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แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

หลักการและเหตุผล 
 โดยทีม่าตรา ๒๘๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
การแตงตั ้งและการใหขาราชการและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น
พนจากตำแหนง ตองเปนไปตามความเหมาะสมและความจำเปนของแตละทองถิ่น 
รวมทัง้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ ่น
ซึ่งประกอบดวย ผูแทนของหนวยราชการทีเ่กี่ยวของ ผูแทนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ผูแทนขาราชการสวนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ ทีม่ีจำนวนเทากัน 
โดยการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีองคกรพิทักษ
ระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถิ่นเพื่อสรางระบบคุมครองคุณธรรมและ
จรยิธรรมในการบรหิารงานบคุคล ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมายบญัญตั ิประกอบกบัในปจจบุนั
ไดมีการปรับปรุงระบบตำแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรอืน ซ่ึงมีผลกระทบตอการท่ีกรงุเทพมหานครไดนำกฎหมาย
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
ของกรุงเทพมหานครหรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาล

¹Ò§ÊÒÇÊØ·¸ÔÁÒμÃ  Ñ̈¹·Ã�á´§
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

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

จุลนิติ

ทีใ่หแกกรงุเทพมหานครและกรงุเทพมหานครนำมาจดัเปนเงนิเดอืนของขาราชการ
กรุงเทพมหานคร
 “ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ” หมายความวา ขาราชการ
กรงุเทพมหานครซึง่รบัราชการในสงักดักรงุเทพมหานคร แตไมรวมถงึขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและขาราชการกรุงเทพมหานคร
ในสถาบันอุดมศึกษา
 “ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร” หมายความวา
 (๑) ขาราชการกรงุเทพมหานครซึง่ทำหนาทีห่ลกัทางดานการเรยีนการสอน
และสงเสริมการเรียนรู หรือ
 (๒) ขาราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงดำรงตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา 
ศกึษานิเทศก และใหหมายความรวมถึงขาราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงดำรงตำแหนง
ที่มีหนาที่ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
การนิเทศ การบริหาร การศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี ตามที่คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานครกำหนด
 “ขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา 
ขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งทำหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย
ในสถาบันอุดมศึกษาตามที่คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานครกำหนด
 “บคุลากรกรงุเทพมหานคร” หมายความวา ลกูจางกรงุเทพมหานครและ
พนักงานกรุงเทพมหานคร
 “ลูกจางกรุงเทพมหานคร” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งให
ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครโดยไดรับคาจางจากเงินงบประมาณหมวดคาจาง
ของกรุงเทพมหานครหรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาล
ที่ใหแกกรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครนำมาจัดเปนคาจางของลูกจาง
กรุงเทพมหานคร
 “พนักงานกรุงเทพมหานคร” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจาง
ตามสัญญาจางโดยไดรับคาตอบแทนจากเงินงบประมาณหมวดคาตอบแทน
ของกรุงเทพมหานคร

๓) คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
 ๓.๑) องคประกอบของคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร 
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แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

  กฎหมายกำหนดใหมีคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา “ก.ก.” ประกอบดวย 
  (๑) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ
  (๒) กรรมการโดยตำแหนง จำนวน ๕ คน ไดแก ปลดักระทรวงมหาดไทย 
เลขาธกิาร ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร.  เลขาธิการ ก.ค.ศ.  และเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
  (๓)  กรรมการซึ่งเปนผูแทนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ คน ไดแก 
รองผู วาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผู วาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย 
ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูแทนบุคลากรกรุงเทพมหานครซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวน 
๑ คน และหัวหนาสำนักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
  (๔)  กรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการกรงุเทพมหานครโดยขาราชการ
กรงุเทพมหานครแตละประเภทคดัเลอืกกนัเอง จำนวน ๕ คน ไดแก ผูแทนขาราชการ
กรงุเทพมหานครสามัญ จำนวน ๒ คน ผูแทนขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ คน และผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบัน
อุดมศึกษา จำนวน ๑ คน
  (๕)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
ประชุมรวมกันคัดเลือกมา จำนวน ๕ คน
  ทั้งนี้ ใหรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนรองประธานกรรมการ 
และหัวหน าสำนักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร  เปน
เลขานุการ ก.ก. โดยให ก.ก. ผูทรงคุณวุฒิ และ ก.ก. ซึ่งเปนผูแทนขาราชการ
กรุงเทพมหานครมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ ๔ ปโดยอาจไดรับคัดเลือกอีกได
  อำนาจหนาที่ของ ก.ก. 
  (๑)  ใหคำแนะนำแกผูวาราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับนโยบาย
และยุทธศาสตรการบรหิารทรพัยากรบคุคล การจัดระบบราชการกรงุเทพมหานคร 
และการพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
  (๒)  รวมกับผู ว าราชการกรุงเทพมหานครเสนอใหม ีการตรา
พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 
  (๓) ออกกฎ ก.ก. ขอบงัคบั หรอืระเบยีบ เพื่อกำหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร 
และมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้
หรือตามกฎหมายอื่นที่กฎหมายนี้ใหนำมาใชบังคับ 
  (๔) ใหความเห็นชอบในการตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงสำนัก หรือการ
แบงสวนราชการภายในหนวยงานของกรงุเทพมหานคร ตลอดจนกรอบอตัรากำลงั
ของหนวยงานในกรุงเทพมหานคร
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔

