
 
 

แบบสอบถามความคิดเห็น 
รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. .... 

--------------------------------- 
สรุปสาระสําคัญของหลักการในรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. .... 
(ฉบับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 
 
1. เหตุผลและความจําเปนในการเสนอรางพระราชบัญญัต ิ

 โดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดใชบังคับมานาน        
มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสถานการณและไมสอดคลองกับพัฒนาการดานบริหารงานและ        
ดานจัดทําบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงไป การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไมไดคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเปนของแตละทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
แตละรูปแบบ มีมาตรฐานท่ีไมเอ้ือและไมสอดคลองตอการพัฒนารวมกันหรือการสับเปลี่ยนบุคลากรระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน และขาดมาตรการปองกันการกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ี 
กระบวนการแตงตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของขาราชการสวนทองถ่ิน สมควรปรับปรุงกฎหมาย
ดังกลาวเพ่ือจัดระเบียบขาราชการสวนทองถ่ินใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน โดยปรับองคกรบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ินใหมีเพียงองคกรเดียวเพ่ือใหมีเอกภาพในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร หลักเกณฑ วิธีการ 
และมาตรฐานในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินใหเปนไปตามระบบคุณธรรมและหลักนิติธรรม เพ่ือผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจและสอดคลองกับหนาท่ีและอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบและความจําเปน       
ของแตละทองถ่ิน ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยพระราชบัญญัตินี้มีการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลเพ่ือใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม มีการจัดระเบียบขาราชการสวนทองถ่ินเทาท่ีจําเปน                
และเพ่ือประโยชนในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน            
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
2. สรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ   
   

2.1 การแกไขคํานิยาม บัญญัติใหตําแหนง ขาราชการสวนทองถ่ิน หมายถึง ขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด ขาราชการเทศบาล ขาราชการองคการบริหารสวนตําบล และขาราชการกรุงเทพมหานคร 
ขาราชการเมืองพัทยา รวมตลอดถึงขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง ...      
(รางมาตรา 4)  
   

2.2 โครงสรางและอํานาจหนาท่ีองคกรบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  
       2.2.1 บัญญัติ ให มีองคกรกลางบริหารงานบุคคลทองถ่ินเพียงองคกรเดียว คือ 
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) องคคณะมีลักษณะไตรภาคีจํานวนยี่สิบสี่คน ประกอบดวย 
   1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย        
ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย เปนประธาน 
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   2) ผูแทนสวนราชการท่ีเก่ียวของจํานวนหกคน ไดแก ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
   3) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ผูบริหารทองถ่ินและผูแทนขาราชการ         
สวนทองถ่ิน) จํานวนแปดคน ไดแก (๑) ผูแทนผูบริหารทองถ่ินจํานวนสี่คน คือ นายกองคการบริหาร           
สวนจังหวัดหนึ่งคน นายกเทศมนตรีหนึ่งคน นายกองคการบริหารสวนตําบลหนึ่งคน และนายกหรือผูบริหาร
ทองถ่ินรูปแบบอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งหนึ่งคน (๒) ผูแทนขาราชการสวนทองถ่ินจํานวนสี่คน คือ ขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดหนึ่งคน ขาราชการเทศบาลหนึ่งคน ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหนึ่งคน 
และขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งหนึ่งคน 
      4) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนแปดคน ซ่ึงมีความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณและมี
ผลงานเปนท่ีประจักษในดานการบริหารงานทองถ่ิน ดานการศึกษา ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหาร
และการจัดการดานกฎหมาย และดานการบริหารราชการแผนดิน โดยใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิอยางนอย
ดานละหนึ่งคน 
     5) หัวหนาสํานักงาน ก.ถ. เปนกรรมการและเลขานุการ โดยหัวหนาสํานักงาน ก.ถ. 
อาจแตงตั้งขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน เปนผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน 
(รางมาตรา 15)    
       โดยให ก.ถ. มีอํานาจหนาท่ีกําหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร ออกกฎ ก.ถ. ประกาศ 
และ ระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ท้ังกระบวบการพัฒนาขาราชการสวนทองถ่ิน 
ดําเนินการสรรหาขาราชการสวนทองถ่ิน โดยการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก และคัดเลือกตําแหนงประเภท
บริหารทองถ่ิน ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน และตําแหนงสายงานบริหารสถานศึกษาเห็นชอบการ
แตงตั้งและใหพันจากตําแหนงของขาราชการสวนทองถ่ิน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล สวนทองถ่ิน ตีความและวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดข้ึน  (รางมาตรา 22) 
       2.2.2 กรณีการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินในระดับจังหวัด ใหมีคณะอนุกรรมการ
ขาราชการสวนทองถ่ินจังหวัด (อ.ก.ถ.จังหวัด) ทําหนาท่ีบริหารงานบุคคลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
ท่ีอยูในเขตจังหวัดนั้น มีองคคณะมีลักษณะไตรภาคี จํานวนสิบแปดคน ประกอบดวย 
    1) ผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดท่ีผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย 
เปนประธาน  
   2) ผูแทนสวนราชการในจังหวัดท่ีเก่ียวของ ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนด  
จํานวนสี่คน  
   3) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในเขตจังหวัด (ผูบริหารทองถ่ินและผูแทน
ขาราชการสวนทองถ่ินแตละประเภท) จํานวนหกคน ไดแก (1) ผูแทนผูบริหารทองถ่ินจํานวนสามคน คือ 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนึ่งคน นายกเทศมนตรีหนึ่งคน นายกองคการบริหารสวนตําบลหนึ่งคน        
(2) ผูแทนขาราชการสวนทองถ่ินสามคน ไดแก ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดหนึ่งคน ขาราชการ
เทศบาลหนึ่งคน ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหนึ่งคน 
    4) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซ่ึงมีความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณและมีผลงาน
เปนท่ีประจักษในดานการบริหารงานทองถ่ิน ดานการศึกษา ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและ 
การจัดการดานกฎหมาย และดานการบริหารราชการแผนดิน โดยใหมีอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิอยางนอย     
ดานละหนึ่งคน 
    5) ทองถ่ินจังหวัด เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
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      กรณีจังหวัดใดมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งอยูใน
จังหวัด ใหเพ่ิมผูแทนสวนราชการในจังหวัดสองคน ผูแทนผูบริหารทองถ่ินรูปแบบอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งหนึ่งคน 
ผูแทนขาราชการสวนทองถ่ินองคกรปกครองทองถ่ินรูปแบบอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒ ิ   
สองคน เปนอนุกรรมการขาราชการสวนทองถ่ินจังหวัด 
(รางมาตรา 24) 
       โดยให อ.ก.ถ.จังหวัด มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
ภายในจังหวัดนั้น ดําเนินการและกํากับการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน          
ใหสอดคลองกับทิศทาง นโยบาย แนวทางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ตามกฎ ประกาศ ระเบียบ 
มาตรฐาน และมติท่ี ก.ถ. กําหนด รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ ใหความเห็นชอบการบรรจุ แตงตั้งและ
การใหพนจากตําแหนงของขาราชการสวนทองถ่ิน การดําเนินการทางวินัยและการสั่งใหออกจากราชการและ
ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ี ก.ถ. มอบหมาย  (รางมาตรา 27) 

 
2.3 หนวยงานท่ีทําหนาท่ีเปนฝายเลขานุการขององคกรบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

            2.3.1 กําหนดใหมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน เรียกวา “สํานักงาน 
ก.ถ.” เปนสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหนาสํานักงาน ก.ถ. เปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการและบริหารราชการของสํานักงาน  (รางมาตรา 30) 
       2.3.2 กําหนดใหสํ านั กงานส งเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด ทําหน าท่ี เลขานุการ
คณะอนุกรรมการขาราชการสวนทองถ่ินจังหวัด (รางมาตรา 31) 
 
  2.4 ประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  

     กําหนดใหมีบทบัญญัติตางๆ เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนี้  
      2.4.1 การจัดระเบียบขาราชการสวนทองถ่ินตองเปนไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจทองถ่ิน 
และสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือประโยชนแกประชาชนในทองถ่ินและ     
ของรัฐ และตองสงเสริมใหขาราชการสวนทองถ่ินปฏิบัติหนาท่ีอยางมีคุณภาพ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยใช
ระบบคุณธรรม (รางมาตรา 8) 
  2.4.2 การจายเงินเดือน คาจาง และประโยชนตอบแทนอ่ืนของขาราชการสวนทองถ่ิน 
ลูกจาง และพนักงานจาง ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจายจากเงินรายไดท่ีนํามาตราเปนงบประมาณรายจาย 
โดยจะกําหนดสูงกวารอยละสี่สิบของงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นไมได        
โดยรายไดและงบประมาณรายจายดังกลาวไมรวมเงินอุดหนุนตามภารกิจถายโอนและเงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรร      
เปนเงินเดือน คาจางและประโยชนตอบแทนอ่ืนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (รางมาตรา 10) 

     2.4.3 กําหนดวาระการดํารงตําแหนงของปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหดํารง
ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงไมเกิน 4 ป (รางมาตรา 57) 

     2.4.4 กําหนดให ก.ถ. มีอํานาจในการโอนขาราชการสวนทองถ่ิน กรณีมีความจําเปน
เพ่ือใหการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของขาราชการสวนทองถ่ินมีประสิทธิภาพ หรือกรณีมีความ
ขัดแยงในพ้ืนท่ี โดยมิตองสมัครใจ ซ่ึงเปนการยกเวนหลักการโอนโดยความสมัครใจของขาราชการสวนทองถ่ิน
และความยินยอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (รางมาตรา 68) 

     2.4.5 อัตรากําลังพนักงานจางตามภารกิจท่ีมีลักษณะงานเชนเดียวกับลักษณะงานของ
ขาราการสวนทองถ่ิน ตองไมเกินรอยละ 25 ของจํานวนอัตราขาราชการสวนทองถ่ิน  (รางมาตรา 122) 
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2.5 การสรางดุลยภาพการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  
     กําหนดความสัมพันธในการใชอํานาจการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินระหวางผูบริหาร

ทองถ่ินกับปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
                 ผูบริหารทองถ่ินมีอํานาจสั่งเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ยกเวน การยาย การเลื่อนระดับ 
การเลื่อนเงินเดือน ผูมีอํานาจมีดังนี ้
                 1. ผูบริหารทองถ่ินมีอํานาจสําหรับขาราชการสวนทองถ่ินตําแหนงประเภทบริหาร
ทองถ่ิน (ตําแหนงปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
                 2. ผูบริหารทองถ่ินมีอํานาจตามขอเสนอของปลัดฯสําหรับตําแหนงบริหารทองถ่ิน              
ท่ีดํารงตําแหนงรองปลัดฯ อํานวยการทองถ่ิน  และวิชาการระดับเชี่ยวชาญข้ึนไป 
                 3. ผูบริหารทองถ่ินมีอํานาจ ตามขอเสนอของปลัดฯ สําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสวนทองถ่ินท่ีดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาหรือตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญข้ึนไป       
                 4. ขาราชการสวนทองถ่ินตําแหนงอ่ืนนอกจาก ขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 ปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนผูมีอํานาจ 
                 การออกคําสั่งบรรจุ แตงตั้ง ยาย เลื่อนระดับ โอน รับโอน และใหขาราชการสวนทองถ่ิน
พนจากตําแหนงดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจาก ก.ถ. หรือ อ.ก.ถ. จังหวัด 
(รางมาตรา 50) 

 
2.6 นําระบบคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น อาทิเชน  
     2.6.1 กําหนดให ก.ถ. มีอํานาจสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนขาราชการสวนทองถ่ิน 

และมีอํานาจสอบคัดเลือกและคัดเลือกตําแหนงบริหารทองถ่ิน อํานวยการทองถ่ิน และสายงานบริหาร
สถานศึกษา (รางมาตรา 22 (9), 43 และ 45) 

     2.6.2 กําหนดเรื่องการรักษาจรรยาขาราชการสวนทองถ่ินไวในรางพระราชบัญญัติ     
(รางมาตรา 77 และ78) 

     2.6.3 กําหนดเรื่องวินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ 
การอุทธรณ การรองทุกข ไวในรางพระราชบัญญัติ (รางมาตรา 79-119)  

     2.6.4 ขาราชการสวนทองถ่ินสามารถโอนสับเปลี่ยนระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
ตางประเภทกันไดบนพ้ืนฐานของความสมัครใจและความยินยอมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน               
(รางมาตรา 63 และ66)  

 
2.7 บทเฉพาะกาล 

            กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ ง หนังสือสั่ งการ ซ่ึงเก่ียวกับอํานาจหนาท่ี            
สิทธิ ประโยชนตอบแทนอ่ืน หรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดของขาราชการ ลูกจางและพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน วิธีการตั้งงบประมาณ วิธีการจายเงิน และการเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รวมถึงการกระทําใด ๆ ท่ีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดดําเนินการไปกอน
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับใหถือวามีผลใชบังคับไดและใหถือเปนการดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมาย 
 
 
จัดทําโดย : สวนมาตรฐานท่ัวไปการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล          
สวนทองถ่ิน โทร  ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐  ตอ ๔๒๑๗ และ กลุมงานกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน 1 กองกฎหมายและ
ระเบียบทองถ่ิน โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๓๕-๖ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 



ราง 
พระราชบัญญัต ิ

ระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ. .... 

