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  ข้อ  227    ให้ผู้บงัคบับญัชาและผู้ ท่ีได้รับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและ            
ประสิทธิผลการปฏิบตังิานของพนกังานเทศบาลปีละสองครัง้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี  ก.ท.จ.  
ก าหนดในหมวด 14 

  ข้อ  228    การเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานเทศบาล  ให้เล่ือนปีละสองครัง้ ดงันี ้
      (1)  ครัง้ท่ีหนึง่คร่ึงปีแรก  เล่ือนวนัท่ี 1 เมษายนของปีท่ีได้เล่ือน 
      (2)  ครัง้ท่ีสองคร่ึงปีหลงั  เล่ือนวนัท่ี 1 ตลุาคมของปีถดัไป 

  ข้อ  229    การเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานเทศบาล  ให้เล่ือนได้ไมเ่กินขัน้สงูของอนัดบั
เงินเดือนส าหรับต าแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตัง้นัน้  

  ข้อ  230    พนกังานเทศบาลซึง่จะได้รับการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนคร่ึงขัน้ในแตล่ะครัง้
ต้องอยูใ่นหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาได้ปฏิบตังิานตามหน้าท่ีของตนด้วยความสามารถ และด้วย
ความอตุสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  ซึง่ผู้บงัคบับญัชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ  
227 แล้วเห็นวา่อยูใ่นเกณฑ์ท่ีสมควรจะได้เล่ือนขัน้เงินเดือนคร่ึงขัน้  

(2)  ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาจนถึงวนัออกค าสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนต้องไมถ่กูสัง่ลงโทษทางวินยั          
ท่ีหนกักวา่โทษภาคทณัฑ์  หรือไมถ่กูศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัิ
หน้าท่ีราชการ    หรือความผิดท่ีท าให้เส่ือมเสียเกียรตศิกัดิข์องต าแหนง่หน้าท่ีราชการของตนซึง่มิใช ่    
ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

ในกรณีท่ีพนกังานเทศบาลผู้ ใดอยูใ่นหลกัเกณฑ์ท่ีสมควรได้เล่ือนขัน้เงินเดือนและได้ถกู
งดเล่ือนขัน้เงินเดือนเพราะถกูสัง่ลงโทษทางวินยัหรือถกูศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในกรณีนัน้
มาแล้ว  ให้ผู้บงัคบับญัชาเล่ือนขัน้เงินเดือนประจ าคร่ึงปีตอ่ไปให้ผู้นัน้ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน  หรือวนัท่ี 1 
ตลุาคม ของครัง้ท่ีจะได้เล่ือนเป็นต้นไป 

(3)  ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาต้องไม่ถกูสัง่พกัราชการเกินกวา่สองเดือน 
(4)  ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไมมี่เหตผุลอนัสมควร 
(5)  ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาได้รับบรรจเุข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ส่ีเดือน 
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(6)  ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนญุาตให้ไปศกึษาในประเทศ  หรือไปศกึษา     

อบรม  หรือดงูาน ณ ตา่งประเทศ  ตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศกึษาฝึกอบรม  และดงูาน      
ณ  ตา่งประเทศ  ต้องได้ปฏิบตัหิน้าท่ีราชการในคร่ึงปีท่ีแล้วมาเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ส่ีเดือน 

(7)  ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาต้องไม่ลา  หรือมาท างานสายเกินจ านวนครัง้ท่ีนายกเทศมนตรี
หรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนงัสือไว้ก่อนแล้ว  โดยค านงึถึงลกัษณะงานและสภาพท้องท่ีอนัเป็น
ท่ีตัง้ของแตล่ะสว่นราชการหรือหนว่ยงาน 

(8)  ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาต้องมีเวลาปฏิบตัริาชการหกเดือน  โดยมีวนัลาไมเ่กินย่ีสิบสาม
วนั  แตไ่มร่วมถึงวนัลาดงัตอ่ไปนี ้
         (ก)  ลาอปุสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮจัย์ ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอดุิอาระเบีย  
เฉพาะวนัลาท่ีมีสิทธ์ิได้รับเงินเดือนระหวา่งลาตามกฎหมายวา่ด้วยการจา่ยเงินเดือน 
         (ข)  ลาคลอดบตุรไมเ่กินเก้าสิบวนั 
         (ค)  ลาป่วยซึง่จ าเป็นต้องรักษาตวัเป็นเวลานานไมว่่าคราวเดียวหรือหลายคราว           
รวมกนัไมเ่กินหกสิบวนัท าการ 
         (ง)  ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบตัริาชการตามหน้าท่ีหรือในขณะ          
เดนิทางไปหรือกลบัจากปฏิบตัริาชการตามหน้าท่ี 
         (จ)  ลาพกัผอ่น 
         (ฉ)  ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
         (ช)  ลาไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศ 

การนบัจ านวนวนัลาไมเ่กินย่ีสิบสามวนัส าหรับวนัลากิจส่วนตวัและวนัลาป่วย             
ท่ีไมใ่ชว่นัลาป่วยตาม (8) (ง)  ให้นบัเฉพาะวนัท าการ 

  ข้อ  231    พนกังานเทศบาลซึง่จะได้รับการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนหนึง่ขัน้ในแตล่ะ
ครัง้ต้องเป็นผู้อยูใ่นหลกัเกณฑ์ท่ีจะได้รับการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนคร่ึงขัน้ตามข้อ 230  และอยูใ่น 
หลกัเกณฑ์ประการใดประการหนึง่หรือหลายประการดงัตอ่ไปนีด้้วย 
      (1)  ปฏิบตังิานตามหน้าท่ีได้ผลดีเดน่  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อนัก่อให้เกิด
ประโยชน์และผลดียิ่งตอ่ทางราชการและสงัคมจนถือเป็นตวัอยา่งท่ีดีได้ 
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      (2)  ปฏิบตังิานโดยมีความคดิริเร่ิมในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่  หรือได้ค้นคว้าหรือประดษิฐ์          
สิ่งใดสิ่งหนึง่ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการได้ด าเนินการตามความคิดริเร่ิม
หรือได้รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดษิฐ์นัน้ 
      (3)  ปฏิบตังิานตามหน้าท่ีท่ีมีสถานการณ์ตรากตร าเส่ียงอนัตรายมาก  หรือมีการ               
ตอ่สู้ ท่ีเส่ียงตอ่ความปลอดภยัของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
      (4)  ปฏิบตังิานท่ีมีภาระหน้าท่ีหนกัเกินกว่าระดบัต าแหนง่จนเกิดประโยชน์ตอ่ทาง          
ราชการเป็นพิเศษ  และปฏิบตังิานในต าแหนง่หน้าท่ีของตนเป็นผลดีด้วย 
      (5)  ปฏิบตังิานตามต าแหนง่หน้าท่ีด้วยความตรากตร าเหน็ดเหน่ือย ยากล าบากเป็น
พิเศษและงานนัน้ได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการและสงัคม 
      (6)  ปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอยา่งหนึง่จนส าเร็จเป็น
ผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ 

  ข้อ  232    การพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานเทศบาลตามข้อ  230  และข้อ 231  
ให้ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้นหรือผู้ได้รับมอบหมายน าผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบตังิานท่ีได้ด าเนินการตามข้อ  227   มาเป็นหลกัในการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน   ครัง้ท่ีหนึง่และครัง้
ท่ีสอง  โดยพิจารณาประกอบกบัข้อมลูการลา  พฤตกิรรมการมาท างาน  การรักษาวินยั  การปฏิบตัิตาม
เหมาะสมกบัการเป็นข้าราชการและข้อควรพิจารณาอ่ืน ๆ  ของผู้นัน้ แล้วรายงานผลการพิจารณานัน้  
พร้อมด้วยข้อมลูดงักลา่วตอ่ผู้บงัคบับญัชาชัน้เหนือขึน้ไปตามล าดบัจนถึงนายกเทศมนตรี 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึง่  ให้ผู้บงัคบับญัชาชัน้เหนือแตล่ะระดบัท่ีได้รับ          
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกเทศมนตรีด้วย 

  ข้อ  233    การพิจารณาผลการปฏิบตังิานและผลสมัฤทธ์ิของงาน  ให้นบัชว่งเวลาการ               
ปฏิบตัริาชการและการปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศตามข้อ  230 (8) (ช)  ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาเป็น
เกณฑ์ เว้นแต ่ ผู้อยูใ่นหลกัเกณฑ์ตามข้อ 230 (5) หรือ (6)  ให้นบัชว่งเวลาปฏิบตัริาชการไมน้่อยกวา่        
ส่ีเดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา 
  ในกรณีท่ีพนกังานเทศบาลผู้ ใดโอน เล่ือนต าแหนง่ ย้าย สบัเปล่ียนหน้าท่ีไปช่วยราชการใน
หนว่ยราชการอ่ืน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตังิานนอกเหนือหน้าท่ีหรืองานพิเศษ     อ่ืนใด หรือลาไป
ปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศตามข้อ  230 (8) (ช)  ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาให้น าผลการปฏิบตัริาชการ
และการปฏิบตังิานของผู้นัน้ทกุต าแหนง่และทกุแหง่มาประกอบการพิจารณาด้วย 
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  ข้อ  234    ในการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนแตล่ะครัง้  นายกเทศมนตรีพิจารณารายงาน
ผลจากผู้บงัคบับญัชาตามข้อ 232  ถ้าเห็นวา่พนกังานเทศบาลผู้ใดอยูใ่นหลกัเกณฑ์ท่ีจะได้รับการพิจารณา
เล่ือนขัน้เงินเดือนคร่ึงขัน้ตามข้อ  230  และปฏิบตัิตนเหมาะสมกบัการเป็นข้าราชการ  ให้เล่ือนขัน้เงินเดือน
ให้แก่ผู้นัน้คร่ึงขัน้  ถ้าเห็นวา่พนกังานเทศบาลผู้นัน้มีผลการปฏิบตังิานอยูใ่นหลกัเกณฑ์ตามข้อ  231  ให้
เล่ือนขัน้เงินเดือนให้แก่ผู้นัน้หนึง่ขัน้ 
  ในกรณีท่ีพนกังานเทศบาลผู้ ใดได้รับการเล่ือนขัน้เงินเดือน คร่ึงปีแรกไมถ่ึงหนึง่ขัน้  ถ้าใน
การพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนคร่ึงปีหลงั  นายกเทศมนตรีได้พิจารณาผลการปฏิบตัิงานคร่ึงปีแรกกบัคร่ึงปี
หลงัรวมกนัแล้วเห็นวา่มีมาตรฐานสงูกวา่การท่ีจะได้รับการเล่ือนขัน้เงินเดือนหนึง่ขัน้ส าหรับปีนัน้  
นายกเทศมนตรีอาจมีค าสัง่ให้เล่ือนขัน้เงินเดือนรวมทัง้ปีของพนกังานเทศบาลผู้นัน้เป็นจ านวนหนึง่ขัน้คร่ึง
ได้แตผ่ลการปฏิบตังิานทัง้ปีของข้าราชการผู้นัน้จะต้องอยูใ่นหลกัเกณฑ์ประการใดประการหนึง่หรือหลาย
ประการดงัตอ่ไปนีด้้วย 
      (1)  ปฏิบตังิานตามหน้าท่ีได้ผลดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อนัก่อให้เกิด
ประโยชน์และผลดีตอ่ทางราชการและสงัคม 
      (2)  ปฏิบตังิานโดยมีความคดิริเร่ิมในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่  หรือได้ค้นคว้า  หรือประดษิฐ์    
สิ่งใดสิ่งหนึง่ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการ 
      (3)  ปฏิบตังิานตามหน้าท่ีท่ีมีสถานการณ์ตรากตร าเส่ียงอนัตราย  หรือมีการตอ่สู้ ท่ี
เส่ียงตอ่ความปลอดภยัของชีวิต 
      (4)  ปฏิบตังิานท่ีมีภาระหน้าท่ีหนกัเกินกว่าระดบัต าแหนง่จนเกิดประโยชน์ตอ่ทาง             
ราชการและปฏิบตังิานในต าแหนง่หน้าท่ีของตนเป็นผลดีด้วย 

     (5)  ปฏิบตังิานตามต าแหนง่หน้าท่ีด้วยความตรากตร าเหน็ดเหน่ือย  ยากล าบากและ
งานนัน้ได้ผลดีเป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการและสงัคม 
      (6)  ปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมายให้กระท ากิจการอยา่งใดอย่างหนึง่จนส าเร็จเป็น                   
ผลดีแก่ประเทศชาติ 
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  ในกรณีท่ีพนกังานเทศบาลผู้ ใดมีผลการปฏิบตังิานอยูใ่นเกณฑ์ท่ีควรจะได้รับการเล่ือนขัน้
เงินเดือนคร่ึงปีแรกหนึง่ขัน้  แตไ่มอ่าจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนหนึง่ขัน้ให้ได้  เพราะมีข้อจ ากดัเก่ียวกบัจ านวน
เงินท่ีจะใช้เล่ือนขัน้เงินเดือนของสว่นราชการนัน้  ถ้าในการเล่ือนขัน้เงินเดือนคร่ึงปีหลงั  พนกังานเทศบาล 
ผู้นัน้มีผลการปฏิบตังิานอยูใ่นเกณฑ์ได้รับการเล่ือนขัน้เงินเดือนหนึง่ขัน้อีก  และไมมี่ข้อจ ากดัเก่ียวกบั
จ านวนเงินท่ีจะใช้เล่ือนขัน้เงินเดือนในคราวนัน้  นายกเทศมนตรีอาจมีค าสัง่ให้เล่ือนขัน้เงินเดือนรวมทัง้ปี
ของพนกังานเทศบาลผู้นัน้เป็นจ านวนสองขัน้ได้ 

  ข้อ  235    การพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนคร่ึงปีให้แก่พนกังานเทศบาล ซึง่ในคร่ึงปีท่ีแล้ว
มาได้รับอนญุาตให้ลาไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศตามข้อ 230 (8)(ช) ให้นายกเทศมนตรี
พิจารณาสัง่เล่ือนได้ครัง้ละไมเ่กินคร่ึงขัน้เม่ือผู้นัน้กลบัมาปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ  โดยให้สัง่เล่ือนย้อนหลงัไป
ในแตล่ะครัง้ท่ีควรจะได้เล่ือน  ทัง้นี ้ ให้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
นายกเทศมนตรีก าหนด 

  ข้อ  236    ในการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนแตล่ะครัง้  ถ้านายกเทศมนตรี เห็นสมควรให้
พนกังานเทศบาลผู้ใดได้เล่ือนขัน้เงินเดือน  แตป่รากฏวา่ได้มี   ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน
พนกังานเทศบาลผู้นัน้วา่กระท าผิดวินยัอยา่งร้ายแรงก่อนมีค าสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือน ให้นายกเทศมนตรีรอ
การเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้ก่อน  และให้กนัเงินส าหรับเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้ด้วย  เม่ือการสอบสวนและการ
พิจารณาแล้วเสร็จ  ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาดงันี ้
      (1)  ถ้าผู้ถกูแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนไมมี่ความผิด  หรือจะต้องถกูลงโทษ
ภาคทณัฑ์  ให้สัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไว้ได้  ถ้าได้รอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้เกินหนึง่ครัง้ให้สัง่
เล่ือนขัน้เงินเดือนย้อนหลงัไปในแตล่ะครัง้ท่ีได้รอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้ แม้วา่ผู้นัน้จะได้ออกจากราชการ
ไปแล้วก็ตาม 
      (2)  ถ้าผู้ถกูแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนจะต้องถกูลงโทษตดัเงินเดือน  หรือลดขัน้
เงินเดือน  ให้งดเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไว้  ถ้าได้รอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้เกินหนึง่ครัง้ให้งดเล่ือน
ขัน้เงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไว้ในครัง้ท่ีจะถกูลงโทษ  ถ้าผู้นัน้ได้ออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตอ่ืุนท่ีมิใช่
เพราะเหตเุกษียณอายตุามกฎหมายวา่ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นท้องถ่ิน   ให้งดเล่ือนขัน้
เงินเดือนในครัง้ท่ีจะได้เล่ือนขัน้เงินเดือนครัง้สดุท้าย  แตถ้่าเป็นผู้ พ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายตุาม 
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กฎหมายวา่ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นท้องถ่ิน   ให้งดเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีนายกเทศมนตรีได้รอ
การเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้ในวนัท่ี  30  กนัยายนของคร่ึงปีสดุท้ายก่อนท่ีผู้นัน้จะพ้นจากราชการ  สว่นในครัง้
อ่ืนให้สัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนย้อนหลงัไปในแตล่ะครัง้ท่ีได้รอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้ 
      (3)  ถ้าผู้ มีอ านาจแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนมีค าสัง่ลงโทษปลดออก หรือไลอ่อก 
จากราชการ หรือมีค าสัง่ให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมวัหมอง  ให้งดเล่ือนขัน้เงินเดือนทกุครัง้ท่ี        
ได้รอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้ 
  การพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  ส าหรับผู้ ท่ีถกูแตง่ตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนวา่กระท าผิดวินยัอยา่งร้ายแรงหลายกรณี  ให้แยกพิจารณาเป็นกรณี ๆ  ไป 

  ข้อ  237   ในการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนแตล่ะครัง้  นายกเทศมนตรีเห็นสมควรให้ผู้ใด 
ได้เล่ือนขัน้เงินเดือน  แตป่รากฏวา่ผู้นัน้ถกูฟ้องคดีอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีราชการหรือ
ความผิดท่ีท าให้เส่ือมเสียเกียรติศกัดิข์องต าแหนง่หน้าท่ีราชการของตน  ซึง่มิใชค่วามผิดท่ีได้กระท าโดย
ประมาท ความผิดลหโุทษ หรือความผิดท่ีพนกังานอยัการรับเป็นทนายแก้ตา่งให้  และศาลได้ประทบัฟ้อง
คดีนัน้แล้วก่อนมีค าสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือน  ให้นายกเทศมนตรีรอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้ก่อน  และให้กนัเงิน
ส าหรับเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้ด้วย  เม่ือศาลได้มีค าพิพากษาแล้ว ให้นายกเทศมนตรีพิจารณา  ดงันี  ้
      (1)  ถ้าศาลพิพากษาวา่ผู้นัน้ไมมี่ความผิด  ให้สัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไว้ได้           
ถ้าได้รอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้เกินหนึง่ครัง้  ให้สัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนย้อนหลงัไปในแตล่ะครัง้ท่ีได้รอการ
เล่ือนขัน้เงินเดือนไว้  แม้วา่ผู้นัน้จะได้ออกจากราชการไปแล้วก็ตาม 
      (2)  ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษเบากวา่โทษจ าคกุ  ให้งดเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีรอการ    
เล่ือนไว้  ถ้าได้รอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้เกินหนึง่ครัง้  ให้งดเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไว้ในครัง้ท่ีศาล
พิพากษาให้ลงโทษ  ถ้าผู้นัน้ได้ออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตอ่ืุนท่ีมิใชเ่พราะเหตเุกษียณอายตุาม
กฎหมายวา่ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นท้องถ่ิน  ให้งดเล่ือนขัน้เงินเดือนในครัง้ท่ีจะได้เล่ือนขัน้
เงินเดือนครัง้สดุท้าย  แตถ้่าเป็นผู้ พ้นจากราชการไปเพราะเหตเุกษียณอายตุามกฎหมายวา่ด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการสว่นท้องถ่ิน  ให้งดเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีนายกเทศมนตรีได้รอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้ใน
วนัท่ี  30  กนัยายนของคร่ึงปีสดุท้ายก่อนท่ีผู้นัน้จะพ้นจากราชการ  สว่นในครัง้อ่ืนให้สัง่เล่ือนขัน้เงินเดือน
ย้อนหลงัไปในแตล่ะครัง้ท่ีได้รอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้ 
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      (3)  ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษจ าคกุหรือโทษหนกักวา่จ าคกุ  ให้งดเล่ือนขัน้เงินเดือน  
ทกุครัง้ท่ีได้รอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้ 
  การพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  ส าหรับผู้ ท่ีถกูฟ้องคดีอาญาหลาย    
คดีให้แยกพิจารณาเป็นคดี ๆ  ไป 

  ข้อ  238   ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีได้รอการเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานเทศบาลผู้ใดไว้ 
เพราะเหตถุกูแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 236  และเหตถุกูฟ้องคดีอาญาตามข้อ  237   ให้ผู้ มี
อ านาจดงักลา่วรอการเล่ือนขัน้เงินเดือนผู้นัน้ไว้จนกวา่การสอบสวนและการพิจารณาทางวินยัแล้วเสร็จ   
และจนกวา่ศาลมีค าพิพากษาแล้วจงึให้ผู้ มีอ านาจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนพิจารณาการเล่ือนขัน้เงินเดือนตาม
ข้อ 236 (1) (2) หรือ (3)  หรือตามข้อ 237 (1) (2) หรือ (3)  แล้วแตก่รณี  ทัง้นี ้ โดยถือเกณฑ์จ านวนครัง้ท่ี
จะต้องงดเล่ือนขัน้ เงินเดือนท่ีมากกว่าเป็นหลกัในการพิจารณา  เว้นแตผู่้นัน้ได้พ้นจากราชการไปแล้วตาม
ผลของการถกูแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ  236  หรือตามผลของการถกูฟ้องคดีอาญาตามข้อ  
237  กรณีใดกรณีหนึง่  จงึจะพิจารณาการเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไว้ได้ตามผลของกรณีนัน้โดยไม่
ต้องรอผลของอีกกรณีหนึง่  

 ข้อ  239    ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นสมควรเล่ือนขัน้เงินเดือนให้พนกังาน
เทศบาลผู้ ใด  แตผู่้นัน้จะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตเุกษียณอายตุามกฎหมายวา่ด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการสว่นท้องถ่ิน  ให้นายกเทศมนตรีสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนเพ่ือประโยชน์ในการค านวณ
บ าเหน็จบ านาญให้ผู้นัน้ใน วนัท่ี  30  กนัยายนของคร่ึงปีสดุท้ายก่อนท่ีจะพ้นจากราชการ 
  ข้อ  240    ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นสมควรเล่ือนขัน้เงินเดือนให้พนกังาน
เทศบาลผู้ ใด  แตผู่้นัน้ได้ตายในหรือหลงัวนัท่ี 1 เมษายน  หรือวนัท่ี 1 ตลุาคมหรือออกจากราชการไมว่า่
ด้วยเหตใุด ๆ  หลงัวนัท่ี 1 เมษายนหรือวนัท่ี 1 ตลุาคม  แตก่่อนท่ีจะมีค าสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนในแตล่ะครัง้  
ผู้ มีอ านาจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนจะสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนให้ผู้นัน้ย้อนหลงัไปถึงวนัท่ี 1 เมษายนหรือวนัท่ี 1 
ตลุาคมคร่ึงปีท่ีจะได้เล่ือนนัน้ก็ได้  แตถ้่าผู้นัน้ได้พ้นจากราชการเพราะเหตเุกษียณอายตุามกฎหมายวา่ด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ินไปก่อนท่ีจะมีค าสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนเพ่ือประโยชน์ในการค านวณ
บ าเหน็จบ านาญ  นายกเทศมนตรีจะสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนให้ผู้นัน้ย้อนหลงัไปถึงวนัท่ี 30 กนัยายนของคร่ึงปี
สดุท้ายท่ีจะได้เล่ือนนัน้ก็ได้ 
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  ข้อ  241    พนกังานเทศบาลผู้ใดไมอ่ยูใ่นหลกัเกณฑ์ท่ีจะเล่ือนขัน้เงินเดือนได้คร่ึงขัน้ตาม
ข้อ 230 เน่ืองจากขาดคณุสมบตัเิก่ียวกบัระยะเวลาการปฏิบตัริาชการ  การลา  หรือการมาท างานสาย
ตามท่ีก าหนด  แตน่ายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นสมควรเล่ือนขัน้เงินเดือนให้โดยมีเหตผุลเป็นกรณีพิเศษให้
นายกเทศมนตรีเสนอ  ก.ท.จ.  เพ่ือพิจารณาอนมุตัใิห้สัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนเป็นการเฉพาะราย 

  ข้อ  242    การเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานเทศบาล ให้ด าเนินการตามข้อ  224  โดยให้ 
เทศบาลตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึง่ เพื่อพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในหมวดนี ้  และให้
นายกเทศมนตรีเป็นผู้ มีอ านาจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานเทศบาลทกุต าแหนง่  ตามความเห็นของ
คณะกรรมการ  ดงักลา่ว 
  ส าหรับการเล่ือนขัน้เงินเดือนของพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษา  ให้เทศบาล 
แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการระดบัโรงเรียนของแตล่ะโรงเรียนขึน้มาพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการฯตาม
วรรคหนึง่  โดยแยกพิจารณาตา่งหากจากพนกังานเทศบาลแล้วรายงานให้ ก.ท. เพ่ือตรวจสอบอีกครัง้หนึง่ 

ข้อ  243    ในการก าหนดโควตาการเล่ือนขัน้เงินเดือนกรณีพิเศษ ก าหนดวงเงินท่ีใช้ใน                
การเล่ือนขัน้เงินเดือน และการก าหนดเงินตอบแทนพิเศษส าหรับพนกังานเทศบาล ให้เป็นไปตามท่ี  ก.ท. 
ก าหนด  