จุลนิติ

  (๕) ตีความและวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการใชบังคับกฎหมายน้ี 
  (๖) กำกับ ดแูล ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการบรหิารทรัพยากร
บุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานคร ในการนี้ ใหมีอำนาจเรียกเอกสาร
และหลักฐานจากหนวยงานและสวนราชการ การพาณิชยหรือสหการในสังกัด
กรงุเทพมหานคร และใหผูแทนหนวยงานและสวนราชการ การพาณิชยหรอืสหการ
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ขาราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร 
หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงขอเท็จจริงได
  (๗) กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบแขงขัน 
การสอบคัดเลือก การคัดเลือกและการข้ึนบัญชี รวมท้ังรายละเอียดเก่ียวกับ
การสอบและการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ตลอดจนพิจารณาเทียบ
ตำแหนงและระดับตำแหนงของขาราชการกรุงเทพมหานคร
  (๘) กำหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติการตามกฎหมายนี้
  (๙) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแกไขทะเบียนประวัติ
เกีย่วกับวัน เดือน ปเกิด และการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร
  (๑๐) แตงตัง้อนกุรรมการวิสามญั เรยีดโดยยอวา “อ.ก.ก. วสิามญั” เพือ่
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่ ก.ก. มอบหมาย
  (๑๑) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่บญัญัติไวในกฎหมายนี้และกฎหมายอื่น 
 ๓.๒) คณะอนุกรรมการสามัญประจำกรุงเทพมหานคร
    กฎหมายกำหนดใหมี  “คณะอนุกรรมการสามัญประจำ
กรุงเทพมหานคร” เรียกโดยยอวา “อ.ก.ก. สามัญขาราชการ” เพื่อเปนองคกร
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ดังตอไปนี้
    ๓.๒.๑) คณะอนกุรรมการสามญัขาราชการกรงุเทพมหานครสามญั 
กฎหมายกำหนดใหคณะอนุกรรมการสามัญขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
เรียกโดยยอวา “อ.ก.ก. สามัญขาราชการสามัญ” ประกอบดวยผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครซึ่ งผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย เปนประธาน ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือรองปลัด
กรุงเทพมหานครซ่ึงปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย เปนรองประธาน หัวหนา
หนวยงานที่เปนสวนราชการของกรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บรหิารราชการกรงุเทพมหานครซึง่คดัเลอืกกนัเอง จำนวน ๑ คน หวัหนาสำนกังาน ก.ก. 
ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธาน อ.ก.ก. สามัญขาราชการสามัญแตงตั้งซึ่งประกอบดวย
ชายและหญิง จำนวน ๔ คน และขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญซ่ึงคัดเลือก
กันเอง จำนวน ๔ คน โดยให อ.ก.ก. สามัญขาราชการสามัญต้ังเลขานุการ 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) พิจารณาการเกลี ่ยอัตรากำลังระหวางหนวยงานใน
กรุงเทพมหานคร
       (๔) กำหนดนโยบาย กำกบั ดแูล และสงเสรมิเกี่ยวกบัการพฒันา
ขาราชการกรุงเทพมหานครเพื ่อเพิ ่มพูนความรู  ทักษะ ทัศนคติทีด่ี คุณธรรม 
และจริยธรรม 
       (๕) พิจารณากำหนดตำแหนง จำนวน ประเภทตำแหนง 
สายงาน และระดับของตำแหนงของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
       (๖) ปฏิบัติการอื่นตามกฎหมายนี้ และชวย ก.ก. ปฏิบัติการ
ใหเปนไปตามกฎหมายนี้ตามที่ ก.ก. มอบหมาย
    ๓.๒.๒) คณะอนุกรรมการสามัญขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร กฎหมายกำหนดใหคณะอนุกรรมการสามัญ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา “อ.ก.ก. 
สามัญขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ประกอบดวยผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือรองผู วาราชการกรุงเทพมหานครซึ ่งผู วาราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย เปนประธาน ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือรองปลัด
กรุงเทพมหานครซ่ึงปลดักรงุเทพมหานครมอบหมาย เปนรองประธาน ผูอำนวยการ
สำนักการศึกษา หัวหนาสำนักงาน ก.ก. ผูทรงคุณวุฒิซึ่งประธาน อ.ก.ก. สามัญ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแตงต้ังซ่ึงประกอบดวยชายและหญิง 
จำนวน ๔ คน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผูดำรง
ตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษาซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผูดำรง
ตำแหนงครูซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน โดยให อ.ก.ก. สามัญขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาต้ังเลขานุการ ๑ คน และผูชวยเลขานุการไมเกิน ๒ คน 
       อำนาจหนาท่ีของ อ.ก.ก. สามญัขาราชการครแูละบคุลากร
ทางการศึกษา 
       (๑) พจิารณากำหนดนโยบาย ระบบ และระเบยีบวธิกีารบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
ซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและมาตรฐานที่ ก.ก. กำหนด
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      (๒) เสนอแนะตอ ก.ก. เพื่อใหความเห็นชอบในการปรับปรุง
โครงสราง การบริหารงาน การจัดและการพัฒนาหนวยงานการศึกษา
      (๓) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลังระหวางหนวยงานการศึกษา
      (๔) พิจารณาใหความเห็นชอบเก่ียวกับการพิจารณาความดี
ความชอบของผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครในหนวยงานการศึกษา ทั้งนี้ ตามที่ ก.ก. กำหนด
      (๕) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญกำลังใจ 
การปกปอง คุมครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกยองเชิดชูเกียรติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
      (๖) พิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครท่ีไมอยูในอำนาจหนาท่ี
ของผูบริหารของหนวยงานการศึกษา
      (๗) ปฏิบัติการอื่นตามกฎหมายนี้ และชวย ก.ก. ปฏิบัติการ
ใหเปนไปตามกฎหมายนี้ตามที่ ก.ก. มอบหมาย
    ๓.๒.๓) คณะอนุกรรมการสามัญขาราชการกรุงเทพมหานคร
ในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายกำหนดใหคณะอนุกรรมการสามัญขาราชการ
กรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา เรียกโดยยอวา “อ.ก.ก. สามัญขาราชการ
อุดมศึกษา” ประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือรองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย เปนประธาน 
ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือรองปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งปลัดกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย เปนรองประธาน ผูอำนวยการสำนักการแพทย หัวหนาสำนักงาน ก.ก. 
