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พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร” หมายความว่ า บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ให้
รับราชการโดยได้รั บเงิ น เดื อนจากเงิ น งบประมาณหมวดเงิน เดือนของกรุง เทพมหานครหรื อจากเงิ น
งบประมาณหมวดเงิน อุด หนุน ของรัฐบาลที่ให้แ ก่กรุง เทพมหานครและกรุง เทพมหานครนํามาจัด เป็น
เงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
“ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ” หมายความว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งรับราชการ
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร แต่ไม่รวมถึงข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา
“ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร” หมายความว่า
(๑) ข้า ราชการกรุ ง เทพมหานครซึ่ ง ทํ า หน้า ที่ ห ลั ก ทางด้ า นการเรี ย นการสอนและส่ ง เสริ ม
การเรียนรู้ หรือ
(๒) ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และให้
หมายความรวมถึง ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดํารงตําแหน่ งที่มีหน้าที่ ให้บริการ หรือ ปฏิบัติงาน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหาร การศึกษา และปฏิบัติงานอื่น
ในหน่วยงานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานครกําหนด
“ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ซึ่งทํา หน้าที่ หลักทางด้า นการสอนและการวิจัย ในสถาบัน อุ ด มศึก ษาตามที่คณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครกําหนด
“บุ ค ลากรกรุ ง เทพมหานคร” หมายความว่ า ลู ก จ้ า งกรุ ง เทพมหานครและพนั ก งาน
กรุงเทพมหานคร
“ลู ก จ้ า งกรุ ง เทพมหานคร” หมายความว่ า บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ง านของ
กรุง เทพมหานครโดยได้รับค่าจ้างจากเงิน งบประมาณหมวดค่าจ้างของกรุง เทพมหานครหรือจากเงิน
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่กรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครนํามาจัดเป็นค่าจ้าง
ของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
“พนักงานกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับ
ค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณหมวดค่าตอบแทนของกรุงเทพมหานคร
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“หน่วยงานการศึกษา” หมายความว่า
(๑) สถานศึกษา
(๒) แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศกรุงเทพมหานคร
(๓) ส่วนราชการอื่นตามประกาศกรุงเทพมหานคร
“สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียนหรือสถานศึกษาของกรุงเทพมหานครที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร
“สถาบัน อุด มศึ กษา” หมายความว่า สถาบั น การศึก ษาที่จัด การศึ กษาระดั บปริญ ญาของ
กรุงเทพมหานครตามประกาศกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๕ ในกรณี ที่ มี ก ฎหมาย ประกาศ ระเบี ย บ หรื อ ข้ อ บั ง คั บ ใด ใช้ บั ง คั บ เพื่ อ
ให้สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ใช้กฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับนั้น
แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครด้วย โดยให้บรรดาคําว่า “ข้าราชการพลเรือน” หรือ “ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา” หรือ “ข้าราชการครู” หรือ “บุคลากรทางการศึกษา” หรือ “ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา” ที่ มี อ ยู่ใ นกฎหมาย ประกาศ ระเบี ย บ หรื อข้ อ บั ง คับ นั้ น หมายความถึ ง
“ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ” หรือ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร”
หรือ “ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา” แล้วแต่กรณีด้วย แต่ให้ใช้งบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้มีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใดบัญญัติไว้สําหรับ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ
มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร” เรียกโดยย่อว่า “ก.ก.” ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนห้าคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการ ก.พ.
เลขาธิการ ก.พ.ร. เลขาธิการ ก.ค.ศ. และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๓) กรรมการซึ่ ง เป็ น ผู้ แ ทนกรุ ง เทพมหานคร จํ า นวนสี่ ค น ได้ แ ก่ รองผู้ ว่ า ราชการ
กรุง เทพมหานครซึ่งผู้ว่าราชการกรุง เทพมหานครมอบหมาย ปลัด กรุง เทพมหานคร ผู้แ ทนบุคลากร
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กรุง เทพมหานครซึ่ง คัด เลือกกั น เองจํานวนหนึ่งคน และหัว หน้าสํานัก งานคณะกรรมการข้ าราชการ
กรุงเทพมหานคร
(๔) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครโดยข้าราชการกรุงเทพมหานครแต่ละ
ประเภทคัดเลือกกันเอง จํานวนห้าคน ได้แก่
(ก) ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จํานวนสองคน
(ข) ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวนสองคน
(ค) ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา จํานวนหนึ่งคน
(๕) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ งกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ประชุ ม ร่ว มกั น
คัด เลือกจากบุ คคลซึ่งมีค วามรู้ ความเชี่ย วชาญ และมี ผลงานเป็น ที่ป ระจักษ์ในด้านการบริหารงาน
ส่ว นท้อ งถิ่น ด้านการบริหารทรัพ ยากรบุค คล ด้ านระบบราชการ ด้ านการบริหารและการจัด การ
ด้ า นกฎหมาย ด้ า นการศึ ก ษา หรื อ ด้ า นอื่ น ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ของกรุงเทพมหานคร จํานวนห้าคน
ให้ ร องผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครเป็ น รองประธานกรรมการ และหั ว หน้ า สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นเลขานุการ ก.ก.
ให้ ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครดํ า เนิ น การให้ ข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานครและบุ ค ลากร
กรุง เทพมหานครคัด เลื อกกั น เองเป็น ผู้ แ ทนข้ าราชการกรุง เทพมหานครหรือ ผู้แ ทนกรุง เทพมหานคร
ในส่วนของผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) ในส่วนของผู้แทนบุคลากร
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งกรรมการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ก.
มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด ที่
ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา
(๖) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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(๗) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(๘) ไม่ เ ป็ น กรรมการหรื อ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารพรรคการเมื อ งหรื อ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๙ กรรมการผู้ท รงคุณวุฒิแ ละกรรมการซึ่งเป็น ผู้แทนข้าราชการกรุง เทพมหานคร
มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการ
ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับคัดเลือกใหม่
เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระ อาจได้รับคัดเลือกอีกได้
ในกรณี ที่ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ กรรมการซึ่ ง เป็ น ผู้ แ ทนข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร
จะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้ดําเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการซึ่งเป็น
ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครประเภทนั้นแทนก่อนวันครบวาระภายในหกสิบวัน
มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘
มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานคร
พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ
(๓) พ้นจากการเป็นข้าราชการประเภทที่ตนเป็นผู้แทน
มาตรา ๑๒ ในกรณี ที่ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ กรรมการซึ่ ง เป็ น ผู้ แ ทนข้ า ราชการ
กรุงเทพมหานครพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ดําเนินการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการ
ซึ่งเป็น ผู้แ ทนข้าราชการประเภทนั้น แทนภายในสามสิบวัน นับแต่วัน ที่กรรมการผู้นั้น พ้นจากตําแหน่ง
และให้ผู้ได้รับคัดเลือกแทนตําแหน่งที่ว่างอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้คัดเลือก
ไว้แล้ว เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ดําเนินการคัดเลือกกรรมการ
แทนก็ได้
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ในระหว่างที่ยังมิไ ด้ดําเนิน การคัด เลื อกกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างตามวรรคหนึ่งและยัง มี
กรรมการเหลืออยู่เกินกึ่งหนึ่ง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
มาตรา ๑๓ ให้นําความในมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับผู้แทนกรุงเทพมหานคร
ในส่วนของผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ ก.ก. มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คําแนะนําแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การจัดระบบราชการกรุงเทพมหานคร และการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร
(๒) ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๔
(๓) ออกกฎ ก.ก. ข้อบังคับ หรือระเบีย บ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐาน
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ ตามกฎหมายอื่ น
ที่พระราชบัญญัตินี้ให้นํามาใช้บังคับ กฎ ก.ก. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
(๔) ให้ความเห็นชอบการตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงสํานัก หรือการแบ่งส่วนราชการภายใน
หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
(๕) ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร
(๖) พิจารณาเทียบตําแหน่งและระดับตําแหน่งของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
(๗) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ เมื่อ ก.ก. มีมติ
เป็นประการใดแล้วให้กรุงเทพมหานครปฏิบัติตามนั้น
(๘) กํา กั บ ดู แ ล ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของ
ข้าราชการกรุง เทพมหานครเพื่อรักษาความเป็น ธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพ ยากรบุคคล
รวมทั้ง ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอํานาจเรีย กเอกสารและ
หลักฐานจากหน่วยงานและส่วนราชการ การพาณิชย์หรือสหการในสังกัดกรุงเทพมหานคร และให้ผู้แทน
หน่วยงานและส่วนราชการ การพาณิชย์หรือสหการในสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
บุคลากรกรุงเทพมหานคร หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริงได้
(๙) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก
และการขึ้นบัญชี รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบและการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
(๑๐) กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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(๑๑) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิด และ
การควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
(๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๕ ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุม ก.ก. โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี
ตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง
มาตรา ๑๖ ให้มีคณะอนุกรรมการสามัญประจํากรุงเทพมหานคร เรีย กโดยย่อว่า “อ.ก.ก.