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

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

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  

 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล                 
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบมาตรา 40 และมาตรา ๒๕๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 เหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให       
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามระบบคุณธรรมและมีมาตรฐาน            
ที่สอดคลองกันเพ่ือใหสามารถพัฒนารวมกันหรือสับเปล่ียนบุคลากรระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดวยกันได ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคลองกับเงื่อนไขท่ีบัญญัติไวในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญ                 
แหงราชอาณาจักรไทยแลว 
 .....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 มาตรา 1 พระราชบญัญัตินีเ้รียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ....” 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
 “การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น” หมายความวา การดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคล
หรือขาราชการสวนทองถิ่นท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมใหปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น         
การเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ อันเปนการพัฒนาบุคลากรใหมีจริยธรรมและศักยภาพสําหรับ
ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ การสรางระบบคุณธรรม การพิทักษระบบคุณธรรม เพ่ือเสริมสรางขวัญกาํลังใจ
และคุณภาพชีวิตท่ีดี รวมตลอดถึงการมอบหมายภาระงานท่ีเหมาะสมอยางมีมาตรฐานและเปนธรรม 
เพ่ือประโยชนของทองถิ่นและของรัฐ 

“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตาํบล และกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา รวมตลอดถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบอื่น   
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
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“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา รวมตลอดถึงนายกหรือผูบริหาร
ทองถิ่นรูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
 “ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดเทศบาล  
ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล และปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพัทยา รวมตลอดถึงปลัดหรือหวัหนา
ขาราชการที่ดํารงตําแหนงสูงสุดในองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
 “ขาราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ขาราชการเทศบาล 
ขาราชการองคการบริหารสวนตําบล และขาราชการกรุงเทพมหานคร ขาราชการเมืองพัทยา รวมตลอด
ถึงขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบอื่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้ง     
ใหปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององคกรปกครอง          
สวนทองถิ่นหรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนหรืองบประมาณอื่นของรัฐบาลท่ีใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาจัดเปนเงินเดือนของขาราชการสวนทองถิ่น 
 “ขาราชการสวนทองถิ่นสามัญ” หมายความวา ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งรับราชการในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตไมรวมถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

 “ขาราชการครูสวนทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพ      
และทําหนาท่ีเชนเดียวกับขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งดํารงตําแหนงหรือ
ปฏิบัติงานเชนเดียวกับบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 “ลูกจาง” หมายความวา บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยไดรับคาจางจากเงินงบประมาณหมวดคาจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือจาก                
เงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลท่ีใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรปกครอง    
สวนทองถิ่นนํามาจัดเปนคาจางของลูกจางองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือปฏิบัติงานใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 “พนักงานจาง” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจาง โดยไดรับคาจางจาก    
เงินงบประมาณหมวดคาจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
ของรัฐบาลท่ีใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาจัดเปนคาจาง
พนักงานจาง เพ่ือปฏิบัติงานใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   “สถานศึกษา” หมายความวา โรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออยางอื่นในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น 
 “หัวหนาสํานักงาน ก.ถ.” หมายความวา หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ        
สวนทองถิ่น 
 มาตรา ๕ ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบหรือขอบังคับใดใชบังคับเพ่ือใหสวัสดิการ
หรือสิทธิประโยชนอื่นแกขาราชการพลเรือนและขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหนํากฎหมาย 
กฎ ประกาศ ระเบียบหรือขอบังคับนั้นมาใชบังคับแกขาราชการสวนทองถิ่นดวย โดยใหบรรดาคําวา 
“ขาราชการพลเรือน” หรือ “ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หรือ “ลูกจางหรือพนักงาน
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ราชการของสวนราชการ”ท่ีมีอยูในกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับนั้น หมายความถึง 
“ขาราชการสวนทองถิ่น” หรือ “ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครอง          
สวนทองถิ่น” หรือ “ลูกจางหรือพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” แลวแตกรณีดวย        
ท้ังนี้ เวนแตจะไดมีกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับอื่นใดบัญญัติไวสําหรับขาราชการ     
สวนทองถิ่นหรือลูกจางหรือพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะ 
  มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ลักษณะ ๑ 
บทท่ัวไป 

___________ 
 

 มาตรา 7 การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ในพระราชบัญญัตินี้ ไดแก การบริหารงานบุคคล 
สวนทองถิ่นของขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกอบดวย 

(๑) การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นของขาราชการสวนทองถิ่น 
(๒) การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๓) การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นของขาราชการซึ่งสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
(๔) การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นของลูกจางและพนักงานจาง 

 มาตรา 8 การจัดระเบียบขาราชการสวนทองถิ่นตองเปนไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ          
ของทองถิ่นและสอดคลองกับการดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพ่ือใหเกิดประโยชนแกประชาชนในทองถิ่นและของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุมคา            
และตองสงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลใหขาราชการสวนทองถิ่นปฏิบัติหนาที่ราชการอยางมีคุณภาพ 
คุณธรรม และมีคณุภาพชีวิตที่ดี ซึ่งตองใชระบบคุณธรรม ดังตอไปนี้ 
 (๑) การสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับราชการในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและแตงตั้ง         
ใหดํารงตําแหนงตองคํานึงถึงความรูความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเปนธรรม            
และประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิน่และของทางราชการ โดยไมเลือกปฏิบัติ 
 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา 
เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นท่ีไมตรงกันในเรื่องนั้นๆ จะกระทํามิได 
 (๒) การพัฒนาขาราชการสวนทองถิ่นใหมีความซื่อสัตย สุจริต ความรู ความสามารถ ทักษะ 
และทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ตองคํานึงถึงความเสมอภาค ความท่ัวถึง 
ความคุมคา  
 (๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนตําแหนง และการใหประโยชนอื่นแกขาราชการ   
สวนทองถิ่นตองเปนไปอยางเปนธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรม และจะนําความคิดเห็นทางการเมืองหรือการสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได 



๔ 
 
 (๔) การยาย การโอนขาราชการสวนทองถิ่นหรือการโอนขาราชการอื่นมาเปนขาราชการ                        
สวนทองถิ่น ตองเปนไปเพ่ือประโยชนและเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง                    
สวนทองถิ่น 

(๕) การดาํเนนิการทางวนิยัตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคต ิ
 (๖) การมอบหมายภาระงานตองใหเหมาะกับลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบของประเภท
ตําแหนงและระดับตําแหนงของขาราชการสวนทองถิ่น และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือใหมีคุณภาพเกิดความคุมคา มีผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของทองถิ่นและของรัฐ 
 (๗) การบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ตองมีความเปนกลางทางการเมือง 
 มาตรา 9 วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําป และการลาหยุด
ราชการของขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางใหเปนไปตามที่ ก.ถ. กําหนด ในกรณีที่ ก.ถ.
ยังมิไดกําหนด ใหนําหลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวท่ีใชกับขาราชการพลเรือน ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา 10 ในการจายเงินเดือน คาจาง และประโยชนตอบแทนอื่นของขาราชการสวนทองถิ่น 
ลูกจางและพนักงานจาง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจายจากเงินรายไดท่ีเปนงบประมาณรายจาย      
โดยจะกําหนดและจายสูงกวารอยละส่ีสิบ ของงบประมาณรายจายประจําปไมได 
 รายไดและงบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่ง ไมรวมเงินอุดหนุนตามภารกิจถายโอน          
และเงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรเปนเงินเดือน คาจาง และประโยชนตอบแทนอื่นใหแกองคกรปกครอง         
สวนทองถิ่น 
 มาตรา 11 ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางมีสิทธิไดรับสวัสดิการและประโยชน  
ตอบแทนอื่นหรืออาจไดรับสิทธิประโยชนตอบแทนอยางอื่นตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี ก.ถ. 
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา 12 ในปงบประมาณใดการปฏิบัติหนาท่ีราชการของขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจาง    
และพนักงานจางเกิดผลสัมฤทธิ์ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะจัดสรรเงินเพ่ือจายเปนประโยชน           
ตอบแทนอื่นโดยอนโุลมตามนโยบายของรัฐใหแกขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางนัน้กไ็ด 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.ถ. กําหนด 
 มาตรา 13 บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
 มาตรา 14 เครื่องแบบขาราชการสวนทองถิน่ ลูกจางและพนักงานจาง ใหเปนไปตามที่กําหนด 
ในกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น 
  

 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

ลักษณะ 2 
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น 

___________ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น 

___________ 
 
 มาตรา ๑๕ ใหมีคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “ก.ถ.”         
ทําหนาที่เปนองคกรกลางบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ประกอบดวย 
 (๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยท่ีไดรับ
มอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
 (๒) กรรมการผูแทนสวนราชการจํานวนหกคน ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 (๓) กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนแปดคน ประกอบดวย  
  (ก) ผูแทนผูบริหารทองถิ่นจํานวนส่ีคน ไดแก นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนึ่งคน
นายกเทศมนตรีหนึ่งคน นายกองคการบริหารสวนตําบลหนึ่งคน และนายกหรือผูบริหารทองถิ่นรูปแบบ
อื่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้งหนึ่งคน 

  (ข) ผูแทนขาราชการสวนทองถิ่นจํานวนส่ีคน ไดแก ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
หนึ่งคน ขาราชการเทศบาลหนึ่งคน ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหนึ่งคน และขาราชการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบอื่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้งหนึ่งคน 
  (4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณและมีผลงานเปนท่ีประจักษ
ในดานการบริหารงานทองถิ่น ดานการศึกษา ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ
ดานกฎหมาย และดานการบริหารราชการแผนดิน จํานวนแปดคน โดยใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ     
อยางนอยดานละหนึ่งคน 
 ใหหัวหนาสํานักงาน ก.ถ. เปนกรรมการและเลขานุการ โดยหัวหนาสํานักงาน ก.ถ.           
อาจแตงตั้งขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นเปนผูชวยเลขานุการไมเกิน      
สองคน  
  มาตรา ๑๖ การสรรหากรรมการตามมาตรา ๑5 (๓) และ (๔) ใหดําเนินการ ดังนี้ 
 (๑) การสรรหากรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรา 15 (๓) ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ ก.ถ. 
 กรณีการสรรหากรรมการผูแทนขาราชการสวนทองถิ่น ใหสรรหาจากขาราชการสวนทองถิ่น  
ซึ่งดํารงตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่นและประเภทอํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง ขึ้นไป 
 (๒) การสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 15 (4) ใหประกาศรับสมัครคัดเลือก        
โดยตองมีจํานวนผูสมัครรวมแลวไมนอยกวาสองเทาของจํานวนที่กําหนดหรือจํานวนที่วางเพ่ือให ก.ถ. 
คัดใหเหลือจํานวนสองเทาแลวเสนอรายชื่อใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยคัดเลือกใหเหลือ   



๖ 
 
จํานวนที่กําหนดหรือจํานวนที่วาง เพ่ือเสนอใหนายกรัฐมนตรีแตงตัง้โดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
ทั้งนี้ การสรรหาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ ก.ถ. 
 ในการกําหนดหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหากรรมการตามวรรคหนึ่งใหคํานึงถึง
ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด  
 มาตรา ๑๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 15 (4) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้ 
 ก. คุณสมบตั ิ
  (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  (2) มีอายุไมต่ํากวาส่ีสิบหาปในวันสมัคร 
  (3) มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 ๑) เปนหรือเคยเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ๒) เคยเปนขาราชการตําแหนงประเภทบริหารสูงหรือเทียบเทา ตําแหนงประเภท
บริหารทองถิ่นระดับสูง ผูบริหารสูงสุดของรัฐวสิาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เปนเวลาไมนอยกวาสองป
ติดตอกัน  
 ๓) เปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร สังคมศาสตร เศรษฐศาสตร 
รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในสถาบันอุดมศึกษา 
โดยดํารงตาํแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารยมาแลวไมนอยกวาหาป 
 ๔) เปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณในการทํางานและมีผลงาน      
เปนท่ีประจักษในดานใดดานหนึง่ ตามมาตรา 15 (๔) เปนเวลาไมนอยกวาสิบปนับถึงวันสมัคร 
 ข. ลักษณะตองหาม 

 (1) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
 (2) เปนลูกจางหรือพนักงานของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
  (3) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 
  (4) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 

  (5) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนคูสัญญา หรือในกิจการที่กระทําใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะกระทํา 
  (6) เปนบคุคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  (7) เคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกแมจะมีการรอการลงโทษ เวนแตเปนการรอ     
การลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (8) เคยถูกใหออก ปลดออก หรือไลออกจากสวนราชการหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
 มาตรา ๑๘ กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรา 15 (3) และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 15 (4) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได      
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 
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  ในกรณีท่ีกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรา 15 (๓) และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 15 (๔) จะพนจากตําแหนงตามวาระใหดําเนินการการสรรหาเพ่ือแตงตั้ง
กรรมการดังกลาวแทนภายในสามสิบวันกอนวันครบวาระ 
 เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่งหากยังมิไดคัดเลือกกรรมการขึ้นใหมหรือการคัดเลือก    
ยังไมแลวเสร็จใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวา
กรรมการซึ่งไดรับคัดเลือกใหมเขารับหนาที่ 
 มาตรา ๑๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามมาตรา 15 (๓) พนจากตําแหนงเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออกเปนหนังสือตอประธานกรรมการ 
 (๓) พนจากการเปนผูบริหารทองถิ่น 
 (๔) พนจากการเปนขาราชการสวนทองถิ่น หรือขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภท 
ที่ตนเปนผูแทนแลวแตกรณี 
 (๕) พนจากตําแหนงเมื่อ ก.ถ. มีมติไมนอยกวาสามในหาของจํานวนกรรมการท่ีดํารงตําแหนง
อยูใหพนจากตําแหนงเพราะเหตุมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี การลงมติ        
ใหกระทําโดยลับ 
 กรณีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใดอยูระหวางถูกระงับการปฏิบัติหนาท่ีเปนการชั่วคราว  
หรืออยูระหวางถูกส่ังพักราชการใหกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูนั้นหยุดการปฏิบัติ
หนาที่กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนการชั่วคราวดวย 
 มาตรา ๒๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 15 (4) 
พนจากตําแหนงเมื่อ  
 (๑) ตาย 
 (๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 

  (๓) ลาออกเปนหนังสือตอประธานกรรมการ 
  (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 17 

