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 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ....” 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล เมืองพัทยา และองคกรปกครองทองถ่ินรูปแบบอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง  

 “องคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง และเมืองพัทยา 

 “ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล นายกเมืองพัทยา และผูบริหารทองถ่ินรูปแบบอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

 “ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดเทศบาล 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปลัดเมืองพัทยา และปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอื่นตามที่มี
กฎหมายจัดตั้ง 

 “ขาราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ขาราชการเทศบาล 
ขาราชการองคการบริหารสวนตําบล ขาราชการเมืองพัทยา และขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง ซ่ึงไดรับการบรรจุแตงตั้งใหปฏิบัติราชการโดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือน



 

 

๒ 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาจัดเปนเงินเดือนของขาราชการสวนทองถ่ิน 

 “ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ขาราชการ
เทศบาล ขาราชการองคการบริหารสวนตําบล ขาราชการเมืองพัทยา และขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แตไมรวมถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 “ขาราชการครู” หมายความวา ขาราชการสวนทองถ่ินซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอน
และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนรูดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมิใช
ผูบริหารสถานศึกษา 

 “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา ขาราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนผูบริหารสถานศึกษา หรือ
ผูบริหารการศึกษา รวมทั้งผูสนับสนุนการศึกษาที่ทําหนาที่ใหบริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในสถานศึกษาที่สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน 

 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน 

 มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

หมวด ๑ 
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน 

   

 มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ินคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “ก.ถ.” ประกอบดวย 
 (๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน  
 (๒) กรรมการโดยตําแหนงจํานวนเจ็ดคน ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ   
ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลขาธิการ ก.ถ. 
 (๓) กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวนแปดคน ประกอบดวยนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล ประเภทละสองคน  ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร  และนายกเมืองพัทยา  และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีกฎหมายจัดตั้ง           
เลือกกันเองหนึ่งคน  
 
 



 

 

๓ 

 (๔) กรรมการผูแทนขาราชการสวนทองถ่ินจํานวนแปดคน ประกอบดวยผูแทนขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด ผูแทนขาราชการเทศบาล ผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนตําบล ประเภทละสองคน 
ผูแทนขาราชการเมืองพัทยาและผูแทนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซ่ึงดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาสวนราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเทียบเทา เลือกกันเองจํานวน   
หนึ่งคน และผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานครในคณะกรรมการกรุงเทพมหานครจํานวนหนึ่งคน  
 (๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนแปดคน ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากผูที่มีความรู             
ความเชี่ยวชาญในดานการบริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหาร  
และการจัดการ หรือดานกฎหมาย ซ่ึงมีผลงานทางดานวิชาการ หรือมีความรูเปนที่ยอมรับ 
 ในการคัดเลือกผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม (๓) ผูแทนขาราชการสวนทองถ่ินตาม (๔) 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ถ. กําหนด  
 ในการคัดเลือกผูแทนผูทรงคุณวุฒิตาม (๕) ใหกรรมการ ก.ถ. ตาม (๑) และ (๒) (๓) และ (๔) 
เสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิฝายละหาคน และใหผูทรงคุณวุฒิทั้งหมดเลือกกันเองใหเหลือแปดคนเพื่อเปนกรรมการ
ตาม (๕) 
 ใหเลขาธิการ ก.ถ. เปนเลขานุการ และให เลขาธิการ ก.ถ. แตงตั้งขาราชการในสํานักงาน ก.ถ. 
จํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

 มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๕) จํานวนสามคน ตองทํางานเต็มเวลา  
 การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ     
ตามมาตรา ๖  

 มาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ 
 (๓) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (๔) ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (๕) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องคการมหาชน เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 (๖) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 
 (๗) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 (๘) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน เจาหนาที่      
หรือผูดํารงตําแหนงใดๆ ในพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 



 

 

๔

 มาตรา ๙ กรรมการผูแทนขาราชการสวนทองถ่ินตามมาตรา ๖ (๔) และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ   
ตามมาตรา ๖ (๕) ที่มิใชกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ทํางานเต็มเวลา มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับ
การคัดเลือกอีกไดแตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได  
 กรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการสวนทองถ่ินตามมาตรา ๖ (๔) ผูใดพนจากราชการสวนทองถ่ิน
หรือไดรับการแตงตั้ง ยาย โอน ใหดํารงตําแหนงในองคกรปกครองทองถ่ินประเภทอื่นหรือจังหวัดอื่น ใหผูนั้น
พนจากตําแหนงกรรมการ  
 ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับการสรรหาใหมเขารับหนาที่ 
 ถากรรมการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิวางลง ใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วางลง
ภายในสามสิบวัน ตามหลักเกณฑและวิธีการในมาตรา ๖ วรรคสาม และใหกรรมการซึ่งไดรับการคัดเลือก        
มีวาระอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยูของผูที่ซ่ึงตนแทน เวนแตกรณีที่กําหนดเวลาไมถึงหนึ่งปไมให
นับเปนวาระการดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่ง 

 มาตรา ๑๐ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออกโดยยื่นเปนหนังสือตอประธานกรรมการ 
 (๓) เปนบุคคลลมละลาย 
 (๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
 (๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา ๘ 
 (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
 (๗) ขาดการประชุมติดตอกันสามครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

 มาตรา ๑๑ การประชุมของ ก.ถ. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ที่มีในวันที่มีการประชุมจึงจะเปนองคประชุม 
 ในการประชุมถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 
 ในการประชุมของ ก.ถ. ถากรรมการผูใดมีสวนไดสวนเสียในเรื่องที่พิจารณา หามมิใหผูนั้นรวม
ประชุมและลงมติในเรื่องนั้น แตหากผูนั้นไดเขาประชุมอยูกอนแลวและการไมมีสิทธิเขารวมประชุมและลงมติ
นั้นเปนการชั่วคราวก็นับผูนั้นเปนองคประชุมในเรื่องนั้นดวย 
 การวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมี เสียงหนึ่งในการลงคะแนน                
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
 



 

 

๕

 มาตรา ๑๒ ให ก.ถ. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (๑) ออกกฎและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทองถ่ิน 
 (๒) กําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทองถ่ิน 
 (๓) กําหนดมาตรฐานกรอบอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 (๔) กําหนดการสงเสริม การฝกอบรม  และการพัฒนาบุคลากรของขาราชการสวนทองถ่ิน 
 (๕) กํากับ ติดตาม และตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน การบังคับการ     
ใหเปนไปตามกฎและระเบียบ  หรือมาตรฐานที่ ก .ถ . กําหนดเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเปนไป                
ตามมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถ่ิน 
 (๖) พิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม คาครองชีพ  สวัสดิการ หรือ
ประโยชนเกื้อกูลอ่ืนใหเหมาะสม 
 (๗) ใหความเห็นชอบการแตงตั้งหรือการใหพนจากตําแหนงของขาราชการสวนทองถ่ินหรือ
ลูกจาง และอาจมอบอํานาจให อ.ก.ถ. จังหวัด  หรือ อ.ก.ถ. ขนาดใหญ ดําเนินการแทนไดบางกรณี ทั้งนี้ ตามที่ 
ก.ถ. กําหนด 
 (๘) ใหความเห็นชอบในการโอนยายขาราชการสวนทองถ่ินระหวางจังหวัดและการรับโอน
ขาราชการประเภทอื่นมาเปนขาราชการสวนทองถ่ิน ยกเวนการโอนตามภารกิจ 
 (๙) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
คุณวุฒิอยางอื่น เพื่อประโยชนในการบรรจุและการแตงตั้งขาราชการสวนทองถ่ิน และการกําหนดเงินเดือนหรือ
คาตอบแทนที่สมควรไดรับสําหรับคุณวุฒิดังกลาว 
 (๑๐) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแกไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปเกิด และ
การควบคุมเกษียณอายุของขาราชการทองถ่ิน 
 (๑๑) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้ง
กําหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เปนปญหา 
 (๑๒) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใดๆ แทนได 
 (๑๓) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
 กฎและระเบียบตาม (๑)  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 มาตรา ๑๓ กรณีที่ ก.ถ. เห็นวาการดําเนินการหรือมติของคณะอนุกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน
จังหวัดขัดหรือแยงกับกฎและระเบียบตามมาตรา ๑๒ หรือมีปญหาขอโตแยงในการกําหนดหลักเกณฑ          
การบริหารงานบุคคลระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับ อ.ก.ถ. จังหวัดเมื่อเห็นเปนการสมควรให ก.ถ. 
แจงให อ.ก.ถ. จังหวัดดําเนินการแกไขใหถูกตองตามกฎและระเบียบที่ ก.ถ. ไดกําหนดไว และถามิไดมีการ
ดําเนินการตามเวลาอันสมควรหรือ ก.ถ. เห็นวาการดําเนินงานดังกลาวอาจจะเกิดความเสียหายอยางรายแรง    
ตอการบริหารงานสวนรวมหรือไมเปนธรรมแกขาราชการสวนทองถ่ิน ก.ถ. มีอํานาจสั่งระงับการใชหลักเกณฑ
การบริหารงานบุคคลนั้นเสียได 



 

 

๖

 มาตรา ๑๔ กรณีที่ ก.ถ. เห็นวาขาราชการสวนทองถ่ินผูซ่ึงปฏิบัติหรือทําหนาที่ผูบริหารทองถ่ิน
เปนการชั่วคราวในระหวางที่ไมมีผูบริหารทองถ่ินปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมาย
หรือระเบียบใดๆ และหากใหดํารงตําแหนงตอไปจะเกิดความเสียหายตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ให ก.ถ. 
ส่ังใหขาราชการสวนทองถ่ินนั้นพนจากตําแหนงโดยใหไปปฏิบัติหนาที่ ณ สํานักงาน ก.ถ. จังหวัด เวนแตกรณี
จําเปนเรงดวน ประธาน ก.ถ. อาจสั่งการใหขาราชการสวนทองถ่ินผูนั้นพนจากตําแหนงเดิมโดยใหปฏิบัติหนาที่
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น หรือสํานักงาน ก.ถ. ไดเปนการชั่วคราว 

 มาตรา ๑๕ กรณีที่ ก.ถ. เห็นวาผูบริหารทองถ่ินจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงกอใหเกิด
ความเสียหายตอการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารบุคคล โดยไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือมติใดๆ ของ ก.ถ. 
หรือ อ.ก.ถ. จังหวัด หรือ อ.ก.ถ. ขนาดใหญ ใหถือวาผูบริหารทองถ่ินจงใจไมปฏิบัติราชการใหเปนไปตาม
กฎหมาย  กฎ  และระเบียบขอบังคับของทางราชการ ให ก.ถ. มีมติสงเรื่องใหผูกํากับดูแลองคกรปกครอง     
สวนทองถ่ินนั้นพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 

