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พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔
• ใหไว ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๒ ก หนา ๑

หลักการและเหตุผล
โดยทีม่ าตรา ๒๘๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
การแตงตั้งและการใหขาราชการและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พนจากตำแหนง ตองเปนไปตามความเหมาะสมและความจำเปนของแตละทองถิ่น
รวมทัง้ ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการข า ราชการส ว นทอ งถิ ่น
ซึ่งประกอบดวย ผูแทนของหนวยราชการทีเ่ กี่ยวของ ผูแทนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ผูแทนขาราชการสวนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ ทีม่ ีจำนวนเทากัน
โดยการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีองคกรพิทักษ
ระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถิ่นเพื่อสรางระบบคุมครองคุณธรรมและ
จริยธรรมในการบริหารงานบุคคล ทัง้ นี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับในปจจุบนั
ไดมีการปรับปรุงระบบตำแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือน ซึ่งมีผลกระทบตอการที่กรุงเทพมหานครไดนำกฎหมาย
ดังกลาวมาใชบังคับโดยอนุโลม ดังนั้น เพื่อใหกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานครเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและสอดคลองกับ
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป

๑) บทยกเลิกกฎหมาย
ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๒
๒) บทนิยามที่สำคัญ
“ขาราชการกรุงเทพมหานคร” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการบรรจุ
และแตงตั้งใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ของกรุ ง เทพมหานครหรื อ จากเงิ น งบประมาณหมวดเงิ น อุ ด หนุ น ของรั ฐ บาล
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔

ทีใ่ หแกกรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครนำมาจัดเปนเงินเดือนของขาราชการ
กรุงเทพมหานคร
“ข า ราชการกรุ ง เทพมหานครสามั ญ ” หมายความว า ข า ราชการ
กรุงเทพมหานครซึง่ รับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร แตไมรวมถึงขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและขาราชการกรุงเทพมหานคร
ในสถาบันอุดมศึกษา
“ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร” หมายความวา
(๑) ขาราชการกรุงเทพมหานครซึง่ ทำหนาทีห่ ลักทางดานการเรียนการสอน
และสงเสริมการเรียนรู หรือ
(๒) ขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดำรงตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก และใหหมายความรวมถึงขาราชการกรุงเทพมหานครซึง่ ดำรงตำแหนง
ที่มีหนาที่ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การนิเทศ การบริหาร การศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานครกำหนด
“ขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา
ข า ราชการกรุ ง เทพมหานครซึ่ ง ทำหน า ที่ ห ลั ก ทางด า นการสอนและการวิ จั ย
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามที่ ค ณะกรรมการข า ราชการกรุ ง เทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานครกำหนด
“บุคลากรกรุงเทพมหานคร” หมายความวา ลูกจางกรุงเทพมหานครและ
พนักงานกรุงเทพมหานคร
“ลูกจางกรุงเทพมหานคร” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งให
ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครโดยไดรับคาจางจากเงินงบประมาณหมวดคาจาง
ของกรุ ง เทพมหานครหรื อ จากเงิ น งบประมาณหมวดเงิ น อุ ด หนุ น ของรั ฐ บาล
ที่ใหแกกรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครนำมาจัดเปนคาจางของลูกจาง
กรุงเทพมหานคร
“พนักงานกรุงเทพมหานคร” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจาง
ตามสั ญ ญาจ า งโดยได รั บ ค า ตอบแทนจากเงิ น งบประมาณหมวดค า ตอบแทน
ของกรุงเทพมหานคร
๓) คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
๓.๑) องคประกอบของคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร
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กฎหมายกำหนดใหมีคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา “ก.ก.” ประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตำแหนง จำนวน ๕ คน ไดแก ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร. เลขาธิการ ก.ค.ศ. และเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
(๓) กรรมการซึ่งเปนผูแทนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ คน ไดแก
รองผูว าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย
ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูแทนบุคลากรกรุงเทพมหานครซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวน
๑ คน และหัวหนาสำนักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
(๔) กรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานครโดยขาราชการ
กรุงเทพมหานครแตละประเภทคัดเลือกกันเอง จำนวน ๕ คน ไดแก ผูแทนขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน ๒ คน ผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ คน และผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบัน
อุดมศึกษา จำนวน ๑ คน
(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
ประชุมรวมกันคัดเลือกมา จำนวน ๕ คน
ทั้งนี้ ใหรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนรองประธานกรรมการ
และหั ว หนา สำนั ก งานคณะกรรมการข า ราชการกรุ ง เทพมหานคร เป น
เลขานุการ ก.ก. โดยให ก.ก. ผูทรงคุณวุฒิ และ ก.ก. ซึ่งเปนผูแทนขาราชการ
กรุงเทพมหานครมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ ๔ ปโดยอาจไดรบั คัดเลือกอีกได
อำนาจหนาที่ของ ก.ก.
(๑) ใหคำแนะนำแกผูวาราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับนโยบาย
และยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดระบบราชการกรุงเทพมหานคร
และการพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
(๒) ร ว มกั บ ผู ว า ราชการกรุ ง เทพมหานครเสนอให ม ีก ารตรา
พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
(๓) ออกกฎ ก.ก. ขอบังคับ หรือระเบียบ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ วิธกี าร
และมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้
หรือตามกฎหมายอื่นที่กฎหมายนี้ใหนำมาใชบังคับ
(๔) ใหความเห็นชอบในการตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงสำนัก หรือการ
แบงสวนราชการภายในหนวยงานของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนกรอบอัตรากำลัง
ของหนวยงานในกรุงเทพมหานคร
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔

(๕) ตีความและวินจิ ฉัยปญหาทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากการใชบงั คับกฎหมายนี้
(๖) กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทรัพยากร
บุ ค คลของข า ราชการกรุ ง เทพมหานคร ในการนี้ ให มี อ ำนาจเรี ย กเอกสาร
และหลักฐานจากหนวยงานและสวนราชการ การพาณิชยหรือสหการในสังกัด
กรุงเทพมหานคร และใหผแู ทนหนวยงานและสวนราชการ การพาณิชยหรือสหการ
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ขาราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร
หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงขอเท็จจริงได
(๗) กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแขงขัน
การสอบคัดเลือก การคัดเลือกและการขึ้นบัญชี รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
การสอบและการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ตลอดจนพิจารณาเทียบ
ตำแหนงและระดับตำแหนงของขาราชการกรุงเทพมหานคร
(๘) กำหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติการตามกฎหมายนี้
(๙) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแกไขทะเบียนประวัติ
เกีย่ วกับวัน เดือน ปเกิด และการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร
(๑๐) แตงตัง้ อนุกรรมการวิสามัญ เรียดโดยยอวา “อ.ก.ก. วิสามัญ” เพือ่
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่ ก.ก. มอบหมาย
(๑๑) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่บญ
ั ญัติไวในกฎหมายนี้และกฎหมายอื่น
๓.๒) คณะอนุกรรมการสามัญประจำกรุงเทพมหานคร
กฎหมายกำหนดให มี “คณะอนุ ก รรมการสามั ญ ประจำ
กรุงเทพมหานคร” เรียกโดยยอวา “อ.ก.ก. สามัญขาราชการ” เพื่อเปนองคกร
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ดังตอไปนี้
๓.๒.๑) คณะอนุกรรมการสามัญขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
กฎหมายกำหนดใหคณะอนุกรรมการสามัญขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
เรียกโดยยอวา “อ.ก.ก. สามัญขาราชการสามัญ” ประกอบดวยผูวาราชการ
กรุ ง เทพมหานคร หรื อ รองผู ว า ราชการกรุ ง เทพมหานครซึ่ ง ผู ว า ราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย เปนประธาน ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือรองปลัด
กรุงเทพมหานครซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย เปนรองประธาน หัวหนา
หนวยงานที่เปนสวนราชการของกรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานครซึง่ คัดเลือกกันเอง จำนวน ๑ คน หัวหนาสำนักงาน ก.ก.
ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธาน อ.ก.ก. สามัญขาราชการสามัญแตงตั้งซึ่งประกอบดวย
ชายและหญิง จำนวน ๔ คน และขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญซึ่งคัดเลือก
กันเอง จำนวน ๔ คน โดยให อ.ก.ก. สามัญขาราชการสามัญตัง้ เลขานุการ ๑ คน และ
ผูชวยเลขานุการไมเกิน ๒ คน
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อำนาจหนาที่ของ อ.ก.ก. สามัญขาราชการสามัญ
(๑) พิจารณากำหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.ก. กำหนด
(๒) เสนอแนะตอ ก.ก. เพื่อใหความเห็นชอบในการปรับปรุง
โครงสรางการบริหารงาน การจัดและการพัฒนาหนวยงานในกรุงเทพมหานคร
(๓) พิ จ ารณาการเกลี ่ย อั ต รากำลั ง ระหว า งหน ว ยงานใน
กรุงเทพมหานคร
(๔) กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และสงเสริมเกี่ยวกับการพัฒนา
ขาราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติทดี่ ี คุณธรรม
และจริยธรรม
(๕) พิ จ ารณากำหนดตำแหน ง จำนวน ประเภทตำแหน ง
สายงาน และระดับของตำแหนงของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามกฎหมายนี้ และชวย ก.ก. ปฏิบัติการ
ใหเปนไปตามกฎหมายนี้ตามที่ ก.ก. มอบหมาย
๓.๒.๒) คณะอนุ ก รรมการสามั ญ ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร กฎหมายกำหนดใหคณะอนุกรรมการสามัญ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา “อ.ก.ก.
สามัญขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ประกอบดวยผูวาราชการ
กรุ ง เทพมหานคร หรื อ รองผู ว า ราชการกรุ ง เทพมหานครซึ ่ง ผู ว า ราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย เปนประธาน ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือรองปลัด
กรุงเทพมหานครซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย เปนรองประธาน ผูอำนวยการ
สำนักการศึกษา หัวหนาสำนักงาน ก.ก. ผูทรงคุณวุฒิซึ่งประธาน อ.ก.ก. สามัญ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแตงตั้งซึ่งประกอบดวยชายและหญิง
จำนวน ๔ คน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผูดำรง
ตำแหนงผูอ ำนวยการสถานศึกษาซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผูดำรง
ตำแหนงครูซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน โดยให อ.ก.ก. สามัญขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตัง้ เลขานุการ ๑ คน และผูช ว ยเลขานุการไมเกิน ๒ คน
อำนาจหนาที่ของ อ.ก.ก. สามัญขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(๑) พิจารณากำหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธกี ารบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและมาตรฐานที่ ก.ก. กำหนด
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(๒) เสนอแนะตอ ก.ก. เพื่อใหความเห็นชอบในการปรับปรุง
โครงสราง การบริหารงาน การจัดและการพัฒนาหนวยงานการศึกษา
(๓) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลังระหวางหนวยงานการศึกษา
(๔) พิจารณาใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดี
ความชอบของผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครในหนวยงานการศึกษา ทั้งนี้ ตามที่ ก.ก. กำหนด
(๕) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญกำลังใจ
การปกปอง คุมครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกยองเชิดชูเกียรติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
(๖) พิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครทีไ่ มอยูใ นอำนาจหนาที่
ของผูบริหารของหนวยงานการศึกษา
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามกฎหมายนี้ และชวย ก.ก. ปฏิบัติการ
ใหเปนไปตามกฎหมายนี้ตามที่ ก.ก. มอบหมาย
๓.๒.๓) คณะอนุ ก รรมการสามั ญ ข า ราชการกรุ ง เทพมหานคร
ในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายกำหนดใหคณะอนุกรรมการสามัญขาราชการ
กรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา เรียกโดยยอวา “อ.ก.ก. สามัญขาราชการ
อุดมศึกษา” ประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือรองผูวาราชการ
กรุ ง เทพมหานครซึ่ ง ผู ว า ราชการกรุ ง เทพมหานครมอบหมาย เป น ประธาน
ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือรองปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งปลัดกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย เปนรองประธาน ผูอำนวยการสำนักการแพทย หัวหนาสำนักงาน ก.ก.
