
   

  

 

ประกาศจงัหวดั 

 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  

จังหวัดนครราชสีมา 

เร่ือง  หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ของเทศบาล 

****************************** 

  ดว้ยรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยไดบ้ญัญตัิใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน                

มีความเป็นอิสระในการกาํหนดนโยบายการบรหิารงานบคุคลตามความตอ้งการและความเหมาะสม         

ของทอ้งถ่ิน ประกอบกบัพระราชบญัญัตริะเบียบบริหารงานบคุคลสว่นทอ้งถ่ิน  พ.ศ.2542  บญัญัตใิห ้

คณะกรรมการพนกังานเทศบาลมีอาํนาจหนา้ท่ีกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบรหิาร            

งานบคุคล  สาํหรบัพนกังานเทศบาลและลกูจา้งของเทศบาล ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการบริหาร และ

อาํนาจหนา้ท่ีของเทศบาล  และจะตอ้งอยูภ่ายใตม้าตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลสาํหรบั

พนกังานเทศบาลและลกูจา้งของเทศบาล  ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกาํหนด 

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 13  ประกอบมาตรา  23  แหง่พระราชบญัญัตริะเบียบ

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542    ประกอบกบัมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลของ

เทศบาล ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล กาํหนด คณะกรรมการพนกังานเทศบาล จงัหวดั

นครราชสีมา ในการประชมุครัง้ท่ี 9/2545 เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2545 ไดมี้มตปิระกาศกาํหนดหลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลสาํหรบัพนกังานเทศบาลและลกูจา้งของเทศบาลไวด้งัตอ่ไปนี ้

  ขอ้  1   ประกาศนีเ้รียกวา่ “ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาล  จงัหวดันครราชสีมา 

เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล“ 

  ขอ้  2   ประกาศนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี  11  พฤศจิกายน 2545 เป็นตน้ไป 
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  ขอ้  3   ภายใตบ้ทกาํหนดในมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลสาํหรบั             

พนกังานเทศบาลและลกูจา้งของเทศบาล ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกาํหนด บรรดา           

พระราชบญัญตัิ  พระราชกฤษฎีกา  กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือคาํสั่งอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกบัการ        

บรหิารงานบคุคลของพนกังานเทศบาลและลกูจา้งของเทศบาลในสว่นท่ีมีกาํหนดไวแ้ลว้ในประกาศนี ้          

หรือซึ่งขดัหรือแยง้กบับทกาํหนดตามประกาศนี ้  ใหใ้ชบ้ทกาํหนดในประกาศนีแ้ทน 

  ขอ้  4   ในประกาศนี ้

  “  ก.ท. “  หมายความว่า  คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล   ตามกฎหมายวา่ดว้ย

ระเบียบบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถ่ิน 

  “  ก.ท.จ. “  หมายความวา่  คณะกรรมการพนกังานเทศบาลตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบ

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถ่ิน 

  “  พนกังานเทศบาล “  หมายความว่า   พนกังานเทศบาลซึ่งไดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ให้

ปฏิบตัริาชการโดยไดร้บัเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของเทศบาล  และใหห้มายความรวมถึง

พนกังานครูเทศบาลหรือพนกังานเทศบาลอ่ืนท่ีไดร้บัเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินอดุหนนุของ       

รฐับาลและเทศบาลนาํมาจดัเป็นเงินเดือน   

  " พนกังานสว่นทอ้งถ่ินอ่ืน "  หมายความวา่  ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

พนกังานสว่นตาํบล   ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร พนกังานเมืองพทัยา และขา้ราชการหรือพนกังานของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีไมใ่ชพ่นกังานเทศบาล  โดยมีกฎหมายจดัตัง้ขึน้ ซึ่งไดร้บัการบรรจแุละ 

แตง่ตัง้ใหป้ฏิบตัริาชการโดยไดร้บัเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอดุหนนุของรฐับาลท่ีใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน และองคก์ร        

ปกครองสว่นทอ้งถ่ินนาํมาจดัเป็นเงินเดือนของขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

  “ ขา้ราชการประเภทอ่ืน ” หมายความวา่  ขา้ราชการพลเรือน ตามกฎหมายวา่ดว้ย

ระเบียบขา้ราชการพลเรือน และขา้ราชการประเภทอ่ืนตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการประเภทนัน้