  ข้อ  244    พนกังานเทศบาลผู้ใดถึงแก่ความตาย เน่ืองจากการปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ      
ให้เทศบาลพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนให้ผู้นัน้เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ    
ทัง้นี ้ให้น ากฎหมายหรือระเบียบท่ีก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม  

  ข้อ  245    ให้ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้นของพนกังานเทศบาลผู้ถึงแก่ความตายเน่ืองจากการ
ปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ เป็นผู้ มีหน้าท่ีรายงาน และเสนอขอให้พิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ โดย
รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  แล้วเสนอให้ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงนายกเทศมนตรี 
  ในการรายงานและการเสนอขอให้พิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ตาม                     
วรรคหนึง่ ให้ก าหนดรายละเอียด ดงันี ้

(1) ช่ือพนกังานเทศบาลผู้ถึงแก่ความตาย และประวตักิารรับราชการของพนกังาน 
เทศบาลผู้ถึงแก่ความตาย 
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(2) รายงานเหตท่ีุพนกังานเทศบาลผู้นัน้ถึงแก่ความตายเน่ืองจากการปฏิบตัิหน้าท่ี 
ราชการ 

(3) ความเห็นในการเสนอขอให้พิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเพ่ือ
ประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จ 

(4) ส าเนาเอกสารของทางราชการท่ีออกเก่ียวกบัการตาย และสาเหตกุารตาย 
(5) เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีมีความจ าเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณา  

  ข้อ  246    เม่ือนายกเทศมนตรีได้รับรายงานดงักล่าวแล้ว  ให้นายกเทศมนตรีแตง่ตัง้ 
คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนส าหรับพนกังานเทศบาลผู้ถึงแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษเพ่ือ
ประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษขึน้คณะหนึง่ จ านวนไมเ่กิน 3  คน  ประกอบด้วย 
ปลดัเทศบาล  และผู้อ านวยการกองหรือหวัหน้าส่วนราชการ   เพ่ือพิจารณารายงานการขอเล่ือนขัน้       
เงินเดือนกรณีพิเศษของพนกังานผู้ถึงแก่ความตายเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จความชอบ          
กรณีพิเศษ 

  ข้อ  247    ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้พิจารณารายงานการขอเล่ือนขัน้
เงินเดือนกรณีพิเศษตามข้อ  245 โดยให้พิจารณา ดงันี ้

(1) พนกังานเทศบาลผู้นัน้ถึงแก่ความตาย เน่ืองจากการปฏิบตัหิน้าท่ีราชการหรือไม ่
(2) เหตท่ีุท าให้ถึงแก่ความตายเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ตาย 

หรือจากความผิดของผู้ตายหรือไม ่
(3) ความเห็นสมควรเล่ือนขัน้เงินเดือนให้เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการค านวณ

บ าเหน็จหรือไม ่

ข้อ  248    เม่ือคณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อ 247  แล้ว ให้ประชมุพิจารณาและมี
ความเห็นวา่สมควรเล่ือนขัน้เงินเดือนให้พนกังานเทศบาลผู้ถึงแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์ใน
การค านวณบ าเหน็จ หรือไม่หากเห็นว่าควรเล่ือนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษได้จะสมควรเล่ือนขัน้เงินเดือน
จ านวนก่ีขัน้  ทัง้นีใ้ห้น ากฎหมายหรือระเบียบท่ีก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม
และเสนอความเห็นในการพิจารณาตอ่นายกเทศมนตรีพิจารณาตอ่ไป   
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  ให้นายกเทศมนตรี เสนอเร่ืองการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนกรณีพิเศษและความเห็นตาม
วรรคหนึง่ ให้  ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  ข้อ  249    การสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนกังานเทศบาลผู้ถึงแก่ความ
ตายเน่ืองจากการปฏิบตัหิน้าท่ีราชการดงักลา่ว  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ มีอ านาจสัง่ตามมตขิอง  ก.ท.จ. 
ตามข้อ  248 โดยให้มีผลเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จเทา่นัน้ 

  ข้อ  250   การเล่ือนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดั
สถานศกึษาผู้ถึงแก่ความตาย  เน่ืองจากการปฏิบตัหิน้าท่ีราชการดงักลา่วให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ มีอ านาจ
สัง่ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  โดยให้มีผลเพ่ือ
ประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จ  ความชอบกรณีพิเศษแล้วรายงานให้ ก.ท. ทราบ  เพ่ือแจ้งให้หนว่ยงานท่ี
ได้รับการจดัสรรอตัราเงินเดือนของต าแหนง่จากส านกังบประมาณท าความตกลงกบัส านกังบประมาณ
ตอ่ไป 

หมวด  12 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

  ข้อ  251    การก าหนดและการเปล่ียนแปลงขนาดของเทศบาล  กรอบระดบัต าแหนง่      
ผู้บริหารของเทศบาล  ให้ด าเนินการได้  ดงันี ้
   (1)  ให้ก าหนดขนาดของเทศบาลออกเป็น  3  ขนาด  ได้แก่  ขนาดใหญ่            
ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  เทศบาลใดจะเป็นขนาดใดให้ก าหนด  ดงันี ้
    (ก)  เทศบาลชัน้ 1  เดมิ จดัให้เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ 
    (ข)  เทศบาลชัน้ 2 – 6  เดมิ จดัให้เป็นเทศบาลขนาดกลาง 
    (ค)  เทศบาลชัน้ 7  เดมิ จดัให้เป็นเทศบาลขนาดเล็ก 
   (2)  เทศบาลสามารถเปล่ียนแปลงขนาดได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม
โดยจะต้องผา่นเกณฑ์เบือ้งต้นตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  ก าหนด 
   (3)  คณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบการก าหนดขนาด
ของเทศบาลเป็นขนาดใหญ่  ขนาดกลาง  และขนาดเล็กตามท่ีเทศบาลเสนอ 
   (4)  ให้น าการก าหนดขนาดของเทศบาลมาใช้ในการก าหนดหรือเปล่ียนแปลง
ระดบัต าแหนง่ผู้บริหารของเทศบาล  ตามกรอบระดบัต าแหนง่ฯ  แนบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้
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          การก าหนดหรือเปล่ียนแปลงระดบัต าแหนง่ตามวรรคหนึง่  ให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด 
   (5)  การเปล่ียนแปลงขนาดเทศบาลหรือระดบัต าแหนง่ตามข้อ 2  และข้อ  4  ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล ก่อน 

  ข้อ  252    ให้เทศบาลก าหนดสว่นราชการเพ่ือรองรับอ านาจหน้าท่ีตามท่ีก าหนดใน
กฎหมายวา่ด้วยเทศบาล กฎหมายวา่ด้วยการก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร     
ปกครองสว่นท้องถ่ิน  และกฎหมายอ่ืนท่ีก าหนดอ านาจหน้าท่ีให้แก่เทศบาล 
  ในการก าหนดโครงสร้างสว่นราชการตามวรรคหนึง่ ให้ค านงึถึงความต้องการ และ               
ความเหมาะสมของเทศบาล  โดยให้มีการแบง่สว่นราชการดงัตอ่ไปนี ้

    (1)  ส านกัปลดัเทศบาล 
    (2)  กอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน 

  ให้สว่นราชการตาม (1)  มีฐานะเป็นกอง 

ข้อ  253    ให้เทศบาลประกาศก าหนดกองหรือสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนตาม       
ข้อ 252  วรรคสอง (2)   ซึง่ถือวา่เป็นสว่นราชการท่ีมีความจ าเป็นในการบริหารราชการของเทศบาล ดงันี ้

ก.  สว่นราชการท่ีเป็นส านกัหรือกอง 
(1) การคลงั 
(2) การชา่ง 
(3) การสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
(4) การการศกึษา 
(5) วิชาการและแผนงาน 
(6) การประปา 
(7) การแพทย์ 
(8) การชา่งสขุาภิบาล 
(9) การสวสัดกิารสงัคม 

ข. หนว่ยตรวจสอบภายในและแขวง 
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ข้อ  254    ภายใต้บงัคบัข้อ 252  เทศบาลอาจประกาศก าหนดกอง  หรือส่วนราชการอ่ืน
ได้ตามความเหมาะสม และความจ าเป็นของเทศบาล  โดยความเห็นชอบของ  ก.ท.จ.  

ข้อ  255    ในการประกาศก าหนดกองหรือสว่นราชการตามข้อ 254 ให้เทศบาลจดัท าเป็น
ประกาศเทศบาล โดยให้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของกองหรือสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน
โดยมีแนวทางการก าหนด ดงันี ้

(1) ส านกัปลดัเทศบาล ให้มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบัราชการทัว่ไปของ  
เทศบาล และราชการท่ีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของกอง  หรือสว่นราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทัง้
ก ากบัและเร่งรัดการปฏิบตัริาชการของสว่นราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนการปฏิบตัริาชการของเทศบาล 

(2) กองวิชาการและแผนงาน  มีหน้าท่ีเก่ียวกบัการวิเคราะห์นโยบายและแผน   
ซึง่มีลกัษณะเพ่ือประกอบการก าหนดนโยบายจดัท าแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนและโครงการตา่ง ๆ  ซึง่  อาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง  
การบริหารหรือความมัน่คงของประเทศ  ทัง้นี ้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพทัยาและ
โครงการระดบัชาต ิ ระดบักระทรวง  ระดบักรม  หรือระดบัจงัหวดัแล้วแตก่รณี  และปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนท่ี      
เก่ียวข้อง 

(3)  กองคลงั ส านกัการคลงัมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบังานการจา่ย การรับ  
การน าสง่เงิน  การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคญั ฎีกา งานเก่ียวกบั               
เงินเดือน  คา่จ้าง คา่ตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกบัการจดัท างบประมาณฐานะทาง
การเงิน การจดัสรรเงินตา่ง ๆ  การจดัท าบญัชีทกุประเภท ทะเบียนคมุเงินรายได้และรายจ่ายตา่ง ๆ           
การควบคมุการเบกิจา่ย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเก่ียวกบัการพสัดขุองเทศบาลและ 
งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

(4)  กองชา่ง ส านกัการชา่งมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบัการส ารวจ ออกแบบ  
การจดัท าข้อมลูทางด้านวิศวกรรม การจดัเก็บและทดสอบคณุภาพวสัด ุงานออกแบบและเขียนแบบ        
การตรวจสอบ  การก่อสร้าง งานการควบคมุอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบตังิานการ        
ก่อสร้างและซอ่มบ ารุง การควบคมุการก่อสร้างและซอ่มบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเคร่ืองจกัรกล  
การรวบรวมประวตัิตดิตาม ควบคมุการปฏิบตังิานเคร่ืองจกัรกล การควบคมุ การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรกล
และยานพาหนะงานเก่ียวกบัแผนงาน ควบคมุ เก็บรักษา การเบกิจ่ายวสัด ุอปุกรณ์ อะไหล ่น า้มนัเชือ้เพลิง 
และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
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(5)  กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  ส านกัการสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม           

มีหน้าท่ีเก่ียวกบัสาธารณสขุชมุชนสง่เสริมสขุภาพและอนามยั  กองปอ้งกนัโรคตดิตอ่  งานสขุาภิบาล          
สิ่งแวดล้อมและงานอ่ืน ๆ  เก่ียวกบัการให้บริการด้านสาธารณสขุ  งานสตัวแพทย์  ในกรณีท่ียงัไมไ่ด้         
จดัตัง้กองแพทย์  จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบือ้งต้นเก่ียวกบัศนูย์บริการสาธารณสขุและ             
งานทนัตสาธารณสขุ 

(6)  กองการศกึษา  ส านกัการศกึษามีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบัการบริหาร 
ศกึษาและพฒันาการศกึษา  ทัง้การศกึษาในระบบการศกึษา  การศกึษานอกระบบการศกึษาและการศกึษา
ตามอธัยาศยั  เชน่  การจดัการศกึษาปฐมวยั  อนบุาลศกึษา  ประถมศกึษา  มธัยมศกึษาและอาชีวศกึษา  
โดยให้มีงาน ธุรการ  งานการเจ้าหน้าท่ี  งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน  งานศกึษานิเทศ  งานกิจการ        
นกัเรียน   งานการศกึษาปฐมวยั  งานขยายโอกาสทางการศกึษา  งานฝึกและสง่เสริมอาชีพ  งานห้องสมดุ  
พิพิธภณัฑ์และเครือขา่ยทางการศกึษา  งานกิจการศาสนา  สง่เสริมประเพณี  ศลิปวฒันธรรม  งานกีฬา
และนนัทนาการ งานกิจกรรมเดก็เยาวชนและการศกึษานอกโรงเรียน  และงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 

(7)  กองสวสัดกิารและสงัคม  ส านกัสวสัดิการสงัคมมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
เก่ียวกบัการสงัคมสงเคราะห์  การสง่เสริมสวสัดกิารเดก็และเยาวชน    การพฒันาชมุชน  การจดัระเบียบ
ชมุชนหนาแนน่  และชมุชนแออดั  การจดัให้มีและสนบัสนนุกิจกรรมศนูย์เยาวชน  การส่งเสริมงานประเพณี
ท้องถ่ิน  และงานสาธารณะ  การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเก่ียวกบังานสวสัดิการสงัคมและ
ปฏิบตังิานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

(8)  กองการประปา  ส านกัการประปามีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุ 
การผลิตและการจ าหน่ายน า้ประปา  การติดตัง้ประปา  การควบคมุการด าเนินการเก่ียวกบัการงบประมาณ
รายได้  รายจา่ย  การบญัชี  พสัด ุ การวางแผนปรับปรุงในข้อบกพร่องตา่ง ๆ  ของการประปา  รวมทัง้การ
ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 

(9) กองการแพทย์  ส านกัการแพทย์มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบัการ 
พยาบาลและการบริการทางการแพทย์  งานวิชาการและแผนงานทางด้านการแพทย์พยาบาลและบริการ
สาธารณสขุ  งานเภสชักรรม  ทตันสาธารณสขุ  งานชนัสตูรและรังษีวิทยา  งานเวชกรรม  งานผู้ ป่วยนอก  
งานผู้ ป่วยในและห้องคลอด  งานห้องผา่ตดั  และวิสญัญี  รวมทัง้งานอ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(10)  กองชา่งสขุาภิบาล  ส านกัการชา่งสขุาภิบาลมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ        
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เก่ียวกบัการจดัการสิ่งแวดล้อม  ด้านวสัดท่ีุใช้แล้ว (ขยะ)  การจดัการคณุภาพน า้  การควบคมุออกแบบ
และก่อสร้างอาคารโรงงาน  ท่ีมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม  การควบคมุดแูลรักษาตรวจสอบระบบบ าบดั      
น า้เสีย  และมลพิษในด้านอ่ืน ๆ  รวมทัง้การปฏิบตังิานตา่ง ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

(11)  หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบังานการตรวจสอบ      
บญัชี เอกสารการเบกิจ่าย เอกสารการรับเงินทกุประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลกัฐานการบญัชี งาน
ตรวจสอบพสัดแุละการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการท าประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและ
งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
  (12) แขวง  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบกิจการภายในแขวงในสว่นท่ีเป็นอ านาจ       
หน้าท่ีของปลดัเทศบาล  โดยให้มีส านกังานแขวง  งานการศกึษา  งานคลงั  งานสวสัดิการสงัคม  งานการ
ประปา  งานสาธารณสขุ  งานชา่ง  อยูใ่นแขวง  หรืออาจจะให้มีการแบง่ส่วนงานอ่ืน ๆ  ท่ีจ าเป็นมาปฏิบตัิ
หน้าท่ีในแขวงนัน้  รวมทัง้ปฏิบตังิานในหน้าท่ีอ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ข้อ  256    ส านกัปลดัเทศบาลมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบัราชการทัว่ไปของเทศบาล
และราชการท่ีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของส านกั  กอง  หรือสว่นราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทัง้
ก ากบัและเร่งรัดการปฏิบตัริาชการของสว่นราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและ
แผนการปฏิบตัริาชการของเทศบาล  โดยมีหวัหน้าส านกัปลดัเทศบาลเป็นผู้ปกครองบงัคบับญัชาพนกังาน
และลกูจ้าง  และรับผิดชอบในการปฏิบตัริาชการของส านกัปลดัเทศบาล 

ข้อ  257    ส านกั  กอง หรือสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนตามข้อ  252  วรรคสอง (2)   
ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบตามท่ีก าหนดในประกาศเทศบาล  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังาน 
เทศบาล 

ข้อ  258    การแบง่สว่นราชการภายในส านกัปลดัเทศบาล  ส านกั  กอง  หรือสว่นราชการ
ท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนตามข้อ  252  ให้ก าหนดเป็นประกาศเทศบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาล  ทัง้นี ้ ให้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบภายในสว่นราชการภายในไว้ในประกาศ
เทศบาล  ดงักลา่วด้วย 

การก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบของสว่นราชการท่ีจดัแบง่ภายในตามวรรคหนึง่  ต้องเป็น
หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีอยูใ่นขอบเขตของหน้าท่ีความรับผิดชอบของสว่นราชการนัน้ 

ข้อ  259  การจดัตัง้  การปรับปรุง  การรวมหรือการยบุเลิกการแบง่สว่นราชการตาม          
ข้อ 253  ให้เทศบาลพิจารณาเสนอความเห็นและพิจารณาอตัราก าลงั  การจดัสรรงบประมาณให้         
สอดคล้องกนัแล้วเสนอตอ่คณะกรรมการพนกังานเทศบาล  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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ในการพิจารณาขอจดัตัง้  ปรับปรุง  การรวมหรือการยบุเลิกการแบง่สว่นราชการตาม 

วรรคหนึง่  ให้คณะกรรมการพนกังานเทศบาล  พิจารณาโดยค านงึถึงภารกิจอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของเทศบาล  ตามท่ีกฎหมายก าหนด  ลกัษณะงาน  คณุภาพของงาน  ปริมาณงาน  และความจ าเป็น
ความเหมาะสม  ตลอดทัง้อตัราก าลงัของพนกังานของส่วนราชการ  และงบประมาณคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ  ของ
เทศบาลประกอบด้วย   

ข้อ  260    การจดัตัง้กองหรือสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนขึน้ใหม ่เพ่ือรองรับภารกิจ
หน้าท่ีของเทศบาล หรือการปรับปรุงการก าหนดสว่นราชการของเทศบาล    ซึง่มีการจดัตัง้กอง หรือ            
สว่นราชการขึน้ใหม ่ให้เทศบาล เสนอเหตผุลความจ าเป็น และร่างประกาศเทศบาล ก าหนดกองหรือ    
สว่นราชการขึน้ใหม ่เพ่ือให้  ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้มีรายการ ดงันี ้

(1) เหตผุล ความจ าเป็นท่ีต้องจดัตัง้กองหรือส่วนราชการขึน้ใหม่ 
(2) ช่ือกองหรือสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 
(3) อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการ นัน้ 
(4) ลกัษณะงานท่ีต้องปฏิบตัิตามข้อ (3) คณุภาพและปริมาณงานถึงขนาดต้อง             

จดัตัง้เป็นหนว่ยงานระดบั กองและก าหนดอตัราก าลงัพนกังานเทศบาลในสว่นราชการนัน้ 
(5) ร่างประกาศเทศบาล ก าหนดสว่นราชการท่ีปรับปรุงใหม่ โดยก าหนดอ านาจ    

หน้าท่ีความรับผิดชอบของกองหรือสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนและการจดัแบง่สว่นราชการภายในตาม
ข้อ 258 
  ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ.  ให้ค านงึถึงภารกิจอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของ               
เทศบาลตามท่ีกฎหมายก าหนดลกัษณะงานคณุภาพของงาน ปริมาณงาน และความจ าเป็นความ        
เหมาะสม ตลอดทัง้อตัราก าลงัของพนกังานเทศบาล และงบประมาณคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ของเทศบาล 

ข้อ  261    เม่ือ  ก.ท.จ.   ได้พิจารณาการขอจดัตัง้หรือปรับปรุงการก าหนดสว่นราชการ
ตามข้อ  259 แล้ว 

(1) มีมตเิห็นชอบการจดัตัง้หรือปรับปรุงการก าหนดสว่นราชการใหม ่และอตัรา            
ก าลงัพนกังานเทศบาล ท่ีก าหนดในกองหรือสว่นราชการท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม ่เป็นการปรับเกล่ียมาจากกองหรือ
สว่นราชการอ่ืนภายในเทศบาล โดยไมเ่พิ่มอตัราก าลงั ให้นายกเทศบาลลงนามในประกาศใช้บงัคบั และ
ด าเนินการตามมต ิ ก.ท.จ.  
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(2) มีมตเิห็นชอบการจดัตัง้หรือปรับปรุงการก าหนดสว่นราชการใหม ่ และอตัรา               
ก าลงัพนกังานเทศบาล ท่ีก าหนดในกองหรือสว่นราชการท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม ่เป็นการก าหนดต าแหนง่เพิ่มใหม ่
ให้เสนอเร่ืองการก าหนดต าแหนง่เพิ่มใหมใ่ห้  ก.ท. ให้ความเห็นชอบก่อน 

(3) มีมตเิป็นประการอ่ืนใด ให้เทศบาลด าเนินการตามมติของ ก.ท.จ. นัน้ 

หมวด  13 
วิธีการบริหารและการปฏิบัตงิานของพนักงานเทศบาล 

  ข้อ  262    ในการบริหารกิจการของเทศบาล  คณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีใน          
รูปแบบคณะเทศมนตรี  อาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนงัสือให้นายกเทศมนตรี  เทศมนตรี  ปลดัเทศบาล
หรือรองปลดัเทศบาลท าการแทนคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีแล้วแตก่รณีได้  ทัง้นี ้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายวา่ด้วยเทศบาล 
  เทศบาลท่ีมีการบริหารในรูปแบบเลือกตัง้นายกเทศมนตรีโดยตรง  การรักษาราชการแทน  
หรือการปฏิบตัริาชการแทนของนายกเทศมนตรีให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยเทศบาล 

  ข้อ  263   ในส านกั  กองหรือสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน  มีผู้อ านวยการส านกั           
ผู้อ านวยการกอง  หรือหวัหน้าสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน  คนหนึง่เป็นผู้ปกครองบงัคับบญัชา
ข้าราชการ  และรับผิดชอบในการปฏิบตัริาชการของส านกั  กอง  หรือสว่นราชการนัน้ 

  ข้อ  264    ในการปฏิบตังิานของพนกังานเทศบาลเก่ียวกบัการวินิจฉยัปัญหาและสัง่การ
ให้ใช้หลกัการแบง่อ านาจและหน้าท่ีตามลกัษณะของเร่ืองดงัตอ่ไปนี  ้
  ปลดัเทศบาล 

(1) เร่ืองท่ีนายกเทศมนตรีสัง่การเก่ียวกบันโยบายของเทศบาล 
(2) เร่ืองท่ีกฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคบัระบใุห้เป็นอ านาจหน้าท่ีของปลดัเทศบาล 
(3) เร่ืองซึง่ตกลงกนัไมไ่ด้ระหวา่งหนว่ยงานตา่ง ๆ  ภายใต้บงัคบับญัชา 
(4) เร่ืองในหน้าท่ีส านกังานเทศบาล 
(5) เร่ืองท่ีหวัหน้าสว่นราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพื่อรับค าวินิจฉัยหรือในกรณี 

พิเศษอ่ืนใด 
(6) เร่ืองท่ีปลดัเทศบาลสัง่การโดยเฉพาะ 
(7) เร่ืองท่ีหวัหน้าสว่นราชการตา่ง ๆ  เห็นสมควรเสนอเพ่ือทราบ 
รองปลดัเทศบาล 
 
เร่ืองใดท่ีมีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบงัคบั  ระบใุห้เป็นอ านาจหน้าท่ีปลดัเทศบาล  หาก   
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กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบงัคบันัน้มิได้ก าหนดในเร่ืองการมอบอ านาจไว้เป็นอยา่งอ่ืน  ปลดัเทศบาลจะมอบ
อ านาจโดยท าเป็นหนงัสือให้รองปลดัเทศบาลปฏิบตัริาชการแทนในนามของปลดัเทศบาลก็ได้ 
  หวัหน้าสว่นราชการ 
  (1)  เร่ืองใดท่ีเป็นหน้าท่ีของสว่นราชการใดอยูแ่ล้ว  หรือซึง่จะได้มอบหมายกิจการใหมใ่ห้
หวัหน้าสว่นราชการนัน้เป็นผู้สัง่การและรับผิดชอบโดยตรง 
  (2)  เร่ืองเข้าลกัษณะท่ีจะต้องเสนอนายกเทศมนตรี  หรือปลดัเทศบาลให้เสนอปลดัเทศบาล
ตามล าดบั  เม่ือนายกเทศมนตรีหรือปลดัเทศบาลพิจารณาวนิิจฉยัสัง่การประการใดแล้วให้หวัหน้าสว่นราชการ
พงึปฏิบตัติามค าสัง่นัน้ 
  (3)  การปฏิบตังิานภายในสว่นราชการนัน้  หวัหน้าสว่นราชการพงึอนโุลมตามหลกัดงักลา่ว
ข้างต้นตามล าดบัชัน้ 