ผูท รงคุณวุฒซิ งึ่ ประธาน อ.ก.ก. สามัญขาราชการอุดมศึกษาแตงตัง้ ซึง่ ประกอบดวย
ชายและหญิง จำนวน ๔ คน ขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา
ดำรงตำแหนงประเภทผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
และขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษาซึง่ คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
โดยให อ.ก.ก. สามัญขาราชการอุดมศึกษาตัง้ เลขานุการ ๑ คน และผูช ว ยเลขานุการ
ไมเกิน ๒ คน
อำนาจหนาที่ของ อ.ก.ก. สามัญขาราชการอุดมศึกษา
(๑) พิจารณากำหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจน
การเกลี่ยอัตรากำลังระหวางสถาบันอุดมศึกษา
(๒) เสนอแนะตอ ก.ก. เพื่อใหความเห็นชอบในการปรับปรุง
โครงสราง การบริหารงาน การจัดและการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
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(๓) ออกข อ บั ง คั บ เกี ่ย วกั บ หลั ก เกณฑแ ละวิ ธี ก ารบริ ห าร
ทรั พ ยากรบุค คลสำหรั บ ข า ราชการกรุ ง เทพมหานครในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
และการพิจารณาตำแหนงวิชาการ
(๔) กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และสงเสริมเกี่ยวกับการพัฒนา
ขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำใหปฏิบัติหนาทีร่ าชการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
(๕) กำหนดกรอบของตำแหนง อันดับเงินเดือนของตำแหนง
และจำนวนของข า ราชการกรุ ง เทพมหานครในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทีพ่ ึ ง มี
ในสถาบัน อุด มศึ ก ษา รวมทัง้ ภาระหน า ทีค่ วามรั บ ผิ ด ชอบของตำแหน ง
และคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
(๖) ออกข อ บั ง คั บ เกี ่ย วกั บ การบั ง คั บ บั ญ ชาข า ราชการ
กรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา โดยขอบังคับดังกลาวตองไมกอใหเกิด
ขั ้น ตอนโดยไม จ ำเป น ข อ บั ง คั บ เกี ่ย วกั บ การเลื ่อ นเงิ น เดื อ นของข า ราชการ
กรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา รวมทัง้ ออกขอบังคับเกี่ยวกับการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา
(๗) อนุญาตใหขา ราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งดำรงตำแหนงทางวิชาการลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
หรือตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารยระหวางสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ในประเทศ
และตางประเทศ
(๘) ปฏิบัติการอืน่ ตามกฎหมายนี้ และชวย ก.ก. ปฏิบัติการ
ใหเปนไปตามกฎหมายนี้ตามที่ ก.ก. มอบหมาย
๓.๒.๔) คณะอนุ ก รรมการสามั ญ ประจำหน ว ยงานกรุ ง เทพ
มหานคร กฎหมายกำหนดให ค ณะอนุ ก รรมการสามัญ ประจำหน ว ยงาน
กรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา “อ.ก.ก. สามัญหนวยงาน” โดยออกชื่อหนวยงานนั้น
เพื่อเปนองคกรบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงานกรุงเทพมหานคร ตามที่
ก.ก. กำหนด โดยหนวยงานใดที่ ก.ก. ยังมิไดกำหนดใหมี อ.ก.ก. สามัญหนวยงาน
ให อ.ก.ก. สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ทำหนาที่ อ.ก.ก. สามัญหนวยงานนั้น โดยให
หัวหนาหนวยงานนั้นเปนอนุกรรมการเพิ่มขึ้นดวย อันประกอบดวยหัวหนาหนวยงาน
เปนประธาน รองหัวหนาหนวยงาน หรือผูช ว ยหัวหนาหนวยงานซึ่งหัวหนาหนวยงาน
มอบหมาย เปนรองประธาน หัวหนาสวนราชการในหนวยงานนั้นซึ่งคัดเลือกกันเอง
จำนวน ๑ คน ผูแทนสำนักงาน ก.ก. จำนวน ๑ คน ผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครแตงตั้งซึ่งประกอบดวยชายและหญิง จำนวน ๔ คน และขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญในหนวยงานนั้นซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวน ๔ คน โดยให
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อ.ก.ก. สามัญหนวยงานตั้งเลขานุการ ๑ คน และผูชวยเลขานุการไมเกิน ๒ คน
อำนาจหนาที่ของ อ.ก.ก. สามัญหนวยงาน
(๑) พิ จ ารณากำหนดนโยบาย ระบบ และระเบี ย บวิ ธี ก าร
บริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครในหนวยงาน ซึ่งตอง
สอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.ก. กำหนด
(๒) เสนอแนะตอ ก.ก. เพื่อใหความเห็นชอบในการปรับปรุง
โครงสราง การบริหารงาน การจัดและการพัฒนาหนวยงาน
(๓) พิ จ ารณาการเกลี่ ย อั ต รากำลั ง ระหว า งส ว นราชการ
ในหนวยงาน
(๔) กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และสงเสริมเกี่ยวกับการ
พัฒนาขาราชการภายในสวนราชการในหนวยงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทำใหปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
(๕) ปฏิบัติตามที่ อ.ก.ก. สามัญขาราชการ มอบหมาย
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามกฎหมายนี้ และชวย ก.ก. ปฏิบัติการ
ใหเปนไปตามกฎหมายนี้ตามที่ ก.ก. มอบหมาย
ทั้ ง นี้ กฎหมายกำหนดให ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละข า ราชการ
กรุงเทพมหานครซึ่งไดรับการคัดเลือกตามขอ ๓.๒.๑) ขอ ๓.๒.๒) ขอ ๓.๒.๓)
และขอ ๓.๒.๔) มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ ๒ ป
๓.๓) สำนักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
กฎหมายกำหนดให มี “สำนั ก งานคณะกรรมการข า ราชการ
กรุงเทพมหานคร” เรียกโดยยอวา “สำนักงาน ก.ก.” มีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหนาที่ของ ก.ก. และ
ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร และดำเนินการตามที่ ก.ก. หรือ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
มอบหมาย
(๒) วิเคราะหและวิจยั เกีย่ วกับการจัดระบบราชการกรุงเทพมหานคร
เพื่อเสนอ ก.ก.
(๓) เสนอแนะและใหคำปรึกษาแกผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
หนวยงานและสวนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ
และแนวทางการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของข า ราชการกรุ ง เทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร
(๔) พัฒนา สงเสริม วิเคราะห และวิจยั เกีย่ วกับนโยบาย ยุทธศาสตร
ระบบ หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และมาตรฐานด า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
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(๕) จัดทำยุทธศาสตร ประสาน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
(๖) ดำเนินการเกี่ยวกับแผนกำลังคนของขาราชการกรุงเทพมหานคร
และบุค ลากรกรุ ง เทพมหานคร รวมถึ ง การสอบแข ง ขั น หรื อ สอบคั ด เลื อ ก
หรือคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรุงเทพมหานครตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ก. กำหนด
(๗) เป น ศู น ยก ลางข อ มู ล ทรั พ ยากรบุ ค คลของข า ราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตลอดจนติดตามและประเมินผล
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของข า ราชการกรุ ง เทพมหานครและบุ ค ลากร
กรุงเทพมหานคร
(๘) สงเสริม ประสานงาน เผยแพร ใหคำปรึกษาแนะนำ และดำเนินการ
เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการเสริมสรางคุณภาพชีวิตสำหรับทรัพยากรบุคคล
ของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
(๙) ดำเนิ น การเกี ่ย วกั บ การรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ข องผู ไ ด รั บ ปริ ญ ญา
ประกาศนีย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ยา งอื ่น การกำหนดอั ต ราเงิ น เดื อ นหรื อ
คาตอบแทน รวมทั้งระดับตำแหนงและประเภทตำแหนงสำหรับคุณวุฒิดังกลาว
(๑๐) ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุม
เกษียณอายุของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
(๑๑) จัดทำรายงานประจำปเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในราชการกรุงเทพมหานครเสนอตอ ก.ก. และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(๑๒) ปฏิบัติหนาทีอ่ นื่ ตามทีบ่ ัญ ญัติไวในกฎหมายนี้ กฎหมายอื่น
หรือตามที่ ก.ก. หรือ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย
๔) คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร
กฎหมายกำหนดใหคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการ
กรุง เทพมหานครและบุ ค ลากรกรุ ง เทพมหานคร เรี ย กโดยยอ ว า “ก.พ.ค.