 (๕) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกแมจะมีการรอการลงโทษ เวนแตเปนการรอการลงโทษ    
ในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๖) ก.ถ. มีมติไมนอยกวาสามในหาของจํานวนกรรมการท่ีดํารงตําแหนงอยูใหพนจากตําแหนง      
เพราะเหตุมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี การลงมติใหกระทําโดยลับ 
 มาตรา ๒๑ ในกรณีกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรา 15(๓) หรือ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 15 (๔) วางลง เนื่องจากพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหดําเนินการ   
สรรหาเพ่ือแตงตั้งแทนกรรมการดังกลาวภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีกรรมการผูนั้นพนจากตําแหนง    
เวนแตวาระตําแหนงของกรรมการนั้นเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน ท้ังนี้ ใหผูไดรับคัดเลือกแทน
ตําแหนงที่วางอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
 ในระหวางท่ียังมิไดดําเนินการคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางตามวรรคหนึ่ง และยังมี
กรรมการเหลืออยูเกินกึ่งหนึ่ง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปได 
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 มาตรา ๒๒ คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น มีหนาที่และอํานาจดังตอไปนี้ 
 (๑) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานในการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่นเพ่ือใหการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท        
มีประสิทธิภาพเปนแนวทางที่สอดคลองกัน และเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของทองถิ่นและของรัฐ 
 (2) ออกกฎ ก.ถ. ประกาศ และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น การใหคําแนะนํา    
หรือวางแนวทางการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ กฎ ก.ถ. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว       
ใหใชบังคับได 
 (3) กําหนดโครงสรางและกรอบอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 (4 ) กํ าหนดหลักเกณฑ และวิธีการเกี่ ยวกับการรับรองคุณ วุฒิ ของผู ได รับปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวฒุิอยางอื่น เพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงตัง้ขาราชการสวนทองถิ่น
และการกําหนดเงินเดือนหรือคาตอบแทน รวมท้ังระดับตําแหนง ตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะ และประเภท
ตําแหนงสําหรับคุณวุฒิดังกลาว 
 (5) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแขงขัน การสอบคัดเลือก คัดเลือก        
การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอนขาราชการสวนทองถิ่นระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น      
หรือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวนราชการอื่น หรือการรับโอนขาราชการประเภทอื่น       
มาเปนขาราชการสวนทองถิ่นการเล่ือนขั้นเงินเดือน การเล่ือนระดับ การสอบสวน การลงโทษทางวินัย 
การใหพนจากตําแหนงและการประเมินผลการปฏิบตัิงานของขาราชการสวนทองถิ่น 
 (6) การกําหนดเงินเดือน เงินประจําตําแหนง เงินเพ่ิมคาครองชีพ และสวัสดิการ ประโยชนตอบแทนอื่น 
ให คํ านึ งถึ งการมี สัดส วน ท่ี เหมาะสมแก รายไดและการพัฒ นาท องถิ่ น  โดยความ เห็นชอบ                 
ของกระทรวงการคลัง 
 (7) พัฒนาขาราชการสวนทองถิ่นใหมีความรู ความสามารถ ความซื่อสัตย สุจริต คุณธรรม  
และมีทัศนคติท่ีดี เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสงเสริม           
ใหขาราชการสวนทองถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ 
 (8) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการใหและจัดทุนการศึกษา เพ่ือพัฒนาบุคลากร         
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสอดคลองกับ นโยบาย และยุทธศาสตรการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ ทุนการศึกษาดังกลาวใหใชจากรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น          
ที่ประสงคจะใหทุนการศึกษานั้น 
 (๙) ดําเนินการสรรหาขาราชการสวนทองถิ่น โดยการสอบแขงขัน สอบคัดเลือกและคัดเลือก
ตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่นและตําแหนงสายงานบริหารสถานศึกษา 
 (๑0) ใหความเห็นชอบการแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนงของขาราชการสวนทองถิ่น ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ ก.ถ. 
 (11) จัดระบบทะเบียนประวัติขาราชการสวนทองถิ่นและการแกไขทะเบียนประวัติขาราชการ
สวนทองถิ่น ตลอดจนการควบคุมการเกษียณอายุราชการของขาราชการสวนทองถิ่น 
 (๑2) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล        
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (13) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามหมวด 9 การอุทธรณ 
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 (๑4) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหาร และการปฏิบัติงานของขาราชการ
สวนทองถิ่น 
 (๑5) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น      
และการบังคับการใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรฐาน และมติของ ก.ถ. 
รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ เพ่ือรักษาความเปนธรรมและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล       
สวนทองถิ่น 
 (๑6) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดท้ัง 
กําหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เปนปญหา 
 (17) กํากบัการปฏิบตัิงานของสํานกังาน ก.ถ. 
 (๑8) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอื่น 
 มาตรา ๒๓ ก.ถ. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น เรียกโดยยอวา “อ.ก.ถ.”   
ในดานตาง ๆ ตามหนาท่ีและอํานาจท่ีกฎหมายกําหนดเปนหนาท่ีของ ก.ถ. เพ่ือทําหนาที่ศึกษา          
ใหคําปรึกษาแนะนําพิจารณาวินิจฉัย และทําการใด ๆ แทน ในกรณีนี้ ก.ถ. อาจมอบหมายให อ.ก.ถ. 
กระทําในเรื่องใดจนเสร็จแลวรายงานให ก.ถ. ทราบได 
 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหมีคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสวนทองถิ่น ทําหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสวนทองถิ่นดวย 
 จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้ง อ.ก.ถ. รวมตลอดท้ังวิธีการไดมา วาระการ
ดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ถ. 
 มาตรา ๒4 ในจังหวัดหนึ่งใหมีคณะอนุกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นจังหวัดคณะหนึ่ง           
ทําหนาท่ีบริหารงานบุคคลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีอยูในเขตจังหวัดนั้น เรียกโดยยอวา              
“อ.ก.ถ.จังหวัด” ประกอบดวย 
 (๑) ผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานอนุกรรมการ 
 (๒) อนุกรรมการผูแทนสวนราชการในจังหวัดท่ีเกี่ยวของ ซึ่งผูวาราชการจังหวัดประกาศ
กําหนดจํานวนส่ีคน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ถ.  

(๓) อนุกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเขตจังหวัดจํานวนหกคน ประกอบดวย 
 (ก) ผูแทนผูบริหารทองถิ่นจํานวนสามคน ไดแก นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนึ่งคน
นายกเทศมนตรีหนึ่งคน นายกองคการบริหารสวนตําบลหนึ่งคน 
  (ข) ผูแทนขาราชการสวนทองถิ่นสามคน ไดแก ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดหนึ่งคน 
ขาราชการเทศบาลหนึ่งคน ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหนึ่งคน 
 (4) อนุกรรมการผูทรงคณุวฒุิซึง่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณและมผีลงานเปนที่ประจักษ
ในดานการบริหารงานทองถิน่ ดานการศึกษา ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ
ดานกฎหมาย และดานการบริหารราชการแผนดิน จํานวนหกคน โดยใหมีอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ   
อยางนอยดานละหนึ่งคน 
 ใหทองถิ่นจังหวัด เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
 ในกรณีจังหวัดใดมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบอื่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้งอยูในจังหวัด       
ใหเพ่ิมผูแทนสวนราชการในจังหวัดสองคน ผูแทนผูบริหารทองถิ่นรูปแบบอื่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้งหนึ่งคน 



๑๐ 
 
ผูแทนขาราชการสวนทองถิ่นองคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบอื่น ท่ีมีกฎหมายจัดตั้ งหนึ่ งคน               
และผูทรงคุณวุฒิสองคนประกอบเปนอนุกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นจังหวัด 
 มาตรา ๒5 อนกุรรมการผูทรงคุณวุฒติามมาตรา ๒4 (๔) จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๑๗ และจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ดวย 
 (๑) เปนหรือเคยเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล หรือคณะกรรมการเมืองพัทยา     
ตามพระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 (๒) เคยเปนขาราชการตําแหนงไมต่ํากวาประเภทอํานวยการสูง ประเภทอํานวยการทองถิ่นสูง      
หรือประเภทวิชาการเชี่ยวชาญ หรือเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณในการทํางาน           
และมีผลงานเปนท่ีประจักษในดานใดดานหนึ่ง ตามมาตรา 15 (๔) เปนเวลาไมนอยกวาสิบปนับถึงวันสมัคร 
 มาตรา ๒6 การสรรหาอนุกรรมการตามมาตรา ๒4 (๓) และ (๔) ใหดําเนินการดังนี ้
 (๑) การสรรหาอนุกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรา ๒4 (๓) ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ ก.ถ. 
 กรณีการสรรหาอนุกรรมการผูแทนขาราชการสวนทองถิ่น ใหสรรหาจากขาราชการ           
สวนทองถิ่นซึ่งดํารงตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่นและประเภทอํานวยการทองถิ่น ระดับกลางขึ้นไป 
 (๒) การสรรหาอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒติามมาตรา ๒4 (4) ใหประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยตองมี
จํานวนผูสมัครรวมแลวไมนอยกวาสองเทาของจํานวนท่ีกําหนด หรือจํานวนท่ีวาง เพ่ือให อ.ก.ถ.จังหวัด         
คัดใหเหลือจํานวนสองเทา แลวเสนอรายชื่อใหผูวาราชการจังหวัดคัดเลือกใหเหลือจํานวนท่ีกําหนด           
หรือจํานวนท่ีวางและแตงตั้ง ท้ังนี้ การสรรหาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎ ก.ถ. 
 วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การสรรหาอนุกรรมการแทนตําแหนงท่ีวาง        
ใหนําความในมาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 21 แลวแตกรณี มาใชบังคับ 
 ในกรณีท่ีอนุกรรมการผูแทนขาราชการสวนทองถิ่นไดโอนไปดํารงตําแหนงในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรูปแบบอื่นหรือจังหวัดอื่น ใหผูนั้นพนจากตําแหนงอนุกรรมการที่ตนเปนผูแทน 
 มาตรา 27 อ.ก.ถ.จังหวัด มีหนาท่ีและอํานาจและรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่นภายในจังหวัดนั้น โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเปนของทองถิ่น ในการนี้          
ให อ.ก.ถ.จังหวัด มีหนาท่ีและอํานาจดังตอไปนี้ดวย 
 (๑) ดําเนินการและกํากับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
ใหสอดคลองกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร แนวทางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎ 
ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน และมติที่ ก.ถ. กําหนด รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 
 (๒) พัฒนาขาราชการสวนทองถิ่นใหมีความรู ความสามารถ ความซื่อสัตย สุจริต คุณธรรม    
และมีทัศนคติ ท่ีดี  เพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีราชการมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสงเสริม             
ใหขาราชการสวนทองถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ  
 (๓)   ใหคําปรึกษาและแนะนาํในการปฏิบัติงานดานการบรหิารงานบุคคลสวนทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

(๔) เสริมสรางและพัฒนาขาราชการสวนทองถิ่น ใหมี ทัศนคติ ท่ีดี  เพ่ือใหมีคุณธรรม       
คุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ 



๑๑ 
 

(๕) พิจารณากําหนดแนวทางดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นของขาราชการ    
สวนทองถิ่น ซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และมาตรฐานท่ี ก.ถ. กําหนดตามมาตรา 22 
 (๖) ใหความเห็นชอบการบรรจุ การแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนงของขาราชการ         
สวนทองถิ่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ ก.ถ. 
  (๗)  พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการส่ังใหออกจากราชการตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ถ. 
 (๘) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามหมวด 10 การรองทุกข 
 (9) ปฏิบัติการอื่นตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ตามกฎหมายอื่นและตามที่ ก.ถ. มอบหมาย 
 มาตรา 28 คาตอบแทน ก.ถ.  อ.ก.ถ. และ อ.ก.ถ.จังหวัด ใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด         
 มาตรา 29  ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับแกการประชุม ก.ถ. และ อ.ก.ถ. โดยอนุโลม 

 
หมวด  ๒ 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น 
___________ 

 
 มาตรา 30 ใหมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น เรียกโดยยอวา “สํานักงาน ก.ถ.”     
เปนสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย โดยมี หัวหนาสํานักงาน ก.ถ. เปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการและบริหารราชการของสํานักงาน   
 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นมีหนาที่และอํานาจดังตอไปนี้ 
 (๑) เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในหนาที่ของ ก.ถ.  
 (2) พัฒนาขาราชการสวนทองถิ่นใหมีความรู ความสามารถ ความซื่อสัตย สุจริต คุณธรรม    
และมีทัศนคติท่ีดี เพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีราชการมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสงเสริมใหขาราชการ
สวนทองถิ่นมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
 (3) สงเสริม เสนอแนะ และใหคําปรึกษาแก อ.ก.ถ. อ.ก.ถ.จังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
 (4) วิเคราะห วิจัย และจัดทํายุทธศาสตร จัดระบบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
ของขาราชการสวนทองถิ่น และโครงสรางสวนราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 (5) พัฒนา สงเสริม วิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร ระบบหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐาน   
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นของขาราชการสวนทองถิ่น 
 (6) ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นของขาราชการสวนทองถิ่น  
 (7) จัดทําระบบฐานขอมูลทะเบียนประวัติ การรักษาทะเบียนประวัติ การควบคุมการเกษียณอายุ
ราชการของขาราชการสวนทองถิ่น 
 (8) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนกําลังคนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 (9) จัดใหมีการดําเนนิการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการในองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
คัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งขาราชการสวนทองถิ่นใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น    
และตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่นหรือตําแหนงอื่นตามท่ี ก.ถ. กําหนด 



๑๒ 
 
 (10) ดําเนินการเกี่ยวกับการใหทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 (๑1) สงเสริม ประสานงาน เผยแพร ใหคําปรึกษาแนะนํา และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ 
และการสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับขาราชการสวนทองถิ่น 
 (12) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพ       
หรือคุณวุฒิอยางอื่น เพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการสวนทองถิ่น และการกําหนด
อัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทน รวมท้ังระดับตําแหนงมีวิทยฐานะและประเภทตําแหนงสําหรับคุณวุฒิ
ดังกลาว 
 (๑๓) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นของขาราชการ        
สวนทองถิ่นเสนอตอ ก.ถ. 
 (๑๔) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น และตามที่ ก.ถ. มอบหมาย 
           มาตรา ๓1 ใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดทําหนาที่เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ขาราชการสวนทองถิ่นจังหวัด โดยมีหนาที่และอํานาจดังตอไปนี้ 
 (๑) เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในหนาที่ของ อ.ก.ถ.จังหวัด 
 (๒) พัฒนาขาราชการสวนทองถิ่นใหมีความรู ความสามารถ ความซื่อสัตย สุจริต คุณธรรมและ
มีทัศนคติที่ดี เพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีราชการมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสงเสริมใหขาราชการ
สวนทองถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
 (๓) สงเสริม เสนอแนะ และใหคําปรึกษาแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับแนวทาง 
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
 (๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติ ควบคุมการเกษียณอายุราชการและขอมูลกําลังคน 
 (๕) รวบรวมขอมูล ศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นท่ีอยูในหนาที่
และอํานาจของ อ.ก.ถ.จังหวัด 
 (๖) รวมมือและประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค 
หนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๗) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่น 
แลวจัดทําเปนรายงานและรายงานประจําป เพ่ือนําเสนอ อ.ก.ถ.จังหวัด 
 (๘) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น และตามที่ อ.ก.ถ.จังหวัด มอบหมาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ลักษณะ  3 
ขาราชการสวนทองถิ่น 

__________ 
 

หมวด  ๑ 
คุณสมบัติและลักษณะตองหาม 

___________ 
 

มาตรา ๓2 ผูซึ่งจะเขารับราชการเปนขาราชการสวนทองถิ่นตองมีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

 (ก) คุณสมบัติท่ัวไป 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
  (๓) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 

  (ข) ลักษณะตองหาม 
  (๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
  (๒) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามประกาศท่ี ก.ถ. กําหนด 
  (๓) เปนผูอยูระหวางถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน          
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
  (๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
 (๕)  เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีพรรคการเมือง 
  (๖) เปนบุคคลลมละลาย 
  (๗) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ 

(๙) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๐)  เปนผูเคยถูกลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตาม
กฎหมายอื่น 
  (๑๑) เปนผู เคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน          
ในหนวยงานของรัฐ 
 ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งมีลักษณะตองหามตาม (ข) (๔) (๗) (๘) หรือ (๙)
ก.ถ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม (๘) หรือ (๙)             
ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (10)          



๑๔ 
 
ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตตอหนาท่ี มติของ ก.ถ. ในการยกเวนดังกลาวใหถือเสียงขางมากซึ่งไมนอยกวาส่ีในหา
ของจํานวนกรรมการท่ีมาประชุม การลงมติใหกระทําโดยลับ 

