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  ขอ้  227    ใหผู้บ้งัคบับญัชาและผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและ            

ประสิทธิผลการปฏิบตังิานของพนกังานเทศบาลปีละสองครัง้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี  ก.ท.จ.  

กาํหนดในหมวด 14 

  ขอ้  228    การเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานเทศบาล  ใหเ้ล่ือนปีละสองครัง้ ดงันี ้

      (1)  ครัง้ท่ีหนึ่งครึง่ปีแรก  เล่ือนวนัท่ี 1 เมษายนของปีท่ีไดเ้ล่ือน 

      (2)  ครัง้ท่ีสองครึง่ปีหลงั  เล่ือนวนัท่ี 1 ตลุาคมของปีถดัไป 

  ขอ้  229    การเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานเทศบาล  ใหเ้ล่ือนไดไ้มเ่กินขัน้สงูของอนัดบั

เงินเดือนสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีไดร้บัแตง่ตัง้นัน้  

  ขอ้  230    พนกังานเทศบาลซึ่งจะไดร้บัการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนครึง่ขัน้ในแตล่ะครัง้

ตอ้งอยูใ่นหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

(1) ในครึง่ปีท่ีแลว้มาไดป้ฏิบตังิานตามหนา้ท่ีของตนดว้ยความสามารถ และดว้ย

ความอตุสาหะจนเกิดผลดีหรือความกา้วหนา้แก่ราชการ  ซึ่งผูบ้งัคบับญัชาไดพ้ิจารณาประเมินตามขอ้  

227 แลว้เห็นวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์สมควรจะไดเ้ล่ือนขัน้เงินเดือนครึง่ขัน้  

(2)  ในครึง่ปีท่ีแลว้มาจนถึงวนัออกคาํสั่งเล่ือนขัน้เงินเดือนตอ้งไมถ่กูสั่งลงโทษทางวินยั          

ท่ีหนกักวา่โทษภาคทณัฑ ์ หรือไมถ่กูศาลพพิากษาในคดีอาญาใหล้งโทษในความผิดท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัิ

หนา้ท่ีราชการ  หรือความผิดท่ีทาํใหเ้ส่ือมเสียเกียรติศกัดิข์องตาํแหนง่หนา้ท่ีราชการของตนซึ่งมิใชค่วาม   

ผิดท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

ในกรณีท่ีพนกังานเทศบาลผูใ้ดอยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์สมควรไดเ้ล่ือนขัน้เงินเดือนและไดถ้กู

งดเล่ือนขัน้เงินเดือนเพราะถกูสั่งลงโทษทางวินยัหรือถกูศาลพิพากษาในคดีอาญาใหล้งโทษในกรณีนัน้

มาแลว้  ใหผู้บ้งัคบับญัชาเล่ือนขัน้เงินเดือนประจาํครึง่ปีตอ่ไปใหผู้น้ัน้ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน  หรือวนัท่ี 1 

ตลุาคม ของครัง้ท่ีจะไดเ้ล่ือนเป็นตน้ไป 

(3)  ในครึง่ปีท่ีแลว้มาตอ้งไม่ถกูสั่งพกัราชการเกินกวา่สองเดือน 

(4)  ในครึง่ปีท่ีแลว้มาตอ้งไม่ขาดราชการโดยไมมี่เหตผุลอนัสมควร 

(5)  ในครึง่ปีท่ีแลว้มาไดร้บับรรจเุขา้รบัราชการมาแลว้เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ส่ีเดือน 
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(6)  ในครึง่ปีท่ีแลว้มาถา้เป็นผูไ้ดร้บัอนญุาตใหไ้ปศกึษาในประเทศ  หรือไปศกึษา     

อบรม  หรือดงูาน ณ ตา่งประเทศ  ตามระเบียบว่าดว้ยการใหข้า้ราชการไปศกึษาฝึกอบรม  และดงูาน      

ณ  ตา่งประเทศ  ตอ้งไดป้ฏิบตัหินา้ท่ีราชการในครึง่ปีท่ีแลว้มาเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ส่ีเดือน 

(7)  ในครึง่ปีท่ีแลว้มาตอ้งไม่ลา  หรือมาทาํงานสายเกินจาํนวนครัง้ท่ีนายกเทศมนตรี

หรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายกาํหนดเป็นหนงัสือไวก่้อนแลว้  โดยคาํนงึถึงลกัษณะงานและสภาพทอ้งท่ีอนัเป็น

ท่ีตัง้ของแตล่ะสว่นราชการหรือหนว่ยงาน 

(8)  ในครึง่ปีท่ีแลว้มาตอ้งมีเวลาปฏิบตัริาชการหกเดือน  โดยมีวนัลาไมเ่กินย่ีสิบสาม

วนั  แตไ่มร่วมถึงวนัลาดงัตอ่ไปนี ้

         (ก)  ลาอปุสมบท  หรือลาไปประกอบพธีิฮจัย ์ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอดุิอาระเบีย  

เฉพาะวนัลาท่ีมีสิทธ์ิไดร้บัเงินเดือนระหวา่งลาตามกฎหมายวา่ดว้ยการจา่ยเงินเดือน 

         (ข)  ลาคลอดบตุรไมเ่กินเกา้สิบวนั 

         (ค)  ลาป่วยซึ่งจาํเป็นตอ้งรกัษาตวัเป็นเวลานานไมว่่าคราวเดียวหรือหลายคราว           

รวมกนัไมเ่กินหกสิบวนัทาํการ 

         (ง)  ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบตัริาชการตามหนา้ท่ีหรือในขณะ          

เดนิทางไปหรือกลบัจากปฏิบตัริาชการตามหนา้ท่ี 

         (จ)  ลาพกัผอ่น 

         (ฉ)  ลาเขา้รบัการตรวจเลือกหรือเขา้รบัการเตรียมพล 

         (ช)  ลาไปปฏิบตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 

การนบัจาํนวนวนัลาไมเ่กินย่ีสิบสามวนัสาํหรบัวนัลากิจส่วนตวัและวนัลาป่วย             

ท่ีไมใ่ชว่นัลาป่วยตาม (8) (ง)  ใหน้บัเฉพาะวนัทาํการ 

  ขอ้  231    พนกังานเทศบาลซึ่งจะไดร้บัการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนหนึ่งขัน้ในแตล่ะ

ครัง้ตอ้งเป็นผูอ้ยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์จะไดร้บัการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนครึง่ขัน้ตามขอ้ 230  และอยูใ่น 

หลกัเกณฑป์ระการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 

      (1)  ปฏิบตังิานตามหนา้ท่ีไดผ้ลดีเดน่  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อนัก่อใหเ้กิด

ประโยชนแ์ละผลดีย่ิงตอ่ทางราชการและสงัคมจนถือเป็นตวัอยา่งท่ีดีได ้
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      (2)  ปฏิบตังิานโดยมีความคดิรเิริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือไดค้น้ควา้หรือประดษิฐ์          

สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชนต์อ่ทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการไดด้าํเนินการตามความคิดรเิริ่ม

หรือไดร้บัรองใหใ้ชก้ารคน้ควา้หรือสิ่งประดษิฐ์นัน้ 

      (3)  ปฏิบตังิานตามหนา้ท่ีท่ีมีสถานการณต์รากตราํเส่ียงอนัตรายมาก  หรือมีการ               

ตอ่สูท่ี้เส่ียงตอ่ความปลอดภยัของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 

      (4)  ปฏิบตังิานท่ีมีภาระหนา้ท่ีหนกัเกินกว่าระดบัตาํแหนง่จนเกิดประโยชนต์อ่ทาง          

ราชการเป็นพิเศษ  และปฏิบตังิานในตาํแหนง่หนา้ท่ีของตนเป็นผลดีดว้ย 

      (5)  ปฏิบตังิานตามตาํแหนง่หนา้ท่ีดว้ยความตรากตราํเหน็ดเหน่ือย ยากลาํบากเป็น

พิเศษและงานนัน้ไดผ้ลดีย่ิงเป็นประโยชนต์อ่ทางราชการและสงัคม 

      (6)  ปฏิบตังิานท่ีไดร้บัมอบหมายใหก้ระทาํกิจกรรมอย่างใดอยา่งหนึ่งจนสาํเรจ็เป็น

ผลดีย่ิงแก่ประเทศชาติ 

  ขอ้  232    การพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานเทศบาลตามขอ้  230  และขอ้ 231  

ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้ตน้หรือผูไ้ดร้บัมอบหมายนาํผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบตังิานท่ีไดด้าํเนินการตามขอ้  227   มาเป็นหลกัในการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน   ครัง้ท่ีหนึ่งและครัง้

ท่ีสอง  โดยพิจารณาประกอบกบัขอ้มลูการลา  พฤตกิรรมการมาทาํงาน  การรกัษาวินยั  การปฏิบตัิตาม

เหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการและขอ้ควรพิจารณาอ่ืน ๆ  ของผูน้ัน้ แลว้รายงานผลการพิจารณานัน้  

พรอ้มดว้ยขอ้มลูดงักลา่วตอ่ผูบ้งัคบับญัชาชัน้เหนือขึน้ไปตามลาํดบัจนถึงนายกเทศมนตรี 

  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง  ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้เหนือแตล่ะระดบัท่ีไดร้บั          

รายงานเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของนายกเทศมนตรีดว้ย 

  ขอ้  233    การพิจารณาผลการปฏิบตังิานและผลสมัฤทธ์ิของงาน  ใหน้บัชว่งเวลาการ               

ปฏิบตัริาชการและการปฏิบตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศตามขอ้  230 (8) (ช)  ในครึง่ปีท่ีแลว้มาเป็น

เกณฑ ์เวน้แต ่ ผูอ้ยูใ่นหลกัเกณฑต์ามขอ้ 230 (5) หรือ (6)  ใหน้บัชว่งเวลาปฏิบตัริาชการไมน่อ้ยกวา่        

ส่ีเดือนเป็นเกณฑพ์ิจารณา 

  ในกรณีท่ีพนกังานเทศบาลผูใ้ดโอน เล่ือนตาํแหนง่ ยา้ย สบัเปล่ียนหนา้ท่ีไปช่วยราชการใน

หนว่ยราชการอ่ืน ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบตังิานนอกเหนือหนา้ท่ีหรืองานพิเศษ     อ่ืนใด หรือลาไป

ปฏิบตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศตามขอ้  230 (8) (ช)  ในครึง่ปีท่ีแลว้มาใหน้าํผลการปฏิบตัริาชการ

และการปฏิบตังิานของผูน้ัน้ทกุตาํแหนง่และทกุแหง่มาประกอบการพิจารณาดว้ย 
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  ขอ้  234    ในการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนแตล่ะครัง้  นายกเทศมนตรีพิจารณารายงาน

ผลจากผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้ 232  ถา้เห็นวา่พนกังานเทศบาลผูใ้ดอยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์จะไดร้บัการพิจารณา

เล่ือนขัน้เงินเดือนครึง่ขัน้ตามขอ้  230  และปฏิบตัิตนเหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการ  ใหเ้ล่ือนขัน้เงินเดือน

ใหแ้ก่ผูน้ัน้ครึง่ขัน้  ถา้เห็นวา่พนกังานเทศบาลผูน้ัน้มีผลการปฏิบตังิานอยูใ่นหลกัเกณฑต์ามขอ้  231  ให้

เล่ือนขัน้เงินเดือนใหแ้ก่ผูน้ัน้หนึ่งขัน้ 

  ในกรณีท่ีพนกังานเทศบาลผูใ้ดไดร้บัการเล่ือนขัน้เงินเดือน ครึง่ปีแรกไมถึ่งหนึ่งขัน้  ถา้ใน

การพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนครึง่ปีหลงั  นายกเทศมนตรีไดพ้ิจารณาผลการปฏิบตัิงานครึง่ปีแรกกบัครึง่ปี

หลงัรวมกนัแลว้เห็นวา่มีมาตรฐานสงูกวา่การท่ีจะไดร้บัการเล่ือนขัน้เงินเดือนหนึ่งขัน้สาํหรบัปีนัน้  

นายกเทศมนตรีอาจมีคาํสั่งใหเ้ล่ือนขัน้เงินเดือนรวมทัง้ปีของพนกังานเทศบาลผูน้ัน้เป็นจาํนวนหนึ่งขัน้ครึง่

ไดแ้ตผ่ลการปฏิบตังิานทัง้ปีของขา้ราชการผูน้ัน้จะตอ้งอยูใ่นหลกัเกณฑป์ระการใดประการหนึ่งหรือหลาย

ประการดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 

      (1)  ปฏิบตังิานตามหนา้ท่ีไดผ้ลดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อนัก่อใหเ้กิด

ประโยชนแ์ละผลดีตอ่ทางราชการและสงัคม 

      (2)  ปฏิบตังิานโดยมีความคดิรเิริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือไดค้น้ควา้  หรือประดษิฐ์    

สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชนต์อ่ทางราชการ 

      (3)  ปฏิบตังิานตามหนา้ท่ีท่ีมีสถานการณต์รากตราํเส่ียงอนัตราย  หรือมีการตอ่สูท่ี้

เส่ียงตอ่ความปลอดภยัของชีวิต 

      (4)  ปฏิบตังิานท่ีมีภาระหนา้ท่ีหนกัเกินกว่าระดบัตาํแหนง่จนเกิดประโยชนต์อ่ทาง             

ราชการและปฏิบตังิานในตาํแหนง่หนา้ท่ีของตนเป็นผลดีดว้ย 

     (5)  ปฏิบตังิานตามตาํแหนง่หนา้ท่ีดว้ยความตรากตราํเหน็ดเหน่ือย  ยากลาํบากและ

งานนัน้ไดผ้ลดีเป็นประโยชนต์อ่ทางราชการและสงัคม 

      (6)  ปฏิบตังิานท่ีไดร้บัมอบหมายใหก้ระทาํกิจการอยา่งใดอย่างหนึ่งจนสาํเรจ็เป็น                   

ผลดีแก่ประเทศชาติ 
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  ในกรณีท่ีพนกังานเทศบาลผูใ้ดมีผลการปฏิบตังิานอยูใ่นเกณฑท่ี์ควรจะไดร้บัการเล่ือนขัน้

เงินเดือนครึง่ปีแรกหนึ่งขัน้  แตไ่มอ่าจสั่งเล่ือนขัน้เงินเดือนหนึ่งขัน้ใหไ้ด ้ เพราะมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัจาํนวน

เงินท่ีจะใชเ้ล่ือนขัน้เงินเดือนของสว่นราชการนัน้  ถา้ในการเล่ือนขัน้เงินเดือนครึง่ปีหลงั  พนกังานเทศบาล 

ผูน้ัน้มีผลการปฏิบตังิานอยูใ่นเกณฑไ์ดร้บัการเล่ือนขัน้เงินเดือนหนึ่งขัน้อีก  และไมมี่ขอ้จาํกดัเก่ียวกบั

จาํนวนเงินท่ีจะใชเ้ล่ือนขัน้เงินเดือนในคราวนัน้  นายกเทศมนตรีอาจมีคาํสั่งใหเ้ล่ือนขัน้เงินเดือนรวมทัง้ปี

ของพนกังานเทศบาลผูน้ัน้เป็นจาํนวนสองขัน้ได ้

  ขอ้  235    การพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนครึง่ปีใหแ้ก่พนกังานเทศบาล ซึ่งในครึง่ปีท่ีแลว้

มาไดร้บัอนญุาตใหล้าไปปฏิบตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศตามขอ้ 230 (8)(ช) ใหน้ายกเทศมนตรี

พิจารณาสั่งเล่ือนไดค้รัง้ละไมเ่กินครึง่ขัน้เม่ือผูน้ัน้กลบัมาปฏิบตัหินา้ท่ีราชการ  โดยใหส้ั่งเล่ือนยอ้นหลงัไป

ในแตล่ะครัง้ท่ีควรจะไดเ้ล่ือน  ทัง้นี ้ ใหมี้การประเมินผลการปฏิบตังิานตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี

นายกเทศมนตรีกาํหนด 

  ขอ้  236    ในการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนแตล่ะครัง้  ถา้นายกเทศมนตรี เห็นสมควรให้

พนกังานเทศบาลผูใ้ดไดเ้ล่ือนขัน้เงินเดือน  แตป่รากฏวา่ไดมี้   คาํสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน

พนกังานเทศบาลผูน้ัน้วา่กระทาํผิดวินยัอยา่งรา้ยแรงก่อนมีคาํสั่งเล่ือนขัน้เงินเดือน ใหน้ายกเทศมนตรีรอ

การเล่ือนขัน้เงินเดือนไวก่้อน  และใหก้นัเงินสาํหรบัเล่ือนขัน้เงินเดือนไวด้ว้ย  เม่ือการสอบสวนและการ

พิจารณาแลว้เสรจ็  ใหน้ายกเทศมนตรีพิจารณาดงันี ้

      (1)  ถา้ผูถ้กูแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนไมมี่ความผิด  หรือจะตอ้งถกูลงโทษ

ภาคทณัฑ ์ ใหส้ั่งเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไวไ้ด ้ ถา้ไดร้อการเล่ือนขัน้เงินเดือนไวเ้กินหนึ่งครัง้ใหส้ั่ง

เล่ือนขัน้เงินเดือนยอ้นหลงัไปในแตล่ะครัง้ท่ีไดร้อการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว ้แมว้า่ผูน้ัน้จะไดอ้อกจากราชการ

ไปแลว้ก็ตาม 

      (2)  ถา้ผูถ้กูแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนจะตอ้งถกูลงโทษตดัเงินเดือน  หรือลดขัน้

เงินเดือน  ใหง้ดเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไว ้ ถา้ไดร้อการเล่ือนขัน้เงินเดือนไวเ้กินหนึ่งครัง้ใหง้ดเล่ือน

ขัน้เงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไวใ้นครัง้ท่ีจะถกูลงโทษ  ถา้ผูน้ัน้ไดอ้อกจากราชการไปแลว้ดว้ยเหตอ่ืุนท่ีมิใช่

เพราะเหตเุกษียณอายตุามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ิน   ใหง้ดเล่ือนขัน้

เงินเดือนในครัง้ท่ีจะไดเ้ล่ือนขัน้เงินเดือนครัง้สดุทา้ย  แตถ่า้เป็นผูพ้น้จากราชการไปเพราะเกษียณอายตุาม 
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กฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ิน   ใหง้ดเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีนายกเทศมนตรีไดร้อ

การเล่ือนขัน้เงินเดือนไวใ้นวนัท่ี  30  กนัยายนของครึง่ปีสดุทา้ยก่อนท่ีผูน้ัน้จะพน้จากราชการ  สว่นในครัง้

อ่ืนใหส้ั่งเล่ือนขัน้เงินเดือนยอ้นหลงัไปในแตล่ะครัง้ท่ีไดร้อการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว ้

      (3)  ถา้ผูมี้อาํนาจแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนมีคาํสั่งลงโทษปลดออก หรือไลอ่อก 

จากราชการ หรือมีคาํสั่งใหอ้อกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมวัหมอง  ใหง้ดเล่ือนขัน้เงินเดือนทกุครัง้ท่ี        

ไดร้อการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว ้

  การพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  สาํหรบัผูท่ี้ถกูแตง่ตัง้คณะกรรมการ

สอบสวนวา่กระทาํผิดวินยัอยา่งรา้ยแรงหลายกรณี  ใหแ้ยกพิจารณาเป็นกรณี ๆ  ไป 

  ขอ้  237   ในการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนแตล่ะครัง้  นายกเทศมนตรีเห็นสมควรใหผู้ใ้ด 

ไดเ้ล่ือนขัน้เงินเดือน  แตป่รากฏวา่ผูน้ัน้ถกูฟ้องคดีอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัหินา้ท่ีราชการหรือ

ความผิดท่ีทาํใหเ้ส่ือมเสียเกียรติศกัดิข์องตาํแหนง่หนา้ท่ีราชการของตน  ซึ่งมิใชค่วามผิดท่ีไดก้ระทาํโดย

ประมาท ความผิดลหโุทษ หรือความผิดท่ีพนกังานอยัการรบัเป็นทนายแกต้า่งให ้ และศาลไดป้ระทบัฟ้อง

คดีนัน้แลว้ก่อนมีคาํสั่งเล่ือนขัน้เงินเดือน  ใหน้ายกเทศมนตรีรอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไวก่้อน  และใหก้นัเงิน

สาํหรบัเล่ือนขัน้เงินเดือนไวด้ว้ย  เม่ือศาลไดมี้คาํพิพากษาแลว้ ใหน้ายกเทศมนตรีพิจารณา  ดงันี ้

      (1)  ถา้ศาลพพิากษาวา่ผูน้ัน้ไมมี่ความผิด  ใหส้ั่งเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไวไ้ด ้          

ถา้ไดร้อการเล่ือนขัน้เงินเดือนไวเ้กินหนึ่งครัง้  ใหส้ั่งเล่ือนขัน้เงินเดือนยอ้นหลงัไปในแตล่ะครัง้ท่ีไดร้อการ

เล่ือนขัน้เงินเดือนไว ้ แมว้า่ผูน้ัน้จะไดอ้อกจากราชการไปแลว้ก็ตาม 

      (2)  ถา้ศาลพพิากษาใหล้งโทษเบากวา่โทษจาํคกุ  ใหง้ดเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีรอการ    

เล่ือนไว ้ ถา้ไดร้อการเล่ือนขัน้เงินเดือนไวเ้กินหนึ่งครัง้  ใหง้ดเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไวใ้นครัง้ท่ีศาล

พิพากษาใหล้งโทษ  ถา้ผูน้ัน้ไดอ้อกจากราชการไปแลว้ดว้ยเหตอ่ืุนท่ีมิใชเ่พราะเหตเุกษียณอายตุาม

กฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ิน  ใหง้ดเล่ือนขัน้เงินเดือนในครัง้ท่ีจะไดเ้ล่ือนขัน้

เงินเดือนครัง้สดุทา้ย  แตถ่า้เป็นผูพ้น้จากราชการไปเพราะเหตเุกษียณอายตุามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จ

บาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ิน  ใหง้ดเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีนายกเทศมนตรีไดร้อการเล่ือนขัน้เงินเดือนไวใ้น

วนัท่ี  30  กนัยายนของครึง่ปีสดุทา้ยก่อนท่ีผูน้ัน้จะพน้จากราชการ  สว่นในครัง้อ่ืนใหส้ั่งเล่ือนขัน้เงินเดือน

ยอ้นหลงัไปในแตล่ะครัง้ท่ีไดร้อการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว ้
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      (3)  ถา้ศาลพิพากษาใหล้งโทษจาํคกุหรือโทษหนกักวา่จาํคกุ  ใหง้ดเล่ือนขัน้เงินเดือน  

ทกุครัง้ท่ีไดร้อการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว ้

  การพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  สาํหรบัผูท่ี้ถกูฟ้องคดีอาญาหลาย    

คดีใหแ้ยกพิจารณาเป็นคดี ๆ  ไป 

  ขอ้  238   ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีไดร้อการเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานเทศบาลผูใ้ดไว ้

เพราะเหตถุกูแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามขอ้ 236  และเหตถุกูฟ้องคดีอาญาตามขอ้  237   ใหผู้มี้

อาํนาจดงักลา่วรอการเล่ือนขัน้เงินเดือนผูน้ัน้ไวจ้นกวา่การสอบสวนและการพิจารณาทางวินยัแลว้เสรจ็   

และจนกวา่ศาลมีคาํพิพากษาแลว้จงึใหผู้มี้อาํนาจสั่งเล่ือนขัน้เงินเดือนพิจารณาการเล่ือนขัน้เงินเดือนตาม

ขอ้ 236 (1) (2) หรือ (3)  หรือตามขอ้ 237 (1) (2) หรือ (3)  แลว้แตก่รณี  ทัง้นี ้ โดยถือเกณฑจ์าํนวนครัง้ท่ี

จะตอ้งงดเล่ือนขัน้ เงินเดือนท่ีมากกว่าเป็นหลกัในการพิจารณา  เวน้แตผู่น้ัน้ไดพ้น้จากราชการไปแลว้ตาม

ผลของการถกูแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามขอ้  236  หรือตามผลของการถกูฟ้องคดีอาญาตามขอ้  

237  กรณีใดกรณีหนึ่ง  จงึจะพิจารณาการเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไวไ้ดต้ามผลของกรณีนัน้โดยไม่

ตอ้งรอผลของอีกกรณีหนึ่ง  

 ขอ้  239    ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นสมควรเล่ือนขัน้เงินเดือนใหพ้นกังาน

เทศบาลผูใ้ด  แตผู่น้ัน้จะตอ้งพน้จากราชการไปเพราะเหตเุกษียณอายตุามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จ

บาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ิน  ใหน้ายกเทศมนตรีสั่งเล่ือนขัน้เงินเดือนเพ่ือประโยชนใ์นการคาํนวณ

บาํเหน็จบาํนาญใหผู้น้ัน้ใน วนัท่ี  30  กนัยายนของครึง่ปีสดุทา้ยก่อนท่ีจะพน้จากราชการ 

  ขอ้  240    ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นสมควรเล่ือนขัน้เงินเดือนใหพ้นกังาน

เทศบาลผูใ้ด  แตผู่น้ัน้ไดต้ายในหรือหลงัวนัท่ี 1 เมษายน  หรือวนัท่ี 1 ตลุาคมหรือออกจากราชการไมว่า่

ดว้ยเหตใุด ๆ  หลงัวนัท่ี 1 เมษายนหรือวนัท่ี 1 ตลุาคม  แตก่่อนท่ีจะมีคาํสั่งเล่ือนขัน้เงินเดือนในแตล่ะครัง้  

ผูมี้อาํนาจสั่งเล่ือนขัน้เงินเดือนจะสั่งเล่ือนขัน้เงินเดือนใหผู้น้ัน้ยอ้นหลงัไปถึงวนัท่ี 1 เมษายนหรือวนัท่ี 1 

ตลุาคมครึง่ปีท่ีจะไดเ้ล่ือนนัน้ก็ได ้ แตถ่า้ผูน้ัน้ไดพ้น้จากราชการเพราะเหตเุกษียณอายตุามกฎหมายวา่ดว้ย

บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินไปก่อนท่ีจะมีคาํสั่งเล่ือนขัน้เงินเดือนเพ่ือประโยชนใ์นการคาํนวณ

บาํเหน็จบาํนาญ  นายกเทศมนตรีจะสั่งเล่ือนขัน้เงินเดือนใหผู้น้ัน้ยอ้นหลงัไปถึงวนัท่ี 30 กนัยายนของครึง่ปี

สดุทา้ยท่ีจะไดเ้ล่ือนนัน้ก็ได ้
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  ขอ้  241    พนกังานเทศบาลผูใ้ดไมอ่ยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์จะเล่ือนขัน้เงินเดือนไดค้รึง่ขัน้ตาม

ขอ้ 230 เน่ืองจากขาดคณุสมบตัเิก่ียวกบัระยะเวลาการปฏิบตัริาชการ  การลา  หรือการมาทาํงานสาย

ตามท่ีกาํหนด  แตน่ายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นสมควรเล่ือนขัน้เงินเดือนใหโ้ดยมีเหตผุลเป็นกรณีพิเศษให้

นายกเทศมนตรีเสนอ  ก.ท.จ.  เพ่ือพิจารณาอนมุตัใิหส้ั่งเล่ือนขัน้เงินเดือนเป็นการเฉพาะราย 

  ขอ้  242    การเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานเทศบาล ใหด้าํเนินการตามขอ้  224  โดยให ้

เทศบาลตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง เพ่ือพิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในหมวดนี ้  และให้

นายกเทศมนตรีเป็นผูมี้อาํนาจสั่งเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานเทศบาลทกุตาํแหนง่  ตามความเห็นของ

คณะกรรมการ  ดงักลา่ว 

  สาํหรบัการเล่ือนขัน้เงินเดือนของพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษา  ใหเ้ทศบาล 

แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการระดบัโรงเรียนของแตล่ะโรงเรียนขึน้มาพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการฯตาม

วรรคหนึ่ง  โดยแยกพิจารณาตา่งหากจากพนกังานเทศบาลแลว้รายงานให ้ก.ท. เพ่ือตรวจสอบอีกครัง้หนึ่ง 

ขอ้  243    ในการกาํหนดโควตาการเล่ือนขัน้เงินเดือนกรณีพิเศษ กาํหนดวงเงินท่ีใชใ้น                

การเล่ือนขัน้เงินเดือน และการกาํหนดเงินตอบแทนพิเศษสาํหรบัพนกังานเทศบาล ใหเ้ป็นไปตามท่ี  ก.ท. 

กาํหนด  

  ขอ้  244    พนกังานเทศบาลผูใ้ดถึงแก่ความตาย เน่ืองจากการปฏิบตัหินา้ท่ีราชการ      

ใหเ้ทศบาลพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนใหผู้น้ัน้เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชนใ์นการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญ    

ทัง้นี ้ใหน้าํกฎหมายหรือระเบียบท่ีกาํหนดไวส้าํหรบัขา้ราชการพลเรือนมาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม  

  ขอ้  245    ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ของพนกังานเทศบาลผูถึ้งแก่ความตายเน่ืองจากการ

ปฏิบตัหินา้ท่ีราชการ เป็นผูมี้หนา้ท่ีรายงาน และเสนอขอใหพ้ิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ โดย

รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  แลว้เสนอใหผู้บ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงนายกเทศมนตรี 

  ในการรายงานและการเสนอขอใหพ้ิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ตาม                     

วรรคหนึ่ง ใหก้าํหนดรายละเอียด ดงันี ้

(1) ช่ือพนกังานเทศบาลผูถึ้งแก่ความตาย และประวตักิารรบัราชการของพนกังาน 

เทศบาลผูถึ้งแก่ความตาย 
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(2) รายงานเหตท่ีุพนกังานเทศบาลผูน้ัน้ถึงแก่ความตายเน่ืองจากการปฏิบตัิหนา้ท่ี 

ราชการ 

(3) ความเห็นในการเสนอขอใหพ้ิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเพ่ือ

ประโยชนใ์นการคาํนวณบาํเหน็จ 

(4) สาํเนาเอกสารของทางราชการท่ีออกเก่ียวกบัการตาย และสาเหตกุารตาย 

(5) เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีมีความจาํเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณา  

  ขอ้  246    เม่ือนายกเทศมนตรีไดร้บัรายงานดงักล่าวแลว้  ใหน้ายกเทศมนตรีแตง่ตัง้ 

คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนสาํหรบัพนกังานเทศบาลผูถึ้งแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษเพ่ือ

ประโยชนใ์นการคาํนวณบาํเหน็จความชอบกรณีพิเศษขึน้คณะหนึ่ง จาํนวนไมเ่กิน 3  คน  ประกอบดว้ย 

ปลดัเทศบาล  และผูอ้าํนวยการกองหรือหวัหนา้ส่วนราชการ   เพ่ือพิจารณารายงานการขอเล่ือนขัน้       

เงินเดือนกรณีพิเศษของพนกังานผูถึ้งแก่ความตายเพ่ือประโยชนใ์นการคาํนวณบาํเหน็จความชอบ          

กรณีพิเศษ 

  ขอ้  247    ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ใหพ้ิจารณารายงานการขอเล่ือนขัน้

เงินเดือนกรณีพิเศษตามขอ้  245 โดยใหพ้ิจารณา ดงันี ้

(1) พนกังานเทศบาลผูน้ัน้ถึงแก่ความตาย เน่ืองจากการปฏิบตัหินา้ท่ีราชการหรือไม ่

(2) เหตท่ีุทาํใหถึ้งแก่ความตายเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรงของผูต้าย 

หรือจากความผิดของผูต้ายหรือไม ่

(3) ความเห็นสมควรเล่ือนขัน้เงินเดือนใหเ้ป็นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชนใ์นการคาํนวณ

บาํเหน็จหรือไม ่

ขอ้  248    เม่ือคณะกรรมการไดพ้ิจารณาตามขอ้ 247  แลว้ ใหป้ระชมุพิจารณาและมี

ความเห็นวา่สมควรเล่ือนขัน้เงินเดือนใหพ้นกังานเทศบาลผูถึ้งแก่ความตายเป็นกรณีพเิศษเพ่ือประโยชนใ์น

การคาํนวณบาํเหน็จ หรือไม่หากเห็นว่าควรเล่ือนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษไดจ้ะสมควรเล่ือนขัน้เงินเดือน

จาํนวนก่ีขัน้  ทัง้นีใ้หน้าํกฎหมายหรือระเบียบท่ีกาํหนดไวส้าํหรบัขา้ราชการพลเรือนมาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม

และเสนอความเห็นในการพิจารณาตอ่นายกเทศมนตรีพิจารณาตอ่ไป   
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  ใหน้ายกเทศมนตรี เสนอเรื่องการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนกรณีพิเศษและความเห็นตาม

วรรคหนึ่ง ให ้ ก.ท.จ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

  ขอ้  249    การสั่งเล่ือนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษสาํหรบัพนกังานเทศบาลผูถึ้งแก่ความ

ตายเน่ืองจากการปฏิบตัหินา้ท่ีราชการดงักลา่ว  ใหน้ายกเทศมนตรีเป็นผูมี้อาํนาจสั่งตามมตขิอง  ก.ท.จ. 