กรุงเทพมหานคร” ประกอบดวย กรรมการจำนวน ๕ คน ซึ่งคัดเลือกโดย
คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร อันประกอบดวย
ประธานศาลปกครองสูงสุด เปนประธาน รองประธานศาลฎีกาทีไ่ ดรับมอบหมาย
จากประธานศาลฎีกา ๑ คน กรรมการ ก.ก. ผูทรงคุณวุฒิ ๑ คนซึ่งไดรับเลือก
โดย ก.ก. และหัวหนาสำนักงาน ก.ก. เปนกรรมการ และเลขานุการ
โดยให ค ณะกรรมการคั ด เลื อ กดั ง กล า ว มีห น า ทีค่ ั ด เลื อ กบุ ค คล
ผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน ๕ คน และใหผูไดรับคัดเลือกดังกลาว
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ประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
แลวใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยมีหัวหนาสำนักงาน ก.ก. เปนเลขานุการของ
ก.พ.ค. ทั้ ง นี้ กฎหมายได ก ำหนดให ก รรมการ ก.พ.ค. กรุ ง เทพมหานคร
ดังกลาวนั้นตองทำงานเต็มเวลา โดยใหกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครดังกลาว
มีวาระการดำรงตำแหนง ๖ ปนบั แตวนั ทีน่ ายกรัฐมนตรีแตงตัง้ และใหดำรงตำแหนง
ไดเพียงวาระเดียว
อำนาจหนาที่ของกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
(๑) เสนอแนะตอ ก.ก. เพือ่ ให ก.ก. ดำเนินการจัดใหมหี รือปรับปรุงนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครในสวนที่เกี่ยวกับการพิทักษ
ระบบคุณธรรม
(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ เรื่องรองทุกข
(๓) พิจารณาเรื่องการคุมครองระบบคุณธรรม
(๔) ออกกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ และ
วิธีการเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้
(๕) แตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่ ก.พ.ค.
กรุงเทพมหานคร กำหนด เพื่อเปนกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ กรุงเทพมหานคร
หรือเปนกรรมการวินิจฉัยรองทุกข กรุงเทพมหานคร
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
บัญญัติใหเปนอำนาจหนาที่ของ ก.พ.ค. ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายนี้
๕) ขาราชการกรุงเทพมหานคร
๕.๑) บททั่วไป
๕.๑.๑) การจัดระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร กฎหมาย
กำหนดใหการจัดระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครตองเปนไปเพื่อผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจของกรุงเทพมหานคร ความมีประสิทธิภาพ และความคุมคา โดยให
ขาราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการอยางมีคุณภาพ คุณธรรม และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
๕.๑.๒) ระบบคุณธรรม ในการจัดระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร
ตามกฎหมายนี้ใหคำนึงถึงระบบคุณธรรม ดังตอไปนี้
(๑) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งให
ดำรงตำแหน ง ต อ งคำนึ ง ถึ ง ความรู ค วามสามารถของบุ ค คล ความเสมอภาค
ความเปนธรรม และประโยชนของทางราชการ
(๒) การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ต อ งคำนึ ง ผลสั ม ฤทธิ์
และประสิ ท ธิ ภ าพขององค ก รและลั ก ษณะของงาน โดยไม เ ลื อ กปฏิ บั ติ อ ย า ง
ไมเปนธรรม
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(๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหนง
และการใหประโยชนอื่นแกขาราชการกรุงเทพมหานครตองเปนไปอยางเปนธรรม
โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม
และจะนำความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ งหรื อ สั ง กั ด พรรคการเมื อ งมาประกอบ
การพิจารณามิได
(๔) การดำเนินการทางวินัย ตองเปนไปดวยความยุติธรรม
และโดยปราศจากอคติ
(๕) การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลต อ งมี ค วามเป น กลาง
ทางการเมือง
๕.๑.๓) ประเภทของขาราชการกรุงเทพมหานคร กฎหมายกำหนด
ใหขาราชการกรุงเทพมหานครมี ๓ ประเภท คือ
(๑) ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
(๒) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
(๓) ขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา
๕.๑.๔) การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร กฎหมาย
กำหนดใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามที่บัญญัติ
ไวในกฎหมายนี้ หรือตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา เวนแตกรณีท่มี ิไดบญ
ั ญัตไิ ว
ในกฎหมายนี้ หรือมิไดกำหนดไวในพระราชกฤษฎีกา ใหนำกฎหมายดังตอไปนี้มา
ใชบังคับโดยอนุโลม๑
(๑) กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับ
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
(๒) กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษามาใช บั ง คั บ กั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของข า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และ
(๓) กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษามาใชบงั คับกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานคร
ในสถาบันอุดมศึกษา
๕.๑.๕) เสรีภาพในการรวมกลุม กฎหมายกำหนดใหขาราชการ
กรุงเทพมหานครมีเสรีภาพในการรวมกลุม แตทั้งนี้ตองไมกระทบประสิทธิภาพ
ในการบริหารราชการแผนดินและความตอเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ
ในการนำกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับโดยอนุโลม ใหอำนาจหนาทีข่ องคณะรัฐมนตรี ก.พ. ก.ค.ศ. และ ก.พ.อ.
เปนอำนาจหนาที่ของ ก.ก. สำหรับผูใชอำนาจหนาที่อื่นใหเปนไปตามที่ ก.ก. กำหนด โดยคำนึงถึงตำแหนงผูใชอำนาจหรือการปฏิบัติ
หนาที่ที่กำหนดไวในกฎหมายนั้นดวย.