สามัญข้าราชการ” เพื่อเป็นองค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครดังต่อไปนี้
(๑) คณะอนุกรรมการสามัญ ข้าราชการกรุ งเทพมหานครสามัญ เรีย กโดยย่อ ว่า “อ.ก.ก.
สามัญข้าราชการสามัญ”
(๒) คณะอนุ ก รรมการสามั ญ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร
เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ก. สามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”
(๓) คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา เรียกโดยย่อว่า
“อ.ก.ก. สามัญข้าราชการอุดมศึกษา”
ให้มีคณะอนุกรรมการสามัญประจําหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ก. สามัญ
หน่วยงาน” โดยออกชื่อหน่วยงานนั้น เพื่อเป็นองค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ตามที่ ก.ก. กําหนด
หน่ว ยงานใดที่ ก.ก. ยังมิได้กําหนดให้มี อ.ก.ก. สามัญหน่วยงาน ให้ อ.ก.ก. สํานักปลัด
กรุงเทพมหานคร ทําหน้าที่ อ.ก.ก. สามัญหน่วยงานนั้น โดยให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นเป็นอนุกรรมการ
เพิ่มขึ้นด้วย
ให้นํามาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ อ.ก.ก. สามัญ ข้าราชการ และ อ.ก.ก.
สามัญหน่วยงาน โดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ อ.ก.ก. สามัญข้าราชการสามัญ ประกอบด้วย
(๑) ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครหรื อ รองผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครซึ่ ง ผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย เป็นประธาน
(๒) ปลัด กรุงเทพมหานครหรือรองปลัด กรุงเทพมหานครซึ่งปลัด กรุงเทพมหานครมอบหมาย
เป็นรองประธาน
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(๓) หัว หน้าหน่วยงานที่เป็น ส่ว นราชการของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้ว ยระเบีย บ
บริหารราชการกรุงเทพมหานครซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวนหนึ่งคน
(๔) หัวหน้าสํานักงาน ก.ก.
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานตาม (๑) แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการด้านกฎหมาย หรือด้านอื่น
ที่เป็นประโยชน์แก่การบริหารทรัพ ยากรบุคคล และมิได้เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร จํานวนสี่คน
ทั้งนี้ ให้ประกอบด้วยชายและหญิง
(๖) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวนสี่คน
ให้ อ.ก.ก. นี้ ตั้งเลขานุการหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน
ให้ปลัด กรุงเทพมหานครจัดให้มีการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) และ (๖) ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือก ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด
มาตรา ๑๘ อ.ก.ก. สามัญข้าราชการสามัญ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณากําหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ
กรุง เทพมหานครสามัญ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐาน
ที่ ก.ก. กําหนด
(๒) เสนอแนะต่ อ ก.ก. เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบในการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งการบริ ห ารงาน
การจัดและการพัฒนาหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร
(๓) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหว่างหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร
(๔) กําหนดนโยบาย กํากับ ดูแล และส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณ ธรรม และจริย ธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) พิจารณากําหนดตําแหน่ง จํานวน ประเภทตําแหน่ง สายงาน และระดับของตําแหน่ง
ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยต้องคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้ําซ้อนและ
ความประหยัดเป็นหลัก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ก. กําหนด และต้องเป็นไปตาม
กรอบอัตรากําลังและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.ก. กําหนด
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ และช่วย ก.ก. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ตามที่ ก.ก. มอบหมาย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๒ ก
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มาตรา ๑๙ อ.ก.ก. สามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย
(๑) ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครหรื อ รองผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครซึ่ ง ผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย เป็นประธาน
(๒) ปลัด กรุงเทพมหานครหรือรองปลัด กรุงเทพมหานครซึ่งปลัด กรุงเทพมหานครมอบหมาย
เป็นรองประธาน
(๓) ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
(๔) หัวหน้าสํานักงาน ก.ก.
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานตาม (๑) แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีผลงาน
เป็ น ที่ ประจัก ษ์ใ นด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุค คล ด้ านการบริ หารและการจัด การ ด้า นกฎหมาย
หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานการศึกษาและมิได้เป็นข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร จํานวนสี่คน ทั้งนี้ ให้ประกอบด้วยชายและหญิง
(๖) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุง เทพมหานครผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษาซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน
(๗) ผู้ดํารงตําแหน่งครูซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน
ให้ อ.ก.ก. นี้ ตั้งเลขานุการหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน
ให้ปลัดกรุงเทพมหานครจัดให้มีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นกรรมการตาม (๖) และ (๗) ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือก ให้เป็นไปตาม
ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด
มาตรา ๒๐ อ.ก.ก. สามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิ จ ารณากํ า หนดนโยบาย ระบบ และระเบี ย บวิ ธี ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ
และมาตรฐานที่ ก.ก. กําหนด
(๒) เสนอแนะต่ อ ก.ก. เพื่ อให้ค วามเห็น ชอบในการปรับปรุงโครงสร้ าง การบริหารงาน
การจัดและการพัฒนาหน่วยงานการศึกษา
(๓) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหว่างหน่วยงานการศึกษา
(๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา
และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในหน่วยงานการศึกษา ทั้งนี้ ตามที่ ก.ก.
กําหนด

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๒ ก

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
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(๕) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกําลังใจ การปกป้อง คุ้มครองระบบ
คุณ ธรรม การจั ด สวัสดิ การ และการยกย่ องเชิ ด ชูเ กีย รติ ข้าราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษา
กรุงเทพมหานคร
(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่ไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ และช่วย ก.ก. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ตามที่ ก.ก. มอบหมาย
มาตรา ๒๑ อ.ก.ก. สามัญข้าราชการอุดมศึกษา ประกอบด้วย
(๑) ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครหรื อ รองผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครซึ่ ง ผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย เป็นประธาน
(๒) ปลัด กรุงเทพมหานครหรือรองปลัด กรุงเทพมหานครซึ่งปลัด กรุงเทพมหานครมอบหมาย
เป็นรองประธาน
(๓) ผู้อํานวยการสํานักการแพทย์
(๔) หัวหน้าสํานักงาน ก.ก.