  ข้อ  265    ภายใต้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยเทศบาล  การก าหนดให้พนกังานเทศบาลต าแหนง่
ท่ีมิได้ก าหนดไว้ในประกาศนีบ้งัคบับญัชาพนกังานเทศบาลในสว่นราชการใด  ฐานะใด  ให้เป็นไปตามท่ี
นายกเทศมนตรีมอบหมาย  โดยท าเป็นหนงัสือ  ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพนกังานเทศบาล
ก าหนด 

  ข้อ  266    อ านาจในการสัง่  การอนญุาต  การอนมุตัิการปฏิบตัริาชการหรือการ
ด าเนินการอ่ืนท่ีผู้ด ารงต าแหนง่ใดจะพงึปฏิบตัหิรือด าเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบงัคบั  หรือค าสั่ง
ใด  หรือมตขิองคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด  ถ้ากฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบงัคบั  หรือค าสัง่ใด  หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเร่ืองนัน้มิได้ก าหนดเร่ืองการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน  หรือมิได้ห้ามเร่ืองการมอบอ านาจ
ไว้           ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้อาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหนง่อ่ืนปฏิบตัริาชการแทนได้  ดงันี ้
  (1)  ปลดัเทศบาลอาจมอบให้รองปลดัเทศบาล  ผู้อ านวยการส านกั  ผู้อ านวยการกอง  
หรือหวัหน้าสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 
  (2)  ผู้อ านวยการส านกั  ผู้อ านวยการกอง  หรือหวัหน้าสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนอาจ
มอบให้พนกังานเทศบาลในกองหรือส่วนราชการนัน้ 
  การมอบอ านาจให้ปฏิบตัริาชการแทนตาม  วรรคหนึง่ (1)  และ (2)  ให้ท าเป็นหนงัสือ 

  ข้อ  267    เม่ือมีการมอบอ านาจตามข้อ  266  โดยชอบแล้ว  ผู้ รับมอบอ านาจมีหน้าท่ี
ต้องรับมอบอ านาจนัน้  และจะมอบอ านาจนัน้ให้แก่ผู้ด ารงต าแหนง่อ่ืนตอ่ไปไมไ่ด้ 

  ข้อ  268    ในการมอบอ านาจตามข้อ  266 (1)  และ (2)  ให้ผู้มอบอ านาจพิจารณาถึงการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ความรวดเร็วในการปฏิบตัริาชการ  การกระจายความรับผิดชอบตาม



 152 

สภาพของต าแหนง่ของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจต้องปฏิบตัหิน้าท่ีท่ีได้รับมอบอ านาจตาม
วตัถปุระสงค์ของการมอบอ านาจดงักลา่ว 
  เม่ือได้มอบอ านาจแล้ว  ผู้มอบอ านาจมีหน้าท่ีก ากบัติดตามผลการปฏิบตัริาชการของผู้ รับ
มอบอ านาจ  และให้มีอ านาจแนะน าและแก้ไขการปฏิบตัิราชการของผู้ รับมอบอ านาจได้ 

  ข้อ  269    ในกรณีท่ีไมมี่ปลดัเทศบาล  หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัริาชการได้  ให้รอง
ปลดัเทศบาลเป็นผู้ รักษาราชการแทน  ถ้ามีรองปลดัเทศบาลหลายคน  ให้นายกเทศมนตรีแตง่ตัง้รอง
ปลดัเทศบาลคนหนึ่งเป็นผู้ รักษาราชการแทน  ถ้าไมมี่ผู้ด ารงต าแหน่งรองปลดัเทศบาล  หรือมีแตไ่ม่สามารถ
ปฏิบตัริาชการได้  ให้นายกเทศมนตรีแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลในเทศบาลซึง่ด ารงต าแหน่งไมต่ ่ากว่า
ผู้อ านวยการกองหรือหวัหน้าสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนเป็นผู้ รักษาราชการแทน 
  ในกรณีท่ีไมมี่รองปลดัเทศบาล  หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัริาชการได้นายกเทศมนตรีจะ
แตง่ตัง้พนกังานเทศบาลในเทศบาลซึง่ด ารงต าแหนง่ไมต่ ่ากวา่ผู้อ านวยการกองหรือหวัหน้าสว่นราชการท่ี
เรียกช่ืออยา่งอ่ืนเป็นผู้ รักษาราชการแทนก็ได้ 

  ข้อ  270   ในกรณีท่ีไมมี่ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านกั  ผู้อ านวยการกอง  หรือหวัหน้า
สว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน  ให้นายกเทศมนตรีแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลในส านกั  กองหรือส่วนราชการ
นัน้คนใดคนหนึง่ท่ีเห็นสมควร  ให้เป็นผู้ รักษาราชการแทนได้  แตเ่พ่ือความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบ       
การปฏิบตัริาชการในส านกั  กองหรือส่วนราชการนัน้นายกเทศมนตรีอาจจะแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลคนใด
คนหนึง่ซึง่ด ารงต าแหนง่ไมต่ ่ากวา่  ผู้อ านวยการกองหรือหวัหน้าสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนเป็นผู้ รักษา
ราชการแทนก็ได้ 

  ข้อ  271   ให้ผู้ รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกบัผู้ซึง่ตนแทน 
  ในกรณีท่ีมีผู้ด ารงต าแหนง่ใด  หรือผู้ รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหนง่นัน้มอบหมายหรือ
มอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบตัริาชการแทน  ให้ผู้ปฏิบตัริาชการแทนมีอ านาจหน้าท่ีเชน่เดียวกบั    
ผู้ซึง่มอบหมายหรือมอบอ านาจ 
  ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนแตง่ตัง้ให้ผู้ด ารงต าแหนง่ใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าท่ี
อยา่งใด  ให้ผู้ รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบตัิราชการแทน  มีอ านาจหน้าท่ีเป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าท่ี
เชน่เดียวกบัผู้ด ารงต าแหนง่นัน้ในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบตัริาชการแทนด้วย  แล้วแตก่รณี 

  ข้อ  272    การเป็นผู้ รักษาราชการแทนตามท่ีก าหนดในมาตรฐานทัว่ไปนี ้ ไม่
กระทบกระเทือนอ านาจนายกเทศมนตรีซึง่เป็นผู้บงัคบับญัชาท่ีจะแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลอ่ืนเป็นผู้ รักษา
ราชการแทนตามอ านาจหน้าท่ีท่ีมีอยู่ตามกฎหมาย 
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  ในกรณีท่ีมีการแตง่ตัง้ผู้ รักษาราชการแทนตามวรรคหนึง่  ให้ผู้ด ารงต าแหนง่รอง  พ้นจาก
ความเป็นผู้ รักษาราชการแทนนบัแตเ่วลาท่ีผู้ ได้รับการแตง่ตัง้ตามวรรคหนึง่เข้ารับหน้าท่ี 

  ข้อ  273    ในกรณีท่ีต าแหน่งพนกังานเทศบาลต าแหนง่อ่ืนวา่งลง  หรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่
สามารถปฏิบตัิราชการได้  และเป็นกรณีท่ีมิได้มีการก าหนดไว้เก่ียวกบัการปฏิบตัริาชการแทนและการรักษา
ราชการแทน  ให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจสัง่ให้พนกังานเทศบาลท่ีเห็นสมควรให้รักษาการในต าแหนง่นัน้ได้  
โดยให้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ  ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการสงูสดุ  ส าหรับ
กรณีต าแหนง่ผู้บริหารสถานศกึษาวา่งลงหรือผู้ด ารงต าแหนง่ผู้บริหารสถานศกึษาไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ี
ราชการได้และมีการแตง่ตัง้ผู้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยไว้  ให้ผู้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยเป็นผู้ รักษาการในต าแหนง่       
ถ้ามีผู้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยหลายคน  ให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจแตง่ตัง้ให้ผู้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ย  คนหนึง่
หรือหลายคนรักษาการในต าแหนง่ตามล าดบัไว้เป็นการล่วงหน้าได้ 
  ผู้ รักษาการในต าแหนง่ตามวรรคหนึง่  ให้มีอ านาจหน้าท่ีตามต าแหนง่ท่ีรักษาการนัน้        
ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืน  กฎ  ระเบียบ  ข้อบงัคบั  มติคณะรัฐมนตรี  มตคิณะกรรมการตามกฎหมาย  หรือ  
ค าสัง่ผู้บงัคบับญัชาแตง่ตัง้ให้ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้  เป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าท่ีใด  ก็ให้ผู้ รักษาการ
ในต าแหนง่ท าหน้าท่ีกรรมการหรือมีอ านาจหน้าท่ีอยา่งนัน้  ในระหว่างท่ีรักษาการในต าแหนง่  แล้วแตก่รณี 

หมวด 14 
กิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 

ส่วนที่ 1 
การส่ังพนักงานประจ าเทศบาล 

  ข้อ  274    ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.   มีอ านาจสัง่พนกังาน      
เทศบาลให้ประจ าเทศบาลเป็นการชัว่คราว  โดยให้พ้นจากต าแหนง่หน้าท่ีเดมิได้  ในกรณีท่ีมีเหตผุล       
ความจ าเป็น  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เม่ือพนกังานเทศบาลมีกรณีถกูกลา่วหาหรือมีกรณีเป็นท่ีสงสยัวา่กระท าผิดวินยั 
อยา่งร้ายแรง หรือถกูฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาวา่กระท าความผิดอาญา  เว้นแตเ่ป็นความผิดท่ีได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ  หรือกรณีท่ีถกูฟ้องนัน้  พนกังานอยัการรับเป็นทนายแก้ตา่งให้และถ้า 
ให้ผู้นัน้คงอยูใ่นต าแหนง่หน้าท่ีเดมิตอ่ไปจะเป็นอปุสรรคตอ่การสืบสวนสอบสวน  หรืออาจเกิดการเสียหาย
แก่ราชการ 
       (2)  เม่ือพนกังานเทศบาลกระท าหรือละเว้นกระท าการใดจนต้องค าพิพากษาถึงท่ีสดุ
วา่เป็นผู้กระท าความผิดอาญา  และผู้ มีอ านาจดงักลา่วพิจารณาเห็นวา่ข้อเท็จจริงท่ีปรากฏตามค า
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พิพากษาถึงท่ีสดุนัน้ได้ความประจกัษ์ชดัอยู่แล้ววา่การกระท าหรือละเว้นกระท าการนัน้เป็นความผิดวินยั
ร้ายแรง 
       (3)  เม่ือพนกังานเทศบาลละทิง้หรือทอดทิง้หน้าท่ีราชการ  และผู้บงัคบับญัชาได้
ด าเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไมมี่เหตผุลอนัสมควร  และการละทิง้หรือทอดทิง้หน้าท่ีราชการนัน้เป็นเหตใุห้
เสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง 
       (4)  เม่ือพนกังานเทศบาลกระท าผิดวินยัอยา่งร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนงัสือ
ตอ่ผู้บงัคบับญัชา  หรือให้ถ้อยค ารับสารภาพตอ่ผู้ มีหน้าท่ีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัวินยั  การรักษาวินยัและการด าเนินการทางวินยัและได้มีการบนัทกึถ้อยค ารับ
สารภาพเป็นหนงัสือ 
       (5)  เม่ือพนกังานเทศบาลมีกรณีถกูแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้  ท าการสอบสวนในกรณี
ถกูกลา่วหา  หรือมีเหตอุนัควรสงสยัวา่เป็นผู้ขาดคณุสมบตั ิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามส าหรับพนกังาน          
เทศบาล 
       (6)  เม่ือพนกังานเทศบาลมีกรณีถกูแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้ท าการสอบสวน  หรือมี
การใช้ส านวนการสอบสวนพิจารณาด าเนินการในกรณีถกูกลา่วหา  หรือมีเหตอุนัควรสงสยัวา่หย่อน
ความสามารถในอนัท่ีจะปฏิบตัริาชการ บกพร่องในหน้าท่ีราชการหรือประพฤติตน  ไมเ่หมาะสมกบั
ต าแหนง่ หน้าท่ีราชการหรือมีกรณีท่ีปรากฏชดัแจ้งตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัวินยั การรักษาวินยั  และ
การด าเนินการทางวินยั 
       (7)  เม่ือพนกังานเทศบาลผู้ด ารงต าแหนง่ใดมีกรณีถกูกลา่วหา  หรือมีกรณีเป็นท่ีสงสยั
วา่มีพฤตกิารณ์ไมเ่หมาะสมท่ีจะปฏิบตัหิน้าท่ีราชการในต าแหนง่นัน้ซึง่ผู้บงัคบับญัชาได้สืบสวนแล้วเห็นว่า
กรณีมีมลู  และถ้าให้ผู้นัน้คงอยูใ่นต าแหนง่เดมิตอ่ไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 
       (8)  เม่ือพนกังานเทศบาลได้รับอนญุาตให้ลาไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศ 
       (9)  เม่ือพนกังานเทศบาลได้รับอนญุาตให้ลาตดิตามคูส่มรส  ซึง่ไปปฏิบตัหิน้าท่ี       
ราชการ  หรือไปปฏิบตังิานในตา่งประเทศ 
 
 
 
 
 
       (10)  เม่ือพนกังานเทศบาลได้รับทนุรัฐบาลหรือทนุของเทศบาลให้ไปศกึษาหรือ             
ฝึกอบรมในประเทศ  หรือตา่งประเทศ 
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       (11)  กรณีอ่ืนท่ีมีเหตผุลความจ าเป็นพิเศษเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ โดยได้รับความ 
เห็นชอบจาก  ก.ท.จ. 

  ข้อ  275    ในการเสนอขอให้  ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบการสัง่พนกังานเทศบาล
ให้ประจ าเทศบาล  ให้แสดงรายละเอียดในค าเสนอขอ  ดงัตอ่ไปนี ้
      (1)  ค าชีแ้จง  เหตผุลความจ าเป็นและประโยชน์แก่ราชการ  และระยะเวลาท่ีจะสัง่          
พนกังานเทศบาลให้ประจ าเทศบาล  ทัง้นี ้ ต้องไมเ่กินหกเดือน เว้นแตก่ารสัง่ประจ าเทศบาลตามข้อ  274 
(8) (9) และ(10)  ให้สัง่ได้ไมเ่กินระยะเวลาท่ีผู้นัน้ได้รับอนญุาตให้ลา 
      (2)  หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบตัริาชการท่ีจะมอบหมายแก่ผู้ถกูสัง่ให้   
ประจ าเทศบาล  ยกเว้นกรณีตามข้อ  274 (8) (9) และ (10) 

  ข้อ  276    การสัง่พนกังานเทศบาลให้ประจ าเทศบาล    ให้นายกเทศมนตรีสัง่ได้ตามมติ
ของ ก.ท.จ.  เป็นเวลาไมเ่กินหกเดือนนบัแตว่นัท่ีถกูสัง่ให้ประจ า  เว้นแต ่กรณีสัง่ประจ าเทศบาลตามข้อ 
274 (8) (9) และ (10)  ให้สัง่ได้ไมเ่กินระยะเวลาท่ีผู้นัน้ได้รับอนญุาตให้ลา 
  เม่ือมีการสัง่พนกังานเทศบาลผู้ใดให้ประจ าเทศบาลแล้ว  และถ้านายกเทศมนตรี เห็นวา่
ยงัมีเหตผุลความจ าเป็นพิเศษท่ีจะต้องสัง่ให้ผู้นัน้ประจ าตอ่ไปอีกเกินก าหนดเวลาตามวรรคหนึง่ ให้ขอ
ความเห็นชอบขยายเวลาตอ่  ก.ท.จ. ได้อีกไมเ่กินหนึ่งปี  โดยเม่ือรวมกนัแล้วให้ขยายเวลาสัง่ประจ าเทศบาล 
ได้ไมเ่กินหนึง่ปีหกเดือน  ทัง้นี ้ให้ขอขยายเวลาก่อนวนัครบก าหนดเวลาเดมิไมน้่อยกว่าสามสิบวนั  เว้นแต่
กรณีท่ีมีเหตผุลความจ าเป็นพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาตอ่ ก.ท.จ. ก่อนวนัครบก าหนดเวลาเดมิ
น้อยกวา่สามสิบวนัได้ 
  การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองให้น าความข้อ 275 (1) และ (2) มาใช้              
บงัคบัโดยอนโุลม 

  ข้อ  277    ในการเสนอขอให้  ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบการสัง่พนกังานเทศบาล
ให้ประจ าเทศบาลส าหรับกรณีมีเหตผุลความจ าเป็นตามข้อ 274 (8) (9) (10) หรือ (11) หากเทศบาล          
เห็นวา่ เพ่ือประโยชน์ตอ่การบริหารราชการของเทศบาล และให้มีเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานทดแทนในต าแหนง่       
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ผู้ ท่ีถกูสัง่ให้ประจ าเทศบาล  ให้เทศบาลด าเนินการตามข้อ 275 (1) และ (2)  และให้เสนอขอก าหนด
ต าแหนง่ประจ าเทศบาลเพิ่มใหม ่ เพ่ือรองรับพนกังานเทศบาล ผู้ถกูสัง่ให้ประจ าดงักลา่วเป็นการเฉพาะตวั 
โดยให้ก าหนดเป็นเง่ือนไขว่า หากต าแหนง่ประจ าเทศบาลวา่งลงให้ยบุเลิกต าแหนง่ได้   
  ส าหรับการสัง่ประจ าเทศบาลตามวรรคหนึง่  เม่ือ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว    
ให้ ก.ท.จ. เสนอเร่ืองการขอก าหนดต าแหนง่ประจ าเทศบาล  พร้อมด้วยเหตผุลความจ าเป็นในการสัง่
พนกังานเทศบาลผู้นัน้ประจ าเทศบาล  ให้ ก.ท.ให้ความเห็นชอบก่อน   
  เม่ือ  ก.ท.จ. และ ก.ท. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามวรรคสองแล้ว ให้นายกเทศมนตรี
สัง่พนกังานเทศบาลผู้นัน้ให้ประจ าเทศบาล ตามความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และให้น าความท่ีก าหนดใน     
ข้อ 276  มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

  ข้อ  278    เม่ือนายกเทศมนตรีสัง่พนกังานเทศบาลผู้ ใดให้ประจ าเทศบาล  โดยมีเหตผุล
ความจ าเป็นในกรณีใดแล้ว    เม่ือหมดความจ าเป็นหรือครบก าหนดเวลาตามข้อ 276  ให้นายกเทศมนตรี
โดยความเห็นชอบของ  ก.ท.จ. สัง่ให้ผู้นัน้ด ารงต าแหนง่เดมิ หรือแตง่ตัง้ ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัเดียวกนั
ท่ีผู้นัน้มีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่นัน้ 

  ข้อ  279    หากเป็นการสัง่พนกังานเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษา  ให้สัง่ประจ าสถานศกึษา
เทา่นัน้ 

  ข้อ  280    การให้พ้นจากต าแหนง่ การให้ได้รับเงินเดือน การแตง่ตัง้ การเล่ือนขัน้เงินเดือน    
การด าเนินการทางวินยั  และการออกจากราชการของพนกังานเทศบาลท่ีถกูสัง่ให้  ประจ าเทศบาลให้ถือ
เสมือนวา่ผู้ถกูสัง่นัน้ด ารงต าแหนง่เดมิ 

ส่วนที่ 2 
การส่ังพนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัตริาชการ 

  ข้อ  281      ในประกาศนี ้
   “การสัง่พนกังานเทศบาลไปชว่ยปฏิบตัริาชการเป็นการชัว่คราว”  หมายความวา่  
การให้พนกังานเทศบาลไปช่วยปฏิบตัริาชการในสว่นราชการอ่ืนภายในเทศบาลเดียวกนัหรือตา่งเทศบาล
หรือสว่นราชการอ่ืน  หนว่ยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสว่นท้องถ่ินอ่ืน 
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  ข้อ  282    นายกเทศมนตรีมีอ านาจสัง่ให้พนกังานเทศบาลในสว่นราชการหรือ
สถานศกึษาหนึง่ไปชว่ยปฏิบตัริาชการในอีกสว่นราชการหรือสถานศกึษาหนึง่ในเทศบาลเดียวกนัเป็นการ
ชัว่คราวได้ทกุต าแหนง่ โดยไมข่าดจากหน้าท่ีในต าแหนง่เดมิ 
  การสัง่ให้พนกังานเทศบาลให้ไปชว่ยปฏิบตัริาชการตามวรรคหนึง่  ให้ค านงึถึงภารกิจ 
หน้าท่ีท่ีต้องไปปฏิบตัมีิความเหมาะสม สอดคล้องกบัความรู้ความสามารถและตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหนง่ของพนกังานเทศบาลผู้นัน้ด้วย 

  ข้อ  283    ห้ามมิให้สัง่พนกังานเทศบาลไปชว่ยปฏิบตัริาชการในเทศบาลอ่ืน               
สว่นราชการ หนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืน  เว้นแตก่รณีมีความจ าเป็นและ
ส าคญัอยา่งยิ่ง เพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยรวม  นายกเทศมนตรีอาจสัง่ให้พนกังานเทศบาลไปชว่ย
ปฏิบตัริาชการในเทศบาลอ่ืน  สว่นราชการ หนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนได้ 
โดยให้พิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดความเสียหายกบัเทศบาลต้นสงักดัเป็นหลกั และต้องอยูภ่ายใต้
เง่ือนไขดงันี ้

(1) ให้ผู้ มีอ านาจของหนว่ยงานอ่ืนท่ีประสงค์ขอตวัพนกังานเทศบาลไปช่วยปฏิบตัิ 
ราชการกบันายกเทศมนตรีของเทศบาลต้นสงักดั  ท าความตกลงกนั  โดยมีหนงัสือยินยอม 

(2) พนกังานเทศบาลผู้ ท่ีจะถกูสัง่ให้ไปชว่ยปฏิบตัริาชการจะต้องสมคัรใจท่ีจะไปชว่ย
ปฏิบตัริาชการในหนว่ยราชการอ่ืนนัน้ และต้องเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถในงานตามภารกิจท่ีไปชว่ย
ปฏิบตัริาชการนัน้  และตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนกังานผู้นัน้ด้วย 

(3) การสัง่พนกังานให้ชว่ยปฏิบตัริาชการ  ให้สัง่ได้เป็นการชัว่คราวครัง้ละไมเ่กิน                  
6  เดือน และในกรณีเดียวกนัให้สัง่ชว่ยปฏิบตัริาชการได้ไมเ่กิน 2 ครัง้  

    (4)  หากมีเหตผุลความจ าเป็นต้องรีบให้ช่วยปฏิบตัริาชการในกรณีเดียวกนัตาม (3)    
เกินกวา่  2  ครัง้  ให้เทศบาลเสนอเหตผุลความจ าเป็นตอ่ ก.ท.จ.เพ่ือพิจารณาเม่ือ ก.ท.จ.มีมตเิป็นประการ
ใดแล้วให้เทศบาลปฏิบตัิตามนัน้ 
      (5)  การสัง่ให้พนกังานเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาไปชว่ยปฏิบตัริาชการตามข้อ  282  
และข้อ  283  ให้กระท าได้  เพ่ือชว่ยปฏิบตัหิน้าท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนในสถานศกึษาเทา่นัน้ 
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ส่วนที่ 3 
การขอยืมตัวข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานอ่ืนมาช่วยปฏิบัตงิาน 

 
  ข้อ  284    ในหลกัเกณฑ์นี ้
   “การขอยืมตวัข้าราชการ”  หมายความวา่  การท่ีเทศบาลขอยืมตวั  ข้าราชการ
พนกังานหรือลกูจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสว่นท้องถ่ินอ่ืนท่ีมิใช่
พนกังานหรือลกูจ้างเทศบาลมาปฏิบตังิานในเทศบาลเป็นการชัว่คราว” 

  ข้อ  285    เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ  เทศบาลอาจขอยืมตวัข้าราชการ  พนกังานหรือ
ลกูจ้างของหนว่ยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีมิใชพ่นกังานหรือลกูจ้าง
เทศบาลมาชว่ยปฏิบตังิานชัว่คราวได้  โดยต้องพิจารณาตกลงกบัหนว่ยราชการ  หนว่ยงานรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือราชการสว่นท้องถ่ินอ่ืนท่ีมิใชเ่ทศบาลนัน้ก่อน   โดยเจ้าตวัต้องสมคัรใจและผู้ มีอ านาจของสงักดัเดมิได้
เห็นชอบแล้ว 
  การขอยืมตวัข้าราชการ  พนกังานหรือลกูจ้าง  ตามวรรคหนึง่  ให้ค านงึถึงภารกิจหน้าท่ีท่ี
จะขอยืมตวัมาชว่ยปฏิบตัิต้องมีความเหมาะสม  สอดคล้องกบัความรู้ความสามารถของผู้นัน้ด้วย 

  ข้อ  286    ระยะเวลาการขอยืมตวัราชการ  พนกังานหรือลกูจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงาน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสว่นท้องถ่ินอ่ืนมาชว่ยปฏิบตังิานชัว่คราว  ให้เป็นไปตามท่ีผู้ มีอ านาจของ
ต้นสงักดัเดมิก าหนด 

  ข้อ  287    คา่ตอบแทนข้าราชการ  พนกังาน  หรือลกูจ้าง  ท่ีเทศบาลขอยืมตวัมาให้เป็น
ตามท่ี ก.ท. ก าหนด 