๑
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โดยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุมนั้นใหเปนไปตามที่กำหนดใน
พระราชกฤษฎีกา
๕.๒) การกำหนดตำแหนง การบรรจุ และการแตงตั้ง
๕.๒.๑) การกำหนดตำแหนง ภายใตบงั คับมาตรา ๑๔ (๕)๒ นอกจาก
ตำแหนงที่กำหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครแลว
อ.ก.ก. สามัญขาราชการ อาจกำหนดตำแหนงที่มีชื่ออยางอื่นเพื่อประโยชนในการ
บริหารงาน และแจงให ก.ก. ทราบ
๕.๒.๒) การบรรจุและแตงตั้งขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
การบรรจุบคุ คลเขารับราชการเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและการแตงตัง้
ใหดำรงตำแหนง ใหผูมีอำนาจดังตอไปนี้เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๑) ก า ร บ ร ร จุ แ ล ะ แ ต ง ตั้ ง ใ ห ด ำ ร ง ต ำ แ ห น ง ป ลั ด
กรุงเทพมหานคร หัวหนาหนวยงานระดับสำนัก ตำแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ หรือตำแหนงอื่นที่ ก.ก. กำหนดในระดับเทียบเทา ใหผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครเปนผูม อี ำนาจสัง่ บรรจุ และใหนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
(๒) การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ให ด ำรงตำแหน ง รองหั ว หน า
หนวยงานระดับสำนัก ตำแหนงหัวหนาหนวยงานต่ำกวาระดับสำนัก ตำแหนง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ ยวชาญ ตำแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
หรือตำแหนงอืน่ ที่ ก.ก. กำหนดในระดับเทียบเทา ใหผวู า ราชการกรุงเทพมหานคร
เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๓) การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ให ด ำรงตำแหน ง หั ว หน า
สวนราชการระดับกอง ตำแหนงประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหนง
ประเภททั่วไประดับอาวุโส หรือตำแหนงอื่นที่ ก.ก. กำหนดในระดับเทียบเทา
ให ป ลั ด กรุ ง เทพมหานครเป น ผู มี อ ำนาจสั่ ง บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง โดยคำแนะนำ
หรือความเห็นชอบของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(๔) การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ให ด ำรงตำแหน ง อื่ น นอกจาก
ตำแหน ง ตาม (๑) (๒) และ (๓) ในสำนั ก ปลั ด กรุ ง เทพมหานคร สำนั ก
หรื อ ส ว นราชการที่ เรี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ซึ่ ง มี ฐ านะเป น สำนั ก สำนั ก งาน ก.ก.
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต ใหปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอำนวยการสำนัก
หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสำนัก หัวหนาสำนักงาน
ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร หัวหนาสำนักงานเลขานุการ ผูวาราชการ
๒
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กรุงเทพมหานครหรือผูอำนวยการเขต แลวแตกรณี เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุ
และแตงตั้ง แตถาเปนการแตงตัง้ จากสำนักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ซึง่ มี ฐ านะเป น สำนั ก หรื อ สำนั ก งาน หรื อ สำนั ก งานเขตหนึ ่ง ไปอี ก สำนั ก
หรือ ส ว นราชการที ่เรี ย กชื ่อ อย า งอื ่น ซึ่ ง มี ฐ านะเป น สำนั ก หรื อ สำนั ก งาน
หรือสำนักงานเขตหนึ่ง ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูมีอำนาจสั่งแตงตั้ง
๕.๒.๓) การบรรจุ แ ละแตง ตัง้ ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง
ใหผูมีอำนาจดังตอไปนี้เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงซึ่งมีวิทยฐานะ
เชีย่ วชาญพิเ ศษ เมื ่อ ได รั บ ความเห็ น ชอบจาก ก.ก. แล ว ให ผู ว า ราชการ
กรุ ง เทพมหานครเป น ผู ม ีอ ำนาจสั ่ง บรรจุ แ ละให น ายกรั ฐ มนตรี น ำความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
(๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงซึ่งมีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก ก.ก. แลว ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๓) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงซึ่งมีวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ เมื่อไดรบั ความเห็นชอบจาก ก.ก. แลว ใหปลัดกรุงเทพมหานคร
เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๔) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงอื่นนอกจาก
ตำแหนงตาม (๑) (๒) และ (๓) ในสำนักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ซึ่งมีฐานะเปนสำนัก และสำนักงานเขต เมื่อไดรบั ความเห็นชอบจาก ก.ก. แลว ให
ผูอ ำนวยการสำนักหรือหัวหนาสวนราชการทีเ่ รียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสำนัก
หรือผูอ ำนวยการเขต แลวแตกรณี เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง แตถาเปน
การแตงตัง้ จากสำนักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นซึง่ มีฐานะเปนสำนัก
หรือ สำนัก งานเขตหนึ ่ง ไปอี ก สำนั ก หรื อ ส ว นราชการที ่เรี ย กชื ่อ อย า งอื ่น
ซึ่งมีฐานะเปนสำนักหรือสำนักงานเขตหนึ่ง เมื่อไดรบั ความเห็นชอบจาก ก.ก. แลว
ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูมีอำนาจสั่งแตงตั้ง
๕.๒.๔) การบรรจุ แ ละแตง ตัง้ ข า ราชการกรุ ง เทพมหานคร
ในสถาบันอุดมศึกษา การบรรจุบคุ คลเขารับราชการเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร
ในสถาบันอุดมศึกษาและการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง ใหผูมีอำนาจดังตอไปนี้เปน
ผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย
เมื่อไดรบั ความเห็นชอบจาก ก.ก. แลว ใหผวู า ราชการกรุงเทพมหานครเปนผูมอี ำนาจ
ม.ค. - ก.พ. ๕๕
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔

สั่ ง บรรจุ และให น ายกรั ฐ มนตรี น ำความกราบบั ง คมทู ล เพื่ อ ทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง
(๒) การบรรจุและแตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย
เมือ่ ไดรบั ความเห็นชอบจาก ก.ก. แลว ใหผวู า ราชการกรุงเทพมหานครเปนผูม อี ำนาจ
สั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๓) การบรรจุและแตงตัง้ ตำแหนงผูช ว ยศาสตราจารย เมือ่ ได
รับความเห็นชอบจาก ก.ก. แลว ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุ
และแตงตั้ง
(๔) การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ให ด ำรงตำแหน ง อื่ น นอกจาก
ตำแหนงตาม (๑) (๒) และ (๓) ในสำนักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ซึ่งมีฐานะเปนสำนัก เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก ก.ก. แลว ใหผูอำนวยการสำนัก
หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสำนัก แลวแตกรณี
เปนผูม อี ำนาจสัง่ บรรจุและแตงตัง้ แตถา เปนการแตงตัง้ จากสำนักหรือสวนราชการ
ทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ ซึง่ มีฐานะเปนสำนักหนึง่ ไปอีกสำนักหรือสวนราชการทีเ่ รียกชือ่
อย า งอื่ น ซึ่ ง มี ฐ านะเป น สำนั ก หนึ่ ง เมื่ อ ได รั บ ความเห็ น ชอบจาก ก.ก. แล ว
ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูมีอำนาจสั่งแตงตั้ง
๕.๓) วินัยและการดำเนินการทางวินัย
กฎหมายกำหนดใหการสัง่ ลงโทษทางวินยั อยางรายแรงหรือการสัง่
ใหออกจากราชการ ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุสงเรื่องให ก.ก. พิจารณา เมื่อ ก.ก. มีมติ
เปนประการใด ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น สวนการสั่ง
ใหออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการหรือเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขมเนื่องจากมีผลการประเมินต่ำกวาเกณฑหรือมาตรฐาน
หรือการสั่งใหออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการ
รับราชการทหาร ใหดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ก. กำหนด
ทั้งนี้ เมื่อผูบังคับบัญชาไดดำเนินการทางวินัย หรือดำเนินการ
เพื่อสั่งใหขาราชการกรุงเทพมหานครผูใดออกจากราชการแลว ใหรายงาน
การดำเนิน การทางวินั ยหรือการสอบสวน หรือการสั่งใหออกจากราชการตอ
ผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจสั่งบรรจุ หากปรากฏวา
(๑) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาที่ไดรับรายงานการดำเนินการทางวินัยฯ
เห็นวาการยุตเิ รือ่ ง การงดโทษหรือการลงโทษ เปนการไมถกู ตองหรือไมเหมาะสม
ก็ใหมีอำนาจสั่งลงโทษ เพิ่มโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้น ลดโทษ
เป น สถานโทษหรื อ อั ต ราโทษที่ เ บาลง งดโทษโดยให ท ำทั ณ ฑ บ นเป น หนั ง สื อ
หรือวากลาวตักเตือน หรือยกโทษใหถกู ตองหรือเหมาะสมตามควรแกกรณี ตลอดจน
แกไขเปลี่ยนแปลงขอความในคำสั่งเดิมใหเปนการถูกตองหรือเหมาะสมไดดวย
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และในกรณีที่เห็นวาควรดำเนินการอยางใดเพิม่ เติมเพือ่ ประกอบการพิจารณา
ใหไดความจริงและยุตธิ รรม ก็ใหมอี ำนาจดำเนินการหรือสั่งดำเนินการไดตามควร
แกกรณี ทัง้ นี้ การสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษเปนสถานโทษที่หนักขึ้นตองไมเกินอำนาจ
ของตนและการเพิ่มอัตราโทษเมือ่ รวมกับอัตราโทษเดิมตองไมเกินอำนาจนั้นดวย
ถาเกินอำนาจของตนก็ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาของผูนั้นตามลำดับเพื่อให
พิจารณาดำเนินการตามควรแกกรณี
(๒) ในกรณี ท ผี ่ ู ม ีอ ำนาจสั ่ง บรรจุ ท ไี ่ ด รั บ รายงานการดำเนิ น การ
ทางวินัยฯ เห็นวากรณีเปนการกระทำผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุ
มีอำนาจดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ก. กำหนด
ทั้งนี้ เมื่อมีคำสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ถาเพิ่มโทษ
เปนสถานโทษที่หนักขึ้นหรือลดโทษเปนสถานโทษที่เบาลง หรืองดโทษ หรือยกโทษ
คำสั่งลงโทษเดิมใหเปนอันยกเลิก ถาลดโทษเปนอัตราโทษที่เบาลง อัตราโทษสวน
ทีเ่ กินก็ใหเปนอันยกเลิก ในกรณีท่คี ำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน
หรือลดขั้นเงินเดือนเปนอันยกเลิก หรืออัตราโทษสวนทีเ่ กินเปนอันยกเลิก ใหคืน
เงินเดือนที่ไดตัดหรือลดไปแลวตามคำสั่งที่เปนอันยกเลิก หรืออัตราโทษสวนที่เกิน
เปนอันยกเลิกนั้นใหแกผูถูกลงโทษ
อนึ่ง เมื่อผูมีอำนาจสั่งบรรจุไดดำเนินการทางวินัยหรือไดรบั รายงาน
การดำเนิน การทางวิ นั ย ฯ และได พิ จ ารณาดำเนิ น การตามอำนาจหน า ที ่แ ล ว
ใหรายงานไปยัง ก.ก. เพื่อพิจารณา และเมือ่ ก.ก. ไดรับรายงานแลว และเห็นวา
การดำเนินการทางวินยั เปนการไมถกู ตองหรือไมเหมาะสมและมีมติเปนประการใด
ใหผูม ีอำนาจสัง่ บรรจุหรือปลัดกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจงมติ ก.ก.
๕.๔) การอุทธรณ
ใหผูที่ถูกสั่งลงโทษหรือสั่งใหออกจากราชการตามกฎหมายนี้ มีสิทธิ
อุทธรณตอ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ทราบหรือถือวา
ทราบคำสั ่ง การอุ ท ธรณ โดยการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ นั ้น ให ด ำเนิ น การ
ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันทีไ่ ดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุขัดของทีท่ ำให
การพิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีก
ซึ่งไมเกิน ๒ ครั้ง โดยแตละครั้งจะตองไมเกิน ๖๐ วัน และใหบันทึกเหตุขัดของ
ใหปรากฏไวดวย โดยในกรณีทกี่ ารพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณไมอาจกระทำได
ภายในระยะเวลาดังกลาว และผูอุทธรณเห็นวากรณีดังกลาวเปนเหตุใหตนไดรับ
ความเสีย หาย ให ถื อ ว า ผู อ ุท ธรณ เ ป น ผู ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หาย
ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
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ในการพิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร จะพิจารณา
วินจิ ฉัยเองหรือจะตัง้ คณะกรรมการวินจิ ฉัยอุทธรณ กรุงเทพมหานคร เพือ่ ทำหนาที่
เปนผูพ จิ ารณาวินจิ ฉัยอุทธรณกไ็ ดและเมือ่ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครพิจารณาวินจิ ฉัย
อุทธรณแลว ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามขอ ๕.๒.๒) ขอ ๕.๒.๓)
หรือขอ ๕.๒.๔) แลวแตกรณี ดำเนินการใหเปนไปตามคำวินิจฉัยนั้นภายใน ๓๐ วัน
นับแตวนั ที่ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครมีคำวินจิ ฉัย ในกรณีทผี่ บู งั คับบัญชาไมปฏิบตั ติ าม
ใหถือวาเปนการจงใจละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหาย
แกบุคคลอื่น
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ อู ทุ ธรณไมเห็นดวยกับคำวินจิ ฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค.
กรุงเทพมหานคร กฎหมายไดกำหนดใหผูอุทธรณมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
ไดภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ
๕.๕) การรองทุกข
กฎหมายกำหนดใหขาราชการกรุงเทพมหานครที่มีความคับของใจ
อั น เกิ ด จากการปฏิ บั ติ ห รื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต อ ตนของผู บั ง คั บ บั ญ ชา และเป น กรณี
ที่ไมอาจอุทธรณได มีสิทธิรองทุกขไดหากปรากฏวา
(๑) เปนการรองทุกขที่มีเหตุเกิดมาจากผูบังคับบัญชา ใหรองทุกข
ตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับ
(๒) เปนการรองทุกขทมี่ เี หตุเกิดมาจากผูว า ราชการกรุงเทพมหานคร
ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหนาหนวยงานระดับสำนัก หรือตำแหนงอื่นที่ ก.พ.ค.