นอกจากพนกังานเทศบาล และพนกังานสว่นทอ้งถ่ินอ่ืน 

  ขอ้  5   ใหป้ระธานกรรมการพนกังานเทศบาล รกัษาการตามประกาศนี ้และใหมี้อาํนาจ 

ตีความหรือวินิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามประกาศนี ้
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หมวด  3 

อัตราเงนิเดอืนและวิธีการจ่ายเงนิเดอืนและประโยชนต์อบแทนอื่น 

ส่วนที ่1 

อัตราเงนิเดอืนและวิธีการจ่ายเงนิเดอืน 

  ขอ้  27    อตัราเงินเดือน  อตัราเงินประจาํตาํแหนง่และการรบัเงินประจาํตาํแหนง่ของ       

พนกังานเทศบาล  ใหน้าํกฎหมายวา่ดว้ยเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหนง่ท่ีกาํหนดสาํหรบัขา้ราชการ     

พลเรือนหรือขา้ราชการครูแลว้แตก่รณีมาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม 

  การจา่ยเงินเดือน และเงินประจาํตาํแหนง่ใหแ้ก่พนกังานเทศบาล  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

หรือระเบียบท่ีกาํหนดไวส้าํหรบัขา้ราชการพลเรือนหรือขา้ราชการครูแลว้แตก่รณี โดยอนโุลม 

  ขอ้  28   ใหพ้นกังานเทศบาลไดร้บัเงินเดือนตามตาํแหน่ง ผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรง  ตาํแหนง่

ใด  ระดบัใด ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบัตามบญัชีอตัราเงินเดือนขา้ราชการพลเรือนทา้ยพระราชบญัญัต ิ

เงินเดือนและเงินประจาํตาํแหนง่  พ.ศ. 2538   ดงันี ้

 (1)  ผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ใดในระดบั  1  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบั  ท 1 

 (2)  ผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ใดในระดบั  2  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบั  ท 2 

 (3)  ผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ใดในระดบั  3  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบั  ท 3 

 (4)  ผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ใดในระดบั  4  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบั  ท 4 

 (5)  ผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ใดในระดบั  5  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบั  ท 5 

 (6)  ผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ใดในระดบั  6  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบั  ท 6 

 (7)  ผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ใดในระดบั  7  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบั  ท 7 

 (8)  ผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ใดในระดบั  8  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบั  ท 8 

 (9)  ผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ใดในระดบั  9  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบั  ท 9 

  ขอ้  29    พนกังานเทศบาลผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ใด ระดบัใด  โดยไดร้บัเงินเดือน

ในอนัดบัใดตามขอ้ 28  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในขัน้ต ํ่าของอนัดบัเงินเดือนสาํหรบัตาํแหน่งนัน้  เวน้แต ่

 (1)  ผูน้ัน้ไดร้บัเงินเดือนสงูกวา่ขัน้ต ํ่าของอนัดบันัน้อยูแ่ลว้  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนเท่าเดมิ 

  (2)  ผูน้ัน้ไดร้บัปรญิญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพ  และ ก.พ., ก.ค. หรือ               

ก.ท.  รบัรองวา่ปรญิญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพนัน้ เป็นคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบั

ตาํแหนง่ท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ และกาํหนดเงินเดือนท่ีควรไดร้บัในอนัดบัและขัน้ใด  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบั   

และขัน้ท่ีตามท่ีกาํหนดในขอ้ 30 
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  (3)  ผูน้ัน้ไดร้บัปรญิญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพเพิ่มขึน้หรือสงูขึน้                 

และ ก.พ., ก.ค. หรือ  ก.ท.  รบัรองวา่ปรญิญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพท่ีไดร้บัเพิ่มขึน้หรือ             

สงูขึน้นัน้ เป็นคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีไดร้บัแตง่ตัง้และกาํหนดเงินเดือนท่ีควรไดร้บัในอนัดบั   

และขัน้ใด  นายกเทศมนตรีหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายจากนายกเทศมนตรีอาจปรบัใหไ้ดร้บัเงินเดือน         