ผูทรงคุณวุฒซิึง่ประธาน อ.ก.ก. สามัญขาราชการอุดมศึกษาแตงตัง้ซึง่ประกอบดวย
ชายและหญิง จำนวน ๔ คน ขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา
ดำรงตำแหนงประเภทผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน 
และขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศกึษาซึง่คดัเลอืกกันเอง จำนวน ๒ คน 
โดยให อ.ก.ก. สามญัขาราชการอุดมศกึษาตัง้เลขานุการ ๑ คน และผูชวยเลขานุการ
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) ออกขอบังคับเกี ่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสำหรับขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา 
และการพิจารณาตำแหนงวิชาการ 
      (๔) กำหนดนโยบาย กำกับ ดแูล และสงเสรมิเก่ียวกับการพฒันา
ขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา เพื ่อเพิ ่มพูนความรู  ทักษะ 
ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำใหปฏิบัติหนาทีร่าชการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
      (๕) กำหนดกรอบของตำแหนง อันดับเงินเดือนของตำแหนง 
และจำนวนของขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษาท ีพ่ึงมี
ในสถาบ ันอ ุดมศึกษา  รวมท ัง้ภาระหนาท ีค่วามรับผิดชอบของตำแหนง 
และคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
      (๖) ออกขอบั งคับ เกี ่ยวกับการบั งคับบัญชาข าราชการ
กรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา โดยขอบังคับดังกลาวตองไมกอใหเกิด
ขั ้นตอนโดยไมจำเปน ขอบังคับเกี ่ยวกับการเลื ่อนเงินเดือนของขาราชการ
กรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา รวมทัง้ออกขอบังคับเกี่ยวกับการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา
      (๗) อนุญาตใหขาราชการกรงุเทพมหานครในสถาบนัอดุมศึกษา
ซึ่งดำรงตำแหนงทางวิชาการลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 
หรือตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารยระหวางสถาบันอุดมศึกษาทัง้ในประเทศ
และตางประเทศ 
      (๘) ปฏิบัติการอืน่ตามกฎหมายนี้ และชวย ก.ก. ปฏิบัติการ
ใหเปนไปตามกฎหมายนี้ตามที่ ก.ก. มอบหมาย
    ๓.๒.๔) คณะอนุกรรมการสามัญประจำหนวยงานกรุงเทพ
มหานคร กฎหมายกำหนดใหคณะอนุกรรมการสาม ัญประจำหนวยงาน
กรงุเทพมหานคร เรยีกโดยยอวา “อ.ก.ก. สามญัหนวยงาน” โดยออกชื่อหนวยงานนั้น 
เพื่อเปนองคกรบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงานกรุงเทพมหานคร ตามที่ 
ก.ก. กำหนด โดยหนวยงานใดที่ ก.ก. ยังมิไดกำหนดใหมี อ.ก.ก. สามัญหนวยงาน 
ให อ.ก.ก. สำนักปลดักรงุเทพมหานคร ทำหนาท่ี อ.ก.ก. สามัญหนวยงานน้ัน โดยให
หัวหนาหนวยงานนั้นเปนอนกุรรมการเพิ่มขึ้นดวย อันประกอบดวยหวัหนาหนวยงาน 
เปนประธาน รองหวัหนาหนวยงาน หรอืผูชวยหวัหนาหนวยงานซึ่งหวัหนาหนวยงาน
มอบหมาย เปนรองประธาน หวัหนาสวนราชการในหนวยงานน้ันซึ่งคดัเลอืกกนัเอง 
จำนวน ๑ คน ผูแทนสำนักงาน ก.ก. จำนวน ๑ คน ผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูวาราชการ
กรงุเทพมหานครแตงต้ังซึ่งประกอบดวยชายและหญงิ 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) พิจารณากำหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครในหนวยงาน ซึ่งตอง
สอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.ก. กำหนด
      (๒) เสนอแนะตอ ก.ก. เพื่อใหความเห็นชอบในการปรับปรุง
โครงสราง การบริหารงาน การจัดและการพัฒนาหนวยงาน
      (๓) พิจารณาการเกลี่ย อัตรากำลังระหวางสวนราชการ
ในหนวยงาน
      (๔) กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และสงเสริมเก่ียวกับการ
พัฒนาขาราชการภายในสวนราชการในหนวยงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทำใหปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
      (๕) ปฏิบัติตามที่ อ.ก.ก. สามัญขาราชการ มอบหมาย
      (๖) ปฏิบัติการอ่ืนตามกฎหมายน้ี และชวย ก.ก. ปฏิบัติการ
ใหเปนไปตามกฎหมายนี้ตามที่ ก.ก. มอบหมาย
      ทั้ ง น้ี  กฎหมายกำหนดใหผู ทรงคุณวุฒิและข าราชการ
กรุงเทพมหานครซึ่งไดรับการคัดเลือกตามขอ ๓.๒.๑) ขอ ๓.๒.๒) ขอ ๓.๒.๓) 
และขอ ๓.๒.๔) มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ ๒ ป
 ๓.๓) สำนักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
    กฎหมายกำหนดใหมี “สำนักงานคณะกรรมการขาราชการ
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) วเิคราะหและวจิยัเกีย่วกบัการจดัระบบราชการกรงุเทพมหานคร
เพื่อเสนอ ก.ก.
    (๓) เสนอแนะและใหคำปรึกษาแกผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
หนวยงานและสวนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครเก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ 
และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร
    (๔) พฒันา สงเสริม วเิคราะห และวิจยัเก่ียวกับนโยบาย ยทุธศาสตร 
ระบบ หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
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    (๕) จัดทำยุทธศาสตร ประสาน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
    (๖) ดำเนินการเก่ียวกับแผนกำลงัคนของขาราชการกรงุเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร รวมถึงการสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือก
หรือคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรุงเทพมหานครตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ก. กำหนด
    (๗) เปนศูนย กลางข อมู ลทรัพยากรบุคคลของข าราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตลอดจนติดตามและประเมินผล
การบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร
    (๘) สงเสรมิ ประสานงาน เผยแพร ใหคำปรกึษาแนะนำ และดำเนนิการ
เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการเสริมสรางคุณภาพชีวิตสำหรับทรัพยากรบุคคล
ของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
    (๙) ดำเนินการเกี ่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู ไดรับปริญญา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่น การกำหนดอัตราเงินเดือนหรือ
คาตอบแทน รวมทั้งระดับตำแหนงและประเภทตำแหนงสำหรับคุณวุฒิดังกลาว
   (๑๐) ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุม
เกษียณอายุของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
   (๑๑) จัดทำรายงานประจำปเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในราชการกรุงเทพมหานครเสนอตอ ก.ก. และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
   (๑๒) ปฏิบัติหนาทีอ่ ืน่ตามทีบ่ัญญัติไวในกฎหมายนี ้ กฎหมายอื ่น 
หรือตามที่ ก.ก. หรือ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย

๔) คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร
 กฎหมายกำหนดใหคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา “ก.พ.ค. 
กรุงเทพมหานคร” ประกอบดวย กรรมการจำนวน ๕ คน ซึ่งคัดเลือกโดย
คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร อันประกอบดวย 
ประธานศาลปกครองสูงสุด เปนประธาน รองประธานศาลฎีกาทีไ่ดรับมอบหมาย
จากประธานศาลฎีกา ๑ คน กรรมการ ก.ก. ผูทรงคุณวุฒิ ๑ คนซึ่งไดรับเลือก
โดย ก.ก. และหัวหนาสำนักงาน ก.ก. เปนกรรมการ และเลขานุการ 
 โดยใหคณะกรรมการคัดเลือกดั งกลาว  ม ีหนาท ีค่ั ด เลือกบุคคล
ผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน ๕ คน และใหผูไดรับคัดเลือกดังกลาว
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ประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร 
แลวใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยมีหัวหนาสำนักงาน ก.ก. เปนเลขานุการของ 
ก .พ .ค . ทั้งนี้ กฎหมายไดกำหนดใหกรรมการ ก .พ .ค . กรุงเทพมหานคร 
ดังกลาวนั้นตองทำงานเต็มเวลา โดยใหกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครดังกลาว
มวีาระการดำรงตำแหนง ๖ ปนบัแตวนัทีน่ายกรัฐมนตรีแตงตัง้ และใหดำรงตำแหนง
ไดเพียงวาระเดียว 
  อำนาจหนาที่ของกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
 (๑) เสนอแนะตอ ก.ก. เพือ่ให ก.ก. ดำเนนิการจดัใหมหีรอืปรบัปรงุนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครในสวนที่เกี่ยวกับการพิทักษ
ระบบคุณธรรม
 (๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ เรื่องรองทุกข
 (๓) พิจารณาเรื่องการคุมครองระบบคุณธรรม
 (๔) ออกกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ และ
วิธีการเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้
 (๕) แตงตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ี ก.พ.ค. 
กรุงเทพมหานคร กำหนด เพื่อเปนกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ กรุงเทพมหานคร 
หรือเปนกรรมการวินิจฉัยรองทุกข กรุงเทพมหานคร
 (๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
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)  การรับบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งให
ดำรงตำแหนงตองคำนึงถึงความรูความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค 
ความเปนธรรม และประโยชนของทางราชการ
        (๒)  การบริหารทรัพยากรบุคคล ตองคำนึงผลสัมฤทธ์ิ
และประสิทธิภาพขององคกรและลักษณะของงาน โดยไมเลือกปฏิบัติอยาง
ไมเปนธรรม
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        (๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื ่อนตำแหนง 
และการใหประโยชนอื่นแกขาราชการกรุงเทพมหานครตองเปนไปอยางเปนธรรม 
โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม 
และจะนำความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบ 
การพิจารณามิได
        (๔)  การดำเนินการทางวินัย ตองเปนไปดวยความยุติธรรม
และโดยปราศจากอคติ
        (๕)  การบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนกลาง
ทางการเมือง
    ๕.๑.๓) ประเภทของขาราชการกรงุเทพมหานคร กฎหมายกำหนด
ใหขาราชการกรุงเทพมหานครมี ๓ ประเภท คือ
        (๑)  ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
        (๒)  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
        (๓)  ขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา
    ๕.๑.๔) การบรหิารทรพัยากรบคุคลของกรงุเทพมหานคร กฎหมาย
กำหนดใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามที่บัญญัติ
ไวในกฎหมายน้ี หรอืตามท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา เวนแตกรณีท่ีมิไดบญัญตัไิว
ในกฎหมายนี ้หรือมิไดกำหนดไวในพระราชกฤษฎีกา ใหนำกฎหมายดังตอไปนี้มา
ใชบังคับโดยอนุโลม๑