 การขอยกเวนตามวรรคสอง ใหเปนไปตามท่ี ก.ถ. กําหนด 
             ในกรณีตามวรรคสอง ก.ถ. จะยกเวนใหเปนการเฉพาะรายหรือจะประกาศยกเวนใหเปนการท่ัวไปก็ได 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนทองถิ่นนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามวรรคหนึ่งแลว ตองไม เปนผูอยูระหวางถูกส่ังพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ             
ตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาดวย ในการนี้ ก.ถ. จะประกาศกําหนดคุณสมบัติ
และลักษณะตองหามอื่นท่ีจําเปนสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมเติมดวยก็ได      
ท้ังนี ้โดยคํานึงถึงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 มาตรา ๓3 ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการสวนทองถิ่นและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด 
หากภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะตองหามโดยไมไดรับการยกเวนตามมาตรา 32
หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นโดยไมไดรับอนุมัติจาก ก.ถ. ตามมาตรา 48 อยูกอนก็ดี         
มีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังเปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีตองหานั้นก็ดี หรือมีการดําเนินการ
เพ่ือใหไดรับการบรรจุโดยมิชอบตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ี ก.ถ. กําหนดใหผูบริหารทองถิ่น   
ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน แตท้ังนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผูนั้นไดปฏิบัติไปตามหนาท่ี
และอํานาจและการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมี
คําส่ังใหออกนั้น และถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลวใหถือวาเปนการส่ังใหออกเพ่ือรับ
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
 มาตรา ๓4 ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดหากภายหลังปรากฏวา
เปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น หรือมีการดําเนินการเพ่ือใหไดรับ     
การแตงตั้งโดยมชิอบตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.ถ. กําหนด ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจตาม
มาตรา 50 แตงตั้งผูนั้นใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกันและระดับ
เดียวกันโดยพลัน แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามหนาที่และอํานาจ และการ
รับเงินเดือนหรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับอยูกอนไดรับคําส่ังใหกลับไปดํารงตําแหนง
ตามเดิมหรอืตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน 

การรับเงินเดือน สิทธิและประโยชนของผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิม     
หรือตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ถ.  
 ในกรณีท่ีไมสามารถแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกัน     
และระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่งไดไมวาดวยเหตุใด ให ก.ถ. พิจารณาตามท่ีเห็นสมควรเปนการเฉพาะราย  

 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

หมวด  ๒ 
การกําหนดตําแหนง การไดรับเงินเดือนเงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอื่น 

___________ 
 

สวนท่ี ๑  
การกําหนดตําแหนง 

___________ 
 
 มาตรา ๓5 ตําแหนงขาราชการสวนทองถิ่นประกอบดวย 
 (๑) ตําแหนงขาราชการสวนทองถิ่นสามัญมีส่ีประเภท ดังตอไปนี้ 
                 (ก) ตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น ไดแก ตําแหนงปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น    
และรองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอื่นตามท่ี ก.ถ. กําหนด 
 (ข) ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น ไดแก ตําแหนงหัวหนาหนวยงานระดับฝายขึ้นไป
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่ ก.ถ. กําหนด 
 (ค) ตําแหนงประเภทวิชาการ ไดแก ตําแหนงท่ีจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตามท่ี ก.ถ. กําหนดเพ่ือปฏิบัติงานในหนาท่ีของตําแหนงนั้น 
                 (ง) ตําแหนงประเภททั่วไป ไดแก ตําแหนงที่มิใชตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น ตําแหนง
ประเภทอํานวยการทองถิ่นและตําแหนงประเภทวิชาการ ตามท่ี ก.ถ. กําหนดเพ่ือปฏิบัติงานในหนาท่ี
ของตําแหนงนั้น 

  ระดับตําแหนงขาราชการสวนทองถิ่นใหเปนไปตามที่ ก.ถ. กําหนด 
 (๒) ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนทองถิ่นใหนํากฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนของตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร        
ทางการศึกษามาใชบังคับแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยอนุโลม  

 ตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๓6 ภายใตบังคับมาตรา 35 ให ก.ถ. จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ
สําหรับตําแหนงนั้น ๆ โดยจําแนกตําแหนงเปนประเภทและสายงานตามลักษณะงานและจัดตําแหนง      
ในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันท่ีมีคุณภาพของงานเทากันโดยประมาณเปนระดับเดียวกัน     
ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน 

ในมาตรฐานกําหนดตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ ใหระบุหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก      
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไวดวย 
 มาตรา ๓7 องคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทใด ขนาดใด จะมีโครงสราง และอัตรากําลัง
ขาราชการสวนทองถิ่นแตละประเภทในระดับใด จํานวนเทาใด ใหเปนอํานาจของ อ.ก.ถ.จังหวัด แตท้ังนี้ 
ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ถ. กําหนด โดยคํานึงถึงขอบเขตของความรับผิดชอบ
และปริมาณงานที่เหมาะสมกับสัดสวนของรายไดที่จะใชในการพัฒนาทองถิ่นตามหนาที่และอํานาจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทและแตละขนาด 



๑๖ 
 
 มาตรา ๓8 ขาราชการสวนทองถิ่นตําแหนงใดเปนผูบังคับบัญชาขาราชการสวนทองถิ่น         
ในสวนราชการหรือหนวยงานใด ในฐานะใด และขาราชการสวนทองถิ่นระดับตําแหนงในประเภท
ตําแหนงหนึ่งจะเทากับตําแหนงใดในอีกประเภทตําแหนงหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ถ. กําหนด 
 

สวนท่ี ๒ 
 การไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่น 

___________ 
 
 มาตรา 39 ใหขาราชการสวนทองถิ่นไดรับเงินเดือนตามตําแหนงในแตละประเภท และระดับ 
ตามที่กําหนดไวในบัญชีเงินเดือนของขาราชการสวนทองถิ่นทายพระราชบัญญัตินี้ 
 ขาราชการสวนทองถิ่นอาจไดรับเงินประจําตําแหนง เงินวิทยฐานะตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนง 
เงินวิทยฐานะ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.ถ. กําหนด 
 ผูดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะไดรับเงินเดือนเทาใด และประโยชนตอบแทน
การปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงในอัตราใดใหเปนไปตามที่ ก.ถ. กําหนด 
 เงินประจําตําแหนง เงินวิทยฐานะและเงินตอบแทนการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงตามมาตรานี้ 
ไมถือเปนเงินเดือน เพ่ือเปนเกณฑในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น 
 มาตรา 40 ขาราชการสวนทองถิน่ผูใดไดรับแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงที่เปนการยายจากตําแหนง
ประเภทหนึ่งไปยังตําแหนงอีกประเภทหนึ่งหรือการเล่ือนระดับตําแหนงสูงขึ้นใหไดรับเงินเดือนในขั้นต่ํา
ของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงประเภทนั้น หรือระดับตําแหนงนั้นแลวแตกรณี เวนแตผูนั้นไดรับ
เงินเดือนสูงกวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนนั้นอยูแลวใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมหรือในขั้นของอันดับ
เงินเดือนที่ใกลเคียงกับเงินเดือนเดิมที่สุดแตไมต่ํากวาเงินเดือนเดิม 
 มาตรา ๔1 ภายใตบังคับมาตรา 10 ก.ถ. อาจกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเพ่ิมนอกเหนือจาก
เงินเดือนเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสภาพความจําเปนของทองถิ่น โดยคํานึงถึงจํานวนรายได
ที่มาจากภาษีอากร คาธรรมเนียม หรือรายไดอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

 
หมวด ๓ 

การสรรหา  การบรรจุ และแตงต้ัง 
__________ 

 
สวนท่ี ๑ 

การสรรหา 
___________ 

 
 มาตรา ๔2 การสรรหาเพ่ือใหไดบุคคลมาบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการสวนทองถิ่น     
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง หรือใหไดขาราชการสวนทองถิ่นเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตองเปนไปตาม



๑๗ 
 
ระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลนั้น ตลอดจนความเหมาะสม จําเปน     
และประโยชนขององคกรปกครองทองถิ่นและทางราชการ ท้ังนี้ ตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ 

มาตรา ๔3 ให ก.ถ. ดําเนินการหรือจัดใหมีการสอบแขงขัน และจัดทําบัญชีรายชื่อผูสอบแขงขันได
เรี ย งต าม ลํ าดั บ คะแน น ท่ี สอบแข งขั น ได จ ากมาก ไปห าน อย  แล วป ระกาศบั ญ ชี รายชื่ อ 
ผูสอบแขงขันไดนั้นเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง ทั้งนี้ ก.ถ. อาจมอบอํานาจให อ.ก.ถ.จังหวัด ดําเนินการแทนได 

 การสอบแขงขัน การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแขงขัน        
ใหเปนไปตามที่ ก.ถ. กําหนด 
 มาตรา ๔4 ผูสมัครสอบแขงขันเปนขาราชการสวนทองถิ่นในตําแหนงใดตองมีคุณสมบัติท่ัวไป
และไมมีลักษณะตองหาม หรือไดรับยกเวนในกรณีท่ีมีลักษณะตองหามตามมาตรา 32 และตองมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงหรือไดรับอนุมัติจาก ก.ถ. ตามมาตรา 48 ดวย 
 กรณีผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 32 (ข) (1) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันไดแตจะมีสิทธิ
ไดรับการบรรจุไดเมื่อพนจากการเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว 

 มาตรา ๔5 ให ก.ถ. ดําเนินการหรือจัดใหมีการสอบคัดเลือกและคัดเลือกดวยการทดสอบ
ความรู ความสามารถตามมาตรฐานสําหรับตําแหนงประเภทบรหิารทองถิ่น ตําแหนงประเภทอํานวยการ
ทองถิ่นและตําแหนงสายงานบริหารสถานศึกษา หรือตําแหนงอื่นท่ี ก.ถ. กําหนด ตามระยะเวลาและ
จัดทําบัญชีรายชื่อผูผานการทดสอบเรียงตามลําดับคะแนนท่ีผานการทดสอบจากมากไปหานอย          
แลวประกาศบญัชรีายชื่อผูผานการทดสอบนัน้ พรอมทั้งแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบเพ่ือใชแตงตั้ง
ขาราชการสวนทองถิ่นใหดาํรงตําแหนงที่สอบคดัเลือกหรือคัดเลือกไดแลวแตกรณี ทั้งนี้ ก.ถ. อาจมอบให 
อ.ก.ถ.จังหวัด ดําเนินการแทนไดเทาที่จําเปน 
 ระยะเวลาการจัดใหมีการทดสอบตามวรรคหนึ่งตองคํานึงถึงการเปดโอกาสใหผูมีคุณสมบัติ     
ไดเขารับการทดสอบไดอยางทั่วถึง 
 การทดสอบ การขึ้นบัญชีผูผานการทดสอบและรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการทดสอบ ใหเปนไปตามท่ี
ก.ถ. กําหนด 
 

สวนท่ี ๒ 
การบรรจุและแตงต้ัง 

___________ 
 

มาตรา ๔6 การบรรจุบุคคลเปนขาราชการสวนทองถิ่นและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ตองบรรจุ
จากบุคคลซึ่งสอบแขงขันได โดยใหบรรจุและแตงตั้งเรียงตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันไดตามมาตรา ๔3 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการสวนทองถิ่น 
ตามมาตรา 49 มาตรา 53 มาตรา 54 และมาตรา 67 

มาตรา 47 หามมิใหบรรจุและแตงตั้งขาราชการสวนทองถิ่นในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานท่ีไมมีอยูในมาตรฐานกําหนดตําแหนง       

หรือมาตรฐานวิทยฐานะที่ ก.ถ. กําหนด  
 (๒) บรรจุและแตงตั้งมีภาระคาใชจายรวมกันสูงกวาท่ีกําหนดไวในมาตรา 10 



๑๘ 
 
 ผูออกคํา ส่ังที่ ฝาฝนวรรคหนึ่ ง ใหถือวาเปนการกระทําโดยจงใจและตองรับผิดชอบ             
ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น 
เหมาะ มาตรา 48 ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการสวนทองถิ่นตําแหนงใดตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงหรือมาตรฐานวิทยฐานะ       
ที่ ก.ถ. ไดจัดทําตามมาตรา ๓6 
 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปน ก.ถ. อาจอนุมัติใหแตงตั้งขาราชการสวนทองถิ่นที่มีคุณสมบัติ
ตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงหรือมาตรฐานวิทยฐานะได 
 ในกรณีท่ี ก.ถ. กําหนดใหปริญญา ประกาศนียบัตรวชิาชีพหรือคุณวุฒิใดเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง ใหหมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง หรือท่ี ก.ถ.
รับรองเพ่ิมเติม 
 มาตรา 49 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีเหตุผลและความจําเปนอยางย่ิงเพ่ือประโยชน     
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น จะบรรจุและแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถ และความชํานาญสูง    
เปนขาราชการสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษในตําแหนงประเภทวิชาการหรือประเภทท่ัวไปที่ตองใช       
ความชํานาญเปนพิเศษหรือมีเหตุพิเศษอื่นใดก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ี ก.ถ. กําหนด 

 มาตรา 50 ผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง การโอน การรับโอน การสอบสวน
การลงโทษทางวินัย และการใหออกจากราชการ หรือการอื่นใดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล         
ของขาราชการสวนทองถิ่น สําหรับการยาย การเล่ือนระดับ และการเล่ือนเงินเดือน ใหเปนอํานาจ      
ของผูบริหารทองถิ่นและปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังตอไปนี้ 
 (๑) ขาราชการสวนทองถิ่นตาํแหนงประเภทบรหิารทองถิ่นที่ดํารงตาํแหนงปลัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูมีอํานาจ 

(๒) ขาราชการสวนทองถิ่นตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่นท่ีดํารงตําแหนงรองปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น และตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป    
ใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูมีอํานาจ ตามขอเสนอของปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๓) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนทองถิ่นท่ีดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
หรือตําแหนงที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญขึ้นไป ใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูมีอํานาจ ตามขอเสนอของ         
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(4) ขาราชการสวนทองถิ่นท่ีดํารงตําแหนงอื่นนอกจากตําแหนงตาม (๑) (๒) และ (๓)         
ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูมีอํานาจ  
 กรณีท่ีผูบริหารทองถิ่นไมเห็นดวยกับการเสนอของปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง 
(๒) และ (๓) ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอให อ.ก.ถ.จังหวัดพิจารณา ท้ังนี้ โดยใหชี้แจงแสดงเหตุผลประกอบ
ความเห็นที่ไมเห็นดวยนั้น เมื่อ อ.ก.ถ.จังหวัดพิจารณามีมติเปนประการใดใหปฏิบัติไปตามนั้น 

 การออกคําส่ังบรรจุ การแตงตั้ง การยาย การเล่ือนระดับ การโอน การรับโอน และการใหขาราชการ
สวนทองถิ่นพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับความเห็นชอบจาก ก.ถ. หรือ อ.ก.ถ.จังหวัด       
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.ถ. กําหนด 

 มาตรา ๕1 ผูไดรับบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 49 ใหทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการและใหไดรับการพัฒนาเพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการท่ีดี
ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ถ.  