ในอนัดบัและขัน้ท่ีตามท่ีกาํหนดในขอ้  30          

  (4)  ผูน้ัน้ไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในสายงานใดท่ี  ก.ท.  กาํหนดในมาตรฐาน            

กาํหนดตาํแหนง่ใหต้าํแหนง่ในสายงานนัน้ ไดร้บัเงินเดือนสงูกวา่ขัน้ต ํ่าของอนัดบัเงินเดือนสาํหรบั       

ตาํแหนง่ระดบันัน้  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบัและขัน้ท่ี  ก.ท. กาํหนด 

  (5)  ผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ใดในระดบัท่ีต ํ่ากว่าตาํแหนง่เดมิ  กรณีท่ีเป็นการ         

แตง่ตัง้เพ่ือประโยชนข์องทางราชการ  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบัและขัน้ท่ีไดร้บัอยูเ่ดมิ  หากเป็นกรณีท่ีเป็น

การแตง่ตัง้  โดยเป็นความประสงคข์องตวัพนกังานเทศบาล  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนสาํหรบั

ตาํแหนง่ท่ีไดร้บัแตง่ตัง้  ในขัน้ท่ีเทียบไดต้รงกนักบัขัน้เงินเดือนของอนัดบัเดมิ    ตามตารางเทียบขัน้

เงินเดือนแตล่ะอนัดบัท่ีพนกังานเทศบาล จะไดร้บัเม่ือไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ทา้ยประกาศนี ้   แตถ่า้

ผูน้ัน้ไดร้บัเงินเดือนสงูกวา่ขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีไดร้บัแตง่ตัง้อยู่แลว้  ใหไ้ดร้บั

เงินเดือนในขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือน     สาํหรบัตาํแหนง่ท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ 

  (6)  ผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ตาํแหนง่ใด  ถา้ไดร้บัเงินเดือนสงู              

กวา่ขัน้ต ํ่าของอนัดบัเงินเดือนสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีไดร้บัแตง่ตัง้นัน้อยูแ่ลว้  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบัเงิน     

เดือนสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ในขัน้ท่ีเทียบไดต้รงกนักบัขัน้เงินเดือนของอนัดบัเดมิ  ตามตาราง        

เทียบขัน้เงินเดือนและอนัดบัท่ีพนกังานเทศบาลจะไดร้บัเม่ือแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ทา้ยประกาศนี ้

  ขอ้  30    การกาํหนดใหผู้ท่ี้ไดร้บัปรญิญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพ          

ตามขอ้ 29 (2) และผูท่ี้ไดร้บัปรญิญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพเพิ่มขึน้หรือสงูขึน้ ตาม          

ขอ้ 29 (3) ไดร้บัเงินเดือนในอนัดบัใด และขัน้ใด ใหพ้ิจารณาดาํเนินการดงันี ้

  (1)  ปรญิญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ีไดร้บัเพิ่มขึน้ หรือสงูขึน้ตอ้งเป็นปรญิญา        

หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ ท่ี ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รบัรองวา่เป็นคณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่ท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ 

โดยใหพ้ิจารณาปรบัอตัราเงินเดือนใหไ้ดร้บัตามคณุวฒุิได ้ ไมว่า่พนกังานเทศบาลผูน้ัน้จะไดร้บัปริญญา

หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพดงักลา่วอยูก่่อน หรือระหวา่งเขา้รบัราชการ หรืออยูใ่นระหวา่งทดลองปฏิบตัิ

หนา้ท่ีราชการ 

  (2)  การปรบัอตัราเงินเดือน ใหไ้ดร้บัตามคณุวฒุิไมมี่ผลเป็นการปรบัปรุงตาํแหนง่                  

หรือเปล่ียนระดบัตาํแหนง่ และตอ้งใหไ้ดร้บัเงินเดือนไมส่งูกวา่ระดบัและขัน้ของอตัราเงินเดือนท่ีควรไดร้บั  

ตามตารางกาํหนดอตัราเงินเดือนใหไ้ดร้บัตามคณุวฒุิ ทา้ยประกาศนี ้ 
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  (3)  การปรบัอตัราเงินเดือนใหไ้ดร้บัตามคณุวฒุิ ตอ้งใหมี้ผลไมก่่อนวนัท่ีพนกังานเทศบาล