ตามขอ้  248 โดยใหมี้ผลเพ่ือประโยชนใ์นการคาํนวณบาํเหน็จเทา่นัน้ 

  ขอ้  250   การเล่ือนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษสาํหรบัพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดั

สถานศกึษาผูถึ้งแก่ความตาย  เน่ืองจากการปฏิบตัหินา้ท่ีราชการดงักลา่วใหน้ายกเทศมนตรีเป็นผูมี้อาํนาจ

สั่งตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  โดยใหมี้ผลเพ่ือ

ประโยชนใ์นการคาํนวณบาํเหน็จ  ความชอบกรณีพิเศษแลว้รายงานให ้ก.ท. ทราบ  เพ่ือแจง้ใหห้นว่ยงานท่ี

ไดร้บัการจดัสรรอตัราเงินเดือนของตาํแหนง่จากสาํนกังบประมาณทาํความตกลงกบัสาํนกังบประมาณ

ตอ่ไป 

หมวด  12 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

  ขอ้  251    การกาํหนดและการเปล่ียนแปลงขนาดของเทศบาล  กรอบระดบัตาํแหนง่      

ผูบ้รหิารของเทศบาล  ใหด้าํเนินการได ้ ดงันี ้

   (1)  ใหก้าํหนดขนาดของเทศบาลออกเป็น  3  ขนาด  ไดแ้ก่  ขนาดใหญ่            

ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  เทศบาลใดจะเป็นขนาดใดใหก้าํหนด  ดงันี ้

    (ก)  เทศบาลชัน้ 1  เดมิ จดัใหเ้ป็นเทศบาลขนาดใหญ่ 

    (ข)  เทศบาลชัน้ 2 – 6  เดมิ จดัใหเ้ป็นเทศบาลขนาดกลาง 

    (ค)  เทศบาลชัน้ 7  เดมิ จดัใหเ้ป็นเทศบาลขนาดเล็ก 

   (2)  เทศบาลสามารถเปล่ียนแปลงขนาดไดต้ามความจาํเป็นและความเหมาะสม

โดยจะตอ้งผา่นเกณฑเ์บือ้งตน้ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  กาํหนด 

   (3)  คณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นผูพ้ิจารณาเห็นชอบการกาํหนดขนาด

ของเทศบาลเป็นขนาดใหญ่  ขนาดกลาง  และขนาดเล็กตามท่ีเทศบาลเสนอ 

   (4)  ใหน้าํการกาํหนดขนาดของเทศบาลมาใชใ้นการกาํหนดหรือเปล่ียนแปลง

ระดบัตาํแหนง่ผูบ้รหิารของเทศบาล  ตามกรอบระดบัตาํแหนง่ฯ  แนบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้
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          การกาํหนดหรือเปล่ียนแปลงระดบัตาํแหนง่ตามวรรคหนึ่ง  ใหเ้ป็นไปตามท่ี

คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกาํหนด 

   (5)  การเปล่ียนแปลงขนาดเทศบาลหรือระดบัตาํแหนง่ตามขอ้ 2  และขอ้  4  ตอ้ง

ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล ก่อน 

  ขอ้  252    ใหเ้ทศบาลกาํหนดสว่นราชการเพ่ือรองรบัอาํนาจหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดใน

กฎหมายวา่ดว้ยเทศบาล กฎหมายวา่ดว้ยการกาํหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์ร     

ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  และกฎหมายอ่ืนท่ีกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีใหแ้ก่เทศบาล 

  ในการกาํหนดโครงสรา้งสว่นราชการตามวรรคหนึ่ง ใหค้าํนงึถึงความตอ้งการ และ               

ความเหมาะสมของเทศบาล  โดยใหมี้การแบง่สว่นราชการดงัตอ่ไปนี ้

    (1)  สาํนกัปลดัเทศบาล 

    (2)  กอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน 

  ใหส้ว่นราชการตาม (1)  มีฐานะเป็นกอง 

ขอ้  253    ใหเ้ทศบาลประกาศกาํหนดกองหรือสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนตาม       

ขอ้ 252  วรรคสอง (2)   ซึ่งถือวา่เป็นสว่นราชการท่ีมีความจาํเป็นในการบริหารราชการของเทศบาล ดงันี ้

ก.  สว่นราชการท่ีเป็นสาํนกัหรือกอง 

(1) การคลงั 

(2) การชา่ง 

(3) การสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม 

(4) การการศกึษา 

(5) วิชาการและแผนงาน 

(6) การประปา 

(7) การแพทย ์

(8) การชา่งสขุาภิบาล 

(9) การสวสัดกิารสงัคม 

ข. หนว่ยตรวจสอบภายในและแขวง 
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ขอ้  254   ภายใตบ้งัคบัขอ้ 252  เทศบาลอาจประกาศกาํหนดกอง  หรือสว่นราชการอ่ืนได้

ตามความเหมาะสม และความจาํเป็นของเทศบาล  โดยความเห็นชอบของ  ก.ท.จ.  

ขอ้  255   ในการประกาศกาํหนดกองหรือส่วนราชการตามขอ้ 254 ใหเ้ทศบาลจดัทาํเป็น

ประกาศเทศบาล โดยใหก้าํหนดอาํนาจหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของกองหรือสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน

โดยมีแนวทางการกาํหนด ดงันี ้

(1) สาํนกัปลดัเทศบาล ใหมี้หนา้ท่ีความรบัผดิชอบเก่ียวกบัราชการทั่วไปของ  

เทศบาล และราชการท่ีมิไดก้าํหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของกอง  หรือสว่นราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทัง้

กาํกบัและเรง่รดัการปฏิบตัริาชการของสว่นราชการในเทศบาลใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และ

แผนการปฏิบตัริาชการของเทศบาล 

(2) กองวิชาการและแผนงาน  มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการวิเคราะหน์โยบายและแผน   

ซึ่งมีลกัษณะเพ่ือประกอบการกาํหนดนโยบายจดัทาํแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน

ตามแผนและโครงการตา่ง ๆ  ซึ่ง  อาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง  

การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ  ทัง้นี ้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพทัยาและ

โครงการระดบัชาต ิ ระดบักระทรวง  ระดบักรม  หรือระดบัจงัหวดัแลว้แตก่รณี  และปฏิบตัหินา้ท่ีอ่ืนท่ี      

เก่ียวขอ้ง 

(3)  กองคลงั สาํนกัการคลงัมีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบเก่ียวกบังานการจา่ย การรบั  

การนาํสง่เงิน  การเก็บรกัษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาํคญั ฎีกา งานเก่ียวกบั               

เงินเดือน  คา่จา้ง คา่ตอบแทน เงินบาํเหน็จ บาํนาญ เงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกบัการจดัทาํงบประมาณฐานะทาง

การเงิน การจดัสรรเงินตา่ง ๆ  การจดัทาํบญัชีทกุประเภท ทะเบียนคมุเงินรายไดแ้ละรายจา่ยตา่ง ๆ           

การควบคมุการเบกิจา่ย งานทาํงบทดลองประจาํเดือน ประจาํปี งานเก่ียวกบัการพสัดขุองเทศบาลและ 

งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีไดร้บัมอบหมาย 

(4)  กองชา่ง สาํนกัการชา่งมีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบเก่ียวกบัการสาํรวจ ออกแบบ  

การจดัทาํขอ้มลูทางดา้นวิศวกรรม การจดัเก็บและทดสอบคณุภาพวสัด ุงานออกแบบและเขียนแบบ        

การตรวจสอบ  การก่อสรา้ง งานการควบคมุอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบตังิานการ        

ก่อสรา้งและซอ่มบาํรุง การควบคมุการก่อสรา้งและซอ่มบาํรุง งานแผนงานดา้นวิศวกรรมเคร่ืองจกัรกล  

การรวบรวมประวตัิตดิตาม ควบคมุการปฏิบตังิานเคร่ืองจกัรกล การควบคมุ การบาํรุงรกัษาเคร่ืองจกัรกล

และยานพาหนะงานเก่ียวกบัแผนงาน ควบคมุ เก็บรกัษา การเบกิจ่ายวสัด ุอปุกรณ ์อะไหล ่นํา้มนัเชือ้เพลิง 

และงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีไดร้บัมอบหมาย 
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(5)  กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม  สาํนกัการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม           

มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัสาธารณสขุชมุชนสง่เสรมิสขุภาพและอนามยั  กองปอ้งกนัโรคตดิตอ่  งานสขุาภิบาล          

สิ่งแวดลอ้มและงานอ่ืน ๆ  เก่ียวกบัการใหบ้รกิารดา้นสาธารณสขุ  งานสตัวแพทย ์ ในกรณีท่ียงัไมไ่ด ้        

จดัตัง้กองแพทย ์ จะมีงานดา้นการรกัษาพยาบาลในเบือ้งตน้เก่ียวกบัศนูยบ์รกิารสาธารณสขุและ             

งานทนัตสาธารณสขุ 

(6)  กองการศกึษา  สาํนกัการศกึษามีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบเก่ียวกบัการบรหิาร 

ศกึษาและพฒันาการศกึษา  ทัง้การศกึษาในระบบการศกึษา  การศกึษานอกระบบการศกึษาและการศกึษา

ตามอธัยาศยั  เชน่  การจดัการศกึษาปฐมวยั  อนบุาลศกึษา  ประถมศกึษา  มธัยมศกึษาและอาชีวศกึษา  

โดยใหมี้งาน ธุรการ  งานการเจา้หนา้ท่ี  งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน  งานศกึษานิเทศ  งานกิจการ        

นกัเรียน  งานการศกึษาปฐมวยั  งานขยายโอกาสทางการศกึษา  งานฝึกและสง่เสรมิอาชีพ  งานหอ้งสมดุ  

พิพิธภณัฑแ์ละเครือขา่ยทางการศกึษา งานกิจการศาสนา  สง่เสรมิประเพณี  ศลิปวฒันธรรม  งานกีฬา

และนนัทนาการ งานกิจกรรมเดก็เยาวชนและการศกึษานอกโรงเรียน  และงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ี

ไดร้บัมอบหมาย 

(7)  กองสวสัดกิารและสงัคม  สาํนกัสวสัดิการสงัคมมีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 

เก่ียวกบัการสงัคมสงเคราะห ์ การสง่เสรมิสวสัดกิารเดก็และเยาวชน  การพฒันาชมุชน  การจดัระเบียบ 

ชมุชนหนาแนน่  และชมุชนแออดั  การจดัใหมี้และสนบัสนนุกิจกรรมศนูยเ์ยาวชน  การส่งเสรมิงานประเพณี

ทอ้งถ่ิน  และงานสาธารณะ การใหค้าํปรกึษาแนะนาํหรือตรวจสอบเก่ียวกบังานสวสัดิการสงัคมและ

ปฏิบตังิานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

(8)  กองการประปา  สาํนกัการประปามีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุ 

การผลิตและการจาํหน่ายนํา้ประปา  การติดตัง้ประปา  การควบคมุการดาํเนินการเก่ียวกบัการงบประมาณ

รายได ้ รายจา่ย  การบญัชี  พสัด ุ การวางแผนปรบัปรุงในขอ้บกพรอ่งตา่ง ๆ  ของการประปา  รวมทัง้การ

ปฏิบตัหินา้ท่ีอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(9) กองการแพทย ์ สาํนกัการแพทยมี์หนา้ท่ีความรบัผิดชอบเก่ียวกบัการ 

พยาบาลและการบริการทางการแพทย ์ งานวิชาการและแผนงานทางดา้นการแพทยพ์ยาบาลและบรกิาร

สาธารณสขุ  งานเภสชักรรม  ทตันสาธารณสขุ  งานชนัสตูรและรงัษีวิทยา  งานเวชกรรม  งานผูป่้วยนอก  

งานผูป่้วยในและหอ้งคลอด  งานหอ้งผา่ตดั  และวิสญัญี  รวมทัง้งานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

(10)  กองชา่งสขุาภิบาล  สาํนกัการชา่งสขุาภิบาลมีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ        
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เก่ียวกบัการจดัการสิ่งแวดลอ้ม  ดา้นวสัดท่ีุใชแ้ลว้ (ขยะ)  การจดัการคณุภาพนํา้  การควบคมุออกแบบ

และก่อสรา้งอาคารโรงงาน  ท่ีมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม  การควบคมุดแูลรกัษาตรวจสอบระบบบาํบดั      

นํา้เสีย  และมลพิษในดา้นอ่ืน ๆ  รวมทัง้การปฏิบตังิานตา่ง ๆ  ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

 

(11)  หน่วยตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบเก่ียวกบังานการตรวจสอบ      

บญัชี เอกสารการเบกิจ่าย เอกสารการรบัเงินทกุประเภท ตรวจสอบการเก็บรกัษาหลกัฐานการบญัชี งาน

ตรวจสอบพสัดแุละการเก็บรกัษา งานตรวจสอบทรพัยส์ินและการทาํประโยชนจ์ากทรพัยส์ินเทศบาลและ

งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีไดร้บัมอบหมาย 

  (12) แขวง  มีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบกิจการภายในแขวงในสว่นท่ีเป็นอาํนาจ       

หนา้ท่ีของปลดัเทศบาล  โดยใหมี้สาํนกังานแขวง  งานการศกึษา  งานคลงั  งานสวสัดิการสงัคม  งานการ

ประปา  งานสาธารณสขุ  งานชา่ง  อยูใ่นแขวง  หรืออาจจะใหมี้การแบง่สว่นงานอ่ืน ๆ  ท่ีจาํเป็นมาปฏิบตัิ

หนา้ท่ีในแขวงนัน้  รวมทัง้ปฏิบตังิานในหนา้ท่ีอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

ขอ้  256    สาํนกัปลดัเทศบาลมีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบเก่ียวกบัราชการทั่วไปของเทศบาล

และราชการท่ีมิไดก้าํหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของสาํนกั  กอง  หรือสว่นราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทัง้

กาํกบัและเรง่รดัการปฏิบตัริาชการของสว่นราชการในเทศบาลใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและ

แผนการปฏิบตัริาชการของเทศบาล  โดยมีหวัหนา้สาํนกัปลดัเทศบาลเป็นผูป้กครองบงัคบับญัชาพนกังาน

และลกูจา้ง  และรบัผิดชอบในการปฏิบตัริาชการของสาํนกัปลดัเทศบาล 

ขอ้  257    สาํนกั  กอง หรือสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนตามขอ้  252  วรรคสอง (2)   

ใหมี้หนา้ท่ีรบัผิดชอบตามท่ีกาํหนดในประกาศเทศบาล  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังาน 

เทศบาล 

ขอ้  258    การแบง่สว่นราชการภายในสาํนกัปลดัเทศบาล  สาํนกั  กอง  หรือสว่นราชการ

ท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนตามขอ้  252  ใหก้าํหนดเป็นประกาศเทศบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

พนกังานเทศบาล  ทัง้นี ้ ใหก้าํหนดอาํนาจหนา้ท่ีความรบัผิดชอบภายในสว่นราชการภายในไวใ้นประกาศ

เทศบาล  ดงักลา่วดว้ย 

การกาํหนดหนา้ท่ีรบัผิดชอบของสว่นราชการท่ีจดัแบง่ภายในตามวรรคหนึ่ง  ตอ้งเป็น

หนา้ท่ีความรบัผิดชอบท่ีอยูใ่นขอบเขตของหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของสว่นราชการนัน้ 

ขอ้  259  การจดัตัง้  การปรบัปรุง  การรวมหรือการยบุเลิกการแบง่สว่นราชการตาม          

ขอ้ 253  ใหเ้ทศบาลพิจารณาเสนอความเห็นและพิจารณาอตัรากาํลงั  การจดัสรรงบประมาณให ้        

สอดคลอ้งกนัแลว้เสนอตอ่คณะกรรมการพนกังานเทศบาล  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
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ในการพิจารณาขอจดัตัง้  ปรบัปรุง  การรวมหรือการยบุเลิกการแบง่สว่นราชการตาม 

วรรคหนึ่ง  ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาล  พิจารณาโดยคาํนงึถึงภารกิจอาํนาจหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ

ของเทศบาล  ตามท่ีกฎหมายกาํหนด  ลกัษณะงาน  คณุภาพของงาน  ปรมิาณงาน  และความจาํเป็น

ความเหมาะสม  ตลอดทัง้อตัรากาํลงัของพนกังานของส่วนราชการ  และงบประมาณคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ  ของ

เทศบาลประกอบดว้ย   

ขอ้  260    การจดัตัง้กองหรือสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนขึน้ใหม ่เพ่ือรองรบัภารกิจ

หนา้ท่ีของเทศบาล หรือการปรบัปรุงการกาํหนดสว่นราชการของเทศบาล    ซึ่งมีการจดัตัง้กอง หรือ            

สว่นราชการขึน้ใหม ่ใหเ้ทศบาล เสนอเหตผุลความจาํเป็น และรา่งประกาศเทศบาล กาํหนดกองหรือ    

สว่นราชการขึน้ใหม ่เพ่ือให ้ ก.ท.จ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ โดยใหมี้รายการ ดงันี ้

(1) เหตผุล ความจาํเป็นท่ีตอ้งจดัตัง้กองหรือส่วนราชการขึน้ใหม ่

(2) ช่ือกองหรือสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 

(3) อาํนาจหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของกองหรือส่วนราชการ นัน้ 

(4) ลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ (3) คณุภาพและปรมิาณงานถึงขนาดตอ้ง             

จดัตัง้เป็นหนว่ยงานระดบั กองและกาํหนดอตัรากาํลงัพนกังานเทศบาลในสว่นราชการนัน้ 

(5) รา่งประกาศเทศบาล กาํหนดสว่นราชการท่ีปรบัปรุงใหม่ โดยกาํหนดอาํนาจ    

หนา้ท่ีความรบัผิดชอบของกองหรือสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนและการจดัแบง่สว่นราชการภายในตาม

ขอ้ 258 

  ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ.  ใหค้าํนงึถึงภารกิจอาํนาจหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของ               

เทศบาลตามท่ีกฎหมายกาํหนดลกัษณะงานคณุภาพของงาน ปรมิาณงาน และความจาํเป็นความ        

เหมาะสม ตลอดทัง้อตัรากาํลงัของพนกังานเทศบาล และงบประมาณคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ของเทศบาล 

ขอ้  261    เม่ือ  ก.ท.จ.   ไดพ้ิจารณาการขอจดัตัง้หรือปรบัปรุงการกาํหนดสว่นราชการ

ตามขอ้  259 แลว้ 

(1) มีมตเิห็นชอบการจดัตัง้หรือปรบัปรุงการกาํหนดสว่นราชการใหม ่และอตัรา            

กาํลงัพนกังานเทศบาล ท่ีกาํหนดในกองหรือสว่นราชการท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม ่เป็นการปรบัเกล่ียมาจากกองหรือ

สว่นราชการอ่ืนภายในเทศบาล โดยไมเ่พิ่มอตัรากาํลงั ใหน้ายกเทศบาลลงนามในประกาศใชบ้งัคบั และ

ดาํเนินการตามมต ิ ก.ท.จ.  
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(2) มีมตเิห็นชอบการจดัตัง้หรือปรบัปรุงการกาํหนดสว่นราชการใหม ่ และอตัรา               

กาํลงัพนกังานเทศบาล ท่ีกาํหนดในกองหรือสว่นราชการท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม ่เป็นการกาํหนดตาํแหนง่เพิ่มใหม ่

ใหเ้สนอเรื่องการกาํหนดตาํแหนง่เพิ่มใหมใ่ห ้ ก.ท. ใหค้วามเห็นชอบก่อน 

(3) มีมตเิป็นประการอ่ืนใด ใหเ้ทศบาลดาํเนินการตามมตขิอง ก.ท.จ. นัน้ 

หมวด  13 

วิธีการบริหารและการปฏิบัตงิานของพนักงานเทศบาล 

  ขอ้  262    ในการบรหิารกิจการของเทศบาล  คณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีใน          

รูปแบบคณะเทศมนตรี  อาจมอบอาํนาจโดยทาํเป็นหนงัสือใหน้ายกเทศมนตรี  เทศมนตรี  ปลดัเทศบาล

หรือรองปลดัเทศบาลทาํการแทนคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีแลว้แตก่รณีได ้ ทัง้นี ้ ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายวา่ดว้ยเทศบาล 

  เทศบาลท่ีมีการบรหิารในรูปแบบเลือกตัง้นายกเทศมนตรีโดยตรง  การรกัษาราชการแทน  

หรือการปฏิบตัริาชการแทนของนายกเทศมนตรีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยเทศบาล 

  ขอ้  263   ในสาํนกั  กองหรือสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน  มีผูอ้าํนวยการสาํนกั           

ผูอ้าํนวยการกอง  หรือหวัหนา้สว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน  คนหนึ่งเป็นผูป้กครองบงัคบับญัชา

ขา้ราชการ  และรบัผิดชอบในการปฏิบตัริาชการของสาํนกั  กอง  หรือสว่นราชการนัน้ 

  ขอ้  264    ในการปฏิบตังิานของพนกังานเทศบาลเก่ียวกบัการวินิจฉยัปัญหาและสั่งการ

ใหใ้ชห้ลกัการแบง่อาํนาจและหนา้ท่ีตามลกัษณะของเรื่องดงัตอ่ไปนี ้

  ปลดัเทศบาล 

(1) เรื่องท่ีนายกเทศมนตรีสั่งการเก่ียวกบันโยบายของเทศบาล 

(2) เรื่องท่ีกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัระบใุหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของปลดัเทศบาล 

(3) เร่ืองซึ่งตกลงกนัไมไ่ดร้ะหวา่งหนว่ยงานตา่ง ๆ  ภายใตบ้งัคบับญัชา 

(4) เรื่องในหนา้ท่ีสาํนกังานเทศบาล 

(5) เรื่องท่ีหวัหนา้สว่นราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพ่ือรบัคาํวินิจฉัยหรือในกรณี 

พิเศษอ่ืนใด 

(6) เร่ืองท่ีปลดัเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะ 

(7) เรื่องท่ีหวัหนา้สว่นราชการตา่ง ๆ  เห็นสมควรเสนอเพ่ือทราบ 

รองปลดัเทศบาล 

เร่ืองใดท่ีมีกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ระบใุหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีปลดัเทศบาล  หาก   
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กฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบันัน้มิไดก้าํหนดในเรื่องการมอบอาํนาจไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  ปลดัเทศบาลจะมอบ

อาํนาจโดยทาํเป็นหนงัสือใหร้องปลดัเทศบาลปฏิบตัริาชการแทนในนามของปลดัเทศบาลก็ได ้

  หวัหนา้สว่นราชการ 

  (1)  เรื่องใดท่ีเป็นหนา้ท่ีของสว่นราชการใดอยูแ่ลว้  หรือซึ่งจะไดม้อบหมายกิจการใหมใ่ห้

หวัหนา้สว่นราชการนัน้เป็นผูส้ั่งการและรบัผิดชอบโดยตรง 

  (2)  เร่ืองเขา้ลกัษณะท่ีจะตอ้งเสนอนายกเทศมนตรี  หรือปลดัเทศบาลใหเ้สนอปลดัเทศบาล

ตามลาํดบั  เม่ือนายกเทศมนตรีหรือปลดัเทศบาลพิจารณาวินิจฉยัสั่งการประการใดแลว้ใหห้วัหนา้สว่นราชการ

พงึปฏิบตัติามคาํสั่งนัน้ 

  (3)  การปฏิบตังิานภายในสว่นราชการนัน้  หวัหนา้สว่นราชการพงึอนโุลมตามหลกัดงักลา่ว

ขา้งตน้ตามลาํดบัชัน้ 

  ขอ้  265    ภายใตบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยเทศบาล  การกาํหนดใหพ้นกังานเทศบาลตาํแหนง่

ท่ีมิไดก้าํหนดไวใ้นประกาศนีบ้งัคบับญัชาพนกังานเทศบาลในสว่นราชการใด  ฐานะใด  ใหเ้ป็นไปตามท่ี

นายกเทศมนตรีมอบหมาย  โดยทาํเป็นหนงัสือ  ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพนกังานเทศบาล

กาํหนด 

  ขอ้  266    อาํนาจในการสั่ง  การอนญุาต  การอนมุตัิการปฏิบตัริาชการหรือการ

ดาํเนินการอ่ืนท่ีผูด้าํรงตาํแหนง่ใดจะพงึปฏิบตัหิรือดาํเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  หรือคาํสั่ง

ใด  หรือมตขิองคณะรฐัมนตรีในเรื่องใด  ถา้กฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  หรือคาํสั่งใด  หรือมติของ

คณะรฐัมนตรีในเรื่องนัน้มิไดก้าํหนดเรื่องการมอบอาํนาจไวเ้ป็นอย่างอ่ืน  หรือมิไดห้า้มเรื่องการมอบอาํนาจ

ไว ้          ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้อาจมอบอาํนาจใหผู้ด้าํรงตาํแหนง่อ่ืนปฏิบตัริาชการแทนได ้ ดงันี ้

  (1)  ปลดัเทศบาลอาจมอบใหร้องปลดัเทศบาล  ผูอ้าํนวยการสาํนกั  ผูอ้าํนวยการกอง  

หรือหวัหนา้สว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 

  (2)  ผูอ้าํนวยการสาํนกั  ผูอ้าํนวยการกอง  หรือหวัหนา้สว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนอาจ

มอบใหพ้นกังานเทศบาลในกองหรือส่วนราชการนัน้ 

  การมอบอาํนาจใหป้ฏิบตัริาชการแทนตาม  วรรคหนึ่ง (1)  และ (2)  ใหท้าํเป็นหนงัสือ 

  ขอ้  267    เม่ือมีการมอบอาํนาจตามขอ้  266  โดยชอบแลว้  ผูร้บัมอบอาํนาจมีหนา้ท่ี

ตอ้งรบัมอบอาํนาจนัน้  และจะมอบอาํนาจนัน้ใหแ้ก่ผูด้าํรงตาํแหนง่อ่ืนตอ่ไปไมไ่ด ้
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  ขอ้  268    ในการมอบอาํนาจตามขอ้  266 (1)  และ (2)  ใหผู้ม้อบอาํนาจพิจารณาถึงการ

อาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ความรวดเรว็ในการปฏิบตัริาชการ  การกระจายความรบัผิดชอบตาม

สภาพของตาํแหนง่ของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจตอ้งปฏิบตัหินา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบอาํนาจตาม

วตัถปุระสงคข์องการมอบอาํนาจดงักลา่ว 

  เม่ือไดม้อบอาํนาจแลว้  ผูม้อบอาํนาจมีหนา้ท่ีกาํกบัติดตามผลการปฏิบตัริาชการของผูร้บั

มอบอาํนาจ  และใหมี้อาํนาจแนะนาํและแกไ้ขการปฏิบตัิราชการของผูร้บัมอบอาํนาจได ้

  ขอ้  269    ในกรณีท่ีไมมี่ปลดัเทศบาล  หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัริาชการได ้ ใหร้อง

ปลดัเทศบาลเป็นผูร้กัษาราชการแทน  ถา้มีรองปลดัเทศบาลหลายคน  ใหน้ายกเทศมนตรีแตง่ตัง้รอง

ปลดัเทศบาลคนหนึ่งเป็นผูร้กัษาราชการแทน  ถา้ไมมี่ผูด้าํรงตาํแหน่งรองปลดัเทศบาล  หรือมีแตไ่ม่สามารถ

ปฏิบตัริาชการได ้ ใหน้ายกเทศมนตรีแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลในเทศบาลซึ่งดาํรงตาํแหนง่ไมต่ ํ่ากว่า

ผูอ้าํนวยการกองหรือหวัหนา้สว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนเป็นผูร้กัษาราชการแทน 

  ในกรณีท่ีไมมี่รองปลดัเทศบาล  หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัริาชการไดน้ายกเทศมนตรีจะ

แตง่ตัง้พนกังานเทศบาลในเทศบาลซึ่งดาํรงตาํแหนง่ไมต่ ํ่ากวา่ผูอ้าํนวยการกองหรือหวัหนา้สว่นราชการท่ี

เรียกช่ืออยา่งอ่ืนเป็นผูร้กัษาราชการแทนก็ได ้

  ขอ้  270   ในกรณีท่ีไมมี่ผูด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสาํนกั  ผูอ้าํนวยการกอง  หรือหวัหนา้

สว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน  ใหน้ายกเทศมนตรีแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลในสาํนกั  กองหรือส่วนราชการ

นัน้คนใดคนหนึ่งท่ีเห็นสมควร  ใหเ้ป็นผูร้กัษาราชการแทนได ้ แตเ่พ่ือความเหมาะสมแก่การรบัผิดชอบ       

การปฏิบตัริาชการในสาํนกั  กองหรือส่วนราชการนัน้นายกเทศมนตรีอาจจะแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลคนใด

คนหนึ่งซึ่งดาํรงตาํแหนง่ไมต่ ํ่ากวา่  ผูอ้าํนวยการกองหรือหวัหนา้สว่นราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนเป็นผูร้กัษา

ราชการแทนก็ได ้

  ขอ้  271   ใหผู้ร้กัษาราชการแทนมีอาํนาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัผูซ้ึ่งตนแทน 

  ในกรณีท่ีมีผูด้าํรงตาํแหนง่ใด  หรือผูร้กัษาราชการแทนผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้มอบหมายหรือ

มอบอาํนาจใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งอ่ืนปฏิบตัริาชการแทน  ใหผู้ป้ฏิบตัริาชการแทนมีอาํนาจหนา้ท่ีเชน่เดียวกบั    