ส่วนที่ 4 
การพัฒนาพนักงานเทศบาล 

ข้อ  288    ให้เทศบาลมีการพฒันาผู้ได้รับการบรรจเุข้ารับราชการ   เป็นพนกังานเทศบาล
ก่อนมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบตัเิพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของ    ทางราชการ    หลกัและวิธีปฏิบตัริาชการ         
บทบาท และหน้าท่ีของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ        
แนวทางปฏิบตัิตนเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดี  
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  ข้อ  289    การพฒันาพนกังานเทศบาล  ตามข้อ 288  ต้องก าหนดให้ผู้ ได้รับการบรรจ ุ
เข้ารับราชการเป็นพนกังานเทศบาลทกุคนให้ได้รับการพฒันาและต้องด าเนินการพฒันาให้ครบถ้วนตาม
หลกัสตูรท่ี  ก.ท. ก าหนด  ดงันี ้

1) หลกัและระเบียบวิธีปฏิบตัริาชการ 
2) บทบาทและหน้าท่ีของพนกังานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมขุ 
3) แนวทางปฏิบตังิานเพื่อเป็นพนกังานทัว่ไป 
4) ความรู้พืน้ฐานในการปฏิบตัิราชการส าหรับพนกังานบรรจใุหม ่ และการพฒันา          

เก่ียวกบังานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 หากเทศบาลมีความประสงค์จะพฒันาเพิ่มเตมิให้สอดคล้องกบัความจ าเป็นในการพฒันา

ของแตล่ะเทศบาลก็ให้กระท าได้    ทัง้นี ้ เทศบาลท่ีจะด าเนินการจะต้องใช้หลกัสตูรท่ี  ก.ท. ก าหนดเป็น
หลกัสตูรหลกั และเพิ่มเตมิหลกัสตูรตามความจ าเป็นท่ีเทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมตอ่ไป 

  ข้อ  290    การพฒันาเก่ียวกบัการปฏิบตังิานในหน้าท่ี  ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการ
พฒันาอ่ืน ๆ  ได้  เชน่  การพฒันาโดยการปฐมนิเทศ  การพฒันาในระหวา่งการปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ         
การพฒันาโดยผู้บงัคบับญัชา  การฝึกภาคสนาม  การพฒันาเฉพาะด้าน 

 ข้อ  291    การพฒันานี ้ อาจกระท าได้โดยส านกังาน ก.ท.  ส านกังาน  ก.ท.จ. เทศบาล
ต้นสงักดั หรือ ส านกังาน ก.ท. ร่วมกบัเทศบาลต้นสงักดั หรือเทศบาลต้นสงักดัร่วมกบัส านกังาน  ก.ท.จ.
หรือเทศบาลต้นสงักดัร่วมกบัสว่นราชการอ่ืนก็ได้ 

 ข้อ  292    การพฒันาพนกังานเทศบาลบรรจใุหม่ให้ด าเนินการ  ดงันี ้
      (1)  การปฐมนิเทศ  ให้กระท าก่อนมอบหมายหน้าท่ีปฏิบตักิ่อนการบรรจเุข้ารับราชการ 
      (2)  หลกัสตูรการพฒันา  ท่ีให้เป็นไปตามหลกัสตูรท่ีก าหนดตามข้อ  289       
          (3)  การเลือกวิธีการพฒันาพนกังานเทศบาล  ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึง่หรือ หลาย
วิธีการควบคูก่นัไป  แล้วแตค่วามเหมาะสมของแตล่ะเทศบาล เชน่ การงบประมาณ   ส่ือการฝึกอบรม  
วิทยากร  ระยะเวลา  ก าลงัคนท่ีรับผิดชอบการฝึกอบรม  และก าหนดกลุม่เปา้หมายท่ีจะเข้ารับ                 
การอบรม 
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      (4)  ประเมินผลและตดิตามผลการพฒันา    โดยประเมินความรู้และทกัษะตลอดจน                
ทศันคตขิองผู้ เข้ารับการพฒันา  และตดิตามการน าผลไปใช้ในการปฏิบตังิาน 

ข้อ  293    การด าเนินการพฒันาพนกังานเทศบาลบรรจใุหมนี่ ้ ควรกระท าภายในระยะ 
เวลาท่ีพนกังานเทศบาลผู้นัน้ยงัอยูใ่นระหวา่งทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ 

  ข้อ  294    ให้ผู้บงัคบับญัชามีหน้าท่ีพฒันาผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชา  เพ่ือเพิ่มพนูความรู้           
ทกัษะ  ทศันคติท่ีดี  คณุธรรม  และจริยธรรม  อนัจะท าให้ปฏิบตัิหน้าท่ีราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

 ข้อ  295    ให้ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการควบคมุดแูลและการ
พฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชาท่ีอยู่ภายใต้การบงัคบับญัชาโดยตรง  รวมทัง้ผู้ใต้บงัคบับญัชาท่ีเพิ่งย้ายหรือโอน
มาด ารงต าแหนง่  ซึง่อยูภ่ายใต้การบงัคบับญัชาของตน 

  ข้อ  296    การพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชานัน้  ผู้บงัคบับญัชาอาจเป็นผู้ด าเนินการเองหรือ         
มอบหมายให้ผู้ ท่ีเหมาะสมด าเนินการ โดยเลือกวิธีท่ีเหมาะสมกบัการพฒันา  ผู้ใต้บงัคบับญัชาเป็น           
รายบคุคลหรือเป็นกลุม่ ซึง่อาจใช้วิธีการฝึกอบรมหรือวิธีการพฒันาอ่ืน ๆ   โดยพิจารณาด าเนินการ             
หาความจ าเป็นในการพฒันาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบตังิาน  การจดัท าแผนพฒันารายบคุคล
หรือข้อเสนอของผู้ใต้บงัคบับญัชาเอง 

  ข้อ  297    การพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชานัน้  ต้องพฒันาทัง้  5  ด้าน  ได้แก่ 
      (1)  ด้านความรู้ทัว่ไปในการปฏิบตังิาน  ได้แก่  ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิาน    
โดยทัว่ไป  เช่น  สถานท่ี  โครงสร้างของงาน  นโยบายตา่ง ๆ  
      (2)  ด้านความรู้และทกัษะเฉพาะของงานในแตล่ะต าแหนง่  ได้แก่  ความรู้
ความสามารถในการปฏิบตังิานของต าแหนง่หนึง่ต าแหนง่ใดโดยเฉพาะ  เชน่  งานฝึกอบรม  งานพิมพ์ดีด               
งานด้านชา่ง   
      (3)  ด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานและการบริหารคน    
เชน่  ในเร่ืองการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจงูใจ  การประสานงาน 
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      (4)  ด้านคณุสมบตัสิว่นตวั  ได้แก่  การชว่ยเสริมบคุลิกภาพท่ีดี  สง่เสริมให้สามารถ      
ปฏิบตังิานร่วมกบับคุคลอ่ืนได้อย่างราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ เชน่ มนษุยสมัพนัธ์การท างาน การส่ือ
ความหมาย  การเสริมสร้างสขุภาพอนามยั 
      (5)  ด้านคณุธรรม  และจริยธรรม  ได้แก่  การพฒันาคณุธรรมและจริยธรรมในการ             
ปฏิบตังิาน  เชน่  จริยธรรมในการปฏิบตังิาน  การพฒันาคณุภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน  
การปฏิบตังิานอยา่งมีความสขุ 

  ข้อ  298    ขัน้ตอนการพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชา  แบง่ได้ดงันี ้
       (1)  การเตรียมการและการวางแผน  ให้กระท าดงันี ้

     (ก)  การหาความจ าเป็นในการพฒันา 
               การหาความจ าเป็นในการพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชาแตล่ะคน  หมายถึง              
การศกึษาวิเคราะห์ดวู่า ผู้ใต้บงัคบับญัชาแตล่ะคนสมควรจะต้องได้รับการพฒันาด้านใดบ้าง จงึจะ
ปฏิบตังิานได้ส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพและปฏิบตังิานได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
   (ข)  ประเภทของความจ าเป็น  ได้แก่  ด้านความรู้ทัว่ไปในการปฏิบตังิาน            
ด้านความรู้และทกัษะเฉพาะของงานในแตล่ะต าแหนง่ ด้านการบริหาร ด้านคณุสมบตัสิว่นตวั และด้าน 
คณุธรรมและจริยธรรม 
      (2)  การด าเนินการพฒันา  ให้กระท าดงันี ้
   (ก)  การเลือกวิธีพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชาท่ีเหมาะสม  เม่ือผู้บงัคบับญัชาได้        
ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชาจากการหาความ จ าเป็นในการพฒันาแล้ว  
ผู้บงัคบับญัชาควรน าข้อมลูเหลา่นัน้มาพิจารณาก าหนดกลุม่เปา้หมาย  และเร่ืองท่ีผู้ใต้บงัคบับญัชา
จ าเป็นต้อง        ได้รับการพฒันา  ได้แก่  ผู้ใต้บงัคบับญัชาท่ีสมควรจะได้รับการพฒันามีใครบ้าง  และแต่
ละคนสมควรจะ     ได้รับการพฒันาในเร่ืองอะไร  ตอ่จากนัน้ก็เลือกวิธีการพฒันาท่ีเหมาะสมกบั
กลุม่เปา้หมาย อาจเป็นวิธีการท่ีด าเนินการได้ในขณะปฏิบตังิาน  เชน่  การสอนงาน  การสบัเปล่ียนงาน  
การให้ค า  ปรึกษา  หรืออาจเป็นวิธีการพฒันาอ่ืน ๆ  เช่น  การฝึกอบรม  การศกึษาดงูาน  เป็นต้น 
   (ข)  วิธีการพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชา  ผู้บงัคบับญัชาสามารถพฒันา
ผู้ใต้บงัคบับญัชา โดยเลือกใช้วิธีการพฒันาได้หลายวิธีด้วยกนั เชน่ การสอนงาน การมอบหมายงาน การ
สบัเปล่ียนโยกย้ายหน้าท่ี  การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในต าแหน่ง การสง่ไปศกึษาดงูาน การ
ฝึกอบรม ประชมุเชิงปฏิบตักิาร และการสมัมนา  เป็นต้น 
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      (3)  ขัน้การทดลองปฏิบตั ิ ให้กระท าดงันี ้
   (ก)  ให้ทดลองปฏิบตั ิ โดยเร่ิมต้นจากงานท่ีง่าย ๆ  ก่อน  แล้วคอ่ยให้ท างานท่ี 
ยากขึน้ตามล าดบั 
   (ข)  ให้ผู้บงัคบับญัชาทบทวนถึงเหตผุลและขัน้ตอนวิธีการท างาน เพ่ือตรวจสอบ              
ดวูา่ผู้ใต้บงัคบับญัชาเข้าใจและเรียนรู้วิธีการท างานมากน้อยเพียงใด 
   (ค)  ชว่ยแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดตา่ง ๆ  ท่ีอาจเกิดขึน้  โดยควรค านงึ   
ถึงสิ่งเหลา่นีด้้วยคือ  หลีกเล่ียงการวิพากษ์วิจารณ์ให้ยกย่องชมเชยก่อนท่ีจะแก้ข้อผิดพลาด  ให้ผู้ เข้ารับ    
การสอนแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง  อยา่แก้ไขข้อผิดพลาดให้เกินขอบเขต  อยา่แก้ไขข้อผิดพลาดตอ่หน้า 
ผู้ อ่ืน และอยา่ดว่นต าหนิผู้ เข้ารับการสอนเร็วเกินไป 
   (ง)  กระตุ้นและให้ก าลงัใจแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา  เพ่ือให้มีก าลงัใจและมีความ                   
เช่ือมัน่ในตวัเองท่ีจะเรียนรู้งานตอ่ไป 
   (จ)  ให้ด าเนินการสอนตอ่ไปเร่ือย ๆ  จนแนใ่จได้วา่ผู้ใต้บงัคบับญัชาได้เรียนรู้              
และสามารถปฏิบตังิานนัน้ได้ถกูต้องจงึยตุกิารสอน 
      (4)  ขัน้ตอนตดิตามผลให้กระท าดงันี ้
   (ก)  มอบหมายงานให้ปฏิบตัิด้วยตนเอง  
   (ข)  เปิดโอกาสให้ซกัถามข้อสงสยัได้  ในกรณีท่ีมีปัญหา 
   (ค)  ตรวจสอบผลการปฏิบตัิงานในระยะเร่ิมแรก และคอ่ย ๆ ลดการตรวจสอบลง  
เม่ือผู้บงัคบับญัชาแนใ่จวา่  ผู้ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตังิานตามท่ีได้รับการสอนได้ถกูต้อง 
   (ง)  แจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาทราบถึงผลการปฏิบตังิาน ทัง้ในสว่นท่ีผู้ใต้บงัคบับญัชา
ปฏิบตัไิด้ดี  และสว่นท่ียงัต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเตมิเพ่ือเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตวัเอง   และแก้ไขข้อ              
บกพร่องเพ่ือให้การปฏิบตังิานสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

  ข้อ  299    ให้เทศบาล จดัท าแผนการพฒันาพนกังานเทศบาล เพ่ือเพิ่มพนูความรู้         
ทกัษะ  ทศันคติท่ีดี  คณุธรรมและจริยธรรม  อนัจะท าให้ปฏิบตั ิหน้าท่ีราชการในต าแหนง่นัน้ได้อยา่งมี    
ประสิทธิภาพ 
    ในการจดัท าแผนการพฒันาพนกังานเทศบาล  ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแมบ่ทการ
พฒันาพนกังานเทศบาลท่ี  ก.ท. ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพฒันาพนกังานเทศบาลมีระยะเวลา  
3 ปี ตามรอบของแผนอตัราก าลงัของพนกังานเทศบาลนัน้ 
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  ข้อ  300    ในการจดัท าแผนการพฒันาพนกังานเทศบาล ให้เทศบาลแตง่ตัง้                   
คณะกรรมการจดัท าแผนการพฒันาพนกังานเทศบาล ประกอบด้วย 

(1) นายกเทศมนตรี      เป็นประธานกรรมการ 
(2) ปลดัเทศบาล      เป็นกรรมการ 
(3) ผู้อ านวยการส านกั  ผู้อ านวยการกอง และหวัหน้าสว่นราชการอ่ืน   เป็นกรรมการ 
(4) หวัหน้าส านกัปลดัเทศบาลหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย   เป็นกรรมการและเลขานกุาร 

ข้อ  301    แผนการพฒันาพนกังานเทศบาล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(1) หลกัการและเหตผุล 
(2) เปา้หมายการพฒันา 
(3) หลกัสตูรการพฒันา 
(4) วิธีการพฒันาและระยะเวลาด าเนินการพฒันา 
(5) งบประมาณในการด าเนินการพฒันา 
(6) การติดตามและประเมินผล 

ข้อ  302    หลกัการและเหตผุลในการจดัท าแผนการพฒันา เป็นการหาความจ าเป็นใน     
การพฒันาพนกังานเทศบาล   การศกึษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องพฒันาพนกังานเทศบาล
ต าแหนง่ตา่งๆ   ทัง้ในฐานะตวับคุคล  และฐานะต าแหน่งตามท่ีก าหนดในสว่นราชการตามแผนอตัราก าลงั
ของเทศบาล ตลอดทัง้ความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถทัว่ไปในการปฏิบตังิาน ด้านความรู้
ความสามารถและทกัษะเฉพาะของงานในแตล่ะต าแหนง่ ด้านการบริหาร และด้านคณุธรรมและจริยธรรม  

ข้อ  303    เปา้หมายในการพฒันาพนกังานเทศบาล  ต้องก าหนดให้มีความชดัเจน และ
ครอบคลมุพนกังานเทศบาลทกุคน และต าแหนง่ตามแผนอตัราก าลงัของเทศบาลทกุต าแหนง่ โดย
ก าหนดให้พนกังานเทศบาลต้องได้รับการพฒันาทกุต าแหนง่ภายในรอบระยะเวลา 3 ปีของแผนการพฒันา
พนกังานเทศบาล 
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  ข้อ  304    หลกัสตูรการพฒันา ส าหรับพนกังานเทศบาลแตล่ะต าแหนง่ต้องได้รับการ
พฒันาอยา่งน้อยในหลกัสตูรหนึง่หรือหลายหลกัสตูร  ดงันี ้

(1) หลกัสตูรความรู้พืน้ฐานในการปฏิบตัริาชการ 
(2) หลกัสตูรการพฒันาเก่ียวกบังานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 
(3) หลกัสตูรความรู้และทกัษะเฉพาะของงานในแตล่ะต าแหน่ง 
(4) หลกัสตูรด้านการบริหาร 
(5) หลกัสตูรด้านคณุธรรมและจริยธรรม 

  ข้อ  305    วิธีการพฒันาพนกังานเทศบาล ให้เทศบาลด าเนินการเอง หรืออาจมอบหมาย
ส านกังาน ก.ท.  ส านกังาน ก.ท.จ. หรือผู้ ท่ีเหมาะสมด าเนินการ  หรือด าเนินการร่วมกบัส านกังาน ก.ท. 
ส านกังาน ก.ท.จ. สว่นราชการ  หรือหนว่ยงานอ่ืน       โดยวิธีการพฒันาวิธีใดวิธีหนึง่ หรือหลายวิธีก็ได้ 
ตามความจ าเป็น ความเหมาะสม ดงันี ้

(1) การปฐมนิเทศ 
(2) การฝึกอบรม  
(3) การศกึษา หรือดงูาน 
(4) การประชมุเชิงปฏิบตักิาร หรือการสมัมนา 
(5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม 

  ระยะเวลาด าเนินการพฒันาพนกังานเทศบาล ต้องก าหนดให้เหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย
ท่ีเข้ารับการพฒันา วิธีการพฒันา และหลกัสตูรการพฒันาแตล่ะหลกัสตูร 

  ข้อ  306    งบประมาณในการด าเนินการพฒันาเทศบาลต้องจดัสรรงบประมาณส าหรับ
การพฒันาพนกังานเทศบาล ตามแผนการพฒันาพนกังานเทศบาลอยา่งชดัเจน แนน่อน เพ่ือให้การพฒันา
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ข้อ  307    การตดิตามและประเมินผลการพฒันาเทศบาลต้องจดัให้มีระบบการตรวจสอบ 
ตดิตามและประเมินผลการพฒันาพนกังานเทศบาล  เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพฒันา ความรู้
ความสามารถในการปฏิบตังิาน และผลการปฏิบตังิานของผู้ เข้ารับการพฒันา  

  ข้อ  308    ให้เทศบาลจดัท าแผนการพฒันาพนกังานเทศบาลตามข้อ  299  แล้วเสนอให้ 
ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
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ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ. ตามวรรคหนึง่  ให้ ก.ท.จ. พจิารณาถึงความจ าเป็นในการ

พฒันา กลุม่เปา้หมายท่ีเข้ารับการพฒันา หลกัสตูรการพฒันา วิธีการพฒันาและระยะเวลาการพฒันา      
งบประมาณท่ีเทศบาลจดัสรรส าหรับการพฒันา เม่ือ ก.ท.จ. พิจารณามีมตเิห็นชอบแล้วให้เทศบาล
ประกาศใช้บงัคบัเป็นแผนการพฒันาพนกังานเทศบาลตอ่ไป 
  เม่ือครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพฒันาพนกังานเทศบาล  3 ปี แล้ว ให้        
เทศบาลด าเนินการจดัท าแผนการพฒันาพนกังานเทศบาลตามข้อ  299  เป็นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถดัไป  
ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอตัราก าลงัพนกังานเทศบาลด้วย 

  ข้อ  309    ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ. ตามข้อ  308 หาก  ก.ท.จ.  เห็นวา่แผนการพฒันา                   
พนกังานเทศบาลยงัไมเ่หมาะสม ให้เทศบาลด าเนินการปรับปรุง แผนการพฒันาพนกังานเทศบาลดงักล่าว
ตามความเห็นของ  ก.ท.จ.   

  ข้อ  310    ให้  ก.ท.จ. ตรวจสอบและก ากบัดแูลให้เทศบาลด าเนินการพฒันาพนกังาน 
เทศบาล ตามแผนการพฒันาพนกังานเทศบาลท่ีได้ประกาศใช้บงัคบั ทัง้นี ้ เทศบาลต้องจดัสรรงบประมาณ
เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามแผนการพฒันาพนกังานเทศบาลดงักลา่วได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ข้อ  311    การพฒันาพนกังานเทศบาลโดยการให้ไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ หมายถึง 
การเพิ่มพนูความรู้ ด้วยการเรียนหรือการวิจยัตามหลกัสตูรของสถาบนัการศกึษาในประเทศโดยใช้เวลาใน
การปฏิบตัริาชการ เพ่ือให้ได้มาซึง่ปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

  ข้อ  312    ผู้บงัคบับญัชาผู้ มีอ านาจอนมุตัใิห้พนกังานเทศบาลไปศกึษาเพิ่มเตมิใน
ประเทศ ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ มีอ านาจอนมุตัิ 
  การให้พนกังานเทศบาลไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ ตามวรรคหนึง่   ให้นายกเทศมนตรี
พิจารณาถึงอตัราก าลงัพนกังานเทศบาลท่ีมีอยู ่  โดยให้มีผู้ปฏิบตังิานเพียงพอ ไมใ่ห้เสียหายแก่ราชการ
และไมต้่องตัง้อตัราก าลงัเพิ่ม 

  ข้อ  313    พนกังานเทศบาลท่ีจะไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ ต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้
(1) เป็นผู้ ท่ีพ้นก าหนดเวลาทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการแล้ว 
(2) ผู้ไปศกึษาขัน้ต ่ากวา่ปริญญาตรี ต้องมีอายไุมเ่กิน 35 ปี ผู้ ไปศกึษาขัน้ 
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ปริญญาตรีต้องมีอายไุมเ่กิน 40 ปี ผู้ ไปศกึษาขัน้ท่ีสงูกวา่ปริญญาตรี ต้องมีอายไุมเ่กิน45 ปีนบัถึงวนัเร่ิม   
ต้นเปิดภาคการศกึษา เว้นแตจ่ะได้รับอนมุตัจิาก ก.ท.จ. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

(3) เป็นผู้ ท่ีผู้บงัคบับญัชาตัง้แตผู่้อ านวยการกองหรือเทียบเทา่ขึน้ไปรับรองวา่เป็น               
ผู้ ท่ีมีความประพฤติดี และตัง้ใจปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ 

(4) เป็นผู้ไมอ่ยูใ่นระหวา่งถกูตัง้กรรมการสอบสวนทางวินยัหรือถกูฟ้องคดีอาญา  
เว้นแตก่รณีถกูฟ้องคดีอาญาในความผิดท่ีไมอ่ยูใ่นขา่ยต้องรอการเล่ือนขัน้เงินเดือนตามประกาศ
ก าหนดการเล่ือนขัน้เงินเดือนส าหรับพนกังานเทศบาล 

(5) ส าหรับผู้ ท่ีเคยได้รับอนมุตัไิปศกึษาตามประกาศนี ้หรือระเบียบอ่ืนมาแล้วจะ 
ต้องกลบัมาปฏิบตัริาชการภายหลงัจากส าเร็จการศกึษามาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี 

  ข้อ  314    การให้พนกังานเทศบาลไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ ให้พิจารณาตามแนวทาง
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สาขาวิชาและระดบัการศกึษา โดยปกตจิะต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์ 
กบัมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีด ารงอยูต่ามท่ี ก.ท. ก าหนด  เว้นแตพ่นกังานเทศบาลต้องการไปศกึษาเพ่ือ
พฒันาตนเองและนายกเทศมนตรีเห็นชอบด้วย 

(2) จะต้องไปศกึษาในสถาบนัการศกึษาท่ีทบวงมหาวิทยาลยัหรือกระทรวง 
ศกึษาธิการให้การรับรองมาตรฐานหลกัสตูรแล้ว 

  ข้อ  315    พนกังานเทศบาลท่ีจะไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ จะต้องย่ืนเอกสาร           
ดงัตอ่ไปนีป้ระกอบการพิจารณาด้วย คือ 

(1) บนัทกึแสดงเหตผุลและความจ าเป็นท่ีจะไปศกึษาเพิ่มเติม 
(2) หลกัสตูรหรือแนวการศกึษาของสถาบนัการศกึษาท่ีจะไปศกึษา พร้อมหนงัสือ

ตอบรับจากสถาบนัการศกึษานัน้ ๆ  
(3) หลกัฐานการศกึษาของผู้ ท่ีจะไปศกึษา 
(4) ค ารับรองของผู้บงัคบับญัชาตามข้อ 313 (3) 

ข้อ  316    พนกังานเทศบาลท่ีได้รับอนมุตัใิห้ไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศจะต้องศกึษาให้
ส าเร็จภายในระยะเวลาท่ีสถาบนัการศกึษานัน้ ๆ ก าหนดไว้ในแตล่ะหลกัสตูรการศกึษา 
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  หากศกึษาไมส่ าเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึง่ นายกเทศมนตรีอาจพิจารณาขยาย
เวลาการศกึษาได้ตามเหตผุลความจ าเป็นเฉพาะกรณีครัง้ละ 1 ภาคการศกึษา รวมแล้วไมเ่กิน 2 ครัง้
หรือไมเ่กิน 1 ปีการศกึษา และเมื่อครบก าหนดเวลาท่ีขยายดงักลา่วแล้วหากมีเหตผุลความจ าเป็น อาจ
ขยายเวลาการศกึษาได้อีกโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