        (๑) กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับ
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
        (๒) กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามาใชบังคับกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และ
        (๓) กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษามาใชบังคับกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานคร
ในสถาบันอุดมศึกษา  
    ๕.๑.๕) เสรีภาพในการรวมกลุม กฎหมายกำหนดใหขาราชการ
กรุงเทพมหานครมีเสรีภาพในการรวมกลุม แตทั้งนี้ตองไมกระทบประสิทธิภาพ
ในการบริหารราชการแผนดินและความตอเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ 

 ๑ ในการนำกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับโดยอนุโลม ใหอำนาจหนาทีข่องคณะรัฐมนตรี ก.พ. ก.ค.ศ. และ ก.พ.อ. 
เปนอำนาจหนาที่ของ ก.ก. สำหรับผูใชอำนาจหนาที่อื่นใหเปนไปตามที่ ก.ก. กำหนด โดยคำนึงถึงตำแหนงผูใชอำนาจหรือการปฏิบัติ
หนาที่ที่กำหนดไวในกฎหมายนั้นดวย.
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โดยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการรวมกลุมน้ันใหเปนไปตามท่ีกำหนดใน
พระราชกฤษฎีกา
 ๕.๒) การกำหนดตำแหนง การบรรจุ และการแตงตั้ง
    ๕.๒.๑) การกำหนดตำแหนง ภายใตบงัคบัมาตรา ๑๔ (๕)๒ นอกจาก
ตำแหนงที่กำหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครแลว 
อ.ก.ก. สามัญขาราชการ อาจกำหนดตำแหนงที่มีชื่ออยางอื่นเพื่อประโยชนในการ
บริหารงาน และแจงให ก.ก. ทราบ
    ๕.๒.๒) การบรรจุและแตงตั้งขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
การบรรจบุคุคลเขารบัราชการเปนขาราชการกรงุเทพมหานครสามญัและการแตงตัง้
ใหดำรงตำแหนง ใหผูมีอำนาจดังตอไปนี้เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
        (๑) กา รบร รจุ แ ล ะแต ง ตั้ ง ใ ห ด ำ ร งตำแหน ง ปลั ด
กรุงเทพมหานคร หัวหนาหนวยงานระดับสำนัก ตำแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ หรือตำแหนงอื่นท่ี ก.ก. กำหนดในระดับเทียบเทา ใหผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครเปนผูมีอำนาจส่ังบรรจุ และใหนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
        (๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงรองหัวหนา
หนวยงานระดับสำนัก ตำแหนงหัวหนาหนวยงานต่ำกวาระดับสำนัก ตำแหนง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตำแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ 
หรอืตำแหนงอืน่ท่ี ก.ก. กำหนดในระดับเทียบเทา ใหผูวาราชการกรงุเทพมหานคร
เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
        (๓) การบรรจุและแต ง ต้ั ง ใหดำรงตำแหนงหัวหนา
สวนราชการระดบักอง ตำแหนงประเภทวชิาการระดบัชำนาญการพเิศษ ตำแหนง
ประเภททั่วไประดับอาวุโส หรือตำแหนงอื่นท่ี ก.ก. กำหนดในระดับเทียบเทา 
ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งโดยคำแนะนำ
หรือความเห็นชอบของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
        (๔) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงอื่นนอกจาก
ตำแหนงตาม (๑) (๒) และ (๓) ในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนัก
หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนซึ่งมีฐานะเปนสำนัก สำนักงาน ก.ก. 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต ใหปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอำนวยการสำนัก
หรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซ่ึงมีฐานะเปนสำนัก หัวหนาสำนักงาน 
ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร หัวหนาสำนักงานเลขานุการ ผูวาราชการ