ผูซ้ึ่งมอบหมายหรือมอบอาํนาจ 

  ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนแตง่ตัง้ใหผู้ด้าํรงตาํแหนง่ใดเป็นกรรมการหรือใหมี้อาํนาจหนา้ท่ี

อยา่งใด  ใหผู้ร้กัษาราชการแทนหรือผูป้ฏิบตัิราชการแทน  มีอาํนาจหนา้ท่ีเป็นกรรมการหรือมีอาํนาจหนา้ท่ี

เชน่เดียวกบัผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้ในการรกัษาราชการแทนหรือปฏิบตัริาชการแทนดว้ย  แลว้แตก่รณี 
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  ขอ้  272    การเป็นผูร้กัษาราชการแทนตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานทั่วไปนี ้ ไม่

กระทบกระเทือนอาํนาจนายกเทศมนตรีซึ่งเป็นผูบ้งัคบับญัชาท่ีจะแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลอ่ืนเป็นผูร้กัษา

ราชการแทนตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีมีอยู่ตามกฎหมาย 

  ในกรณีท่ีมีการแตง่ตัง้ผูร้กัษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง  ใหผู้ด้าํรงตาํแหนง่รอง  พน้จาก

ความเป็นผูร้กัษาราชการแทนนบัแตเ่วลาท่ีผูไ้ดร้บัการแตง่ตัง้ตามวรรคหนึ่งเขา้รบัหนา้ท่ี 

  ขอ้  273    ในกรณีท่ีตาํแหน่งพนกังานเทศบาลตาํแหนง่อ่ืนวา่งลง  หรือผูด้าํรงตาํแหน่งไม่

สามารถปฏิบตัิราชการได ้ และเป็นกรณีท่ีมิไดมี้การกาํหนดไวเ้ก่ียวกบัการปฏิบตัริาชการแทนและการรกัษา

ราชการแทน  ใหน้ายกเทศมนตรีมีอาํนาจสั่งใหพ้นกังานเทศบาลท่ีเห็นสมควรใหร้กัษาการในตาํแหนง่นัน้ได ้ 

โดยใหพ้ิจารณาถึงความรูค้วามสามารถ  ความเหมาะสมและเป็นประโยชนต์อ่ทางราชการสงูสดุ  สาํหรบั

กรณีตาํแหนง่ผูบ้ริหารสถานศกึษาวา่งลงหรือผูด้าํรงตาํแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษาไมส่ามารถปฏิบตัหินา้ท่ี

ราชการไดแ้ละมีการแตง่ตัง้ผูด้าํรงตาํแหนง่ผูช้ว่ยไว ้ ใหผู้ด้าํรงตาํแหนง่ผูช้ว่ยเป็นผูร้กัษาการในตาํแหนง่       

ถา้มีผูด้าํรงตาํแหนง่ผูช้ว่ยหลายคน  ใหน้ายกเทศมนตรีมีอาํนาจแตง่ตัง้ใหผู้ด้าํรงตาํแหนง่ผูช้ว่ย  คนหนึ่ง

หรือหลายคนรกัษาการในตาํแหนง่ตามลาํดบัไวเ้ป็นการล่วงหนา้ได ้

  ผูร้กัษาการในตาํแหนง่ตามวรรคหนึ่ง  ใหมี้อาํนาจหนา้ท่ีตามตาํแหนง่ท่ีรกัษาการนัน้        

ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืน  กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  มตคิณะรฐัมนตรี  มตคิณะกรรมการตามกฎหมาย  หรือ  

คาํสั่งผูบ้งัคบับญัชาแตง่ตัง้ใหผู้ด้าํรงตาํแหนง่นัน้  เป็นกรรมการหรือใหมี้อาํนาจหนา้ท่ีใด  ก็ใหผู้ร้กัษาการ

ในตาํแหนง่ทาํหนา้ท่ีกรรมการหรือมีอาํนาจหนา้ท่ีอยา่งนัน้  ในระหว่างท่ีรกัษาการในตาํแหนง่  แลว้แตก่รณี 

หมวด 14 

กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ส่วนที ่1 

การส่ังพนักงานประจาํเทศบาล 

  ขอ้  274    ใหน้ายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.   มีอาํนาจสั่งพนกังาน      

เทศบาลใหป้ระจาํเทศบาลเป็นการชั่วคราว  โดยใหพ้น้จากตาํแหนง่หนา้ท่ีเดมิได ้ ในกรณีท่ีมีเหตผุล       

ความจาํเป็น  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เม่ือพนกังานเทศบาลมีกรณีถกูกลา่วหาหรือมีกรณีเป็นท่ีสงสยัวา่กระทาํผิดวินยั 

อยา่งรา้ยแรง หรือถกูฟ้องคดีอาญา หรือตอ้งหาวา่กระทาํความผิดอาญา  เวน้แตเ่ป็นความผิดท่ีไดก้ระทาํ

โดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ  หรือกรณีท่ีถกูฟ้องนัน้  พนกังานอยัการรบัเป็นทนายแกต้า่งใหแ้ละถา้ 

ใหผู้น้ัน้คงอยูใ่นตาํแหนง่หนา้ท่ีเดมิตอ่ไปจะเป็นอปุสรรคตอ่การสืบสวนสอบสวน  หรืออาจเกิดการเสียหาย

แก่ราชการ 
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       (2)  เม่ือพนกังานเทศบาลกระทาํหรือละเวน้กระทาํการใดจนตอ้งคาํพิพากษาถึงท่ีสดุ

วา่เป็นผูก้ระทาํความผิดอาญา  และผูมี้อาํนาจดงักลา่วพิจารณาเห็นวา่ขอ้เท็จจรงิท่ีปรากฏตามคาํ

พิพากษาถึงท่ีสดุนัน้ไดค้วามประจกัษช์ดัอยู่แลว้วา่การกระทาํหรือละเวน้กระทาํการนัน้เป็นความผิดวินยั

รา้ยแรง 

       (3)  เม่ือพนกังานเทศบาลละทิง้หรือทอดทิง้หนา้ท่ีราชการ  และผูบ้งัคบับญัชาได้

ดาํเนินการสืบสวนแลว้เห็นว่าไมมี่เหตผุลอนัสมควร  และการละทิง้หรือทอดทิง้หนา้ท่ีราชการนัน้เป็นเหตใุห้

เสียหายแก่ราชการอยา่งรา้ยแรง 

       (4)  เม่ือพนกังานเทศบาลกระทาํผิดวินยัอยา่งรา้ยแรงและไดร้บัสารภาพเป็นหนงัสือ

ตอ่ผูบ้งัคบับญัชา  หรือใหถ้อ้ยคาํรบัสารภาพตอ่ผูมี้หนา้ท่ีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตาม

มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัวินยั  การรกัษาวินยัและการดาํเนินการทางวินยัและไดมี้การบนัทกึถอ้ยคาํรบั

สารภาพเป็นหนงัสือ 

       (5)  เม่ือพนกังานเทศบาลมีกรณีถกูแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้  ทาํการสอบสวนในกรณี

ถกูกลา่วหา  หรือมีเหตอุนัควรสงสยัวา่เป็นผูข้าดคณุสมบตั ิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มสาํหรบัพนกังาน          

เทศบาล 

       (6)  เม่ือพนกังานเทศบาลมีกรณีถกูแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้ทาํการสอบสวน  หรือมี

การใชส้าํนวนการสอบสวนพิจารณาดาํเนินการในกรณีถกูกลา่วหา  หรือมีเหตอุนัควรสงสยัวา่หย่อน

ความสามารถในอนัท่ีจะปฏิบตัริาชการ บกพรอ่งในหนา้ท่ีราชการหรือประพฤติตน  ไมเ่หมาะสมกบั

ตาํแหนง่ หนา้ท่ีราชการหรือมีกรณีท่ีปรากฏชดัแจง้ตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัวินยั การรกัษาวินยั  และ

การดาํเนินการทางวินยั 

       (7)  เม่ือพนกังานเทศบาลผูด้าํรงตาํแหนง่ใดมีกรณีถกูกลา่วหา  หรือมีกรณีเป็นท่ีสงสยั

วา่มีพฤตกิารณไ์มเ่หมาะสมท่ีจะปฏิบตัหินา้ท่ีราชการในตาํแหนง่นัน้ซึ่งผูบ้งัคบับญัชาไดสื้บสวนแลว้เห็นว่า

กรณีมีมลู  และถา้ใหผู้น้ัน้คงอยูใ่นตาํแหนง่เดมิตอ่ไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 

       (8)  เม่ือพนกังานเทศบาลไดร้บัอนญุาตใหล้าไปปฏิบตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 

       (9)  เม่ือพนกังานเทศบาลไดร้บัอนญุาตใหล้าตดิตามคูส่มรส  ซึ่งไปปฏิบตัหินา้ท่ี       

ราชการ  หรือไปปฏิบตังิานในตา่งประเทศ 
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       (10)  เม่ือพนกังานเทศบาลไดร้บัทนุรฐับาลหรือทนุของเทศบาลใหไ้ปศกึษาหรือ             

ฝึกอบรมในประเทศ  หรือตา่งประเทศ 

       (11)  กรณีอ่ืนท่ีมีเหตผุลความจาํเป็นพิเศษเพ่ือประโยชนแ์ก่ราชการ โดยไดร้บัความ 

เห็นชอบจาก  ก.ท.จ. 

  ขอ้  275    ในการเสนอขอให ้ ก.ท.จ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการสั่งพนกังานเทศบาล

ใหป้ระจาํเทศบาล  ใหแ้สดงรายละเอียดในคาํเสนอขอ  ดงัตอ่ไปนี ้

      (1)  คาํชีแ้จง  เหตผุลความจาํเป็นและประโยชนแ์ก่ราชการ  และระยะเวลาท่ีจะสั่ง          

พนกังานเทศบาลใหป้ระจาํเทศบาล  ทัง้นี ้ ตอ้งไมเ่กินหกเดือน เวน้แตก่ารสั่งประจาํเทศบาลตามขอ้  274 

(8) (9) และ(10)  ใหส้ั่งไดไ้มเ่กินระยะเวลาท่ีผูน้ัน้ไดร้บัอนญุาตใหล้า 

      (2)  หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการปฏิบตัริาชการท่ีจะมอบหมายแก่ผูถ้กูสั่งให ้  

ประจาํเทศบาล  ยกเวน้กรณีตามขอ้  274 (8) (9) และ (10) 

  ขอ้  276    การสั่งพนกังานเทศบาลใหป้ระจาํเทศบาล    ใหน้ายกเทศมนตรีสั่งไดต้ามมติ

ของ ก.ท.จ.  เป็นเวลาไมเ่กินหกเดือนนบัแตว่นัท่ีถกูสั่งใหป้ระจาํ  เวน้แต ่กรณีสั่งประจาํเทศบาลตามขอ้ 

274 (8) (9) และ (10)  ใหส้ั่งไดไ้มเ่กินระยะเวลาท่ีผูน้ัน้ไดร้บัอนญุาตใหล้า 

  เม่ือมีการสั่งพนกังานเทศบาลผูใ้ดใหป้ระจาํเทศบาลแลว้  และถา้นายกเทศมนตรี เห็นวา่

ยงัมีเหตผุลความจาํเป็นพิเศษท่ีจะตอ้งสั่งใหผู้น้ัน้ประจาํตอ่ไปอีกเกินกาํหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหข้อ

ความเห็นชอบขยายเวลาตอ่  ก.ท.จ. ไดอี้กไมเ่กินหนึ่งปี  โดยเม่ือรวมกนัแลว้ใหข้ยายเวลาสั่งประจาํเทศบาล 

ไดไ้มเ่กินหนึ่งปีหกเดือน  ทัง้นี ้ใหข้อขยายเวลาก่อนวนัครบกาํหนดเวลาเดมิไมน่อ้ยกว่าสามสิบวนั  เวน้แต่

กรณีท่ีมีเหตผุลความจาํเป็นพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาตอ่ ก.ท.จ. ก่อนวนัครบกาํหนดเวลาเดมิ

นอ้ยกวา่สามสิบวนัได ้

  การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองใหน้าํความขอ้ 275 (1) และ (2) มาใช ้             

บงัคบัโดยอนโุลม 

  ขอ้  277    ในการเสนอขอให ้ ก.ท.จ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการสั่งพนกังานเทศบาล

ใหป้ระจาํเทศบาลสาํหรบักรณีมีเหตผุลความจาํเป็นตามขอ้ 274 (8) (9) (10) หรือ (11) หากเทศบาล          

เห็นวา่ เพ่ือประโยชนต์อ่การบรหิารราชการของเทศบาล และใหมี้เจา้หนา้ท่ีปฏิบตังิานทดแทนในตาํแหนง่       
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ผูท่ี้ถกูสั่งใหป้ระจาํเทศบาล  ใหเ้ทศบาลดาํเนินการตามขอ้ 275 (1) และ (2)  และใหเ้สนอขอกาํหนด

ตาํแหนง่ประจาํเทศบาลเพิ่มใหม ่ เพ่ือรองรบัพนกังานเทศบาล ผูถ้กูสั่งใหป้ระจาํดงักลา่วเป็นการเฉพาะตวั 

โดยใหก้าํหนดเป็นเง่ือนไขว่า หากตาํแหนง่ประจาํเทศบาลวา่งลงใหย้บุเลิกตาํแหนง่ได ้  

  สาํหรบัการสั่งประจาํเทศบาลตามวรรคหนึ่ง  เม่ือ ก.ท.จ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้    

ให ้ก.ท.จ. เสนอเรื่องการขอกาํหนดตาํแหนง่ประจาํเทศบาล  พรอ้มดว้ยเหตผุลความจาํเป็นในการสั่ง

พนกังานเทศบาลผูน้ัน้ประจาํเทศบาล  ให ้ก.ท.ใหค้วามเห็นชอบก่อน   

  เม่ือ  ก.ท.จ. และ ก.ท. ไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบตามวรรคสองแลว้ ใหน้ายกเทศมนตรี

สั่งพนกังานเทศบาลผูน้ัน้ใหป้ระจาํเทศบาล ตามความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และใหน้าํความท่ีกาํหนดใน     

ขอ้ 276  มาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม 

  ขอ้  278    เม่ือนายกเทศมนตรีสั่งพนกังานเทศบาลผูใ้ดใหป้ระจาํเทศบาล  โดยมีเหตผุล

ความจาํเป็นในกรณีใดแลว้    เม่ือหมดความจาํเป็นหรือครบกาํหนดเวลาตามขอ้ 276  ใหน้ายกเทศมนตรี

โดยความเห็นชอบของ  ก.ท.จ. สั่งใหผู้น้ัน้ดาํรงตาํแหนง่เดมิ หรือแตง่ตัง้ ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัเดียวกนั

ท่ีผูน้ัน้มีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่นัน้ 

  ขอ้  279    หากเป็นการสั่งพนกังานเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษา  ใหส้ั่งประจาํสถานศกึษา

เทา่นัน้ 

  ขอ้  280    การใหพ้น้จากตาํแหนง่ การใหไ้ดร้บัเงินเดือน การแตง่ตัง้ การเล่ือนขัน้เงินเดือน    

การดาํเนินการทางวินยั  และการออกจากราชการของพนกังานเทศบาลท่ีถกูสั่งให ้ ประจาํเทศบาลใหถื้อ

เสมือนวา่ผูถ้กูสั่งนัน้ดาํรงตาํแหนง่เดมิ 

ส่วนที ่2 

การส่ังพนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัตริาชการ 

  ขอ้  281      ในประกาศนี ้

   “การสั่งพนกังานเทศบาลไปชว่ยปฏิบตัริาชการเป็นการชั่วคราว”  หมายความวา่  

การใหพ้นกังานเทศบาลไปช่วยปฏิบตัริาชการในสว่นราชการอ่ืนภายในเทศบาลเดียวกนัหรือตา่งเทศบาล

หรือสว่นราชการอ่ืน  หนว่ยงานของรฐั  รฐัวิสาหกิจ  หรือราชการสว่นทอ้งถ่ินอ่ืน 
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  ขอ้  282    นายกเทศมนตรีมีอาํนาจสั่งใหพ้นกังานเทศบาลในสว่นราชการหรือ

สถานศกึษาหนึ่งไปชว่ยปฏิบตัริาชการในอีกสว่นราชการหรือสถานศกึษาหนึ่งในเทศบาลเดียวกนัเป็นการ

ชั่วคราวไดท้กุตาํแหนง่ โดยไมข่าดจากหนา้ท่ีในตาํแหนง่เดมิ 

  การสั่งใหพ้นกังานเทศบาลใหไ้ปชว่ยปฏิบตัริาชการตามวรรคหนึ่ง  ใหค้าํนงึถึงภารกิจ 

หนา้ท่ีท่ีตอ้งไปปฏิบตัมีิความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความรูค้วามสามารถและตามมาตรฐานกาํหนด

ตาํแหนง่ของพนกังานเทศบาลผูน้ัน้ดว้ย 

  ขอ้  283    หา้มมิใหส้ั่งพนกังานเทศบาลไปชว่ยปฏิบตัริาชการในเทศบาลอ่ืน               

สว่นราชการ หนว่ยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  เวน้แตก่รณีมีความจาํเป็นและ

สาํคญัอยา่งย่ิง เพ่ือประโยชนข์องทางราชการโดยรวม  นายกเทศมนตรีอาจสั่งใหพ้นกังานเทศบาลไปชว่ย

ปฏิบตัริาชการในเทศบาลอ่ืน  สว่นราชการ หนว่ยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนได ้

โดยใหพ้ิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดความเสียหายกบัเทศบาลตน้สงักดัเป็นหลกั และตอ้งอยูภ่ายใต้

เง่ือนไขดงันี ้

(1) ใหผู้มี้อาํนาจของหนว่ยงานอ่ืนท่ีประสงคข์อตวัพนกังานเทศบาลไปช่วยปฏิบตัิ 

ราชการกบันายกเทศมนตรีของเทศบาลตน้สงักดั  ทาํความตกลงกนั  โดยมีหนงัสือยินยอม 

(2) พนกังานเทศบาลผูท่ี้จะถกูสั่งใหไ้ปชว่ยปฏิบตัริาชการจะตอ้งสมคัรใจท่ีจะไปชว่ย

ปฏิบตัริาชการในหนว่ยราชการอ่ืนนัน้ และตอ้งเป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถในงานตามภารกิจท่ีไปชว่ย

ปฏิบตัริาชการนัน้  และตรงตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งของพนกังานผูน้ัน้ดว้ย 

(3) การสั่งพนกังานใหช้ว่ยปฏิบตัริาชการ  ใหส้ั่งไดเ้ป็นการชั่วคราวครัง้ละไมเ่กิน                  

6  เดือน และในกรณีเดียวกนัใหส้ั่งชว่ยปฏิบตัริาชการไดไ้มเ่กิน 2 ครัง้  

    (4)  หากมีเหตผุลความจาํเป็นตอ้งรีบใหช้่วยปฏิบตัริาชการในกรณีเดียวกนัตาม (3)    

เกินกวา่  2  ครัง้  ใหเ้ทศบาลเสนอเหตผุลความจาํเป็นตอ่ ก.ท.จ.เพ่ือพิจารณาเม่ือ ก.ท.จ.มีมตเิป็นประการ

ใดแลว้ใหเ้ทศบาลปฏิบตัิตามนัน้ 

      (5)  การสั่งใหพ้นกังานเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาไปชว่ยปฏิบตัริาชการตามขอ้  282  

และขอ้  283  ใหก้ระทาํได ้ เพ่ือชว่ยปฏิบตัหินา้ท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนในสถานศกึษาเทา่นัน้ 
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ส่วนที ่3 

การขอยมืตัวข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานอื่นมาช่วยปฏิบัตงิาน 

 

  ขอ้  284    ในหลกัเกณฑนี์ ้

   “การขอยืมตวัขา้ราชการ”  หมายความวา่  การท่ีเทศบาลขอยืมตวั  ขา้ราชการ

พนกังานหรือลกูจา้งของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรฐั  รฐัวิสาหกิจ  หรือราชการสว่นทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมิใช่

พนกังานหรือลกูจา้งเทศบาลมาปฏิบตังิานในเทศบาลเป็นการชั่วคราว” 

  ขอ้  285    เพ่ือประโยชนแ์ก่ทางราชการ  เทศบาลอาจขอยืมตวัขา้ราชการ  พนกังานหรือ

ลกูจา้งของหนว่ยราชการ  หน่วยงานของรฐั  รฐัวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมิใชพ่นกังานหรือลกูจา้ง

เทศบาลมาชว่ยปฏิบตังิานชั่วคราวได ้ โดยตอ้งพิจารณาตกลงกบัหนว่ยราชการ  หนว่ยงานรฐั  รฐัวิสาหกิจ  

หรือราชการสว่นทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมิใชเ่ทศบาลนัน้ก่อน   โดยเจา้ตวัตอ้งสมคัรใจและผูมี้อาํนาจของสงักดัเดมิได้

เห็นชอบแลว้ 

  การขอยืมตวัขา้ราชการ  พนกังานหรือลกูจา้ง  ตามวรรคหนึ่ง  ใหค้าํนงึถึงภารกิจหนา้ท่ีท่ี

จะขอยืมตวัมาชว่ยปฏิบตัิตอ้งมีความเหมาะสม  สอดคลอ้งกบัความรูค้วามสามารถของผูน้ัน้ดว้ย 

  ขอ้  286    ระยะเวลาการขอยืมตวัราชการ  พนกังานหรือลกูจา้งของหน่วยราชการ  หน่วยงาน

ของรฐั  รฐัวิสาหกิจ  หรือราชการสว่นทอ้งถ่ินอ่ืนมาชว่ยปฏิบตังิานชั่วคราว  ใหเ้ป็นไปตามท่ีผูมี้อาํนาจของ

ตน้สงักดัเดมิกาํหนด 

  ขอ้  287    คา่ตอบแทนขา้ราชการ  พนกังาน  หรือลกูจา้ง  ท่ีเทศบาลขอยืมตวัมาใหเ้ป็น

ตามท่ี ก.ท. กาํหนด 

ส่วนที ่4 

การพัฒนาพนักงานเทศบาล 

ขอ้  288    ใหเ้ทศบาลมีการพฒันาผูไ้ดร้บัการบรรจเุขา้รบัราชการ   เป็นพนกังานเทศบาล

ก่อนมอบหมายหนา้ท่ีใหป้ฏิบตัเิพ่ือใหรู้ร้ะเบียบแบบแผนของ    ทางราชการ    หลกัและวิธีปฏิบตัริาชการ         

บทบาท และหนา้ท่ีของขา้ราชการในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมขุและ        

แนวทางปฏิบตัิตนเพ่ือเป็นขา้ราชการท่ีดี  
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  ขอ้  289    การพฒันาพนกังานเทศบาล  ตามขอ้ 288  ตอ้งกาํหนดใหผู้ไ้ดร้บัการบรรจ ุ

เขา้รบัราชการเป็นพนกังานเทศบาลทกุคนใหไ้ดร้บัการพฒันาและตอ้งดาํเนินการพฒันาใหค้รบถว้นตาม

หลกัสตูรท่ี  ก.ท. กาํหนด  ดงันี ้

1) หลกัและระเบียบวิธีปฏิบตัริาชการ 

2) บทบาทและหนา้ท่ีของพนกังานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิ ์

ทรงเป็นประมขุ 

3) แนวทางปฏิบตังิานเพ่ือเป็นพนกังานทั่วไป 

4) ความรูพื้น้ฐานในการปฏิบตัิราชการสาํหรบัพนกังานบรรจใุหม ่ และการพฒันา          

เก่ียวกบังานในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ  

 หากเทศบาลมีความประสงคจ์ะพฒันาเพิ่มเตมิใหส้อดคลอ้งกบัความจาํเป็นในการพฒันา

ของแตล่ะเทศบาลก็ใหก้ระทาํได ้   ทัง้นี ้ เทศบาลท่ีจะดาํเนินการจะตอ้งใชห้ลกัสตูรท่ี  ก.ท. กาํหนดเป็น

หลกัสตูรหลกั และเพิ่มเตมิหลกัสตูรตามความจาํเป็นท่ีเทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมตอ่ไป 

  ขอ้  290    การพฒันาเก่ียวกบัการปฏิบตังิานในหนา้ท่ี  ใหเ้ทศบาลสามารถเลือกใชวิ้ธีการ

พฒันาอ่ืน ๆ  ได ้ เชน่  การพฒันาโดยการปฐมนิเทศ  การพฒันาในระหวา่งการปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการ         

การพฒันาโดยผูบ้งัคบับญัชา  การฝึกภาคสนาม  การพฒันาเฉพาะดา้น 

 ขอ้  291    การพฒันานี ้ อาจกระทาํไดโ้ดยสาํนกังาน ก.ท. สาํนกังาน ก.ท.จ. เทศบาล  

ตน้สงักดั หรือสาํนกังาน ก.ท. รว่มกบัเทศบาลตน้สงักดั หรือเทศบาลตน้สงักดัรว่มกบัสาํนกังาน ก.ท.จ.หรือ

เทศบาลตน้สงักดัรว่มกบัสว่นราชการอ่ืนก็ได ้

 ขอ้  292    การพฒันาพนกังานเทศบาลบรรจใุหมใ่หด้าํเนินการ  ดงันี ้

      (1)  การปฐมนิเทศ  ใหก้ระทาํก่อนมอบหมายหนา้ท่ีปฏิบตัก่ิอนการบรรจเุขา้รบัราชการ 

      (2)  หลกัสตูรการพฒันา  ท่ีใหเ้ป็นไปตามหลกัสตูรท่ีกาํหนดตามขอ้  289       

          (3)  การเลือกวิธีการพฒันาพนกังานเทศบาล  ใหเ้ลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ หลาย

วิธีการควบคูก่นัไป  แลว้แตค่วามเหมาะสมของแตล่ะเทศบาล เชน่ การงบประมาณ   ส่ือการฝึกอบรม  

วิทยากร  ระยะเวลา  กาํลงัคนท่ีรบัผิดชอบการฝึกอบรม  และกาํหนดกลุม่เปา้หมายท่ีจะเขา้รบั                 

การอบรม 
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      (4)  ประเมินผลและตดิตามผลการพฒันา    โดยประเมินความรูแ้ละทกัษะตลอดจน                

ทศันคตขิองผูเ้ขา้รบัการพฒันา  และตดิตามการนาํผลไปใชใ้นการปฏิบตังิาน 

ขอ้  293    การดาํเนินการพฒันาพนกังานเทศบาลบรรจใุหมนี่ ้ ควรกระทาํภายในระยะ 

เวลาท่ีพนกังานเทศบาลผูน้ัน้ยงัอยูใ่นระหวา่งทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการ 

  ขอ้  294    ใหผู้บ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีพฒันาผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา  เพ่ือเพิ่มพนูความรู ้          

ทกัษะ  ทศันคติท่ีดี  คณุธรรม  และจรยิธรรม  อนัจะทาํใหป้ฏิบตัิหนา้ท่ีราชการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ      

 ขอ้  295    ใหผู้บ้งัคบับญัชาทกุระดบัมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการควบคมุดแูลและการ

พฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีอยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาโดยตรง  รวมทัง้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีเพิ่งยา้ยหรือโอน

มาดาํรงตาํแหนง่  ซึ่งอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของตน 

  ขอ้  296    การพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชานัน้  ผูบ้งัคบับญัชาอาจเป็นผูด้าํเนินการเองหรือ         

มอบหมายใหผู้ท่ี้เหมาะสมดาํเนินการ โดยเลือกวิธีท่ีเหมาะสมกบัการพฒันา  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็น           

รายบคุคลหรือเป็นกลุม่ ซึ่งอาจใชวิ้ธีการฝึกอบรมหรือวิธีการพฒันาอ่ืน ๆ   โดยพิจารณาดาํเนินการ             

หาความจาํเป็นในการพฒันาจากการวิเคราะหปั์ญหาในการปฏิบตังิาน  การจดัทาํแผนพฒันารายบคุคล

หรือขอ้เสนอของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเอง 

  ขอ้  297    การพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชานัน้  ตอ้งพฒันาทัง้  5  ดา้น  ไดแ้ก่ 

      (1)  ดา้นความรูท้ั่วไปในการปฏิบตังิาน  ไดแ้ก่  ความรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตังิาน    

โดยทั่วไป  เช่น  สถานท่ี  โครงสรา้งของงาน  นโยบายตา่ง ๆ  

      (2)  ดา้นความรูแ้ละทกัษะเฉพาะของงานในแตล่ะตาํแหนง่  ไดแ้ก่  ความรู้

ความสามารถในการปฏิบตังิานของตาํแหนง่หนึ่งตาํแหนง่ใดโดยเฉพาะ  เชน่  งานฝึกอบรม  งานพิมพดี์ด               

งานดา้นชา่ง   

      (3)  ดา้นการบรหิาร  ไดแ้ก่  รายละเอียดท่ีเก่ียวกบัการบรหิารงานและการบรหิารคน    

เชน่  ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจงูใจ  การประสานงาน 
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      (4)  ดา้นคณุสมบตัสิว่นตวั  ไดแ้ก่  การชว่ยเสรมิบคุลิกภาพท่ีดี  สง่เสรมิใหส้ามารถ      

ปฏิบตังิานรว่มกบับคุคลอ่ืนไดอ้ย่างราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ เชน่ มนษุยสมัพนัธก์ารทาํงาน การส่ือ

ความหมาย  การเสรมิสรา้งสขุภาพอนามยั 

      (5)  ดา้นคณุธรรม  และจรยิธรรม  ไดแ้ก่  การพฒันาคณุธรรมและจรยิธรรมในการ             

ปฏิบตังิาน  เชน่  จรยิธรรมในการปฏิบตังิาน  การพฒันาคณุภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน  

การปฏิบตังิานอยา่งมีความสขุ 

  ขอ้  298    ขัน้ตอนการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  แบง่ไดด้งันี ้

       (1)  การเตรียมการและการวางแผน  ใหก้ระทาํดงันี ้

     (ก)  การหาความจาํเป็นในการพฒันา 

               การหาความจาํเป็นในการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแตล่ะคน  หมายถึง              

การศกึษาวิเคราะหด์วู่า ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแตล่ะคนสมควรจะตอ้งไดร้บัการพฒันาดา้นใดบา้ง จงึจะ

ปฏิบตังิานไดส้าํเรจ็อยา่งมีประสิทธิภาพและปฏิบตังิานไดต้ามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้

   (ข)  ประเภทของความจาํเป็น  ไดแ้ก่  ดา้นความรูท้ั่วไปในการปฏิบตังิาน            

ดา้นความรูแ้ละทกัษะเฉพาะของงานในแตล่ะตาํแหนง่ ดา้นการบรหิาร ดา้นคณุสมบตัสิว่นตวั และดา้น 

คณุธรรมและจรยิธรรม 

      (2)  การดาํเนินการพฒันา  ใหก้ระทาํดงันี ้

   (ก)  การเลือกวิธีพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีเหมาะสม  เม่ือผูบ้งัคบับญัชาได ้       

ขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนต์อ่การพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจากการหาความ จาํเป็นในการพฒันาแลว้  

ผูบ้งัคบับญัชาควรนาํขอ้มลูเหลา่นัน้มาพิจารณากาํหนดกลุม่เปา้หมาย  และเร่ืองท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

จาํเป็นตอ้ง        ไดร้บัการพฒันา  ไดแ้ก่  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีสมควรจะไดร้บัการพฒันามีใครบา้ง  และแต่