 มาตรา ๑๖ คาตอบแทน ก.ถ.  อ.ก.ถ. จังหวัด  อ.ก.ถ. ขนาดใหญ  และ อ.ก.ถ. ที่ ก.ถ. แตงตั้งใหนํา
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการของกระทรวงการคลังมาบังคับใชโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๗ ในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินจังหวัดใหมีคณะอนุกรรมการขาราชการสวน
ทองถ่ินจังหวัดคณะหนึ่งเรียกโดยยอวา “อ.ก.ถ. จังหวัด” ประกอบดวย 
 (๑) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับการคัดเลือกตามมาตรา ๑๘ เปนประธาน 
 (๒) ผูแทนสวนราชการในจังหวัดที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงผูวาราชการ
จังหวัดคัดเลือกจํานวนหาคนเปนอนุกรรมการ 
 (๓) ผูแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวนหาคน ประกอบดวยนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด  นายกเทศมนตรีจํ านวนสองคน  และนายกองคการบริหารสวนตําบลจํานวนสองคน                   
เปนอนุกรรมการ 
 (๔) ผูแทนขาราชการสวนทองถ่ินจํานวนหาคน ประกอบดวยขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดจํานวนหนึ่งคน ขาราชการเทศบาลจํานวนสองคน ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลจํานวนสองคน 
โดยขาราชการแตละประเภทประชุมคัดเลือกกันเองจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตระดับหกขึ้นไปเปน
อนุกรรมการ 
 (๕) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรูความเชี่ยวชาญในดานตางๆ โดยมีผลงานทาง
วิชาการหรือเปนที่ยอมรับจํานวนหาคน เปนอนุกรรมการ 
 ใหหัวหนาสํานักงาน ก.ถ. ประจําจังหวัดเปนเลขานุการ 

 มาตรา ๑๘ ในการคัดเลือกผูแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมาตรา ๑๗ (๓) ผูแทน
ขาราชการสวนทองถ่ินตามมาตรา ๑๗ (๔) และผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗ (๕) ใหนํามาตรา ๖ วรรคสองและ
วรรคสามมาใชบงัคับโดยอนุโลม  



 

 

๗

 วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการดําเนินการคัดเลือกอนุกรรมการ ซ่ึงเปน
ผูแทนขาราชการสวนทองถ่ิน และผูทรงคุณวุฒิ  ใหนําความในมาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๙ อ.ก.ถ. จังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (๑) ดําเนินการตามที่ ก.ถ. มอบหมาย 
 (๒) ไกลเกลี่ยระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมาตรา ๔๒ (๑) 
 (๓) ตรวจสอบการดําเนินการทางวินัยตามมาตรา ๗๕  
 (๔) เห็นชอบการโอนยายขาราชการสวนทองถ่ินภายในจังหวัดตามที่ ก.ถ. กําหนด 

 มาตรา ๒๐ ใหมีคณะอนุกรรมการขาราชการสวนทองถ่ินในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
ขนาดใหญคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “อ.ก.ถ.”  และออกชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
 (๑) อนุกรรมการผูทรงคณุวุฒิซ่ึงไดรับการคัดเลือกตามมาตรา ๒๑ เปนประธาน 

 (๒) อนุกรรมการผูบริหารทองถ่ินหนึ่งคน รองผูบริหารที่ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งหนึ่งคน และ
ประธานสภาทองถ่ินหนึ่งคน 
 (๓) อนุกรรมการผูแทนขาราชการสวนทองถ่ินในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น จํานวนสองคน 
 (๔) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน 
 (๕) อนุกรรมการผูแทนสวนราชการในจังหวัดที่ผูบริหารทองถ่ินนั้นแตงตั้ง จํานวนสามคน 
 ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น เปนกรรมการและเลขานุการ 

 มาตรา ๒๑ ในการคัดเลือกผูแทนขาราชการสวนทองถ่ินตามมาตรา ๒๐ (๓) และผูทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๒๐ (๔) ใหนํามาตรา ๖ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม  
 วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการดําเนินการคัดเลือก อนุกรรมการซึ่งเปน
ผูแทนขาราชการสวนทองถ่ินและผูทรงคุณวุฒิ ใหนําความในมาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 อ.ก.ถ. ขนาดใหญตองมีการประชุมอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 
 คาตอบแทนอนุกรรมการใหเบิกจายจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น โดยเปนไปตามที่ ก.ถ. 
กําหนด ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความเหมาะสมทางฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเบิกจายได      
ไมเกินเดือนละหนึ่งครั้ง  

 มาตรา ๒๒ คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ินในองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ        
มีอํานาจหนาที่ตามที่ ก.ถ. มอบหมายดังนี้ 
 (๑) ดําเนินการตามที่ ก.ถ. มอบหมาย 
 (๒) แตงตั้งขาราชการสวนทองถ่ินตั้งแตระดับหกลงมาและลูกจาง 
 (๓) ใหความเห็นชอบการพนจากตําแหนงของขาราชการสวนทองถ่ินดังนี้ 
  (ก) เกษียณอายุ 
  (ข) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗  



 

 

๘

  (ค) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
  (ง) ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง 
  (จ) ลาออก 
  (ฉ) ไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 

หมวด ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน 

   

 มาตรา ๒๓ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ินเรียกโดยยอวา “สํานักงาน ก.ถ.” 
มีฐานะเปนกรม  สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 มาตรา ๒๔ สํานักงาน ก.ถ. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (๑) ดําเนินงานในหนาที่ของ ก.ถ. และ ก.พ.ถ. และดําเนินการตามที่ ก.ถ. หรือ ก.พ.ถ. มอบหมาย  
 (๒) วิเคราะหวิจัยและจัดระบบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขาราชการสวนทองถ่ิน 
 (๓) ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของขาราชการสวนทองถ่ิน 
 (๔) ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การพัฒนา
ขาราชการสวนทองถ่ินและวิธีปฏิบัติราชการของขาราชการสวนทองถ่ิน 
 (๕) พัฒนาระบบขอมูลและจัดทําแผนกําลังคนในราชการสวนทองถ่ิน 
 (๖) สงเสริม ประสานงาน เผยแพร ใหคําปรึกษาแนะนํา และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
สําหรับขาราชการสวนทองถ่ิน 
 (๗) ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาขาราชการสวนทองถ่ิน 
 (๘) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาทุนเพื่อสนองความตองการกําลังคนขององคกรปกครอง       
สวนทองถ่ิน ตลอดจนการจัดสรรผูรับทุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสําเร็จการศึกษาแลวเขารับราชการ
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามนโยบายและระเบียบที่ ก.ถ. กําหนด 
 (๙) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการ    
สวนทองถ่ิน 
 (๑๐) หนาที่อ่ืนๆ ตามที่ ก.ถ. มอบหมาย 

 มาตรา ๒๕ สํานักงาน ก.ถ. มีเลขาธิการ ก.ถ. คนหนึ่งเปนผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
สํานักงาน ก.ถ.  และสํานักงาน ก.ถ. จังหวัด  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางสํานักงาน โดยมีรอง
เลขาธิการไมเกินสองคนเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการ 

 



 

 

๙

 มาตรา ๒๖ ใหสํานักงาน ก.ถ. และสํานักงาน ก.ถ. จังหวัด มีผูปฏิบัติราชการประกอบดวย
ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง และขาราชการสวนทองถ่ินซึ่งมีคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ประจําตามมาตรา ๑๔ 
 ขาราชการสวนทองถ่ินซึ่งปฏิบัติราชการประจําสํานักงาน ก.ถ.  และสํานักงาน ก.ถ. จังหวัด          
ใหไดรับเงินเดือนและ ประโยชนตอบแทนอื่นจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนสังกัด 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการพิทักษระบบคณุธรรมทองถ่ิน 

    

 มาตรา ๒๗ ใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมทองถ่ินคณะหนึ่งเรียกโดยยอวา “ก.พ.ถ.” 
ประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตามมาตรา ๒๙ 
 กรรมการ ก.พ.ถ. ตองทํางานเต็มเวลา  

 ใหเลขาธิการ ก.ถ. เปนเลขานุการของ ก.พ.ถ. 

 มาตรา ๒๘ ผูจะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ ก.พ.ถ. ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาป 
 (๓) มีคุณสมบัติอ่ืนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

  (ก) เคยเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน คณะกรรมการ
กลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน คณะกรรมการขาราชการครู คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจ หรือคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  
  (ข) เปนหรือเคยเปนกรรมการกฤษฎีกาหรือเปนกรรมการปองกันและปราบปราม             
การทุจริตแหงชาติ 
  (ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลอุทธรณ หรือ
เทียบเทา หรือตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน 
  (ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอัยการพิเศษประจําเขต หรือ
เทียบเทา 
  (จ) เปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาสถาบันอุดมศึกษา  ในสาขานิติศาสตร  รัฐศาสตร                 
รัฐประศาสนศาสตร หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน โดยดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง   
ไมต่ํากวารองศาสตราจารยมาแลวไมนอยกวาหาป 



 

 

๑๐

  (ฉ) เคยเปนผูบริหารทองถ่ินมาแลวไมนอยกวาแปดป หรือเคยเปนสมาชิกสภาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวาสิบสองป หรือเคยเปนผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาองคกรปกครอง      
สวนทองถ่ินรวมกันไมนอยกวาสิบสองป  
  (ช) รับราชการ หรือเปนขาราชการสวนทองถ่ิน หรือพนักงานสวนทองถ่ินมาแลวไมนอยกวา
ยี่สิบป 
  (ซ) รับราชการ หรือเคยรับราชการในตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง หรือเทียบเทา         
ตามที่ ก.ถ. กําหนด 

 มาตรา ๒๙ ใหมีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ถ. ประกอบดวยประธานศาลปกครองสูงสุด 
เปนประธาน รองประธานศาลฎีกาที่ไดรับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน อัยการสูงสุด ประธาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ประธานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และ          
ให เลขาธิการ ก.ถ. เปนเลขานุการ 

 ใหคณะกรรมการคัดเลือกมีหนาที่คัดเลือกบุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๘ จํานวนเจ็ดคน      
เพื่อเปน ก.พ.ถ. 

 ใหผูไดรับคัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ก.พ.ถ. 
แลวใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

 หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ถ. ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกําหนด 

 มาตรา ๓๐ กรรมการ ก.พ.ถ. ตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
 (๑) เปนขาราชการ 
 (๒) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใด 
 (๓) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหาร
พรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
 (๔) เปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ  
 (๕) เปนกรรมการในองคกรกลางบริหารงานบุคคลในหนวยงานของรัฐ 
 (๖) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยางอื่นหรือดํารงตําแหนงหรือประกอบการใดๆ หรือเปน
กรรมการในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดตอการปฏิบัติหนาที่ตามที่ ก.ถ. กําหนด 

 มาตรา ๓๑ ผูไดรับคัดเลือกเปนกรรมการ ก.พ.ถ. ผูใดมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๐ ผูนั้นตอง
ลาออกจากการเปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามหรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อไดวาตนไดเลิกการประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบการอันมีลักษณะตองหามดังกลาวตอเลขานุการ ก.พ.ถ. ภายในสิบหาวัน 
นับแตวันที่ไดรับคัดเลือก 



 

 

๑๑ 

 ในกรณีที่ผูไดรับคัดเลือกเปนกรรมการ ก.พ.ถ. มิไดลาออกหรือเลิกการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ
หรือการประกอบการดังกลาวภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูนั้นมิเคยไดรับคัดเลือกเปน
กรรมการ ก.พ.ถ. และใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ถ. ขึ้นใหม 

 มาตรา ๓๒ กรรมการ ก.พ.ถ. มีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
 ใหกรรมการ ก.พ.ถ. ซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะ
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการ ก.พ.ถ. ใหม 

 มาตรา ๓๓ นอกจาการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการ ก.พ.ถ. พนจากตําแหนงเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๓๐ 
 (๕) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ เวนแตเปนการรอการลงโทษ       
ในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 (๖) ไมสามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลาอยางสม่ําเสมอตามระเบียบของ ก.พ.ถ.  เมื่อมีกรณีตาม    
วรรคหนึ่งใหกรรมการ ก.พ.ถ. เทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได  และใหถือวา ก.พ.ถ. ประกอบดวยกรรมการ 
ก.พ.ถ. เทาที่เหลืออยู เวนแตมีกรรมการ ก.พ.ถ. เหลืออยูไมถึงหาคน 
 เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีที่กรรมการ ก.พ.ถ. พนจากตําแหนงตามวาระ ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกดําเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ถ. แทนกรรมการ ก.พ.ถ. ซ่ึงพนจากตําแหนงโดยเร็ว 

 มาตรา ๓๔ ก.พ.ถ. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (๑) เสนอแนะตอ ก.ถ.  เพื่อให ก.ถ. ดําเนินการจัดใหมีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในสวนที่เกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม 

 (๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๘๓ 
 (๓) พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขตามมาตรา ๙๓ 
 (๔) พิจารณาเรื่องการคุมครองระบบคุณธรรมตามมาตรา ๙๕ 

 (๕) ออกกฎ ก.พ.ถ. ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้             
กฎ ก.พ.ถ. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 (๖) แตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่ ก.พ.ถ. กําหนดเพื่อเปน
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณหรือเปนกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 
 
 



 

 

๑๒ 

 มาตรา ๓๕ ใหกรรมการ ก.พ.ถ. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และกรรมการวินิจฉัยรองทุกขไดรับเงิน
ประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา และใหมีสิทธิไดรับ
คาใชจายในการเดินทางตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการเชนเดียวกับผูดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง 

 มาตรา ๓๖ การประชุมของคณะกรรมการ ก.พ.ถ. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ  และกรรมการวินิจฉัย
รองทุกข ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ.ถ. กําหนด 

หมวด ๔ 
การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

   
สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   

 มาตรา ๓๗ ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการสวนทองถ่ินตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้ 

 ก. คุณสมบัติทั่วไป 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป 
 (๓) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 ข. ลักษณะตองหาม 

(๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
  (๒) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน         
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่ ก.ถ. กําหนด 
  (๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
  (๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอนัดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
  (๕) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
  (๖) เปนบุคคลลมละลาย 
  (๗) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษหรับความผิดที่ไดระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 



 

 

๑๓

  (๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
  (๙) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น 
  (๑๐) เปนผู เคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตาม 
กฎหมายอื่น 
  (๑๑) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน 
ของรัฐ 
 ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการสวนทองถ่ินซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (๔) (๖) (๗)  (๘) (๙) 
(๑๐) หรือ (๑๑) ก.ถ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม (๘) หรือ 
(๙) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (๑๐) ผูนั้น
ตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ
เพราะทุจริตตอหนาที่ มติของ ก.ถ. ในการยกเวนดังกลาว ตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาของจํานวน
กรรมการที่มาประชุม การลงมติใหกระทําโดยลับ 
 การขอยกเวนตามวรรคสอง ใหเปนไปตามที่ ก.ถ. กําหนด 
 ในกรณีตามวรรคสอง ก.ถ. จะยกเวนใหเปนการเฉพาะรายหรือจะประกาศยกเวนใหเปนการทั่วไปก็ได 

 มาตรา ๓๘ สายงานและตําแหนงขาราชการสวนทองถ่ินใหเปนไปตามที่ ก.ถ. กําหนดซึ่งตอง
กําหนดใหเหมาะสมกับสภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 สวัสดิการ สิทธิและประโยชนตอบแทนอื่นของขาราชการสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามที่ ก.ถ. 
กําหนด  

 มาตรา ๓๙ สายงานและตําแหนงขาราชการสวนทองถ่ินที่กําหนดตามมาตรา ๓๘ หากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติภารกิจตามสายงานแลว  จะเกิดประโยชนแกประชาชนในทองถ่ินลดลง                  
ไมสอดคลองกับสถานการณ หรือไมมีความคุมคาของภารกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะยุบเลิกภารกิจ
ดังกลาวก็ได โดยเสนอขอยุบเลิกสายงานและตําแหนงดังกลาวตอ ก.ถ. และใหมีผลทันทีที่ ก.ถ. มีมติใหยุบเลิก  

 มาตรา ๔๐ การแตงตั้งขาราชการสวนทองถ่ินใหดํารงตําแหนงปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หรือตําแหนงอื่นที่ ก.ถ. กําหนด ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้งจากบุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
คัดเลือกจากผูซ่ึงผานการทดสอบความรูมาตรฐานสําหรับปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือตําแหนงอื่น
ดังกลาวแลว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ถ. กําหนด 
 ใหเปนหนาที่ของสํานักงาน ก.ถ. ที่จะจัดใหมีการทดสอบความรูมาตรฐานสําหรับปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือตําแหนงอื่นดังกลาวตามวรรคหนึ่งตามระยะเวลาและวิธีการที่ ก.ถ. กําหนดและจัดทํา
รายช่ือผูผานการทดสอบดังกลาวแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ 



 

 

๑๔ 

 ระยะเวลาการจัดใหมีการทดสอบตามวรรคสองตองคํานึงถึงการเปดโอกาสใหผูมีคุณสมบัติ       
ไดเขารับการทดสอบไดอยางทั่วถึง 

 มาตรา ๔๑ องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีตําแหนงปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือ
ตําแหนงอื่นที่ ก.ถ. กําหนดวางลง ใหผูบริหารทองถ่ินนั้นดําเนินการคัดเลือกและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ดังกลาวจากขาราชการสวนทองถ่ินในองคกรปกครองสวนทองถ่ินของตนซึ่งผานการทดสอบตามมาตรา ๔๐ 
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.ถ.กําหนด 
 ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นไมมีขาราชการสวนทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง หรือมี         
แตมีเหตุพิเศษที่ไมอาจคัดเลือกขาราชการสวนทองถ่ินดังกลาวได และไดรับความเห็นชอบจาก ก.ถ. ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นคัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่ไดรับแจงจากสํานักงาน ก.ถ. ตามมาตรา ๔๐        
วรรคสอง ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.ถ. กําหนด 
 ผูบริหารทองถ่ินผูใดไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองภายในเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันใหเปน
หนาที่ของ ก.ถ. ในการสรรหาขาราชการสวนทองถ่ินเพื่อบรรจุแตงตั้งตอไป 

 มาตรา ๔๒ การโอนขาราชการสวนทองถ่ินใหดําเนินการ ดังนี้ 
 (๑) การโอนขาราชการสวนทองถ่ินในจังหวัดเดียวกัน ใหตกลงกันระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่ขอโอนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่รับโอน แตในกรณีที่ไมสามารถตกลงกันไดให อ.ก.ถ. 
จังหวัด ทําหนาที่ไกลเกลี่ยเ ร่ืองดังกลาว และหากยังไมสามารถหาขอยุติเกี่ยวกับการโอนดังกลาวได                 
ให  อ.ก.ถ. จังหวัด มีอํานาจสั่งใหขาราชการสวนทองถ่ินผูนั้นไปปฏิบัติหนาที่ช่ัวคราว ณ สํานักงาน ก.ถ. 
จังหวัด โดยไดรับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนสังกัด  
 (๒) ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดไมอนุมัติใหขาราชการสวนทองถ่ินโอนไปเปน
ขาราชการสวนทองถ่ินอื่น และปรากฏจากผลการสอบสวนของ ก.ถ. วา การไมอนุมัตินั้นไมมีเหตุผลอันสมควร 
ให ก.ถ. มีอํานาจอนุมัติแทนได ในกรณีเชนนั้นใหขาราชการสวนทองถ่ินผูนั้นพนจากตําแหนงและอัตรา
เงินเดือนเดิมเมื่อมีคําสั่งบรรจุและแตงตั้งจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่รับโอนแลว และให ก.ถ. สงเรื่องให
ผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 
 (๓) การโอนขาราชการสวนทองถ่ินระหวางจังหวัดใหเปนอํานาจของ ก.ถ. 
 ก .ถ .  จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสายงานและตําแหนงขาราชการสวนทองถ่ิน                
เพื่อดําเนินการพิจารณาใหความเห็นชอบแทนก็ได 

 มาตรา ๔๓ ขาราชการสวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใด โอนไปดํารงตําแหนง       
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ใหนับอายุราชการของขาราชการสวนทองถ่ินในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเดิมตอเนื่องกับอายุราชการในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหม 

 



 

 

๑๕

 มาตรา ๔๔ ขาราชการสวนทองถ่ินผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานใด ระดับใด จะไดรับ
เงินเดือนในอันดับใด ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ ก.ถ. กําหนด 
 การกําหนดมาตรฐานเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท      
ให ก.ถ. คํานึงถึงจํานวนรายไดที่มาจากภาษี คาธรรมเนียม หรือรายไดอ่ืนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภทนั้น
จัดเก็บ  และความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 

 มาตรา ๔๕ การกําหนดอัตราสวนการใชจายงบประมาณรายจายประเภทเงินเดือนและคาจางของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เมื่อเทียบกับเงินรายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินโดยไมรวมเงินกู เงินอุดหนุน และประโยชนตอบแทนอื่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ ก.ถ. กําหนด 
 การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่งมิใหนับรวมกับอัตรากําลังขาราชการ พนักงานราชการและ
ลูกจางที่ถายโอนภารกิจ และไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 ในปงบประมาณใด การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการสวนทองถ่ินและลูกจางเกิดผลสัมฤทธิ์อยางยิ่ง 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะจัดสรรเงินเพื่อจายเปนเงินรางวัลประจําปใหแกขาราชการสวนทองถ่ินและ
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ถ. 
กําหนด 

 มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ปรากฏตอ ก.ถ. หรือมีผูรองเรียนวาผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครอง   
สวนทองถ่ินใดบรรจุ แตงตั้ง หรือคัดเลือกขาราชการสวนทองถ่ิน โดยไมปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนง หรือ  
ไมดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งหรือคัดเลือกขาราชการสวนทองถ่ินสําหรับ
ตําแหนงนั้นตามที่ ก.ถ. กําหนด และเมื่อ ก.ถ. ไดดําเนินการสอบสวนแลวปรากฏวามีเหตุดังกลาว ให ก.ถ. แจง
ไปยังผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นเพื่อดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลาที่ ก.ถ. 
กําหนด ในกรณีเชนนี้ ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ขาราชการสวนทองถ่ินผูนั้นไดปฏิบัติตามอํานาจและ
หนาที่ และการรับเงินเดือนหรือประโยชนอ่ืนที่ไดรับไปแลว หรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวาง    
ที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งหรือเล่ือนตําแหนงนั้น แตจะอางสถานภาพที่เคยไดรับการบรรจุแตงตั้งหรือเล่ือน
ตําแหนงดังกลาวมาเปนเหตุใหเกิดสิทธิใดๆ อีกไมได 
 ในกรณีที่ผูบริหารทองถ่ินดําเนินการแกไขตามวรรคหนึ่ง โดยส่ังการใหขาราชการสวนทองถ่ิน
กลับไปดํารงตําแหนงเดิม ใหขาราชการสวนทองถ่ินผูนั้นไดรับเงินเดือนตามที่เคยไดรับกอนเล่ือนตําแหนง 
 ในกรณีที่ผูบริหารทองถ่ินไมปฏิบัติตามคําสั่งของ ก.ถ. หรือไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่ ก.ถ. 
กําหนดตามวรรคหนึ่ง โดยไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวาเปนกรณีที่ผูบริหารทองถ่ินละเลยไมปฏิบัติตามหรือ
ปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ให ก.ถ. มีอํานาจออกคําสั่งแกไขหรือเพิกถอนคําสั่งเดิมได 
และให ก.ถ. สงเรื่องใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป
โดยไมตองดําเนินการสอบสวนใหม 



 

 

๑๖

 มาตรา ๔๗ ขาราชการสวนทองถ่ินผูใดถูกกลาวหาวากระทําความผิดในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หนาที่ราชการหรือไมปฏิบัติตามนโยบายอันชอบดวยกฎหมายที่ผูบริหารทองถ่ินแถลงตอสภาทองถ่ินและ
ผูบริหารทองถ่ินเห็นวา การที่ขาราชการสวนทองถ่ินผูนั้นยังคงปฏิบัติหนาที่อยูในตําแหนงเดิมจะกอใหเกิด
ความเสียหายตอราชการ หรืออาจทําลายพยานหลักฐาน หรือขัดขวางการสอบสวน ผูบริหารทองถ่ินมีอํานาจ   
ส่ังใหขาราชการสวนทองถ่ินผูนั้นพนจากหนาที่ตามตําแหนงนั้นเปนการชั่วคราวได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่ ก.ถ. กําหนด  

 มาตรา ๔๘ การรับโอนขาราชการอื่นมาบรรจุเปนขาราชการสวนทองถ่ินอาจทําไดตามมาตรฐานที่ 
ก.ถ. กําหนด 

 มาตรา ๔๙ วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําป และการลาหยุด
ราชการของขาราชการสวนทองถ่ิน พนักงานราชการ และลูกจาง ใหเปนไปตามที่ ก.ถ. กําหนด 

 มาตรา ๕๐ บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน การนับเวลาราชการของขาราชการสวนทองถ่ิน
ตามมาตรา ๔๓ และขาราชการตามมาตรา ๔๘ สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  

 มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงที่สุดสั่งใหเพิกถอนคําสั่งแตงตั้งขาราชการ    
สวนทองถ่ินหรือลูกจาง ใหเปนหนาที่ของ ก.ถ. ในการสั่งการตามสมควรเพื่อเยียวยาและแกไขหรือดําเนินการ
ตามที่เห็นสมควรได 

สวนที่ ๒ 
การบริหารงานบุคคลของขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ  

   
๑. การบรรจุและการแตงตั้ง 

   

 มาตรา ๕๒ การบรรจุบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนขาราชการสวนทองถ่ินใหบรรจุจากบุคคลซึ่งผานการ
สอบวัดความรูตามที่ ก.ถ. กําหนดแลว โดยใหบรรจุเรียงตามลําดับที่สอบได เวนแตองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใดมีเหตุผลความจําเปนเปนพิเศษอาจบรรจุบุคคลจากบัญชีดังกลาวโดยไมเรียงลําดับที่สอบไดก็ได   
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.ถ. กําหนด  
 ใหสํานักงาน ก.ถ. มีหนาที่จัดใหมีการสอบวัดความรูตามวรรคหนึ่งตามหลักเกณฑและวิธีการ      
ที่ ก.ถ. กําหนด 



 

 

๑๗

 มาตรา ๕๓ การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลซึ่งไดรับทุนการศึกษาจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือเพราะมีเหตุพิเศษอื่นใดเปนขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ ใหกระทําไดตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ถ. กําหนด 

 มาตรา ๕๔ ผูไดรับบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๓ ใหทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการและใหไดรับการพัฒนาเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการที่ดีตามที่ 
ก.ถ. กําหนด 
 ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามวรรคหนึ่งผูใดมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ      
ไมต่ํากวามาตรฐานที่ ก.ถ. กําหนด ใหผูบริหารทองถ่ินสั่งใหผูนั้นรับราชการตอไป ถาผูนั้นมีผลการประเมิน
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการต่ํากวามาตรฐานที่ ก.ถ. กําหนด ก็ใหส่ังใหผูนั้นออกจากราชการไดไมวาจะครบ
กําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลวหรือไมก็ตาม 
 ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคสอง  ใหถือเสมือนวาผูนั้นไม เคยเปนขาราชการ              
สวนทองถ่ิน แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางผูนั้นอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ 
 ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย    
ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไวในเรื่องการดําเนินการทางวินัย และถาผูนั้นมีกรณีที่จะตอง
ออกจากราชการตามวรรคสอง ก็ใหผูบริหารทองถ่ินดําเนินการตามวรรคสองไปกอน 

 มาตรา ๕๕ องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น จะบรรจุและแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความรู ความสามารถและความชํานาญสูง เปน
ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญเปนกรณีพิเศษในตําแหนงที่ตองใชความชํานาญเปนพิเศษ ก็ใหกระทําไดตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ถ. กําหนด 

 มาตรา ๕๖ การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนเงินเดือน 
การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ การรองทุกข หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของขาราชการสวนทองถ่ินสามัญและลูกจาง ใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ินหรือ
ผูบังคับบัญชา ตามหลักเกณฑที่ ก.ถ. กําหนด  
 อํานาจตามวรรคหนึ่ง ผูบริหารทองถ่ินจะมอบอํานาจใหผูบังคับบัญชาอื่นเปนผูใชอํานาจแทนก็ได 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ ก.ถ. กําหนด 
 
 
 
 



 

 

๑๘

๒. การรักษาคณุธรรมและจริยธรรม 
   

 มาตรา ๕๗ ขาราชการสวนทองถ่ินตองรักษาคุณธรรมและจริยธรรมตามที่กําหนดไวเพื่อมุง
ประสงคใหเปนขาราชการที่ดี มีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเปนขาราชการโดย 
 (๑) ดํารงตนใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรม 
 (๒) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 
 (๓) ปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 
 (๔) ปฏิบัติหนาที่ดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัย ไมตรี โดยยึดประโยชนของ
ประชาชนเปนหลัก 
 (๕) ปฏิบัติหนาที่โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา 
 (๖) พัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจกําหนดขอบังคับวาดวยคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ
สวนทองถ่ินเพิ่มเติม เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรมและวิชาชีพได 
 ในการกําหนดขอบังคับวาดวยคุณธรรมและจริยธรรมตามวรรคสองตองจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นของขาราชการสวนทองถ่ินและประกาศใหประชาชนทราบดวย 

๓. วินัยและการรักษาวินยั  
   

 มาตรา ๕๘ ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญตองรักษาวินัยที่เปนขอหามและขอปฏิบัติตามที่บัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัตินี้โดยเครงครัด 

 มาตรา ๕๙ ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญตองยึดถือและปฏิบัติในเรื่องดังตอไปนี้ 
 (๑) สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 (๒) ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 (๓) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม และตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัย
ตําแหนงหนาที่ของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน รวมทั้งจะไม
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนที่มิควรได 
 (๔) ปฏิบัติหนาที่ดวยความอุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการและ  
ไมประมาทเลินเลอในหนาที่ของตน 
 (๕) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
มติ ก.ถ.  และ มติ อ.ก.ถ.  



 

 

๑๙

 (๖) สนใจและรับทราบเหตุการณเคลื่อนไหวอันอาจเปนภยันตรายตอรัฐหรือองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและปองกันภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นดังกลาวอยางเต็มความสามารถ 
 (๗) รักษาความลับของทางราชการ 
 (๘) ปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบ 
 (๙) ไมกระทําการขามผูบังคับบัญชา เวนแตผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปสั่งใหกระทําหรือไดรับ
อนุญาตเปนพิเศษเปนครั้งคราว แตทั้งนี้ตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบในภายหลังตามวิธีการที่ ก.ถ. 
กําหนด 
 (๑๐) ไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความที่ควรตองแจงใหถือวาเปน
รายงานเท็จ 
 (๑๑) ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการและจรรยาบรรณของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน 
 (๑๒) อุทิศเวลาของตนใหแกราชการ  และจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได 
 (๑๓) ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และไมกระทําอยางใดที่เปนการกลั่นแกลง กดขี่       
ขมเหงกัน และตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่ระหวางขาราชการสวนทองถ่ินและผูรวมปฏิบัติหนาที่ 
 (๑๔) ไมกระทําการใดๆ ในลักษณะที่เปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 (๑๕) ตองตอนรับ ใหความสะดวกและความเปนธรรม และใหการสงเคราะหและความชวยเหลือ
แกประชาชนผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยไมชักชาดวยความสุภาพ
เรียบรอย ทั้งนี้ โดยไมเลือกปฏิบัติ และหามมิใหดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ
หรือผูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ 
 (๑๖) ไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน 
 (๑๗) ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะคลายคลึง
กันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท เวนแตไปเปนตามคําสั่งของทางราชการ 
 (๑๘) ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่น        
ที่เกี่ยวของกับประชาชน 
 (๑๙) ตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน                
มิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทําการใดๆ อันไดช่ือวาเปนการประพฤติช่ัว 
 (๒๐) กรณีอ่ืนๆ ตามที่ ก.ถ. กําหนด 
 ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญผูใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนวรรคหนึ่งเปนความผิดวินัย 
 