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานตาม (๑) แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการด้านกฎหมาย หรือด้านอื่น
ที่เป็นประโยชน์แก่การบริหารทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาและมิได้เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร
จํานวนสี่คน ทั้งนี้ ให้ประกอบด้วยชายและหญิง
(๖) ข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานครในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาดํ า รงตํ า แหน่ ง ประเภทผู้ บ ริ ห าร
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน
(๗) ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน
ให้ อ.ก.ก. นี้ ตั้งเลขานุการหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน
ให้ปลัดกรุงเทพมหานครจัดให้มีการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา
เป็นกรรมการตาม (๖) และ (๗) ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกให้เป็นไปตามที่
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด
มาตรา ๒๒ อ.ก.ก. สามัญข้าราชการอุดมศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิ จ ารณากํ า หนดนโยบาย ระบบ และระเบี ย บวิ ธี ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.ก.
กําหนด

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๒ ก
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ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

(๒) เสนอแนะต่อ ก.ก. เพื่ อให้ค วามเห็น ชอบในการปรับปรุง โครงสร้าง การบริหารงาน
การจัดและการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
(๓) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
(๔) ออกข้อบังคับเกี่ย วกับ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพ ยากรบุค คลสําหรับข้าราชการ
กรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา และการพิจารณาตําแหน่งวิชาการ
(๕) กําหนดนโยบาย กํากับ ดูแล และส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๖) กําหนดกรอบของตําแหน่ง อัน ดับเงิน เดือ นของตํ าแหน่ง และจํานวนของข้า ราชการ
กรุง เทพมหานครในสถาบัน อุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิด ชอบ
ของตําแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง โดยต้องคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ําซ้อน และ
ความประหยัด และต้องสอดคล้องกับกรอบอัต รากําลังและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ก.
กําหนด
(๗) ออกข้อบังคับเกี่ย วกับการบังคับบัญ ชาข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบัน อุดมศึกษา
โดยข้อบังคับดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดขั้นตอนโดยไม่จําเป็น
(๘) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา
โดยข้อบังคับดังกล่าวต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ก. กําหนด
(๙) ออกข้อบังคับเกี่ย วกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ในสถาบันอุดมศึกษา
(๑๐) อนุญาตให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ลาหยุ ด ราชการเพื่อ ไปเพิ่ มพูน ความรู้ท างวิชาการ หรื อตามโครงการแลกเปลี่ ย นคณาจารย์ร ะหว่า ง
สถาบัน อุ ด มศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยถือ ว่าเป็น การปฏิบั ติหน้าที่ร าชการและได้รั บ
เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และเงินอื่นในระหว่างลาได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก.ก. กําหนด
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ และช่วย ก.ก. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ตามที่ ก.ก. มอบหมาย
มาตรา ๒๓ ให้ อ.ก.ก. สามัญหน่วยงาน ประกอบด้วย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๒ ก
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(๑) หัวหน้าหน่วยงาน เป็นประธาน
(๒) รองหั ว หน้ า หน่ ว ยงานหรื อ ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า หน่ ว ยงานซึ่ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยงานมอบหมาย
เป็นรองประธาน
(๓) หัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานนั้นซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวนหนึ่งคน
(๔) ผู้แทนสํานักงาน ก.ก. จํานวนหนึ่งคน
(๕) ผู้ท รงคุณ วุฒิ ซึ่ง ผู้ว่ าราชการกรุ ง เทพมหานครแต่ง ตั้ง จากผู้ ซึ่ง มีค วามรู้ค วามเชี่ย วชาญ
และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านกฎหมาย
หรือด้านอื่ น ที่เป็น ประโยชน์ แ ก่การบริหารทรั พ ยากรบุค คลและมิ ได้เป็น ข้ าราชการกรุงเทพมหานคร
จํานวนสี่คน ทั้งนี้ ให้ประกอบด้วยชายและหญิง
(๖) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในหน่วยงานนั้นซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวนสี่คน
ให้ อ.ก.ก. นี้ ตั้งเลขานุการหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน
ให้หั ว หน้ าหน่ว ยงานจัด ให้มี การคัด เลือ กกรรมการตาม (๓) และ (๖) ทั้ งนี้ หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือก ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด
มาตรา ๒๔ อ.ก.ก. สามัญหน่วยงาน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิ จ ารณากํ า หนดนโยบาย ระบบ และระเบี ย บวิ ธี ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ของข้าราชการกรุงเทพมหานครในหน่วยงาน ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่
ก.ก. กําหนด
(๒) เสนอแนะต่อ ก.ก. เพื่ อให้ค วามเห็น ชอบในการปรับปรุง โครงสร้าง การบริหารงาน
การจัดและการพัฒนาหน่วยงาน
(๓) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหว่างส่วนราชการในหน่วยงาน
(๔) กําหนดนโยบาย กํากั บ ดูแ ล และส่งเสริมเกี่ย วกับ การพัฒ นาข้าราชการภายในส่ว น
ราชการในหน่ว ยงาน เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) ปฏิบัติตามที่ อ.ก.ก. สามัญข้าราชการ มอบหมาย
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ และช่วย ก.ก. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ตามที่ ก.ก. มอบหมาย
มาตรา ๒๕ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิและข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๑๗
มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๓ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี
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มาตรา ๒๖ ให้นํามาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับแก่
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการที่ได้มาโดยการคัดเลือกตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑
และมาตรา ๒๓ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
นอกจากการพ้ นจากตํา แหน่ ง ตามวาระตามมาตรา ๙ และเหตุ อื่น ตามมาตรา ๑๐ แล้ ว
ให้อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้สั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งด้วย
มาตรา ๒๗ ก.ก. มีอํานาจแต่งตั้งอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ก. วิสามัญ ”
เพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ ก.ก. มอบหมาย
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง อ.ก.ก. วิสามัญ รวมตลอดทั้งวิธีการได้มา
วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ก.
ให้นํามาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ อ.ก.ก. วิสามัญ โดยอนุโลม
มาตรา ๒๘ ให้กรรมการและอนุกรรมการใน ก.ก. อ.ก.ก. สามัญข้าราชการ อ.ก.ก. สามัญ
หน่ว ยงาน และ อ.ก.ก. วิสามัญ ได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น ในการปฏิบัติง านตามที่กําหนด
ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๒๙ ให้ มี สํ า นั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร เรี ย กโดยย่ อ ว่ า
“สํานักงาน ก.ก.” มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในหน้าที่ของ ก.ก. และ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
และดําเนินการตามที่ ก.ก. หรือ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร มอบหมาย
(๒) วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการจัดระบบราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอ ก.ก.