ละคนสมควรจะ     ไดร้บัการพฒันาในเร่ืองอะไร  ตอ่จากนัน้ก็เลือกวิธีการพฒันาท่ีเหมาะสมกบั

กลุม่เปา้หมาย อาจเป็นวิธีการท่ีดาํเนินการไดใ้นขณะปฏิบตังิาน  เชน่  การสอนงาน  การสบัเปล่ียนงาน  

การใหค้าํ  ปรกึษา  หรืออาจเป็นวิธีการพฒันาอ่ืน ๆ  เชน่  การฝึกอบรม  การศกึษาดงูาน  เป็นตน้ 

   (ข)  วิธีการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ผูบ้งัคบับญัชาสามารถพฒันา

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยเลือกใชวิ้ธีการพฒันาไดห้ลายวิธีดว้ยกนั เชน่ การสอนงาน การมอบหมายงาน การ

สบัเปล่ียนโยกยา้ยหนา้ท่ี  การรกัษาราชการแทนหรือรกัษาการในตาํแหนง่ การสง่ไปศกึษาดงูาน การ

ฝึกอบรม ประชมุเชิงปฏิบตักิาร และการสมัมนา  เป็นตน้ 
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      (3)  ขัน้การทดลองปฏิบตั ิ ใหก้ระทาํดงันี ้

   (ก)  ใหท้ดลองปฏิบตั ิ โดยเริ่มตน้จากงานท่ีง่าย ๆ  ก่อน  แลว้คอ่ยใหท้าํงานท่ี 

ยากขึน้ตามลาํดบั 

   (ข)  ใหผู้บ้งัคบับญัชาทบทวนถึงเหตผุลและขัน้ตอนวิธีการทาํงาน เพ่ือตรวจสอบ              

ดวูา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ใจและเรียนรูวิ้ธีการทาํงานมากนอ้ยเพียงใด 

   (ค)  ชว่ยแกไ้ขขอ้บกพรอ่งหรือขอ้ผิดพลาดตา่ง ๆ  ท่ีอาจเกิดขึน้  โดยควรคาํนงึ   

ถึงสิ่งเหลา่นีด้ว้ยคือ  หลีกเล่ียงการวิพากษวิ์จารณใ์หย้กยอ่งชมเชยก่อนท่ีจะแกข้อ้ผิดพลาด  ใหผู้เ้ขา้รบั    

การสอนแกไ้ขขอ้ผิดพลาดดว้ยตนเอง  อยา่แกไ้ขขอ้ผิดพลาดใหเ้กินขอบเขต  อยา่แกไ้ขขอ้ผิดพลาดตอ่หนา้ 

ผูอ่ื้น และอยา่ดว่นตาํหนิผูเ้ขา้รบัการสอนเร็วเกินไป 

   (ง)  กระตุน้และใหก้าํลงัใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เพ่ือใหมี้กาํลงัใจและมีความ                   

เช่ือมั่นในตวัเองท่ีจะเรียนรูง้านตอ่ไป 

   (จ)  ใหด้าํเนินการสอนตอ่ไปเรื่อย ๆ  จนแนใ่จไดว้า่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้รียนรู ้             

และสามารถปฏิบตังิานนัน้ไดถ้กูตอ้งจงึยตุกิารสอน 

      (4)  ขัน้ตอนตดิตามผลใหก้ระทาํดงันี ้

   (ก)  มอบหมายงานใหป้ฏิบตัิดว้ยตนเอง  

   (ข)  เปิดโอกาสใหซ้กัถามขอ้สงสยัได ้ ในกรณีท่ีมีปัญหา 

   (ค)  ตรวจสอบผลการปฏิบตัิงานในระยะเริ่มแรก และคอ่ย ๆ ลดการตรวจสอบลง  

เม่ือผูบ้งัคบับญัชาแนใ่จวา่  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบตังิานตามท่ีไดร้บัการสอนไดถ้กูตอ้ง 

   (ง)  แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบถึงผลการปฏิบตังิาน ทัง้ในสว่นท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ปฏิบตัไิดดี้  และสว่นท่ียงัตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขเพิ่มเตมิเพ่ือเสรมิสรา้งความเช่ือมั่นในตวัเอง   และแกไ้ขขอ้              

บกพรอ่งเพ่ือใหก้ารปฏิบตังิานสมบรูณย่ิ์งขึน้ 

  ขอ้  299    ใหเ้ทศบาล จดัทาํแผนการพฒันาพนกังานเทศบาล เพ่ือเพิ่มพนูความรู ้        

ทกัษะ  ทศันคติท่ีดี  คณุธรรมและจรยิธรรม  อนัจะทาํใหป้ฏิบตั ิหนา้ท่ีราชการในตาํแหนง่นัน้ไดอ้ยา่งมี    

ประสิทธิภาพ 

    ในการจดัทาํแผนการพฒันาพนกังานเทศบาล  ตอ้งกาํหนดตามกรอบของแผนแมบ่ทการ

พฒันาพนกังานเทศบาลท่ี  ก.ท. กาํหนด โดยใหก้าํหนดเป็นแผนการพฒันาพนกังานเทศบาลมีระยะเวลา  

3 ปี ตามรอบของแผนอตัรากาํลงัของพนกังานเทศบาลนัน้ 
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  ขอ้  300    ในการจดัทาํแผนการพฒันาพนกังานเทศบาล ใหเ้ทศบาลแตง่ตัง้                   

คณะกรรมการจดัทาํแผนการพฒันาพนกังานเทศบาล ประกอบดว้ย 

(1) นายกเทศมนตรี      เป็นประธานกรรมการ 

(2) ปลดัเทศบาล      เป็นกรรมการ 

(3) ผูอ้าํนวยการสาํนกั  ผูอ้าํนวยการกอง และหวัหนา้สว่นราชการอ่ืน   เป็นกรรมการ 

(4) หวัหนา้สาํนกัปลดัเทศบาลหรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมาย   เป็นกรรมการและเลขานกุาร 

ขอ้  301    แผนการพฒันาพนกังานเทศบาล อย่างนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย 

(1) หลกัการและเหตผุล 

(2) เปา้หมายการพฒันา 

(3) หลกัสตูรการพฒันา 

(4) วิธีการพฒันาและระยะเวลาดาํเนินการพฒันา 

(5) งบประมาณในการดาํเนินการพฒันา 

(6) การติดตามและประเมินผล 

ขอ้  302    หลกัการและเหตผุลในการจดัทาํแผนการพฒันา เป็นการหาความจาํเป็นใน     

การพฒันาพนกังานเทศบาล   การศกึษาวิเคราะหถึ์งความจาํเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาพนกังานเทศบาล

ตาํแหนง่ตา่งๆ   ทัง้ในฐานะตวับคุคล  และฐานะตาํแหน่งตามท่ีกาํหนดในสว่นราชการตามแผนอตัรากาํลงั

ของเทศบาล ตลอดทัง้ความจาํเป็นในดา้นความรูค้วามสามารถทั่วไปในการปฏิบตังิาน ดา้นความรู้

ความสามารถและทกัษะเฉพาะของงานในแตล่ะตาํแหนง่ ดา้นการบริหาร และดา้นคณุธรรมและจรยิธรรม  

ขอ้  303    เปา้หมายในการพฒันาพนกังานเทศบาล  ตอ้งกาํหนดใหมี้ความชดัเจน และ

ครอบคลมุพนกังานเทศบาลทกุคน และตาํแหนง่ตามแผนอตัรากาํลงัของเทศบาลทกุตาํแหนง่ โดย

กาํหนดใหพ้นกังานเทศบาลตอ้งไดร้บัการพฒันาทกุตาํแหนง่ภายในรอบระยะเวลา 3 ปีของแผนการพฒันา

พนกังานเทศบาล 
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  ขอ้  304    หลกัสตูรการพฒันา สาํหรบัพนกังานเทศบาลแตล่ะตาํแหนง่ตอ้งไดร้บัการ

พฒันาอยา่งนอ้ยในหลกัสตูรหนึ่งหรือหลายหลกัสตูร  ดงันี ้

(1) หลกัสตูรความรูพื้น้ฐานในการปฏิบตัริาชการ 

(2) หลกัสตูรการพฒันาเก่ียวกบังานในหนา้ท่ีรบัผิดชอบ 

(3) หลกัสตูรความรูแ้ละทกัษะเฉพาะของงานในแตล่ะตาํแหน่ง 

(4) หลกัสตูรดา้นการบรหิาร 

(5) หลกัสตูรดา้นคณุธรรมและจรยิธรรม 

  ขอ้  305    วิธีการพฒันาพนกังานเทศบาล ใหเ้ทศบาลดาํเนินการเอง หรืออาจมอบหมาย

สาํนกังาน ก.ท. สาํนกังาน ก.ท.จ.หรือผูท่ี้เหมาะสมดาํเนินการ  หรือดาํเนินการรว่มกบัสาํนกังาน ก.ท. 

สาํนกังาน ก.ท.จ. สว่นราชการ หรือหนว่ยงานอ่ืน   โดยวิธีการพฒันาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได ้     

ตามความจาํเป็น ความเหมาะสม ดงันี ้

(1) การปฐมนิเทศ 

(2) การฝึกอบรม  

(3) การศกึษา หรือดงูาน 

(4) การประชมุเชิงปฏิบตักิาร หรือการสมัมนา 

(5) การสอนงาน การใหค้าํปรกึษาหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม 

  ระยะเวลาดาํเนินการพฒันาพนกังานเทศบาล ตอ้งกาํหนดใหเ้หมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย

ท่ีเขา้รบัการพฒันา วิธีการพฒันา และหลกัสตูรการพฒันาแตล่ะหลกัสตูร 

  ขอ้  306 งบประมาณในการดาํเนินการพฒันาเทศบาลตอ้งจดัสรรงบประมาณสาํหรบัการ

พฒันาพนกังานเทศบาล ตามแผนการพฒันาพนกังานเทศบาลอยา่งชดัเจน แน่นอน เพ่ือใหก้ารพฒันา

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ขอ้  307    การตดิตามและประเมินผลการพฒันาเทศบาลตอ้งจดัใหมี้ระบบการตรวจสอบ 

ตดิตามและประเมินผลการพฒันาพนกังานเทศบาล  เพ่ือใหท้ราบถึงความสาํเรจ็ของการพฒันา ความรู้

ความสามารถในการปฏิบตังิาน และผลการปฏิบตังิานของผูเ้ขา้รบัการพฒันา  

  ขอ้  308    ใหเ้ทศบาลจดัทาํแผนการพฒันาพนกังานเทศบาลตามขอ้  299  แลว้เสนอให ้

ก.ท.จ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  
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ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ. ตามวรรคหนึ่ง  ให ้ก.ท.จ. พจิารณาถึงความจาํเป็นในการ

พฒันา กลุม่เปา้หมายท่ีเขา้รบัการพฒันา หลกัสตูรการพฒันา วิธีการพฒันาและระยะเวลาการพฒันา      

งบประมาณท่ีเทศบาลจดัสรรสาํหรบัการพฒันา เม่ือ ก.ท.จ. พิจารณามีมตเิห็นชอบแลว้ใหเ้ทศบาล

ประกาศใชบ้งัคบัเป็นแผนการพฒันาพนกังานเทศบาลตอ่ไป 

  เม่ือครบกาํหนดรอบระยะเวลาการใชแ้ผนการพฒันาพนกังานเทศบาล  3 ปี แลว้ ให ้       

เทศบาลดาํเนินการจดัทาํแผนการพฒันาพนกังานเทศบาลตามขอ้  299  เป็นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถดัไป  

ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามระยะเวลาของแผนอตัรากาํลงัพนกังานเทศบาลดว้ย 

  ขอ้  309    ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ. ตามขอ้  308 หาก  ก.ท.จ.  เห็นวา่แผนการพฒันา                   

พนกังานเทศบาลยงัไมเ่หมาะสม ใหเ้ทศบาลดาํเนินการปรบัปรุง แผนการพฒันาพนกังานเทศบาลดงักล่าว

ตามความเห็นของ  ก.ท.จ.   

  ขอ้  310    ให ้ ก.ท.จ. ตรวจสอบและกาํกบัดแูลใหเ้ทศบาลดาํเนินการพฒันาพนกังาน 

เทศบาล ตามแผนการพฒันาพนกังานเทศบาลท่ีไดป้ระกาศใชบ้งัคบั ทัง้นี ้ เทศบาลตอ้งจดัสรรงบประมาณ

เพ่ือใหส้ามารถดาํเนินการตามแผนการพฒันาพนกังานเทศบาลดงักลา่วไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ขอ้  311    การพฒันาพนกังานเทศบาลโดยการใหไ้ปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ หมายถึง 

การเพิ่มพนูความรู ้ดว้ยการเรียนหรือการวิจยัตามหลกัสตูรของสถาบนัการศกึษาในประเทศโดยใชเ้วลาใน

การปฏิบตัริาชการ เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งปรญิญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

  ขอ้  312    ผูบ้งัคบับญัชาผูมี้อาํนาจอนมุตัใิหพ้นกังานเทศบาลไปศกึษาเพิ่มเตมิใน

ประเทศ ใหน้ายกเทศมนตรีเป็นผูมี้อาํนาจอนมุตัิ 

  การใหพ้นกังานเทศบาลไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ ตามวรรคหนึ่ง   ใหน้ายกเทศมนตรี

พิจารณาถึงอตัรากาํลงัพนกังานเทศบาลท่ีมีอยู ่  โดยใหมี้ผูป้ฏิบตังิานเพียงพอ ไมใ่หเ้สียหายแก่ราชการ

และไมต่อ้งตัง้อตัรากาํลงัเพิ่ม 

  ขอ้  313    พนกังานเทศบาลท่ีจะไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ ตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้

(1) เป็นผูท่ี้พน้กาํหนดเวลาทดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการแลว้ 

(2) ผูไ้ปศกึษาขัน้ต ํ่ากวา่ปรญิญาตรี ตอ้งมีอายไุมเ่กิน 35 ปี ผูไ้ปศกึษาขัน้ 
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ปรญิญาตรีตอ้งมีอายไุมเ่กิน 40 ปี ผูไ้ปศกึษาขัน้ท่ีสงูกวา่ปรญิญาตรี ตอ้งมีอายไุมเ่กิน45 ปีนบัถึงวนัเริ่ม   

ตน้เปิดภาคการศกึษา เวน้แตจ่ะไดร้บัอนมุตัจิาก ก.ท.จ. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

(3) เป็นผูท่ี้ผูบ้งัคบับญัชาตัง้แตผู่อ้าํนวยการกองหรือเทียบเทา่ขึน้ไปรบัรองวา่เป็น               

ผูท่ี้มีความประพฤติดี และตัง้ใจปฏิบตัหินา้ท่ีราชการ 

(4) เป็นผูไ้มอ่ยูใ่นระหวา่งถกูตัง้กรรมการสอบสวนทางวินยัหรือถกูฟ้องคดีอาญา  

เวน้แตก่รณีถกูฟ้องคดีอาญาในความผิดท่ีไมอ่ยูใ่นขา่ยตอ้งรอการเล่ือนขัน้เงินเดือนตามประกาศ

กาํหนดการเล่ือนขัน้เงินเดือนสาํหรบัพนกังานเทศบาล 

(5) สาํหรบัผูท่ี้เคยไดร้บัอนมุตัไิปศกึษาตามประกาศนี ้หรือระเบียบอ่ืนมาแลว้จะ 

ตอ้งกลบัมาปฏิบตัริาชการภายหลงัจากสาํเรจ็การศกึษามาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี 

  ขอ้  314    การใหพ้นกังานเทศบาลไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ ใหพ้ิจารณาตามแนวทาง

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สาขาวิชาและระดบัการศกึษา โดยปกตจิะตอ้งสอดคลอ้งหรือเป็นประโยชน ์

กบัมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งท่ีดาํรงอยูต่ามท่ี ก.ท. กาํหนด  เวน้แตพ่นกังานเทศบาลตอ้งการไปศกึษาเพ่ือ

พฒันาตนเองและนายกเทศมนตรีเห็นชอบดว้ย 

(2) จะตอ้งไปศกึษาในสถาบนัการศกึษาท่ีทบวงมหาวิทยาลยัหรือกระทรวง 

ศกึษาธิการใหก้ารรบัรองมาตรฐานหลกัสตูรแลว้ 

  ขอ้  315    พนกังานเทศบาลท่ีจะไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ จะตอ้งย่ืนเอกสาร           

ดงัตอ่ไปนีป้ระกอบการพิจารณาดว้ย คือ 

(1) บนัทกึแสดงเหตผุลและความจาํเป็นท่ีจะไปศกึษาเพิ่มเติม 

(2) หลกัสตูรหรือแนวการศกึษาของสถาบนัการศกึษาท่ีจะไปศกึษา พรอ้มหนงัสือ

ตอบรบัจากสถาบนัการศกึษานัน้ ๆ  

(3) หลกัฐานการศกึษาของผูท่ี้จะไปศกึษา 

(4) คาํรบัรองของผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้ 313 (3) 

ขอ้  316    พนกังานเทศบาลท่ีไดร้บัอนมุตัใิหไ้ปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศจะตอ้งศกึษาให้

สาํเรจ็ภายในระยะเวลาท่ีสถาบนัการศกึษานัน้ ๆ กาํหนดไวใ้นแตล่ะหลกัสตูรการศกึษา 
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  หากศกึษาไมส่าํเรจ็ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีอาจพจิารณาขยาย

เวลาการศกึษาไดต้ามเหตผุลความจาํเป็นเฉพาะกรณีครัง้ละ 1 ภาคการศกึษา รวมแลว้ไมเ่กิน 2 ครัง้

หรือไมเ่กิน 1 ปีการศกึษา และเม่ือครบกาํหนดเวลาท่ีขยายดงักลา่วแลว้หากมีเหตผุลความจาํเป็น อาจ

ขยายเวลาการศกึษาไดอี้กโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

  ขอ้  317   พนกังานเทศบาลท่ีไดร้บัอนมุตัใิหไ้ปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศจะตอ้งรายงาน

ผลการศกึษาใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัผูอ้าํนวยการกองหรือเทียบเทา่ขึน้ไปทราบทกุภาคการศกึษา    หาก

พนกังานเทศบาลไมร่ายงานผลการศกึษาโดยไมมี่เหตอุนัสมควร นายกเทศมนตรีอาจพิจารณาใหย้ตุิ

การศกึษา หรือดาํเนินการอย่างใดอยา่งหนึ่ง   ตามควรแก่กรณีก็ได ้

  ขอ้  318   ใหเ้ทศบาล ทาํสญัญาใหพ้นกังานเทศบาลท่ีไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ

กลบัมาปฏิบตัริาชการ เป็นเวลาไมน่อ้ยกว่าระยะเวลาท่ีใชใ้นการศกึษา 

  พนกังานเทศบาลผูใ้ดไมก่ลบัมาปฏิบตัริาชการตามสญัญา ตอ้งชดใชเ้งินเดือน ทนุท่ีไดร้บั

ระหวา่งศกึษาและเงินท่ีทางราชการจา่ยช่วยเหลือ กบัใหใ้ชเ้งินอีกจาํนวนหนึ่งเทา่กบัจาํนวนเงินเดือน ทนุ 

และเงินท่ีทางราชการจ่ายชว่ยเหลือดงักลา่วใหเ้ป็นเบีย้ปรบัแก่ทางราชการอีกดว้ย 

  ในกรณีท่ีผูไ้ปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศกลบัมาปฏิบตัริาชการไมค่รบกาํหนดตามสญัญา  

ก็ใหล้ดจาํนวนเงินท่ีจะตอ้งชดใชล้งตามสว่น 

  การทาํสญัญาใหเ้ป็นไปตามแบบและวิธีการท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด  ตามระเบียบ        

วา่ดว้ยการใหพ้นกังานเทศบาลไปศกึษา ฝึกอบรม ปฏิบตัิการวิจยั และดงูาน ณ ตา่งประเทศ โดยอนโุลม 

  ขอ้  319    พนกังานเทศบาลท่ีไดร้บัอนมุตัใิหไ้ปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ เม่ือครบ

กาํหนดเวลาท่ีไดร้บัอนมุตัิหรือเสรจ็จากการศกึษาแลว้ จะตอ้งรีบรายงานตวักลบัเขา้ปฏิบตัริาชการโดยเร็ว     

ทัง้นี ้ ตอ้งไมเ่กิน 7 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีสาํเรจ็การศกึษา หรือวนัท่ีครบกาํหนดเวลาท่ีไดร้บัอนมุตั ิ

แลว้แตก่รณี 

  สาํหรบัผูท่ี้สาํเรจ็การศกึษาในขัน้ท่ีสงูกวา่ปรญิญาตรี จะตอ้งมอบวิทยานิพนธห์รือ                         

ผลงานวิจยัใหเ้ทศบาลตน้สงักดัดว้ย 
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ขอ้  320    เม่ือเทศบาลตน้สงักดัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใหพ้นกังานเทศบาลท่ีไปศกึษา

เพิ่มเตมิในประเทศกลบัเขา้ปฏิบตัริาชการก่อนครบกาํหนดเวลาท่ีไดร้บัอนมุตัไิมว่า่ในกรณีใด ๆ  ให้

พนกังานเทศบาลผูน้ัน้กลบัเขา้ปฏิบตัริาชการตามคาํสั่งทนัที 

  ขอ้  321    การรบัเงินเดือนของพนกังานเทศบาลท่ีไดร้บัอนมุตัไิปศกึษา    เพิ่มเตมิใน

ประเทศใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีกาํหนดไวส้าํหรบัพนกังานเทศบาลพลเรือนมาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม 

  ขอ้  322    เทศบาลอาจกาํหนดแนวทางปฏิบตัแิละหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการศกึษาเพิ่มเตมิ

ในประเทศเพิ่มเตมิจากประกาศนีเ้พ่ือใหเ้หมาะสมกบัการปฏิบตังิานของเทศบาลนัน้ ๆ  ก็ได ้ ทัง้นี ้ เท่าท่ีไม่

ขดัหรือแยง้กบัประกาศหลกัเกณฑนี์ ้

  ขอ้  323    พนกังานเทศบาลผูใ้ดไดร้บัอนมุตัใิหไ้ปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศก่อนวนัใช้

บงัคบัตามประกาศนี ้  ใหเ้ป็นอนัใชไ้ดแ้ละใหถื้อวา่พนกังานเทศบาลผูน้ัน้ไดร้บัอนมุตัิใหไ้ปศกึษาเพิ่มเตมิ

ตามประกาศนี ้

  ขอ้  324    การพฒันาพนกังานเทศบาลโดยใหไ้ปศกึษา ฝึกอบรมดงูาน หรือปฏิบตักิาร

วิจยัในตา่งประเทศ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการใหพ้นกังานเทศบาลไปศกึษา ฝึกอบรมและดงูาน    

ณ ตา่งประเทศ ท่ีคณะรฐัมนตรีกาํหนด     โดยกาํหนดใหส้ว่นราชการท่ีเป็นกรมท่ีกาํหนดไว ้ ในระเบียบ      

ดงักลา่ว ใหห้มายความถึงเทศบาลดว้ย  

  ขอ้  325    ผูบ้งัคบับญัชาผูมี้อาํนาจการอนมุตัใิหพ้นกังานเทศบาล  ไปศกึษา ฝึกอบรม        

ดงูาน หรือปฏิบตัิการวิจยัในตา่งประเทศ ใหเ้ป็นอาํนาจของนายกเทศมนตรีเป็นผูมี้อาํนาจอนมุตัิ 

  ขอ้  326    การอนมุตัใิหพ้นกังานเทศบาลผูใ้ดไปศกึษา ฝึกอบรม หรือดงูาน ณ                   

ตา่งประเทศ ก่อน  วนัประกาศนีใ้ชบ้งัคบั หากเป็นไปโดยถกูตอ้งตามระเบียบวิธีการท่ีใชอ้ยูใ่นขณะนัน้ ก็ให้

เป็นอนัใชไ้ด ้และใหด้าํเนินการเรื่องการอยู่ศกึษา ฝึกอบรม หรือดงูานตอ่พนกังานเทศบาลผูน้ัน้ตาม

ระเบียบวิธีการนัน้ตอ่ไป แตท่ัง้นี ้สาํหรบักรณีศกึษาและฝึกอบรม ตอ้งอยูใ่นจาํนวนอตัรารอ้ยละตามท่ี

กาํหนดในระเบียบว่าดว้ยการใหพ้นกังานเทศบาลไปศกึษา ฝึกอบรม และดงูาน ณ ตา่งประเทศ               

ท่ีคณะรฐัมนตรีกาํหนด  
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ส่วนที ่5 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิาน 

  ขอ้  327    การประเมินผลการปฏิบตังิาน  ใหผู้บ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีประเมินผลการ            

ปฏิบตัริาชการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   เพ่ือประกอบการพิจารณาแตง่ตัง้  เล่ือนขัน้เงินเดือน  พฒันา                  

พนกังานเทศบาล   เพิ่มพนูประสิทธิภาพในการปฏิบตัริาชการ และมีหนา้ท่ีเสรมิสรา้งแรงจงูใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบั    

บญัชาปฏิบตัิตน ใหเ้หมาะสมกบัการเป็นพนกังานเทศบาล และปฏิบตัิราชการมีประสิทธิภาพและเกิด      

ประสิทธิผล      

  การประเมินผลการปฏิบตังิาน ใหค้าํนงึถึงคณุภาพและปรมิาณงาน ประสิทธิภาพ                  

และประสิทธิผลของงานท่ีไดป้ฏิบตัมิา ความสามารถและความอตุสาหะในการปฏิบตัิงาน ความมี                

คณุธรรมและจรยิธรรม ตลอดจนการรกัษาวินยัท่ีเหมาะสมกบัการเป็นพนกังานเทศบาล   โดยจดัทาํ      

การประเมินอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้กูประเมินชีแ้จง หรือขอคาํปรกึษาดว้ย   

  ขอ้  328    การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตังิานของพนกังานเทศบาล                   

เทศบาลตามประกาศนี ้   มีหลกัการท่ีจะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตังิานบนพืน้ฐาน

ของผลสาํเรจ็และผลสมัฤทธ์ิของงานเป็นหลกั   

  ขอ้  329   การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตังิานนี ้ มีวตัถปุระสงค ์           

เพ่ือใหผู้บ้งัคบับญัชาใชเ้ป็นเครื่องมือในการปรบัปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตังิานของ           

พนกังานเทศบาล และนาํผลการประเมินไปใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณาในเรื่องตา่ง ๆ ดงันี ้

      (1)  การเล่ือนขัน้เงินเดือน  การใหร้างวลัประจาํปี  และคา่ตอบแทนอ่ืน ๆ  

      (2)  การพฒันา  และการแกไ้ขการปฏิบตังิาน 

      (3)  การแตง่ตัง้พนกังานเทศบาล 

      (4)  การใหอ้อกจากราชการ 

      (5)  การใหร้างวลัจงูใจ  และการบรหิารงานบคุคลเร่ืองอ่ืน ๆ 

  ขอ้  330    การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ใหป้ระเมินจากผลงานและคณุ  

ลกัษณะการปฏิบตังิาน  โดยการประเมินผลงานใหพ้ิจารณาจากองคป์ระกอบดงัตอ่ไปนี ้

       (1)  ปรมิาณงาน 

       (2)  คณุภาพของผลงาน 
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       (3)  ความทนัเวลา 

 

       (4)  ผลลพัธ ์ ประโยชนใ์นการนาํไปใช ้ และประสิทธิผลของงาน 

       (5)  การประหยดัทรพัยากรหรือความคุม้คา่ของผลงาน 

  สว่นการประเมินคณุลกัษณะการปฏิบตังิาน  ใหพ้ิจารณาจากองคป์ระกอบดงัตอ่ไปนี ้

       (1)  ความสามารถและความอตุสาหะในการปฏิบตังิาน 

       (2)  การรกัษาวินยั 

       (3)  การปฏิบตัตินเหมาะสมกบัการเป็นพนกังานเทศบาล 

  เทศบาลอาจกาํหนดใหมี้องคป์ระกอบการประเมินอ่ืน  ๆ  เพิ่มเตมิได ้ ตามความเหมาะสม

ของลกัษณะภารกิจและสภาพการปฏิบตังิานของพนกังานเทศบาลในตาํแหนง่ตา่ง ๆ   

  ทัง้นีโ้ดยกาํหนดใหมี้สดัสว่นคะแนนของผลงานไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ  70   

  สาํหรบัแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตังิาน  เทศบาลพิจารณาใช้

ตามแบบท่ีกาํหนดทา้ยประกาศนี ้หรือปรบัใชต้ามความเหมาะสมของลกัษณะงานได ้

  ขอ้  331    ใหมี้การกาํหนดขอ้ตกลงเก่ียวกบัผลการปฏิบตังิานรว่มกนัระหวา่งผูป้ระเมิน

และ ผูร้บัการประเมิน  เชน่   แผนงาน  โครงการ  หรือ  ผลงานท่ีกาํหนดในการมอบหมายงาน เป็นตน้  ทัง้นี ้        

ใหพ้ิจารณาจากขอ้ตกลงการบรหิารงานของสว่นราชการ  หรือภารกิจหลกัท่ีไดมี้การกาํหนดไวต้ามท่ี              

ก.ท.จ.  กาํหนดขึน้ดว้ย  

  ขอ้  332    ใหป้ระเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตังิานของพนกังานเทศบาล  

ปีละ  2  ครัง้  ตามรอบปีงบประมาณ  คือ 

       (1)  ครัง้ท่ี  1  ระหวา่งวนัท่ี  1  ตลุาคม  ถึง  31  มีนาคม  ของปีถดัไป 

       (2)  ครัง้ท่ี  2  ระหวา่งวนัท่ี  1  เมษายน  ถึง  30  กนัยายน  ของปีเดียวกนั 

  ขอ้  333    การประเมินครัง้ท่ี  1  ตามขอ้  332  ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือผูป้ระเมินจดัลาํดบั

ผลการประเมินเรียงลาํดบัจากผูท่ี้มีผลการประเมินดีเดน่  ผลการประเมินเป็นท่ียอมรบัไดแ้ละผลการ

ประเมินตอ้งปรบัปรุงไวใ้หช้ดัเจนเพ่ือพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน  และใหจ้ดัทาํบญัชีรายช่ือผูมี้ผลการ

ประเมินดีเดน่  และผลการประเมินเป็นท่ียอมรบัไดไ้ว ้ เพ่ือประกอบการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนครัง้ท่ี  2 

  ขอ้  334    ใหน้าํระบบเปิดมาใชใ้นการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนตามมติคณะรฐัมนตรี             

ท่ีกาํหนดสาํหรบัขา้ราชการพลเรือน   ทัง้นี ้ใหน้ายกเทศมนตรี หรือผูบ้งัคบับญัชาท่ีไดร้บัมอบหมาย

ประกาศรายช่ือผูท่ี้มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีเดน่ ในท่ีเปิดเผยใหพ้นกังานเทศบาลไดท้ราบโดย            

ทั่วกนั 
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  ขอ้  335    ใหน้ายกเทศมนตรีแตง่ตัง้คณะกรรมการ พิจารณาเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง         

ผลการประเมินใหเ้กิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการใชด้ลุยพินิจของผูบ้งัคบับญัชาหรือ  ผูป้ระเมิน