 



 

 

๒๐

 มาตรา ๖๐ ในการปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๕๙ (๘) ถาขาราชการสวนทองถ่ิน
สามัญเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเกิดความเสียหายหรือจะไมเปนการรักษาประโยชนของทาง
ราชการ จะเสนอความเห็นเปนหนังสือเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งก็ได แตหากผูบังคับบัญชายังยืนยัน
เปนหนังสือ ใหขาราชการสวนทองถ่ินสามัญปฏิบัติตามคําสั่งนั้น 

 มาตรา ๖๑ ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญผูใดกระทําการดังตอไปนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 (๑) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือผู อ่ืนไดรับประโยชน               
ที่มิควรได 
 (๒) อาศัยหรือยอมใหผู อ่ืนอาศัยตําแหนงหนาที่ของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม           
หาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 
 (๓) ประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
 (๔) จงใจไมปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบของทางราชการ มติ ก.ถ.        
มติ  อ.ก.ถ.  อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
 (๕) เปดเผยความลับขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อันเปนเหตุให เกิดความเสียหาย            
อยางรายแรง 
 (๖) ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่โดยชอบดวย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายอยางรายแรง 
 (๗) รายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาอันเปนเหตุใหเสียหายอยางรายแรง 
 (๘) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ
อยางรายแรง หรือละท้ิงหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือโดย
มีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
 (๙) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง 
 (๑๐) กระทําการอันไดช่ือวาเปนการประพฤติช่ัวอยางรายแรง 
 การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาโทษจําคุกโดยคําพิพากษา         
ถึงที่สุดใหจําคุกหรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ ถือวาเปนการประพฤติช่ัวอยางรายแรงดวย 

 มาตรา ๖๒ ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ดําเนินการทางวินัยแกขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ  ซ่ึงมี
กรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยโดยเร็วและเที่ยงธรรม 

 มาตรา ๖๓ เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการสวนทองถ่ินสามัญผูใดกระทําผิดวินัย 
โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที 
 ในกรณีที่มีการกลาวหาหรือสงสัยวาขาราชการสวนทองถ่ินสามัญผูใดกระทําผิดวินัยแตยังไมมี
พยานหลักฐาน ใหผูบังคับบัญชารีบพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัย



 

 

๒๑ 

หรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ใหยุติเร่ืองได ถาเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวา
กระทําผิดวินัย ใหดําเนินการทางวินัยทันที 
 เพื่อประกอบการพิจารณาวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาหรือไม ผูบังคับบัญชาจะดําเนินการสืบสวน 
หรือตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบขอเท็จจริงเบื้องตนก็ได 
 หลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินการทางวินัยแกขาราชการสวนทองถ่ินสามัญซึ่งมีกรณีมีมูล     
ที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ใหเปนไปตามที่ ก.ถ. กําหนดซึ่งตองสอดคลองกับกฎและระเบียบการรักษา
คุณธรรมที่ ก.ถ. กําหนด  
 ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้หรือปฏิบัติหนาที่โดยไมสุจริตใหถือวาผูนั้น
กระทําผิดวินัย ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาเปนผูบริหารทองถ่ิน ใหถือวาปฏิบัติหรือละเลยการปฏิบัติโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๔. การดําเนินการทางวินยั 
   

 มาตรา ๖๔ ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัย    
ที่บัญญัติไวในหมวดนี้ ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัยจะตองไดรับโทษทางวินัย เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษตามที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 
 (๑) ภาคทัณฑ 
 (๒) ตัดเงินเดือน 
 (๓) ลดเงินเดือน 
 (๔) ปลดออก 
 (๕) ไลออก 
 การลงโทษขาราชการสวนทองถ่ินสามัญใหทําเปนคําสั่ง ในคําสั่งตองมีสาระสําคัญตามที่ ก.ถ. 
กําหนด 

 มาตรา ๖๕ เมื่อมีมูลกลาวหาวาขาราชการสวนทองถ่ินสามัญกระทําผิดวินัยใหดําเนินการสอบสวน
วินัยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ปรากฏมูลกลาวหานั้น 
 ในการดําเนินการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ใหตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยเพื่อดําเนินการ
สอบสวน เวนแตเปนกรณีการกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง หรือเปนความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่ 
ก.ถ. กําหนด จะสอบสวนโดยไมตั้งคณะกรรมการก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่ ก.ถ. กําหนด 
 ในการดําเนินการทางวินัยใหกรรมการสอบสวนวินัยเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
และมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเทาที่เกี่ยวกับ
อํานาจและหนาที่ของกรรมการสอบสวนวินัย และโดยเฉพาะใหมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย 



 

 

๒๒

 (๑) เรียกใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน บรรดาที่เกี่ยวของ ใหช้ีแจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของสงผูแทนหรือบุคคล     
ในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
 (๒) เรียกผูกลาวหาหรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของมาชี้แจงหรือใหถอยคํา หรือใหสงเอกสาร และ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

 มาตรา ๖๖ ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชา      
ส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด ถามีเหตุอันควร
ลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได สําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิด
วินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอน ซ่ึงยังไมถึงกับจะถูกลงโทษตัดเงินเดือน ในกรณีที่ผูบังคับบัญชา      
เห็นวาขาราชการสวนทองถ่ินสามัญผูนั้นควรจะตองไดรับโทษสูงกวาที่ตนมีอํานาจสั่งลงโทษ ใหรายงานตอ
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปที่มีอํานาจเพื่อพิจารณาดําเนินการลงโทษตามควรแกกรณี 
 ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบนเปน
หนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได 
 การลงโทษตามมาตรานี้ ผูบังคับบัญชาผูใดจะมีอํานาจสั่งลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชาในสถานโทษ
และอัตราโทษไดเพียงใด ใหเปนไปตามที่ ก.ถ. กําหนด 

 มาตรา ๖๗ ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษ
ปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี 
 ในกรณีที่จะลงโทษไลออก แตมีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได  
แตจะลดโทษใหต่ํากวาปลดออกไมได แตในกรณีเปนความผิดวินัยอันเปนการทุจริตตอหนาที่จะลดโทษมิได 
 การสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก  ก.ถ. แลว 
 ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญซึ่งถูกลงโทษปลดออกตามมาตรานี้ ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ
เสมือนวาผูนั้นลาออกจากราชการ 

 มาตรา ๖๘ ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําหรือละเวนกระทําการใด 
ที่พึงเห็นไดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และเปนการกลาวหาเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือ
ตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเปนการกลาวหา
เปนหนังสือโดยผูบังคับบัญชาของผูนั้นหรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแต
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทที่ไมเกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แมภายหลังผูนั้นจะออกจาก
ราชการไปแลว เวนแตออกจากราชการเพราะตาย ผูบริหารทองถ่ินมีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือตั้ง
คณะกรรมการเพื่อสอบขอเท็จจริงเบื้องตนตามมาตรา ๖๓ และดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติในสวนนี้ตอไปได
เสมือนวาผูนั้นยังมิไดออกจากราชการ เวนแตกรณีที่ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัย      
ที่จะตองลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ก็ใหงดโทษเสียได 



 

 

๒๓ 

 มาตรา ๖๙ เมื่อขาราชการสวนทองถ่ินสามัญผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ เมื่อมีกรณีอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ผูบังคับบัญชาจะสั่งใหผูนั้น
พักราชการ หรือใหออกจากราชการไวกอนก็ได 
 (๑) ผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา       
ในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณอันไมนาไววางใจ และ  
ผูที่ถูกฟองนั้นพนักงานอัยการมิไดรับเปนทนายแกตางให และผูมีอํานาจดังกลาวพิจารณาเห็นวาถาใหผูนั้น     
คงอยูในหนาที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแกราชการ 
 (๒) ผูนั้นมีพฤติการณที่แสดงวาถาคงอยูในหนาที่ราชการจะเปนอุปสรรคตอการสอบสวน
พิจารณา หรือจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยข้ึน 
 (๓) ผูนั้นอยูในระหวางถูกควบคุมหรือขังโดยชอบดวยกฎหมายเปนเวลาติดตอกันเกินสิบหาวัน 
 (๔) ผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและตอมามีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิดอาญา   
ในเรื่องที่สอบสวนนั้น หรือผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทํา
ความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น และผูมีอํานาจดังกลาวพิจารณาเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษา
ถึงที่สุดนั้น ไดความประจักษชัดอยูแลววาการกระทําความผิดอาญาของผูนั้นเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  
 ถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาวาผูนั้นมิไดกระทําความผิดหรือกระทําความผิด        
ไม ถึงกับจะถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก  และไมมีกรณีที่ จะตองออกจากราชการดวยเหตุ อ่ืน                        
ใหผูบังคับบัญชาสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิมหรือระดับตําแหนง   
ที่ไมต่ํากวาเดิมที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น 

 มาตรา ๗๐ ในกรณีที่ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยหรือกระทําผิด
วินัยรวมกับผูบริหารทองถ่ิน ใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 มาตรา ๗๑ การสั่งพักราชการใหส่ังพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา เวนแตผูถูกสั่งพัก
ราชการผูใดไดรองทุกขตามมาตรา ๙๓ และผูมีอํานาจพิจารณาคํารองทุกขเห็นวาสมควรสั่งใหผูนั้นกลับเขา
ปฏิบัติหนาที่ราชการกอนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้นเนื่องจากพฤติการณของผูถูกสั่งพักราชการไมเปน
อุปสรรคตอการสอบสวนหรือพิจารณา และไมกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยตอไป หรือเนื่องจากการ
ดําเนินการทางวินัยไดลวงพนหนึ่งปนับแตวันพักราชการแลวยังไมแลวเสร็จและผูถูกสั่งพักราชการไมมี
พฤติกรรมดังกลาว ใหผูมีอํานาจสั่งพักราชการสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการกอนการสอบสวนหรือ
พิจารณาเสร็จสิ้น 
 หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอนระยะเวลา      
ใหพักราชการและใหออกจากราชการไวกอน การใหกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขารับราชการและการ
ดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามผลการสอบสวนหรือพิจารณาใหเปนไปตามที่ ก.ถ. กําหนด 



 

 

๒๔ 

 เงินเดือน เงินอื่นที่จายเปนรายเดือน และเงินชวยเหลืออยางอื่น และการจายเงินดังกลาวของผูถูกสั่ง
พักราชการ และผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้นจาก
ราชการไวกอน ถาไมมีกฎหมายหรือระเบียบดังกลาวใหถือเสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกสั่งพักราชการ 