๑๙ 
 
 ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามวรรคหนึง่ผูใดมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ถ. ไมต่ํากวามาตรฐานท่ีกําหนด ใหผูบริหารทองถิ่นส่ังใหผูนั้นรับราชการตอไป      
ถาผูนั้นมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการต่ํากวามาตรฐานท่ีกําหนด ใหส่ังใหผูนั้นออกจาก
ราชการไดไมวาจะครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลวหรือไมก็ตาม 
 ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคสอง ใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคยเปนขาราชการ         
สวนทองถิ่น แตท้ังนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผูนั้นไดปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือการรับเงินเดือน  
หรือผลประโยชนอื่นใดท่ีไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางท่ีผูนั้นอยูระหวางทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
 ผูอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการผูใดมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย     
ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามท่ีบัญญัติไวในหมวด ๗ การดําเนินการทางวินัย และถาผูนั้น      
มีกรณีที่จะตองออกจากราชการตามวรรคสองก็ใหผูบริหารทองถิ่นดําเนินการตามวรรคสองไปกอน  
 มาตรา ๕2 ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดถูกส่ังใหออก
จากราชการเพราะไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารตามมาตรา 109       
และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีท่ีจะตองถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตรา 51 หรือตามมาตราอื่น     
ใหผูบริหารทองถิ่นมอีํานาจเปล่ียนแปลงคาํส่ังเปนใหออกจากราชการตามมาตรา 51 หรือตามมาตราอื่นนั้นได 

มาตรา ๕3 การบรรจุขาราชการสวนทองถิ่นที่ไดออกจากราชการไปเนื่องจากถูกส่ังใหออกจาก
ราชการเพ่ือไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร หรือไดรับอนุมัติจาก ก.ถ.      
ใหไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลา
ราชการหรือออกจากราชการไปท่ีมิใชเปนการออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
กลับเขารับราชการในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนจะส่ังบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทใด สายงานใด ระดับใด และใหไดรับเงินเดือนเทาใดใหกระทําไดตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ถ.  
 เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้ และตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่นท่ีไดออกจากราชการไปเนื่องจากถูกส่ังใหออกจาก
ราชการเพ่ือไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารหรือไดรับอนุมัติจาก ก.ถ.       
ใหไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้น สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการ    
เมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการใหมีสิทธินับวันรับราชการกอนถูกส่ังใหออกจากราชการรวมกับ       
วันรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารหรือวันท่ีไดปฏิบัติงานใด ๆ ตามท่ีไดรับ
อนุมัติจาก ก.ถ. แลวแตกรณี และวันรับราชการเมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลาราชการ
ติดตอกันเสมือนวาผูนั้นมิไดเคยถูกส่ังใหออกจากราชการ สําหรับผูซึ่งออกจากราชการไปท่ีมิใชเปนการ
ออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการซึ่งไดรับบรรจุกลับเขารับราชการตามวรรคหนึ่ง 
ใหมีสิทธินับเวลาราชการกอนออกจากราชการเพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๕4 ขาราชการพลเรือน ซึ่งไมไดออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ ผูใดออกจากราชการไปแลวถาสมัครเขารับราชการเปนขาราชการสวนทองถิ่น และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประสงคจะรับผูนั้นเขารับราชการใหผูบริหารทองถิ่นพิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชน
ท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือทางราชการจะไดรับ ท้ังนี้ จะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทใด สายงานใด ระดับใด และใหไดรับเงินเดือนเทาใดใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ถ.  



๒๐ 
 
 เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูเขารับราชการ
ตามวรรคหนึ่งในขณะท่ีเปนขาราชการสวนทองถิ่นหรือพนักงานสวนทองถิ่นเปนเวลาราชการ           
ของขาราชการสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ดวย    
 มาตรา ๕5 การแตงตั้งขาราชการสวนทองถิ่นใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น        
และตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น หรือตําแหนงอื่นท่ี ก.ถ. กําหนด ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ง
ขาราชการสวนทองถิ่นจากผูซึ่งผานการทดสอบความรู ความสามารถตามมาตรฐานสําหรับตําแหนง
ประเภทบริหารทองถิ่นและตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น หรือตําแหนงอื่นที่ ก.ถ. กําหนด      
เรียงตามลําดับคะแนนในบัญชีรายชื่อผูผานการทดสอบตามมาตรา ๔5 
 มาตรา ๕6 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่นและตําแหนง
ประเภทอํานวยการทองถิ่น หรือตําแหนงอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวางลงใหผูบริหารทองถิ่นนั้นแตงตั้งผูท่ีผาน
การทดสอบจากบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๔5 ใหดํารงตําแหนงดังกลาวภายในหกสิบวัน 
 มาตรา 57 ขาราชการสวนทองถิ่นตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่นที่ดํารงตําแหนงปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ปฏิบัติหนาท่ีเดียวติดตอกันเปนเวลาครบส่ีป ใหสับเปล่ียนหนาท่ีโดยการโอน        
ไปปฏิบัติหนาที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

กรณีมี เหตุผลความจําเปนและเพ่ือประโยชนของทางราชการที่ จะให ผูนั้นอยูปฏิบัติหนาท่ี                   
ในตําแหนงเดิมตอไป ใหผูบริหารทองถิ่นขอความเหน็ชอบ อ.ก.ถ.จังหวัด ไดคราวละหนึ่งปแตรวมแลวไมเกินส่ีป 
 การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข         

ที่ ก.ถ. กําหนด 
 กรณีมีเหตุผลความจําเปนและเพ่ือประโยชนของทางราชการ ก.ถ. อาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ     

และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ใชบังคับแกขาราชการสวนทองถิ่นสามัญตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่นท่ีดํารง
ตําแหนงรองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และขาราชการสวนทองถิ่นสามัญตําแหนงประเภทอํานวยการ
ทองถิ่นท่ีดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามท่ี ก.ถ. กําหนด 

 มาตรา 58 การสอบคัดเลือกขาราชการสวนทองถิ่นเพ่ือเปล่ียนตําแหนงจากตําแหนงประเภท
ท่ัวไปเปนตําแหนงประเภทวิชาการ หรือการคัดเลือกขาราชการสวนทองถิ่นเพ่ือเล่ือนระดับตําแหนง     
ในตําแหนงประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ท้ังนี้          
ตามหลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขที่ ก.ถ. กําหนด 
 มาตรา 59 ในกรณีท่ีศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหเพิกถอนคําส่ังแตงตั้งขาราชการ       
สวนทองถิ่นใหเปนอํานาจของ ก.ถ. ในการส่ังการเพ่ือเยียวยาและแกไขหรือดําเนินการตามท่ีเห็นสมควรได 
 มาตรา 60 ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการไดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งรองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูรักษาราชการแทน 
ถามีรองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายคน ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งรองปลัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดองคกรปกครอง     
สวนทองถิ่นหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งหัวหนาสวนราชการซึ่งดํารง
ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่นหรือเทียบเทาเรียงตามลําดับระดับตําแหนงในองคกรปกครอง     
สวนทองถิ่นนั้นเปนผูรักษาราชการแทน 
 ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
ราชการไดผูบริหารทองถิ่นจะแตงตั้งหัวหนาสวนราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น  



๒๑ 
 
หรือเทียบเทาเรียงตามลําดับระดับตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเปนผูรักษาราชการแทน    
ก็ได 
 ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น
หรือเทียบเทาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งขาราชการสวนทองถิ่น          
ในสวนราชการนั้นหรือขาราชการสวนทองถิ่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นซึ่งดํารงตําแหนง         
ไมต่ํากวาประเภทอํานวยการทองถิ่นหรือเทียบเทาเรียงตามลําดับระดับตําแหนงเปนผูรักษาราชการแทน 
 มาตรา 61 ในกรณีท่ีตําแหนงขาราชการสวนทองถิ่นวางลง หรือผูดํารงตําแหนงไมสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการได และเปนกรณีท่ีมิไดบัญญัติไว ใหผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหขาราชการ         
สวนทองถิ่นที่เห็นสมควรรักษาการในตําแหนงนั้นไดตามระเบียบที่ ก.ถ. กําหนด 
 ผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคหนึง่ใหมหีนาท่ีและอํานาจตามตาํแหนงท่ีรกัษาการนัน้ ในกรณี
ท่ีมีกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี หรือคําส่ังผูบังคับบัญชาแตงตั้ง      
ใหผูดํารงตําแหนงนั้นเปนกรรมการหรือใหมีหนาท่ีและอํานาจอยางใดก็ใหผูรักษาการในตําแหนง        
ทําหนาที่กรรมการหรือมีหนาที่และอํานาจอยางนั้นในระหวางที่รักษาการในตําแหนง แลวแตกรณี 
 มาตรา 62 อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดาํเนินการอื่น
ท่ีผูดํารงตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังใด       
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือคําส่ังนั้น หรือมติของ
คณ ะรัฐมนตรี ใน เรื่ อ งนั้ น มิ ได กํ าหนด เรื่ อ งการมอบอํ านาจไว เป น อย างอื่ น  ห รือมิ ไดห าม                    
เรื่องการมอบอํานาจไว ผูดํารงตําแหนงนั้นอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นในสวนราชการเดียวกัน      
หรือสวนราชการอื่นเปนผูปฏิบัติราชการแทนได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑที่ ก.ถ. กําหนด 
  

สวนท่ี ๓ 
การยาย และการโอน 

___________ 
  
 มาตรา ๖3 การยายขาราชการสวนทองถิ่นและการโอนขาราชการสวนทองถิ่นระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือการโอนขาราชการอื่นมาเปนขาราชการสวนทองถิ่นในสวนนี้ ใหคํานึงถึงเหตุผล          
ความจําเปน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและประโยชนท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและทางราชการจะไดรับเปนสําคัญ โดยตองพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตามท่ี ก.ถ.กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ และคุณลักษณะท่ีตองใช   
ในการปฏิบัติงานในตําแหนง 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ี ก.ถ. กําหนด 
มาตรา ๖4 การยายขาราชการสวนทองถิ่นไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตําแหนงท่ีต่ํากวาเดิม 

หรือยายขาราชการสวนทองถิ่นในตําแหนงสายผูบริหารและผูบริหารสถานศึกษาไปแตงตั้งในตําแหนง
ประเภทอื่นที่มิใชตําแหนงบริหารจะกระทํามิได เวนแตขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นยินยอม 
 มาตรา ๖5 การยายหรือการโอนขาราชการสวนทองถิ่นไปเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหรือการโอนหรือยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปเปนขาราชการสวนทองถิ่น
ใหดําเนินการตามที่บัญญัติไวในสวนนี้ 



๒๒ 
 
 มาตรา ๖6 การโอนขาราชการสวนทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใดไปเปนขาราชการ 
สวนทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในตําแหนงและระดับท่ีต่ํากวาเดิมจะกระทํามิได เวนแต
ขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นยินยอม 
  การโอนขาราชการสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่งใหดําเนินการตกลงกันระหวางองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นตนสังกัดขาราชการสวนทองถิ่นที่ขอโอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประสงคจะรับโอน 
 มาตรา ๖7 การโอนขาราชการท่ีมิใชขาราชการสวนทองถิ่นและมิใชขาราชการการเมือง       
มาบรรจุเปนขาราชการสวนทองถิ่นและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด          
และใหไดรับเงินเดือนเทาใดใหกระทําไดตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.ถ. กําหนด 

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการใหถือวาเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูท่ีโอนมา       
รับราชการตามวรรคหนึ่ง เปนเวลาราชการของขาราชการสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 
 มาตรา 68 ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครอง        
สวนทองถิ่นและการปฏิบัติราชการของขาราชการสวนทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ หรือเพ่ือแกไข
ปญหาความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีระหวางขาราชการสวนทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือผูนําชุมชน     
และไมสามารถดําเนินการโอนขาราชการสวนทองถิ่นระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น                 
โดยความสมัครใจได ให ก.ถ. พิจารณาและมีมติใหขาราชการสวนทองถิ่นโอนไปสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่นได และใหผูบริหารทองถิ่นดําเนินการใหเปนไปตามมตินั้นภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี
ไดรับแจงมติ 
 การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ก.ถ. อาจมอบให อ.ก.ถ.จังหวัด ดําเนินการแทนได 
 มาตรา 69 ในกรณีที่มีเหตุความจําเปนและเพ่ือประโยชนของทางราชการ ให ก.ถ. มีอํานาจส่ัง
ขาราชการสวนทองถิ่นไปประจําสํานักงาน ก.ถ. สํานักงาน ก.ถ.จังหวัด หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตนสังกัดเปนการชั่วคราวโดยใหพนจากตําแหนงหนาท่ีเดิมไดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ถ. กําหนด 
 การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ก.ถ. อาจมอบให อ.ก.ถ.จังหวัด เปนผูดําเนินการแทนได 
 มาตรา 70  ในกรณีมีเหตุผลความจําเปนและเพ่ือประโยชนของทางราชการโดยรวม            
เมื่อไดรับการรองขอจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น สวนราชการ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ            
อ.ก.ถ.จังหวัด อาจมีมติใหขาราชการสวนทองถิ่นหรือพนักงานจางไปชวยปฏิบัติราชการในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น สวนราชการ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ โดยใหพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดความเสียหาย
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนสังกัดเปนหลัก 
 เพ่ือประโยชนแกกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจขอให
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหาร
ราชการส วนทองถิ่น ไปดํ ารงตํ าแหน งหรือป ฏิบัติ ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น                 
เปนการชั่วคราวไดโดยไมขาดจากตนสังกัดเดิม ท้ังนี้ ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจอนุญาตได      
ตามความจําเปน และในกรณีท่ีเปนขาราชการซึ่งไมอยูในอํานาจผูวาราชการจังหวัดใหกระทรวงมหาดไทย        
ทําความตกลงกับหนวยงานตนสังกัดกอนแตงตั้ง  
 การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข       
ที่ ก.ถ. กําหนด 
 

 



๒๓ 
 

หมวด ๔ 
การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

___________ 
 

มาตรา 71 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาท่ีดําเนินการใหมีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ   
และเสริมสรางแรงจูงใจแกขาราชการสวนทองถิ่น เพ่ือใหขาราชการสวนทองถิ่นมีคุณภาพ คุณธรรม
จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ     
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ถ. กําหนด 

ในกรณีที่เห็นสมควร และเพ่ือการประหยัด สํานักงาน ก.ถ. จะจัดใหมีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
และเสริมสรางแรงจูงใจแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่งก็ได 

มาตรา 72 ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตนตอผูอยูใตบังคับบัญชาอยางมีคุณธรรมและเที่ยงธรรม
และเสริมสรางแรงจูงใจใหผูอยูใตบังคับบัญชาดํารงตนเปนขาราชการที่ดี 
 มาตรา 73 ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบวินัยและปฏิบัติหนาท่ี
ราชการอยางมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและของทางราชการ      
ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาเล่ือนเงินเดือนใหตามควรแกกรณี ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ถ. และจะใหบําเหน็จ
ความชอบอยางอื่นซึ่งอาจเปนคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือรางวัลดวยก็ได 

มาตรา 74 การใหขาราชการสวนทองถิ่นไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศหรอืตางประเทศ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.ถ. กําหนด 