(๓) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หน่วยงานและส่วนราชการ
ในสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานครเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และแนวทางการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
(๔) พัฒนา ส่งเสริม วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ หลักเกณฑ์
วิธีการ และมาตรฐานด้านการบริหารทรัพ ยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร
(๕) จั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร์ ประสาน และดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
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(๖) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ แผนกํ า ลั ง คนของข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานครและบุ ค ลากร
กรุงเทพมหานคร
(๗) ดํา เนิ น การสอบแข่ง ขัน หรื อสอบคัด เลื อกหรื อคั ด เลือ กเพื่อ บรรจุ บุค คลเข้ ารั บราชการ
ในกรุงเทพมหานครตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ก. กําหนด
(๘) เป็ น ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล ทรั พ ยากรบุ ค คลของข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานครและบุ ค ลากร
กรุงเทพมหานคร
(๙) ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพ ยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร
(๑๐) ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ให้คําปรึกษาแนะนํา และดําเนิน การเกี่ย วกับการจัด
สวัสดิการและการเสริมสร้างคุณ ภาพชีวิตสําหรับทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร
(๑๑) ดําเนิน การเกี่ย วกับการรับรองคุณ วุฒิข องผู้ได้รับปริญญา ประกาศนีย บัตรวิชาชีพหรือ
คุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนรวมทั้งระดับตําแหน่งและประเภท
ตําแหน่งสําหรับคุณวุฒิดังกล่าว
(๑๒) ดําเนินการเกี่ย วกับการรักษาทะเบีย นประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
(๑๓) จัด ทํารายงานประจําปีเกี่ย วกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการกรุง เทพมหานคร
เสนอต่อ ก.ก. และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๑๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ก. หรือ
ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย
หมวด ๒
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๓๐ ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานครคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วยกรรมการจํานวน
ห้าคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา ๓๒
กรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ต้องทํางานเต็มเวลา
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ให้หัวหน้าสํานักงาน ก.ก. เป็นเลขานุการของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
มาตรา ๓๑ ผู้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปี
(๓) มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น คณะกรรมการข้ า ราชการครู คณะกรรมการข้ า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ
(ข) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา
(ค) รั บ ราชการหรื อ เคยรั บ ราชการในตํ า แหน่ ง ไม่ ต่ํ า กว่ า ผู้ พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ์ ห รื อ
เทียบเท่า หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่ งไม่ต่ํากว่าอธิบ ดีอัย การพิเศษประจําเขต
หรือเทียบเท่า
(จ) รับ ราชการหรื อ เคยรั บราชการในตํา แหน่ ง ประเภทบริ หารระดั บสู ง หรื อเทีย บเท่ า
หรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตําแหน่งบริหารระดับสูงตามที่ ก.ก. กําหนด
(ฉ) เป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ ส อนวิ ช าในสาขานิ ติ ศ าสตร์ รั ฐ ศาสตร์ รั ฐ ประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ สั ง คมศาสตร์ หรื อ วิ ช าที่ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา
และดํ า รงตํ า แหน่ ง หรื อ เคยดํ า รงตํ า แหน่ ง ไม่ ต่ํ า กว่ า รองศาสตราจารย์ แต่ ใ นกรณี ที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
รองศาสตราจารย์ต้องดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธาน รองประธานศาลฎีกาที่ได้รับมอบหมายจากประธานศาลฎีกา
หนึ่งคน กรรมการ ก.ก. ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งได้รับเลือกโดย ก.ก. และให้หัวหน้าสํานักงาน ก.ก.
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๑ จํานวนห้าคน
ให้ผู้ได้รับคัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ก.พ.ค.
กรุงเทพมหานคร แล้วให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง
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หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กกรรมการ ก.พ.ค. กรุ ง เทพมหานคร ให้ เ ป็ น ไปตาม
ที่คณะกรรมการคัดเลือกกําหนด
มาตรา ๓๓ กรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) เป็นข้าราชการ
(๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด
(๓) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหาร
พรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๔) เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
(๕) เป็นกรรมการในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐ
(๖) ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ อย่างอื่น หรือดํารงตําแหน่งหรือประกอบการใด ๆ หรือเป็น
กรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
(๗) เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๘) เคยต้ อ งคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จํ า คุ ก แม้ จ ะมี ก ารรอการลงโทษ เว้ น แต่ เ ป็ น การรอ
การลงโทษในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
มาตรา ๓๔ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ผู้ใดมีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๓๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ผู้นั้นต้องลาออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะ
ต้ อ งห้ า มหรื อ แสดงหลั ก ฐานให้ เ ป็ น ที่ เ ชื่ อ ได้ ว่ า ตนได้ เ ลิ ก การประกอบอาชี พ หรื อ วิ ช าชี พ หรื อ การ
ประกอบการอันมีลักษณะต้องห้ามต่อเลขานุการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับคัดเลือก
ในกรณีที่ผู้ได้รับคัด เลือกเป็น กรรมการ ก.พ.ค. กรุง เทพมหานคร มิได้ลาออกหรือเลิกการ
ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพหรือการประกอบการภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้น มิเคย
ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร และให้ดําเนินการคัด เลือกกรรมการ ก.พ.ค.
กรุงเทพมหานคร ขึ้นใหม่
มาตรา ๓๕ กรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร มีวาระการดํารงตําแหน่งหกปีนับแต่วันที่
นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ให้กรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ใหม่
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มาตรา ๓๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๑ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๓
(๕) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ
ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๖) ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่ําเสมอตามระเบียบของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร เท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได้ และให้ถือว่า ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
เท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่มีกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร เหลืออยู่ไม่ถึงสามคน
เมื่อมีกรณีต ามวรรคหนึ่งหรือกรณีที่กรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร พ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระ ให้คณะกรรมการคัดเลือกดําเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครแทนกรรมการ
ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ซึ่งพ้นจากตําแหน่งโดยเร็ว
มาตรา ๓๗ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะต่อ ก.ก. เพื่อให้ ก.ก. ดําเนิน การจัด ให้มีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครในส่วนที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๐
(๓) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา ๖๔
(๔) พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรมตามมาตรา ๖๖
(๕) ออกกฎ ก.พ.ค. กรุ ง เทพมหานคร ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก าร
เพื่อปฏิบัติก ารตามพระราชบัญ ญัตินี้ กฎ ก.พ.ค. กรุ ง เทพมหานคร และข้ อบังคับเมื่อ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
(๖) แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณ สมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.พ.ค. กรุง เทพมหานคร
กํา หนด เพื่ อเป็น กรรมการวินิ จ ฉัย อุท ธรณ์ กรุ ง เทพมหานคร หรื อเป็น กรรมการวินิ จ ฉัย ร้อ งทุ ก ข์
กรุงเทพมหานคร
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(๗) ปฏิบัติการอื่น ใดตามที่กฎหมายว่าด้ว ยระเบียบข้าราชการพลเรือนบัญ ญัติให้เป็น อํานาจ
หน้าที่ของ ก.พ.ค. ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๘ ให้กรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ กรุงเทพมหานคร
และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่นเดียวกับกรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
มาตรา ๓๙ การประชุมของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ กรุงเทพมหานคร
และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
กําหนด
หมวด ๓
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๔๐ การจัดระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครต้องเป็น ไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของกรุงเทพมหานคร ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดยให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติ
ราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มาตรา ๔๑ การจัดระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตินี้ให้คํานึงถึงระบบ
คุณธรรม ดังต่อไปนี้
(๑) การรับ บุคคลเพื่อบรรจุเข้ ารับราชการและแต่งตั้ง ให้ดํา รงตํา แหน่งต้ องคํา นึงถึง ความรู้
ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ
(๒) การบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คล ต้ องคํ า นึ ง ผลสั ม ฤทธิ์แ ละประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก รและ
ลักษณะของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
(๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหน่ง และการให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการ
กรุ ง เทพมหานครต้ อ งเป็ น ไปอย่ า งเป็ น ธรรมโดยพิ จ ารณาจากผลงาน ศั ก ยภาพ ความประพฤติ
และพฤติกรรมทางจริยธรรม และจะนําความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการ
พิจารณามิได้
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(๔) การดําเนินการทางวินัย ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ
(๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง
มาตรา ๔๒ ข้าราชการกรุงเทพมหานครมี ๓ ประเภท คือ
(๑) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
(๒) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
(๓) ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๔๓ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการกรุงเทพมหานครต้องมีคุณ สมบัติท่ัวไปและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ก.