  ข้อ  317   พนกังานเทศบาลท่ีได้รับอนมุตัใิห้ไปศกึษาเพิ่มเติมในประเทศจะต้องรายงาน
ผลการศกึษาให้ผู้บงัคบับญัชาระดบัผู้อ านวยการกองหรือเทียบเทา่ขึน้ไปทราบทกุภาคการศกึษา    หาก
พนกังานเทศบาลไมร่ายงานผลการศกึษาโดยไมมี่เหตอุนัสมควร นายกเทศมนตรีอาจพิจารณาให้ยตุิ
การศกึษา หรือด าเนินการอย่างใดอยา่งหนึง่   ตามควรแก่กรณีก็ได้ 

  ข้อ  318    ให้เทศบาล ท าสญัญาให้พนกังานเทศบาลท่ีไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ
กลบัมาปฏิบตัริาชการ เป็นเวลาไมน้่อยกว่าระยะเวลาท่ีใช้ในการศกึษา 
  พนกังานเทศบาลผู้ใดไมก่ลบัมาปฏิบตัริาชการตามสญัญา ต้องชดใช้เงินเดือน ทนุท่ีได้รับ
ระหวา่งศกึษาและเงินท่ีทางราชการจา่ยช่วยเหลือ กบัให้ใช้เงินอีกจ านวนหนึง่เทา่กบัจ านวนเงินเดือน     
ทนุ และเงินท่ีทางราชการจา่ยชว่ยเหลือดงักล่าวให้เป็นเบีย้ปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 
  ในกรณีท่ีผู้ ไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศกลบัมาปฏิบตัริาชการไมค่รบก าหนดตามสญัญา  
ก็ให้ลดจ านวนเงินท่ีจะต้องชดใช้ลงตามสว่น 
  การท าสญัญาให้เป็นไปตามแบบและวิธีการท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด  ตามระเบียบ        
วา่ด้วยการให้พนกังานเทศบาลไปศกึษา ฝึกอบรม ปฏิบตัิการวิจยั และดงูาน ณ ตา่งประเทศ โดยอนโุลม 

  ข้อ  319    พนกังานเทศบาลท่ีได้รับอนมุตัใิห้ไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ เม่ือครบ
ก าหนดเวลาท่ีได้รับอนมุตัิหรือเสร็จจากการศกึษาแล้ว จะต้องรีบรายงานตวักลบัเข้าปฏิบตัริาชการโดยเร็ว     
ทัง้นี ้ ต้องไมเ่กิน 7 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีส าเร็จการศกึษา หรือวนัท่ีครบก าหนดเวลาท่ีได้รับอนมุตั ิ
แล้วแตก่รณี 
  ส าหรับผู้ ท่ีส าเร็จการศกึษาในขัน้ท่ีสงูกวา่ปริญญาตรี จะต้องมอบวิทยานิพนธ์หรือ                         
ผลงานวิจยัให้เทศบาลต้นสงักดัด้วย 
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ข้อ  320    เม่ือเทศบาลต้นสงักดัมีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้พนกังานเทศบาล   
ท่ีไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศกลบัเข้าปฏิบตัริาชการก่อนครบก าหนดเวลาท่ีได้รับอนมุตัไิมว่า่ในกรณีใด ๆ 
ให้พนกังานเทศบาลผู้นัน้กลบัเข้าปฏิบตัริาชการตามค าสัง่ทนัที 

  ข้อ  321    การรับเงินเดือนของพนกังานเทศบาลท่ีได้รับอนมุตัไิปศกึษา    เพิ่มเตมิใน
ประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดไว้ส าหรับพนกังานเทศบาลพลเรือนมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

  ข้อ  322    เทศบาลอาจก าหนดแนวทางปฏิบตัแิละหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการศกึษาเพิ่มเตมิ
ในประเทศเพิ่มเตมิจากประกาศนีเ้พ่ือให้เหมาะสมกบัการปฏิบตังิานของเทศบาลนัน้ ๆ  ก็ได้  ทัง้นี ้ เท่าท่ีไม่
ขดัหรือแย้งกบัประกาศหลกัเกณฑ์นี ้

  ข้อ  323    พนกังานเทศบาลผู้ใดได้รับอนมุตัใิห้ไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศก่อนวนัใช้
บงัคบัตามประกาศนี ้  ให้เป็นอนัใช้ได้และให้ถือวา่พนกังานเทศบาลผู้นัน้ได้รับอนมุตัิให้ไปศกึษาเพิ่มเตมิ
ตามประกาศนี ้

  ข้อ  324    การพฒันาพนกังานเทศบาลโดยให้ไปศกึษา ฝึกอบรมดงูาน หรือปฏิบตักิาร
วิจยัในตา่งประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบวา่ด้วยการให้พนกังานเทศบาลไปศกึษา ฝึกอบรมและดงูาน    
ณ ตา่งประเทศ ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด     โดยก าหนดให้สว่นราชการท่ีเป็นกรมท่ีก าหนดไว้  ในระเบียบ      
ดงักลา่ว ให้หมายความถึงเทศบาลด้วย  

  ข้อ  325    ผู้บงัคบับญัชาผู้ มีอ านาจการอนมุตัใิห้พนกังานเทศบาล  ไปศกึษา ฝึกอบรม        
ดงูาน หรือปฏิบตัิการวิจยัในตา่งประเทศ ให้เป็นอ านาจของนายกเทศมนตรีเป็นผู้ มีอ านาจอนมุตัิ 

  ข้อ  326    การอนมุตัใิห้พนกังานเทศบาลผู้ใดไปศกึษา ฝึกอบรม หรือดงูาน ณ                   
ตา่งประเทศ ก่อน  วนัประกาศนีใ้ช้บงัคบั หากเป็นไปโดยถกูต้องตามระเบียบวิธีการท่ีใช้อยูใ่นขณะนัน้ ก็ให้
เป็นอนัใช้ได้ และให้ด าเนินการเร่ืองการอยู่ศกึษา ฝึกอบรม หรือดงูานตอ่พนกังานเทศบาลผู้นัน้ตาม
ระเบียบวิธีการนัน้ตอ่ไป แตท่ัง้นี ้ส าหรับกรณีศกึษาและฝึกอบรม ต้องอยูใ่นจ านวนอตัราร้อยละตามท่ี
ก าหนดในระเบียบว่าด้วยการให้พนกังานเทศบาลไปศกึษา ฝึกอบรม และดงูาน ณ ตา่งประเทศ               
ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด  
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ส่วนที่ 5 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิาน 

  ข้อ  327    การประเมินผลการปฏิบตังิาน  ให้ผู้บงัคบับญัชามีหน้าท่ีประเมินผลการ            
ปฏิบตัริาชการของผู้ใต้บงัคบับญัชา   เพ่ือประกอบการพิจารณาแตง่ตัง้  เล่ือนขัน้เงินเดือน  พฒันา                  
พนกังานเทศบาล   เพิ่มพนูประสิทธิภาพในการปฏิบตัริาชการ และมีหน้าท่ีเสริมสร้างแรงจงูใจให้ผู้ใต้บงัคบั    
บญัชาปฏิบตัิตน ให้เหมาะสมกบัการเป็นพนกังานเทศบาล และปฏิบตัิราชการมีประสิทธิภาพและเกิด      
ประสิทธิผล      
  การประเมินผลการปฏิบตังิาน ให้ค านงึถึงคณุภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพ                  
และประสิทธิผลของงานท่ีได้ปฏิบตัมิา ความสามารถและความอตุสาหะในการปฏิบตัิงาน ความมี                
คณุธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินยัท่ีเหมาะสมกบัการเป็นพนกังานเทศบาล   โดยจดัท า      
การประเมินอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ และเปิดโอกาสให้ผู้ถกูประเมินชีแ้จง หรือขอค าปรึกษาด้วย   

  ข้อ  328    การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตังิานของพนกังานเทศบาล                   
เทศบาลตามประกาศนี ้   มีหลกัการท่ีจะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตังิานบนพืน้ฐาน
ของผลส าเร็จและผลสมัฤทธ์ิของงานเป็นหลกั   

  ข้อ  329   การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตังิานนี ้ มีวตัถปุระสงค์            
เพ่ือให้ผู้บงัคบับญัชาใช้เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตังิานของ           
พนกังานเทศบาล และน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาในเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี  ้
      (1)  การเล่ือนขัน้เงินเดือน  การให้รางวลัประจ าปี  และคา่ตอบแทนอ่ืน ๆ  
      (2)  การพฒันา  และการแก้ไขการปฏิบตังิาน 
      (3)  การแตง่ตัง้พนกังานเทศบาล 
      (4)  การให้ออกจากราชการ 
      (5)  การให้รางวลัจงูใจ  และการบริหารงานบคุคลเร่ืองอ่ืน ๆ 

  ข้อ  330    การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ให้ประเมินจากผลงานและคณุ  
ลกัษณะการปฏิบตังิาน  โดยการประเมินผลงานให้พิจารณาจากองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้
       (1)  ปริมาณงาน 
       (2)  คณุภาพของผลงาน 
       (3)  ความทนัเวลา 
       (4)  ผลลพัธ์  ประโยชน์ในการน าไปใช้  และประสิทธิผลของงาน 
       (5)  การประหยดัทรัพยากรหรือความคุ้มคา่ของผลงาน 
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  สว่นการประเมินคณุลกัษณะการปฏิบตังิาน  ให้พิจารณาจากองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้
       (1)  ความสามารถและความอตุสาหะในการปฏิบตังิาน 
       (2)  การรักษาวินยั 
       (3)  การปฏิบตัตินเหมาะสมกบัการเป็นพนกังานเทศบาล 
  เทศบาลอาจก าหนดให้มีองค์ประกอบการประเมินอ่ืน  ๆ  เพิ่มเตมิได้  ตามความเหมาะสม
ของลกัษณะภารกิจและสภาพการปฏิบตังิานของพนกังานเทศบาลในต าแหนง่ตา่ง ๆ   
  ทัง้นีโ้ดยก าหนดให้มีสดัสว่นคะแนนของผลงานไมน้่อยกว่าร้อยละ  70   
  ส าหรับแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตังิาน  เทศบาลพิจารณาใช้
ตามแบบท่ีก าหนดท้ายประกาศนี ้หรือปรับใช้ตามความเหมาะสมของลกัษณะงานได้ 

  ข้อ  331    ให้มีการก าหนดข้อตกลงเก่ียวกบัผลการปฏิบตังิานร่วมกนัระหวา่งผู้ประเมิน
และ ผู้ รับการประเมิน  เชน่   แผนงาน  โครงการ  หรือ  ผลงานท่ีก าหนดในการมอบหมายงาน เป็นต้น  ทัง้นี ้        
ให้พิจารณาจากข้อตกลงการบริหารงานของสว่นราชการ  หรือภารกิจหลกัท่ีได้มีการก าหนดไว้ตามท่ี              
ก.ท.จ.  ก าหนดขึน้ด้วย  

  ข้อ  332    ให้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตังิานของพนกังานเทศบาล  
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 

  ข้อ  333    การประเมินครัง้ท่ี  1  ตามข้อ  332  ให้ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ประเมินจดัล าดบั
ผลการประเมินเรียงล าดบัจากผู้ ท่ีมีผลการประเมินดีเดน่  ผลการประเมินเป็นท่ียอมรับได้และผลการ
ประเมินต้องปรับปรุงไว้ให้ชดัเจนเพ่ือพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน  และให้จดัท าบญัชีรายช่ือผู้ มีผลการ
ประเมินดีเดน่  และผลการประเมินเป็นท่ียอมรับได้ไว้  เพ่ือประกอบการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนครัง้ท่ี  2 

  ข้อ  334    ให้น าระบบเปิดมาใช้ในการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี             
ท่ีก าหนดส าหรับข้าราชการพลเรือน   ทัง้นี ้ให้นายกเทศมนตรี หรือผู้บงัคบับญัชาท่ีได้รับมอบหมาย
ประกาศรายช่ือผู้ ท่ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีเดน่ ในท่ีเปิดเผยให้พนกังานเทศบาลได้ทราบโดย            
ทัว่กนั 
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  ข้อ  335    ให้นายกเทศมนตรีแตง่ตัง้คณะกรรมการ พิจารณาเพ่ือพิจารณากลัน่กรอง         
ผลการประเมินให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการใช้ดลุยพินิจของผู้บงัคบับญัชาหรือ  ผู้ประเมิน
ก่อนท่ีจะเสนอผลการประเมินตอ่ผู้ มีอ านาจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือน  โดยมีองค์ประกอบตามท่ีเทศบาลเห็น         
สมควร  เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ดงักลา่ว 
  ทัง้นี ้ เทศบาลอาจก าหนดให้มีคณะอนกุรรมการช่วยพิจารณากลัน่กรอง เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมในระดบักอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนในเทศบาลด้วยก็ได้ 

  ข้อ  336    ให้น าผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตังิานของ          
พนกังานเทศบาล ไปใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาในเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีก าหนดในข้อ 329  ด้วย 

  ข้อ  337    เม่ือเสร็จสิน้การประเมินผลการปฏิบตังิานแตล่ะครัง้แล้ว  ผู้บงัคบับญัชาซึง่เป็น                
ผู้ประเมินต้องน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ รับการประเมิน   เพ่ือให้มี             
การแก้ไขปรับปรุงการปฏิบตัิงาน  และก าหนดแผนการพฒันาผู้ รับการประเมินให้มีสมรรถนะและ
ผลสมัฤทธ์ิของงานดีย่ิงขึน้ 

  ข้อ  338   ให้เทศบาลวางระบบการจดัเก็บผลการประเมินเพ่ือน าไปใช้  ตามวตัถปุระสงค์
ท่ีก าหนดไว้ตอ่ไป  เชน่  ผลการประเมินครัง้ท่ี  1  เก็บไว้ท่ีผู้บงัคบับญัชา ผลการประเมิน ครัง้ท่ี  2  ภายหลงั
จากการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ รับการประเมินแล้ว  ให้เก็บสรุปผลการประเมินไว้ในแฟ้มประวตัพินกังาน
เทศบาล หรือเทศบาลจะก าหนดรูปแบบการจดัเก็บเป็นอยา่งอ่ืนตามท่ีเหมาะสมก็ได้ 

  ข้อ  339    ให้ใช้การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตังิานตามท่ีก าหนด      
นี ้ส าหรับพนกังานเทศบาลทกุระดบั  สว่นแบบประเมินการปฏิบตังิานส าหรับพนกังานเทศบาล ระดบั 9  
ให้เป็นไปตามแบบประเมินท้ายประกาศนี ้ และเม่ือ ก.ท. ได้ก าหนดเร่ืองการประเมินประสิทธิภาพและ        
ประสิทธิผลการปฏิบตังิานของนกับริหารงานระดบัสงูแล้ว ก็ให้ใช้หลกัเกณฑ์ดงักลา่วส าหรับการ
ประเมินผลการปฏิบตังิานของนกับริหารงานระดบัสงูตอ่ไป  

  ข้อ  340    กรณีอ่ืน ๆ  ท่ีมีเหตผุลและความจ าเป็น ส านกังาน  ก.ท. และเทศบาล                  
อาจร่วมกนัก าหนดหลกัเกณฑ์หรือวิธีการเพิ่มเตมิตามลกัษณะงาน สภาพการปฏิบตังิานและอ่ืน ๆ  ได้ 
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ส่วนที่  6 
การลา 

  ข้อ  341    ในสว่นนี ้
      " เข้ารับการตรวจเลือก "   หมายความวา่ เข้ารับการตรวจเลือกเพ่ือรับราชการเป็นทหาร
กองประจ าการ 
      " เข้ารับการเตรียมพล "   หมายความวา่ เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล             
เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อม ตามกฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหาร 
      " องค์การระหวา่งประเทศ "  หมายความวา่ องค์การท่ีได้รับการจดัตัง้ขึน้ด้วยความ   
ตกลงระหวา่งประเทศทัง้ในระดบัรัฐบาลและระดบัเอกชน และส าหรับองค์การสหประชาชาตใิห้หมายความ
รวมถึงทบวงการช านญัพิเศษและองค์การอ่ืนใดในเครือสหประชาชาตด้ิวย 
      " องค์การตา่งประเทศ "  หมายความวา่ องค์การหรือสถาบนัตา่งประเทศตามท่ีผู้
รักษาการตามประกาศนีจ้ะได้ประกาศรายช่ือให้ทราบ 
      " การไปปฏิบตังิานองค์การระหวา่งประเทศ "  หมายความรวมถึง การไปปฏิบตังิาน
ตามโครงการแลกเปล่ียนอาจารย์ การไปปฏิบตังิานในองค์การตา่งประเทศ การไปปฏิบตังิานใน
ตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนักบัการไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศ รวมทัง้การไปปฏิบตังิาน
ในหนว่ยงานขององค์การระหวา่งประเทศ หน่วยงานขององค์การตา่งประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐบาล
ตา่งประเทศซึง่ตัง้อยู่  ในประเทศไทย   โดยได้รับเงินเดือนหรือคา่ตอบแทนในลกัษณะเดียวกนักบัเงินเดือน
จากองค์การระหวา่งประเทศ องค์การตา่งประเทศ หน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศหรือจากประเทศท่ีไป
ปฏิบตังิาน แตท่ัง้นีไ้มร่วมถึงการเดนิทางไปราชการตามระเบียบว่าด้วยการอนมุตัใิห้เดนิทางไปราชการหรือ
การจดัการประชมุของทางราชการ การไปรับราชการประจ าในตา่งประเทศ การไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน
หรือปฏิบตักิารวิจยั ตามระเบียบหรือข้อบงัคบัว่าด้วยการให้พนกังานเทศบาลไปศกึษา ฝึกอบรม และดงูาน 
ณ ตา่งประเทศ 
      " ลาตดิตามคูส่มรส "  หมายความวา่ ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายท่ี    
เป็นพนกังานเทศบาลหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ ซึง่ไปปฏิบตัหิน้าท่ีราชการหรือไปปฏิบตังิานในตา่งประเทศ 
หรือทางราชการสัง่ให้ไปปฏิบตังิานในตา่งประเทศตามความต้องการของทางราชการตามกฏหมายวา่ด้วย
การก าหนดหลกัเกณฑ์การสัง่ให้ไปท าการซึง่ให้นบัเวลาระหวา่งนัน้เหมือนเตม็เวลาราชการหรือเตม็เวลา
ท างาน ตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป  แตไ่มร่วมถึงกรณีท่ีคูส่มรสไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน หรือปฏิบตักิารวิจยั ณ 
ตา่งประเทศ 
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  ข้อ  342    การลาทกุประเภทตามท่ีก าหนดในสว่นนี ้ถ้ามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมต ิ  
คณะรัฐมนตรีก าหนดเก่ียวกบัการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ ผู้ลาและผู้ มีอ านาจพิจารณาหรืออนญุาตการ
ลาจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัการลาประเภทนัน้ด้วย 

  ข้อ  343    ผู้ มีอ านาจพิจารณาหรืออนญุาต  และอ านาจพิจารณาหรืออนญุาตการลา
ส าหรับพนกังานเทศบาล ให้เป็นไปตามตารางท่ีก าหนดไว้ท้ายประกาศนี ้

ในกรณีท่ีผู้ มีอ านาจอนญุาตการลาตามประกาศนีไ้มอ่ยู่ หรือไมส่ามารถปฏิบตัริาชการได้  
และมีเหตจุ าเป็นเร่งดว่นไมอ่าจรอขออนญุาตจากผู้ มีอ านาจได้ ให้ผู้ลาเสนอหรือจดัสง่ใบลาตอ่ผู้ มีอ านาจ
อนญุาตการลาชัน้เหนือขึน้ไปเพ่ือพิจารณา และเม่ืออนญุาตแล้วให้แจ้งผู้ มีอ านาจอนญุาตตามประกาศนี ้  
ทราบด้วย 
  ผู้ มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอ านาจโดยท าเป็นหนงัสือ               
ให้แก่ผู้ด ารงต าแหนง่ใดเป็นผู้พิจารณาอนญุาตแทนก็ได้ 
  ข้อ  344    พนกังานเทศบาลผู้ใดได้รับค าสัง่ให้ไปชว่ยราชการ ณ หนว่ยงานอ่ืนใดของทาง      
ราชการหากประสงค์จะลาป่วย ลาคลอดบตุร ลากิจสว่นตวั ลาพกัผ่อน หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือ
เข้ารับการเตรียมพล ในชว่งเวลาท่ีไปชว่ยราชการ ให้เสนอขออนญุาตลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาของหนว่ยงานท่ี
ไปชว่ยราชการ แล้วให้หนว่ยงานนัน้รายงานจ านวนวนัลาให้หนว่ยงานต้นสงักดัของผู้นัน้ทราบ อยา่งน้อยปี
ละครัง้ 
  การลาประเภทอ่ืนนอกจากท่ีระบไุว้ในวรรคหนึง่   ให้เสนอขออนญุาตลาตอ่สว่นราชการ                    
เจ้าสงักดัตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดส าหรับการลาประเภทนัน้ 

  ข้อ  345    การนบัวนัลาตามประกาศนีใ้ห้นบัตามปีงบประมาณ 
  การนบัวนัลาเพ่ือประโยชน์ในการเสนอหรือจดัสง่ใบลา อนญุาตให้ลา และค านวณวนัลา       
ให้นบัตอ่เน่ืองกนั โดยนบัวนัหยดุราชการท่ีอยูใ่นระหวา่งวนัลาประเภทเดียวกนั รวมเป็นวันลาด้วย เว้นแต่
การนบัเพ่ือประโยชน์ในการค านวณวนัลาส าหรับวนัลาป่วยท่ีมิใชว่นัลาป่วยตามกฏหมายวา่ด้วยการ
สงเคราะห์พนกังานเทศบาลผู้ได้รับอนัตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตปุฏิบตัริาชการ  วนัลากิจสว่นตวั  
และวนัลาพกัผอ่นให้นบัเฉพาะวนัท าการ 
  การลาป่วยหรือลากิจสว่นตวัซึง่มีระยะเวลาตอ่เน่ืองกนั จะเป็นในปีเดียวกนัหรือไมก็่ตาม         
ให้นบัเป็นการลาครัง้หนึง่ ถ้าจ านวนวนัลาครัง้หนึง่รวมกนัเกินอ านาจของผู้ มีอ านาจอนญุาตระดบัใด ให้น า          
ใบลาเสนอขึน้ไปตามล าดบัจนถึงผู้ มีอ านาจอนญุาต 
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  พนกังานเทศบาลท่ีถกูเรียกเข้ามาปฏิบตัริาชการระหว่างการลา ให้ถือวา่การลาเป็นอนั
หมดเขตเพียงวนัก่อนเดนิทางกลบัและวนัราชการเร่ิมต้นตัง้แตว่นัออกเดินทางกลบัเป็นต้นไป 
  การลาคร่ึงวนัในตอนเช้าหรือตอนบา่ย ให้นบัเป็นการลาคร่ึงวนัตามประเภทของการลา 
นัน้ ๆ 
  พนกังานเทศบาลซึง่ได้รับอนญุาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวนัลาท่ียงัไมไ่ด้หยดุ
ราชการให้เสนอขอถอนวนัลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผู้ มีอ านาจอนญุาตให้ลา และให้ถือวา่การ
ลาเป็นอนัหมดเขตเพียงวนัท่ีขอถอนวนัลานัน้ 

  ข้อ  346    เพ่ือควบคมุให้เป็นไปตามประกาศนี ้ให้เทศบาลจดัท าบญัชีลงเวลาการปฏิบตัิ
ราชการของพนกังานเทศบาลในสงักดั โดยมีสาระส าคญัตามตวัอย่างท้ายประกาศนี ้หรือจะใช้เคร่ือง
บนัทกึเวลาการปฏิบตัริาชการแทนก็ได้ 
  ในกรณีจ าเป็นนายกเทศมนตรีจะก าหนดวิธีลงเวลาปฏิบตัริาชการ หรือวิธีควบคมุการ
ปฏิบตัริาชการของพนกังานเทศบาลท่ีมีการปฏิบตัริาชการในลกัษณะพิเศษเป็นอยา่งอ่ืนตามเห็นสมควร   
ก็ได้ แตท่ัง้นี ้ต้องมีหลกัฐานให้สามารถตรวจสอบวนัลา เวลาการปฏิบตัริาชการได้ด้วย 

  ข้อ  347    การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายประกาศนี ้ เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นหรือรีบดว่นจะ
ใช้ใบลาท่ีมีข้อความไมค่รบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอยา่งอ่ืนก็ได้   แตท่ัง้นี ้ต้องสง่ใบลาตามแบบ
ในวนัแรกท่ีมาปฏิบตัริาชการ 

  ข้อ  348   พนกังานเทศบาลซึง่ประสงค์จะไปตา่งประเทศในระหวา่งการลาตามประกาศนี ้
หรือ   ในระหวา่งวนัหยดุราชการให้เสนอขออนญุาตตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผู้วา่ราชการจงัหวดั 
  การอนญุาตของผู้วา่ราชการจงัหวดัตามวรรคหนึง่ เม่ืออนญุาตแล้วให้รายงาน
ปลดักระทรวง มหาดไทยทราบด้วย 