ผูน้ัน้สาํเรจ็การศกึษา และไม่ก่อนวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ท่ีจะขอปรบัอตัราเงินเดือนใหไ้ดร้บั

ตามคณุวฒุินัน้  รวมถึงไมก่่อนวนัท่ี ก.พ. ก.ค.  หรือ  ก.ท. ไดก้าํหนดใหป้รญิญาหรือประกาศนียบตัร         

วิชาชีพท่ีไดร้บัมาเป็นคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ 

  ในกรณีพนกังานเทศบาลผูใ้ดไดร้บัอนญุาตใหล้าศกึษาเพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑว์า่ดว้ย

การลาของพนกังานเทศบาลนัน้  การปรบัอตัราเงินเดือนใหไ้ดร้บัตามคณุวฒุิ ใหมี้ผลไมก่่อนวนัท่ีผูน้ัน้      

รายงานตวัตอ่เทศบาลหลงัสาํเรจ็การศกึษา 

  ในกรณีท่ีไดร้บัปรญิญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพเพิ่มขึน้หรือสงูขึน้ก่อนวนัท่ีเขา้รบั               

ราชการ หรืออยูร่ะหวา่งทดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการ การปรบัอตัราเงินเดือนใหไ้ดร้บัตามคณุวฒุิตอ้งมี            

ผลไมก่่อนวนัพน้ทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีในตาํแหนง่ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ 

  ในกรณีท่ีไดร้บัปรญิญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพเพิ่มขึน้ หรือสงูขึน้หลงัวนัเขา้รบั                          

ราชการและพน้ทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการแลว้โดยมิไดร้บัอนญุาตใหล้าศกึษาเพิ่มเตมิตามวรรคสอง              

การปรบัอตัราเงินเดือนใหไ้ดร้บัตามคณุวฒุิ ใหมี้ผลไมก่่อนวนัท่ีไดร้บัปรญิญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ

เพิ่มขึน้หรือสงูขึน้ 

  (4)  การสั่งปรบัอตัราเงินเดือนใหไ้ดร้บัตามคณุวฒุิ ใหน้ายกเทศมนตรีเป็นผูส้ั่ง โดยมิให้

ยอ้นหลงัขา้มปีงบประมาณ 

  ในกรณีท่ีไดเ้สนอเรื่องราวไวก่้อนวนัเริ่มตน้ปีงบประมาณและไมส่ามารถสั่งปรบัใหใ้น          

วนัเริ่มตน้ปีงบประมาณก็ใหส้ั่งปรบัอตัราเงินเดือนใหไ้ดร้บัตามคณุวฒุิไดต้ัง้แตว่นัเริ่มตน้ปีงบประมาณ           

ทัง้นีใ้หป้รบัอตัราเงินเดือนใหไ้ดร้บัตามวฒุิก่อนการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน 

  ขอ้  31    พนกังานเทศบาลผูใ้ดไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหมวดอ่ืน

แหง่ประกาศนี ้ และไดก้าํหนดการใหไ้ดร้บัเงินเดือนเป็นอยา่งอ่ืนไวโ้ดยเฉพาะ ใหพ้นกังานเทศบาลผูน้ัน้

ไดร้บัเงินเดือนตามท่ีกาํหนดในหมวดนัน้ 

  ขอ้  32    พนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาตาํแหน่งใด  ท่ี ก.ท. กาํหนดใหไ้ดร้บั   

เงินเดือนหลายระดบั  (ระดบัควบ)  เม่ือพนกังานครูเทศบาลผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้ไดร้บัเงินเดือนถึงขัน้ต ํ่าของ

ระดบัถดัไปใหน้ายกเทศมนตรี  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.สั่งใหผู้น้ัน้ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในระดบัถดัไป 

  ขอ้  33    กรณีอ่ืนนอกจากท่ีไดก้าํหนดในหมวดนีใ้หเ้สนอ  ก.ท.จ. พิจารณาอนมุตั ิ                

เป็นราย ๆ ไป 
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ส่วนที ่2 

ประโยชนต์อบแทนอื่น 

  ขอ้  34    ใหเ้ทศบาลจดัใหมี้ประโยชนต์อบแทนอ่ืนสาํหรบัพนกังานเทศบาลเพ่ือเป็นการ

เสรมิสรา้งขวญักาํลงัใจ แรงจงูใจ และเป็นสวสัดิการตา่ง ๆ ในการปฏิบตัิราชการของพนกังานเทศบาล    ทัง้นี ้ 