(๒) เป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นระหว่ า งถู ก สั่ ง พั ก ราชการหรื อ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ น
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๓) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็น ผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิ พ ากษาถึง ที่สุด ให้จํ าคุกเพราะกระทํ าความผิ ด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากส่ ว นราชการรั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๗) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๘) เป็ น ผู้ เคยถู กลงโทษไล่ ออก เพราะกระทํา ผิด วินั ย ตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ หรื อตาม
กฎหมายอื่น
(๙) เป็ น ผู้ เ คยกระทํ า การทุ จ ริ ต ในการสอบเข้ า รั บ ราชการ หรื อ เข้ า ปฏิ บั ติ ง าน
ในหน่วยงานของรัฐ
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ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๓) (๔) (๕)
(๖) (๗) (๘) หรือ (๙) ก.ก. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม ข. (๖) หรือ (๗) ผู้นั้น ต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแ ล้ว และในกรณี
มีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๘) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้อง
มิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ มติของ ก.ก. ในการยกเว้นดังกล่าว
ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจํานวนกรรมการที่มาประชุม การลงมติให้กระทําโดยลับ
การขอยกเว้นตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ก. กําหนด
ในกรณีตามวรรคสอง ก.ก. จะยกเว้นให้เป็นการเฉพาะราย หรือจะประกาศยกเว้นให้เป็นการ
ทั่วไปก็ได้
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้ใดเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือ
เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
ผู้นั้นต้องลาออกจากการดํารงตําแหน่งหรือการประกอบอาชีพนั้นและการลาออกต้องมีผลก่อนวันบรรจุ
เข้ารับราชการ
ในกรณีที่ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครมิได้มีการดําเนินการตามวรรคห้า
ให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยได้รับคัดเลือกหรือเลือกเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๔๔ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคลของกรุ ง เทพมหานครให้ เ ป็ น ไปตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้
ในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อ ตามที่ กํ า หนดในพระราชกฤษฎี ก า เว้ น แต่ ก รณี ที่ มิ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้
ในพระราชบัญญัตินี้หรือมิได้กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
มาใช้บังคับกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร และกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษามาใช้ บั ง คั บ กั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยอนุโลม
ในการนํากฎหมายตามวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ให้อํานาจหน้าที่ข องคณะรัฐมนตรี
ก.พ. ก.ค.ศ. และ ก.พ.อ. เป็นอํานาจหน้าที่ข อง ก.ก. สําหรับผู้ใช้อํานาจหน้าที่อื่น ให้เป็นไปตามที่
ก.ก. กําหนด โดยคํานึงถึงตําแหน่งผู้ใช้อํานาจหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมายนั้นด้วย
มาตรา ๔๕ วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําปีและการ
ลาหยุดราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามที่ ก.ก. กําหนด ในกรณีที่ ก.ก. ยังมิได้
กําหนด ให้นําหลักเกณฑ์เกี่ย วกับเรื่องดังกล่าวที่ใช้กับข้าราชการพลเรือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หรือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุพิเศษและเพื่อประโยชน์แก่การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจกําหนดให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครในหน่วยงานหรือส่วนราชการใด
หรือที่ปฏิบัติง านประเภทใดของกรุง เทพมหานครมีวันเวลาทํางาน หรือวัน หยุด รวมทั้งการลาหยุด
เป็นอย่างอื่นได้
มาตรา ๔๖ เครื่ องแบบของข้าราชการกรุง เทพมหานครและระเบี ย บการแต่ง เครื่องแบบ
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๔๗ บําเหน็ จบํานาญข้า ราชการกรุ ง เทพมหานคร ให้เป็ น ไปตามกฎหมายว่าด้ว ย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๔๘ ข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุจะพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จ
บํานาญหรือให้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามที่ ก.ก. กําหนดก็ได้
มาตรา ๔๙ ข้า ราชการกรุง เทพมหานครอาจได้รั บ เงิ น เพิ่ ม สํา หรับ ตํ าแหน่ง ที่ มีเ หตุพิ เ ศษ
ตามระเบียบที่ ก.ก. กําหนด
ข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานครอาจได้ รั บ เงิ น เพิ่ ม ค่ า ครองชี พ ชั่ ว คราวตามภาวะเศรษฐกิ จ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ก. กําหนด
มาตรา ๕๐ ข้าราชการกรุง เทพมหานครมีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบ
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดทําบริการสาธารณะ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ น ไปตามที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา
ส่วนที่ ๒
การกําหนดตําแหน่ง การบรรจุ และการแต่งตั้ง
มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ (๕) นอกจากตําแหน่งที่กําหนดในกฎหมายว่าด้ว ย
ระเบีย บบริหารราชการกรุง เทพมหานครแล้ว อ.ก.ก. สามัญ ข้าราชการอาจกํา หนดตําแหน่งที่มีชื่ อ
อย่างอื่นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน และแจ้งให้ ก.ก. ทราบ
มาตรา ๕๒ การบรรจุ บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานครสามั ญ และ
การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ให้ผู้มีอํานาจดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
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(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน่งอื่นที่ ก.ก. กําหนดในระดับเทียบเท่า ให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก ตําแหน่งหัวหน้า
หน่วยงานต่ํากว่าระดับสํานัก ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะ
พิเศษ หรือตําแหน่งอื่นที่ ก.ก. กําหนดในระดับเทียบเท่าให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอํานาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกอง ตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส หรือตําแหน่งอื่นที่ ก.ก. กําหนด
ในระดับเทียบเท่า ให้ปลัด กรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอํานาจสั่ง บรรจุและแต่งตั้งโดยคําแนะนําหรือความ
เห็นชอบของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๔) การบรรจุ แ ละแต่ งตั้ งให้ดํ า รงตํา แหน่ งอื่ น นอกจากตํ าแหน่ ง ตาม (๑) (๒) และ (๓)
ในสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร สํานักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสํานัก สํานักงาน ก.ก.
สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารสภากรุ ง เทพมหานคร สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร
และสํานักงานเขต ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการสํานักหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ซึ่งมีฐานะเป็นสํานัก หัวหน้าสํานักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ
ผู้ว่าราชการกรุง เทพมหานครหรือผู้อํานวยการเขต แล้ว แต่กรณี เป็น ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
แต่ถ้าเป็นการแต่งตั้งจากสํานักหรือส่วนราชการที่เรีย กชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็น สํานัก หรือสํานักงาน
หรือสํานักงานเขตหนึ่งไปอีกสํานักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสํานักหรือสํานักงาน
หรือสํานักงานเขตหนึ่ง ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้ง
มาตรา ๕๓ การบรรจุบุค คลเข้ารั บราชการเป็ น ข้า ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึ กษา
กรุงเทพมหานครและการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ให้ผู้มีอํานาจดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(๑) การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ซึ่ ง มี วิ ท ยฐานะเชี่ ย วชาญพิ เ ศษเมื่ อ ได้ รั บ ความ
เห็นชอบจาก ก.ก. แล้ว ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและให้นายกรัฐมนตรี
นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
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(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
ก.ก. แล้ว ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(๓) การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ซึ่ ง มี วิ ท ยฐานะชํ า นาญการพิ เ ศษเมื่ อ ได้ รั บ
ความเห็นชอบจาก ก.ก. แล้ว ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(๔) การบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ให้ ดํ ารงตํ าแหน่ ง อื่น นอกจากตํ าแหน่ งตาม (๑) (๒) และ (๓)
ในสํานั กหรือ ส่ว นราชการที่เรี ย กชื่อ อย่างอื่น ซึ่ง มีฐานะเป็น สํ านัก และสํานัก งานเขตเมื่ อได้รั บความ
เห็นชอบจาก ก.ก. แล้ว ให้ผู้อํานวยการสํานักหรือหัว หน้าส่วนราชการที่เรีย กชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีฐานะ
เป็นสํานัก หรือผู้อํานวยการเขต แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง แต่ถ้าเป็นการแต่งตั้ง
จากสํานักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสํานักหรือสํานักงานเขตหนึ่งไปอีกสํานักหรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสํานักหรือสํานักงานเขตหนึ่ง เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
ก.ก. แล้ว ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้ง
มาตรา ๕๔ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา
และการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ให้ผู้มีอํานาจดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ก. แล้ว
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรี นําความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
(๒) การบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดํา รงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เมื่อได้ รับความเห็นชอบจาก
ก.ก. แล้ว ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(๓) การบรรจุและแต่งตั้งตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ก. แล้ว
ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(๔) การบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ให้ ดํ ารงตํ าแหน่ ง อื่น นอกจากตํ าแหน่ งตาม (๑) (๒) และ (๓)
ในสํานักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสํานัก เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ก. แล้ว
ให้ผู้ อํา นวยการสํ านั กหรือหั ว หน้า ส่ว นราชการที่เ รีย กชื่อ อย่ างอื่ น ซึ่ งมี ฐานะเป็น สํา นัก แล้ว แต่ กรณี
เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง แต่ถ้าเป็นการแต่งตั้งจากสํานักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะ
เป็นสํานักหนึ่งไปอีกสํานักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสํานักหนึ่ง เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.ก. แล้ว ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้ง
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มาตรา ๕๕ ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๘
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบรรจุและการให้พ้น จากการเป็น ข้าราชการกรุง เทพมหานคร
ให้เป็นไปตามที่ ก.ก. กําหนด
มาตรา ๕๖ การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานครจากข้ า ราชการประเภทหนึ่ ง ไปเป็ น
ข้ า ราชการอี ก ประเภทหนึ่ ง อาจกระทํ า ได้ ห ากผู้ นั้ น สมั ค รใจและหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด เห็ น ชอบ
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ก. กําหนด
ในกรณีที่ได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ หรือ
มาตรา ๕๔ แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้ง
มาตรา ๕๗ การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น การโอนข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ตามพระราชบัญ ญัตินี้ และไม่ใช่ข้าราชการการเมือง และการโอนเจ้าหน้าที่ข องหน่ว ยงานอื่น ของรั ฐ
ที่ ก.ก. กําหนด มาบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตลอดจนจะแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทใด
สายงานใด ระดับใด หรือตําแหน่งใด วิทยฐานะใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้กระทําได้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ก. กําหนด
เพื่อ ประโยชน์ใ นการนั บเวลาราชการ ให้ ถือ เวลาราชการหรือ เวลาทํา งานของผู้ ซึ่ง โอนมา
รับราชการตามวรรคหนึ่งเป็นเวลาราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตินี้
ส่วนที่ ๓
วินัยและการดําเนินการทางวินัย
มาตรา ๕๘ การสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือการสั่งให้ออกจากราชการให้ผู้มีอํานาจ
สั่งบรรจุส่งเรื่องให้ ก.ก. พิจารณา เมื่อ ก.ก. มีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุสั่งหรือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามนั้น
การสั่งให้ออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรีย มความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มเนื่องจากมีผลการประเมินต่ํากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานหรือการสั่งให้ออกจากราชการไปรับ
ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ก.
กําหนด
มาตรา ๕๙ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดําเนินการทางวินัย หรือดําเนิน การเพื่อสั่งให้ข้าราชการ
กรุงเทพมหานครผู้ใดออกจากราชการ ให้รายงานการดําเนินการทางวินัยหรือการสอบสวน หรือการสั่งให้
ออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการรายงาน
การดําเนินการทางวินัยที่ ก.ก. กําหนด
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ในกรณีที่ ผู้บั ง คับ บัญ ชาที่ ได้ รับ รายงานตามวรรคหนึ่ง เห็ น ว่า การยุ ติเ รื่ อง การงดโทษหรื อ
การลงโทษ เป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็ให้มีอํานาจสั่งลงโทษ เพิ่มโทษเป็นสถานโทษหรืออัตรา
โทษที่หนักขึ้น ลดโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง งดโทษโดยให้ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือ
ว่ากล่าวตักเตือน หรือยกโทษให้ถูกต้องหรือเหมาะสมตามควรแก่กรณี ตลอดจนแก้ไขเปลี่ย นแปลง
ข้อความในคําสั่งเดิมให้เป็นการถูกต้องหรือเหมาะสมได้ด้วย และในกรณีที่เห็นว่าควรดําเนินการอย่างใด
เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและยุติธรรมก็ให้มีอํานาจดําเนินการหรือสั่งดําเนินการได้
ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ การสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษเป็นสถานโทษที่หนักขึ้นต้องไม่เกิน อํานาจของตน
และการเพิ่มอัตราโทษเมื่อรวมกับอัตราโทษเดิมต้องไม่เกินอํานาจนั้นด้วย ถ้าเกินอํานาจของตนก็ให้รายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นตามลําดับเพื่อให้พิจารณาดําเนินการตามควรแก่กรณี
ในกรณีที่ผู้มีอํานาจสั่ง บรรจุที่ได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งเห็นว่ากรณีเป็น การกระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุมีอํานาจดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ก. กําหนด
เมื่อได้มีคําสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ถ้าเพิ่มโทษเป็น สถานโทษที่หนักขึ้น
หรือลดโทษเป็นสถานโทษที่เบาลง หรืองดโทษ หรือยกโทษ คําสั่งลงโทษเดิมให้เป็นอันยกเลิก ถ้าลดโทษเป็น
อัต ราโทษที่ เบาลง อั ต ราโทษส่ว นที่ เกิ น ก็ ให้ เป็ น อัน ยกเลิ ก ในกรณี ที่คํ าสั่ ง ลงโทษตัด เงิ น เดือ นหรื อ
ลดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนเป็นอันยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนที่เกินเป็นอันยกเลิก ให้คืนเงินเดือนที่
ได้ตัดหรือลดไปแล้วตามคําสั่งที่เป็นอันยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนที่เกินเป็นอันยกเลิกนั้นให้แก่ผู้ถูกลงโทษ
เมื่อผู้มีอํานาจสั่งบรรจุได้ดําเนินการทางวินัยหรือได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งและได้พิจารณา
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่แล้ว ให้รายงานไปยัง ก.ก. เพื่อพิจารณา
ในกรณีที่ ก.ก. ได้รับรายงานตามวรรคห้า และเห็นว่าการดําเนินการทางวินัยเป็นการไม่ถูกต้อง
หรือไม่เหมาะสมและมีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุหรือปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติ ก.ก.