  ข้อ  349    พนกังานเทศบาลผู้ใดไมส่ามารถมาปฏิบตัิราชการได้ อนัเน่ืองมาจาก
พฤตกิารณ์พิเศษ ซึง่เกิดขึน้กบับคุคลทัว่ไปในท้องท่ีนัน้ หรือพฤติการณ์พิเศษซึง่เกิดขึน้กบัพนกังานเทศบาล
ผู้นัน้และมิได้เกิดจากความประมาทเลินเลอ่หรือความผิดของพนกังานเทศบาลผู้นัน้เอง โดยพฤตกิารณ์
พิเศษดงักล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตขุดัขวางท าให้ไมส่ามารถมาปฏิบตัริาชการ ณ สถานท่ีตัง้ปกต ิให้พนกังาน
เทศบาลผู้นัน้รีบรายงานพฤติการณ์ท่ีเกิดขึน้รวมทัง้อปุสรรคขดัขวางท่ีท าให้มาปฏิบตัริาชการไมไ่ด้ตอ่
ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงนายกเทศมนตรีทนัทีในวนัแรกท่ีสามารถมาปฏิบตัริาชการได้ 
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  ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีเห็นวา่การท่ีพนกังานเทศบาลผู้นัน้มาปฏิบตัริาชการไมไ่ด้เป็น
เพราะพฤตกิารณ์พิเศษตามวรรคหนึง่จริง ให้สัง่ให้การหยดุราชการของพนกังานเทศบาลผู้นัน้ไมน่ับเป็น          
วนัลาตามจ านวนวนัท่ีไมส่ามารถมาปฏิบตัริาชการได้อนัเน่ืองมาจากพฤตกิารณ์พิเศษดงักลา่ว 
  ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรี เห็นวา่การท่ีไมส่ามารถมาปฏิบตัริาชการยงัไมส่มควรถือเป็น
พฤตกิารณ์พิเศษตามวรรคหนึง่ ให้ถือวา่วนัท่ีพนกังานเทศบาลผู้นัน้ไมม่าปฏิบตัริาชการเป็นวนัลากิจ    
สว่นตวั 

  ข้อ  350    การลาแบง่ออกเป็น 9 ประเภท คือ 
(1) การลาป่วย 
(2) การลาคลอดบตุร 
(3) การลากิจส่วนตวั 
(4) การลาพกัผ่อน 
(5) การลาอปุสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮจัย์ 
(6) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(7) การลาไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน หรือปฏิบตักิารวิจยั 
(8) การลาไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศ 
(9) การลาตดิตามคูส่มรส 

  ข้อ  351    พนกังานเทศบาลซึง่ประสงค์จะลาป่วยเพ่ือรักษาตวั ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลา
ตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผู้ มีอ านาจอนญุาตก่อนหรือในวนัท่ีลา เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นจะเสนอหรือ
จดัสง่ใบลา ในวนัแรกท่ีมาปฏิบตัริาชการก็ได้ 
  ในกรณีท่ีพนกังานเทศบาลผู้ขอลามีอาการป่วยจนไมส่ามารถจะลงช่ือในใบลาได้จะให้
ผู้ อ่ืนลาแทนก็ได้ แตเ่ม่ือสามารถลงช่ือได้แล้วให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาโดยเร็ว 
  การลาป่วยตัง้แต ่3  วนัขึน้ไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึง่เป็นผู้ ท่ีได้ขึน้ทะเบียนและรับใน
อนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกบัใบลาด้วย ในกรณีจ าเป็นหรือเห็นสมควรผู้ มีอ านาจ
อนญุาตจะสัง่ให้ใช้ใบรับรองแพทย์ซึง่ผู้ มีอ านาจอนญุาตเห็นชอบแทนก็ได้ 
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  การลาป่วยไมถ่ึง 3  วนั ไมว่า่จะเป็นการลาครัง้เดียวหรือหลายครัง้ตดิตอ่กนัถ้าผู้ มีอ านาจ
อนญุาตเห็นสมควร จะสัง่ให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสัง่ให้ผู้ลาไปรับการตรวจ
จากแพทย์ของทางราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาอนญุาตก็ได้ 

  ข้อ  352    พนกังานเทศบาลซึง่ประสงค์จะลาคลอดบตุร ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาตอ่       
ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผู้ มีอ านาจอนญุาตก่อนหรือในวนัท่ีลา เว้นแตไ่มส่ามารถจะลงช่ือในใบลาได้ 
จะให้ผู้ อ่ืนลาแทนก็ได้ แตเ่ม่ือสามารถลงช่ือได้แล้ว ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอดบตุร
โดยได้รับเงินเดือนครัง้หนึง่ได้ 90 วนั โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ 
  การลาคลอดบตุรจะลาในวนัท่ีลาคลอดก่อนหรือหลงัวนัท่ีลาคลอดบตุรก็ได้  แตเ่ม่ือรวม
วนัลาแล้วต้องไมเ่กิน  90  วนั 
  พนกังานเทศบาลท่ีได้รับอนญุาตให้ลาคลอดบตุรและได้หยดุราชการไปแล้วแตไ่มไ่ด้        
คลอดบตุรตามก าหนด  หากประสงค์จะขอถอนวนัลาคลอดบตุรท่ีหยดุไป  ให้ผู้ มีอ านาจอนญุาตให้ถอน       
วนัลาคลอดบตุรได้  โดยให้ถือวา่วนัท่ีได้หยดุราชการไปแล้วเป็นวนัลากิจสว่นตวั 
  การลาคลอดบตุรคาบเก่ียวกบัการลาประเภทใด  ซึง่ยงัไมค่รบก าหนดวนัลาของการลา  
ประเภทนัน้ ให้ถือว่าการลาประเภทนัน้สิน้สดุลง และให้นบัเป็นการลาคลอดบตุรตัง้แตว่นัเร่ิมวนัลาคลอด
บตุร 

  ข้อ  353    พนกังานเทศบาลซึง่ประสงค์จะลากิจสว่นตวั ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาตอ่
ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผู้ มีอ านาจอนญุาต และเม่ือได้รับอนญุาตแล้วจงึจะหยดุราชการได้ เว้นแตมี่
เหตจุ าเป็นไมส่ามารถรอรับอนญุาตได้ทนัจะเสนอหรือจดัสง่ใบลาพร้อมด้วยเหตจุ าเป็นไว้แล้วหยดุราชการ
ไปก่อนได้ แตจ่ะต้องชีแ้จงเหตผุลให้ผู้ มีอ านาจอนญุาตทราบโดยเร็ว 
  ในกรณีมีเหตพุิเศษท่ีไมอ่าจเสนอหรือจดัสง่ใบลาก่อนตามวรรคหนึง่ได้ ให้เสนอหรือจดัสง่              
ใบลาพร้อมทัง้เหตผุลความจ าเป็นตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผู้ มีอ านาจอนญุาตทนัทีในวนัแรกท่ีมา
ปฏิบตัริาชการ 

  ข้อ  354    พนกังานเทศบาลท่ีลาคลอดบตุรตามข้อ  352 แล้ว  หากประสงค์จะลาเพ่ือ
เลีย้งดบูตุรเพิ่มอีก  ให้มีสิทธิลากิจสว่นตวัเพ่ือเลีย้งดบูตุรตอ่เน่ืองจากการลาคลอดบตุรโดยได้รับเงินเดือน
ได้อีกไมเ่กิน 30 วนัท าการ 
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  ข้อ  355   พนกังานเทศบาลมีสิทธิลากิจสว่นตวั รวมทัง้ลากิจสว่นตวัเพ่ือเลีย้งดบูตุร
ตอ่เน่ืองจากการลาคลอดบตุร โดยได้รับเงินเดือนปีละไมเ่กิน 45 วนัท าการ 
  พนกังานเทศบาลผู้ ท่ีได้ใช้สิทธิลากิจสว่นตวัเพ่ือเลีย้งดบูตุรตอ่เน่ืองจากการลาคลอดบตุร
ตามข้อ  354  ในปีใดแล้ว ให้มีสิทธิลากิจสว่นตวัโดยได้รับเงินเดือนได้อีกตามจ านวนวนัท่ีเหลืออยู่ 

  ข้อ  356    พนกังานเทศบาลท่ีลาคลอดบตุรและลากิจสว่นตวัเพ่ือเลีย้งดบูตุรตอ่เน่ืองจาก
การลาคลอดบตุร โดยมีสิทธิได้รับเงินเดือนตามข้อ  354  และข้อ  355  แล้ว หากประสงค์จะลากิจสว่นตวั
เพ่ือเลีย้งดบูตุรตอ่ไปอีก ให้ลาได้ไมเ่กิน 150 วนัท าการ โดยไมมี่สิทธิได้รับเงินเดือนระหวา่งลา 

  ข้อ  357    ผู้ ท่ีได้รับอนญุาตให้ลากิจสว่นตวั เว้นแตก่รณีการลากิจส่วนตวัเพ่ือเลีย้งดบูตุร        
ตามข้อ  354  และข้อ  355  ซึง่ได้หยดุราชการไปยงัไมค่รบก าหนด ถ้ามีราชการจ าเป็นเกิดขึน้ 
ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ มีอ านาจอนญุาตจะเรียกตวัมาปฏิบตัิราชการก็ได้ 

  ข้อ  358    พนกังานเทศบาลมีสิทธิลาพกัผอ่นประจ าปีในปีหนึง่ได้ 10 วนัท าการ เว้นแต ่          
พนกังานเทศบาล ดงัตอ่ไปนีไ้มมี่สิทธิลาพกัผอ่นประจ าปีในปีท่ีได้รับบรรจเุข้ารับราชการยงัไมถ่ึง 6 เดือน 

(1) ผู้ซึง่ได้รับบรรจเุข้ารับราชการครัง้แรก 
(2) ผู้ซึง่ลาออกจากราชการเพราะเหตสุว่นตวั แล้วตอ่มาได้บรรจเุข้ารับราชการอีก 
(3) ผู้ซึง่ลาออกจากราชการเพ่ือด ารงต าแหนง่ทางการเมืองหรือเพ่ือสมคัรรับเลือกตัง้                  

แล้วตอ่มาได้รับบรรจเุข้ารับราชการอีกหลงั 6 เดือน นบัแตว่นัออกจากราชการ 
(4) ผู้ซึง่ถกูสัง่ให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตาม

กฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบตังิานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ
แล้วตอ่มาได้รับการบรรจเุข้ารับราชการอีก 

  ข้อ  359    ถ้าในปีใดพนกังานเทศบาลผู้ใดมิได้ลาพกัผอ่นประจ าปี หรือลาพักผอ่น
ประจ าปีแล้วแตไ่มค่รบ 10 วนัท าการ ให้สะสมวนัท่ีมิได้ลาในปีนัน้รวมเข้ากบัปีตอ่ ๆ ไปได้ แตว่นัลาพกัผอ่น
สะสมรวมกบัวนัลาพกัผอ่นในปีปัจจบุนัจะต้องไมเ่กิน 20 วนัท าการ 
  ส าหรับผู้ ท่ีได้รับราชการตดิตอ่กนัมาแล้วไมน้่อยกวา่ 10 ปี ให้มีสิทธิน าวนัลาพกัผ่อน
สะสมรวมกบัวนัลาพกัผอ่นประจ าปีในปีปัจจบุนัได้ไมเ่กิน 30 วนัท าการ 
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  ข้อ  360    พนกังานเทศบาลซึง่ประสงค์จะลาพกัผอ่น ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาตอ่
ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผู้ มีอ านาจอนญุาต และเม่ือได้รับอนญุาตแล้วจงึจะหยดุราชการได้ 

  ข้อ  361    การอนญุาตให้ลาพกัผอ่น ผู้ มีอ านาจอนญุาตจะอนญุาตให้ลาครัง้เดียวหรือ
หลายครัง้ก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 

  ข้อ  362    ผู้ ท่ีได้รับอนญุาตให้ลาพกัผอ่นซึง่หยดุราชการไปยงัไมค่รบก าหนด ถ้ามี      
ราชการจ าเป็นเกิดขึน้ ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ มีอ านาจอนญุาตจะเรียกตวัมาปฏิบตัริาชการก็ได้ 

  ข้อ  363    พนกังานเทศบาลท่ีปฏิบตังิานในสถานศกึษาและมีวนัหยดุภาคการศกึษา  
หากได้หยดุราชการตามวนัหยดุภาคการศกึษา  เกินกว่าวนัลาพกัผอ่นตามหมวดนีแ้ล้ว  ไมมี่สิทธิลา        
พกัผอ่นตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนนี ้

  ข้อ  364   พนกังานเทศบาลซึง่ประสงค์จะลาอปุสมบทในพระพทุธศาสนา หรือพนกังาน
เทศบาลท่ีนบัถือศาสนาอิสลามซึง่ประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮจัย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอดุิอาระเบีย 
ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผู้ มีอ านาจพิจารณาหรืออนญุาตก่อนวนั
อปุสมบทหรือก่อนวนัเดนิทางไปประกอบพิธีฮจัย์ ไมน้่อยกวา่ 60 วนั 
  ในกรณีมีเหตพุิเศษไมอ่าจเสนอหรือจดัสง่ใบลาก่อนตามวรรคหนึง่ ให้ชีแ้จงเหตผุลความ                
จ าเป็นประกอบการลา และให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ มีอ านาจท่ีจะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้ 

  ข้อ  365    พนกังานเทศบาลท่ีได้รับอนญุาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนญุาตให้ลาไป
ประกอบพิธีฮจัย์ตามข้อ  364  แล้ว จะต้องอปุสมบทหรือออกเดนิทางไปประกอบพิธีฮจัย์  ภายใน 10 วนั 
นบัแตว่นัเร่ิมลา และจะต้องกลบัมารายงานตวัเข้าปฏิบตัิราชการภายใน 5 วนั   นบัแตว่นัท่ีลาสิกขา หรือ 
วนัท่ีเดนิทางกลบัถึงประเทศไทยหลงัจากการเดนิทางไปประกอบพิธีฮจัย์ 
  พนกังานเทศบาลท่ีได้รับอนญุาตให้ลาอปุสมบทหรือได้รับอนญุาตให้ลาไปประกอบพิธีฮจัย์
และได้หยดุราชการไปแล้ว หากปรากฎวา่มีปัญหาอปุสรรคท าให้ไมส่ามารถอปุสมบทหรือไปประกอบ          
พิธีฮจัย์ตามท่ีขอลาไว้ เม่ือได้รับรายงานตวักลบัเข้าปฏิบตัิราชการตามปกตแิละขอถอนวนัลา ให้ผู้ มีอ านาจ
พิจารณาหรืออนญุาต พิจารณาหรืออนญุาตให้ถอนวนัลาอปุสมบทหรือไปประกอบพิธีฮจัย์ได้ โดยให้ถือว่า
วนัท่ีได้หยดุราชการไปแล้วเป็นวนัลากิจสว่นตวั 
  ข้อ  366    พนกังานเทศบาลท่ีได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานผลตอ่
ผู้บงัคบับญัชาก่อนวนัเข้ารับการตรวจเลือกไม้น้อยกวา่ 48 ชัว่โมง   สว่นพนกังานเทศบาลท่ีได้รับ
หมายเรียกเข้ารับการเตรียมพลให้รายงานลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาภายใน 48 ชัว่โมง นบัแตเ่วลารับหมายเรียก
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เป็นต้นไป และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวนัเวลาในหมายเรียกนัน้โดยไม่
ต้องรอรับค าสัง่อนญุาต และให้ผู้บงัคบับญัชาเสนอไปตามล าดบัจนถึงนายกเทศมนตรี 

  ข้อ  367    เม่ือพนกังานเทศบาลท่ีลานัน้พ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการ
เตรียมพลแล้ว  ให้มารายงานตวักลบัเข้าปฏิบตัิราชการตามปกตติอ่ผู้บงัคบับญัชาภายใน 7 วนั   เว้นแต่
กรณีท่ีมีเหตจุ าเป็น  นายกเทศมนตรีอาจขยายเวลาให้ได้รวมแล้วไมเ่กิน 15 วนั 

  ข้อ  368    พนกังานเทศบาลซึง่ประสงค์จะลาไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูานหรือปฏิบตักิารวิจยั  
ณ   ตา่งประเทศ ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงนายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณา
อนญุาต 
  ส าหรับการลาไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูานหรือปฏิบตักิารวิจยัในประเทศให้เสนอหรือจดัส่ง              
ใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงนายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณาอนญุาต 

  ข้อ  369    พนกังานเทศบาลซึง่ประสงค์จะลาไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศให้
เสนอหรือจดัสง่ใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงปลดักระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณา โดยถือ
ปฏิบตัิตาม  หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในสว่นนี ้

  ข้อ  370    การไปปฏิบตังิานในองค์การระหว่างประเทศมี 2 ประเภท คือ 
      " ประเภทท่ี 1 "    ได้แก่ การไปปฏิบตังิานในกรณีหนึง่กรณีใด ดงัตอ่ไปนี ้
          (1) การไปปฏิบตังิานในองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกและเป็น    
วาระท่ีต้องสง่ไปปฏิบตังิานในองค์การนัน้ 
          (2) รัฐบาลไทยมีข้อผกูพนัท่ีจะต้องสง่ไปปฏิบตังิานตามความตกลงระหวา่งประเทศ 
          (3) ประเทศไทยต้องสง่ไปปฏิบตังิานเพ่ือพิทกัษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศตาม
ความต้องการของรัฐบาลไทย 
      " ประเภทท่ี 2 "    ได้แก่ การไปปฏิบตังิานนอกเหนือจากประเภทท่ี 1 

 

 

 

  ข้อ  371    พนกังานเทศบาลท่ีไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศต้องมีคณุสมบตั ิ 
ดงัตอ่ไปนี ้
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      (1) เป็นพนกังานเทศบาลประจ าตลอดมาเป็นระยะเวลาตดิต่อกนัไมน้่อยกว่าห้าปีก่อน
ถึงวนัท่ีได้รับอนญุาตให้ไปปฏิบตังิาน เว้นแตผู่้ ท่ีไมป่ฏิบตัิงานในองค์การสหประชาชาตกิ าหนดเวลาห้าปีให้
ลดลงเป็นสองปี 
      ส าหรับผู้ ท่ีเคยไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศประเภทท่ี 2 มาแล้วจะต้องมี
เวลาปฏิบตัริาชการในสว่นราชการไมน้่อยกวา่สองปี นบัแตว่นัเร่ิมกลบัเข้าปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ หลงัจากท่ี
เดนิทางกลบัจากราชการไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศประเภทท่ี 2 ครัง้สดุท้าย 
      (2) ผู้ ท่ีไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศประเภทท่ี 2   ต้องมีอายไุมเ่กินห้าสิบปี
บริบรูณ์ นบัถึงวนัท่ีได้รับอนญุาตให้ไปปฏิบตังิาน 
      (3) เป็นผู้ปฏิบตัหิน้าท่ีราชการมีความรู้ความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติ
เรียบร้อยและไมอ่ยูใ่นระหวา่งถกูสอบสวนวา่กระท าผิดวินยั 
  การขอยกเว้นหรือผ่อนผนัคณุสมบตัิตาม (1) วรรคสอง และ (2) ให้เสนอเหตผุลความ    
จ าเป็นตอ่ปลดักระทรวงมหาดไทย เพ่ือพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

  ข้อ  372    ให้พนกังานเทศบาลท่ีได้รับการคดัเลือกให้ไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่ง
ประเทศย่ืนใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาไปตามล าดบัเพ่ือพิจารณาอนญุาต  และมีค าสัง่ให้พนกังานเทศบาล     
ผู้นัน้ลาไปปฏิบตังิานได้โดยถือวา่เป็นการไปท าการใด ๆ  อนัจะนบัเวลาระหว่างนัน้ เหมือนเตม็เวลา        
ราชการ มีก าหนดเวลาไมเ่กินส่ีปีส าหรับการไปปฏิบตังิานประเภทท่ี 1 หรือมีก าหนดเวลาไมเ่กินหนึง่ปี
ส าหรับการไปปฏิบตังิานประเภทท่ี 2   โดยไมไ่ด้รับเงินเดือนเว้นแตอ่ตัราเงินเดือนท่ีได้รับจากองค์การ
ระหวา่งประเทศต ่ากวา่อตัราเงินเดือนของทางราชการท่ีผู้นัน้ได้รับอยูใ่นขณะนัน้ให้มีสิทธิได้รับเงินเดือน
จากทางราชการสมทบ    ซึง่เม่ือรวมกบัเงินเดือนจากองค์การระหวา่งประเทศแล้วไมเ่กินอตัราเงินเดือนของ
ทางราชการท่ีพนกังานเทศบาลผู้นัน้ได้รับอยู่ในขณะนัน้ 

  ข้อ  373    พนกังานเทศบาลท่ีได้รับอนญุาตให้ไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศ  
หากประสงค์จะอยู่ปฏิบตังิานตอ่ ให้ย่ืนเร่ืองราวพร้อมทัง้เหตผุลความจ าเป็นและประโยชน์ทางราชการจะ
ได้รับตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงปลดัประทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณาอนญุาต   และมีค าสัง่ให้
พนกังานเทศบาลผู้นัน้ไปปฏิบตังิานโดยถือวา่เป็นการไปท าการใด ๆ   อนัจะนบัเวลาระหวา่งนัน้เหมือนเตม็ 

เวลาราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยก าหนดหลกัเกณฑ์การสัง่ให้พนกังานเทศบาลไปท าการนัน้เหมือนเตม็
เวลาราชการได้อีกแตเ่ม่ือรวมแล้วต้องไมเ่กินส่ีปี 
  การอนญุาตให้พนกังานเทศบาลผู้ใดไปปฏิบตังิานประเภทท่ี 2 เกินกวา่หนึง่ปี ให้
ผู้บงัคบับญัชาสัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการในชว่งเวลาท่ีไปปฏิบตังิานเกินหนึง่ปีด้วย 
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  ข้อ  374    เม่ือเทศบาลได้มีค าสัง่ให้พนกังานเทศบาลไปปฏิบตังิานตามข้อ  372  หรือให้
ไปปฏิบตังิานตอ่หรือให้ออกจากราชการตามข้อ  373 แล้วให้เทศบาลรายงานและสง่ส าเนาค าสัง่ดงักลา่ว
ให้ส านกังาน ก.ท. ทราบ 

  ข้อ  375    ให้เทศบาลจดัท าสญัญาผกูมดัพนกังานเทศบาลท่ีไปปฏิบตังิานในองค์การ
ระหวา่งประเทศประเภทท่ี 2   ให้กลบัมารับราชการในสว่นราชการเป็นเวลาหนึง่เทา่ของระยะเวลาท่ีไป
ปฏิบตังิาน   พนกังานเทศบาลผู้ใดปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศแล้วไมก่ลบัมารับราชการหรือ
กลบัมารับราชการไมค่รบก าหนดตามสญัญา ให้ชดใช้เงินเบีย้ปรับแก่ทางราชการ ดงันี ้
      (1) ไมก่ลบัเข้ารับราชการเลย ให้ชดใช้เป็นจ านวนเทา่กบัเงินเดือนเดือนสดุท้ายท่ีได้รับ        
คณูด้วยเวลาท่ีไปปฏิบตังิานท่ีคดิเป็นเดือน เศษของเดือน ถ้าเกินสิบห้าวนัให้คดิเป็นหนึง่เดือน 
      (2) กลบัมารับราชการไมค่รบก าหนดตามสญัญา ให้ชดใช้เบีย้ปรับตาม (1) ลดลงตาม     
สว่นการท าสญัญาตามวรรคหนึง่ให้เป็นไปตามแบบและวิธีการท่ีก าหนดเม่ือจดัท าแล้วให้สง่ให้ส านกังาน 
ก.ท. จ านวน 1 ชดุ 

  ข้อ  376    พนกังานเทศบาลท่ีไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศ เม่ือปฏิบตังิาน
แล้วเสร็จให้รายงานตวัเข้าปฏิบตัหิน้าท่ีภายในสิบวนั นบัแตว่นัถดัจากเสร็จสิน้การปฏิบตังิานและให้
รายงานผลการไปปฏิบตังิานให้ปลดักระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในสามสิบวนั นบัแตว่นัท่ีกลบัมาปฏิบตัิ
หน้าท่ีราชการ 
  การรายงานผลการไปปฏิบตัิงานตามวรรคหนึง่ ให้ใช้แบบรายงานการไปปฏิบตังิานใน              
องค์การระหวา่งประเทศ ตามท่ีก าหนดไว้ท้ายประกาศนี ้   

  ข้อ  377    พนกังานเทศบาลซึง่ประสงค์จะลาติดตามคูส่มรส ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาตอ่ 
ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัเพ่ือพิจารณาอนญุาตให้ลาได้ไมเ่กินสองปี และในกรณีจ าเป็นอาจอนญุาตให้ลา
ตอ่ได้อีกสองปี แตเ่ม่ือรวมแล้วต้องไมเ่กินส่ีปี ถ้าเกินส่ีปีให้ลาออกจาก     ราชการ 

  ข้อ  378    การพิจารณาอนญุาตให้พนกังานเทศบาลลาตดิตามคูส่มรส   ผู้ มีอ านาจ
อนญุาตจะ  อนญุาตให้ลาครัง้เดียวหรือหลายครัง้ก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แตเ่ม่ือรวมแล้วจะต้องไม่
เกินระยะเวลาตามท่ีก าหนดในข้อ  377  และจะต้องเป็นกรณีท่ีคูส่มรสอยู่ปฏิบตัิหน้าท่ีราชการหรือ
ปฏิบตังิานในตา่งประเทศเป็นระยะเวลาติดตอ่กนัไมว่า่จะอยูป่ฏิบตัหิน้าท่ีราชการหรือปฏบตังิานใน
ประเทศเดียวกนัหรือไม ่

  ข้อ  379    พนกังานเทศบาลท่ีได้ลาติดตามคูส่มรสครบก าหนดระยะเวลาตามข้อ  377   
ในชว่งเวลาท่ีคูส่มรสอยู่ปฏิบตัหิน้าท่ีราชการหรือปฏิบตังิานในตา่งประเทศติดตอ่กนัคราวหนึง่แล้ว ไมมี่
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สิทธิขอลาตดิตามคูส่มรสอีก เว้นแตคู่ส่มรสจะได้กลบัมาปฏิบตัหิน้าท่ีราชการหรือปฏิบตังิานประจ าใน
ประเทศไทยตอ่มาได้รับค าสัง่ให้ไปปฏิบตัิหน้าท่ีราชการหรือไปปฏิบตังิานในตา่งประเทศอีกในชว่งเวลาใหม ่
จงึจะมีสิทธิขอลาติดตามคูส่มรสตามข้อ  377  ได้ใหม ่

  ข้อ  380    กรณีมีเหตพุิเศษ สมควรยกเว้นการปฏิบตัิตามท่ีก าหนดในสว่นนีใ้ห้น าเสนอ    
ก.ท.จ.  เพ่ือพิจารณาเป็น ราย ๆ ไป 

 

ส่วนที่ 7 
เบ็ดเตล็ด 

  ข้อ  381    วนั เวลาท างาน  วนัหยดุตามประเพณี  วนัหยดุประจ าปีของพนกังานเทศบาล                              
ให้เทศบาลประกาศก าหนดโดยให้เป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดส าหรับข้าราชการพลเรือนโดยอนโุลม 

 

 

 

 

  ข้อ  382    เคร่ืองแบบและระเบียบการแตง่เคร่ืองแบบของพนกังานเทศบาลให้เป็นไปตาม
กฎหมายหรือระเบียบวา่ด้วยการนัน้ 

  ข้อ  383    ให้เทศบาลจดัให้มีประกาศก าหนดมาตรฐานคณุธรรมและจริยธรรมส าหรับ
พนกังานเทศบาล    เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัริาชการและการปฏิบตัตินของพนกังานเทศบาล โดยให้ติด
ประกาศไว้อย่างเปิดเผยในส านกังานของเทศบาล 

  ข้อ  384    ในการจดัท ามาตรฐานคณุธรรมและจริยธรรมตามข้อ  383 ให้เทศบาลแตง่ตัง้
คณะกรรมการจดัท ามาตรฐานคณุธรรมและจริยธรรมขึน้ ประกอบด้วยผู้แทนทกุฝ่ายของเทศบาล  

  ข้อ  385    ให้เทศบาลรายงานเก่ียวกบัการคดัเลือก การบรรจแุละแตง่ตัง้ การย้าย       
การโอน  การรับโอน  การเล่ือนระดบั การเล่ือนขัน้เงินเดือน ตลอดจนการรายงานเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ลกัษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหนง่และสว่นราชการ การเปล่ียนแปลงการใช้ต าแหนง่ การทะเบียน
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ประวตัขิองพนกังานเทศบาล  และอตัราก าลงัของพนกังานเทศบาล  และการปฏิบตัิการอ่ืน ไปยงั ก.ท.จ.  
และ ก.ท.      