 มาตรา ๗๒ ขาราชการสวนทองถ่ินผูใดใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคําในฐานะพยานตอ
ผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอันเปนประโยชนและเปน
ผลดียิ่งตอทางราชการ ผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษให 
 ขาราชการสวนทองถ่ินผูใดอยูในฐานะที่อาจจะถูกกลาวหาวารวมกระทําผิดวินัยกับขาราชการอื่น 
ใหขอมูลตอผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคําตอบุคคลหรือคณะบุคคลตามความในวรรคหนึ่งเกี่ยวกับการกระทํา
ผิดวินัยที่ไดกระทํามา จนเปนเหตุใหมีการสอบสวนพิจารณาทางวินัยแกผูเปนตนเหตุแหงการกระทําผิด 
ผูบังคับบัญชาอาจใชดุลพินิจกันผูนั้นไวเปนพยานหรือพิจารณาลดโทษทางวินัยตามควรแหงกรณีได 
 ขาราชการสวนทองถ่ินผูใดใหขอมูลหรือใหถอยคําในฐานะพยานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง    
อันเปนเท็จใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 
 หลักเกณฑและวิธีการการใหบําเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน การลดโทษและการใหความ
คุมครองพยานใหเปนไปตามที่ ก.ถ. กําหนด 
 การคุมครองพยานตามวรรคสี่ตามที่ ก.ถ. กําหนด จะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน 
ก.ถ. หรือผูบริหารทองถ่ินจะดําเนินการยาย โอน หรือดําเนินการอื่นใดโดยไมตองไดรับความเห็นชอบจาก ก.ถ. 
และไมตองปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ก็ได 

 มาตรา ๗๓ ผูถูกสั่งพักราชการมีสิทธิรองทุกขตอ ก.พ.ถ. ตามมาตรา ๙๓ และในกรณีที่ ก.พ.ถ. 
เห็นวาพฤติการณของผูถูกสั่งพักราชการไมเปนอุปสรรคตอการสอบสวนพิจารณาและไมกอใหเกิดความไม
สงบเรียบรอยตอไป หรือเปนกรณีที่ผูบังคับบัญชามิไดดําเนินการตามมาตรา ๖๙  วรรคสอง ให ก.พ.ถ. มีอํานาจ
ส่ังใหผูรองทุกขกลับเขาปฏิบัติหนาที่กอนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นได  

 มาตรา ๗๔ เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัตินี้แกขาราชการสวน
ทองถ่ินสามัญผูใดไปแลว ใหรายงานผลการดําเนินการทางวินัยของขาราชการสวนทองถ่ินสามัญผูนั้นเสนอตอ
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับจนถึงผูบริหารทองถ่ิน 
 เมื่อผูบริหารทองถ่ินไดรับรายงานผลการดําเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง ใหรายงานไปยัง        
อ.ก.ถ. จังหวัดโดยเร็ว เวนแตในกรณีเปนการดําเนินการทางวินัยในความผิดวินัยอยางรายแรงใหรายงานไปยัง 
ก.ถ. ในการนี้ ผูบริหารทองถ่ินจะเสนอความเห็นในการดําเนินการทางวินัยของขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ
ดังกลาวตอ ก.ถ. หรือ อ.ก.ถ. จังหวัด แลวแตกรณีดวยก็ได 

 มาตรา ๗๕ เมื่อ อ.ก.ถ. จังหวัดไดรับรายงานตามมาตรา ๗๔ แลวใหดําเนินการดังนี้ 
 (๑) กรณีการดําเนินการทางวินัยในความผิดวินัยไมรายแรงใหผูบริหารทองถ่ินสั่งลงโทษไดและ
รายงานตอ อ.ก.ถ. จังหวัด พิจารณาวาการดําเนินการดังกลาวถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม ในกรณีที่  



 

 

๒๕ 

เห็นวาผูบังคับบัญชาดําเนินการไมถูกตองใหมีอํานาจสั่งใหผูบังคับบัญชาดําเนินการใหถูกตอง โดยจะสั่งให
ดําเนินการใหมทั้งหมดหรือบางสวนหรือแกไขหรือเพิกถอนคําสั่งที่ไมถูกตองนั้นก็ได  

(๒) กรณีการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง อ.ก.ถ. จังหวัด จะเสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาของ ก.ถ. ก็ได  

 มาตรา ๗๖ ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญผูใดซึ่งโอนมาจากขาราชการพลเรือนสามัญหรือ
ขาราชการประเภทอื่น หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐอื่น มีกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุเปน
ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการสวนทองถ่ินสามัญผูนั้นดําเนินการทางวินัยตาม
หมวดนี้โดยอนุโลม แตถาเปนเรื่องที่อยูระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนของผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอน
มาบรรจุ ใหผูบังคับบัญชาเดิมสืบสวนหรือสอบสวนตอไปจนเสร็จแลวสงเรื่องใหผูบังคับบัญชาของขาราชการ
สวนทองถ่ินสามัญผูนั้นพิจารณาดําเนินการตอไปตาม  หมวดนี้โดยอนุโลม 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อจะตองมีการลงโทษทางวินัย ใหปรับบทความผิดและลงโทษตาม
กฎหมายหรือระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคลของขาราชการประเภทนั้นหรือของพนักงานของหนวยงาน
ของรัฐนั้นที่ใชบังคับแกผูนั้นกอนโอนมาบรรจุเปนขาราชการสวนทองถ่ินสามัญแลวแตกรณี 

๕. การพนจากการเปนขาราชการสวนทองถ่ิน 
   

 มาตรา ๗๗ ขาราชการสวนทองถ่ินพนจากการเปนขาราชการสวนทองถ่ิน เมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) พนจากการเปนขาราชการสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 
 (๓) ลาออกและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๗๘ 
 (๔) ถูกสั่งใหออกเพราะขาดคุณสมบัติ ไมผานการทดลองการปฏิบัติงาน หรือมีเหตุตามมาตรา 
๓๗ หรือมาตรา ๕๔ มาตรา ๗๙ 
 (๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก  
 วันพนจากการเปนขาราชการสวนทองถ่ินตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ถ. กําหนด 

 มาตรา  ๗๘  ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญผูใดประสงคจะลาออกจากการเปนขาราชการ              
สวนทองถ่ิน ใหยื่นหนังสือลาออกตอผูบังคับบัญชาโดยยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวาสามสิบวัน
เพื่อใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต  
 ในกรณีที่ผูประสงคจะลาออก ยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวาสามสิบวันและผูมีอํานาจ
พิจารณาอนุญาตเห็นวามีเหตุผลและความจําเปนจะอนุญาตใหลาออกตามวันที่ขอลาออกก็ได 
 ในกรณีที่ผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตเห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หรือทางราชการ จะสั่งยับยั้งการลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับแตวันขอลาออกก็ได 



 

 

๒๖ 

 ในกรณีที่ผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตมิไดยับยั้งตามวรรคสามใหการลาออกนั้นมีผลตั้งแตวันขอ
ลาออก 
 ในกรณีที่ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญผูใดประสงคจะลาออกจากการเปนขาราชการสวนทองถ่ิน 
เพื่อดํารงตําแหนงที่กําหนดโดยรัฐธรรมนูญ ตําแหนงทางการเมือง หรือเพื่อรับสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินใหยื่นหนังสือลาออกตอ
ผูบังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง และใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผูนั้นขอลาออก 
 หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตใหลาออกและการยับยั้งการอนุญาต
ใหลาออก ใหเปนไปตามที่ ก.ถ. กําหนด 

 มาตรา ๗๙ ผูบริหารทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหขาราชการสวนทองถ่ินออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จ
บํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินไดในกรณีดังตอไปนี้  
 (๑) เมื่ อข าราชการสวนทอง ถ่ินผู ใด เจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหน าที่ ร าชการของตนได                   
โดยสม่ําเสมอ 
 (๒) เมื่อขาราชการสวนทองถ่ินผูใดสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงคของทางราชการ 
 (๓) เมื่อขาราชการสวนทองถ่ินผูใดขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๗ 
 (๔) เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบหนวยงานหรือตําแหนงที่ขาราชการสวนทองถ่ินปฏิบัติหนาที่
หรือดํารงอยู สําหรับผูที่ออกจากราชการในกรณีนี้ใหไดรับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ถ. 
กําหนดดวย 
 (๕) เมื่อขาราชการสวนทองถ่ินผูใดไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ 
 (๖) เมื่อขาราชการสวนทองถ่ินผูใดหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการบกพรอง
ในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะเปน
การเสียหายแกราชการ 
 (๗) เมื่อขาราชการสวนทองถ่ินผูใดมีกรณีถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา 
๕๗ และผลการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษตามมาตรา ๖๓ แตมีมลทิน หรือมัวหมองในกรณีที่
ถูกสอบสวน ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ 
 (๘) เมื่อขาราชการสวนทองถ่ินผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่ สุดใหจําคุก                    
ในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือตองรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาลซึ่งยังไม
ถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก 
 การสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่ ก.ถ. กําหนด.  
 เมื่อผูบริหารทองถ่ินสั่งใหขาราชการสวนทองถ่ินผูใดออกจากราชการตามมาตรานี้แลวใหรายงาน 
อ.ก.ถ.จังหวัด หรือ ก.ถ. แลวแตกรณี  



 

 

๒๗ 

 มาตรา ๘๐ การสั่งใหขาราชการสวนทองถ่ินสามัญพนจากตําแหนงขาราชการสวนทองถ่ินตาม
มาตรา ๗๘ หรือมาตรา ๗๙ ตองไดรับความเห็นชอบจาก อ.ก.ถ. จังหวัดกอนตามหลักเกณฑที่ ก.ถ. กําหนด 

 มาตรา ๘๑ เมื่อขาราชการสวนทองถ่ินสามัญผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการ      
รับราชการทหารใหผูบริหารทองถ่ินสั่งใหผูนั้นพนจากการเปนขาราชการสวนทองถ่ิน 
 ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญผูใดถูกสั่งใหพนจากการเปนขาราชการสวนทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง 
และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหพนจากการเปนขาราชการสวนทองถ่ินดวยเหตุอ่ืนกอนไปรับ
ราชการทหาร ก็ใหผูบริหารทองถ่ินมีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งใหพนจากการเปนขาราชการสวนทองถ่ินตาม
วรรคหนึ่งเปนใหพนจากการเปนขาราชการสวนทองถ่ินดวยเหตุอ่ืนนั้นได 