กรุงเทพมหานคร กำหนด ใหรองทุกขตอ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ เมื่อ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข
ประการใดแลวใหผวู า ราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผูบ งั คับบัญชา
แลวแตกรณี ดำเนินการใหเปนไปตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
และในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข ให ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร มีอำนาจ
ไมรับเรื่องรองทุกข ยกคำรองทุกข หรือมีคำวินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคำสั่ง
และใหเยียวยาความเสียหายใหผูรองทุกข หรือใหดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน
แหงความยุติธรรม ตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร กำหนด โดยในการ
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร จะพิจารณาวินิจฉัยเอง
หรือจะตั้งกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร คนหนึ่ง หรือจะตั้งคณะกรรมการ
วินจิ ฉัยรองทุกขกรุงเทพมหานคร เพือ่ ทำหนาทีเ่ ปนผูพ จิ ารณาวินจิ ฉัยเรือ่ งรองทุกข
ก็ได ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
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แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

๖) การคุม ครองระบบคุณธรรม
ในกรณีที่ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร เห็นวากฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดที่ออก
ตามกฎหมายนี้และมุงหมายใหใชบังคับเปนการทั่วไป ไมสอดคลองกับระบบ
คุณธรรม ให ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร แจงใหหนวยงานหรือผูออกกฎระเบียบ
หรือคำสั่งดังกลาวทราบ เพื่อดำเนินการแกไขหรือยกเลิกตามควรแกกรณี
๗) บุคลากรกรุงเทพมหานคร
กฎหมายไดกำหนดใหบุคลากรกรุงเทพมหานคร มี ๒ ประเภท คือ
(๑) ลูกจางกรุงเทพมหานคร ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจาง
กรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ ก.ก. กำหนด โดยใหผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจาง
กรุงเทพมหานครใหสอดคลองกับมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ ก.ก.
กำหนด
(๒) พนักงานกรุงเทพมหานคร กฎหมายกำหนดใหกรุงเทพมหานคร
อาจมี พ นั ก งานกรุ ง เทพมหานครเพื ่อ ปฏิ บั ติ ง านในลั ก ษณะที ่ต อ งใช ค วามรู 
หรือความเชี่ยวชาญ หรือเพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความจำเปนได โดยในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงานกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ที่ ก.ก. กำหนด และใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครดำเนินการออกขอบังคับ
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงานกรุงเทพมหานครใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ ก.ก. กำหนด
ทั้ ง นี้ ให บุ ค ลากรกรุ ง เทพมหานครมี เ สรี ภ าพในการรวมกลุ ม แต ก าร
รวมกลุ ม ดั ง กล า วต อ งไม ก ระทบประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
และความตอเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ
๘) บทเฉพาะกาล
๘.๑) กำหนดให ก.ก. อ.ก.ก. วิสามัญ อ.ก.ก. ขาราชการครู อ.ก.ก. สามัญ และ
อ.ก.ก. สำนัก ซึ่งปฏิบตั หิ นาที่อยูในวันกอนวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ปฏิบตั หิ นาที่
ตอไปจนกวาจะแตงตั้ง ก.ก. อ.ก.ก. วิสามัญ อ.ก.ก. สามัญขาราชการ หรือ อ.ก.ก. สามัญ
หนวยงาน แลวแตกรณี ตามกฎหมายนี้ โดยการดำเนินการใหมี ก.ก.นั้น ใหกระทำ
ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ในกรณีท่ผี ดู ำรงตำแหนงใน ก.ก. อ.ก.ก. วิสามัญ อ.ก.ก. ขาราชการครู
อ.ก.ก. สามัญ หรือ อ.ก.ก. สำนัก พนจากตำแหนงซึ่งมิใชตามวาระ ให ก.ก. อ.ก.ก.
วิสามัญ อ.ก.ก. ขาราชการครู อ.ก.ก. สามัญ หรือ อ.ก.ก. สำนัก ประกอบดวย
กรรมการหรืออนุกรรมการเทาที่เหลืออยู เวนแตกรณีมีกรรมการหรืออนุกรรมการ
เหลือไมถงึ กึ่งหนึ่งใหดำเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการหรืออนุกรรมการตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ก. กำหนด
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๘.๒) ในระหว า งที่ ยั ง มิ ไ ด ด ำเนิ น การให มี ก.พ.ค. กรุ ง เทพมหานคร
ให ก.ก. ทำหนาที่ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายนี้ไปพลางกอนจนกวาจะ
ไดแตงตั้ง ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายนี้ โดยการดำเนินการแตงตั้ง
ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ใหกระทำใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันที่
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๘.๓) กำหนดใหผทู เ่ี ปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญหรือขาราชการครู
กรุ ง เทพมหานครตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการกรุ ง เทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ อยูใ นวันกอนวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เปนขาราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญหรือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตามกฎหมายนี้
แลวแตกรณีตอไป
๘.๔) ในระหวางที่ ก.ก. ยังมิไดจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหนง มาตรฐาน
ตำแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ และมาตรฐานตำแหนงวิชาการตามความในหมวด ๓
ข า ราชการกรุ ง เทพมหานครแห ง กฎหมายนี้ ให ข า ราชการกรุ ง เทพมหานคร
ซึ่งดำรงตำแหนงอยูเดิมมีสิทธิไดรับเงินเดือน เงินประจำตำแหนง ตลอดจนมีสิทธิ
อืน่ ๆ ตามทีเ่ คยมีสทิ ธิอยูต ามพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
และทีแ่ กไขเพิม่ เติม พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของไปพลางกอน จนกวา
ก.ก. จะจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหนง มาตรฐานตำแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ
และมาตรฐานตำแหนงวิชาการเสร็จ และจัดตำแหนงขาราชการกรุงเทพมหานคร
ของทุกหนวยงานเขาประเภทตำแหนง สายงาน ระดับตำแหนง ตำแหนงที่
มีวิทยฐานะ และตำแหนงวิชาการตามที่ไดจัดทำและประกาศใหทราบ จึงใหนำ
บทบัญญัตใิ นหมวด ๓ ขาราชการกรุงเทพมหานคร แหงกฎหมายนีม้ าใชบงั คับตัง้ แต
วันที่ ก.ก. ประกาศ เปนตนไป และใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง สั่งแตงตั้ง
ขาราชการกรุงเทพมหานครใหดำรงตำแหนงใหมภายใน ๓๐ วันนับตั้งแตวันที่
ก.ก. ประกาศ ทัง้ นี้ ให ก.ก. ดำเนินการประกาศใหแลวเสร็จภายใน ๑ ปนบั แตวนั ที่
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๘.๕) กำหนดใหบรรดาบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศหรื อ คำสั่ ง ใดที่ อ า งถึ ง ตำแหน ง และระดั บ ตำแหน ง ของข า ราชการ
กรุ ง เทพมหานครตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการกรุ ง เทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แกไขเพิ่มเติม ใหถือวาอางถึงตำแหนงและระดับตำแหนงของ
ขาราชการกรุงเทพมหานครที่ ก.ก. กำหนดตามกฎหมายนี้
๘.๖) กำหนดใหผูที่เปนลูกจางของกรุงเทพมหานครอยูในวันกอนวันที่
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เปนลูกจางกรุงเทพมหานครตามกฎหมายนี้ โดยใน
ระหวางที่ยังมิไดกำหนดมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือออกขอบังคับ
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แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

หรือตราขอบัญญัตกิ รุงเทพมหานครตามมาตรา ๖๘๓ ใหนำขอบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร
วาดวยลูกจางซึ่งใชบังคับอยูเดิมมาใชบังคับไปพลางกอน
๘.๗) ในระหว า งทีย่ ัง มิไ ด ต ราพระราชกฤษฎี ก า หรื อ ออกข อ บั ญ ญั ติ
กฎ ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือขอกำหนดอืน่ ใดเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้
ใหนำพระราชกฤษฎีกา ขอบัญญัติ กฎ ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือขอกำหนดอื่นใด
ซึ่งใชบังคับกับกรุงเทพมหานครหรือขาราชการกรุงเทพมหานครอยูเ ดิมมาใช
บัง คั บ โดยอนุ โ ลม เท า ที่ไ ม ขัด หรื อ แย ง กั บ กฎหมายนี้ แต ใ นกรณี ท่ีไ ม อ าจนำ
พระราชกฤษฎีกา ขอบัญญัติ กฎ ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือขอกำหนดอื่นใด
ที่กำหนดไวแลวมาใชบงั คับได การจะดำเนินการเปนประการใดใหเปนไปตามที่ ก.ก.