  ข้อ  386    เม่ือเทศบาลได้มีค าสัง่ หรือประกาศเก่ียวกบัพนกังานเทศบาล หรือตามท่ี
ก าหนดในประกาศนี ้มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานเทศบาล  และตาม
กฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถ่ิน  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การสัง่บรรจแุละแตง่ตัง้  ซึง่หมายถึง  การสัง่บรรจเุข้ารับราชการและแตง่ตัง้              
ให้ด ารงต าแหนง่พนกังานเทศบาล  ตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการคดัเลือก  การ
บรรจแุละแตง่ตัง้  การย้าย  การโอน  การรับโอน  การเล่ือนระดบัและการเล่ือนขัน้เงินเดือน  ส าหรับ
พนกังานเทศบาล   

(2) การสัง่แตง่ตัง้  ซึง่หมายถึง  การสัง่ย้าย โอน รับโอน เล่ือนระดบั  ตามมาตรฐาน 
ทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการคดัเลือก  การบรรจแุละแตง่ตัง้  การย้าย  การโอน  การรับโอน  
การเล่ือนระดบัและการเล่ือนขัน้เงินเดือน  ส าหรับพนกังานเทศบาล 

(3)  การสัง่ให้ได้รับเงินเดือน  เงินประจ าต าแหนง่  การให้ได้รับเงินเดือนตามคณุวฒุิ 
การได้รับประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และการเล่ือนขัน้เงินเดือน  ตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราเงินเดือน
และวิธีการจา่ยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

 
 
 
 
(4)  การสัง่ประจ าเทศบาล  การสัง่ผู้ประจ าเทศบาลให้ด ารงต าแหนง่เดมิหรือต าแหน่ง

อ่ืน และการสัง่ให้ชว่ยปฏิบตัิราชการ  ตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัโครงสร้างการแบง่สว่นราชการ  วิธีการ
บริหารและการปฏิบตังิานของพนกังานเทศบาลและกิจการอนัเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลในเทศบาล  

(5)  การสัง่ให้ออกจากราชการตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการให้ออกจากราชการ   
(6)  การประกาศการพ้นจากราชการตามกฎหมายวา่ด้วยบ าเหน็จบ านาญพนกังาน  

สว่นท้องถ่ิน 
(7)  การประกาศก าหนดโครงสร้างการแบง่สว่นราชการ  การก าหนดอ านาจหน้าท่ี             

การแบง่สว่นราชการภายใน  การจดัตัง้  การปรับปรุง  การรวมหรือการยบุเลิกการจดัแบง่สว่นราชการของ
เทศบาล  ตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัโครงสร้างการแบง่สว่นราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบตังิาน
ของพนกังานเทศบาลและกิจการอนัเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลในเทศบาล 
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(8)  การประกาศก าหนดต าแหนง่พนกังานเทศบาล  ตามแผนอตัราก าลงัของเทศบาล  
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัต าแหนง่  แผนอตัราก าลงัของเทศบาล  ตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบั
อตัราต าแหนง่และมาตรฐานของต าแหนง่ส าหรับพนกังานเทศบาล 

ให้เทศบาลท่ีออกค าสัง่หรือประกาศดงักลา่ว  รายงานไปยงั   ก.ท.   โดยสง่ส าเนาค าสัง่  
หรือประกาศนัน้อยา่งละ  3  ฉบบั  ไปให้ภายในห้าวนัท าการนบัแตว่นัท่ีออกค าสัง่หรือประกาศ  และ
ส าหรับกรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้ตาม (1)  ให้สง่ทะเบียนประวตัพินกังานเทศบาล  ตามข้อ 388 ของผู้ได้รับ
การบรรจแุละแตง่ตัง้ท่ีได้กรอกรายการและตรวจสอบถกูต้องแล้วไปพร้อมกันด้วย 

  ข้อ  387    เม่ือ  ก.ท.จ.   หรือเทศบาล ก าหนดให้มีการประกาศเก่ียวกบัการคดัเลือก  
ตามท่ีก าหนดในประกาศนี ้ ดงัตอ่ไปนี ้
       (1)  การสอบแขง่ขนั  เพ่ือบรรจบุคุคลเข้ารับราชการ 
       (2)  การคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่ าเป็นต้องสอบแขง่ขนั 
       (3)  การสอบคดัเลือก  เพ่ือแตง่ตัง้พนกังานเทศบาล  ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 
       (4)  การคดัเลือก  เพ่ือแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลต าแหน่งบริหารให้ด ารงต าแหนง่ใน
ระดบัท่ีสงูขึน้ 
  ให้เลขานกุาร  ก.ท.จ.   รายงานไปยงั  ก.ท. โดยสง่ส าเนาประกาศเก่ียวกบัการคดัเลือกนัน้          
อยา่งละ  3  ฉบบั  ไปให้ภายใน ห้าวนัท าการนบัแตว่นัท่ีประกาศ 

  ข้อ  388    ให้เทศบาลจดัให้มีทะเบียนประวตัขิองพนกังานเทศบาลทกุคน โดยจดัเก็บไว้ท่ี
เทศบาล 1 ฉบบั  ก.ท.จ.  1  ฉบบั  และสง่ให้  ก.ท. เก็บไว้ 1 ฉบบั 
 
 
 
  การจดัท าทะเบียนประวตัขิองพนกังานเทศบาล  ลกัษณะ รูปแบบ วิธีปฏิบตัเิก่ียวกบั
ทะเบียนประวตัิ  วิธีการบนัทึกรายการในทะเบียนประวตัิ   และการจดัท าแฟ้มประวตัิพนกังานเทศบาล   
ให้น ากฎหมายหรือระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บงัคบั       
โดยอนโุลม 

  ข้อ  389    พนกังานเทศบาล  ผู้ใดได้รับอนญุาตให้ไปศกึษาฝึกอบรมดงูาน  หรือ
ปฏิบตัิการวิจยัในประเทศ  หรือตา่งประเทศ  ได้รับอนญุาตให้ลาไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศ  
หรือลาตดิตามคูส่มรสตามระเบียบว่าด้วยการลาของพนกังานเทศบาล  ได้รับวฒุิเพิ่มขึน้หรือสงูขึน้  สมรส  
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หยา่  เปล่ียนช่ือตวัหรือช่ือสกลุ หรือตาย ให้เทศบาลท่ีอนญุาตหรือได้รับแจ้ง รายงานไปยงั  ก.ท.จ. และ 
ก.ท. ภายในห้าวนัท าการนบัแตว่นัอนญุาตหรือวนัได้รับแจ้ง แล้วแตก่รณี 

  ข้อ  390    ให้เทศบาลค านวณอตัราก าลงัพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษา          
ตามเกณฑ์ท่ี ก.ท. ก าหนด  แล้วรายงาน ก.ท. ทราบตามแบบท่ีรายงานให้ ก.ท.จ.ทราบในข้อ 23 (8) ภายใน
เดือนมิถนุายน  ของทกุปี 

หมวด  15 
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง 

  ข้อ  391    ในหมวดนี ้
  “สว่นราชการ”   หมายความวา่  สว่นราชการท่ีเทศบาลประกาศจดัตัง้ขึน้ ตามมาตรฐาน
ทัว่ไปเก่ียวกบัโครงสร้างการแบง่สว่นราชการของเทศบาล และให้รวมถึงโรงเรียนหรือหนว่ยงานอ่ืนท่ีอยู่
สงักดัในเทศบาลด้วย 
  “ลกูจ้าง”   หมายความวา่  ลกูจ้างประจ า  ลกูจ้างชัว่คราว  และลกูจ้างลกัษณะ                           
ผู้ช านาญงานของเทศบาล  โดยไมร่วมถึงลกูจ้างของสถานธนานบุาลของเทศบาล 
  “ลกูจ้างประจ า” หมายความวา่  ลกูจ้างรายเดือน  รายวนั  และรายชัว่โมงท่ีจ้างไว้            
ปฏิบตังิานท่ีมีลกัษณะประจ าโดยไมมี่ก าหนดเวลาการจ้างตามอตัราและจ านวนท่ีก าหนดไว้และรับเงิน         
คา่จ้างจากงบประมาณหมวดคา่จ้างประจ าของเทศบาล หรือหมวดเงินอดุหนนุของรัฐบาลด้วย 
  “ลกูจ้างชัว่คราว” หมายความวา่  ลกูจ้างรายเดือน  รายวนั  และรายชัว่โมงท่ีจ้างไว้               
ปฏิบตังิานท่ีมีลกัษณะชัว่คราว   และหรือมีก าหนดเวลาจ้าง   แตท่ัง้นี ้ระยะเวลาการจ้างต้องไมเ่กินปี                 
งบประมาณและรับเงินคา่จ้างจากงบประมาณหมวดคา่จ้างชัว่คราวหรือจากยอดเงินอ่ืนใด 
 
 
 
 
 
  “ลกูจ้างลกัษณะผู้ช านาญงาน” หมายความว่า   ลกูจ้างซึ่งมีความรู้ความช านาญใน      
งานเฉพาะอยา่ง ท่ีจะต้องปฏิบตัเิป็นอยา่งดี  ทัง้เคยปฏิบตังิานชนิดนัน้มานานไมน้่อยกวา่ 5 ปี  โดยมี            
ใบรับรองความรู้ความช านาญและความสามารถในการท างานจากสถานท่ีท างานเดิมท่ีผู้นัน้เคยปฏิบตัิ     
งานมาแล้ว 
  “เวลาท างานปกติ” หมายความวา่  เวลาท างานของทางราชการ  หรือเวลาอ่ืนใดท่ี                  
นายกเทศมนตรีก าหนดตามลกัษณะงานให้เป็นเวลาท างานปกติ 
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  “วนัหยดุประจ าสปัดาห์” หมายความวา่  วนัอาทิตย์ หรือวนัอ่ืนใดท่ีนายกเทศมนตรี
ก าหนดขึน้เพ่ือความเหมาะสมตามลกัษณะงานของเทศบาล โดยอาจก าหนดวนัหยดุประจ าสปัดาห์ เป็น
สองวนั ก็ได้ 
  “วนัหยดุพิเศษ”  หมายความวา่  วนัหยดุท่ีทางราชการประกาศเป็นวนัหยดุราชการ   
นอกจากวนัหยดุประจ าสปัดาห์ 
  “คา่จ้างอตัราปกติ” หมายความวา่  คา่จ้างรายเดือน รายวนั และรายชัว่โมง รวมถึง 
เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบตามอตัราท่ีก าหนดจา่ยให้ลกูจ้างส าหรับการปฏิบตังิานปกติ 
  “คา่จ้างรายเดือน” หมายความวา่  คา่จ้างท่ีก าหนดอตัราจา่ยเป็นรายเดือน  รวมถึง                 
เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ 
  “คา่จ้างรายวนั” หมายความวา่  คา่จ้างท่ีก าหนดอตัราจา่ยเป็นรายวนัในวนัท างาน              
ปกติ  รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ 
  “คา่จ้างรายชัว่โมง” หมายความวา่  คา่จ้างท่ีก าหนดอตัราจา่ยเป็นรายชัว่โมงในวนั              
ท างานปกต ิ รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้ รบ 
  “คา่จ้างนอกเวลา” หมายความวา่ คา่จ้างท่ีก าหนดจา่ยให้แก่ลกูจ้างรายวนัและราย                
ชัว่โมง  เน่ืองจากต้องปฏิบตัิราชการนอกเวลาท างานปกติ 
  “คา่จ้างในวนัหยดุ” หมายความวา่ คา่จ้างท่ีก าหนดจา่ยให้แก่ลกูจ้างรายวนัและ                 
รายชัว่โมง  กรณีสัง่ให้ปฏิบตัิราชการในวนัหยดุประจ าสปัดาห์หรือวนัหยดุพิเศษ 

“คา่อาหารท าการนอกเวลา” หมายความวา่  คา่อาหารท่ีก าหนดจา่ยให้แก่ลกูจ้าง                 
รายเดือน  เน่ืองในการปฏิบตัริาชการนอกเวลาท าการปกตหิรือปฏิบตัริาชการในวนัหยดุประจ าสปัดาห์           
หรือวนัหยดุพิเศษ 

“เงินชว่ยพิเศษ” หมายความวา่  เงินชว่ยเหลือคา่ท าศพของลกูจ้างท่ีจา่ยในกรณี                                
ลกูจ้างถึงแก่ความตายในระหวา่งรับราชการ 

 
 

“ท้องถ่ินอ่ืน” หมายความวา่ ท้องถ่ินท่ีลกูจ้างต้องเดนิทางไปปฏิบตัริาชการนอกเขต                 
เทศบาลท่ีตนสงักดั 

“ฝึกอบรม” หมายความว่า   การเพิ่มพนูความรู้ความช านาญ หรือประสบการณ์                        
ด้วยการเรียน  การวิจยั  การอบรม  การสมัมนา  หรือการปฏิบตังิานโดยไมมี่การรับปริญญา หรือ                  
ประกาศนียบตัรวิชาชีพตาม กฎ ก.พ. วา่ด้วยการนัน้   และหมายความรวมตลอดถึงการฝึกฝนภาษา              
และการรับค าแนะน าก่อนเข้าฝึกอบรมหรือการดงูานท่ีเป็นสว่นหนึง่ของการฝึกอบรม หรือตอ่จากการ              
ฝึกอบรมนัน้ด้วย 
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  “ดงูาน” หมายความวา่ การเพิ่มพนูความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสงัเกตการณ์ 
  “ปี” หมายความวา่  ปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 
คุณสมบัตขิองลูกจ้าง 

  ข้อ  392    ผู้ ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นลกูจ้าง อย่างน้อยจะต้องมีคณุสมบตัิและไมมี่ลกัษณะ    
ต้องห้ามเบือ้งต้น  ดงันี ้

(1) มีสญัชาตไิทย 
(2) มีอายไุมต่ ่ากวา่สิบแปดปีบริบรูณ์ และไมเ่กินห้าสิบห้าปี 
(3) เป็นผู้ เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น   

ประมขุตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยด้วยความบริสทุธ์ิใจ 
(4) ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหนง่ข้าราชการการเมือง 
(5) ไมเ่ป็นผู้ มีกายทพุพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้    ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด  ดงันี ้
(ก) โรคเรือ้นในระยะติดตอ่หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม 
(ข) วณัโรคในระยะอนัตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม 
(ง) โรคตดิยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสรุาเรือ้รัง 

 
 
 
 
  (6)  ไมเ่ป็นผู้อยูใ่นระหวา่งถกูสัง่ให้พกัราชการหรือถกูสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน           
ตามมาตรฐานทัว่ไป หลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานเทศบาล  ตาม
กฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถ่ิน  หรือตามกฎหมายอ่ืน 
  (7)  ไมเ่ป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดี  จนเป็นท่ีรังเกียจของสงัคม 

(8) ไมเ่ป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
(9) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 
(10)  ไมเ่ป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุเพราะกระท า                   

ความผิดทางอาญา  เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
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  (11) ไมเ่ป็นผู้ เคยถกูลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไลอ่อกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ                       
หนว่ยงานอ่ืนของรัฐ   
  (12) ไมเ่ป็นผู้ เคยถกูลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระท าผิดวินยัตามมาตรฐาน             
ทัว่ไป หลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานเทศบาล ตามกฎหมายวา่ด้วย
ระเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน   
  (13) ไมเ่ป็นผู้ เคยถกูลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินยัตามมาตรฐานทัว่ไป หลกัเกณฑ์   
และวิธีการเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานเทศบาล ตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารงาน
บคุคลส่วนท้องถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน  
  (14) ไมเ่ป็นผู้ เคยกระท าการทจุริตในการสอบเข้ารับราชการ 

  ข้อ  393    ก.ท.จ. มีอ านาจพิจารณายกเว้นส าหรับลกูจ้างผู้ ท่ีขาดคณุสมบตัติามข้อ     
392 (2)  เป็นรายบคุคลได้ แตอ่ายไุมต่ ่ากวา่สิบแปดปี และไมเ่กินหกสิบปี หรือการจ้างลกูจ้างลกัษณะ      
ผู้ช านาญงาน  มีอ านาจพิจารณายกเว้นส าหรับลกูจ้างผู้ ท่ีขาดคณุสมบตัติามข้อ 392 (2) และ (10)       
เป็นรายบคุคลได้                
  ผู้ ท่ีขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ  392 (7)  (9)  (10)  หรือ(14)   ก.ท.จ.                            
อาจพิจารณายกเว้น ให้เข้ารับราชการได้ หรือผู้ ท่ีขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 392 (11)       
หรือ (12)  ถ้าผู้นัน้ได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสองปีแล้ว   หรือผู้ ท่ีขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะ     
ต้องห้ามตามข้อ 392 (13)  ถ้าผู้นัน้ได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใชเ่ป็นกรณีออกจาก
งานหรือราชการเพราะกระท าผิดในกรณีทจุริตตอ่หน้าท่ี  ก.ท.จ.  อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้   
ส าหรับการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีท่ีขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้าม  ให้น า         
ขัน้ตอนและวิธีการท่ีก าหนดส าหรับพนกังานเทศบาลมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
 
 
 

ส่วนที่  2 
การก าหนดต าแหน่ง การจ้าง อัตราค่าจ้าง และการแต่งตัง้ 

  ข้อ  394    มาตรฐานต าแหน่งลกูจ้าง และคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ของลกูจ้าง               
ให้เป็นไปตามท่ี  ก.ท. ก าหนด  ท้ายประกาศนี ้
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ข้อ  395    ต าแหนง่ลกูจ้างของเทศบาลท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัซึง่ก าหนด ต าแหนง่
นอกเหนือจากต าแหนง่ ท่ี ก.ท. ก าหนดตามข้อ 394 หากต าแหนง่ว่างลงให้ยบุเลิก หรือปรับแก้ไขให้
สอดคล้องตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ ตามข้อ  394 

  ข้อ  396   ลกูจ้างชัว่คราวซึง่มีลกัษณะงานในหน้าท่ีเหมือนกบัพนกังานเทศบาลหรือ       
ข้าราชการพลเรือนในสายผู้ปฏิบตังิานให้ก าหนดต าแหน่ง ดงันี  ้

      (1)  ก าหนดคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่เหมือนต าแหนง่พนกังานเทศบาลหรือ   
ข้าราชการพลเรือนต าแหนง่นัน้  และก าหนดคณุวฒุิท่ีไมส่งูเกินความจ าเป็นตอ่หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

    (2)  ก าหนดช่ือต าแหนง่ตามลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ และไมใ่ห้ซ า้หรือเหมือนกบัช่ือ 
ต าแหนง่พนกังานเทศบาล  

  ข้อ  397    ลกูจ้างชัว่คราวซึง่มีลกัษณะงานในหน้าท่ีเหมือนกบัลกูจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัให้ก าหนดคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่และช่ือต าแหนง่เหมือนต าแหนง่ลกูจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงัต าแหนง่นัน้ 

ข้อ  398    การจ้างลกูจ้างชัว่คราวให้ก าหนดระยะเวลาการจ้างให้สอดคล้องกบัระยะเวลา          
ท่ีจ าเป็นต้องมีผู้ปฏิบตังิานและให้มีภารกิจปริมาณงานท่ีต้องปฏิบตัิตอ่เน่ือง  แตท่ัง้นีร้ะยะเวลาการจ้างต้อง
ไมเ่กิน ปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 ข้อ  399    การก าหนดจ านวนต าแหนง่ลกูจ้างของเทศบาล  ยกเว้นลกูจ้างท่ีรับคา่จ้างจาก
เงินอดุหนนุของรัฐบาล ให้  ก.ท.จ. ก าหนดวา่จะมีต าแหน่งใดในหนว่ยงานหรือสว่นราชการใด  จ านวน  
เทา่ใด   โดยให้เทศบาลจดัท าแผนอตัราก าลงัของลกูจ้าง เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบ
ของ  ก.ท.จ.     
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  ข้อ  400    ก าหนดให้  ก.ท.จ. มีอ านาจก าหนดต าแหนง่ลกูจ้างเทศบาลในสว่นราชการ
ตา่ง ๆ ของเทศบาล โดยให้ค านงึถึงภารกิจ อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ลกัษณะงานท่ีต้องปฏิบตัิ ความ
ยากและคณุภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทัง้ภาระคา่ใช้จา่ยของเทศบาลท่ีต้องจา่ยในด้านบุคคล 

  ข้อ  401    การก าหนดต าแหนง่ลกูจ้างเทศบาลในสว่นราชการตา่ง ๆ  ของเทศบาล ให้ 
เทศบาลจดัท าเป็นแผนอตัราก าลงัของเทศบาล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหนง่ และการใช้ต าแหนง่
ลกูจ้างเทศบาลแล้วเสนอให้  ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ    โดยให้จดัท าและก าหนดรวมไว้ในแผน
อตัราก าลงัพนกังานเทศบาล 

  ข้อ  402    ในการจดัท าแผนอตัราก าลงัลกูจ้างเทศบาล การก าหนดต าแหนง่ลกูจ้าง การ
ปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ลกูจ้าง  ให้น าแนวทางและวิธีการท่ีก าหนดไว้ส าหรับพนกังานเทศบาลมาใช้
บงัคบัโดยอนโุลม 

  ข้อ  403    เพ่ือเป็นการประหยดังบประมาณของท้องถ่ินและไมใ่ห้มีภาระผกูพนัด้าน               
สวสัดกิารของลกูจ้างมากเกินไป โดยให้พิจารณาปรับใช้อตัราก าลงัลกูจ้างประจ าท่ีมีอยูเ่ดมิก่อน หากมี       
ความจ าเป็นต้องจ้างลกูจ้างให้พิจารณาจ้างลกูจ้างชัว่คราวก่อน  หรือพิจารณาจ้างเหมาบริการ และควร
จ้างลกูจ้างประจ าให้น้อยท่ีสดุ โดยให้ค านงึถึงการควบคมุงบประมาณรายจา่ยเก่ียวกบัเงินเดือน ประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน และคา่จ้างของพนกังานเทศบาล ไมใ่ห้สงูกว่าร้อยละส่ีสิบของเงินงบประมาณรายจา่ย      
ประจ าปี ตามมาตรา 35  แห่งพระราชบญัญตัริะเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