 มาตรา ๘๒ ในกรณีที่ปรากฏตอ อ.ก.ถ. จังหวัดวาขาราชการสวนทองถ่ินสามัญผูใดมีเหตุที่จะตอง
ใหพนจากการเปนขาราชการสวนทองถิ่นตามหมวดนี้ แตผูบริหารทองถ่ินไมดําเนินการหรือดําเนินการโดยไมชอบ 
ให อ.ก.ถ. จังหวัด มีคําสั่งใหผูบริหารทองถ่ินดําเนินการ หรือดําเนินการใหถูกตอง ถาผูบริหารทองถ่ิน             
ไมดําเนินการตามคําสั่งของ อ.ก.ถ. จังหวัด ภายในเวลาที่ อ.ก.ถ. จังหวัดกําหนด ให อ.ก.ถ. จังหวัด มีอํานาจ
ดําเนินการแทน หรือมีอํานาจดําเนินการแกไขใหถูกตองได 

๖. การอุทธรณ 
   

 มาตรา ๘๓ ผูใดถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือถูกสั่งใหออกจากราชการตามมาตรา ๗๙ 
(๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ถ.  ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบหรือถือวา  
ทราบคําสั่ง  
 การอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่ ก.พ.ถ .กําหนด  

 มาตรา ๘๔ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ก.พ.ถ. จะพิจารณาวินิจฉัยเองหรือจะตั้งคณะกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ เพื่อทําหนาที่เปนผูพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่ ก.พ.ถ. กําหนด  

 มาตรา ๘๕ เมื่อ ก.พ.ถ. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลว ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุ 
ดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ก.พ.ถ. มีคําวินิจฉัย 
 ในกรณีที่ผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ถ. ใหฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุด
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ถ. 
 ผูบังคับบัญชาผูใดไมปฏิบัตติามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนการจงใจละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
เพื่อใหเกิดความเสียหายแกบคุคลอื่น 

 มาตรา ๘๖ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ ก.พ.ถ. และกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมีอํานาจดังตอไปนี้ 



 

 

๒๘ 

 (๑) ส่ังใหผูบังคับบัญชาซ่ึงสั่งลงโทษหรือส่ังใหออกจากราชการอันเปนเหตุใหมีการอุทธรณ    
สงสํานวนการสอบสวนและการลงโทษให ก.พ.ถ. ภายในเวลาที่กําหนด 
 (๒) ส่ังใหกระทรวง กรม สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ รวมตลอดทั้ง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เกี่ยวของสอบสวนใหม หรือสอบสวนเพิ่มเติมหรือสงตัวขาราชการหรือเจาหนาที่         
ในสังกัดมาใหถอยคํา ในการนี้จะกําหนดระยะเวลาในการสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมไวดวยก็ได 
 (๓) มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของกระทรวง กรม สวนราชการิ  รัฐวิสาหกิจ  
และหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือใหสง
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ 
 (๔) เขาไปในอาคาร  หรือสถานที่ใดๆ ที่ เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของ  ก .พ.ถ. ทั้งนี้                 
ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น 
 (๕) สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม 

 มาตรา ๘๗ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๘๓ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน            
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุขัดของที่ทําใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกซึ่งไมเกินสองครั้ง โดยแตละครั้งจะตองไมเกินหกสิบวัน และให
บันทึกเหตุขัดของใหปรากฏไวดวย 

 มาตรา ๘๘ ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอนมาตามมาตรา ๗๖ ผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยอยูกอน
วันโอนมาบรรจุ และผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือ
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการที่โอนมาแตยังไมไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมายดังกลาว ก็ใหผูนั้นมีสิทธิ
อุทธรณตามมาตรา ๘๓ ได แตถาผูนั้นไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ินหรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการที่โอนมาไวแลวและในวันที่ผูนั้นไดโอนมาบรรจุเปนขาราชการ
สวนทองถ่ิน การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณยังไมแลวเสร็จก็ใหสงเรื่องให ก.พ.ถ. เปนผูพิจารณาอุทธรณ 

 มาตรา ๘๙ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณให ก.พ.ถ. มีอํานาจไมรับอุทธรณ  ยกอุทธรณ  หรือ       
มีคําวินิจฉัยใหแกไข หรือยกเลิกคําสั่งลงโทษ และใหเยียวยาความเสียหายใหผูอุทธรณ หรือใหดําเนินการอื่นใด
เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมตามระเบียบที่ ก.พ.ถ. กําหนด 
 การวินิจฉัยใหแกไขหรือใหดํ า เนินการอื่นตามวรรคหนึ่ ง  ก .พ .ถ .จะให เพิ่มโทษไมได                    
เวนแตเปนกรณีไดรับแจงจาก ก.ถ. วาสมควรเพิ่มโทษเนื่องจากผูบังคับบัญชา หรือมติ อ.ก.ถ. จังหวัด 
ดําเนินการไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติไมเหมาะสม ในกรณีเชนนั้น ก.พ.ถ. มีอํานาจวินิจฉัย     
ใหเพิ่มโทษได 

 มาตรา ๙๐ เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณอาจถูกคัดคานได 
 (๑) รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการถูกสั่งใหออกจากราชการ 
 (๒) มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการถูกสั่งใหออกจากราชการ 



 

 

๒๙ 

 (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ 
 (๔) เปนผูกลาวหาหรือเปนหรือเคยเปนผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษหรือส่ังใหออกจากราชการ 
 (๕) เปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัยหรือการสั่งใหออกจากราชการที่ผูอุทธรณ    
ถูกลงโทษหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ 
 (๖) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) อันอาจ
กอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูอุทธรณ 
 กรรมการวินิจฉัยอุทธรณซ่ึงมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหแจงตอประธาน ก.พ.ถ. และถอนตัวจากการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
 การยื่นคําคัดคาน และการพจิารณาคําคัดคาน ใหเปนไปตามที่ ก.พ.ถ. กําหนด 

 มาตรา ๙๑ ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญซึ่งโอนมาจากขาราชการพลเรือนหรือขาราชการประเภท
อ่ืนผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยอยูกอนวันที่โอนมาบรรจุ และผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนหรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทอื่นนั้น แตยังมิไดใชสิทธิอุทธรณ หรือการ
พิจารณาอุทธรณยังไมแลวเสร็จ ใหดําเนินการตามกฎหมายดังกลาวตอไปจนกวาจะมี คําวินิจฉัยอุทธรณ 
 เมื่อมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูวินิจฉัยอุทธรณแจงคําวินิจฉัยไปยังผูบังคับบัญชา
ของขาราชการสวนทองถ่ินสามัญนั้นเพื่อดําเนินการตามคําวินิจฉัยอุทธรณตอไป 

 มาตรา ๙๒ ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการหรือถูกใหออกจากราชการ
ไวกอน ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ถ. ได  

๗. การรองทุกข 
   

 มาตรา ๙๓ ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญผูใดเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตน 
โดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย หรือมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติของ
ผูบังคับบัญชาตอตน และเปนกรณีที่ไมมีสิทธิอุทธรณ ผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอ ก.พ.ถ. ได 
 การรองทุกข เหตุแหงการรองทุกข การไมรับเรื่องราวรองทุกข การยกคํารองทุกข การใหแกไข
หรือยกเลิกคําสั่ง และใหเยียวยาความเสียหายใหผูรองทุกขเปนไปตามที่ ก.พ.ถ. กําหนด 

 มาตรา ๙๔ การรองทุกข การพิจารณาและระยะเวลาการพิจารณาเรื่องรองทุกขใหเปนไป           
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.ถ. กําหนด 
 คําวินิจฉัยของ ก.พ.ถ. ตามมาตรา ๙๓ ใหเปนที่สุด 
 
 
 



 

 

๓๐

๘. การคุมครองระบบคุณธรรม 
   

 มาตรา ๙๕ การจัดระเบียบขาราชการสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ใหคํานึงถึงระบบคุณธรรม
ดังตอไปนี้ 
 (๑) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตองคํานึงถึงความรู
ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเปนธรรม และประโยชนของทางราชการ 
 (๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล ตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคกรและลักษณะ
ของงาน โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
 (๓) การพิจารณาความดีวามชอบ การเลื่อนตําแหนง และการใหประโยชนอ่ืนแกขาราชการตอง
เปนไปอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติและจะนําความคิดเห็นทางการเมือง
หรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได 
 (๔) การดําเนนิการทางวินยั ตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 
 (๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนกลางทางการเมือง 

 มาตรา ๙๖ ในกรณีที่ ก.พ.ถ. เห็นวา กฎ ระเบียบ หรือคําสั่งใดที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และ         
มุงหมายใหใชบังคับเปนการทั่วไป ไมสอดคลองกับระบบคุณธรรม มาตรา ๙๕ ให ก.พ.ถ. แจงใหหนวยงาน
หรือผูออกกฎ ระเบียบ หรือคําสั่งดังกลาวทราบ เพื่อดําเนินการแกไข หรือยกเลิก ตามควรแกกรณี 

๙ .การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 
   

 มาตรา ๙๗ ใหผูบริหารทองถ่ินและผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหขาราชการสวน
ทองถ่ินที่อยูในบังคับบัญชามีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพเพื่อใหขาราชการสวนทองถ่ินมีคุณภาพ คุณธรรม 
คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามมาตรฐานที่ ก.ถ. กําหนด 

 มาตรา ๙๘ การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการสวนทองถ่ิน ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งแตงตั้ง
พิจารณาเลื่อนโดยเที่ยงธรรมโดยคํานึงถึงคุณภาพ ปริมาณของงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน        
ที่ปฏิบัติตามกฎและระเบียบที่ ก.ถ. กําหนด 
 ในกรณีที่ไมเล่ือนเงินเดือนประจําปใหขาราชการสวนทองถ่ินผูใดใหผูบังคับบัญชาแจงให            
ผูนั้นทราบพรอมทั้งเหตุผล 

 มาตรา ๙๙ ขาราชการสวนทองถ่ินผูใดถึงแกความตายเนื่องจากปฏิบัติหนาที่ราชการ ผูบังคับบัญชา
ผูมีอํานาจแตงตั้งจะพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จ
บํานาญก็ได ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.ถ. กําหนด 



 

 

๓๑

 มาตรา ๑๐๐ ใหผูบังคับบัญชาจัดใหขาราชการสวนทองถ่ินไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ 
และเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหเปนขาราชการสวนทองถ่ินที่ดีและมีทัศนะคติในการบริการ
ประชาชนตามแนวทางที่ ก.ถ. กําหนด 

 มาตรา ๑๐๑ ขาราชการสวนทองถ่ินอาจไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัย ในประเทศหรือตางประเทศไดตามหลักเกณฑที่ ก.ถ. กําหนด 

 มาตรา ๑๐๒ ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา             
ตามแนวทางที่ ก.ถ. กําหนด 
 ในการพิจารณาแตงตั้ง และเลื่อนขั้นเงินเดือน ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาตามผลของการประเมิน
ตามวรรคหนึ่ง 