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบท่ีกาํหนดไวส้าํหรบัขา้ราชการพลเรือน  หรือขา้ราชการครูแลว้แตก่รณี 

  ขอ้  35    เทศบาลท่ีบรหิารจดัการการจา่ยเงินเดือน คา่จา้ง และประโยชนต์อบแทนอ่ืน

สาํหรบัพนกังานเทศบาลและลกูจา้ง ไดต้ ํ่ากวา่ท่ีกาํหนดในมาตรา 35  แหง่พระราชบญัญตัริะเบียบ

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542   และเทศบาลไดบ้รหิารงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตามเง่ือนไขท่ี ก.ท. กาํหนด  เทศบาลนัน้อาจกาํหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืนแก่พนกังานและลกูจา้งของ

เทศบาลเพิ่มอีกก็ได ้     

  การกาํหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืนสาํหรบัพนกังานเทศบาลและลกูจา้งของเทศบาลตามท่ี

กาํหนดในวรรคหนึ่ง ตอ้งมีลกัษณะเป็นคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน และเป็นการจา่ยใหใ้นลกัษณะของ

สวสัดกิารสาํหรบัพนกังานเทศบาลและลกูจา้งของเทศบาล  โดยใหน้าํเงินในสว่นท่ีเหลือจากกรณีคา่ใชจ้า่ย         

เงินเดือนและประโยชนต์อบแทนอ่ืนไมส่งูกวา่รอ้ยละส่ีสิบ  ตามมาตรา  35  แหง่พระราชบญัญัตริะเบียบ

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2542 มาใช ้ แตท่ัง้นีว้งเงินคา่ประโยชนต์อบแทนอ่ืนของพนกังานหรือ

ลกูจา้งท่ีไดร้บัแตล่ะคนตอ้งไมเ่กิน  5  เทา่ของอตัราเงินเดือนหรือคา่จา้ง  

  ขอ้  36    เทศบาลอาจกาํหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืนสาํหรบัพนกังานเทศบาลและลกูจา้ง

ของเทศบาลตามขอ้  35 ไดด้งัตอ่ไปนี ้

      (1)  กาํหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืนเป็นประเภทเพิ่มขึน้ใหมน่อกเหนือจากประเภทตาม              

ท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถ่ินประกาศกาํหนด  และกาํหนดอตัรา

คา่ตอบแทน  ตลอดทัง้หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจา่ยคา่ตอบแทนสาํหรบัประโยชนต์อบแทนอ่ืนประเภทใหมน่ัน้   

      (2)  กาํหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืนในลกัษณะเป็นเงินเพิ่มพิเศษจากรายการประโยชน์

ตอบแทนอ่ืนท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถ่ินประกาศกาํหนด 

  ขอ้  37   เม่ือเทศบาลกาํหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืนตามขอ้   36   แลว้ ใหเ้สนอเรื่องให ้  

ก.ท.จ. พิจารณา   ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ใหค้าํนงึถึงสิทธิ สวสัดกิารของพนกังานเทศบาลและลกูจา้ง

ท่ีไดร้บัความจาํเป็น ความเหมาะสม งบประมาณรายไดข้องเทศบาล  

  ให ้ก.ท.จ. เสนอเรื่องการกาํหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืนตามวรรคหนึ่ง และความเห็นให ้              

ก.ท.  พิจารณา  เม่ือ ก.ท. พจิารณาและมีมตใิหค้วามเห็นชอบแลว้ ใหน้ายกเทศมนตรีประกาศใชบ้งัคบั  

ตอ่ไป   
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  ขอ้  38    การปรบัปรุงการกาํหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืนสาํหรบัพนกังานเทศบาลหรือ

ลกูจา้งของเทศบาลตามขอ้ 36 (1)  ใหมี้อตัราคา่ตอบแทนเพิ่มขึน้หรือลดลงจากท่ีกาํหนดไวเ้ดมิ หรือการ     

ยกเลิกการกาํหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืนนัน้ ใหเ้ทศบาลดาํเนินการตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 37  โดยอนโุลม 

  ขอ้  39    การปรบัปรุงการกาํหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืนในลกัษณะเป็นเงินเพิ่มพิเศษจาก

รายการประโยชนต์อบแทนอ่ืนท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถ่ินประกาศกาํหนด

ตามขอ้ 36 (2)  ใหมี้อตัราคา่ตอบแทนเพิ่มขึน้หรือลดลงจากท่ีกาํหนดไวเ้ดมิ ใหเ้ทศบาลดาํเนินการตามท่ี

กาํหนดไวใ้นขอ้ 37  โดยอนโุลม   เวน้แต ่การกาํหนดใหมี้อตัราคา่ตอบแทนลดลงตํ่ากวา่อตัราท่ีกฎหมาย

หรือระเบียบท่ีกาํหนดไวส้าํหรบัขา้ราชการพลเรือนจะไดร้บั หรือการยกเลิกการกาํหนดประโยชนต์อบแทน

อ่ืนนัน้ จะกระทาํมิได ้

  ขอ้  40    ในกรณีท่ีเทศบาลกาํหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืนสาํหรบัพนกังานเทศบาลและ    

ลกูจา้งของเทศบาลตามขอ้  36  แลว้   หากปรากฏวา่เทศบาลนัน้ไมส่ามารถบรหิารจดัการการจ่ายเงินเดือน   

คา่จา้งและประโยชนต์อบแทนอ่ืนใหเ้ป็นไป   ตามท่ีกฎหมายกาํหนดใหเ้ทศบาลพิจารณาดาํเนินการปรบัปรุง

หรือยกเลิกการกาํหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืนท่ีกาํหนดตามขอ้ 36 (1) และ (2)  เป็นลาํดบัแรก  

  การปรบัปรุงหรือยกเลิกการกาํหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ทศบาล

ดาํเนินการตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 38  หรือขอ้  39   โดยอนโุลม 

  ขอ้  41    พนกังานเทศบาลอาจไดร้บัเงินเพิ่มสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีมีเหตพุิเศษ ตามท่ี  ก.ท. 

กาํหนด 

  ขอ้  42    การกาํหนดใหพ้นกังานครูเทศบาลไดร้บัเงินเดือนเพิ่มสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีมีเหตุ

พิเศษของครูการศกึษาพิเศษและครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนรว่มดาํเนินการ  ดงันี ้

1) เงินเพิ่มสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีมีเหตพุิเศษนีใ้หเ้รียกโดยย่อวา่  เงิน  “พ.ค.ศ.” 

2) คาํวา่  เงิน “พ.ค.ศ.”  หมายความว่า  เงินเพิ่มพิเศษท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือนแก่ครู     

การศกึษาพิเศษ  และหรือครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนรว่ม 

  “คนพิการ”  หมายความวา่  คนท่ีมีความผิดปกตหิรือบกพรอ่งทางรา่งกาย  ทางสตปัิญญา  

หรือทางจิตใจ ตามประเภทและหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎกระทรวงสาธารณสขุ ออกตามความในมาตรา 4  

และมาตรา 20  แหง่พระราชบญัญตัิการฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ. 2534 

  “ครูการศกึษาพิเศษ”  หมายความว่า  พนกังานครูเทศบาลซึ่งปฏิบตัหินา้ท่ีเป็นครูสอนคน

พิการตามประเภทท่ีกาํหนดไว ้   และไดป้ฏิบตัหินา้ท่ีทาํการสอนในสถานศกึษาท่ีเปิดสอนเฉพาะคนพิการ

ของทางราชการ  และหรือในความควบคมุของทางราชการ 
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  “ครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนรว่ม”  หมายความวา่  พนกังานครูเทศบาลซึ่งปฏิบตัิหนา้ท่ี

เป็นครูสอนคนพิการซึ่งเรียนรว่มในโรงเรียนสอนคนปกติและไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีทาํการสอนหรือปฏิบตังิานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนในสถานศกึษาของทางราชการ  และหรือในความควบคมุของทางราชการ 