มาตรา 75 ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ราชการของผูใตบังคับบัญชา   
เพ่ือใชประกอบการพิจารณาแตงตั้งและเล่ือนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ถ. กําหนด 
 ผลการประเมินตามวรรคหนึง่ ใหนําไปใชเพ่ือประโยชนในการพัฒนา และเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติหนาที่ราชการดวย 
 มาตรา 76 ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ                   
ใหผูบริหารทองถิ่นพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษเพ่ือประโยชนในการคํานวณ   
บําเหน็จบํานาญ หรือใหไดรับประโยชนตอบแทนอื่นตามระเบียบท่ี ก.ถ. กําหนด โดยใหกําหนดตามระเบียบ      
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยอนุโลม 

 
หมวด ๕ 

การรักษาจรรยาขาราชการสวนทองถิ่น 
___________ 

 
มาตรา 77 ขาราชการสวนทองถิ่นตองรกัษาจรรยาขาราชการสวนทองถิ่นตามท่ีองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นกําหนดไวโดยมุงประสงคใหเปนขาราชการท่ีดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ 
โดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้ 
 (๑) การยึดมั่นและยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกตอง 
 (๒) ความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ 

(๓) การปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 



๒๔ 
 
 (๔) การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
 (๕) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการสวนทองถิ่น         
เพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะของงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหลักวิชา และจรรยาวิชาชีพ 
 ในการกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการสวนทองถิ่นตามวรรคสอง ใหจัดใหมีการรับฟง 
ความคิดเห็นของขาราชการสวนทองถิ่นและประกาศใหประชาชนทราบดวย 
 มาตรา 78 ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการสวนทองถิ่นอันมิใช 
เปนความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาตักเตือน และนําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้งเล่ือนขั้นเงินเดือน
หรือส่ังใหขาราชการผูนั้นไดรับการพัฒนา 
 ในการพิจารณาแตงตั้งหรือเล่ือนขั้นเงินเดือนใหนําพฤติกรรมในการปฏิบัติตามจรรยา
ขาราชการสวนทองถิ่นมาประกอบการพิจารณาดวย 
 

หมวด ๖ 
วินัยและการรักษาวินัย 

   
 

มาตรา 79 ขาราชการสวนทองถิ่นตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการตามท่ี
บัญญัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ 

มาตรา 80  ขาราชการสวนทองถิ่นตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย           
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 

มาตรา 81 ขาราชการสวนทองถิ่นตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
(๑) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต และเท่ียงธรรม 
(๒) ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี 

นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(๓) ตองปฏิบัติหนาทีร่าชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการดวยความตั้งใจ อุตสาหะ 

เอาใจใส และรักษาประโยชนของทางราชการ 
(๔) ตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังในหนาท่ีราชการโดยชอบดวยกฎหมาย       

และระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเล่ียง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําส่ังนั้นจะทําให
เสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการจะตองเสนอความเห็นเปนหนังสือ
ทันทีเพ่ือใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังนั้น และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยัน       
ใหปฏิบัติตามคําส่ังเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 

(๕) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละท้ิงหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได 
(๖) ตองรักษาความลับของทางราชการ 
(๗) ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคีและตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวาง

ขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ 
(๘) ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแกประชาชนผูติดตอ

ราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน 
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(๙) ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาท่ีราชการและในการปฏิบัติการอื่น      
ท่ีเกี่ยวของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยมารยาททางการเมือง    
ของขาราชการดวย 

(๑๐) ตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน        
มิใหเส่ือมเสีย 

(๑๑) กระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.ถ. 
มาตรา 82 ขาราชการสวนทองถิ่นตองไมกระทําการใดอันเปนขอหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตองแจงถือวา

เปนการรายงานเท็จดวย 
(๒) ตองไมปฏิบัติราชการอันเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแต

ผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเปนผูส่ังใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว 
(๓) ตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยตําแหนงหนาท่ีราชการของตนหาประโยชนใหแกตนเอง

หรือผูอื่น 
(๔) ตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ 
(๕) ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเที่ยงธรรม

หรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน 
(๖) ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดท่ีมีลักษณะงาน

คลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท 
(๗) ตองไมกระทําการอยางใดท่ีเปนการกล่ันแกลง กดขี่ หรือขมเหงกันในการปฏิบัติราชการ 
(๘) ตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ถ. 
(๙) ตองไมดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ 
(๑๐) ไมกระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.ถ. 
มาตรา 83 ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามมาตรา 80 และมาตรา 81 

หรือฝาฝนขอหามตามมาตรา 82 ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย 
มาตรา 84 การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
(๑) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง

แกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต 
(๒) ละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ

อยางรายแรง 
(๓) ละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุอันสมควร

หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
(๔) กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง 
(๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง หรือทํารายประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง 
(๖) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษท่ีหนักกวาโทษจําคุกโดยคําพิพากษา    

ถึงท่ีสุดใหจําคุกหรือใหรับโทษที่หนักกวาโทษจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 
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(๗) ละเวนการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา 81 หรือฝาฝน    
ขอหามตามมาตรา 82 อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 

(๘) ละเวนการกระทําหรือกระทําการใด  ๆอันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา 81 (๑๑) หรือฝาฝนขอหาม
ตามมาตรา 82 (๑๐) ที่มีกฎ ก.ถ. กําหนดใหเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

มาตรา 85  กฎ ก.ถ. ตามมาตรา 81 (๑๑) มาตรา 82 (๘) และ (๑๐) และมาตรา 84 (๘)       
ใหใชสําหรับการกระทําที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่กฎ ก.ถ. ดังกลาวใชบังคับ 

มาตรา 86 ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย        
และปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ถ. กําหนด 

มาตรา 87 ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดกระทําผิดวินัย จะตองไดรับโทษทางวินัย เวนแตมีเหตุ
อันควรงดโทษตามท่ีบญัญัติไวในหมวด ๗ การดําเนินการทางวินัย โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ดังตอไปนี้ 

(๑) ภาคทัณฑ 
(๒) ตัดเงินเดือน 
(๓) ลดขั้นเงินเดือน 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไลออก 
มาตรา 88 การลงโทษขาราชการสวนทองถิ่นใหทําเปนคําส่ัง ผู ส่ังลงโทษตองส่ังลงโทษ         

ใหเหมาะสมกับความผิดและตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ โดยในคําส่ังลงโทษ    
ใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด 

 
      หมวด ๗ 

       การดําเนินการทางวนัิย 
   

 
มาตรา 89 เมื่อมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการสวนทองถิ่นผูใดกระทํา      

ผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีตองรายงานใหผูบริหารทองถิ่นทราบโดยเร็ว และใหผูบริหารทองถิ่น 
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้โดยเร็วดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 

อํานาจหนาที่ของผูบริหารทองถิ่นตามหมวดนี้ ผูบริหารทองถิ่นจะมอบหมายใหผูบังคับบัญชา
ระดับต่ําลงไปปฏิบัติแทนตามหลักเกณฑที่ ก.ถ. กําหนดก็ได 

มาตรา 90 เมื่อไดรับรายงานตามมาตรา 89 หรือความดังกลาวปรากฏตอผูบริหารทองถิ่น      
ใหผูบริหารทองถิ่นรีบดําเนินการหรือส่ังใหดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูล           
ที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ให    
ยุติเรื่องได 

ในกรณี ท่ี เห็ นวามี มูล ท่ี ควรกล าวหาวาข าราชการส วนท องถิ่ น ผู ใดกระทํ าผิดวินั ย                
โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา 91 หรือมาตรา 92 แลวแตกรณี 

มาตรา 91 ในกรณีท่ีผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา 90 ปรากฏวากรณีมีมูล           
ถาความผิดนั้นมิใชเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน         
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ใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมท้ังรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหาแลวผูบริหารทองถิ่นเห็นวาผูถูกกลาวหา
ไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหส่ังลงโทษตามควรแกกรณีโดยไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาผูบริหารทองถิ่นเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหา 
ใหส่ังยุติเรื่อง 

มาตรา 92 ในกรณีท่ีผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา 90 ปรากฏวากรณีมีมูล        
อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในการสอบสวน
ตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบพรอมท้ังรับฟงคําชี้แจงของ              
ผูถูกกลาวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสร็จ ใหรายงานผลการสอบสวนและความเห็นตอ
ผูบริหารทองถิ่น 

ถาผูบริหารทองถิ่นเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหส่ังยุติเรื่อง แตถาเห็นวา    
ผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา 95 หรือมาตรา 96     
แลวแตกรณี 

หามมิใหโอนขาราชการสวนทองถิ่นจนกวาการสอบสวนวินัยอยางรายแรงดําเนินการเสร็จ 
มาตรา 93 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสําหรับกรณีท่ีขาราชการสวนทองถิ่นตําแหนง

ตางกัน หรือตางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกันถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกันใหดําเนินการ 
ดังตอไปนี้ 

(๑) สําหรับขาราชการสวนทองถิ่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเดียวกัน ที่ผูบริหารทองถิ่น  
ถูกกลาวหาวากระทาํผิดวินัยรวมกับผูอยูใตบังคับบัญชา ใหประธาน อ.ก.ถ.จังหวัด โดยมติ อ.ก.ถ.จังหวัด 
เปนผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(๒) สําหรับขาราชการสวนทองถิ่นตางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกันถูกกลาวหาวากระทําผิด
วินัยรวมกัน ใหผูบริหารทองถิ่นรวมกันแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  

(3) สําหรับกรณีอื่น ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ถ. 
มาตรา 94 หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยใหเปนไปตามท่ี

กําหนดในกฎ ก.ถ. 
ในกรณีท่ีเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ถ. จะดําเนินการทางวินัย       

โดยไมตองสอบสวนกไ็ด 
มาตรา 95 ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหผูบริหารทองถิ่น       

ส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด 
ในกรณีมีเหตุอันควรลดหยอน จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษ

ภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย 
ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบน       

เปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได 
การลงโทษตามมาตรานี้ ผูบริหารทองถิ่น จะมีอํานาจส่ังลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชาในสถานโทษ

และอัตราโทษใดไดเพียงใด ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ถ. 
มาตรา 96 ภายใตบังคับวรรคสอง ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง     

ใหลงโทษปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี  ถามี เหตุอันควรลดหยอนจะนํามา
ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษลงต่ํากวาปลดออก 



๒๘ 
 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนหรือผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 92     
วรรคหนึ่ง หรือผูมีอํานาจตามมาตรา 93 เห็นวาขาราชการสวนทองถิ่นผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง         
ใหผูบริหารทองถิ่นสงเรื่องให อ.ก.ถ. จังหวัด ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นของผูถูกกลาวหาสังกัดอยู 
พิจารณา เมื่อ อ.ก.ถ.จังหวัด มีมติเปนประการใดใหผูบริหารทองถิ่น ส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑและวธิีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ถ. 

ในกรณีท่ีผูบริหารทองถิ่น ไมใชอํานาจตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง มาตรา 93 หรือมาตรานี้      
ใหประธาน อ.ก.ถ.จังหวัด มีอํานาจดําเนินการตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง มาตรา 93 หรือมาตรานี้ได 

ผูใดถูกลงโทษปลดออก ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาผูนั้นลาออกจากราชการ 
มาตรา 97 ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดใหขอมูลตอผูบงัคับบัญชาหรือใหถอยคําในฐานะพยาน

ตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ อันเปนประโยชน
และเปนผลดีย่ิงตอทางราชการ ผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษได 

ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดอยูในฐานะท่ีอาจจะถูกกลาวหาวารวมกระทําผิดวินัยกับขาราชการอื่น 
ใหขอมูลตอผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคําตอบุคคลหรือคณะบุคคลตามความในวรรคหนึ่งเกี่ยวกับการกระทํา
ผิดวินัยท่ีไดกระทํามา จนเปนเหตุใหมีการสอบสวนพิจารณาทางวินัยแกผูเปนตนเหตุแหงการกระทําผิด 
ผูบังคับบัญชาอาจใชดุลพินิจกันผูนั้นไวเปนพยานหรือพิจารณาลดโทษทางวินัยตามควรแกกรณีได 

ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดใหขอมูลหรือใหถอยคําในฐานะพยานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
อันเปนเท็จใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 

หลักเกณฑและวิธีการการใหบําเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน การลดโทษ และการให
ความคุมครองพยาน ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ถ. 

กฎ ก.ถ. วาดวยการคุมครองพยานตามวรรคส่ี จะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงาน 
ก.ถ. หรือผูบริหารทองถิ่น จะดําเนินการยาย โอน หรือดําเนินการอื่นใดโดยไมตองไดรับความยินยอม
หรือเห็นชอบจากผูบริหารทองถิ่นหรือผูบังคับบัญชาของขาราชการผูนั้น และไมตองปฏิบัติตามขั้นตอน
หรือกระบวนการตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ก็ได 

มาตรา 98 ใหกรรมการสอบสวนตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาและใหมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เพียงเทาที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของกรรมการสอบสวนและโดยเฉพาะใหมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย คือ 

(๑) เรียกใหกระทรวง กรม สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานอื่น
ของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคล
ในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๒) เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใดๆ มาชี้แจงหรือใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

มาตรา 99 ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีกรณีถูกกลาวหาเปนหนังสือวากระทําหรือละเวน
กระทําการใดท่ีเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ถาเปนการกลาวหาตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น            
หรือตอผูมีหนาทีสื่บสวนสอบสวนหรอืตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเปนการ
กลาวหาโดยผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา     
อันมิใชเปนความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทท่ีไมเกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แมภายหลังผูนั้น
จะออกจากราชการไปแลว โดยมิใชเพราะเหตุตาย ผูมีอํานาจดําเนินการทางวินัยมีอํานาจดําเนินการ
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สืบสวนหรือพิจารณาและดําเนินการทางวินัยตามท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้ตอไปไดเสมือนวาผูนั้นยังมิได   
ออกจากราชการ แตทั้ งนี้ ผู บริหารท องถิ่ น ตองดํ าเนิ นการสอบสวนตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ ง                   
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นพนจากราชการ 

ในกรณีตามวรรคหนึง่ถาผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวาผูนัน้กระทําผิดวนิัยอยางไมรายแรง
ก็ใหงดโทษ 

มาตรา 100 ขาราชการสวนทองถิ่นผู ใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง               
จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิด         
ท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผูบริหารทองถิ่นโดยความเห็นชอบของ อ.ก.ถ.จังหวัด มีอํานาจ      
ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนเพ่ือรอฟงผลการสอบสวนหรือพิจารณาหรือผลแหงคดีได  

ถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาวาผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึงกับ
จะถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก และไมมีกรณีท่ีจะตองออกจากราชการดวยเหตุอื่น ก็ใหผูมีอํานาจ
ดังกลาวส่ังใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขารับราชการในตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่น    
ในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันหรือในตําแหนงประเภทและระดับท่ี ก.ถ. กําหนด ท้ังนี้              
ผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น 