 มาตรา ๑๐๓ ก.ถ. อาจกําหนดใหมีกองทุนสวัสดิการขาราชการสวนทองถ่ินเพื่อการรักษาพยาบาล
ขาราชการสวนทองถ่ิน โดยกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 ในกรณีที่มีการจัดตั้งกองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการดําเนินงานอยางนอยหาคน          
แตไมเกินเจ็ดคน มีเลขาธิการ ก.ถ. เปนกรรมการและเลขานุการ  

สวนที่ ๓ 
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
   

 มาตรา ๑๐๔ การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามบทบัญญัติในสวนนี้ 

 มาตรา ๑๐๕ ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาใชบังคับกับ
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยอนุโลม 
 ในกรณีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใชบังคับใหอํานาจของ 
ก.ค.ศ. เปนของ ก.ถ. หรือ ก.พ.ถ. แลวแตกรณีโดยอนุโลมดวย 

 มาตรา ๑๐๖ ใหมีคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนทองถ่ินประจํา
จังหวัด  เรียกโดยยอวา “อ.ก.ถ. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนทองถ่ินประจําจังหวัด” ประกอบดวย 
 (๑) ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน 
 (๒) อนุกรรมการผูแทนสวนราชการหาคน ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอยางนอยหนึ่งคน และหัวหนาหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับการศึกษาและ
ปฏิบัติหนาที่อยูในจังหวัด 



 

 

๓๒ 

 (๓) อนุกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินหาคน ประกอบดวยนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดหนึ่งคน นายกเทศมนตรีซ่ึงนายกเทศมนตรีในจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองสองคน และนายกองคการ
บริหารสวนตําบลซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองสองคน  
 (๔) อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวยผูอํานวยการกอง
การศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนั้นเลือกกันเองหนึ่งคน ครูผูสอนสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเลือกกันเองสองคน และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเลือกกันเอง    
สองคน 
 (๕) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิหาคน ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณสูงดานบริหารงานบุคคล ดานการศึกษา หรือดานอื่นที่จะยังประโยชนตอการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจํานวนนี้ใหคัดเลือกจากผูเคยประกอบวิชาชีพครูหรือผูบริหาร
สถานศึกษาไมนอยกวาสองคน  
 หัวหนาสํานักงาน ก.ถ. จังหวัด เปนเลขานุการ อ.ก.ถ. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนทองถ่ิน
ประจําจังหวัด 
 ใหนําความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใชบังคับกับ อ.ก.ถ. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสวนทองถ่ินประจําจังหวัดดวยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๐๗ ให อ.ก.ถ. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนทองถ่ินประจําจังหวัด มีอํานาจหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในจังหวัดนั้นและเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานที่ ก.ถ. กําหนดตามมาตรา ๑๒ และมีอํานาจ
กระทําการแทน ก.ถ. ในเรื่องดังตอไปนี้ 
 (๑) ใหความเห็นชอบการบรรจุแตงตั้ง การเลื่อนระดับ การเลื่อนวิทยฐานะ และการใหพนจาก
ตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ถ. มอบหมาย 
 (๒) ใหความเห็นชอบในการใหโอนหรือรับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (๓) กํากับ ติดตาม และตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน หรือมติ ก.ถ. หรือมติ อ.ก.ถ. ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
สวนทองถ่ินประจําจังหวัด 
 (๔) ติดตามและตรวจสอบเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากร           
ทางการศึกษา 
 (๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นและตามที่ ก.พ.ถ. 
มอบหมาย 
 อํานาจตาม (๑) อ.ก.ถ. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนทองถ่ินประจําจังหวัดจะมอบหมายให
ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูใหความเห็นชอบแทนตามหลักเกณฑที่ ก.ถ. กําหนดก็ได 



 

 

๓๓ 

 ในการดําเนินการตาม (๓) (๔) และ (๕) อ.ก.ถ. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนทองถ่ินประจํา
จังหวัดจะแตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการใดๆ ตามที่ อ.ก.ถ. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนทองถ่ินประจํา
จังหวัดมอบหมายก็ได 

 มาตรา ๑๐๘ ใหผูบริหารทองถ่ินเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นและมีอํานาจในการกํากับดูแล และกําหนดนโยบายและเปาหมายเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 มาตรา ๑๐๙ ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศกึษาและใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (๑) รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             
ในสถานศึกษา 
 (๒) กําหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู 
 (๓) บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่ ก.ถ. กําหนด 
 (๔) กํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 
 (๕) วางระเบียบหรือทําคําสั่งเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการดําเนินการภายในสถานศึกษานั้นใหเปนไปโดยเรียบรอย 
 (๖) เร่ืองอื่นตามที่ อ.ก.ถ. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนทองถ่ินประจําจังหวัด หรือผูบริหาร
ทองถ่ิน มอบหมายใหผูบริหารการศึกษารายงานการดําเนินงานตาม (๒) และ (๕) ใหผูบริหารทองถ่ินทราบดวย 

 มาตรา ๑๑๐ อ.ก.ถ. จังหวัดตามมาตรา ๑๗ มีหนาที่รับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของ 
อ.ก.ถ. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนทองถ่ินประจําจังหวัด รวมทั้งอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามที่ อ.ก.ถ. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนทองถ่ินประจําจังหวัดมอบหมายดวย 

 มาตรา ๑๑๑ ใหนําความในมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๕ มาใชบังคับกับการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวย 

 

 

 



 

 

๓๔

หมวด ๕ 
การบริหารงานบุคคลของลูกจาง 

   

 มาตรา ๑๑๒ การบริหารงานบุคคลสําหรับลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ใหเปนไปตามระเบียบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ระเบียบตามวรรคหนึ่งตองกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับวิธีการจาง ระยะเวลาการจาง  เงินเดือน  
หรือคาจางและประโยชนอ่ืนใด การกํากับหรือควบคุมการปฏิบัติหนาที่ และเรื่องอื่นตามความจําเปน ทั้งนี้    
โดยไมขัดตอมาตรฐานที่ ก.ถ. กําหนด 

หมวด ๖ 
การบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ 

    

 มาตรา ๑๑๓ การบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร  

 มาตรา ๑๑๔ การบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษอื่นถามีกฎหมาย  
วาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษนั้นเปนการเฉพาะก็ใหเปนไป
ตามกฎหมายนั้น ถาไมมีกฎหมายดังกลาว ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกากําหนดวิธีการบริหารงานบุคคล   
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษนั้นซึ่งตองสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้ 

บทเฉพาะกาล 
   

 มาตรา ๑๑๕ ผูใดเปนขาราชการสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน  พ .ศ . ๒๕๔๒  หรือเปนขาราชการครู พนักงานครู  หรือบุคลากรทางการศึกษา  อยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนั้นเปนขาราชการสวนทองถ่ินสามัญหรือขาราชการครูหรือบุคลากร              
ทางการศึกษาสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้แลวแตกรณี 

 มาตรา ๑๑๖ ใหพนักงานเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เปนขาราชการเทศบาล 
พนักงานสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนขาราชการ
องคการบริหารสวนตําบล และพนักงานเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 
๒๕๔๒ เปนขาราชการเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้ 



 

 

๓๕

 มาตรา ๑๑๗ ผูใดเปนลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนั้นเปนลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๑๑๘ ใหดําเนินการใหมีคณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้         
ใหเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 ระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒       
ที่มีอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงมีอยูตอไปเพื่อทําหนาที่คณะกรรมการขาราชการ        
สวนทองถ่ิน ในการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิของ
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ินตามมาตรา ๖ วรรคสอง หลักเกณฑและวิธีการการสรรหาและคัดเลือก
อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิของคณะอนุกรรมการขาราชการสวนทองถ่ินจังหวัดตามมาตรา ๑๘ และการอื่นตาม
พระราชบัญญัตินี้เฉพาะเทาที่จําเปน โดยใหเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ินทําหนาที่เลขานุการ 

 มาตรา ๑๑๙ ใหดําเนินการใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้
ใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 มาตรา ๑๒๐ ใหดําเนินการใหมี อ.ก.ถ. จังหวัด  อ.ก.ถ.ขนาดใหญ  และ อ.ก.ถ. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสวนทองถ่ินประจําจังหวัด ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคบั 
 ในระหวางที่ยังไมมี อ.ก.ถ. จังหวัด  อ.ก.ถ. ขนาดใหญ  และ อ.ก.ถ. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สวนทองถ่ินประจําจังหวัด ตามวรรคหนึ่ง บรรดาอํานาจและหนาที่ของ อ.ก.ถ. จังหวัด อ.ก.ถ. ขนาดใหญ และ 
อ.ก.ถ. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนทองถ่ินประจําจังหวัด ให ก.ถ. ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนผูดําเนินการแลวแตกรณี 

 มาตรา ๑๒๑ เมื่อพนกําหนดสองปนับแตวันประกาศใชพระราชบัญญัตินี้ ใหผูทรงคุณวุฒิซ่ึงดํารง
ตําแหนงประธาน อ.ก.ถ. ขนาดใหญ ตามมาตรา ๒๐ พนจากตําแหนงและใหผูบริหารทองถ่ินเปนประธานแทน 
 ในระหวางดํารงตําแหนงประธาน อ.ก.ถ. ขนาดใหญใหผูทรงคุณวุฒิ ดําเนินการวางกรอบ 
หลักเกณฑ มาตรฐานในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหแลวเสร็จ 

 มาตรา ๑๒๒ ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจ หนาที่ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน เงินงบประมาณ
ขาราชการ และลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย และสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ไปเปนของสํานักงาน ก.ถ. สํานักนายกรัฐมนตรี นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 



 

 

๓๖

 มาตรา ๑๒๓ ในระหวางที่ยังไมมีการกําหนดกฎ ระเบียบ มาตรฐาน หลักเกณฑ หรือแนวทาง
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการสวนทองถ่ินในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้ การดําเนินการที่
เกี่ยวของในเรื่องนั้นใหเปนไปตามที่ ก.ถ. กําหนด โดยคํานึงถึงมาตรฐานกลาง มาตรฐานทั่วไป ประกาศ
หลักเกณฑจังหวัดหรือคําสั่งที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการสวนทองถ่ินในเรื่องนั้นที่ออกตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 มาตรา ๑๒๔ การใดอยูในระหวางการดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ การดําเนินการนั้นตอไปภายหลังวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหเปนไปตามที่ ก.ถ. หรือคณะกรรมการตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง แลวแตกรณี
กําหนด 

 มาตรา ๑๒๕ ใหจัดใหมีกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 มาตรา ๑๒๖ ในระหวางดําเนินการใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ใหนําความในมาตรา ๓๔ (๒) และ (๓) มาใชบังคับ     
กับกรุงเทพมหานครโดยอนุโลม 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

 

................................. 
นายกรัฐมนตร ี
 