 ๒ มาตรา ๑๔ (๕) กำหนดให ก.ก. มีอำนาจหนาท่ีในการใหความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังของหนวยงานในกรุงเทพมหานคร.
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กรุงเทพมหานครหรือผู อำนวยการเขต แลวแตกรณ ี เปนผู มีอำนาจสั ่งบรรจุ
และแตงตั้ง แตถาเปนการแตงตัง้จากสำนักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ซึง่มีฐานะเปนสำนัก หรือสำนักงาน หรือสำนักงานเขตหนึ ่งไปอีกสำนัก
หรือสวนราชการที ่เรียกชื ่ออยางอื ่นซึ่งมีฐานะเปนสำนัก หรือสำนักงาน 
หรือสำนักงานเขตหนึ่ง ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูมีอำนาจสั่งแตงตั้ง 
    ๕.๒.๓) การบรรจุและแต งต ัง้ข าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง 
ใหผูมีอำนาจดังตอไปนี้เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
        (๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงซึ่งมีวิทยฐานะ
เชีย่วชาญพิเศษ เมื ่อไดรับความเห็นชอบจาก ก .ก . แลว ใหผู วาราชการ
กรุงเทพมหานครเปนผู ม ีอำนาจสั ่งบรรจุและใหนายกรัฐมนตรีนำความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
        (๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงซึ่งมีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก ก.ก. แลว ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
        (๓) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงซึ่งมีวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ เมื่อไดรบัความเหน็ชอบจาก ก.ก. แลว ใหปลดักรงุเทพมหานคร
เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
        (๔) การบรรจุและแตงตั ้งใหดำรงตำแหนงอื ่นนอกจาก
ตำแหนงตาม (๑) (๒) และ (๓) ในสำนักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ซ่ึงมีฐานะเปนสำนกั และสำนกังานเขต เมื่อไดรบัความเหน็ชอบจาก ก.ก. แลว ให
ผูอำนวยการสำนักหรือหัวหนาสวนราชการทีเ่รียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสำนัก 
หรือผูอำนวยการเขต แลวแตกรณี เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง แตถาเปน
การแตงตัง้จากสำนักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นซึง่มีฐานะเปนสำนัก
หรือสำนักงานเขตหนึ ่งไปอีกสำนักหรือสวนราชการที ่เรียกชื ่ออยางอื ่น
ซ่ึงมฐีานะเปนสำนกัหรอืสำนกังานเขตหนึ่ง เม่ือไดรบัความเหน็ชอบจาก ก.ก. แลว 
ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูมีอำนาจสั่งแตงตั้ง
    ๕.๒.๔) การบรรจุและแต งต ัง้ขาราชการกรุงเทพมหานคร
ในสถาบนัอุดมศกึษา การบรรจบุคุคลเขารบัราชการเปนขาราชการกรงุเทพมหานคร
ในสถาบันอุดมศึกษาและการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง ใหผูมีอำนาจดังตอไปนี้เปน
ผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
        (๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย 
เม่ือไดรบัความเหน็ชอบจาก ก.ก. แลว ใหผูวาราชการกรงุเทพมหานครเปนผูมอีำนาจ
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สั่งบรรจุ และใหนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง
        (๒) การบรรจุและแตงตัง้ใหดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย 
เมือ่ไดรบัความเหน็ชอบจาก ก.ก. แลว ใหผูวาราชการกรงุเทพมหานครเปนผูมอีำนาจ
สั่งบรรจุและแตงตั้ง
        (๓) การบรรจุและแตงต้ังตำแหนงผูชวยศาสตราจารย เมือ่ได
รับความเห็นชอบจาก ก.ก. แลว ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุ
และแตงตั้ง
        (๔) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงอื่นนอกจาก
ตำแหนงตาม (๑) (๒) และ (๓) ในสำนักหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่น
ซึ่งมีฐานะเปนสำนัก เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก ก.ก. แลว ใหผูอำนวยการสำนัก
หรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสำนัก แลวแตกรณี 
เปนผูมอีำนาจสัง่บรรจแุละแตงตัง้ แตถาเปนการแตงตัง้จากสำนกัหรอืสวนราชการ
ทีเ่รยีกช่ืออยางอ่ืนซึง่มฐีานะเปนสำนักหน่ึงไปอีกสำนักหรือสวนราชการท่ีเรยีกช่ือ
อยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสำนักหนึ่ง เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก ก.ก. แลว 
ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูมีอำนาจสั่งแตงตั้ง 
 ๕.๓) วินัยและการดำเนินการทางวินัย
    กฎหมายกำหนดใหการส่ังลงโทษทางวินยัอยางรายแรงหรือการส่ัง
ใหออกจากราชการ ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุสงเร่ืองให ก.ก. พิจารณา เมื่อ ก.ก. มีมติ
เปนประการใด ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น สวนการส่ัง
ใหออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบตัหินาทีร่าชการหรือเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขมเนื่องจากมีผลการประเมินต่ำกวาเกณฑหรือมาตรฐาน 
หรือการสั่งใหออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการ
รับราชการทหาร ใหดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ก. กำหนด
    ทั้งน้ี เมื่อผูบังคับบัญชาไดดำเนินการทางวินัย หรือดำเนินการ
เพื่อส่ังใหขาราชการกรุงเทพมหานครผูใดออกจากราชการแลว ใหรายงาน
การดำเนินการทางวินัยหรือการสอบสวน หรือการส่ังใหออกจากราชการตอ
ผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจสั่งบรรจุ หากปรากฏวา
    (๑) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาที่ไดรับรายงานการดำเนินการทางวินัยฯ 
เหน็วาการยตุเิรือ่ง การงดโทษหรอืการลงโทษ เปนการไมถกูตองหรอืไมเหมาะสม 
ก็ใหมีอำนาจสั่งลงโทษ เพิ่มโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้น ลดโทษ
เปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง งดโทษโดยใหทำทัณฑบนเปนหนังสือ
หรอืวากลาวตกัเตอืน หรอืยกโทษใหถกูตองหรอืเหมาะสมตามควรแกกรณ ีตลอดจน
แกไขเปลี่ยนแปลงขอความในคำสั่งเดิมใหเปนการถูกตองหรือเหมาะสมไดดวย 
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และในกรณีที่เห็นวาควรดำเนินการอยางใดเพิม่เติมเพือ่ประกอบการพิจารณา
ใหไดความจริงและยตุธิรรม กใ็หมอีำนาจดำเนินการหรอืสั่งดำเนินการไดตามควร
แกกรณี ทัง้นี ้การสั่งลงโทษหรอืเพิ่มโทษเปนสถานโทษท่ีหนักขึ้นตองไมเกนิอำนาจ
ของตนและการเพิ่มอัตราโทษเมือ่รวมกับอัตราโทษเดิมตองไมเกินอำนาจนั้นดวย 
ถาเกินอำนาจของตนก็ใหรายงานตอผู บังคับบัญชาของผู นั ้นตามลำดับเพื่อให
พิจารณาดำเนินการตามควรแกกรณี
    (๒) ในกรณีทีผู่ ม ีอำนาจสั ่งบรรจุทีไ่ดรับรายงานการดำเนินการ
ทางวินัยฯ เห็นวากรณีเปนการกระทำผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุ
มีอำนาจดำเนนิการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ก. กำหนด
    ทั้งนี้ เมื่อมีคำสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ถาเพิ่มโทษ
เปนสถานโทษที่หนักขึ้นหรอืลดโทษเปนสถานโทษท่ีเบาลง หรอืงดโทษ หรอืยกโทษ 
คำสั่งลงโทษเดิมใหเปนอันยกเลิก ถาลดโทษเปนอัตราโทษที่เบาลง อัตราโทษสวน
ทีเ่กินก็ใหเปนอันยกเลิก ในกรณีที่คำสั ่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน
หรือลดขั้นเงินเดือนเปนอันยกเลิก หรืออัตราโทษสวนทีเ่กินเปนอันยกเลิก ใหคืน
เงินเดือนที่ไดตัดหรือลดไปแลวตามคำสั่งที่เปนอันยกเลิก หรืออัตราโทษสวนที่เกิน
เปนอันยกเลิกนั้นใหแกผูถูกลงโทษ
    อนึ่ง เมื่อผูมีอำนาจสั่งบรรจุไดดำเนินการทางวินัยหรือไดรบัรายงาน
การดำเนินการทางวินัยฯ และไดพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหนาที ่แลว 
ใหรายงานไปยัง ก.ก. เพื่อพิจารณา และเมือ่ ก.ก. ไดรับรายงานแลว และเห็นวา
การดำเนินการทางวนัิยเปนการไมถกูตองหรอืไมเหมาะสมและมีมตเิปนประการใด 
ใหผูมีอำนาจสัง่บรรจุหรือปลัดกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจงมติ ก.ก.
 ๕.๔) การอุทธรณ
    ใหผูที่ถูกสั่งลงโทษหรือสั่งใหออกจากราชการตามกฎหมายนี้ มีสิทธิ
อุทธรณตอ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ทราบหรือถือวา
ทราบคำสั ่งการอุทธรณ โดยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณนั ้นใหดำเนินการ
ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันทีไ่ดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุขัดของทีท่ำให
การพิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีก
ซึ่งไมเกิน ๒ ครั้ง โดยแตละครั้งจะตองไมเกิน ๖๐ วัน และใหบันทึกเหตุขัดของ
ใหปรากฏไวดวย โดยในกรณีทีก่ารพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณไมอาจกระทำได
ภายในระยะเวลาดังกลาว และผูอุทธรณเห็นวากรณีดังกลาวเปนเหตุใหตนไดรับ
ความเส ียหาย ใหถือวาผู อ ุทธรณเปนผู ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔

ม.ค. - ก.พ. ๕๕๑๐๔ จุลนิติ

    ในการพจิารณาวนิจิฉยัอทุธรณ ก.พ.ค. กรงุเทพมหานคร จะพจิารณา
วนิจิฉยัเองหรอืจะตัง้คณะกรรมการวนิจิฉยัอทุธรณ กรงุเทพมหานคร เพือ่ทำหนาที่
เปนผูพจิารณาวนิจิฉยัอทุธรณกไ็ดและเมือ่ ก.พ.ค. กรงุเทพมหานครพจิารณาวนิจิฉยั
อุทธรณแลว ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามขอ ๕.๒.๒) ขอ ๕.๒.๓) 
หรือขอ ๕.๒.๔) แลวแตกรณี ดำเนินการใหเปนไปตามคำวินิจฉัยน้ันภายใน ๓๐ วัน
นบัแตวนัที ่ก.พ.ค. กรงุเทพมหานครมคีำวนิจิฉยั ในกรณทีีผู่บงัคบับญัชาไมปฏบิตัติาม 
ใหถือวาเปนการจงใจละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหาย
แกบุคคลอื่น
    ทัง้นี ้ในกรณทีีผู่อทุธรณไมเหน็ดวยกบัคำวนิจิฉยัอทุธรณของ ก.พ.ค. 
กรุงเทพมหานคร กฎหมายไดกำหนดใหผูอุทธรณมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
ไดภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ
 ๕.๕) การรองทุกข
    กฎหมายกำหนดใหขาราชการกรุงเทพมหานครที่มีความคับของใจ
อันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา และเปนกรณี
ที่ไมอาจอุทธรณได มีสิทธิรองทุกขไดหากปรากฏวา
    (๑) เปนการรองทุกขที่มีเหตุเกิดมาจากผูบังคับบัญชา ใหรองทุกข
ตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับ 
    (๒) เปนการรองทกุขทีม่เีหตเุกดิมาจากผูวาราชการกรงุเทพมหานคร 
ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหนาหนวยงานระดับสำนัก หรือตำแหนงอื่นที่ ก.พ.ค. 
กรุงเทพมหานคร กำหนด ใหรองทุกขตอ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร 
    ทั้งนี้ เมื่อ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข
ประการใดแลวใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผูบังคับบัญชา 
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
วนิจิฉยัรองทกุขกรงุเทพมหานคร เพือ่ทำหนาทีเ่ปนผูพจิารณาวนิจิฉยัเรือ่งรองทกุข
ก็ได ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
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ม.ค. - ก.พ. ๕๕ ๑๐๕

แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

๖) การคุมครองระบบคณุธรรม
 ในกรณีที่ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร เห็นวากฎ ระเบยีบ หรือคำสั่งใดที่ออก
ตามกฎหมายนี้และมุงหมายใหใชบังคับเปนการทั่วไป ไมสอดคลองกับระบบ
คุณธรรม ให ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร แจงใหหนวยงานหรือผูออกกฎระเบียบ 
หรือคำสั่งดังกลาวทราบ เพื่อดำเนินการแกไขหรือยกเลิกตามควรแกกรณี

๗) บคุลากรกรงุเทพมหานคร
 กฎหมายไดกำหนดใหบุคลากรกรุงเทพมหานคร มี ๒ ประเภท คือ
 (๑) ลูกจางกรุงเทพมหานคร ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจาง
กรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ ก.ก. กำหนด โดยใหผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจาง
กรุงเทพมหานครใหสอดคลองกับมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลที ่ ก.ก. 
กำหนด 
 (๒) พนักงานกรุงเทพมหานคร กฎหมายกำหนดใหกรุงเทพมหานคร
อาจมีพนักงานกรุงเทพมหานครเพื ่อปฏิบัติงานในลักษณะที ่ตองใชความรู 
หรือความเชี่ยวชาญ หรือเพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความจำเปนได โดยในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงานกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ที่ ก.ก. กำหนด และใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครดำเนินการออกขอบังคับ
เกี่ยวกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคลของพนกังานกรงุเทพมหานครใหสอดคลองกบั
มาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ ก.ก. กำหนด
 ทั้งนี้ ใหบุคลากรกรุงเทพมหานครมีเสรีภาพในการรวมกลุ ม แตการ
รวมกลุ มดังกลาวตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดิน
และความตอเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ 

๘) บทเฉพาะกาล 
 ๘.๑) กำหนดให ก.ก. อ.ก.ก. วสิามัญ อ.ก.ก. ขาราชการคร ูอ.ก.ก. สามญั และ 
อ.ก.ก. สำนกั ซึ่งปฏบิตัหินาท่ีอยูในวนักอนวนัที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ปฏบิตัหินาท่ี
ตอไปจนกวาจะแตงตั้ง ก.ก. อ.ก.ก. วสิามญั อ.ก.ก. สามัญขาราชการ หรอื อ.ก.ก. สามญั
หนวยงาน แลวแตกรณี ตามกฎหมายนี้ โดยการดำเนินการใหมี ก.ก.นั้น ใหกระทำ
ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
    ในกรณท่ีีผูดำรงตำแหนงใน ก.ก. อ.ก.ก. วิสามญั อ.ก.ก. ขาราชการคร ู
อ.ก.ก. สามัญ หรอื 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
เหลอืไมถงึกึ่งหนึ่งใหดำเนนิการใหไดมาซึ่งกรรมการหรอือนกุรรมการตามหลกัเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ก. กำหนด
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ม.ค. - ก.พ. ๕๕๑๐๖

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔

จุลนิติ

 ๘.๒) ในระหวางท่ียังมิไดดำเนินการใหมี ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร 
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) กำหนดใหผูท่ีเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญหรือขาราชการครู
กรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ อยูในวนักอนวนัที ่๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เปนขาราชการกรงุเทพมหานคร
สามญัหรอืขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษากรงุเทพมหานครตามกฎหมายนี ้
แลวแตกรณีตอไป
 ๘.๔) ในระหวางที่ ก.ก. ยังมิไดจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหนง มาตรฐาน
ตำแหนง มาตรฐานวทิยฐานะ และมาตรฐานตำแหนงวชิาการตามความในหมวด ๓ 
ขาราชการกรุงเทพมหานครแหงกฎหมายน้ี ใหขาราชการกรุงเทพมหานคร
ซึ่งดำรงตำแหนงอยูเดิมมีสิทธิไดรับเงินเดือน เงินประจำตำแหนง ตลอดจนมีสิทธิ
อืน่ ๆ  ตามท่ีเคยมีสทิธอิยูตามพระราชบัญญตัริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และทีแ่กไขเพิม่เตมิ พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของไปพลางกอน จนกวา 
ก.ก. จะจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหนง มาตรฐานตำแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ 
และมาตรฐานตำแหนงวิชาการเสร็จ และจัดตำแหนงขาราชการกรุงเทพมหานคร
ของทุกหนวยงานเขาประเภทตำแหนง สายงาน ระดับตำแหนง ตำแหนงที่
มีวิทยฐานะ และตำแหนงวิชาการตามที่ไดจัดทำและประกาศใหทราบ จึงใหนำ
บทบัญญตัใินหมวด ๓ ขาราชการกรุงเทพมหานคร แหงกฎหมายน้ีมาใชบงัคบัตัง้แต
วันที่ ก.ก. ประกาศ เปนตนไป และใหผูมีอำนาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง สั่งแตงตั้ง
ขาราชการกรุงเทพมหานครใหดำรงตำแหนงใหมภายใน ๓๐ วันนับตั้งแตวันที่ 
ก.ก. ประกาศ ทัง้นี ้ให ก.ก. ดำเนนิการประกาศใหแลวเสรจ็ภายใน ๑ ปนบัแตวนัที ่
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
 ๘.๕) กำหนดใหบรรดาบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศหรือคำส่ังใดท่ีอางถึงตำแหนงและระดับตำแหนงของขาราชการ
กรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แกไขเพิ่มเติม ใหถือวาอางถึงตำแหนงและระดับตำแหนงของ
ขาราชการกรุงเทพมหานครที่ ก.ก. กำหนดตามกฎหมายนี้
 ๘.๖) กำหนดใหผูที่เปนลูกจางของกรุงเทพมหานครอยูในวันกอนวันที่ 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เปนลูกจางกรุงเทพมหานครตามกฎหมายนี้ โดยใน
ระหวางที่ยังมิไดกำหนดมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือออกขอบังคับ 
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แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

หรือตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๖๘๓ ใหนำขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
วาดวยลูกจางซึ่งใชบังคับอยูเดิมมาใชบังคับไปพลางกอน
 ๘.๗) ในระหวางทีย่ ังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา หรือออกขอบัญญัติ 
กฎ ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือขอกำหนดอืน่ใดเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้ 
ใหนำพระราชกฤษฎีกา ขอบัญญตัิ กฎ ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือขอกำหนดอื่นใด
ซึ ่งใชบังคับกับกรุงเทพมหานครหรือขาราชการกรุงเทพมหานครอยู เดิมมาใช
บังคับโดยอนุโลม เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎหมายน้ี แตในกรณีท่ีไมอาจนำ
พระราชกฤษฎีกา ขอบัญญัติ กฎ ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือขอกำหนดอื่นใด
ท่ีกำหนดไวแลวมาใชบงัคบัได การจะดำเนินการเปนประการใดใหเปนไปตามที ่ก.ก. 
กำหนด
 ๘.๘) กำหนดใหข าราชการกรุ ง เทพมหานครท ีม่ี กรณีกระทำผิด
วินัยหรือมีกรณีทีส่มควรใหออกจากราชการกอนวันที ่๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ให
ผู บังคับบัญชาตามกฎหมายนี้มีอำนาจสั ่งลงโทษผู นั ้นหรือสั ่งใหผู นั ้นออกจาก
ราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครที่ใชอยู ใน
ขณะนัน้ สวนการสอบสวน การพิจารณา และการดำเนินการเพื่อลงโทษหรือให
ออกจากราชการ ใหดำเนินการตามกฎหมายนี้ เวนแต
    (๑) กรณีทีผู่บังคับบัญชาไดสั่งใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมาย
ท่ีใชอยูในขณะนั้นไปแลวกอนวนัท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และยังสอบสวนไมแลวเสรจ็ 
ก็ใหสอบสวนตามกฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ
    (๒) กรณีทีไ่ดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมาย
ทีใ่ชอยูในขณะนั้นเสร็จไปแลวกอนวันที ่๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ใหการสอบสวน
หรือการพิจารณา แลวแตกรณี นั้นเปนอันใชได
    (๓) กรณีท่ีไดมีการรายงานหรอืสงเรื่อง หรอืนำสำนวนเสนอ หรอืสงให 
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
เรื่องน้ันยังไมเสรจ็ ให ก.ก. อ.ก.ก. สามัญ หรอื อ.ก.ก. สำนัก พจิารณาตามกฎหมาย
นั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ

 ๓ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๖๘ 
บัญญัติวา
 “การบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจางกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ ก.ก. กำหนด
  ใหผูวาราชการกรงุเทพมหานครออกขอบงัคบัเกี่ยวกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคลของลกูจางกรงุเทพมหานครใหสอดคลอง
กับมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ ก.ก. กำหนดตามวรรคหนึ่ง
   คาจาง คาตอบแทน สิทธิหรือประโยชนตอบแทนอื่นใด และบำเหน็จของลูกจางกรุงเทพมหานครใหตราเปนขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร”.
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔

จุลนิติ

 ๘.๙) กำหนดใหขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งโอนมาจากพนักงาน
สวนทองถิ่นหรือขาราชการประเภทอื่นกอนวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีกรณี
กระทำผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรใหออกจากงานหรือใหออกจากราชการ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการนั้นอยูในวันกอนวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ใหผูบังคับบัญชา
ตามกฎหมายนี้มีอำนาจดำเนินการทางวินัย หรือดำเนินการสั่งใหผูนั้นออกจาก
ราชการไดตามกฎหมายนี้
 ๘.๑๐) กำหนดใหผูที่ถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งใหออกจากราชการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ถายังมิไดยื่น
อุทธรณหรือรองทุกขตามพระราชบัญญัติดังกลาว และยังไมพนกำหนดเวลา
อุทธรณหรือรองทุกขในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณ
หรือรองทุกขตามกฎหมายนี้ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
 ๘.๑๑) กำหนดใหเรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกขตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ทีไ่ดยืน่ไวกอนวันที ่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. สำนกั ในวนัหรอืหลงัวนัที ่๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และเปนกรณทีีม่กีารลงโทษ
หรือสั่งการไวกอนวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ให ก.พ.ค กรุงเทพมหานคร 
เปนผูพิจารณาดำเนินการตอไป
  ๘.๑๒) การใดที่อยู ระหวางดำเ นินการหรือเคยดำเนินการไดตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และมิได
บญัญตัไิวในกฎหมายนี ้หรอืมกีรณทีีไ่มอาจดำเนนิการตามกฎหมายนี ้การดำเนนิการ
ตอไปในเรื่องนั้นจะสมควรดำเนินการประการใด ใหเปนไปตามที่ ก.ก. กำหนด 

หมายเหตุ :-
 • พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
 • พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย
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