ส่วนที่ ๔
การอุทธรณ์
มาตรา ๖๐ ผู้ใดถูก สั่งลงโทษหรือสั่ง ให้ออกจากราชการตามพระราชบัญ ญั ตินี้ผู้นั้ น มีสิท ธิ
อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคําสั่ง
การอุ ท ธรณ์ แ ละการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามที่ กํ า หนดใน
กฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๒ ก

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

มาตรา ๖๑ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๐ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เว้น แต่มีเหตุขัดข้องที่ทําให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ข ยายระยะเวลาได้อีกซึ่งไม่เกินสองครั้งโดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน หกสิบวัน
และให้บันทึกเหตุขัดข้องให้ปรากฏไว้ด้วย
ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร จะพิจารณาวินิจฉัยเองหรือจะตั้ง
คณะกรรมการวินิ จฉัย อุท ธรณ์ กรุ งเทพมหานคร เพื่อ ทํา หน้า ที่เ ป็น ผู้พิจ ารณาวิ นิจ ฉัย อุท ธรณ์ ก็ไ ด้
ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
ในกรณีที่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่อาจกระทําได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง และผู้อุทธรณ์
เห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้ตนได้รับความเสียหาย ให้ถือว่าผู้อุทธรณ์เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
มาตรา ๖๒ เมื่อ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แ ล้วให้ผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ แล้วแต่กรณีดําเนินการให้เป็นไปตาม
คําวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครมีคําวินิจฉัย
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ให้ฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคําวินิจฉัยอุทธรณ์
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
ส่วนที่ ๕
การร้องทุกข์
มาตรา ๖๓ ข้าราชการกรุง เทพมหานครผู้ใ ดมี ความคั บข้ องใจอัน เกิ ด จากการปฏิ บัติ หรื อ
ไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา และเป็นกรณีไม่อาจอุทธรณ์ตามส่วนที่ ๔ การอุทธรณ์ ได้ ผู้นั้นมีสิทธิ
ร้องทุกข์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในส่วนนี้
มาตรา ๖๔ การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชา ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
ตามลําดับ
การร้ องทุก ข์ที่ เหตุ เกิ ด จากผู้ว่ าราชการกรุ ง เทพมหานคร ปลัด กรุ ง เทพมหานคร หั ว หน้ า
หน่ว ยงานระดับสํานัก หรือตําแหน่งอื่นที่ ก.พ.ค. กรุง เทพมหานคร กําหนดให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.
กรุงเทพมหานคร
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เมื่อ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประการใดแล้วให้ผู้ว่าราชการ
กรุง เทพมหานคร ปลัด กรุง เทพมหานคร หรือผู้บังคับบัญชา แล้ว แต่กรณีดําเนิน การให้เป็น ไปตาม
คําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
การร้องทุกข์แ ละการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตาม
ที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
มาตรา ๖๕ ในการพิจารณาวินิจฉัย เรื่องร้องทุกข์ ให้ ก.พ.ค. กรุง เทพมหานครมีอํานาจ
ไม่ รั บ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ยกคํ า ร้ อ งทุ ก ข์ หรื อ มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ให้ แ ก้ ไ ขหรื อ ยกเลิ ก คํ า สั่ ง และให้ เ ยี ย วยา
ความเสีย หายให้ผู้ ร้องทุกข์ หรือให้ ดําเนิน การอื่น ใดเพื่อประโยชน์แ ห่ง ความยุติธ รรมตามระเบีย บที่
ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร กําหนด
ในการพิจ ารณาวินิ จฉัย เรื่ องร้อ งทุ กข์ ก.พ.ค. กรุง เทพมหานคร จะพิจารณาวิ นิจ ฉัย เอง
หรือจะตั้ง กรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร คนหนึ่ง หรือจะตั้งคณะกรรมการวินิจฉัย ร้องทุก ข์
กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ ตามที่ กํ า หนดใน
กฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
หมวด ๔
การคุ้มครองระบบคุณธรรม
มาตรา ๖๖ ในกรณี ที่ ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร เห็น ว่ ากฎ ระเบี ย บ หรื อคํ า สั่ง ใดที่
ออกตามพระราชบัญ ญัตินี้แ ละมุ่ง หมายให้ใช้บังคับเป็นการทั่ว ไป ไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรมตาม
มาตรา ๔๑ ให้ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร แจ้งให้หน่วยงานหรือผู้ออกกฎระเบียบ หรือคําสั่งดังกล่าวทราบ
เพื่อดําเนินการแก้ไขหรือยกเลิกตามควรแก่กรณี
หมวด ๕
บุคลากรกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๖๗ บุคลากรกรุงเทพมหานครมี ๒ ประเภท คือ
(๑) ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
(๒) พนักงานกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๖๘ การบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ ก.ก. กําหนด
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ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารทรัพ ยากรบุคคลของลูกจ้าง
กรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ ก.ก. กําหนดตามวรรคหนึ่ง
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด และบําเหน็จของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๖๙ ลูกจ้างกรุงเทพมหานครผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้งจะพิจารณาเลื่อนค่าจ้างให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จก็ได้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ก. กําหนด
มาตรา ๗๐ กรุงเทพมหานครอาจมีพนักงานกรุงเทพมหานครเพื่อปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้อง
ใช้ความรู้หรือความเชี่ยวชาญ หรือเพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความจําเป็นได้
การบริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงานกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ก.ก. กําหนด
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงาน
กรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ ก.ก. กําหนดตามวรรคสอง
ค่าตอบแทนและสิทธิหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ใดของพนักงานกรุงเทพมหานครให้ต ราเป็น
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๗๑ วัน เวลาทํางาน วัน หยุด ราชการตามประเพณี วัน หยุด ราชการประจําปีแ ละ
การลาหยุดราชการของบุคลากรกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามที่ ก.ก. กําหนด
ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุพิเศษและเพื่อประโยชน์แก่การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจกําหนดให้บุคลากรกรุงเทพมหานครในหน่ว ยงานหรือส่ว นราชการใด
หรื อที่ ปฏิ บั ติ งานประเภทใดของกรุ งเทพมหานครมี วัน เวลาทํ างาน หรื อวั นหยุ ด รวมทั้งการลาหยุ ด
เป็นอย่างอื่นได้
มาตรา ๗๒ เครื่ อ งแบบของบุ ค ลากรกรุ ง เทพมหานครและระเบี ย บการแต่ ง เครื่ อ งแบบ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๓ บุค ลากรกรุ ง เทพมหานครมี เสรีภ าพในการรวมกลุ่ ม แต่ ทั้ งนี้ ต้อ งไม่ ก ระทบ
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดทําบริการสาธารณะ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ น ไปตามที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๔ ให้ ก.ก. อ.ก.ก. วิสามัญ อ.ก.ก. ข้าราชการครู อ.ก.ก. สามัญ และ อ.ก.ก. สํานัก
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะแต่งตั้ง ก.ก. อ.ก.ก.