ก่อนท่ีจะเสนอผลการประเมินตอ่ผูมี้อาํนาจสั่งเล่ือนขัน้เงินเดือน  โดยมีองคป์ระกอบตามท่ีเทศบาลเห็น         

สมควร  เพ่ือใหก้ารพิจารณาเป็นไปตามวตัถปุระสงคด์งักลา่ว 

  ทัง้นี ้ เทศบาลอาจกาํหนดใหมี้คณะอนกุรรมการช่วยพิจารณากลั่นกรอง เพ่ือใหเ้กิดความ

เป็นธรรมในระดบักอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนในเทศบาลดว้ยก็ได ้

  ขอ้  336    ใหน้าํผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตังิานของ          

พนกังานเทศบาล ไปใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณาในเรื่องตา่ง ๆ ท่ีกาํหนดในขอ้ 329  ดว้ย 

  ขอ้  337    เม่ือเสรจ็สิน้การประเมินผลการปฏิบตังิานแตล่ะครัง้แลว้  ผูบ้งัคบับญัชาซึง่เป็น                

ผูป้ระเมินตอ้งนาํผลการประเมินไปใชป้ระกอบการใหค้าํปรกึษาแนะนาํแก่ผูร้บัการประเมิน   เพ่ือใหมี้             

การแกไ้ขปรบัปรุงการปฏิบตัิงาน  และกาํหนดแผนการพฒันาผูร้บัการประเมินใหมี้สมรรถนะและ

ผลสมัฤทธ์ิของงานดีย่ิงขึน้ 

  ขอ้  338   ใหเ้ทศบาลวางระบบการจดัเก็บผลการประเมินเพ่ือนาํไปใช ้ ตามวตัถปุระสงค์

ท่ีกาํหนดไวต้อ่ไป  เชน่  ผลการประเมินครัง้ท่ี  1  เก็บไวท่ี้ผูบ้งัคบับญัชา ผลการประเมนิ ครัง้ท่ี  2  ภายหลงั

จากการใหค้าํปรกึษาแนะนาํแก่ผูร้บัการประเมินแลว้  ใหเ้ก็บสรุปผลการประเมินไวใ้นแฟ้มประวตัพินกังาน

เทศบาล หรือเทศบาลจะกาํหนดรูปแบบการจดัเก็บเป็นอยา่งอ่ืนตามท่ีเหมาะสมก็ได ้

  ขอ้  339    ใหใ้ชก้ารประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตังิานตามท่ีกาํหนด      

นี ้สาํหรบัพนกังานเทศบาลทกุระดบั  สว่นแบบประเมินการปฏิบตังิานสาํหรบัพนกังานเทศบาล ระดบั 9  

ใหเ้ป็นไปตามแบบประเมินทา้ยประกาศนี ้ และเม่ือ ก.ท. ไดก้าํหนดเรื่องการประเมินประสิทธิภาพและ        

ประสิทธิผลการปฏิบตังิานของนกับริหารงานระดบัสงูแลว้ ก็ใหใ้ชห้ลกัเกณฑด์งักลา่วสาํหรบัการ

ประเมินผลการปฏิบตังิานของนกับรหิารงานระดบัสงูตอ่ไป  

  ขอ้  340    กรณีอ่ืน ๆ  ท่ีมีเหตผุลและความจาํเป็น สาํนกังาน  ก.ท. และเทศบาล                  

อาจรว่มกนักาํหนดหลกัเกณฑห์รือวิธีการเพิ่มเตมิตามลกัษณะงาน สภาพการปฏิบตังิานและอ่ืน ๆ  ได ้
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ส่วนที ่ 6 

การลา 

  ขอ้  341    ในสว่นนี ้

      " เขา้รบัการตรวจเลือก "   หมายความวา่ เขา้รบัการตรวจเลือกเพ่ือรบัราชการเป็นทหาร

กองประจาํการ 

      " เขา้รบัการเตรียมพล "   หมายความวา่ เขา้รบัการระดมพล เขา้รบัการตรวจสอบพล             

เขา้รบัการฝึกวิชาทหาร หรือเขา้รบัการทดลองความพรั่งพรอ้ม ตามกฎหมายวา่ดว้ยการรบัราชการทหาร 

      " องคก์ารระหวา่งประเทศ "  หมายความวา่ องคก์ารท่ีไดร้บัการจดัตัง้ขึน้ดว้ยความ   

ตกลงระหวา่งประเทศทัง้ในระดบัรฐับาลและระดบัเอกชน และสาํหรบัองคก์ารสหประชาชาตใิหห้มายความ

รวมถึงทบวงการชาํนญัพิเศษและองคก์ารอ่ืนใดในเครือสหประชาชาตดิว้ย 

      " องคก์ารตา่งประเทศ "  หมายความวา่ องคก์ารหรือสถาบนัตา่งประเทศตามท่ีผู้

รกัษาการตามประกาศนีจ้ะไดป้ระกาศรายช่ือใหท้ราบ 

      " การไปปฏิบตังิานองคก์ารระหวา่งประเทศ "  หมายความรวมถึง การไปปฏิบตังิาน

ตามโครงการแลกเปล่ียนอาจารย ์การไปปฏิบตังิานในองคก์ารตา่งประเทศ การไปปฏิบตังิานใน

ตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนักบัการไปปฏิบตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศ รวมทัง้การไปปฏิบตังิาน

ในหนว่ยงานขององคก์ารระหวา่งประเทศ หน่วยงานขององคก์ารตา่งประเทศ หรือหน่วยงานของรฐับาล

ตา่งประเทศซึ่งตัง้อยู ่ ในประเทศไทย   โดยไดร้บัเงินเดือนหรือคา่ตอบแทนในลกัษณะเดียวกนักบัเงินเดือน

จากองคก์ารระหวา่งประเทศ องคก์ารตา่งประเทศ หน่วยงานของรฐับาลตา่งประเทศหรือจากประเทศท่ีไป

ปฏิบตังิาน แตท่ัง้นีไ้มร่วมถึงการเดนิทางไปราชการตามระเบียบว่าดว้ยการอนมุตัใิหเ้ดนิทางไปราชการหรือ

การจดัการประชมุของทางราชการ การไปรบัราชการประจาํในตา่งประเทศ การไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน

หรือปฏิบตักิารวิจยั ตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัว่าดว้ยการใหพ้นกังานเทศบาลไปศกึษา ฝึกอบรม และดงูาน 

ณ ตา่งประเทศ 

      " ลาตดิตามคูส่มรส "  หมายความวา่ ลาติดตามสามีหรือภรยิาโดยชอบดว้ยกฎหมายท่ี    

เป็นพนกังานเทศบาลหรือพนกังานรฐัวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบตัหินา้ท่ีราชการหรือไปปฏิบตังิานในตา่งประเทศ 

หรือทางราชการสั่งใหไ้ปปฏิบตังิานในตา่งประเทศตามความตอ้งการของทางราชการตามกฏหมายวา่ดว้ย

การกาํหนดหลกัเกณฑก์ารสั่งใหไ้ปทาํการซึ่งใหน้บัเวลาระหวา่งนัน้เหมือนเตม็เวลาราชการหรือเตม็เวลา

ทาํงาน ตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป  แตไ่มร่วมถึงกรณีท่ีคูส่มรสไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน หรือปฏิบตักิารวิจยั ณ 

ตา่งประเทศ 

  ขอ้  342    การลาทกุประเภทตามท่ีกาํหนดในสว่นนี ้ถา้มีกฎหมาย ระเบียบ หรือมต ิ  

คณะรฐัมนตรีกาํหนดเก่ียวกบัการลาประเภทใดไวเ้ป็นพิเศษ ผูล้าและผูมี้อาํนาจพิจารณาหรืออนญุาตการ

ลาจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรฐัมนตรีเก่ียวกบัการลาประเภทนัน้ดว้ย 
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  ขอ้  343    ผูมี้อาํนาจพิจารณาหรืออนญุาต  และอาํนาจพิจารณาหรืออนญุาตการลา

สาํหรบัพนกังานเทศบาล ใหเ้ป็นไปตามตารางท่ีกาํหนดไวท้า้ยประกาศนี ้

ในกรณีท่ีผูมี้อาํนาจอนญุาตการลาตามประกาศนีไ้มอ่ยู่ หรือไมส่ามารถปฏิบตัริาชการได ้ 

และมีเหตจุาํเป็นเรง่ดว่นไมอ่าจรอขออนญุาตจากผูมี้อาํนาจได ้ใหผู้ล้าเสนอหรือจดัสง่ใบลาตอ่ผูมี้อาํนาจ

อนญุาตการลาชัน้เหนือขึน้ไปเพ่ือพิจารณา และเม่ืออนญุาตแลว้ใหแ้จง้ผูมี้อาํนาจอนญุาตตามประกาศนี ้  

ทราบดว้ย 

  ผูมี้อาํนาจพิจารณาหรืออนญุาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอาํนาจโดยทาํเป็นหนงัสือ               

ใหแ้ก่ผูด้าํรงตาํแหนง่ใดเป็นผูพ้ิจารณาอนญุาตแทนก็ได ้

  ขอ้  344    พนกังานเทศบาลผูใ้ดไดร้บัคาํสั่งใหไ้ปชว่ยราชการ ณ หนว่ยงานอ่ืนใดของทาง      

ราชการหากประสงคจ์ะลาป่วย ลาคลอดบตุร ลากิจสว่นตวั ลาพกัผ่อน หรือลาเขา้รบัการตรวจเลือก หรือ

เขา้รบัการเตรียมพล ในชว่งเวลาท่ีไปชว่ยราชการ ใหเ้สนอขออนญุาตลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชาของหนว่ยงานท่ี

ไปชว่ยราชการ แลว้ใหห้นว่ยงานนัน้รายงานจาํนวนวนัลาใหห้นว่ยงานตน้สงักดัของผูน้ัน้ทราบ อยา่งนอ้ยปี

ละครัง้ 

  การลาประเภทอ่ืนนอกจากท่ีระบไุวใ้นวรรคหนึ่ง   ใหเ้สนอขออนญุาตลาตอ่สว่นราชการ                    

เจา้สงักดัตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดสาํหรบัการลาประเภทนัน้ 

  ขอ้  345    การนบัวนัลาตามประกาศนีใ้หน้บัตามปีงบประมาณ 

  การนบัวนัลาเพ่ือประโยชนใ์นการเสนอหรือจดัสง่ใบลา อนญุาตใหล้า และคาํนวณวนัลา       

ใหน้บัตอ่เน่ืองกนั โดยนบัวนัหยดุราชการท่ีอยูใ่นระหวา่งวนัลาประเภทเดียวกนั รวมเป็นวนัลาดว้ย เวน้แต่

การนบัเพ่ือประโยชนใ์นการคาํนวณวนัลาสาํหรบัวนัลาป่วยท่ีมิใชว่นัลาป่วยตามกฏหมายวา่ดว้ยการ

สงเคราะหพ์นกังานเทศบาลผูไ้ดร้บัอนัตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตปุฏิบตัริาชการ  วนัลากิจสว่นตวั  

และวนัลาพกัผอ่นใหน้บัเฉพาะวนัทาํการ 

  การลาป่วยหรือลากิจสว่นตวัซึ่งมีระยะเวลาตอ่เน่ืองกนั จะเป็นในปีเดียวกนัหรือไมก็่ตาม         

ใหน้บัเป็นการลาครัง้หนึ่ง ถา้จาํนวนวนัลาครัง้หนึ่งรวมกนัเกินอาํนาจของผูมี้อาํนาจอนญุาตระดบัใด ใหน้าํ          

ใบลาเสนอขึน้ไปตามลาํดบัจนถึงผูมี้อาํนาจอนญุาต 

  พนกังานเทศบาลท่ีถกูเรียกเขา้มาปฏิบตัริาชการระหว่างการลา ใหถื้อวา่การลาเป็นอนั

หมดเขตเพียงวนัก่อนเดนิทางกลบัและวนัราชการเริ่มตน้ตัง้แตว่นัออกเดินทางกลบัเป็นตน้ไป 

  การลาครึง่วนัในตอนเชา้หรือตอนบา่ย ใหน้บัเป็นการลาครึง่วนัตามประเภทของการลา 

นัน้ ๆ 
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  พนกังานเทศบาลซึ่งไดร้บัอนญุาตใหล้า หากประสงคจ์ะยกเลิกวนัลาท่ียงัไมไ่ดห้ยดุ

ราชการใหเ้สนอขอถอนวนัลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงผูมี้อาํนาจอนญุาตใหล้า และใหถื้อวา่การ

ลาเป็นอนัหมดเขตเพียงวนัท่ีขอถอนวนัลานัน้ 

  ขอ้  346    เพ่ือควบคมุใหเ้ป็นไปตามประกาศนี ้ใหเ้ทศบาลจดัทาํบญัชีลงเวลาการปฏิบตัิ

ราชการของพนกังานเทศบาลในสงักดั โดยมีสาระสาํคญัตามตวัอย่างทา้ยประกาศนี ้หรือจะใชเ้ครื่อง

บนัทกึเวลาการปฏิบตัริาชการแทนก็ได ้

  ในกรณีจาํเป็นนายกเทศมนตรีจะกาํหนดวิธีลงเวลาปฏิบตัริาชการ หรือวิธีควบคมุการ

ปฏิบตัริาชการของพนกังานเทศบาลท่ีมีการปฏิบตัริาชการในลกัษณะพิเศษเป็นอยา่งอ่ืนตามเห็นสมควร   

ก็ได ้แตท่ัง้นี ้ตอ้งมีหลกัฐานใหส้ามารถตรวจสอบวนัลา เวลาการปฏิบตัริาชการไดด้ว้ย 

  ขอ้  347    การลาใหใ้ชใ้บลาตามแบบทา้ยประกาศนี ้ เวน้แตใ่นกรณีจาํเป็นหรือรีบดว่นจะ

ใชใ้บลาท่ีมีขอ้ความไมค่รบถว้นตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอยา่งอ่ืนก็ได ้  แตท่ัง้นี ้ตอ้งสง่ใบลาตามแบบ

ในวนัแรกท่ีมาปฏิบตัริาชการ 

  ขอ้  348   พนกังานเทศบาลซึ่งประสงคจ์ะไปตา่งประเทศในระหวา่งการลาตามประกาศนี ้

หรือ   ในระหวา่งวนัหยดุราชการใหเ้สนอขออนญุาตตอ่ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงผูว้า่ราชการจงัหวดั 

  การอนญุาตของผูว้า่ราชการจงัหวดัตามวรรคหนึ่ง เม่ืออนญุาตแลว้ใหร้ายงาน

ปลดักระทรวง มหาดไทยทราบดว้ย 

  ขอ้  349    พนกังานเทศบาลผูใ้ดไมส่ามารถมาปฏิบตัิราชการได ้อนัเน่ืองมาจาก

พฤตกิารณพ์ิเศษ ซึ่งเกิดขึน้กบับคุคลทั่วไปในทอ้งท่ีนัน้ หรือพฤติการณพ์ิเศษซึ่งเกิดขึน้กบัพนกังานเทศบาล

ผูน้ัน้และมิไดเ้กิดจากความประมาทเลินเลอ่หรือความผิดของพนกังานเทศบาลผูน้ัน้เอง โดยพฤตกิารณ์

พิเศษดงักล่าวรา้ยแรงจนเป็นเหตขุดัขวางทาํใหไ้มส่ามารถมาปฏิบตัริาชการ ณ สถานท่ีตัง้ปกต ิใหพ้นกังาน

เทศบาลผูน้ัน้รีบรายงานพฤติการณท่ี์เกิดขึน้รวมทัง้อปุสรรคขดัขวางท่ีทาํใหม้าปฏิบตัริาชการไมไ่ดต้อ่

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงนายกเทศมนตรีทนัทีในวนัแรกท่ีสามารถมาปฏิบตัริาชการได ้

  ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีเห็นวา่การท่ีพนกังานเทศบาลผูน้ัน้มาปฏิบตัริาชการไมไ่ดเ้ป็น

เพราะพฤตกิารณพ์ิเศษตามวรรคหนึ่งจรงิ ใหส้ั่งใหก้ารหยดุราชการของพนกังานเทศบาลผูน้ัน้ไมน่บัเป็น          

วนัลาตามจาํนวนวนัท่ีไมส่ามารถมาปฏิบตัริาชการไดอ้นัเน่ืองมาจากพฤตกิารณพ์ิเศษดงักลา่ว 

  ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรี เห็นวา่การท่ีไมส่ามารถมาปฏิบตัริาชการยงัไมส่มควรถือเป็น

พฤตกิารณพ์ิเศษตามวรรคหนึ่ง ใหถื้อวา่วนัท่ีพนกังานเทศบาลผูน้ัน้ไมม่าปฏิบตัริาชการเป็นวนัลากิจ    

สว่นตวั 
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  ขอ้  350    การลาแบง่ออกเป็น 9 ประเภท คือ 

(1) การลาป่วย 

(2) การลาคลอดบตุร 

(3) การลากิจส่วนตวั 

(4) การลาพกัผ่อน 

(5) การลาอปุสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮจัย ์

(6) การลาเขา้รบัการตรวจเลือกหรือเขา้รบัการเตรียมพล 

(7) การลาไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน หรือปฏิบตักิารวิจยั 

(8) การลาไปปฏิบตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 

(9) การลาตดิตามคูส่มรส 

  ขอ้  351    พนกังานเทศบาลซึ่งประสงคจ์ะลาป่วยเพ่ือรกัษาตวั ใหเ้สนอหรือจดัสง่ใบลา

ตอ่ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงผูมี้อาํนาจอนญุาตก่อนหรือในวนัท่ีลา เวน้แตใ่นกรณีจาํเป็นจะเสนอหรือ

จดัสง่ใบลา ในวนัแรกท่ีมาปฏิบตัริาชการก็ได ้

  ในกรณีท่ีพนกังานเทศบาลผูข้อลามีอาการป่วยจนไมส่ามารถจะลงช่ือในใบลาไดจ้ะให ้   

ผูอ่ื้นลาแทนก็ได ้แตเ่ม่ือสามารถลงช่ือไดแ้ลว้ใหเ้สนอหรือจดัสง่ใบลาโดยเรว็ 

  การลาป่วยตัง้แต ่3 วนัขึน้ไป ตอ้งมีใบรบัรองแพทยซ์ึ่งเป็นผูท่ี้ไดข้ึน้ทะเบียนและรบัใน

อนญุาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกบัใบลาดว้ย ในกรณีจาํเป็นหรือเห็นสมควรผูมี้อาํนาจ

อนญุาตจะสั่งใหใ้ชใ้บรบัรองแพทยซ์ึ่งผูมี้อาํนาจอนญุาตเห็นชอบแทนก็ได ้

  การลาป่วยไมถึ่ง 3 วนั ไมว่า่จะเป็นการลาครัง้เดียวหรือหลายครัง้ตดิตอ่กนัถา้ผูมี้อาํนาจ

อนญุาตเห็นสมควร จะสั่งใหมี้ใบรบัรองแพทยต์ามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งใหผู้ล้าไปรบัการตรวจ

จากแพทยข์องทางราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาอนญุาตก็ได ้

  ขอ้  352 พนกังานเทศบาลซึ่งประสงคจ์ะลาคลอดบตุร ใหเ้สนอหรือจดัสง่ใบลาตอ่

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงผูมี้อาํนาจอนญุาตก่อนหรือในวนัท่ีลา เวน้แตไ่มส่ามารถจะลงช่ือในใบลาได ้

จะให ้ผูอ่ื้นลาแทนก็ได ้แตเ่ม่ือสามารถลงช่ือไดแ้ลว้ ใหเ้สนอหรือจดัสง่ใบลาโดยเรว็ และมีสิทธิลาคลอด

บตุรโดยไดร้บัเงินเดือนครัง้หนึ่งได ้90 วนั โดยไมต่อ้งมีใบรบัรองแพทย ์

  การลาคลอดบตุรจะลาในวนัท่ีลาคลอดก่อนหรือหลงัวนัท่ีลาคลอดบตุรก็ได ้ แตเ่ม่ือรวม

วนัลาแลว้ตอ้งไมเ่กิน  90  วนั 

  พนกังานเทศบาลท่ีไดร้บัอนญุาตใหล้าคลอดบตุรและไดห้ยดุราชการไปแลว้แตไ่มไ่ด ้       

คลอดบตุรตามกาํหนด  หากประสงคจ์ะขอถอนวนัลาคลอดบตุรท่ีหยดุไป  ใหผู้มี้อาํนาจอนญุาตใหถ้อน       

วนัลาคลอดบตุรได ้ โดยใหถื้อวา่วนัท่ีไดห้ยดุราชการไปแลว้เป็นวนัลากิจสว่นตวั 
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  การลาคลอดบตุรคาบเก่ียวกบัการลาประเภทใด  ซึ่งยงัไมค่รบกาํหนดวนัลาของการลา  

ประเภทนัน้ ใหถื้อว่าการลาประเภทนัน้สิน้สดุลง และใหน้บัเป็นการลาคลอดบตุรตัง้แตว่นัเริ่มวนัลาคลอด

บตุร 

  ขอ้  353    พนกังานเทศบาลซึ่งประสงคจ์ะลากิจสว่นตวั ใหเ้สนอหรือจดัสง่ใบลาตอ่

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงผูมี้อาํนาจอนญุาต และเม่ือไดร้บัอนญุาตแลว้จงึจะหยดุราชการได ้เวน้แตมี่

เหตจุาํเป็นไมส่ามารถรอรบัอนญุาตไดท้นัจะเสนอหรือจดัสง่ใบลาพรอ้มดว้ยเหตจุาํเป็นไวแ้ลว้หยดุราชการ

ไปก่อนได ้แตจ่ะตอ้งชีแ้จงเหตผุลใหผู้มี้อาํนาจอนญุาตทราบโดยเรว็ 

  ในกรณีมีเหตพุิเศษท่ีไมอ่าจเสนอหรือจดัสง่ใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได ้ใหเ้สนอหรือจดัสง่              

ใบลาพรอ้มทัง้เหตผุลความจาํเป็นตอ่ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงผูมี้อาํนาจอนญุาตทนัทีในวนัแรกท่ีมา

ปฏิบตัริาชการ 

  ขอ้  354    พนกังานเทศบาลท่ีลาคลอดบตุรตามขอ้  352 แลว้  หากประสงคจ์ะลาเพ่ือ

เลีย้งดบูตุรเพิ่มอีก  ใหมี้สิทธิลากิจสว่นตวัเพ่ือเลีย้งดบูตุรตอ่เน่ืองจากการลาคลอดบตุรโดยไดร้บัเงินเดือน

ไดอี้กไมเ่กิน 30 วนัทาํการ 

 

 

 

 

  ขอ้  355   พนกังานเทศบาลมีสิทธิลากิจสว่นตวั รวมทัง้ลากิจสว่นตวัเพ่ือเลีย้งดบูตุร

ตอ่เน่ืองจากการลาคลอดบตุร โดยไดร้บัเงินเดือนปีละไมเ่กิน 45 วนัทาํการ 

  พนกังานเทศบาลผูท่ี้ไดใ้ชส้ิทธิลากิจสว่นตวัเพ่ือเลีย้งดบูตุรตอ่เน่ืองจากการลาคลอดบตุร

ตามขอ้  354  ในปีใดแลว้ ใหมี้สิทธิลากิจสว่นตวัโดยไดร้บัเงินเดือนไดอี้กตามจาํนวนวนัท่ีเหลืออยู่ 

  ขอ้  356    พนกังานเทศบาลท่ีลาคลอดบตุรและลากิจสว่นตวัเพ่ือเลีย้งดบูตุรตอ่เน่ืองจาก

การลาคลอดบตุร โดยมีสิทธิไดร้บัเงินเดือนตามขอ้  354  และขอ้  355  แลว้ หากประสงคจ์ะลากิจสว่นตวั

เพ่ือเลีย้งดบูตุรตอ่ไปอีก ใหล้าไดไ้มเ่กิน 150 วนัทาํการ โดยไมมี่สิทธิไดร้บัเงินเดือนระหวา่งลา 

  ขอ้  357    ผูท่ี้ไดร้บัอนญุาตใหล้ากิจสว่นตวั เวน้แตก่รณีการลากิจส่วนตวัเพ่ือเลีย้งดบูตุร        

ตามขอ้  354  และขอ้  355  ซึ่งไดห้ยดุราชการไปยงัไมค่รบกาํหนด ถา้มีราชการจาํเป็นเกิดขึน้ 

ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อาํนาจอนญุาตจะเรียกตวัมาปฏิบตัิราชการก็ได ้
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  ขอ้  358    พนกังานเทศบาลมีสิทธิลาพกัผอ่นประจาํปีในปีหนึ่งได ้10 วนัทาํการ เวน้แต ่          

พนกังานเทศบาล ดงัตอ่ไปนีไ้มมี่สิทธิลาพกัผอ่นประจาํปีในปีท่ีไดร้บับรรจเุขา้รบัราชการยงัไมถึ่ง 6 เดือน 

(1) ผูซ้ึ่งไดร้บับรรจเุขา้รบัราชการครัง้แรก 

(2) ผูซ้ึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตสุว่นตวั แลว้ตอ่มาไดบ้รรจเุขา้รบัราชการอีก 

(3) ผูซ้ึ่งลาออกจากราชการเพ่ือดาํรงตาํแหนง่ทางการเมืองหรือเพ่ือสมคัรรบัเลือกตัง้                  

แลว้ตอ่มาไดร้บับรรจเุขา้รบัราชการอีกหลงั 6 เดือน นบัแตว่นัออกจากราชการ 

(4) ผูซ้ึ่งถกูสั่งใหอ้อกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณีไปรบัราชการทหารตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการรบัราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบตังิานใด ๆ ตามความประสงคข์องทางราชการ

แลว้ตอ่มาไดร้บัการบรรจเุขา้รบัราชการอีก 

  ขอ้  359    ถา้ในปีใดพนกังานเทศบาลผูใ้ดมิไดล้าพกัผอ่นประจาํปี หรือลาพกัผอ่น

ประจาํปีแลว้แตไ่มค่รบ 10 วนัทาํการ ใหส้ะสมวนัท่ีมิไดล้าในปีนัน้รวมเขา้กบัปีตอ่ ๆ ไปได ้แตว่นัลาพกัผอ่น

สะสมรวมกบัวนัลาพกัผอ่นในปีปัจจบุนัจะตอ้งไมเ่กิน 20 วนัทาํการ 

  สาํหรบัผูท่ี้ไดร้บัราชการตดิตอ่กนัมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 10 ปี ใหมี้สิทธินาํวนัลาพกัผ่อน

สะสมรวมกบัวนัลาพกัผอ่นประจาํปีในปีปัจจบุนัไดไ้มเ่กิน 30 วนัทาํการ 

 

 

 

  ขอ้  360    พนกังานเทศบาลซึ่งประสงคจ์ะลาพกัผอ่น ใหเ้สนอหรือจดัสง่ใบลาตอ่

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงผูมี้อาํนาจอนญุาต และเม่ือไดร้บัอนญุาตแลว้จงึจะหยดุราชการได ้

  ขอ้  361    การอนญุาตใหล้าพกัผอ่น ผูมี้อาํนาจอนญุาตจะอนญุาตใหล้าครัง้เดียวหรือ

หลายครัง้ก็ได ้โดยมิใหเ้สียหายแก่ราชการ 

  ขอ้  362    ผูท่ี้ไดร้บัอนญุาตใหล้าพกัผอ่นซึ่งหยดุราชการไปยงัไมค่รบกาํหนด ถา้มี      

ราชการจาํเป็นเกิดขึน้ ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อาํนาจอนญุาตจะเรียกตวัมาปฏิบตัริาชการก็ได ้

  ขอ้  363    พนกังานเทศบาลท่ีปฏิบตังิานในสถานศกึษาและมีวนัหยดุภาคการศกึษา  

หากไดห้ยดุราชการตามวนัหยดุภาคการศกึษา  เกินกว่าวนัลาพกัผอ่นตามหมวดนีแ้ลว้  ไมมี่สิทธิลา        

พกัผอ่นตามท่ีกาํหนดไวใ้นส่วนนี ้
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  ขอ้  364   พนกังานเทศบาลซึ่งประสงคจ์ะลาอปุสมบทในพระพทุธศาสนา หรือพนกังาน

เทศบาลท่ีนบัถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงคจ์ะลาไปประกอบพิธีฮจัย ์ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอดุิอาระเบีย 

ใหเ้สนอหรือจดัสง่ใบลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงผูมี้อาํนาจพิจารณาหรืออนญุาตก่อนวนั

อปุสมบทหรือก่อนวนัเดนิทางไปประกอบพิธีฮจัย ์ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั 

  ในกรณีมีเหตพุิเศษไมอ่าจเสนอหรือจดัสง่ใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง ใหชี้แ้จงเหตผุลความ                

จาํเป็นประกอบการลา และใหอ้ยูใ่นดลุยพินิจของผูมี้อาํนาจท่ีจะพิจารณาใหล้าหรือไม่ก็ได ้

  ขอ้  365    พนกังานเทศบาลท่ีไดร้บัอนญุาตใหล้าอปุสมบทหรือไดร้บัอนญุาตใหล้าไป

ประกอบพิธีฮจัยต์ามขอ้  364  แลว้ จะตอ้งอปุสมบทหรือออกเดนิทางไปประกอบพิธีฮจัย ์ ภายใน 10 วนั 

นบัแตว่นัเริ่มลา และจะตอ้งกลบัมารายงานตวัเขา้ปฏิบตัิราชการภายใน 5 วนั   นบัแตว่นัท่ีลาสิกขา หรือ 

วนัท่ีเดนิทางกลบัถึงประเทศไทยหลงัจากการเดนิทางไปประกอบพิธีฮจัย ์

  พนกังานเทศบาลท่ีไดร้บัอนญุาตใหล้าอปุสมบทหรือไดร้บัอนญุาตใหล้าไปประกอบพิธีฮจัย์

และไดห้ยดุราชการไปแลว้ หากปรากฎวา่มีปัญหาอปุสรรคทาํใหไ้มส่ามารถอปุสมบทหรือไปประกอบ          

พิธีฮจัยต์ามท่ีขอลาไว ้เม่ือไดร้บัรายงานตวักลบัเขา้ปฏิบตัิราชการตามปกตแิละขอถอนวนัลา ใหผู้มี้อาํนาจ

พิจารณาหรืออนญุาต พิจารณาหรืออนญุาตใหถ้อนวนัลาอปุสมบทหรือไปประกอบพิธีฮจัยไ์ด ้โดยใหถื้อว่า

วนัท่ีไดห้ยดุราชการไปแลว้เป็นวนัลากิจสว่นตวั 

 

 

 

  ขอ้  366    พนกังานเทศบาลท่ีไดร้บัหมายเรียกเขา้รบัการตรวจเลือก ใหร้ายงานผลตอ่

ผูบ้งัคบับญัชาก่อนวนัเขา้รบัการตรวจเลือกไมน้อ้ยกวา่ 48 ชั่วโมง   สว่นพนกังานเทศบาลท่ีไดร้บั

หมายเรียกเขา้รบัการเตรียมพลใหร้ายงานลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชาภายใน 48 ชั่วโมง นบัแตเ่วลารบัหมายเรียก

เป็นตน้ไป และใหไ้ปเขา้รบัการตรวจเลือก หรือเขา้รบัการเตรียมพลตามวนัเวลาในหมายเรียกนัน้โดยไม่