  “ครูประจาํชัน้พิเศษ”  หมายความว่า  พนกังานครูเทศบาลซึ่งปฏิบตัหินา้ท่ีเป็นครูสอน       

คนพิการ  โดยแยกทาํการสอนเป็นหอ้งเดก็พิเศษโดยเฉพาะและทาํหนา้ท่ีเป็นครูประจาํชัน้ 

  “ครูเสรมิวิชาการ”  หมายความวา่  พนกังานครูเทศบาลซึ่งปฏิบตัหินา้ท่ีเป็นครูสอน            

คนพิการอยู่ประจาํหอ้งเสรมิวิชาการศกึษาพิเศษ   มีหนา้ท่ีสอนเสรมิ   ชว่ยเหลือแกไ้ขปัญหา   และพฒันา

ทกัษะดา้นสติปัญญา   อารมณส์งัคม   และรา่งกายใหแ้ก่คนพิการท่ีเรียนในชัน้เรียนรว่มกบัคนปกติ 

  “ครูประจาํชัน้เรียนรว่ม”  หมายความวา่  พนกังานครูเทศบาลซึ่งปฏิบตัหินา้ท่ีเป็นครูสอน

คนพิการและหรือปฏิบตังิานในชัน้เรียนใหก้บัคนปกติท่ีมีคนพิการเรียนรว่มทาํหนา้ท่ีเป็นครูประจาํชัน้  และ

ปฏิบตัหินา้ท่ีครูเสรมิวิชาการใหแ้ก่คนพิการดว้ย 

  “ครูเดนิสอน”  หมายความว่า  พนกังานครูเทศบาลซึ่งปฏิบตัหินา้ท่ีเป็นครูสอนคนพิการอยู่

ประจาํศนูยเ์สรมิวิชาการศกึษาพิเศษ  มีหนา้ท่ีสอนเสรมิชว่ยเหลือแกไ้ขปัญหา  และพฒันาทกัษะดา้น

สตปัิญญาอารมณส์งัคมและรา่งกายใหแ้ก่คนพิการท่ีเรียนในชัน้เรียนรว่มกบัคนปกตใินโรงเรียนท่ีอยูใ่น

บรเิวณใกลเ้คียงกนั 

  3)  ครูการศกึษาพิเศษซึ่งอยู่ในเกณฑท่ี์จะไดร้บัเงิน  “พ.ค.ศ.”  จะตอ้งมีวฒุิปรญิญาทาง

การศกึษาพิเศษหรือเป็นผูผ้่านการอบรมดา้นการศกึษาพิเศษ  ตามหลกัสตูรท่ี  ก.ค.รบัรอง  โดยมีเวลาทาํ

การสอน  ดงันี ้

       (ก)  พนกังานครูเทศบาลตาํแหนง่ซึ่งมีหนา้ท่ีเป็นผูส้อนในหนว่ยงานทางการศกึษา 

และไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีครูการศกึษาพิเศษ  ตอ้งมีเวลาทาํการสอนไมน่อ้ยกวา่สปัดาหล์ะ  18  คาบ  (คาบละ  

50  นาที) 

       (ข)  พนกังานครูเทศบาลตาํแหนง่ซึ่งมีหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารและใหก้ารศกึษาใน       

หนว่ยงานทางการศกึษาท่ีปฏิบตังิานในฐานะผูช้ว่ยหวัหนา้สถานศกึษาในโรงเรียนท่ีเปิดสอนเฉพาะ          

คนพิการ  และไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีครูการศกึษาพิเศษ  ตอ้งมีเวลาทาํการสอนไมน่อ้ยกวา่สปัดาหล์ะ  8  คาบ  

(คาบละ  50  นาที) 

       (ค)  พนกังานครูเทศบาลตาํแหนง่ซึ่งมีหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารและใหก้ารศกึษาใน

หนว่ยงานทางการศกึษาท่ีปฏิบตังิานในฐานะหวัหนา้สถานศกึษาในโรงเรียนท่ีเปิดสอนเฉพาะคนพิการและ

ไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีครูการศกึษาพิเศษตอ้งมีเวลาทาํการสอนไมน่อ้ยกวา่สปัดาหล์ะ  5  คาบ  (คาบละ  50  