กำหนด
๘.๘) กำหนดให ข า ราชการกรุ ง เทพมหานครทีม่ ี ก รณี ก ระทำผิ ด
วินัยหรือมีกรณีทสี่ มควรใหออกจากราชการกอนวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ให
ผูบ ัง คั บ บั ญ ชาตามกฎหมายนี ้มี อ ำนาจสั ่ง ลงโทษผู นั ้น หรื อ สั ่ง ให ผู นั ้น ออกจาก
ราชการตามกฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บข า ราชการกรุ ง เทพมหานครที ่ใช อ ยูใ น
ขณะนัน้ สวนการสอบสวน การพิจารณา และการดำเนินการเพื่อลงโทษหรือให
ออกจากราชการ ใหดำเนินการตามกฎหมายนี้ เวนแต
(๑) กรณีทผี่ ูบังคับบัญชาไดสั่งใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมาย
ที่ใชอยูในขณะนั้นไปแลวกอนวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และยังสอบสวนไมแลวเสร็จ
ก็ใหสอบสวนตามกฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ
(๒) กรณีทีไ่ ดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมาย
ทีใ่ ชอยูใ นขณะนั้นเสร็จไปแลวกอนวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ใหการสอบสวน
หรือการพิจารณา แลวแตกรณี นั้นเปนอันใชได
(๓) กรณีท่ไี ดมีการรายงานหรือสงเรื่อง หรือนำสำนวนเสนอ หรือสงให
ก.ก. อ.ก.ก. สามัญ หรือ อ.ก.ก. สำนัก ใด พิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยู
ในขณะนัน้ และ ก.ก. อ.ก.ก. สามัญ หรือ อ.ก.ก. สำนัก แลวแตกรณี พิจารณา
เรื่องนั้นยังไมเสร็จ ให ก.ก. อ.ก.ก. สามัญ หรือ อ.ก.ก. สำนัก พิจารณาตามกฎหมาย
นั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ
๓

บัญญัติวา

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๖๘

“การบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจางกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ ก.ก. กำหนด
ใหผวู า ราชการกรุงเทพมหานครออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจางกรุงเทพมหานครใหสอดคลอง
กับมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ ก.ก. กำหนดตามวรรคหนึ่ง
คาจาง คาตอบแทน สิทธิหรือประโยชนตอบแทนอื่นใด และบำเหน็จของลูกจางกรุงเทพมหานครใหตราเปนขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร”.
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔

๘.๙) กำหนดให ข า ราชการกรุ ง เทพมหานครซึ่ ง โอนมาจากพนั ก งาน
สวนทองถิ่นหรือขาราชการประเภทอื่นกอนวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีกรณี
กระทำผิ ด วิ นั ย หรื อ กรณี ที่ ส มควรให อ อกจากงานหรื อ ให อ อกจากราชการ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการนั้นอยูในวันกอนวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ใหผูบังคับบัญชา
ตามกฎหมายนี้มีอำนาจดำเนินการทางวินัย หรือดำเนินการสั่งใหผูนั้นออกจาก
ราชการไดตามกฎหมายนี้
๘.๑๐) กำหนดให ผู ที่ ถู ก สั่ ง ลงโทษหรื อ ถู ก สั่ ง ให อ อกจากราชการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ถายังมิไดยื่น
อุทธรณหรือรองทุกขตามพระราชบัญญัติดังกลาว และยังไมพนกำหนดเวลา
อุทธรณหรือรองทุกขในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณ
หรือรองทุกขตามกฎหมายนี้ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๘.๑๑) กำหนดให เรื่ อ งอุ ท ธรณ แ ละเรื่ อ งร อ งทุ ก ข ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ทีไ่ ดยนื่ ไวกอ นวันที่ ๒๘ พฤษภาคม
๒๕๕๔ และอยูในอำนาจการพิจารณาของ ก.ก. อ.ก.ก. สามัญ หรือ อ.ก.ก. สำนัก
ให ก.ก. อ.ก.ก. สามัญ หรือ อ.ก.ก. สำนัก แลวแตกรณี พิจารณาตอไปจนกวา
จะแลวเสร็จ แตเรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกขที่ไดยื่นตอ ก.ก. อ.ก.ก. สามัญ หรือ
อ.ก.ก. สำนัก ในวันหรือหลังวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และเปนกรณีทมี่ กี ารลงโทษ
หรือสั่งการไวกอนวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ให ก.พ.ค กรุงเทพมหานคร
เปนผูพิจารณาดำเนินการตอไป
๘.๑๒) การใดที่ อ ยู ร ะหว า งดำเนิ น การหรื อ เคยดำเนิ น การได ต าม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และมิได
บัญญัตไิ วในกฎหมายนี้ หรือมีกรณีทไี่ มอาจดำเนินการตามกฎหมายนี้ การดำเนินการ
ตอไปในเรื่องนั้นจะสมควรดำเนินการประการใด ใหเปนไปตามที่ ก.ก. กำหนด

หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
• พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่ ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย
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