ตอ้งรอรบัคาํสั่งอนญุาต และใหผู้บ้งัคบับญัชาเสนอไปตามลาํดบัจนถึงนายกเทศมนตรี 

  ขอ้  367    เม่ือพนกังานเทศบาลท่ีลานัน้พน้จากการเขา้รบัการตรวจเลือก หรือเขา้รบัการ

เตรียมพลแลว้  ใหม้ารายงานตวักลบัเขา้ปฏิบตัิราชการตามปกตติอ่ผูบ้งัคบับญัชาภายใน 7 วนั   เวน้แต่

กรณีท่ีมีเหตจุาํเป็น  นายกเทศมนตรีอาจขยายเวลาใหไ้ดร้วมแลว้ไมเ่กิน 15 วนั 
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  ขอ้  368    พนกังานเทศบาลซึ่งประสงคจ์ะลาไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูานหรือปฏิบตักิารวิจยั  

ณ   ตา่งประเทศ ใหเ้สนอหรือจดัสง่ใบลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงนายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณา

อนญุาต 

  สาํหรบัการลาไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูานหรือปฏิบตักิารวิจยัในประเทศใหเ้สนอหรือจดัสง่              

ใบลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงนายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณาอนญุาต 

  ขอ้  369    พนกังานเทศบาลซึ่งประสงคจ์ะลาไปปฏิบตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศให้

เสนอหรือจดัสง่ใบลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงปลดักระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณา โดยถือ

ปฏิบตัิตาม  หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นสว่นนี ้

  ขอ้  370    การไปปฏิบตังิานในองคก์ารระหว่างประเทศมี 2 ประเภท คือ 

      " ประเภทท่ี 1 "    ไดแ้ก่ การไปปฏิบตังิานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดงัตอ่ไปนี ้

          (1) การไปปฏิบตังิานในองคก์ารระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกและเป็น    

วาระท่ีตอ้งสง่ไปปฏิบตังิานในองคก์ารนัน้ 

          (2) รฐับาลไทยมีขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้งสง่ไปปฏิบตังิานตามความตกลงระหวา่งประเทศ 

          (3) ประเทศไทยตอ้งสง่ไปปฏิบตังิานเพ่ือพิทกัษร์กัษาผลประโยชนข์องประเทศตาม

ความตอ้งการของรฐับาลไทย 

      " ประเภทท่ี 2 "    ไดแ้ก่ การไปปฏิบตังิานนอกเหนือจากประเภทท่ี 1 

 

 

 

  ขอ้  371    พนกังานเทศบาลท่ีไปปฏิบตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศตอ้งมีคณุสมบตัิ

ดงัตอ่ไปนี ้

      (1) เป็นพนกังานเทศบาลประจาํตลอดมาเป็นระยะเวลาตดิตอ่กนัไมน่อ้ยกว่าหา้ปีก่อน

ถึงวนัท่ีไดร้บัอนญุาตใหไ้ปปฏิบตังิาน เวน้แตผู่ท่ี้ไมป่ฏิบตัิงานในองคก์ารสหประชาชาตกิาํหนดเวลาหา้ปีให้

ลดลงเป็นสองปี 

      สาํหรบัผูท่ี้เคยไปปฏิบตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศประเภทท่ี 2 มาแลว้จะตอ้งมี

เวลาปฏิบตัริาชการในสว่นราชการไมน่อ้ยกวา่สองปี นบัแตว่นัเริ่มกลบัเขา้ปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการ หลงัจากท่ี

เดนิทางกลบัจากราชการไปปฏิบตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศประเภทท่ี 2 ครัง้สดุทา้ย 
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      (2) ผูท่ี้ไปปฏิบตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศประเภทท่ี 2   ตอ้งมีอายไุมเ่กินหา้สิบปี

บรบิรูณ ์นบัถึงวนัท่ีไดร้บัอนญุาตใหไ้ปปฏิบตังิาน 

      (3) เป็นผูป้ฏิบตัหินา้ท่ีราชการมีความรูค้วามสามารถเหมาะสม มีความประพฤติ

เรียบรอ้ยและไมอ่ยูใ่นระหวา่งถกูสอบสวนวา่กระทาํผิดวินยั 

  การขอยกเวน้หรือผ่อนผนัคณุสมบตัิตาม (1) วรรคสอง และ (2) ใหเ้สนอเหตผุลความ

จาํเป็นตอ่ปลดักระทรวงมหาดไทย เพ่ือพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

  ขอ้  372    ใหพ้นกังานเทศบาลท่ีไดร้บัการคดัเลือกใหไ้ปปฏิบตังิานในองคก์ารระหวา่ง

ประเทศย่ืนใบลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชาไปตามลาํดบัเพ่ือพิจารณาอนญุาต  และมีคาํสั่งใหพ้นกังานเทศบาล     

ผูน้ัน้ลาไปปฏิบตังิานไดโ้ดยถือวา่เป็นการไปทาํการใด ๆ  อนัจะนบัเวลาระหวา่งนัน้ เหมือนเตม็เวลา        

ราชการ มีกาํหนดเวลาไมเ่กินส่ีปีสาํหรบัการไปปฏิบตังิานประเภทท่ี 1 หรือมีกาํหนดเวลาไมเ่กินหนึ่งปี

สาํหรบัการไปปฏิบตังิานประเภทท่ี 2   โดยไมไ่ดร้บัเงินเดือนเวน้แตอ่ตัราเงินเดือนท่ีไดร้บัจากองคก์าร

ระหวา่งประเทศตํ่ากวา่อตัราเงินเดือนของทางราชการท่ีผูน้ัน้ไดร้บัอยูใ่นขณะนัน้ใหมี้สิทธิไดร้บัเงินเดือน

จากทางราชการสมทบ    ซึ่งเม่ือรวมกบัเงินเดือนจากองคก์ารระหวา่งประเทศแลว้ไมเ่กินอตัราเงินเดือนของ

ทางราชการท่ีพนกังานเทศบาลผูน้ัน้ไดร้บัอยู่ในขณะนัน้ 

  ขอ้  373    พนกังานเทศบาลท่ีไดร้บัอนญุาตใหไ้ปปฏิบตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศ  

หากประสงคจ์ะอยู่ปฏิบตังิานตอ่ ใหย่ื้นเรื่องราวพรอ้มทัง้เหตผุลความจาํเป็นและประโยชนท์างราชการจะ

ไดร้บัตอ่ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงปลดัประทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณาอนญุาต   และมีคาํสั่งให้

พนกังานเทศบาลผูน้ัน้ไปปฏิบตังิานโดยถือวา่เป็นการไปทาํการใด ๆ   อนัจะนบัเวลาระหวา่งนัน้เหมือนเตม็ 

 

 

เวลาราชการ ตามกฎหมายว่าดว้ยกาํหนดหลกัเกณฑก์ารสั่งใหพ้นกังานเทศบาลไปทาํการนัน้เหมือนเตม็

เวลาราชการไดอี้กแตเ่ม่ือรวมแลว้ตอ้งไมเ่กินส่ีปี 

  การอนญุาตใหพ้นกังานเทศบาลผูใ้ดไปปฏิบตังิานประเภทท่ี 2 เกินกวา่หนึ่งปี ให้

ผูบ้งัคบับญัชาสั่งใหผู้น้ัน้ออกจากราชการในชว่งเวลาท่ีไปปฏิบตังิานเกินหนึ่งปีดว้ย 

  ขอ้  374    เม่ือเทศบาลไดมี้คาํสั่งใหพ้นกังานเทศบาลไปปฏิบตังิานตามขอ้  372  หรือให้

ไปปฏิบตังิานตอ่หรือใหอ้อกจากราชการตามขอ้  373 แลว้ใหเ้ทศบาลรายงานและสง่สาํเนาคาํสั่งดงักลา่ว

ใหส้าํนกังาน ก.ท. ทราบ 
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  ขอ้  375    ใหเ้ทศบาลจดัทาํสญัญาผกูมดัพนกังานเทศบาลท่ีไปปฏิบตังิานในองคก์าร

ระหวา่งประเทศประเภทท่ี 2   ใหก้ลบัมารบัราชการในสว่นราชการเป็นเวลาหนึ่งเทา่ของระยะเวลาท่ีไป

ปฏิบตังิาน   พนกังานเทศบาลผูใ้ดปฏิบตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศแลว้ไมก่ลบัมารบัราชการหรือ

กลบัมารบัราชการไมค่รบกาํหนดตามสญัญา ใหช้ดใชเ้งินเบีย้ปรบัแก่ทางราชการ ดงันี ้

      (1) ไมก่ลบัเขา้รบัราชการเลย ใหช้ดใชเ้ป็นจาํนวนเทา่กบัเงินเดือนเดือนสดุทา้ยท่ีไดร้บั        

คณูดว้ยเวลาท่ีไปปฏิบตังิานท่ีคดิเป็นเดือน เศษของเดือน ถา้เกินสิบหา้วนัใหค้ดิเป็นหนึ่งเดือน 

      (2) กลบัมารบัราชการไมค่รบกาํหนดตามสญัญา ใหช้ดใชเ้บีย้ปรบัตาม (1) ลดลงตาม     

สว่นการทาํสญัญาตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามแบบและวิธีการท่ีกาํหนดเม่ือจดัทาํแลว้ใหส้ง่ใหส้าํนกังาน 

ก.ท. จาํนวน 1 ชดุ 

  ขอ้  376    พนกังานเทศบาลท่ีไปปฏิบตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศ เม่ือปฏิบตังิาน

แลว้เสรจ็ใหร้ายงานตวัเขา้ปฏิบตัหินา้ท่ีภายในสิบวนั นบัแตว่นัถดัจากเสรจ็สิน้การปฏิบตังิานและให้

รายงานผลการไปปฏิบตังิานใหป้ลดักระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในสามสิบวนั นบัแตว่นัท่ีกลบัมาปฏิบตัิ

หนา้ท่ีราชการ 

  การรายงานผลการไปปฏิบตัิงานตามวรรคหนึ่ง ใหใ้ชแ้บบรายงานการไปปฏิบตังิานใน              

องคก์ารระหวา่งประเทศ ตามท่ีกาํหนดไวท้า้ยประกาศนี ้   

 

 

 

 

 

  ขอ้  377    พนกังานเทศบาลซึ่งประสงคจ์ะลาติดตามคูส่มรส ใหเ้สนอหรือจดัสง่ใบลาตอ่ 

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัเพ่ือพิจารณาอนญุาตใหล้าไดไ้มเ่กินสองปี และในกรณีจาํเป็นอาจอนญุาตใหล้า

ตอ่ไดอี้กสองปี แตเ่ม่ือรวมแลว้ตอ้งไมเ่กินส่ีปี ถา้เกินส่ีปีใหล้าออกจาก     ราชการ 

  ขอ้  378    การพิจารณาอนญุาตใหพ้นกังานเทศบาลลาตดิตามคูส่มรส   ผูมี้อาํนาจ

อนญุาตจะ  อนญุาตใหล้าครัง้เดียวหรือหลายครัง้ก็ไดโ้ดยมิใหเ้สียหายแก่ราชการ แตเ่ม่ือรวมแลว้จะตอ้งไม่

เกินระยะเวลาตามท่ีกาํหนดในขอ้  377  และจะตอ้งเป็นกรณีท่ีคูส่มรสอยู่ปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการหรือ
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ปฏิบตังิานในตา่งประเทศเป็นระยะเวลาติดตอ่กนัไมว่า่จะอยูป่ฏิบตัหินา้ท่ีราชการหรือปฏบตังิานใน

ประเทศเดียวกนัหรือไม ่

  ขอ้  379    พนกังานเทศบาลท่ีไดล้าติดตามคูส่มรสครบกาํหนดระยะเวลาตามขอ้  377   

ในชว่งเวลาท่ีคูส่มรสอยู่ปฏิบตัหินา้ท่ีราชการหรือปฏิบตังิานในตา่งประเทศติดตอ่กนัคราวหนึ่งแลว้ ไมมี่

สิทธิขอลาตดิตามคูส่มรสอีก เวน้แตคู่ส่มรสจะไดก้ลบัมาปฏิบตัหินา้ท่ีราชการหรือปฏิบตังิานประจาํใน

ประเทศไทยตอ่มาไดร้บัคาํสั่งใหไ้ปปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการหรือไปปฏิบตังิานในตา่งประเทศอีกในชว่งเวลาใหม ่

จงึจะมีสิทธิขอลาติดตามคูส่มรสตามขอ้  377  ไดใ้หม ่

  ขอ้  380    กรณีมีเหตพุิเศษ สมควรยกเวน้การปฏิบตัิตามท่ีกาํหนดในสว่นนีใ้หน้าํเสนอ    

ก.ท.จ.  เพ่ือพิจารณาเป็น ราย ๆ ไป 

 

ส่วนที ่7 

เบ็ดเตล็ด 

  ขอ้  381    วนั เวลาทาํงาน  วนัหยดุตามประเพณี  วนัหยดุประจาํปีของพนกังานเทศบาล                              

ใหเ้ทศบาลประกาศกาํหนดโดยใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะรฐัมนตรีกาํหนดสาํหรบัขา้ราชการพลเรือนโดยอนโุลม 

  ขอ้  382    เครื่องแบบและระเบียบการแตง่เครื่องแบบของพนกังานเทศบาล ใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายหรือระเบียบวา่ดว้ยการนัน้ 

  ขอ้  383    ใหเ้ทศบาลจดัใหมี้ประกาศกาํหนดมาตรฐานคณุธรรมและจรยิธรรมสาํหรบั

พนกังานเทศบาล    เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัริาชการและการปฏิบตัตินของพนกังานเทศบาล โดยใหต้ิด

ประกาศไวอ้ย่างเปิดเผยในสาํนกังานของเทศบาล 

  ขอ้  384    ในการจดัทาํมาตรฐานคณุธรรมและจริยธรรมตามขอ้  383 ใหเ้ทศบาลแตง่ตัง้

คณะกรรมการจดัทาํมาตรฐานคณุธรรมและจรยิธรรมขึน้ ประกอบดว้ยผูแ้ทนทกุฝ่ายของเทศบาล  

  ขอ้  385    ใหเ้ทศบาลรายงานเก่ียวกบัการคดัเลือก การบรรจแุละแตง่ตัง้ การยา้ย       

การโอน  การรบัโอน  การเล่ือนระดบั การเล่ือนขัน้เงินเดือน ตลอดจนการรายงานเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง

ลกัษณะหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของตาํแหนง่และสว่นราชการ การเปล่ียนแปลงการใชต้าํแหนง่ การทะเบียน

ประวตัขิองพนกังานเทศบาล  และอตัรากาํลงัของพนกังานเทศบาล  และการปฏิบตัิการอ่ืน ไปยงั  ก.ท.      
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  ขอ้  386    เม่ือเทศบาลไดมี้คาํสั่ง หรือประกาศเก่ียวกบัพนกังานเทศบาล หรือตามท่ี

กาํหนดในประกาศนี ้มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลของพนกังานเทศบาล  และตาม

กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถ่ิน  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การสั่งบรรจแุละแตง่ตัง้  ซึ่งหมายถึง  การสั่งบรรจเุขา้รบัราชการและแตง่ตัง้              

ใหด้าํรงตาํแหนง่พนกังานเทศบาล  ตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือก  การ

บรรจแุละแตง่ตัง้  การยา้ย  การโอน  การรบัโอน  การเล่ือนระดบัและการเล่ือนขัน้เงินเดือน  สาํหรบั

พนกังานเทศบาล   

(2) การสั่งแตง่ตัง้  ซึ่งหมายถึง  การสั่งยา้ย โอน รบัโอน เล่ือนระดบั  ตามมาตรฐาน 

ทั่วไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือก  การบรรจแุละแตง่ตัง้  การยา้ย  การโอน  การรบัโอน  

การเล่ือนระดบัและการเล่ือนขัน้เงินเดือน  สาํหรบัพนกังานเทศบาล 

(3)  การสั่งใหไ้ดร้บัเงินเดือน  เงินประจาํตาํแหนง่  การใหไ้ดร้บัเงินเดือนตามคณุวฒุิ 

การไดร้บัประโยชนต์อบแทนอ่ืน และการเล่ือนขัน้เงินเดือน  ตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัอตัราเงินเดือน

และวิธีการจา่ยเงินเดือนและประโยชนต์อบแทนอ่ืน 

 

 

 

 

(4)  การสั่งประจาํเทศบาล  การสั่งผูป้ระจาํเทศบาลใหด้าํรงตาํแหนง่เดมิหรือตาํแหน่ง

อ่ืน และการสั่งใหช้ว่ยปฏิบตัิราชการ  ตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัโครงสรา้งการแบง่สว่นราชการ  วิธีการ

บรหิารและการปฏิบตังิานของพนกังานเทศบาลและกิจการอนัเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลในเทศบาล  

(5)  การสั่งใหอ้อกจากราชการตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัการใหอ้อกจากราชการ   

(6)  การประกาศการพน้จากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญพนกังาน  

สว่นทอ้งถ่ิน 

(7)  การประกาศกาํหนดโครงสรา้งการแบง่สว่นราชการ  การกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ี             

การแบง่สว่นราชการภายใน  การจดัตัง้  การปรบัปรุง  การรวมหรือการยบุเลิกการจดัแบง่สว่นราชการของ

เทศบาล  ตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัโครงสรา้งการแบง่สว่นราชการ  วิธีการบรหิารและการปฏิบตังิาน

ของพนกังานเทศบาลและกิจการอนัเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลในเทศบาล 

(8)  การประกาศกาํหนดตาํแหนง่พนกังานเทศบาล  ตามแผนอตัรากาํลงัของเทศบาล  

การปรบัปรุงเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตาํแหนง่  แผนอตัรากาํลงัของเทศบาล  ตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบั

อตัราตาํแหนง่และมาตรฐานของตาํแหนง่สาํหรบัพนกังานเทศบาล 
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ใหเ้ทศบาลท่ีออกคาํสั่งหรือประกาศดงักลา่ว  รายงานไปยงั   ก.ท.   โดยสง่สาํเนาคาํสั่ง  

หรือประกาศนัน้อยา่งละ  3  ฉบบั  ไปใหภ้ายในหา้วนัทาํการนบัแตว่นัท่ีออกคาํสั่งหรือประกาศ  และ

สาํหรบักรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้ตาม (1)  ใหส้ง่ทะเบียนประวตัพินกังานเทศบาล  ตามขอ้ 388 ของผูไ้ดร้บั

การบรรจแุละแตง่ตัง้ท่ีไดก้รอกรายการและตรวจสอบถกูตอ้งแลว้ไปพรอ้มกนัดว้ย 

  ขอ้  387    เม่ือ  ก.ท.จ.   หรือเทศบาล กาํหนดใหมี้การประกาศเก่ียวกบัการคดัเลือก  

ตามท่ีกาํหนดในประกาศนี ้ ดงัตอ่ไปนี ้

       (1)  การสอบแขง่ขนั  เพ่ือบรรจบุคุคลเขา้รบัราชการ 

       (2)  การคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่าํเป็นตอ้งสอบแขง่ขนั 

       (3)  การสอบคดัเลือก  เพ่ือแตง่ตัง้พนกังานเทศบาล  ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 

       (4)  การคดัเลือก  เพ่ือแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลตาํแหน่งบรหิารใหด้าํรงตาํแหนง่ใน

ระดบัท่ีสงูขึน้ 

  ใหเ้ลขานกุาร  ก.ท.จ.   รายงานไปยงั  ก.ท. โดยสง่สาํเนาประกาศเก่ียวกบัการคดัเลือกนัน้          

อยา่งละ  3  ฉบบั  ไปใหภ้ายใน หา้วนัทาํการนบัแตว่นัท่ีประกาศ 

  ขอ้  388    ใหเ้ทศบาลจดัใหมี้ทะเบียนประวตัขิองพนกังานเทศบาลทกุคน โดยจดัเก็บไวท่ี้

เทศบาล 1 ฉบบั ก.ท.จ. 1 ฉบบั และสง่ให ้ ก.ท. เก็บไว ้1 ฉบบั 

 

 

 

  การจดัทาํทะเบียนประวตัขิองพนกังานเทศบาล  ลกัษณะ รูปแบบ วิธีปฏิบตัเิก่ียวกบั

ทะเบียนประวตัิ  วิธีการบนัทึกรายการในทะเบียนประวตัิ   และการจดัทาํแฟ้มประวตัิพนกังานเทศบาล   

ใหน้าํกฎหมายหรือระเบียบหรือมติคณะรฐัมนตรีท่ีกาํหนดไวส้าํหรบัขา้ราชการพลเรือน มาใชบ้งัคบัโดย

อนโุลม 

  ขอ้  389    พนกังานเทศบาล  ผูใ้ดไดร้บัอนญุาตใหไ้ปศกึษาฝึกอบรมดงูาน  หรือ

ปฏิบตัิการวิจยัในประเทศ  หรือตา่งประเทศ  ไดร้บัอนญุาตใหล้าไปปฏิบตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศ  

หรือลาตดิตามคูส่มรสตามระเบียบว่าดว้ยการลาของพนกังานเทศบาล  ไดร้บัวฒุิเพิ่มขึน้หรือสงูขึน้  สมรส  

หยา่  เปล่ียนช่ือตวัหรือช่ือสกลุ หรือตาย ใหเ้ทศบาลท่ีอนญุาตหรือไดร้บัแจง้ รายงานไปยงั  ก.ท.จ.ก.ท. 

ภายในหา้วนั ทาํการนบัแตว่นัอนญุาตหรือวนัไดร้บัแจง้ แลว้แตก่รณี 
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  ขอ้  390    ใหเ้ทศบาลคาํนวณอตัรากาํลงัพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษา          

ตามเกณฑท่ี์ ก.ท. กาํหนด  แลว้รายงาน ก.ท. ทราบตามแบบท่ีรายงานให ้ก.ท.จ.ทราบในขอ้ 23 (8) ภายใน

เดือนมถินุายน  ของทกุปี 

หมวด  15 

การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง 

  ขอ้  391    ในหมวดนี ้

  “สว่นราชการ”   หมายความวา่  สว่นราชการท่ีเทศบาลประกาศจดัตัง้ขึน้ ตามมาตรฐาน

ทั่วไปเก่ียวกบัโครงสรา้งการแบง่สว่นราชการของเทศบาล และใหร้วมถึงโรงเรียนหรือหนว่ยงานอ่ืนท่ีอยู่

สงักดัในเทศบาลดว้ย 

  “ลกูจา้ง”   หมายความวา่  ลกูจา้งประจาํ  ลกูจา้งชั่วคราว  และลกูจา้งลกัษณะ                           

ผูช้าํนาญงานของเทศบาล  โดยไมร่วมถึงลกูจา้งของสถานธนานบุาลของเทศบาล 

  “ลกูจา้งประจาํ” หมายความวา่  ลกูจา้งรายเดือน  รายวนั  และรายชั่วโมงท่ีจา้งไว ้           

ปฏิบตังิานท่ีมีลกัษณะประจาํโดยไมมี่กาํหนดเวลาการจา้งตามอตัราและจาํนวนท่ีกาํหนดไวแ้ละรบัเงิน         

คา่จา้งจากงบประมาณหมวดคา่จา้งประจาํของเทศบาล หรือหมวดเงินอดุหนนุของรฐับาลดว้ย 

  “ลกูจา้งชั่วคราว” หมายความวา่  ลกูจา้งรายเดือน  รายวนั  และรายชั่วโมงท่ีจา้งไว ้              

ปฏิบตังิานท่ีมีลกัษณะชั่วคราว   และหรือมีกาํหนดเวลาจา้ง   แตท่ัง้นี ้ระยะเวลาการจา้งตอ้งไมเ่กินปี                 

งบประมาณและรบัเงินคา่จา้งจากงบประมาณหมวดคา่จา้งชั่วคราวหรือจากยอดเงินอ่ืนใด 

 

 

 

 

 

  “ลกูจา้งลกัษณะผูช้าํนาญงาน” หมายความว่า   ลกูจา้งซึ่งมีความรูค้วามชาํนาญใน      

งานเฉพาะอยา่ง ท่ีจะตอ้งปฏิบตัเิป็นอยา่งดี  ทัง้เคยปฏิบตังิานชนิดนัน้มานานไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี  โดยมี            

ใบรบัรองความรูค้วามชาํนาญและความสามารถในการทาํงานจากสถานท่ีทาํงานเดิมท่ีผูน้ัน้เคยปฏิบตั ิ    

งานมาแลว้ 

  “เวลาทาํงานปกต”ิ หมายความวา่  เวลาทาํงานของทางราชการ  หรือเวลาอ่ืนใดท่ี                  

นายกเทศมนตรีกาํหนดตามลกัษณะงานใหเ้ป็นเวลาทาํงานปกต ิ

  “วนัหยดุประจาํสปัดาห”์ หมายความวา่  วนัอาทิตย ์หรือวนัอ่ืนใดท่ีนายกเทศมนตรี

กาํหนดขึน้เพ่ือความเหมาะสมตามลกัษณะงานของเทศบาล โดยอาจกาํหนดวนัหยดุประจาํสปัดาห ์เป็น

สองวนั ก็ได ้
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  “วนัหยดุพิเศษ”  หมายความวา่  วนัหยดุท่ีทางราชการประกาศเป็นวนัหยดุราชการ   

นอกจากวนัหยดุประจาํสปัดาห ์

  “คา่จา้งอตัราปกต”ิ หมายความวา่  คา่จา้งรายเดือน รายวนั และรายชั่วโมง รวมถึง 

เงินเพิ่มพิเศษสาํหรบัการสูร้บตามอตัราท่ีกาํหนดจา่ยใหล้กูจา้งสาํหรบัการปฏิบตังิานปกต ิ

  “คา่จา้งรายเดือน” หมายความวา่  คา่จา้งท่ีกาํหนดอตัราจา่ยเป็นรายเดือน  รวมถึง                 

เงินเพิ่มพิเศษสาํหรบัการสูร้บ 

  “คา่จา้งรายวนั” หมายความวา่  คา่จา้งท่ีกาํหนดอตัราจา่ยเป็นรายวนัในวนัทาํงาน              

ปกติ  รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสาํหรบัการสูร้บ 

  “คา่จา้งรายชั่วโมง” หมายความวา่  คา่จา้งท่ีกาํหนดอตัราจา่ยเป็นรายชั่วโมงในวนั              

ทาํงานปกต ิ รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสาํหรบัการสูร้บ 

  “คา่จา้งนอกเวลา” หมายความวา่ คา่จา้งท่ีกาํหนดจา่ยใหแ้ก่ลกูจา้งรายวนัและราย                

ชั่วโมง  เน่ืองจากตอ้งปฏิบตัิราชการนอกเวลาทาํงานปกต ิ

  “คา่จา้งในวนัหยดุ” หมายความวา่ คา่จา้งท่ีกาํหนดจา่ยใหแ้ก่ลกูจา้งรายวนัและ                 

รายชั่วโมง  กรณีสั่งใหป้ฏิบตัิราชการในวนัหยดุประจาํสปัดาหห์รือวนัหยดุพิเศษ 

“คา่อาหารทาํการนอกเวลา” หมายความวา่  คา่อาหารท่ีกาํหนดจา่ยใหแ้ก่ลกูจา้ง                 

รายเดือน  เน่ืองในการปฏิบตัริาชการนอกเวลาทาํการปกตหิรือปฏิบตัริาชการในวนัหยดุประจาํสปัดาห ์          

หรือวนัหยดุพิเศษ 

“เงินชว่ยพิเศษ” หมายความวา่  เงินชว่ยเหลือคา่ทาํศพของลกูจา้งท่ีจา่ยในกรณี                                

ลกูจา้งถึงแก่ความตายในระหวา่งรบัราชการ 

 

 

“ทอ้งถ่ินอ่ืน” หมายความวา่ ทอ้งถ่ินท่ีลกูจา้งตอ้งเดนิทางไปปฏิบตัริาชการนอกเขต                 

เทศบาลท่ีตนสงักดั 

“ฝึกอบรม” หมายความว่า   การเพิ่มพนูความรูค้วามชาํนาญ หรือประสบการณ ์                       

ดว้ยการเรียน  การวิจยั  การอบรม  การสมัมนา  หรือการปฏิบตังิานโดยไมมี่การรบัปริญญา หรือ                  

ประกาศนียบตัรวิชาชีพตาม กฎ ก.พ. วา่ดว้ยการนัน้   และหมายความรวมตลอดถึงการฝึกฝนภาษา              

และการรบัคาํแนะนาํก่อนเขา้ฝึกอบรมหรือการดงูานท่ีเป็นสว่นหนึ่งของการฝึกอบรม หรือตอ่จากการ              

ฝึกอบรมนัน้ดว้ย 

  “ดงูาน” หมายความวา่ การเพิ่มพนูความรูห้รือประสบการณด์ว้ยการสงัเกตการณ ์

  “ปี” หมายความวา่  ปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 
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คุณสมบัตขิองลูกจ้าง 

  ขอ้  392    ผูท่ี้จะเขา้รบัราชการเป็นลกูจา้ง อย่างนอ้ยจะตอ้งมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะ    

ตอ้งหา้มเบือ้งตน้  ดงันี ้

(1) มีสญัชาตไิทย 

(2) มีอายไุมต่ ํ่ากวา่สิบแปดปีบริบรูณ ์และไมเ่กินหา้สิบหา้ปี 

(3) เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็น   

ประมขุตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบรสิทุธ์ิใจ 

(4) ไมเ่ป็นผูด้าํรงตาํแหนง่ขา้ราชการการเมือง 

(5) ไมเ่ป็นผูมี้กายทพุพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบตัหินา้ท่ีได ้   ไรค้วามสามารถหรือ 

จิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกาํหนด  ดงันี ้

(ก) โรคเรือ้นในระยะติดตอ่หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรงัเกียจแก่สงัคม 

(ข) วณัโรคในระยะอนัตราย 

(ค) โรคเทา้ชา้งในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรงัเกียจแก่สงัคม 

(ง) โรคตดิยาเสพติดใหโ้ทษ 

(จ) โรคพิษสรุาเรือ้รงั 

 

 

 

 

  (6)  ไมเ่ป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถกูสั่งใหพ้กัราชการหรือถกูสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน           

ตามมาตรฐานทั่วไป หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลของพนกังานเทศบาล  ตาม

กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถ่ิน  หรือตามกฎหมายอ่ืน 

  (7)  ไมเ่ป็นผูบ้กพรอ่งในศีลธรรมอนัดี  จนเป็นท่ีรงัเกียจของสงัคม 

(8) ไมเ่ป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 

(9) ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 

(10)  ไมเ่ป็นผูเ้คยตอ้งรบัโทษจาํคกุโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสดุใหจ้าํคกุเพราะกระทาํ                   

ความผิดทางอาญา  เวน้แตเ่ป็นโทษสาํหรบัความผิดท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

  (11) ไมเ่ป็นผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไลอ่อกจากรฐัวิสาหกิจ หรือ                       

หนว่ยงานอ่ืนของรฐั   
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  (12) ไมเ่ป็นผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อก  หรือปลดออก  เพราะกระทาํผิดวินยัตามมาตรฐาน             

ทั่วไป หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลของพนกังานเทศบาล ตามกฎหมายวา่ดว้ย

ระเบียบบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน   

  (13) ไมเ่ป็นผูเ้คยถกูลงโทษไล่ออก เพราะกระทาํผิดวินยัตามมาตรฐานทั่วไป หลกัเกณฑ ์  

และวิธีการเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลของพนกังานเทศบาล ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารงาน

บคุคลส่วนทอ้งถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน  

  (14) ไมเ่ป็นผูเ้คยกระทาํการทจุรติในการสอบเขา้รบัราชการ 

  ขอ้  393    ก.ท.จ. มีอาํนาจพิจารณายกเวน้สาํหรบัลกูจา้งผูท่ี้ขาดคณุสมบตัติามขอ้     

392 (2)  เป็นรายบคุคลได ้แตอ่ายไุมต่ ํ่ากวา่สิบแปดปี และไมเ่กินหกสิบปี หรือการจา้งลกูจา้งลกัษณะ      

ผูช้าํนาญงาน  มีอาํนาจพิจารณายกเวน้สาํหรบัลกูจา้งผูท่ี้ขาดคณุสมบตัติามขอ้ 392 (2) และ (10)       

เป็นรายบคุคลได ้               

  ผูท่ี้ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  392 (7)  (9)  (10)  หรือ(14)   ก.ท.จ.                            

