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 คณุสมบติัทัว่ไปและลกัษณะต้องห้ามเบือ้งต้น 

      ของข้าราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  

 การใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพ 

    ในการด าเนินการทางวินัยและจริยธรรม 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ กองการเจ้าหน้าที ่
 

คณุสมบติัทัว่ไปและลกัษณะต้องห้ามเบือ้งต้น 



ของข้าราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

  
 

ผูท้ี่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องมีคุณสมบัติ

ทั่วไป และไม่มลีักษณะต้องหา้มเบือ้งตน้  ดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติทั่วไป 

 1.1 มีสัญชาติไทย 

 1.2  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี 

 1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

2. ลักษณะต้องหา้มเบือ้งตน้ 

2.1 เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมอืง   

2.2 เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกำหนด ดังนี้ 

(1) วณัโรคในระยะแพร่กระจายเชือ้ 

(2) โรคเท้าช้างในระยะทีป่รากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

(3) โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ 

(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง   

(5) โรคติดต่อร้ายแรงหรอืโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง

และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกำหนด 

 

1.3 การนำมาตรการทางการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดวินัย

อย่างร้ายแรงโดยการสั่งพักราชการ การสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน และการสั่งประจำ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในประกาศ 

คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์

และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์

และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หรือ

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์

และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่แก้ไข

เพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณีอย่างเคร่งครัด 

 2. กรณีผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24 

ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดยะลา เรื่อง 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

หรอืปฏิบัติหนา้ที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ใหถ้ือว่าผูน้ั้นกระทำผดิวินัย ในกรณีผู้บังคับบัญชา

เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใหถ้ือว่าผูน้ั้นไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่โดย

ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ ตามนัยข้อ 24 วรรคสิบสอง 

ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม  ทั้งนี้ ให้เป็นหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้กำกับดูแล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายแล้วแต่กรณีดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป 

 

 

 



 

1. ให้ผู ้บ ังคับบัญชามีหน้าที ่ต้องเร่งรัดการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการ

ดำเนินการทางวินัยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยเฉพาะกรณีมีพฤติกรรมชู้สาว 

การล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคามทางเพศ รวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์       

ในการกระทำการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้นำมาตรการทางการบริหาร      

ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดวินัยและจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี  

ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 มาอนุวัติใช้ร่วมกับแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ 

       1.1 ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

มีวนิัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย และดำเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่

ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย โดยถือปฏิบัติตาม

ขั้นตอนและภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดยะลา เรื ่อง หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขในการ

สอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด 

1.2 กรณีมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรอืมีกรณีเป็นที่สงสัย

ว่าขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูใ้ดกระทำผดิวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน 

ให้รีบดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากผลการ

สืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นปรากฏว่าผู้ใดกระทำผิดวินัย ให้รีบดำเนินการทาง

วินัยทันที และให้เร่งรัดการดำเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะเรื่องที่

อยู ่ในความสนใจของสาธารณชนหรือเรื ่องที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทาง

ราชการ 

 

 

  

2.3 เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไวก้่อน

ตามมาตรฐานทั่วไป  หรอืหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล 

ส่วนท้องถิ่นหรอืตามกฎหมายอื่น 

 2.4  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

 2.5 เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมอืง

หรอืเจ้าหนา้ที่ในพรรคการเมอืง 

 2.6 เป็นบุคคลล้มละลาย 

 2.7 เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 

เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

หรอืความผิดลหุโทษ 

             2.8 เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ        

                   2.9  เป็นผู ้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัย       

ตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่นหรอืตามกฎหมายอื่น 

 2.10  เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป

หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือ

ตามกฎหมายอื่น 

             2.11  เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน      

ในหน่วยงานของรัฐ 

                         



ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้นตามข้อ 2 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 หรือ  2.11  คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่ วนจังหวัด อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณี           
มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตาม 2.8 หรือ 2.9 ผู้นั้นต้องออกจากงาน หรือออกจากราชการ
ไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตาม  2.10  ผู้นั้นต้องออกจากงาน
หรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ มติของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด      
ในการยกเว้นดังกล่าวต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจำนวนกรรมการที่มาประชุม 
การลงมติให้กระทำโดยลับ 

ผู้ที่เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ   
ต้องห้ามเบื้องต้นตลอดเวลาที่รับราชการ เว้นแต่คุณสมบัติตามข้อ 2.3 หรือได้รับการยกเว้น ใน
กรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตามข้อ 2.7 การขอยกเว้นและการ
พิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด 

ภายใต้กรอบมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กำหนด คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะกำหนดคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นที่มีความจำเป็นเฉพาะสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดใน
จังหวัดเพ่ือให้เหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้ 

การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นที่มีความจำเป็นเฉพาะ
สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 การใดที ่อยู ่ระหว่างดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขที ่ใช้บังคับอยู ่ก่ อน
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ใช้บังคับให้เป็นอันยกเลิก โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับนี้แทน 
 

หมายเหตุ :  ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดยะลา  เรื่อง .หลักเกณฑ์และ 

                  เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2564     

                ลงวันที่  6 กันยายน  2564 
 
 

การใช้มาตรการทางการบริหารเพ่ือประสิทธิภาพ 

ในการด าเนินการทางวินัยและจริยธรรม 

  
 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 16 มนีาคม 2564 ได้มมีติใหอ้งค์กรกลาง

บริหารงานบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทต่างๆ ถือปฏิบัติตามมติ ก.พ. ในการ

ประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่ได้หยิบยกกรณีที่สื่อมวลชน  

ได้เสนอข่าวเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการในเรื่องชู้สาว การล่วงละเมิด

ทางเพศหรอืการคุกคามทางเพศ รวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการกระทำการดังกล่าว 

ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นความผดิทางวินัยและจริยธรรมอย่างร้ายแรงขึน้มาพิจารณา  ก.จ. ก.ท. 

และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 พิจารณา

เรื่องดังกล่าวแล้วมีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้มาตรการทางการบริหาร

เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม เพื่อให ้ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด 

และ ก.เมืองพัทยา มีมติแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

มาใช้กับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  และคณะกรรมการข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดยะลา  (ก.จ.จ.ยะลา)  ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 

27 สิงหาคม 2564  มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำแนวทางปฏิบัติ

เกี่ยวกับการใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและ

จริยธรรมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามาใช้กับข้าราชการองค์การบริหาร   

ส่วนจังหวัด  ดังนี้ 

 