วิสามัญ อ.ก.ก. สามัญข้าราชการ หรือ อ.ก.ก. สามัญหน่วยงาน แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตินี้
การดํ า เนิ น การให้ มี ก.ก. ให้ ก ระทํ า ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหนึ่ ง ร้ อ ยยี่ สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของ อ.ก.ก. วิสามัญ อ.ก.ก. ข้าราชการครู อ.ก.ก. สามัญ และ อ.ก.ก. สํานัก
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ก. กําหนด
ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งใน ก.ก. อ.ก.ก. วิสามัญ อ.ก.ก. ข้าราชการครู อ.ก.ก. สามัญ หรือ
อ.ก.ก. สํานัก ตามวรรคหนึ่งพ้นจากตําแหน่งซึ่งมิใช่ตามวาระ ให้ ก.ก. อ.ก.ก. วิสามัญ อ.ก.ก. ข้าราชการครู
อ.ก.ก. สามัญ หรือ อ.ก.ก. สํานัก ประกอบด้วยกรรมการหรืออนุกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่กรณี
มีกรรมการหรืออนุกรรมการเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่งให้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการหรืออนุกรรมการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ก. กําหนด
มาตรา ๗๕ ในระหว่างที่ยังมิได้ดําเนินการให้มี ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ให้ ก.ก. ทําหน้าที่
ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้ง ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
ตามพระราชบัญญัตินี้
การดําเนินการแต่งตั้ง ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ให้กระทําให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๗๖ ผู้ใดเป็น ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญหรือข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็น ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ หรือข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณีต่อไป
มาตรา ๗๗ ในระหว่างที่ ก.ก. ยังมิได้จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่ง มาตรฐานตําแหน่ง
มาตรฐานวิทยฐานะ และมาตรฐานตําแหน่งวิชาการตามความในหมวด ๓ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แห่ง พระราชบัญ ญั ตินี้ ให้ ข้าราชการกรุง เทพมหานครซึ่ งดํา รงตํ าแหน่งอยู่เดิ มมีสิ ท ธิไ ด้รับ เงิน เดือ น
เงินประจําตําแหน่ง ตลอดจนมีสิทธิอื่น ๆ ตามที่เคยมีสิทธิอยู่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
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พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แ ก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อน จนกว่า ก.ก. จะจัดทํา
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งมาตรฐานตําแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และมาตรฐานตําแหน่งวิชาการเสร็จ
และจัดตําแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครของทุกหน่วยงานเข้าประเภทตําแหน่ง สายงาน ระดับตําแหน่ง
ตําแหน่งที่มีวิท ยฐานะ และตําแหน่งวิชาการตามที่ได้จัดทําและประกาศให้ท ราบ จึงให้นําบทบัญญัติ
ในหมวด ๓ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร แห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ก.ก. ประกาศ
เป็นต้นไป และให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง สั่งแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครให้ดํารงตําแหน่งใหม่
ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ ก.ก. ประกาศ
การปรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งตามที่ ก.ก. กําหนดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ก. กําหนด
ให้ ก.ก. ดําเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๗๘ บรรดาบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคําสั่งใด
ที่อ้ า งถึ ง ตํ า แหน่ ง และระดั บ ตํ า แหน่ งของข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานครตามพระราชบัญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ถือว่าอ้างถึงตําแหน่งและระดับตําแหน่ง
ของข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ ก.ก. กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๙ ผู้ใดเป็นลูกจ้างของกรุงเทพมหานครอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ผู้นั้นเป็นลูกจ้างกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตินี้
ในระหว่ า งที่ ยั ง มิ ไ ด้ กํ า หนดมาตรฐานการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลหรื อ ออกข้ อ บั ง คั บ หรื อ
ตราข้อบัญ ญัติกรุง เทพมหานครตามมาตรา ๖๘ ให้นําข้อบัญ ญัติกรุง เทพมหานครว่าด้ว ยลูกจ้างซึ่งใช้
บังคับอยู่เดิมมาใช้บังคับไปพลางก่อน
มาตรา ๘๐ ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา หรือออกข้อบัญ ญัติ กฎ ข้อบังคับ
ระเบี ย บ มติ หรื อ ข้ อ กํ าหนดอื่ น ใดเพื่ อ ปฏิบั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ ให้ นํา พระราชกฤษฎี ก า
ข้อบัญ ญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบีย บ มติ หรือข้อกําหนดอื่น ใดซึ่งใช้ บังคับกับกรุง เทพมหานครหรื อ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครอยู่เดิมมาใช้บังคับโดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่ไม่อาจนําพระราชกฤษฎีกา ข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือข้อกําหนดอื่นใด
ที่กําหนดไว้แล้วมาใช้บังคับได้ตามวรรคหนึ่ง การจะดําเนินการเป็นประการใดให้เป็นไปตามที่ ก.ก. กําหนด
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มาตรา ๘๑ ข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้ใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือมีกรณีที่สมควรให้ออก
จากราชการก่อนวันที่บทบัญญัติในหมวด ๓ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจสั่งลงโทษผู้นั้นหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ส่วนการสอบสวน การพิจารณา และการ
ดําเนินการเพื่อลงโทษหรือให้ออกจากราชการ ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่
(๑) กรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ไปแล้ว
ก่อนวันที่บทบัญญัติในหมวด ๓ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังสอบสวน
ไม่แล้วเสร็จ ก็ให้สอบสวนตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
(๒) กรณีที่ได้มีก ารสอบสวนหรือพิจารณาโดยถู กต้องตามกฎหมายที่ ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็ จ
ไปแล้ว ก่อนวันที่บทบัญ ญัติในหมวด ๓ ข้าราชการกรุง เทพมหานคร แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้การสอบสวนหรือการพิจารณา แล้วแต่กรณี นั้นเป็นอันใช้ได้
(๓) กรณีท่ไี ด้มีการรายงานหรือส่งเรื่อง หรือนําสํานวนเสนอ หรือส่งให้ ก.ก. อ.ก.ก. สามัญ
หรือ อ.ก.ก. สํานัก ใด พิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น และ ก.ก. อ.ก.ก. สามัญ
หรือ อ.ก.ก. สํานัก แล้วแต่กรณี พิจารณาเรื่องนั้นยังไม่เสร็จ ให้ ก.ก. อ.ก.ก. สามัญ หรือ อ.ก.ก.
สํานัก พิจารณาตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
มาตรา ๘๒ ข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้ใดซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการ
ประเภทอื่นก่อนวันที่บทบัญญัติในหมวด ๓ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มีกรณีกระทําผิด วินัย หรื อกรณีที่ สมควรให้ออกจากงานหรือให้ ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้ว ย
ระเบี ย บบริ หารงานบุ คคลส่ว นท้ องถิ่ น หรือ กฎหมายว่ าด้ว ยระเบีย บข้าราชการนั้น อยู่ในวัน ก่อ นวัน ที่
บทบัญญัติในหมวด ๓ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชา
ตามพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจดําเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้น หรือดําเนินการสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๓ ผู้ใ ดถูก สั่ ง ลงโทษหรือ ถู ก สั่ง ให้อ อกจากราชการตามพระราชบั ญ ญัติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ถ้ายังมิได้ยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
และยังไม่พ้นกําหนดเวลาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ในวันที่บทบัญญัติในหมวด ๓ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่บทบัญญัติในหมวด ๓ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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มาตรา ๘๔ เรื่ อ งอุ ท ธรณ์ แ ละเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่บทบัญญัติในหมวด ๓ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และอยู่ในอํานาจการพิจารณาของ ก.ก. อ.ก.ก. สามัญ หรือ อ.ก.ก.
สํานัก ให้ ก.ก. อ.ก.ก. สามัญ หรือ อ.ก.ก. สํานัก แล้วแต่กรณีพิจารณาต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
เรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
ที่ได้ยื่น ต่อ ก.ก. อ.ก.ก. สามัญ หรือ อ.ก.ก. สํา นัก ในวัน หรือหลั งวัน ที่บทบัญ ญัติในหมวด ๓
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเป็นกรณีที่มีการลงโทษหรือสั่งการไว้
ก่อนวันที่บทบัญญัติในหมวด ๓ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ ก.พ.ค.
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้พิจารณาดําเนินการต่อไป
มาตรา ๘๕ การใดที่อยู่ระหว่างดําเนินการหรือเคยดําเนินการได้ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และมิได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีที่ไม่อาจ
ดํา เนิ น การตามพระราชบัญ ญั ตินี้ การดํ าเนิ น การต่อ ไปในเรื่อ งนั้ น จะสมควรดํ าเนิน การประการใด
ให้เป็นไปตามที่ ก.ก. กําหนด
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พระราชบั ญ ญัติฉบับ นี้ คือ โดยที่ม าตรา ๒๘๘ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ้นจากตํ าแหน่ง ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมและความจําเป็นของแต่ละท้องถิ่น รวมทั้ง ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีจํานวนเท่ากัน โดยการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เพื่อสร้างระบบคุ้มครองคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติประกอบกับ
ในปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบตํ า แหน่ ง ของข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ตามกฎหมายว่า ด้ ว ยระเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือ น ซึ่ งมีผลกระทบต่อการที่กรุงเทพมหานครได้นํากฎหมายดั งกล่าวมาใช้บังคั บโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อให้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