เมื่อไดมีการส่ังใหขาราชการสวนทองถิ่นผูใดพักราชการหรือออกจากราชการไวกอนแลว
ภายหลังปรากฏวาผูนั้นมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีอื่นอีก ผูบริหารทองถิ่น   
มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 92 ตลอดจน
ดําเนินการทางวินัยตามท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้ตอไปได 

ในกรณีท่ีส่ังใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ หรือส่ังใหผูถูกส่ังใหออก
จากราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอื่นท่ีมิใชเปนการลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง   
ก็ใหผูนั้นมีสถานภาพเปนขาราชการสวนทองถิ่นตลอดระยะเวลาระหวางท่ีถูกส่ังใหออกจากราชการ      
ไวกอนเสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกส่ังพักราชการ 

เงินเดือน เงินอื่นท่ีจายเปนรายเดือน และเงินชวยเหลืออยางอื่น และการจายเงินดังกลาวของ            
ผูถูกส่ังพักราชการ และผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น 

การส่ังพักราชการใหส่ังพักตลอดเวลาท่ีสอบสวนหรือพิจารณา เวนแตผูถูกส่ังพักราชการผูใด   
ไดอุทธรณตามมาตรา 110 และผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณเห็นวาสมควรส่ังใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติ
หนาท่ีราชการกอนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จส้ินเนื่องจากพฤติการณของผูถูกส่ังพักราชการ        
ไม เปนอุปสรรคตอการสอบสวนหรือพิจารณา และไมกอให เกิดความไมสงบเรียบรอยตอไป              
หรือเนื่องจากการดําเนินการทางวินัยไดลวงพนหนึ่งปนับแตวันพักราชการแลวยังไมแลวเสร็จและผูถูก   
ส่ังพักราชการไมมีพฤติกรรมดังกลาว ใหผูมีอํานาจส่ังพักราชการส่ังใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ
กอนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จส้ิน 

ใหนําความในวรรคหกมาใชบังคับกับกรณีถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนดวย 
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการส่ังพักราชการ การส่ังใหออกจากราชการไวกอน ระยะเวลา

ใหพักราชการและใหออกจากราชการไวกอน การใหกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขารับราชการ     
และการดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามผลการสอบสวนหรือพิจารณาใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ถ. 
 มาตรา 101 เมื่อผูบริหารทองถิ่นไดดําเนินการทางวินัยและส่ังยุติเรื่องหรืองดโทษหรือส่ัง
ลงโทษทางวินัยแกขาราชการสวนทองถิ่นผูใดแลวใหรายงานไปยัง อ.ก.ถ.จังหวัด 



๓๐ 
 
 ทั้งนี้ การรายงานตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ถ. เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง

ความเหมาะสม และความยุติธรรม หาก อ.ก.ถ.จังหวัด เห็นวาการดําเนินการทางวินัยเปนการไมถูกตอง

หรือไม เหมาะสม หรือไม ยุติธรรม และมีมติ เปนประการใดให ผูบริหารทองถิ่น ส่ังหรือปฏิบัติ              

ใหเปนไปตามนั้น 

 เมื่อไดรับแจงมติ อ.ก.ถ.จังหวัด ใหผูบริหารทองถิ่นดําเนินการใหเปนไปตามมตินั้นภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงมติ  
  ในกรณีที่ผูถูกลงโทษไดอุทธรณคําส่ังลงโทษตอ ก.ถ. ให อ.ก.ถ.จังหวัด แจงมติตอ ก.ถ.

ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 

มาตรา 102 เมื่อมีกรณีเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ใหผูส่ังมีคําส่ังใหม และในคําส่ัง
ดังกลาวใหส่ังยกเลิกคําส่ังลงโทษเดิม พรอมท้ังระบุวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับโทษท่ีไดรับไปแลว ท้ังนี้ 
ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ถ. 

มาตรา 103 ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งโอนมาตามมาตรา 67 ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัย       
อยูกอนวันโอนมาบรรจุ ใหผูบริหารทองถิ่นดําเนินการทางวินัยตามหมวดนี้โดยอนุโลม แตถาเปนเรื่อง     
ที่อยูในระหวางการสืบสวนหรือพิจารณา หรือการสอบสวนของผูบังคับบญัชาเดิมกอนวันโอนก็ใหสืบสวน
หรือพิจารณา หรือสอบสวนตอไปจนเสร็จ แลวสงเรื่องใหผูบริหารทองถิ่นพิจารณาดําเนินการตอไป     
ตามหมวดนี้โดยอนุโลม แตท้ังนี้ในการส่ังลงโทษทางวินัยใหพิจารณาตามความผิดและการลงโทษ           
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการที่โอนมานั้น  
 มาตรา 104 ในกรณีท่ีขาราชการสวนทองถิ่นผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดรวมกับผูบริหาร
ทองถิ่น เมื่อขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นถูกลงโทษทางวินัยและผลการสอบสวนปรากฏวาผูบริหาร
ทองถิ่นไดรวมกระทําผิดดวย ให อ.ก.ถ.จังหวัด รายงานไปยัง ก.ถ.  
 เมื่อ ก.ถ. ไดพิจารณาพฤติกรรมแหงการกระทําผิดแลวมีมติวา ผูบริหารทองถิ่นมีมูลกรณี
กระทําผิดรวมดวยในฐานใด ใหประธานกรรมการสงรายงานและเอกสารท่ีมีอยูพรอมท้ังความเห็นไปยัง  
ผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น  เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามหนาที่และอํานาจ                
ในฐานความผิดท่ี ก.ถ. ไดมีมติโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือดําเนินการอีกและใหถือวา
รายงาน เอกสารและความเห็นของ ก.ถ. เปนสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือ             
การดําเนินการตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น หรือ กฎ ประกาศ หรือขอบังคับวาดวย         
การนั้น 
 

หมวด 8 
การออกจากราชการ 

___________ 
 

มาตรา 105 ขาราชการสวนทองถิ่นออกจากราชการเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) พนจากการเปนขาราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
(๓) ลาออกและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๑๐6 



๓๑ 
 

(๔) ถูกส่ังใหออกเพราะขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓2 ไมผานการทดลองการปฏิบัติหนาที่
ราชการตามมาตรา 51 หรือมีเหตุตามมาตรา 107 หรือมาตรา 109 

(๕) ถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออก 
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามที่ ก.ถ. กําหนด 
มาตรา 106 ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดประสงคจะลาออกจากราชการใหย่ืนหนังสือลาออก

ตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง โดยย่ืนลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวาสามสิบวัน          
เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุญาตกอนวันขอลาออก 

ในกรณีท่ีผูประสงคจะลาออกย่ืนหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวาสามสิบวันและผูบริหาร
ทองถิ่นเห็นวามีเหตุผลและความจําเปนจะอนุญาตใหลาออกตามวันที่ขอลาออกก็ได 

ในกรณีที่ ผูบริหารทองถิ่นเห็นวาจําเปนเพ่ือประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น           
หรือทางราชการจะส่ังยับย้ังการลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับแตวันขอลาออกก็ได ในกรณี
เชนนั้นถาผูขอลาออกมิไดถอนใบลาออกกอนครบกําหนดระยะเวลาการยับย้ังใหถือวาการลาออกนั้น       
มีผลเมื่อครบกําหนดเวลาตามท่ีไดยับย้ังไว แตการส่ังยับย้ังนั้นตองส่ังภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับ
หนังสือลาออก 

ในกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นมิไดยับย้ังตามวรรคสามใหการลาออกนั้นมีผลตั้งแตวันขอลาออก 
ในกรณีที่ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดประสงคจะลาออกจากการเปนขาราชการสวนทองถิ่น    

เพ่ือดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรฐัธรรมนูญ ตําแหนงทางการเมือง หรือตําแหนงอื่นที่ ก.ถ. กําหนด
หรือเพ่ือรับสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น          
หรือผูบริหารทองถิ่นใหย่ืนหนังสือลาออกตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งและใหการลาออกมีผล    
นับแตวันที่ผูนั้นขอลาออก 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตใหลาออกและการยับย้ัง       
การอนุญาตใหลาออกใหเปนไปตามที่ ก.ถ. กําหนด 

มาตรา 107 ผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหขาราชการสวนทองถิ่นออกจากราชการเพ่ือรับ
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นไดในกรณี
ดังตอไปนี้ 

(๑) เมื่อขาราชการสวนทองถิ่นผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ 
(๒) เมื่อขาราชการสวนทองถิ่นผูใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ 
(๓) เมื่อขาราชการสวนทองถิ่นผูใดขาดคุณสมบัตทิั่วไปตามมาตรา ๓2 ก (1) หรือ (3) หรือมลัีกษณะ

ตองหามตามมาตรา 32 ข (1) (3) (6) หรือ (7)  
(๔) เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบหนวยงานหรือตําแหนงท่ีขาราชการสวนทองถิ่นปฏิบัติหนาท่ี

หรือดํารงอยู สําหรับผูท่ีออกจากราชการในกรณีนี้ใหไดรับเงินชดเชยตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข   
ที่ ก.ถ. กําหนดดวย 

(๕ ) เมื่ อข าราชการส วนท องถิ่ น ผู ใด ไม สามารถป ฏิบั ติ ราชการให มีป ระ สิทธิภาพ                 
และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ 

(๖) เมื่อขาราชการสวนทองถิ่นผูใดหยอนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
บกพรองในหนาท่ีราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีราชการ ถาใหผูนั้นรับราชการ
ตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ 



๓๒ 
 

(๗) เมื่อขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีกรณีถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา 
92 และผลการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะลงโทษตามมาตรา 96 แตมีมลทินหรือมัวหมอง         
ในกรณีที่ถูกสอบสวนถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ 

(๘) เมื่อขาราชการสวนทองถิ่นผูใดตองรบัโทษจําคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิด
ท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือตองรับโทษจําคุกโดยคําส่ังของศาลซึ่งยังไมถึงกับ
จะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก 

การส่ังใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.ถ. กําหนด 
มาตรา 108 การส่ังใหขาราชการสวนทองถิ่นออกจากราชการตามมาตรา 107 ตองไดรับ

ความเห็นชอบจาก อ.ก.ถ. จังหวัด กอนตามหลักเกณฑที่ ก.ถ. กําหนด 
มาตรา 109 เมื่อขาราชการสวนทองถิ่นผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวย          

การรับราชการทหารใหผูบริหารทองถิ่นส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ 
ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่งและตอมาปรากฏวาผูนั้น     

มีกรณีท่ีจะตองถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตราอื่น กอนไปรับราชการทหารใหผูบริหารทองถิ่น       
มีอํานาจเปล่ียนแปลงคําส่ังใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่งเปนใหออกจากราชการดวยเหตุอื่นนั้นได 

 
หมวด 9 

การอุทธรณ 
___________ 

 
มาตรา 110 ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดถูกส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือถูกส่ังใหออก

จากราชการตามมาตรา ๑07 (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) หรือถูกส่ังพักราชการหรือใหออกจาก
ราชการไวกอนตามมาตรา 100 ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอ ก.ถ. ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบหรือถือวา
ทราบคําส่ัง 

การอทุธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ถ. 
มาตรา 111  ในการพิจารณาวินิ จฉั ยอุทธรณ  ก.ถ.จะพิจารณาวินิ จฉั ยเองหรือจะตั้ ง 

คณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพ่ือทําหนาที่เปนผูพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแทน ก.ถ. ก็ได 
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองมีกรรมการ ก.ถ. เปนประธานกรรมการ และ

กรรมการในคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา 17 

มาตรา 112 เมื่อ ก.ถ.พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลวใหผูบริหารทองถิน่ดาํเนนิการใหเปนไปตาม
วินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําวินิจฉัยของ ก.ถ. 

ในกรณีท่ีผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณของ ก.ถ. ใหฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุด
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบคําวินิจฉัยของ ก.ถ.  

มาตรา 113 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหกรรมการ ก.ถ. และคณะอนุกรรมการ
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและใหมีอํานาจดังตอไปนี้ 

(๑) เรียกใหผูบริหารทองถิ่นซึ่งส่ังลงโทษหรือส่ังใหออกจากราชการอันเปนเหตุใหมีการอุทธรณ
สงสํานวนการสอบสวนและการลงโทษให ก.ถ. ภายในเวลาท่ีกําหนด 



๓๓ 
 
 (๒) เรียกใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอื่นของรัฐ          
ท่ีเกี่ยวของสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติมหรือสงตัวขาราชการหรือเจาหนาท่ีในสังกัดมาใหถอยคํา     
ในการนี้จะกําหนดระยะเวลาในการสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติมไวดวยก็ได 
 (๓) เรียกใหขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐหรือบุคคลใดท่ีเกี่ยวของมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือหลักฐาน    
ที่เกี่ยวของ 

มาตรา 114 การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของ ก.ถ. และคณะอนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ     
ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุขัดของท่ีทําให    
การพิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาวก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกซึ่งไมเกินสองครั้ง           
โดยแตละครั้งจะตองไมเกินหกสิบวันและใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฏไวดวย 

มาตรา 115 ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งโอนมาตามมาตรา 67 ผูใดถูกส่ังลงโทษทางวินัย       
อยูกอนวันโอนมาบรรจุเปนขาราชการสวนทองถิ่นและผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการท่ีโอนมาแตยังไมไดใชสิทธิอุทธรณ ก็ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตามหมวด 9 การอุทธรณได       
แตถาผูนั้นไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการท่ีโอนมาไวแลวและในวันท่ีผูนั้น      
ไดโอนมาบรรจุเปนขาราชการสวนทองถิ่นการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณยังไมแลวเสร็จ ใหผูบริหารทองถิ่น
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการท่ีโอนมามีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตอไปจนกวา           
จะแลวเสร็จ และใหผูบริหารทองถิ่นดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยอุทธรณนั้น 

ในกรณีท่ีมีการอุทธรณตอ ก.ถ. ตามวรรคหนึ่ง การพิจารณาความผิดและการลงโทษใหเปน     
ไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการท่ีโอนมา 

มาตรา 116 ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ให ก.ถ. มีอํานาจไมรับอุทธรณยกอุทธรณ      
หรือมีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคําส่ังลงโทษและใหเยียวยาความเสียหายใหผูอุทธรณหรือให
ดําเนินการอื่นใดเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรมตามระเบียบที่ ก.ถ. กําหนด 

การวินิจฉัยใหแกไขหรือใหดําเนินการอื่นตามวรรคหนึ่ง ก.ถ. จะใหเพ่ิมโทษไมได เวนแต อ.ก.ถ.
จังหวัด เสนอความเห็นใหเพ่ิมโทษ 

มาตรา 117 กรรมการ ก.ถ. และคณะอนุกรรมการอาจถูกคัดคานไดเมื่อมีเหตุอยางหนึ่ง      
อยางใดดังตอไปนี้ 