อาจพิจารณายกเวน้ ใหเ้ขา้รบัราชการได ้หรือผูท่ี้ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 392 (11)       

หรือ (12)  ถา้ผูน้ัน้ไดอ้อกจากงานหรือราชการไปเกินสองปีแลว้   หรือผูท่ี้ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะ     

ตอ้งหา้มตามขอ้ 392 (13)  ถา้ผูน้ัน้ไดอ้อกจากงานหรือราชการไปเกินสามปีแลว้ และมิใชเ่ป็นกรณีออกจาก

งานหรือราชการเพราะกระทาํผิดในกรณีทจุริตตอ่หนา้ท่ี  ก.ท.จ.  อาจพิจารณายกเวน้ใหเ้ขา้รบัราชการได ้  

สาํหรบัการขอยกเวน้และการพิจารณายกเวน้ในกรณีท่ีขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม  ใหน้าํ         

ขัน้ตอนและวิธีการท่ีกาํหนดสาํหรบัพนกังานเทศบาลมาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม 

 

 

 

ส่วนที่  2 

การกาํหนดตาํแหน่ง การจ้าง อัตราค่าจ้าง และการแต่งตั้ง 

  ขอ้  394    มาตรฐานตาํแหน่งลกูจา้ง และคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ของลกูจา้ง               

ใหเ้ป็นไปตามท่ี  ก.ท. กาํหนด  ทา้ยประกาศนี ้

ขอ้  395    ตาํแหนง่ลกูจา้งของเทศบาลท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัซึ่งกาํหนด ตาํแหนง่

นอกเหนือจากตาํแหนง่ ท่ี ก.ท. กาํหนดตามขอ้ 394 หากตาํแหนง่ว่างลงใหย้บุเลิก หรือปรบัแกไ้ขให้

สอดคลอ้งตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่ ตามขอ้  394 
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  ขอ้  396   ลกูจา้งชั่วคราวซึ่งมีลกัษณะงานในหนา้ท่ีเหมือนกบัพนกังานเทศบาลหรือ       

ขา้ราชการพลเรือนในสายผูป้ฏิบตังิานใหก้าํหนดตาํแหน่ง ดงันี ้

      (1)  กาํหนดคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่เหมือนตาํแหนง่พนกังานเทศบาลหรือ   

ขา้ราชการพลเรือนตาํแหนง่นัน้  และกาํหนดคณุวฒุิท่ีไมส่งูเกินความจาํเป็นตอ่หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 

    (2)  กาํหนดช่ือตาํแหนง่ตามลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ และไมใ่หซ้ ํา้หรือเหมือนกบัช่ือ 

ตาํแหนง่พนกังานเทศบาล  

  ขอ้  397    ลกูจา้งชั่วคราวซึ่งมีลกัษณะงานในหนา้ท่ีเหมือนกบัลกูจา้งตามระเบียบ

กระทรวงการคลงัใหก้าํหนดคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่และช่ือตาํแหนง่เหมือนตาํแหนง่ลกูจา้งตาม

ระเบียบกระทรวงการคลงัตาํแหนง่นัน้ 

ขอ้  398    การจา้งลกูจา้งชั่วคราวใหก้าํหนดระยะเวลาการจา้งใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลา          

ท่ีจาํเป็นตอ้งมีผูป้ฏิบตังิานและใหมี้ภารกิจปรมิาณงานท่ีตอ้งปฏิบตัิตอ่เน่ือง  แตท่ัง้นีร้ะยะเวลาการจา้งตอ้ง

ไมเ่กิน ปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 ขอ้  399    การกาํหนดจาํนวนตาํแหนง่ลกูจา้งของเทศบาล  ยกเวน้ลกูจา้งท่ีรบัคา่จา้งจาก

เงินอดุหนนุของรฐับาล ให ้ ก.ท.จ. กาํหนดวา่จะมีตาํแหน่งใดในหนว่ยงานหรือสว่นราชการใด  จาํนวน  

เทา่ใด   โดยใหเ้ทศบาลจดัทาํแผนอตัรากาํลงัของลกูจา้ง เพ่ือใชใ้นการกาํหนดตาํแหน่งโดยความเห็นชอบ

ของ  ก.ท.จ.     

  ขอ้  400    กาํหนดให ้ ก.ท.จ. มีอาํนาจกาํหนดตาํแหนง่ลกูจา้งเทศบาลในสว่นราชการ

ตา่ง ๆ ของเทศบาล โดยใหค้าํนงึถึงภารกิจ อาํนาจหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ ลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบตัิ ความ

ยากและคณุภาพของงาน และปรมิาณงาน ตลอดทัง้ภาระคา่ใชจ้า่ยของเทศบาลท่ีตอ้งจา่ยในดา้นบคุคล 
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  ขอ้  401    การกาํหนดตาํแหนง่ลกูจา้งเทศบาลในสว่นราชการตา่ง ๆ  ของเทศบาล ให ้

เทศบาลจดัทาํเป็นแผนอตัรากาํลงัของเทศบาล เพ่ือเป็นกรอบในการกาํหนดตาํแหนง่ และการใชต้าํแหนง่

ลกูจา้งเทศบาลแลว้เสนอให ้ ก.ท.จ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ    โดยใหจ้ดัทาํและกาํหนดรวมไวใ้นแผน

อตัรากาํลงัพนกังานเทศบาล 

  ขอ้  402    ในการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัลกูจา้งเทศบาล การกาํหนดตาํแหนง่ลกูจา้ง การ

ปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ลกูจา้ง  ใหน้าํแนวทางและวิธีการท่ีกาํหนดไวส้าํหรบัพนกังานเทศบาลมาใช้

บงัคบัโดยอนโุลม 

  ขอ้  403    เพ่ือเป็นการประหยดังบประมาณของทอ้งถ่ินและไมใ่หมี้ภาระผกูพนัดา้น               

สวสัดกิารของลกูจา้งมากเกินไป โดยใหพ้ิจารณาปรบัใชอ้ตัรากาํลงัลกูจา้งประจาํท่ีมีอยูเ่ดมิก่อน หากมี       

ความจาํเป็นตอ้งจา้งลกูจา้งใหพ้ิจารณาจา้งลกูจา้งชั่วคราวก่อน  หรือพิจารณาจา้งเหมาบรกิาร และควร

จา้งลกูจา้งประจาํใหน้อ้ยท่ีสดุ โดยใหค้าํนงึถึงการควบคมุงบประมาณรายจา่ยเก่ียวกบัเงินเดือน ประโยชน์

ตอบแทนอ่ืน และคา่จา้งของพนกังานเทศบาล ไมใ่หส้งูกว่ารอ้ยละส่ีสิบของเงินงบประมาณรายจา่ย      

ประจาํปี ตามมาตรา 35  แห่งพระราชบญัญตัริะเบียบบริหารงานบคุคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 

ขอ้  404    ตาํแหนง่ลกูจา้งท่ีรบัคา่จา้งจากเงินอดุหนนุของรฐับาลจะมีตาํแหนง่ใด ใน

หนว่ยงานหรือสว่นราชการใดของเทศบาล และมีจาํนวนเทา่ใด  ใหเ้ป็นไปตามความตกลงกบัสาํนกั         

งบประมาณ 

 

 

 

 

  ขอ้  405    การจา้งลกูจา้ง  ใหเ้ทศบาลดาํเนินการโดยวิธีการคดัเลือกโดยใหแ้ตง่ตัง้

คณะกรรมการคดัเลือกไมน่อ้ยกวา่  3  คน  เพ่ือดาํเนินการคดัเลือก 

  การคดัเลือกตามวรรคหนึง่  อาจดาํเนินการโดยวิธีสมัภาษณ ์สอบขอ้เขียน สอบปฏิบตั ิ

วิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม 

  ขอ้  406    อตัราคา่จา้งลกูจา้งประจาํใหเ้ป็นไปตามบญัชีกาํหนดอตัราคา่จา้งลกูจา้ง           

ของเทศบาลทา้ยประกาศนี ้
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  นายกเทศมนตรีเป็นผูมี้อาํนาจสั่งจา้งลกูจา้ง  ในอตัราคา่จา้งขัน้ต ํ่าสดุของตาํแหนง่ 

ขอ้  407    การใหล้กูจา้งประจาํไดร้บัคา่จา้งใหเ้ป็นไปตามบญัชีกาํหนดอตัราคา่จา้ง             

ขัน้ต ํ่าและขัน้สงูของลกูจา้งประจาํของเทศบาลทา้ยประกาศนี ้

  ขอ้  408    การเพิ่มคา่จา้งลกูจา้งประจาํของเทศบาล ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ     

เง่ือนไขการเล่ือนขัน้เงินเดือนสาํหรบัพนกังานเทศบาล   

ขอ้  409    การใหล้กูจา้งประจาํไดร้บัคา่จา้งเพ่ือการแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่สงูขึน้ให ้       

เป็นไปตามบญัชีเปรียบเทียบขัน้คา่จา้งแตล่ะกลุม่ กรณีลกูจา้งประจาํไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่           

สงูขึน้ทา้ยประกาศนี ้

  ขอ้  410    อตัราคา่จา้งลกูจา้งชั่วคราว 

    (1)  ลกูจา้งชั่วคราวซึ่งมีลกัษณะงานในหนา้ท่ีเหมือนกบัตาํแหนง่ลกูจา้งใหไ้ดร้บั              

อตัราคา่จา้งในอตัราคา่จา้งขัน้ต ํ่าของลกูจา้งนัน้   

      (2)  ลกูจา้งชั่วคราวซึ่งมีลกัษณะงานในหนา้ท่ีเหมือนกบัตาํแหนง่ขา้ราชการหรือ

พนกังานสว่นทอ้งถ่ิน หรือขา้ราชการพลเรือนใหไ้ดร้บัอตัราคา่จา้งในอตัราเงินเดือนขัน้ต ํ่าของตาํแหนง่            

ขา้ราชการหรือพนกังานสว่นทอ้งถ่ินหรือขา้ราชการพลเรือนตาํแหนง่นัน้ 

      (3)  ผูช้าํนาญงานใหไ้ดร้บัอตัราคา่จา้งตามบญัชีกาํหนดอตัราคา่จา้งขัน้ต ํ่าและขัน้สงู    

ลกูจา้งของเทศบาล ตามลาํดบัและอตัราท่ี ก.ท.จ.เห็นสมควร 

 

 

 

  ขอ้  411    การจา้งลกูจา้งท่ีมีเง่ือนไขใหจ้า้งจากผูมี้คณุวฒุ ิ ใหจ้า้งในอตัราคา่จา้งตาม    

วฒุิและเง่ือนไขท่ีกาํหนดไว ้   ในกรณีจา้งผูท่ี้สาํเรจ็การศกึษาจากตา่งประเทศใหถื้ออตัราคา่จา้งตามอตัรา             

เงินเดือนท่ี  ก.ท.จ. กาํหนด 

  ขอ้  412    การจา้งลกูจา้ง ใหด้าํเนินการจา้งจากบญัชีผูไ้ดร้บัการคดัเลือกตามลาํดบัท่ี             

ของผูไ้ดร้บัการคดัเลือก  ตามขอ้  405  

  ขอ้  413    การจา้งลกูจา้งลกัษณะผูช้าํนาญงาน  ให ้ก.ท.จ. กาํหนดอตัราคา่จา้งตาม                     

ท่ีเห็นสมควรตามบญัชีกาํหนดอตัราคา่จา้งตามขอ้  410 (3)   
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  ขอ้  414    การจา้งและแตง่ตัง้ลกูจา้งใหด้าํรงตาํแหนง่ใด  ใหน้ายกเทศมนตรีเป็นผูแ้ตง่ตัง้ 

โดยความเห็นชอบของ  ก.ท.จ.  

  ขอ้  415    การโอนลกูจา้งประจาํระหวา่งเทศบาล หรือกบัหนว่ยราชการอ่ืนอาจกระทาํได ้

ในกรณีเจา้ตวัสมคัรใจและผูมี้อาํนาจจา้งทัง้สองฝ่ายตกลงยินยอม  ทัง้นี ้ ในการแตง่ตัง้หรือใหพ้น้จาก

ตาํแหนง่แลว้แตก่รณี ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.  โดยแตง่ตัง้ให ้ ดาํรงตาํแหนง่และไดร้บัคา่จา้ง

ในอตัราท่ีไมส่งูกวา่เดมิ และใหน้บัเวลาการทาํงานตอ่เน่ืองกนั 

ขอ้  416    ลกูจา้งประจาํผูใ้ดออกจากราชการไปแลว้ ประสงคจ์ะกลบัเขา้รบัราชการ   

หากเทศบาลตอ้งการจะรบัผูน้ัน้เขา้รบัราชการ  ใหน้ายกเทศมนตรีสั่งจา้งและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่  และ

รบัคา่จา้งตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดไวส้าํหรบัพนกังานเทศบาลโดยอนโุลม 

ขอ้  417    ลกูจา้งประจาํผูใ้ดไปรบัราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรบัราชการ              

ทหาร และพน้จากราชการทหารโดยไมมี่ความเสียหาย  ถา้ประสงคจ์ะเขา้รบัราชการเป็นลกูจา้งประจาํ           

ในเทศบาลเดมิภายในกาํหนดหนึ่งรอ้ยแปดสิบวนันบัแตว่นัพน้จากราชการทหาร ใหน้ายกเทศมนตรีสั่งจา้ง

และแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่และรบัคา่จา้ง  ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดไวส้าํหรบัพนกังานเทศบาล

โดยอนโุลม 

ขอ้  418    การแตง่ตัง้ลกูจา้งประจาํผูด้าํรงตาํแหนง่ใดไปดาํรงตาํแหนง่ใหม ่ ผูน้ัน้ตอ้ง                   

มีคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ใหมท่ี่กาํหนดในขอ้  394 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

วินัยและการรักษาวินัย 

  ขอ้  419   ลกูจา้งตอ้งรกัษาวินยัโดยเครง่ครดัอยูเ่สมอ  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัติาม           

ถือวา่ผูน้ัน้กระทาํผิดวินยั  จกัตอ้งไดร้บัโทษตามท่ีกาํหนดไว ้

  ขอ้  420    วินยัของลกูจา้ง  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัวินยัและ                  

การรกัษาวินยัและการดาํเนินการทางวินยัของพนกังานเทศบาลซึง่นาํมาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม 
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ส่วนที่ 4 
การออกจากราชการ 

  ขอ้  421    ลกูจา้งออกจากราชการ  เม่ือ 

(1) ตาย 

(2) พน้จากราชการตามระเบียบวา่ดว้ยบาํเหน็จลกูจา้งของหนว่ยการบรหิาร                        

ราชการสว่นทอ้งถ่ิน 

(3) ไดร้บัอนญุาตใหล้าออก 

(4) ถกูสั่งใหอ้อกจากราชการตามขอ้  424 (3) (4) 

(5) ครบกาํหนดการจา้ง 

(6) ถกูสั่งลงโทษปลดออก  หรือไลอ่อก 

(7) ขาดคณุสมบตัติามขอ้  392 

วนัออกจากราชการตาม (6) ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการใหอ้อก         

จากราชการของพนกังานเทศบาลโดยอนโุลม 

  ขอ้  422    การลาออกของลกูจา้ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการให ้ 

ออกจากราชการของพนกังานเทศบาลโดยอนโุลม  

ขอ้  423    ลกูจา้งผูใ้ดไปรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร                     

ใหน้ายกเทศมนตรีสั่งใหผู้น้ัน้ออกจากราชการ 

  วนัออกจากราชการตามขอ้นี ้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวส้าํหรบั      

พนกังานเทศบาลโดยอนโุลม 

 

 

 

ขอ้  424    นายกเทศมนตรีมีอาํนาจสั่งใหล้กูจา้งออกจากราชการโดยความเห็นชอบของ  

ก.ท.จ. เม่ือปรากฏวา่ 

(1) ลกูจา้งผูใ้ดขาดคณุสมบตัติามขอ้  392 

(2) ลกูจา้งผูใ้ดเจ็บป่วยไมอ่าจปฏิบตัริาชการในหนา้ท่ีของตนไดโ้ดยสมํ่าเสมอ             

หรือไมอ่าจปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการของตนไดอ้นัเป็นผลเน่ืองมาจากตอ้งตกอยูใ่นภยนัตรายใด ๆ และเวลา        

ไดล้ว่งพน้ไปเกินหกสิบวนั  ยงัไมมี่ผูใ้ดพบเห็น 

(3) ลกูจา้งผูใ้ดหย่อนความสามารถดว้ยเหตใุดในอนัท่ีจะปฏิบตัหินา้ท่ีของตน             

หรือประพฤตหินา้ท่ีของตน หรือประพฤติตนไมเ่หมาะสมกบัตาํแหนง่หนา้ท่ีหรือบกพรอ่งในหนา้ท่ีดว้ย        
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เหตอุนัใด  และนายกเทศมนตรีเห็นว่า  ถา้ใหผู้น้ัน้รบัราชการตอ่ไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ  ก็ให้

นายกเทศมนตรีแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้ทาํการสอบสวนโดยไมช่กัชา้ สาํหรบัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

สอบสวนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัวินยัและการรกัษาวินยัและการดาํเนินการทางวินยั

ของพนกังานเทศบาลโดยอนโุลม 

(4) ลกูจา้งผูใ้ดถกูกลา่วหาว่ากระทาํผิดวินยัอยา่งรา้ยแรงและไดมี้การสอบสวนตาม   

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัวินยัและการรกัษาวินยัและการดาํเนินการทางวินยัของพนกังานเทศบาล

แลว้  การสอบสวนไมไ่ดค้วามวา่กระทาํผิดท่ีจะถกูลงโทษ ปลดออก หรือไลอ่อก แตมี่มลทินหรือมวัหมองใน

กรณีท่ีถกูสอบสวน ซึ่งจะใหป้ฏิบตัริาชการตอ่ไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 

(5) ลกูจา้งผูใ้ดตอ้งรบัโทษจาํคกุโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสดุ  ใหจ้าํคกุในความผิดท่ีได ้        

กระทาํโดยประมาท  หรือความผิดลหโุทษ  ซึ่งยงัไมถึ่งกบัจะตอ้งลงโทษปลดออกหรือไลอ่อก 

(6) ลกูจา้งผูใ้ดขาดราชการบอ่ยครัง้ ซึ่งยงัไมถึ่งกบัจะตอ้งถกูลงโทษปลดออก หรือ          

ไลอ่อก 

(7) ยบุเลิกตาํแหนง่ 

วนัออกจากราชการตามขอ้นี ้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการใหอ้อก   

จากราชการของพนกังานเทศบาลมาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม 

การใหอ้อกจากราชการตามขอ้นีไ้มถื่อเป็นโทษทางวินยั 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่ 5 

การอุทธรณ ์ การพจิารณาอุทธรณ ์ และการร้องทุกข ์

  ขอ้  425    ลกูจา้งผูใ้ดถกูสั่งลงโทษหรือถกูสั่งใหอ้อกจากราชการตามขอ้  424  ตาม    

ประกาศนีด้ว้ยเหตใุด ๆ  ใหผู้น้ัน้มีสิทธิอทุธรณค์าํสั่งหรือมีสิทธิรอ้งทกุข ์ ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข

เก่ียวกบัสิทธิการอทุธรณ ์การพิจารณาอทุธรณ ์และการรอ้งทกุขข์องพนกังานเทศบาลโดยอนโุลม 

 

ส่วนที่  6 
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การลา 

  ขอ้  426      การลาป่วยของลกูจา้งกาํหนดไวด้งันี ้

      (1)  การลาป่วยกรณีปกติ 

(ก)  ในปีหนึ่งลกูจา้งประจาํมีสิทธิลาป่วยโดยไดร้บัคา่จา้งอตัราปกตริะหว่างลาได ้     

ไมเ่กินหกสิบวนั  แตถ่า้นายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะใหล้าโดยไดร้บัคา่จา้งอตัราปกตริะหวา่งลาตอ่ไปอีก  

ก็ได ้ แตไ่มเ่กินหกสิบวนั 

         (ข)  ลกูจา้งชั่วคราวท่ีมีระยะเวลาการจา้งหนึ่งปี  มีสิทธิลาป่วยโดยไดร้บัคา่จา้งอตัรา

ปกติระหวา่งลา  ในชว่งระยะเวลาการจา้งไมเ่กินสิบหา้วนัทาํการ  ในกรณีท่ีมีระยะเวลาการจา้งตัง้แต ่     

เกา้เดือนขึน้ไปแตไ่มถึ่งหนึ่งปีมีสิทธิลาป่วยโดยไดร้บัคา่จา้งอตัราปกตริะหว่างลาในชว่งระยะเวลาการจา้ง

ไมเ่กินแปดวนัทาํการ  ในกรณีมีระยะเวลาการจา้งตัง้แตห่กเดือนขึน้ไปแตไ่มถึ่งเกา้เดือน  มีสิทธิลาป่วยโดย

ไดร้บัคา่จา้งอตัราปกตริะหว่างลา  ในชว่งระยะเวลาการจา้งไมเ่กินหกวนัทาํการ  ในกรณีท่ีมีระยะเวลา   

การจา้งตํ่ากวา่หกเดือนมีสิทธิลาป่วยโดยไดร้บัคา่จา้งอตัราปกตริะหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจา้งไม่

เกินส่ีวนัทาํการ 

      (2)  การลาป่วยกรณีประสบอนัตรายเพราะเหตปุฏิบตัิงานในหนา้ท่ี 

         (ก)  ลกูจา้งประจาํป่วย  เพราะเหตปุฏิบตัริาชการในหนา้ท่ี หรือเน่ืองจากการปฏิบตัิ

ราชการในหนา้ท่ี  หรือถกูประทษุรา้ยเพราะเหตกุระทาํตามหนา้ท่ี   ถา้ลาป่วยครบตาม (1) (ก)  แลว้ยงัไม่

หาย และแพทยข์องทางราชการลงความเห็นวา่มีทางท่ีจะรกัษาพยาบาลใหห้ายและสามารถทาํงานไดก็้ให้

ลาป่วยเพ่ือรกัษาพยาบาล  เทา่ท่ีนายกเทศมนตรีเห็นสมควรอนญุาตใหล้าโดยไดร้บัคา่จา้งอตัราปกต ิ ทัง้นี ้  

 

 

 

 

 

ถา้เป็นลกูจา้งประจาํรายวนัและรายชั่วโมงไมมี่สิทธิไดร้บัคา่จา้งในวนัหยดุประจาํสปัดาห ์ แตถ่า้แพทยล์ง

ความเห็นวา่ไมมี่ทางท่ีจะรกัษาพยาบาลใหห้ายได ้ ก็ใหพ้ิจารณาสั่งใหอ้อกจาก    ราชการเพ่ือรบับาํเหน็จ

ตอ่ไป 

         (ข)  ถา้อนัตรายหรือการเจ็บป่วย  หรือการถกูประทษุรา้ยอนัเกิดจากกรณีดงักลา่ว      

ใน (ก)  ทาํใหล้กูจา้งประจาํผูใ้ดตกเป็นผูท้พุพลภาพหรือพิการ  อนัเป็นเหตจุะตอ้งสั่งใหอ้อกจากราชการ

ตามมาตรฐานทั่วไปนี ้ หากผูบ้งัคบับญัชาเจา้สงักดัของลกูจา้งประจาํผูน้ัน้พิจารณา  เห็นวา่ลกูจา้งประจาํ

ผูน้ัน้ยงัอาจปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืนใดท่ีเหมาะสมได ้ และเม่ือลกูจา้งประจาํผูน้ัน้สมคัรใจจะปฏิบตัหินา้ท่ีตอ่ไป ให้
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ยา้ยลกูจา้งประจาํผูน้ัน้ไปปฏิบตัหินา้ท่ีในตาํแหนง่อ่ืนท่ีเหมาะสมโดยไม่ตอ้งสั่งใหอ้อกจากราชการก็ได ้ 

โดยใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของนายกเทศมนตรี 

         (ค)  ลกูจา้งชั่วคราวป่วยเพราะเหตปุฏิบตังิานในหนา้ท่ี หรือเน่ืองจากการปฏิบตังิาน

ในหนา้ท่ี  หรือถกูประทษุรา้ยเพราะเหตกุระทาํตามหนา้ท่ี  ถา้ลาป่วยครบตาม (1) (ข)  แลว้ยงัไมห่ายและ

แพทยข์องทางราชการลงความเห็นวา่มีทางท่ีจะรกัษาพยาบาลใหห้ายและสามารถทาํงานได ้ ใหน้ายก 

เทศมนตรีมีอาํนาจอนญุาตใหล้าป่วยเพ่ือรกัษาพยาบาล  โดยไดร้บัคา่จา้งอตัราปกตไิดต้ามท่ีเห็นสมควร  

แตต่อ้งไมเ่กินหกสิบวนั  ทัง้นี ้ ถา้เป็นลกูจา้งชั่วคราวรายวนัและรายชั่วโมงไมมี่สิทธิไดร้บัคา่จา้งในวนัหยดุ

ประจาํสปัดาห ์ และถา้แพทยล์งความเห็นวา่ไมมี่ทางท่ีจะรกัษาใหห้ายได ้ ใหพ้ิจารณาสั่งใหอ้อกจาก    

ราชการ 

         ลกูจา้งผูใ้ดเจ็บป่วยไมอ่าจปฏิบตังิานได ้ ใหย่ื้นใบลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชาก่อนหรือใน   

วนัท่ีลาเวน้แตก่รณีจาํเป็นจะเสนอหรือจดัสง่ใบลาในวนัแรกท่ีมาปฏิบตัริาชการก็ได ้

         การลาป่วยเกินสามวนั  ตอ้งมีใบรบัรองแพทยแ์ผนปัจจบุนัชัน้หนึ่งสง่พรอ้มกบัใบลา

ดว้ย  เวน้แตผู่มี้อาํนาจอนญุาตใหล้าจะเห็นสมควรเป็นอยา่งอ่ืน 

  ขอ้  427    ในปีหนึ่งลกูจา้งประจาํมีสิทธิลากิจสว่นตวั  รวมทัง้ลาไปตา่งประเทศ  โดย

ไดร้บัคา่จา้งอตัราปกตริะหว่างลาไมเ่กินส่ีสิบหา้วนัทาํการ    แตใ่นปีแรกท่ีไดร้บัการบรรจเุป็นลกูจา้งประจาํ

ให ้  ไดร้บัคา่จา้งระหวา่งลาไมเ่กินสิบหา้วนั ลกูจา้งประจาํรายวนัและรายชั่วโมงไมมี่สิทธิไดร้บัคา่จา้งใน

วนัหยดุประจาํสปัดาห ์ แตถ่า้นายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะใหล้าโดยไดร้บัคา่จา้งอตัราปกตริะหว่างลาตอ่ไป

อีกก็ได ้

 

 

  ลกูจา้งประจาํผูใ้ดประสงคจ์ะลากิจสว่นตวั  ใหเ้สนอใบลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชัน้ 

และเม่ือไดร้บัอนญุาตแลว้จงึจะหยดุราชการได ้ เวน้แตมี่เหตจุาํเป็นไมส่ามารถขอรบัอนญุาตไดท้นัจะเสนอ

ใบลา พรอ้มระบเุหตจุาํเป็นไวแ้ลว้หยดุราชการไปก่อนก็ได ้ แตจ่ะตอ้งชีแ้จงเหตผุลใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ

โดยเร็ว 

  ขอ้  428    การลาพกัผ่อนประจาํปีของลกูจา้งประจาํ ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดสาํหรบั                  

พนกังานเทศบาลโดยอนโุลม 

  ขอ้  429   ลกูจา้งประจาํมีสิทธิลาคลอดบตุรโดยไดร้บัคา่จา้งนบัรวมวนัหยดุประจาํ

สปัดาหแ์ละวนัหยดุพิเศษในระหวา่งลาไมเ่กินเกา้สิบวนั  ลกูจา้งประจาํรายวนัและรายชั่วโมงไมมี่สิทธิไดร้บั

คา่จา้งในวนัหยดุประจาํสปัดาห ์
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  ลกูจา้งประจาํท่ีลาคลอดบตุรตามวรรคแรก หากประสงคจ์ะลาเพ่ือเลีย้งดบูตุรเพิ่มอีก         

ใหมี้สิทธิลากิจสว่นตวัเพ่ือเลีย้งดบูตุรตอ่เน่ืองจากการลาคลอดบตุร โดยไดร้บัคา่จา้งระหวา่งลาไดอี้กไมเ่กิน 

สามสิบวนัทาํการ และใหน้บัรวมในวนัลากิจสว่นตวัส่ีสิบหา้วนัทาํการดว้ย 

  ลกูจา้งชั่วคราวรายเดือนท่ีจา้งไวป้ฏิบตังิานตอ่เน่ือง มีสิทธิลาเน่ืองจากการคลอดบตุรปี

หนึ่งไมเ่กินเกา้สิบวนั โดยมีสิทธิไดร้บัคา่จา้งระหว่างลาจากสว่นราชการไมเ่กินส่ีสิบหา้วนั เวน้แต ่กรณีท่ีเริ่ม

เขา้ปฏิบตังิานในปีแรกไมค่รบเจ็ดเดือน ไม่อยูใ่นข่ายไดร้บัสิทธิดงักลา่ว 

  ขอ้  430    ลกูจา้งประจาํท่ียงัไมเ่คยอปุสมบทในพระพทุธศาสนา หรือยงัไมเ่คยไป

ประกอบพิธีฮจัย ์ ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอดุอิาระเบีย  ประสงคจ์ะลาอปุสมบทหรือลาไปประกอบ     

พิธีฮจัยแ์ลว้แตก่รณี  มีสิทธิลาโดยไดร้บัคา่จา้งอตัราปกตริะหวา่งลาไมเ่กินหนึ่งรอ้ยย่ีสิบวนั  ในปีแรกท่ี    

เริ่มเขา้ปฏิบตังิานเป็นลกูจา้งประจาํจะไมไ่ดร้บัคา่จา้งระหวา่งลา  ลกูจา้งประจาํรายวนัและรายชั่วโมง       

ไมมี่สิทธิไดร้บัคา่จา้งในวนัหยดุประจาํสปัดาห ์

  ผูป้ระสงคจ์ะลาอปุสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮจัย ์ ใหเ้สนอใบลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชา

ตามลาํดบัชัน้ก่อนอปุสมบท  หรือวนัเดนิทางไปประกอบพิธีฮจัยไ์มน่อ้ยกวา่หกสิบวนั  เวน้แตมี่เหตผุลอนั

สมควรจะเสนอใบลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชานอ้ยกวา่หกสิบวนัก็ได ้

  อาํนาจการอนญุาตใหล้าเป็นของนายกเทศมนตรี 

 

 

 

  ขอ้  431    การลาเพ่ือตรวจคดัเลือกเขา้รบัราชการทหาร เขา้รบัการระดมพล เขา้รบัการ      

ฝึกวิชาการทหาร เขา้รบัการทดลองความพรั่งพรอ้มใหถื้อปฏิบตัิดงันี ้

(1) ลกูจา้งมีสิทธิลาไปรบัการตรวจคดัเลือกเพ่ือเขา้รบัราชการทหารตามกฎหมาย 

วา่ดว้ยการรบัราชการทหารโดยไดร้บัคา่จา้งอตัราปกตใินระหวา่งนัน้  การลาดงักลา่วจะตอ้งใหผู้ล้าแสดง

จาํนวนวนัท่ีตอ้งเดนิทางไปกลบั  และวนัท่ีตอ้งอยูเ่พ่ือตรวจคดัเลือกเขา้รบัราชการทหารเทา่ท่ีจาํเป็นเพ่ือ

ประกอบการพิจารณา  ลกูจา้งประจาํรายวนัและรายชั่วโมงไมมี่สิทธิไดร้บัคา่จา้ง   ในวนัหยดุประจาํ

สปัดาห ์

(2) ลกูจา้งประจาํมีสิทธิลาเขา้รบัการระดมพล  หรือเขา้รบัการฝึกวิชาการทหาร   

หรือเขา้รบัการทดลองความพรั่งพรอ้ม  โดยใหไ้ดร้บัคา่จา้งอตัราปกตใินระหวา่งการระดมพลหรือเขา้รบั  

การฝึกวิชาการทหาร  หรือเขา้รบัการทดลองความพรั่งพรอ้มนัน้  แตถ่า้พน้ระยะเวลาของการดงักลา่วแลว้  
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ไมม่ารายงานตวัเพ่ือเขา้ปฏิบตังิานภายในเจ็ดวนั  ใหง้ดจา่ยคา่จา้งหลงัจากนัน้ไวจ้นถึงวนัเขา้ปฏิบตังิาน

เวน้แตใ่นกรณีท่ีมีเหตจุาํเป็น นายกเทศมนตรีจะใหจ้า่ยคา่จา้งระหวา่งนัน้ตอ่ไปอีกก็ไดแ้ตต่อ้งไมเ่กินเจ็ดวนั  

ลกูจา้งประจาํรายวนัและรายชั่วโมงไมมี่สิทธิไดร้บัคา่จา้งในวนัหยดุประจาํสปัดาห ์

(3)  ในกรณีลกูจา้งชั่วคราว  ลาเขา้รบัการฝึกวิชาการทหาร  ใหไ้ดร้บัคา่จา้งอตัราปกติ

ไมเ่กินหกสิบวนั  สว่นการลาเพ่ือเขา้รบัการระดมพล หรือเขา้รบัการทดลองความพรั่งพรอ้มแลว้แตก่รณีให้

ไดร้บัคา่จา้งอตัราปกตไิมเ่กินสามสิบวนั  ลกูจา้งชั่วคราวรายวนัและรายวนัชั่วโมงไมมี่สิทธิไดร้บัคา่จา้งใน

วนัหยดุประจาํสปัดาห ์

  ในกรณีการลาตาม  (2)  และ  (3)  หากลกูจา้งไดร้บัเงินเดือนตามชัน้ยศของตนทาง

กระทรวงกลาโหมแลว้  ไมมี่สิทธิไดร้บัคา่จา้งของเทศบาล 

อาํนาจการอนญุาตใหล้าเป็นของนายกเทศมนตรี 

ขอ้  432    การลาครึง่วนัในตอนเชา้หรือตอนบา่ยของลกูจา้ง  ใหน้บัเป็นการลาครึง่วนั  

ตามประเภทการลานัน้ ๆ  

ขอ้  433    การลาและการจ่ายคา่จา้งระหว่างลานอกเหนือจากท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศนี ้             

ใหอ้ยูใ่นดลุยพินิจของนายกเทศมนตรี   

  อาํนาจการอนญุาตในการลาตามขอ้ 426  ขอ้ 427  ขอ้ 428  และขอ้ 429  ใหเ้ป็นไป            

ตามท่ี  ก.ท. กาํหนด  ตามตารางแนบทา้ย 

 

 

 

ส่วนที่  7 

การจ่ายค่าจ้างและทะเบียนลูกจ้าง 

  ขอ้  434    หา้มสั่งลกูจา้งไปปฏิบตัริาชการในทอ้งถ่ินอ่ืน  เวน้แตใ่นกรณีจาํเป็นแทจ้รงิท่ี

ตอ้งใชค้วามรูค้วามชาํนาญพิเศษ  หรือความไวว้างใจในลกูจา้งนัน้  และไมอ่าจหาจา้งไดใ้นทอ้งถ่ินนัน้ 

  ขอ้  435    การปฏิบตัริาชการนอกเวลาทาํงานปกต ิ หรือการปฏิบตัริาชการในวนัหยดุ

ประจาํสปัดาห ์ หรือในวนัหยดุพิเศษซึ่งจะตอ้งจา่ยคา่จา้งนอกเวลาหรือคา่จา้งในวนัหยดุ  หรือคา่อาหาร     

ทาํการนอกเวลาใหก้ระทาํไดใ้นกรณีท่ีจาํเป็นหรือรีบดว่น  โดยมีคาํสั่งของผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีอาํนาจเป็น      

หลกัฐาน 
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  ขอ้  436    การจา่ยคา่จา้งในวนัทาํงานปกต ิ คา่อาหารทาํการนอกเวลา  คา่จา้งลกูจา้ง              

รายวนั และรายชั่วโมง  คา่จา้งนอกเวลา  และกาํหนดเวลาทาํงานใหเ้ป็นไปดงัตอ่ไปนี ้

(1) ลกูจา้งรายเดือน 

(ก)  กาํหนดใหจ้่ายคา่จา้งเดือนละครัง้ตามเดือนปฏิทิน  โดยปกตใิหจ้่ายในวนัสิน้ 

เดือน  ถา้วนัสิน้เดือนตรงกบัวนัหยดุราชการก็ใหจ้่ายไดใ้นวนัเปิดทาํการก่อนวนัสิน้เดือน ในกรณีท่ีมีความ

จาํเป็นท่ีจะกาํหนดวนัจา่ยคา่จา้งเป็นวนัอ่ืนของเดือนถดัไป  จะตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากนายกเทศมนตรี 

           (ข) กาํหนดเวลาทาํงานปกต ิ ใหเ้ป็นไปตามเวลาทาํงานของทางราชการ  เวน้แต ่

ถา้มีงานเป็นลกัษณะพิเศษท่ีจะเขา้ทาํงานและเลิกงานตามปกตไิมไ่ด ้ ใหห้วัหนา้สว่ราชการเป็นผูก้าํหนด

โดยจะตอ้งมีเวลาทาํงานไมน่อ้ยกว่าวนัละเจ็ดชั่วโมง  แตส่ปัดาหล์ะไมเ่กินส่ีสิบแปดชั่วโมง  ไมร่วมเวลา

หยดุพกั 

            (ค)  การปฏิบตัริาชการนอกเวลาทาํงานปกต ิ หรือปฏิบตัริาชการในวนัหยดุประจาํ

สปัดาห ์ หรือวนัหยดุพิเศษแลว้แตก่รณี  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายเก่ียวกบัการจา่ยเงินคา่อาหาร

ทาํการนอกเวลา 

      (2)  ลกูจา้งรายวนัและรายชั่วโมง 

           (ก)  กาํหนดใหจ้า่ยคา่จา้งเดือนละครัง้  ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งจา่ยคา่จา้ง    

มากกวา่เดือนละครัง้  จะตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากนายกเทศมนตรี 

       ในกรณีจา่ยคา่จา้งเดือนละครัง้  โดยปกตใิหจ้า่ยในวนัถดัจากวนัสดุทา้ยของ

เดือน  หนว่ยงานใดมีความจาํเป็นท่ีจะกาํหนดวนัเริ่มจา่ยเป็นวนัอ่ืนของเดือนถดัไป  จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิ      

จากนายกเทศมนตรี 

 

 

 

        ในกรณีจา่ยคา่จา้งมากกว่าเดือนละครัง้  ใหห้นว่ยงานกาํหนดวนัจา่ยเงิน                

คา่จา้งตามความเหมาะสมไดโ้ดยขออนมุตัจิากนายกเทศมนตรี 

           (ข)  กาํหนดเวลาทาํงานปกต ิ ใหเ้ป็นไปตามเวลาทาํงานของทางราชการ  เวน้แต ่ 

ถา้มีงานเป็นลกัษณะพิเศษท่ีจะเขา้ทาํงานและเลิกงานตามปกตไิมไ่ด ้ ใหน้ายกเทศมนตรีเป็นผูก้าํหนดโดย

จะตอ้งมีเวลาทาํงานวนัละไมน่อ้ยกวา่เจ็ดชั่วโมง  แตส่ปัดาหล์ะไมเ่กินส่ีสิบแปดชั่วโมง  ไมร่วมเวลาหยดุพกั 

           (ค)  การปฏิบตัริาชการนอกเวลาทาํงานปกตติิดตอ่กนัเกินสามชั่วโมงขึน้ไป  ใหจ้า่ย

คา่จา้งไดใ้นอตัราหนึ่งเทา่ครึ่งของคา่จา้งอตัราปกติ 
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  ขอ้  437    การจา่ยคา่จา้งในกรณีวนัหยดุประจาํสปัดาห ์ สาํหรบัลกูจา้งรายเดือนไมห่กั     

คา่จา้ง  ลกูจา้งรายวนัและรายชั่วโมงไมจ่า่ยคา่จา้ง 

  สาํหรบัการจา่ยคา่จา้งในกรณีสั่งใหม้าปฏิบตังิานในวนัหยดุประจาํสปัดาห ์ใหถื้อปฏิบตัิ

ดงันี ้

      (1)    ลกูจา้งรายเดือน  จ่ายตามขอ้  436  (1) (ค) 

      (2)  ลกูจา้งรายวนัและรายชั่วโมง  จา่ยคา่จา้งใหส้องเทา่ของคา่จา้งอตัราปกตติาม

ระยะเวลาทาํงาน 

ขอ้  438    การจา่ยคา่จา้งในกรณีในวนัหยดุพิเศษ  สาํหรบัลกูจา้งรายเดือนไมห่กัคา่จา้ง 

ลกูจา้งรายวนัและรายชั่วโมงจา่ยคา่จา้งอตัราปกต ิ

  สาํหรบัการจา่ยคา่จา้งในกรณีสั่งใหม้าทาํงานในวนัหยดุพิเศษ  ใหถื้อปฏิบตัดิงันี ้

(1) ลกูจา้งรายเดือน  จา่ยตามขอ้  436  (1)  (ค) 

(2) ลกูจา้งรายวนัและรายชั่วโมง  จา่ยคา่จา้งเพิ่มใหอี้กหนึ่งเทา่ของคา่จา้งอตัรา               

ปกติตามระยะเวลาทาํงาน 

  ขอ้  439    การจา่ยคา่จา้งในกรณีลกูจา้งถกูสั่งใหไ้ปปฏิบตังิานในทอ้งถ่ินอ่ืนตามขอ้ 434         

ใหถื้อปฏิบตัิดงันี ้

    (1)  ลกูจา้งรายเดือนใหจ้่ายคา่จา้งรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาท่ีไปราชการ     

โดยไมมี่สิทธิไดร้บัคา่อาหารทาํการนอกเวลา 

    (2)  ลกูจา้งรายวนัและรายชั่วโมงใหถื้อปฏิบตัดิงันี ้

 

 

 

 

 

           (ก)  ในระยะเวลาระหวา่งเดนิทางไปปฏิบตังิาน  หรือเดนิทางกลบัสาํนกังานท่ีตัง้

ปกติหรือสถานท่ีอยู ่ ไมว่า่จะเป็นวนัทาํงานปกตหิรือนอกเวลาหรือวนัหยดุประจาํสปัดาหห์รือวนัหยดุพิเศษ

ใหจ้า่ยคา่จา้งอตัราปกต ิ ไม่มีการจา่ยคา่จา้งนอกเวลาหรือคา่จา้งในวนัหยดุตามขอ้ 436 และขอ้  437 

           (ข)  ลกูจา้งซึ่งทาํหนา้ท่ีคนรถหรือคนเรือ  ซึ่งไดป้ฏิบตัหินา้ท่ีในขณะเดนิทางครบ

กาํหนดเวลาทาํงานปกติประจาํวนัแลว้  หากยงัคงตอ้งปฏิบตัหินา้ท่ีดงักลา่วตอ่ไปอีกสาํหรบัวนันัน้ใหจ้า่ย

คา่จา้งนอกเวลาไดต้ามเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นขอ้  436  (1)  (ค) 
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  การปฏิบตังิานในวนัทาํงานปกติ  การปฏิบตังิานนอกเวลา  การปฏิบตังิานในวนัหยดุ   

หรือในกรณีในวนัหยดุพิเศษ  ใหจ้า่ยคา่จา้งไดต้ามเกณฑท่ี์เคยจา่ย  เสมือนปฏิบตังิานในสาํนกังานท่ีตัง้

ปกติ  เวน้แตใ่นกรณีวนัหยดุประจาํสปัดาหซ์ึ่งปกตไิมจ่า่ยคา่จา้งให ้ ใหจ้า่ยคา่จา้งอตัราปกต ิ

  ขอ้  440    ลกูจา้งผูใ้ดตายในระหวา่งรบัราชการ ใหจ้า่ยคา่จา้งจนถึงวนัท่ีถึงแก่ความตาย

หรือเพียงวนัท่ีมีสิทธิไดร้บัคา่จา้งก่อนวนัถึงแก่ความตาย  และใหจ้า่ยเงินชว่ยพิเศษจาํนวนสามเทา่ของ

อตัราคา่จา้งปกตทิัง้เดือนในเดือนสดุทา้ยก่อนวนัถึงแก่ความตาย  ในกรณีลกูจา้งรายวนัและรายชั่วโมง   

ใหถื้อเสมือนวา่ลกูจา้งผูน้ัน้มาปฏิบตังิานเตม็เดือนเป็นเกณฑค์าํนวณเงินชว่ยพิเศษ 

  ขอ้  441    ลกูจา้งประจาํซึ่งถกูสั่งพกัราชการผูใ้ดถึงแก่ความตาย  ผูมี้อาํนาจไดวิ้นิจฉัย

ตามขอ้  445  แลว้สั่งจา่ยคา่จา้งเป็นจาํนวนเทา่ใด  ใหจ้่ายคา่จา้งตามจาํนวนท่ีวินิจฉัยใหจ้นถึงวนัท่ีถึงแก่

ความตายหรือเพียงวนัท่ีมีสิทธิไดร้บัคา่จา้งก่อนวนัถึงแก่ความตาย  นอกจากนีใ้หจ้า่ยเงินชว่ยพิเศษอีก

จาํนวนหนึ่งเป็นจาํนวนสามเทา่ของจาํนวนคา่จา้งนัน้ 

  ถา้ผูมี้อาํนาจวินิจฉยัแลว้สั่งไมจ่า่ยคา่จา้ง  ใหจ้า่ยคา่จา้งใหเ้พียงวนัสดุทา้ยท่ีผูน้ัน้มา

ปฏิบตังิานและไมมี่การจา่ยเงินชว่ยพิเศษ 

  ขอ้  442    ลกูจา้งท่ีขาดหรือหนีราชการ  หา้มมิใหจ้า่ยคา่จา้งสาํหรบัวนัท่ีขาดหรือหนี                   

ราชการนัน้ 

  ลกูจา้งผูใ้ดตายในระหวา่งขาดราชการ  ใหจ้่ายคา่จา้งใหเ้พียงวนัสดุทา้ยท่ีผูน้ัน้มา

ปฏิบตังิานและไมมี่การจา่ยเงินชว่ยพิเศษ 

  ขอ้  443    คา่จา้งท่ีจ่ายตามขอ้  440  ถึงขอ้  442 เป็นทรพัยส์ินของผูต้ายในขณะตาย   

และใหจ้า่ยแก่ผูมี้สิทธิตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยมรดก 

 

 

 

 

  เงินชว่ยพิเศษตามขอ้  440  หรือขอ้  441  ใหจ้า่ยแก่บคุคลซึ่งลกูจา้งไดแ้สดงเจตนา              

ระบไุวเ้ป็นหนงัสือตามแบบท่ีแนบทา้ยประกาศนี ้

  ถา้ลกูจา้งผูต้ายมิไดแ้สดงเจตนาระบไุวต้ามวรรคสอง  หรือบคุคลซึ่งลกูจา้งผูต้ายไดแ้สดง

เจตนาระบไุวไ้ดต้ายไปเสียก่อน  ใหจ้า่ยแก่บคุคลตามลาํดบัก่อนหลงั  ดงัตอ่ไปนี ้

      (1)  คูส่มรส 

      (2)  บตุร 



 202 

      (3)  บดิามารดา 

      (4)  ผูท่ี้ไดอ้ยูใ่นอปุการะของผูต้ายตลอดมา  โดยจาํเป็นตอ้งมีผูอ้ปุการะและความ        

ตายของผูน้ัน้ทาํใหไ้ดร้บัความเดือดรอ้นเพราะขาดความอปุการะ  ซึ่งนายกเทศมนตรีเห็นวา่มีหลกัฐาน

แสดงไดว้า่ เป็นผูอ้ยูใ่นอปุการะของผูต้าย 

      (5)  ผูท่ี้อปุการะเลีย้งดใูหก้ารศกึษาผูต้ายมาแตเ่ยาว ์ ซึ่งนายกเทศมนตรีเห็นวา่มี    

หลกัฐานแสดงไดว้า่เป็นผูอ้ปุการะผูต้าย 

  เม่ือปรากฏวา่  มีบคุคลในลาํดบัก่อนดงักลา่วในวรรคสามบคุคลนัน้มีสิทธิรบัเงินชว่ย

พิเศษแตใ่นลาํดบัเดียว  ผูท่ี้อยูใ่นลาํดบัถดัไปไมมี่สิทธิไดร้บัเงินชว่ยพิเศษ 

  ถา้บคุคลดงักลา่วขา้งตน้ไมมี่ตวัมาขอรบัภายในระยะเวลา  1  ปี  นบัแตว่นัท่ีลกูจา้งผูน้ัน้

ถึงแก่ความตาย  การจา่ยเงินชว่ยพิเศษก็เป็นอนัไมต่อ้งจา่ย 

  ในกรณีท่ีเทศบาลมีความจาํเป็นตอ้งเขา้เป็นผูจ้ดัการศพลกูจา้งผูถึ้งแก่ความตาย เพราะ

ไมมี่ผูใ้ดเขา้จดัการศพในเวลาอนัควร  ก็ใหเ้ทศบาลหกัคา่ใชจ้า่ยจากเงินชว่ยพิเศษท่ีตอ้งจา่ยตามมาตรฐาน

นีไ้ดเ้ทา่ท่ีจา่ยจรงิ  และมอบสว่นท่ีเหลือใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดร้บั 

  ขอ้  444    เทศบาลใดมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งสั่งใหล้กูจา้งประจาํไปฝึกอบรม  หรือดงูาน 

เก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีลกูจา้งประจาํนัน้ปฏิบตัอิยู ่ ณ  ตา่งประเทศ  หรือภายในประเทศโดยใหไ้ดร้บัคา่จา้งอตัรา

ปกติตลอดระยะเวลาท่ีไปฝึกอบรมหรือดงูานนัน้  ใหน้ายกเทศมนตรีเป็นผูอ้นมุตัลิกูจา้งประจาํรายวนัและ

รายชั่วโมงไมมี่สิทธิไดร้บัคา่จา้งในวนัหยดุประจาํสปัดาห ์

  ขอ้  445    ลกูจา้งประจาํท่ีถกูกลา่วหาวา่กระทาํผิดวินยัอยา่งรา้ยแรงจนถกูตัง้กรรมการ      

สอบสวน หรือถกูฟ้องคดีอาญาหรือตอ้งหาวา่กระทาํความผิดอาญา  และถกูสั่งพกัราชการไวก่้อนจนกว่า

คดีหรือกรณีถึงท่ีสดุ  การจา่ยคา่จา้งระหวา่งพกัราชการ  ใหถื้อปฏิบตัิดงันี ้

 

 

 

 

      (1)  ลกูจา้งประจาํผูใ้ดถกูสั่งพกัราชการ  ใหง้ดการเบิกจา่ยคา่จา้งตัง้แตว่นัท่ีถกูสั่งพกั   

ราชการไวก่้อน  เวน้แตล่กูจา้งผูน้ัน้ไดป้ฏิบตัริาชการตามหนา้ท่ีลว่งเลยวนัใหพ้กัราชการ  เพราะมิไดท้ราบ

คาํสั่ง  ใหเ้บกิจา่ยคา่จา้งใหถึ้งวนัท่ีทราบ  หรือควรไดร้บัทราบคาํสั่งนัน้ 

      (2)  ถา้ปรากฏว่าลกูจา้งประจาํผูถ้กูสั่งพกัราชการไวก่้อน  มิไดก้ระทาํความผิดและ            

ไมมี่มลทินหรือมวัหมอง  ใหจ้า่ยคา่จา้งใหเ้ตม็อตัราปกติ 
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      (3)  ถา้ปรากฏว่าลกูจา้งประจาํผูถ้กูสั่งพกัราชการไวก่้อน  มิไดก้ระทาํความผิดแตมี่

มลทินหรือมวัหมอง  หรือกระทาํความผิด  แตถ่กูลงโทษไมถึ่งปลดออก  หรือไลอ่อก  ใหจ้า่ยคา่จา้งได ้    

ครึง่หนึ่งของคา่จา้งอตัราปกติ 

      (4)  ถา้ปรากฏว่าลกูจา้งประจาํผูถ้กูสั่งพกัราชการไวก่้อน  ไดก้ระทาํความผิดและถกู      

ลงโทษถึงปลดออก  หรือไลอ่อก  หา้มจา่ยคา่จา้ง 

      (5)  ในกรณีลกูจา้งประจาํซึ่งถกูสั่งพกัราชการไวก่้อน  ผูใ้ดถึงแก่ความตายก่อนคดี          

หรือกรณีถึงท่ีสดุ  ใหน้ายกเทศมนตรีพิจารณาวินิจฉัยตอ่ไปดว้ยวา่ควรจะจา่ยคา่จา้งระหวา่งเวลานัน้

หรือไมเ่พียงใด  โดยอนโุลม  (2) (3) และ (4)  ทัง้นีใ้หจ้า่ยคา่จา้งตามจาํนวนท่ีวินิจฉยัใหจ้นถึงวนัท่ีถึงแก่    

ความตายหรือเพียงวนัท่ีมีสิทธิไดร้บัคา่จา้งก่อนถึงแก่ความตาย 

  กรณีใหอ้อกจากราชการไวก่้อน  ใหถื้อปฏิบตัทิาํนองเดียวกบัการจา่ยคา่จา้งระหวา่ง      

พกัราชการ 

  ลกูจา้งชั่วคราวไมมี่สิทธิไดร้บัคา่จา้งระหวา่งถกูสั่งใหพ้กัราชการ  หรือถกูสั่งใหอ้อกจาก

ราชการไวก่้อน  เวน้แตล่กูจา้งผูน้ัน้ไดป้ฏิบตัริาชการตามหนา้ท่ีลว่งเลยวนัใหพ้กัราชการไวก่้อน  เพราะมิได้

ทราบคาํสั่ง  ใหเ้บกิจา่ยคา่จา้งใหถึ้งวนัท่ีทราบหรือควรไดร้บัทราบคาํสั่งนัน้ 

  อตัราลกูจา้งระหว่างพกัราชการ  ไมถื่อเป็นอตัราวา่ง 

  ขอ้  446    ใหน้าํความในขอ้  445  มาใชบ้งัคบัแก่การจ่ายคา่จา้งลกูจา้งประจาํระหว่าง

อทุธรณห์รือรอ้งทกุขค์าํสั่งลงโทษปลดออก  หรือถกูควบคมุตวัตามคาํพิพากษาของศาลโดยอนโุลม 

  ขอ้  447   การจา่ยคา่จา้งของผูซ้ึ่งถกูลงโทษตดัคา่จา้ง  ถา้ภายหลงัผูน้ัน้ไดร้บัการ                 

แตง่ตัง้หรือปรบัคา่จา้ง  โดยไดร้บัคา่จา้งตา่งจากเดมิและยงัไมพ่น้โทษตดัคา่จา้ง  ใหค้งตดัคา่จา้งตอ่ไป   

ตามจาํนวนเดมิ 

 

 

 

 

 

  การจา่ยคา่จา้งในกรณี 

      (1)  ลาออก  ใหจ้า่ยใหถึ้งวนัก่อนถึงกาํหนดลาออก แตถ่า้ถึงกาํหนดลาออกแลว้ยงั

ไมไ่ดร้บัทราบคาํสั่งอนญุาตใหล้าออก  และลกูจา้งผูน้ัน้ยงัคงปฏิบตัริาชการตอ่มา ใหจ้า่ยไดถึ้งวนัทราบ

คาํสั่งหรือควรไดร้บัทราบคาํสั่ง 
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      (2)  ปลดออก  หรือไล่ออก  ใหจ้า่ยไดถึ้งวนัก่อนระบใุนคาํสั่ง  แตถ่า้ยงัไมร่บัทราบ           

คาํสั่งและลกูจา้งผูน้ัน้ยงัคงปฏิบตัริาชการตอ่มา  ใหจ้า่ยไดถึ้งวนัทราบคาํสั่งหรือควรไดร้บัทราบคาํสั่ง 

      (3)  พน้จากราชการเพราะเกษียณอาย ุ ใหจ้า่ยไดถึ้งวนัสิน้ปี 

  การจา่ยคา่จา้งลกูจา้งผูท่ี้มิไดม้าปฏิบตัริาชการนอกเหนือจากท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศนี ้ 

และเป็นกรณีเดียวกบัท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการนัน้บญัญัตสิิทธิไวส้าํหรบัขา้ราชการ หรือคณะรฐัมนตรีกาํหนด

สิทธิใหจ้า่ยเงินเดือนขา้ราชการไวแ้ลว้  ให ้ ก.ท.จ. กาํหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายคา่จา้งลกูจา้งใหส้อดคลอ้ง

กบักฎหมาย  หรือมติคณะรฐัมนตรีดงักล่าว โดยไมข่ดัหรือแยง้กบัประกาศนี ้

  ขอ้  448    ลกูจา้งมีสิทธิไดร้บัเงินทาํขวญัตามระเบียบหรือกฎหมายเก่ียวกบัการจา่ยเงิน 

ทาํขวญัขา้ราชการและลกูจา้งซึ่งไดร้บัอนัตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบตังิานในหนา้ท่ี 

  ขอ้  449    ใหส้าํนกังานคณะกรรมการพนกังานเทศบาล  เป็นหน่วยงานกลางทะเบียน  

ลกูจา้งประจาํของเทศบาล  ดาํเนินการจดัทาํทะเบียนลกูจา้งประจาํของเทศบาลแกไ้ขและเปล่ียนแปลง 

รายการตา่ง ๆ  ใหเ้ป็นปัจจบุนัเสมอ  และเก็บรกัษาไว ้ ณ  สาํนกังานคณะกรรมการพนกังานเทศบาล   

  เม่ือมีคาํสั่งแตง่ตัง้ลกูจา้งประจาํผูใ้ดไปตา่งสงักดั  ใหส้ว่นราชการเดมิมอบทะเบียน

ลกูจา้งประจาํใหล้กูจา้งผูน้ัน้นาํไปมอบแก่สว่นราชการท่ีสงักดัใหมท่กุครัง้ 

  ทะเบียนลกูจา้งประจาํของเทศบาล  ถือเป็นเอกสารลบัของทางราชการไมพ่งึเปิดเผยตอ่  

ผูอ่ื้น  การขอคดัทะเบียนลกูจา้งประจาํของเทศบาล  หรือตรวจสอบรายการใหด้าํเนินการขออนมุตัติาม

ระเบียบของทางราชการ 

  ขอ้  450    การเปล่ียนอตัราคา่จา้งลกูจา้งประจาํรายวนัเป็นอตัราคา่จา้งรายเดือนใหเ้อา   

ย่ีสิบหกวนัทาํการคณูดว้ยอตัราคา่จา้งรายวนัท่ีลกูจา้งผูน้ัน้ไดร้บัในปัจจบุนั  โดยปัดเศษขึน้เป็น เกณฑ์

พิจารณาแตต่อ้งไมเ่กินกวา่อตัราคา่จา้งขัน้สงูของตาํแหน่งนัน้ 

  ขอ้  451    ใหล้กูจา้งของเทศบาลปฏิบตัิตามแนวทางการปฏิบตัริาชการ และการปฏิบตัิ

ตนตามประกาศกาํหนดมาตรฐานคณุธรรมและจริยธรรมท่ีกาํหนดไวส้าํหรบัพนกังานเทศบาล ตามท่ี        

เทศบาลกาํหนด 

 

บทเฉพาะกาล 
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  ขอ้  452   ผูใ้ดเป็นพนกังานเทศบาล และไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในสายงานใดอยู่

ก่อนวนัท่ีประกาศนีมี้ผลใชบ้งัคบั ใหผู้น้ัน้เป็นพนกังานเทศบาลและดาํรงตาํแหนง่ในสายงานนัน้ตาม

ประกาศนีต้อ่ไป  โดยใหไ้ดร้บัเงินเดือนและสิทธิประโยชนเ์ชน่เดมิ      

  ขอ้  453    ผูใ้ดเป็นลกูจา้งของเทศบาล และไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ใดอยูก่่อนวนัท่ี

ประกาศนีมี้ผลใชบ้งัคบั ใหผู้น้ัน้เป็นลกูจา้งของเทศบาลและดาํรงตาํแหนง่นัน้ตามประกาศนีต้อ่ไป  โดย   

ใหไ้ดร้บัคา่จา้ง และสิทธิประโยชน ์ตลอดจนระยะเวลาการจา้งเชน่เดมิ 

  ขอ้  454    การใดท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของเทศบาลท่ีอยู่ระหวา่งการดาํเนินการ

ตามพระราชกฤษฎีการะเบียบพนกังานเทศบาล พ.ศ. 2519 ซึ่งใชบ้งัคบัอยู่ก่อนท่ีประกาศนีมี้ผลใชบ้งัคบั  

ใหด้าํเนินการตอ่ไปตามท่ี ก.ท.จ. กาํหนด  ทัง้นี ้ ตอ้งไมข่ดัหรือแยง้กบัมาตรฐานทั่วไปท่ี  ก.ท. กาํหนด 

  ขอ้  455    การใดท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของลกูจา้งของเทศบาลท่ีมิไดก้าํหนดไว้

ในประกาศนี ้  ใหน้าํแนวทาง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข หรือวิธีการท่ีกาํหนดสาํหรบัพนกังานเทศบาลมาใช้

บงัคบัโดยอนโุลม 

    ประกาศ     ณ      วนัท่ี    11   เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2545 
 

            สนุทร  ริว้เหลือง  

       (นายสนุทร   ริว้เหลือง) 

       ผูว้า่ราชการจงัหวดันครราชสีมา 

                ประธานกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดันครราชสีมา 
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