นาที) 
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  4)  ครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนรว่ม  ซึ่งอยูใ่นเกณฑท่ี์จะไดร้บัเงิน  “พ.ค.ศ.”  กรณีเรียน

รว่ม  ไดแ้ก่   ครูการศกึษาพิเศษท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นครูประจาํชัน้พิเศษ   ครูเสรมิวิชาการ   ครูเดนิสอนท่ีมี

เวลาทาํการสอนและหรือมีเวลาปฏิบตังิานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนเก่ียวกบัการศกึษาของคนพิการ

ไมน่อ้ยกวา่สปัดาหล์ะ  18  คาบ  (คาบละ  50  นาที)  หรือครูประจาํชัน้เรียนรว่มท่ีมีเวลาทาํการสอน    

และหรือมีเวลาปฏิบตังิานท่ีเก่ียวกบัการศกึษาใหก้บัคนปกตท่ีิมีคนพิการเรียนรว่มตามเวลาปฏิบตังิานปกติ  

ไมน่อ้ยกวา่  สปัดาหล์ะ  18  คาบ  (คาบละ  50  นาที)   และตอ้งปฏิบตัหินา้ท่ีครูเสรมิวิชาการใหก้บัคน

พิการเพิ่มเตมิอีกไมน่อ้ยกวา่สปัดาหล์ะ  5  คาบ  (คาบละ  50  นาที)  และมีวฒุิปรญิญาทางการศกึษา

พิเศษหรือเป็นผูผ้า่นการ อบรมดา้นการศกึษาพิเศษหลกัสตูรท่ี ก.ค. รบัรองและจะตอ้งรบัผิดชอบการศกึษา  

ของคนพิการในจาํนวนอตัราครู  :  นกัเรียน  ตามหลกัเกณฑอ์ยา่งนอ้ย  ดงันี ้

     ครูประจาํชัน้พิเศษกรณีเรียนรว่ม  1  คน  :  นกัเรียนไมน่อ้ยกวา่  6  คน 

     ครูเสรมิวิชาการกรณีเรียนรว่ม   1  คน :  นกัเรียนไมน่อ้ยกวา่  6  คน 

      ครูประจาํชัน้เรียนรว่มและไดป้ฏิบตัหินา้ท่ีครูเสรมิวิชาการ 1 คน : นกัเรียนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน 

       ครูเดนิสอนกรณีเรียนรว่ม    1  คน :  ไมน่อ้ยกวา่ 2 โรงเรียน : นกัเรียนไมน่อ้ยกวา่ 3 

คน 

  5)  เงิน  “พ.ค.ศ.”  ใหจ้า่ยเดือนละ  2,000  บาท 

       ในกรณีปฏิบตัิหนา้ท่ีครูการศกึษาพิเศษ  และครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนรว่มไมเ่ตม็

เดือนใหจ้า่ยเงิน  “พ.ค.ศ.”  ตามสว่นจาํนวนวนัท่ีไดร้บัเงินเดือนในระหวา่งปฏิบตัิหนา้ท่ีนัน้ 

       ในกรณีท่ีไมไ่ดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีครูการศกึษาพิเศษและครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนรว่มให้

งดจา่ยเงิน  “พ.ค.ศ.” 

6) ใหพ้นกังานครูเทศบาลท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นย่ืนคาํขอตามแบบทา้ยนีเ้สนอให ้         

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชัน้ตรวจสอบและรบัรอง  แลว้เสนอใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณา

เสนอใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

7) ใหห้นว่ยงานท่ีไดร้บัการจดัสรรอตัราเงินเดือนของตาํแหน่งจากสาํนกังบประมาณ 

เป็นผูท้าํความตกลงกบัสาํนกังบประมาณขอเงินเพิ่มสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีมีเหตพุิเศษของครูการศกึษาพิเศษ

และครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนรว่ม 

  ขอ้  43    พนกังานเทศบาลอาจไดร้บัเงินเพิ่มคา่ครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ   

ตามท่ี  ก.ท. กาํหนด 
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  ขอ้  44    บาํเหน็จ บาํนาญ ของพนกังานเทศบาล ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จ

บาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ิน   

บทเฉพาะกาล 

  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 

 

 