 (๑) รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการถูกส่ังใหออกจากราชการ 
 (๒) มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการถูกส่ังใหออกจากราชการ 
 (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ 
 (๔) เปนผูกลาวหาหรือเปนหรือเคยเปนผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษหรือส่ังใหออกจากราชการ 
 (๕) เปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัยหรือการส่ังใหออกจากราชการที่ผูอุทธรณ

ถูกลงโทษหรือถูกส่ังใหออกจากราชการ 
 (๖) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)       

อันอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูอุทธรณ 
กรรมการ ก.ถ. และอนุกรรมการ ซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหแจงตอประธาน ก.ถ. และถอนตัวจากการ

พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณการย่ืนคําคัดคานและการพิจารณาคําคัดคานใหเปนไปตามที่ ก.ถ. กําหนด 
 



๓๔ 
 

หมวด 10 
การรองทุกข 

___________ 
 

มาตรา 118 ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดเห็นวาผูบริหารทองถิ่น หรือผูบังคับบัญชาใชอํานาจ
หนาท่ีปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมายหรือมีความคับของใจ       
อันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติของผูบริหารทองถิ่นหรือผูบังคับบัญชาตอตนและเปนกรณีที่ไมมีสิทธิ
อุทธรณ ผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับแตถาผูบังคับบัญชาซึ่งเปนเหตุ    
เกิดจากผูบริหารทองถิ่นใหรองทุกขตอ อ.ก.ถ. จังหวัด 

เมื่อผูบังคับบัญชาหรือ อ.ก.ถ. จังหวัด ไดวินิจฉัยคํารองทุกขเปนประการใดแลวใหคําวินิจฉัยนั้น   
เปนที่สุดและใหผูบริหารทองถิ่นและผูที่เกี่ยวของดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยนั้น 

การรองทุกข เหตุแหงการรองทุกข การพิจารณาและระยะเวลาการพิจารณาเรื่องรองทุกข      
การวินิจฉัยคํารองทุกขและการเยียวยาความเสียหายใหผูรองทุกข ใหเปนไปตามที่ ก.ถ.กําหนด 

มาตรา ๑19 ใหนําความในมาตรา ๑๑4 มาตรา 116 และมาตรา ๑17 มาใชบังคับกับ       
การพิจารณาคํารองทุกขของ อ.ก.ถ.จังหวัด และการคัดคานกรรมการ อ.ก.ถ.จังหวัด ดวยโดยอนุโลม 

 
ลักษณะ 4 

การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร 
___________ 

 
 มาตรา 120 การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรงุเทพมหานคร 
 ใหนําความในมาตรา 10 มาใชบังคับแกการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง 
 

ลักษณะ ๕ 
การบริหารงานบุคคลของลกูจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

___________ 
 
 มาตรา 121 การบริหารงานบุคคลของลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ี ก.ถ. กําหนด 
 มาตรา 122 พนักงานจางตามภารกิจท่ีมีลักษณะงานเชนเดียวกับลักษณะงานของขาราชการ
สวนทองถิ่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดจะมีจํานวนรวมกันเกินกวารอยละย่ีสิบหาของจํานวน
อัตรากําลังขาราชการสวนทองถิ่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมได 
 กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีความจําเปนอันมิอาจหลีกเล่ียงไดและเพ่ือประโยชน 
ของทางราชการ ก.ถ. อาจมีมติอนุมัติใหมีจํานวนพนักงานจางตามภารกิจท่ีมีชื่อตําแหนงเชนเดียวกัน    
กับชื่อตําแหนงขาราชการสวนทองถิ่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเกินกวาจํานวนท่ีกําหนดได      
และมติในเรื่องดังกลาวใหถือเสียงขางมากซึ่งไมนอยกวาส่ีในหาของจํานวนกรรมการที่มาประชุม 



๓๕ 
 

ลักษณะ 6 
มาตรการกํากับดูแลการบรหิารงานบุคคล 

         ___________ 
 

 มาตรา 123 ภายใตบังคับมาตรา 22 กรณีท่ีปรากฏตอ ก.ถ. วามติหรือการดําเนินการ       
ของ อ.ก.ถ.จังหวัด ไมสอดคลองกับ นโยบาย ยุทธศาสตร แนวทาง หรือขัดหรือแยงกับกฎหมาย กฎ 
ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน มติของ ก.ถ. ให ก.ถ. แจง อ.ก.ถ.จังหวัด เพิกถอน แกไขใหถูกตองหรือยุติ          
การดําเนินการนั้นภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
  ถา อ.ก.ถ.จังหวัด ท่ีไดรับแจงตามวรรคหนึ่งมิไดดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาท่ี ก.ถ. 
กําหนด หรือ ก.ถ. เห็นวาการดําเนินการดังกลาวอาจเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่นหรือไมเปนธรรมแกขาราชการสวนทองถิ่น ให ก.ถ. มีอํานาจส่ังระงับหรือเพิกถอนมติ
หรือการดําเนินการของ อ.ก.ถ.จังหวัด นั้นได 
 มาตรา 124 เมื่อความปรากฏตอ ก.ถ. และ ก.ถ. ไดพิจารณาพฤติกรรมแหงการกระทําผิดแลวมีมติวา
ผูบริหารทองถิ่น ผูใดมีมูลกรณีกระทําผิดฐานปฏิบัติโดยขัดหรือแยงหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให ก.ถ. 
แจงมติไปยังผูบริหารทองถิ่นเพิกถอน แกไขใหถูกตองหรือยุติการดําเนินการนั้นภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 ในกรณีท่ีผูไมปฏิบัติตามมติ ก.ถ. ตามวรรคหนึ่ง เปนผูบริหารทองถิ่น ใหประธานกรรมการ     
สงรายงานและเอกสารท่ีมีอยูพรอมท้ังความเห็นไปยังผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น            
เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจในฐานความผิดท่ี  ก.ถ. ไดมีมติโดยไมตองแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหรือดําเนินการอีก ใหถือวารายงานเอกสารและความเห็นของ ก.ถ. เปนสํานวน
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือดําเนินการตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 
หรือกฎ ประกาศ ขอบังคับวาดวยการนั้น 
 การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ก.ถ. อาจมอบหมายให อ.ก.ถ.จังหวัด ดําเนินการแทน
ตามระเบียบที่ ก.ถ. กําหนดได 
 การดําเนินการตามวรรคหนึ่งไมกระทบกระเทือนถึงการใดท่ีขาราชการสวนทองถิ่นผูซึ่งตกอยู
ภายใตผลของการดําเนินการดังกลาวท่ีไดปฏิบัติตามหนาท่ีและอํานาจ และการรับเงินเดือน            
หรือประโยชนอื่นใดท่ีไดรับไปแลว หรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางท่ีไดรับการบรรจุ 
แตงตั้งหรือเล่ือนตําแหนงนั้น แตจะอางสถานภาพท่ีเคยไดรับการบรรจุ แตงตั้ง หรือเล่ือนตําแหนง
ดังกลาวมาเปนเหตุใหเกิดสิทธิใด ๆ อีกไมได ในการนี้ หากผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจตามมาตรา 50 
ดําเนินการแกไขการส่ังการใหขาราชการสวนทองถิ่นกลับไปดํารงตําแหนงเดิมแลว ใหขาราชการ        
สวนทองถิ่นผูนั้นไดรับเงินเดือนในระดับตําแหนงเดิมกอนเล่ือนตําแหนง 
 มาตรา 125 กรณีผูบริหารทองถิ่นผูใดไมดําเนินการตามมาตรา ๕6 ภายในกําหนดเวลา      
โดยไมมีเหตุผลความจําเปนอันสมควร ใหประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของ ก.ถ. เปนผูใชอํานาจ
ของผูบริหารทองถิ่นและแตงตั้งขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งเปนผูที่ผานการทดสอบจากบัญชีรายชื่อ       
ตามมาตรา 45 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงแทนตําแหนงท่ีวางนั้นได  

 มาตรา 126 การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นของขาราชการสวนทองถิ่นใหเปนไปตาม       
ท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตกรณีท่ีมิไดบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ใหนํากฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับแกการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นของขาราชการสวนทองถิ่น



๓๖ 
 
และกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใชบังคับแกการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยอนุโลม 
 ในการนํากฎหมายตามวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลมใหหนาท่ีและอํานาจของคณะรัฐมนตรี     
ก.พ. และ ก.ค.ศ. เปนหนาที่และอํานาจของ ก.ถ. สําหรับผูใชหนาท่ีและอํานาจใหเปนไปตามที่         
ก.ถ.กําหนด 
 มาตรา 127 ในกรณีท่ีผูบริหารทองถิ่น ไมดําเนินการตามมาตรา 68 มาตรา 89 มาตรา 
101 มาตรา 112 และมาตรา 124 ภายในเวลาท่ี ก.ถ. กําหนดโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวา      
เปนการละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยหนาท่ี อํานาจ และใหผูวาราชการจังหวัด
ดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจตอไป 

 
บทเฉพาะกาล 
___________ 

  
มาตรา 128  ในวาระเริ่มแรกให  ก.ถ.ประกอบดวยกรรมการตามมาตรา 15 (1) (2)          

และวรรคสอง เพ่ือปฏิบัติหนาที่เทาท่ีจําเปนไปพลางกอน จนกวาจะแตงตั้ง ก.ถ. ตามมาตรา 15 แลวเสร็จ 
 ในวาระเริ่มแรกให อ.ก.ถ.จังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัด 
ท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธาน หัวหนาสวนราชการในจังหวัดท่ีผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง ไมเกินหาคน       
และทองถิ่นจังหวัด เปนอนุกรรรมการและเลขานุการ จนกวาจะแตงตั้ง อ.ก.ถ. จังหวัด ตามมาตรา 24 
แลวเสร็จ 

มาตรา 129 ในระหวางท่ียังไมมีหัวหนาสํานักงาน ก.ถ. ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย แตงตั้งขาราชการกระทรวงมหาดไทยใหปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาสํานักงาน 
ก.ถ. ตามพระราชบัญญั ติ นี้ เป น การชั่ วคราวจนกว าจะมี ก ารแต งตั้ งหั วหน าสํ านั กงาน ก.ถ.                   
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหกสิบวันนับแตพระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับ 
 มาตรา 130  ผูใดเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล 
พนักงานเมืองพัทยา หรือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา อยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนั้นเปนขาราชการ
สวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 131 ในระหวางท่ี ก.ถ. ยังมิไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ
ตามมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งดํารงตําแหนงอยูเดิมมีสิทธิไดรับ
เงินเดือน เงินประจําตําแหนง ตลอดจนมีสิทธิอื่น ๆ ตามท่ีเคยมีสิทธิอยูเดิมไปพลางกอนจนกวา ก.ถ.      
จะจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะเสร็จและจัดตําแหนงขาราชการสวนทองถิ่น    
เขาประเภทตําแหนง สายงาน ระดับตําแหนงและตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะ ตามมาตรฐานดังกลาว          
และประกาศใหทราบ  
 ในการจัดตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่งหากมีเหตุผล         
ความจําเปน ก.ถ. อาจอนุมัติใหแตงตั้งขาราชการสวนทองถิ่นมีคุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงตามท่ีกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะตัวได 



๓๗ 
 
 ให ก.ถ. ดําเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 มาตรา 132 ผูใดเปนลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูในวันกอน
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนั้นเปนลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
ตามพระราชบญัญัตินี้ 
 ในระหวางท่ียังมิไดกําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นใหนําบทบัญญัติ          
วาดวยลูกจางและพนักงานจางซึ่งใชบังคับอยูเดิมมาใชบังคับไปพลางกอน 
 มาตรา 133 ภายใตบังคับมาตรา 122 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีพนักงานจาง         
ตามภารกิจท่ีมีชื่อตําแหนงเชนเดียวกันกับชื่อตําแหนงขาราชการสวนทองถิ่นรวมกันเกินกวาจํานวน       
ที่กําหนด ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นจัดทําแผนลดอัตรากําลังดังกลาวใหเหลือไมเกินจํานวน         
ท่ีกําหนด ในระยะเวลา ๔ ป นับจากพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 มาตรา 134 ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือมีกรณีท่ีสมควรใหออกจาก
ราชการอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูบริหารทองถิ่นส่ังลงโทษผูนั้นหรือส่ังใหผูนั้น         
ออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นท่ีใชอยูในขณะนั้น        
สวนการสอบสวน การพิจารณาและการดําเนินการเพ่ือลงโทษหรือใหออกจากราชการใหดําเนินการ     
ตามพระราชบัญญัตินี้เวนแต 

(๑) กรณีท่ีผูบังคับบัญชาไดส่ังใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายท่ีใชอยูในขณะนั้นไปแลว
กอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังสอบสวนไมแลวเสร็จ ก็ใหสอบสวนตามกฎหมายนั้นตอไป
จนกวาจะแลวเสร็จ 
 (๒) กรณีท่ีไดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ ใชอยูในขณะนั้น         
เสร็จไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหการสอบสวนหรือการพิจารณาแลวแตกรณีนั้นเปนอันใชได 

(3) กรณีท่ีไดมีการรายงานหรือสงเรื่อง หรือนําสํานวนเสนอ หรือสงใหคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา แลวแตกรณี พิจารณาเรื่องนั้นยังไมเสร็จ ใหสงเรื่องให อ.ก.ถ.จังหวัด 
พิจารณาตามกฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ  
 มาตรา 135 ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งโอนมาจากพนักงานสวนทองถิ่น หรือขาราชการประเภทอื่น 
กอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ผูใดมีกรณีกระทําความผิดวินัย หรือกรณีสมควรใหออกจากราชการ   
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการนั้น   
อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ ใหผูบริหารทองถิ่น มีอํานาจดําเนินการทางวินัยแกผูนั้น         
หรือดําเนินการส่ังใหผูนั้นออกจากราชการไดตามพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ ใหนํามาตรา 91 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
 มาตรา 136 ผูใดถูกส่ังลงโทษ หรือถูกส่ังใหออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ถายังไมไดย่ืนอุทธรณหรือรองทุกขตามพระราชบัญญัติ
ดังกลาว และยังไมพนกําหนดเวลาอุทธรณหรือรองทุกข ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนั้นมีสิทธิ
อุทธรณหรือรองทุกขตามพระราชบัญญัตินี้ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 มาตรา 137 การใดท่ีอยูระหวางดําเนินการหรือเคยดําเนินการไดตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และมิไดมีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีที่ไมอาจ



๓๘ 
 
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ การดําเนินการตอไปในเรื่องนั้นจะสมควรดําเนินการประการใด         
ใหเปนไปตามที่ ก.ถ.กําหนด 
 มาตรา 138 บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หนังสือส่ังการ ซึ่งเกี่ยวของกับ
หนาท่ีและอํานาจ สิทธิ ประโยชนตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชนอื่นใดของขาราชการ ลูกจางและ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วิธีการตั้งงบประมาณ วธิีการจายเงิน และการเบิกจายเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงการกระทําใด ๆ ท่ีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดดําเนินการไปกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับใหถือวามีผล         
ใชบังคับไดและใหถือเปนการดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมาย 
 
 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
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