ข้อ  404    ต าแหนง่ลกูจ้างท่ีรับคา่จ้างจากเงินอดุหนนุของรัฐบาลจะมีต าแหนง่ใด ใน
หนว่ยงานหรือสว่นราชการใดของเทศบาล และมีจ านวนเทา่ใด  ให้เป็นไปตามความตกลงกบัส านกั         
งบประมาณ 

 

 

 

 

  ข้อ  405    การจ้างลกูจ้าง  ให้เทศบาลด าเนินการโดยวิธีการคดัเลือกโดยให้แตง่ตัง้
คณะกรรมการคดัเลือกไมน้่อยกวา่  3  คน  เพ่ือด าเนินการคดัเลือก 
  การคดัเลือกตามวรรคหนึง่  อาจด าเนินการโดยวิธีสมัภาษณ์ สอบข้อเขียน สอบปฏิบตัิ 
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วิธีใดวิธีหนึง่  หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม 

  ข้อ  406    อตัราคา่จ้างลกูจ้างประจ าให้เป็นไปตามบญัชีก าหนดอตัราคา่จ้างลกูจ้าง           
ของเทศบาลท้ายประกาศนี ้
  นายกเทศมนตรีเป็นผู้ มีอ านาจสัง่จ้างลกูจ้าง  ในอตัราคา่จ้างขัน้ต ่าสดุของต าแหนง่ 

ข้อ  407    การให้ลกูจ้างประจ าได้รับคา่จ้างให้เป็นไปตามบญัชีก าหนดอตัราคา่จ้าง             
ขัน้ต ่าและขัน้สงูของลกูจ้างประจ าของเทศบาลท้ายประกาศนี ้

  ข้อ  408    การเพิ่มคา่จ้างลกูจ้างประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ     
เง่ือนไขการเล่ือนขัน้เงินเดือนส าหรับพนกังานเทศบาล   

ข้อ  409    การให้ลกูจ้างประจ าได้รับคา่จ้างเพื่อการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่สงูขึน้ให้        
เป็นไปตามบญัชีเปรียบเทียบขัน้คา่จ้างแตล่ะกลุม่ กรณีลกูจ้างประจ าได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่           
สงูขึน้ท้ายประกาศนี ้

  ข้อ  410    อตัราคา่จ้างลกูจ้างชัว่คราว 
    (1)  ลกูจ้างชัว่คราวซึง่มีลกัษณะงานในหน้าท่ีเหมือนกบัต าแหนง่ลกูจ้างให้ได้รับ              

อตัราคา่จ้างในอตัราคา่จ้างขัน้ต ่าของลกูจ้างนัน้   
      (2)  ลกูจ้างชัว่คราวซึง่มีลกัษณะงานในหน้าท่ีเหมือนกบัต าแหนง่ข้าราชการหรือ
พนกังานสว่นท้องถ่ิน หรือข้าราชการพลเรือนให้ได้รับอตัราคา่จ้างในอตัราเงินเดือนขัน้ต ่าของต าแหนง่            
ข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ินหรือข้าราชการพลเรือนต าแหนง่นัน้ 
      (3)  ผู้ช านาญงานให้ได้รับอตัราคา่จ้างตามบญัชีก าหนดอตัราคา่จ้างขัน้ต ่าและขัน้สงู    
ลกูจ้างของเทศบาล ตามล าดบัและอตัราท่ี ก.ท.จ.เห็นสมควร 

 

 

 

  ข้อ  411    การจ้างลกูจ้างท่ีมีเง่ือนไขให้จ้างจากผู้ มีคณุวฒุิ  ให้จ้างในอตัราคา่จ้างตาม    
วฒุิและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้    ในกรณีจ้างผู้ ท่ีส าเร็จการศกึษาจากตา่งประเทศให้ถืออตัราคา่จ้างตามอตัรา             
เงินเดือนท่ี  ก.ท.จ. ก าหนด 
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  ข้อ  412    การจ้างลกูจ้าง ให้ด าเนินการจ้างจากบญัชีผู้ ได้รับการคดัเลือกตามล าดบัท่ี             
ของผู้ ได้รับการคดัเลือก  ตามข้อ  405  

  ข้อ  413    การจ้างลกูจ้างลกัษณะผู้ช านาญงาน  ให้ ก.ท.จ. ก าหนดอตัราคา่จ้างตาม                     
ท่ีเห็นสมควรตามบญัชีก าหนดอตัราคา่จ้างตามข้อ  410 (3)   

  ข้อ  414    การจ้างและแตง่ตัง้ลกูจ้างให้ด ารงต าแหนง่ใด  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้แตง่ตัง้ 
โดยความเห็นชอบของ  ก.ท.จ.  

  ข้อ  415    การโอนลกูจ้างประจ าระหวา่งเทศบาล หรือกบัหนว่ยราชการอ่ืนอาจกระท าได้ 
ในกรณีเจ้าตวัสมคัรใจและผู้ มีอ านาจจ้างทัง้สองฝ่ายตกลงยินยอม  ทัง้นี ้ ในการแตง่ตัง้หรือให้พ้นจาก
ต าแหนง่แล้วแตก่รณี ต้องได้รับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.  โดยแตง่ตัง้ให้  ด ารงต าแหนง่และได้รับคา่จ้าง
ในอตัราท่ีไมส่งูกวา่เดมิ และให้นบัเวลาการท างานตอ่เน่ืองกนั 

ข้อ  416    ลกูจ้างประจ าผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว ประสงค์จะกลบัเข้ารับราชการ   
หากเทศบาลต้องการจะรับผู้นัน้เข้ารับราชการ  ให้นายกเทศมนตรีสัง่จ้างและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่  และ
รับคา่จ้างตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ส าหรับพนกังานเทศบาลโดยอนโุลม 

ข้อ  417    ลกูจ้างประจ าผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ด้วยการรับราชการ              
ทหาร และพ้นจากราชการทหารโดยไมมี่ความเสียหาย  ถ้าประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นลกูจ้างประจ า           
ในเทศบาลเดมิภายในก าหนดหนึง่ร้อยแปดสิบวนันบัแตว่นัพ้นจากราชการทหาร ให้นายกเทศมนตรีสัง่จ้าง
และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่และรับคา่จ้าง  ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ส าหรับพนกังานเทศบาล
โดยอนโุลม 

ข้อ  418    การแตง่ตัง้ลกูจ้างประจ าผู้ด ารงต าแหนง่ใดไปด ารงต าแหนง่ใหม ่ ผู้นัน้ต้อง                   
มีคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ใหมท่ี่ก าหนดในข้อ  394 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
วินัยและการรักษาวินัย 
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  ข้อ  419   ลกูจ้างต้องรักษาวินยัโดยเคร่งครัดอยูเ่สมอ  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัติาม           
ถือวา่ผู้นัน้กระท าผิดวินยั  จกัต้องได้รับโทษตามท่ีก าหนดไว้ 

  ข้อ  420    วินยัของลกูจ้าง  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัวินยัและ                  
การรักษาวินยัและการด าเนินการทางวินยัของพนกังานเทศบาลซึง่น ามาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

ส่วนที่ 4 
การออกจากราชการ 

  ข้อ  421    ลกูจ้างออกจากราชการ  เม่ือ 
(1) ตาย 
(2) พ้นจากราชการตามระเบียบวา่ด้วยบ าเหน็จลกูจ้างของหนว่ยการบริหาร                        

ราชการสว่นท้องถ่ิน 
(3) ได้รับอนญุาตให้ลาออก 
(4) ถกูสัง่ให้ออกจากราชการตามข้อ  424 (3) (4) 
(5) ครบก าหนดการจ้าง 
(6) ถกูสัง่ลงโทษปลดออก  หรือไลอ่อก 
(7) ขาดคณุสมบตัติามข้อ  392 

วนัออกจากราชการตาม (6) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการให้ออก         
จากราชการของพนกังานเทศบาลโดยอนโุลม 

  ข้อ  422    การลาออกของลกูจ้าง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการให้  
ออกจากราชการของพนกังานเทศบาลโดยอนโุลม  

ข้อ  423    ลกูจ้างผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร                     
ให้นายกเทศมนตรีสัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการ 
  วนัออกจากราชการตามข้อนี ้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ส าหรับ      
พนกังานเทศบาลโดยอนโุลม 
 
 
 

ข้อ  424    นายกเทศมนตรีมีอ านาจสัง่ให้ลกูจ้างออกจากราชการโดยความเห็นชอบของ  
ก.ท.จ. เม่ือปรากฏวา่ 

(1) ลกูจ้างผู้ใดขาดคณุสมบตัติามข้อ  392 
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(2) ลกูจ้างผู้ใดเจ็บป่วยไมอ่าจปฏิบตัริาชการในหน้าท่ีของตนได้โดยสม ่าเสมอ             
หรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าท่ีราชการของตนได้อนัเป็นผลเน่ืองมาจากต้องตกอยูใ่นภยนัตรายใด ๆ และเวลา        
ได้ลว่งพ้นไปเกินหกสิบวนั  ยงัไมมี่ผู้ใดพบเห็น 

(3) ลกูจ้างผู้ใดหย่อนความสามารถด้วยเหตใุดในอนัท่ีจะปฏิบตัหิน้าท่ีของตน             
หรือประพฤตหิน้าท่ีของตน หรือประพฤติตนไมเ่หมาะสมกบัต าแหนง่หน้าท่ีหรือบกพร่องในหน้าท่ีด้วย        
เหตอุนัใด  และนายกเทศมนตรีเห็นว่า  ถ้าให้ผู้นัน้รับราชการตอ่ไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ  ก็ให้
นายกเทศมนตรีแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้ท าการสอบสวนโดยไมช่กัช้า ส าหรับหลกัเกณฑ์และวิธีการ
สอบสวนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัวินยัและการรักษาวินยัและการด าเนินการทางวินยั
ของพนกังานเทศบาลโดยอนโุลม 

(4) ลกูจ้างผู้ใดถกูกลา่วหาว่ากระท าผิดวินยัอยา่งร้ายแรงและได้มีการสอบสวนตาม   
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัวินยัและการรักษาวินยัและการด าเนินการทางวินยัของพนกังานเทศบาล
แล้ว  การสอบสวนไมไ่ด้ความวา่กระท าผิดท่ีจะถกูลงโทษ ปลดออก หรือไลอ่อก แตมี่มลทินหรือมวัหมองใน
กรณีท่ีถกูสอบสวน ซึง่จะให้ปฏิบตัริาชการตอ่ไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 

(5) ลกูจ้างผู้ใดต้องรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุ  ให้จ าคกุในความผิดท่ีได้         
กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหโุทษ  ซึง่ยงัไมถ่ึงกบัจะต้องลงโทษปลดออกหรือไลอ่อก 

(6) ลกูจ้างผู้ใดขาดราชการบอ่ยครัง้ ซึง่ยงัไมถ่ึงกบัจะต้องถกูลงโทษปลดออก หรือ          
ไลอ่อก 

(7) ยบุเลิกต าแหนง่ 
วนัออกจากราชการตามข้อนี ้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการให้ออก   

จากราชการของพนกังานเทศบาลมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
การให้ออกจากราชการตามข้อนีไ้มถื่อเป็นโทษทางวินยั 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  5 
การอุทธรณ์  การพจิารณาอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ 



 195 

  ข้อ  425    ลกูจ้างผู้ใดถกูสัง่ลงโทษหรือถกูสัง่ให้ออกจากราชการตามข้อ  424  ตาม    
ประกาศนีด้้วยเหตใุด ๆ  ให้ผู้นัน้มีสิทธิอทุธรณ์ค าสัง่หรือมีสิทธิร้องทกุข์  ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกบัสิทธิการอทุธรณ์ การพิจารณาอทุธรณ์ และการร้องทกุข์ของพนกังานเทศบาลโดยอนโุลม 

 
ส่วนที่  6 
การลา 

  ข้อ  426      การลาป่วยของลกูจ้างก าหนดไว้ดงันี ้
      (1)  การลาป่วยกรณีปกติ 

(ก)  ในปีหนึง่ลกูจ้างประจ ามีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอตัราปกตริะหว่างลาได้      
ไมเ่กินหกสิบวนั  แตถ้่านายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะให้ลาโดยได้รับคา่จ้างอตัราปกตริะหวา่งลาตอ่ไปอีก  
ก็ได้  แตไ่มเ่กินหกสิบวนั 
         (ข)  ลกูจ้างชัว่คราวท่ีมีระยะเวลาการจ้างหนึง่ปี  มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับคา่จ้างอตัรา
ปกติระหวา่งลา  ในชว่งระยะเวลาการจ้างไมเ่กินสิบห้าวนัท าการ  ในกรณีท่ีมีระยะเวลาการจ้างตัง้แต ่     
เก้าเดือนขึน้ไปแตไ่มถ่ึงหนึง่ปีมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับคา่จ้างอตัราปกตริะหว่างลาในชว่งระยะเวลาการจ้าง
ไมเ่กินแปดวนัท าการ  ในกรณีมีระยะเวลาการจ้างตัง้แตห่กเดือนขึน้ไปแตไ่มถ่ึงเก้าเดือน  มีสิทธิลาป่วยโดย
ได้รับคา่จ้างอตัราปกตริะหว่างลา  ในชว่งระยะเวลาการจ้างไมเ่กินหกวนัท าการ  ในกรณีท่ีมีระยะเวลา   
การจ้างต ่ากวา่หกเดือนมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับคา่จ้างอตัราปกตริะหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่
เกินส่ีวนัท าการ 
      (2)  การลาป่วยกรณีประสบอนัตรายเพราะเหตปุฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
         (ก)  ลกูจ้างประจ าป่วย  เพราะเหตปุฏิบตัริาชการในหน้าท่ี หรือเน่ืองจากการปฏิบตัิ
ราชการในหน้าท่ี  หรือถกูประทษุร้ายเพราะเหตกุระท าตามหน้าท่ี   ถ้าลาป่วยครบตาม (1) (ก)  แล้วยงัไม่
หาย และแพทย์ของทางราชการลงความเห็นวา่มีทางท่ีจะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถท างานได้ก็ให้
ลาป่วยเพ่ือรักษาพยาบาล  เทา่ท่ีนายกเทศมนตรีเห็นสมควรอนญุาตให้ลาโดยได้รับคา่จ้างอตัราปกต ิ ทัง้นี ้  
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ถ้าเป็นลกูจ้างประจ ารายวนัและรายชัว่โมงไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้างในวนัหยดุประจ าสปัดาห์  แตถ้่าแพทย์ลง
ความเห็นวา่ไมมี่ทางท่ีจะรักษาพยาบาลให้หายได้  ก็ให้พิจารณาสัง่ให้ออกจาก    ราชการเพ่ือรับบ าเหน็จ
ตอ่ไป 
         (ข)  ถ้าอนัตรายหรือการเจ็บป่วย  หรือการถกูประทษุร้ายอนัเกิดจากกรณีดงักลา่ว      
ใน (ก)  ท าให้ลกูจ้างประจ าผู้ ใดตกเป็นผู้ทพุพลภาพหรือพิการ  อนัเป็นเหตจุะต้องสัง่ให้ออกจากราชการ
ตามมาตรฐานทัว่ไปนี ้ หากผู้บงัคบับญัชาเจ้าสงักดัของลกูจ้างประจ าผู้นัน้พิจารณา  เห็นวา่ลกูจ้างประจ า
ผู้นัน้ยงัอาจปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนใดท่ีเหมาะสมได้  และเม่ือลกูจ้างประจ าผู้นัน้สมคัรใจจะปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่ไป ให้
ย้ายลกูจ้างประจ าผู้นัน้ไปปฏิบตัหิน้าท่ีในต าแหนง่อ่ืนท่ีเหมาะสมโดยไม่ต้องสัง่ให้ออกจากราชการก็ได้  
โดยให้อยู่ในดลุยพินิจของนายกเทศมนตรี 
         (ค)  ลกูจ้างชัว่คราวป่วยเพราะเหตปุฏิบตังิานในหน้าท่ี หรือเน่ืองจากการปฏิบตังิาน
ในหน้าท่ี  หรือถกูประทษุร้ายเพราะเหตกุระท าตามหน้าท่ี  ถ้าลาป่วยครบตาม (1) (ข)  แล้วยงัไมห่ายและ
แพทย์ของทางราชการลงความเห็นวา่มีทางท่ีจะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถท างานได้  ให้นายก 
เทศมนตรีมีอ านาจอนญุาตให้ลาป่วยเพ่ือรักษาพยาบาล  โดยได้รับคา่จ้างอตัราปกตไิด้ตามท่ีเห็นสมควร  
แตต้่องไมเ่กินหกสิบวนั  ทัง้นี ้ ถ้าเป็นลกูจ้างชัว่คราวรายวนัและรายชัว่โมงไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้างในวนัหยดุ
ประจ าสปัดาห์  และถ้าแพทย์ลงความเห็นวา่ไมมี่ทางท่ีจะรักษาให้หายได้  ให้พิจารณาสัง่ให้ออกจาก    
ราชการ 
         ลกูจ้างผู้ใดเจ็บป่วยไมอ่าจปฏิบตังิานได้  ให้ย่ืนใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาก่อนหรือใน   
วนัท่ีลาเว้นแตก่รณีจ าเป็นจะเสนอหรือจดัสง่ใบลาในวนัแรกท่ีมาปฏิบตัริาชการก็ได้ 
         การลาป่วยเกินสามวนั  ต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจบุนัชัน้หนึง่สง่พร้อมกบัใบลา
ด้วย  เว้นแตผู่้ มีอ านาจอนญุาตให้ลาจะเห็นสมควรเป็นอยา่งอ่ืน 

  ข้อ  427    ในปีหนึง่ลกูจ้างประจ ามีสิทธิลากิจสว่นตวั  รวมทัง้ลาไปตา่งประเทศ  โดย
ได้รับคา่จ้างอตัราปกตริะหว่างลาไมเ่กินส่ีสิบห้าวนัท าการ    แตใ่นปีแรกท่ีได้รับการบรรจเุป็นลกูจ้างประจ า
ให้   ได้รับคา่จ้างระหวา่งลาไมเ่กินสิบห้าวนั ลกูจ้างประจ ารายวนัและรายชัว่โมงไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้างใน
วนัหยดุประจ าสปัดาห์  แตถ้่านายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะให้ลาโดยได้รับคา่จ้างอตัราปกตริะหว่างลาตอ่ไป
อีกก็ได้ 
  ลกูจ้างประจ าผู้ใดประสงค์จะลากิจสว่นตวั  ให้เสนอใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ 
และเม่ือได้รับอนญุาตแล้วจงึจะหยดุราชการได้  เว้นแตมี่เหตจุ าเป็นไมส่ามารถขอรับอนญุาตได้ทนัจะเสนอ
ใบลา พร้อมระบเุหตจุ าเป็นไว้แล้วหยดุราชการไปก่อนก็ได้  แตจ่ะต้องชีแ้จงเหตผุลให้ผู้บงัคบับญัชาทราบ
โดยเร็ว 
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  ข้อ  428    การลาพกัผ่อนประจ าปีของลกูจ้างประจ า ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดส าหรับ                  
พนกังานเทศบาลโดยอนโุลม 

  ข้อ  429   ลกูจ้างประจ ามีสิทธิลาคลอดบตุรโดยได้รับคา่จ้างนบัรวมวนัหยดุประจ า
สปัดาห์และวนัหยดุพิเศษในระหวา่งลาไมเ่กินเก้าสิบวนั  ลกูจ้างประจ ารายวนัและรายชัว่โมงไมมี่สิทธิได้รับ
คา่จ้างในวนัหยดุประจ าสปัดาห์ 
  ลกูจ้างประจ าท่ีลาคลอดบตุรตามวรรคแรก หากประสงค์จะลาเพื่อเลีย้งดบูตุรเพิ่มอีก         
ให้มีสิทธิลากิจสว่นตวัเพ่ือเลีย้งดบูตุรตอ่เน่ืองจากการลาคลอดบตุร โดยได้รับคา่จ้างระหวา่งลาได้อีกไมเ่กิน 
สามสิบวนัท าการ และให้นบัรวมในวนัลากิจสว่นตวัส่ีสิบห้าวนัท าการด้วย 
  ลกูจ้างชัว่คราวรายเดือนท่ีจ้างไว้ปฏิบตังิานตอ่เน่ือง มีสิทธิลาเน่ืองจากการคลอดบตุรปี
หนึง่ไมเ่กินเก้าสิบวนั โดยมีสิทธิได้รับคา่จ้างระหว่างลาจากสว่นราชการไมเ่กินส่ีสิบห้าวนั เว้นแต ่กรณีท่ีเร่ิม
เข้าปฏิบตังิานในปีแรกไมค่รบเจ็ดเดือน ไม่อยูใ่นข่ายได้รับสิทธิดงักลา่ว 

  ข้อ  430    ลกูจ้างประจ าท่ียงัไมเ่คยอปุสมบทในพระพทุธศาสนา หรือยงัไมเ่คยไป
ประกอบพิธีฮจัย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอดุอิาระเบีย  ประสงค์จะลาอปุสมบทหรือลาไปประกอบ     
พิธีฮจัย์แล้วแตก่รณี  มีสิทธิลาโดยได้รับคา่จ้างอตัราปกตริะหวา่งลาไมเ่กินหนึง่ร้อยย่ีสิบวนั  ในปีแรกท่ี    
เร่ิมเข้าปฏิบตังิานเป็นลกูจ้างประจ าจะไม่ได้รับคา่จ้างระหวา่งลา  ลกูจ้างประจ ารายวนัและรายชัว่โมง       
ไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้างในวนัหยดุประจ าสปัดาห์ 
  ผู้ประสงค์จะลาอปุสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮจัย์  ให้เสนอใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชา
ตามล าดบัชัน้ก่อนอปุสมบท  หรือวนัเดนิทางไปประกอบพิธีฮจัย์ไมน้่อยกวา่หกสิบวนั  เว้นแตมี่เหตผุลอนั
สมควรจะเสนอใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาน้อยกวา่หกสิบวนัก็ได้ 
  อ านาจการอนญุาตให้ลาเป็นของนายกเทศมนตรี 

  ข้อ  431    การลาเพ่ือตรวจคดัเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับการ      
ฝึกวิชาการทหาร เข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อมให้ถือปฏิบตัิดงันี ้

(1) ลกูจ้างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคดัเลือกเพ่ือเข้ารับราชการทหารตามกฎหมาย 
วา่ด้วยการรับราชการทหารโดยได้รับคา่จ้างอตัราปกตใินระหวา่งนัน้  การลาดงักลา่วจะต้องให้ผู้ลาแสดง
จ านวนวนัท่ีต้องเดนิทางไปกลบั  และวนัท่ีต้องอยูเ่พ่ือตรวจคดัเลือกเข้ารับราชการทหารเทา่ท่ีจ าเป็นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา  ลกูจ้างประจ ารายวนัและรายชัว่โมงไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้าง   ในวนัหยดุประจ า
สปัดาห์ 

(2) ลกูจ้างประจ ามีสิทธิลาเข้ารับการระดมพล  หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร   
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หรือเข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อม  โดยให้ได้รับคา่จ้างอตัราปกตใินระหว่างการระดมพลหรือเข้ารับ  
การฝึกวิชาการทหาร  หรือเข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อมนัน้  แตถ้่าพ้นระยะเวลาของการดงักลา่วแล้ว  
ไมม่ารายงานตวัเพ่ือเข้าปฏิบตังิานภายในเจ็ดวนั  ให้งดจา่ยคา่จ้างหลงัจากนัน้ไว้จนถึงวนัเข้าปฏิบตังิาน
เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีเหตจุ าเป็น นายกเทศมนตรีจะให้จา่ยคา่จ้างระหวา่งนัน้ตอ่ไปอีกก็ได้แตต้่องไมเ่กินเจ็ดวนั  
ลกูจ้างประจ ารายวนัและรายชัว่โมงไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้างในวนัหยดุประจ าสปัดาห์ 

(3)  ในกรณีลกูจ้างชัว่คราว  ลาเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร  ให้ได้รับคา่จ้างอตัราปกติ
ไมเ่กินหกสิบวนั  สว่นการลาเพ่ือเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อมแล้วแตก่รณีให้
ได้รับคา่จ้างอตัราปกตไิมเ่กินสามสิบวนั  ลกูจ้างชัว่คราวรายวนัและรายวนัชัว่โมงไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้างใน
วนัหยดุประจ าสปัดาห์ 
  ในกรณีการลาตาม  (2)  และ  (3)  หากลกูจ้างได้รับเงินเดือนตามชัน้ยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแล้ว  ไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้างของเทศบาล 

อ านาจการอนญุาตให้ลาเป็นของนายกเทศมนตรี 

ข้อ  432    การลาคร่ึงวนัในตอนเช้าหรือตอนบา่ยของลกูจ้าง  ให้นบัเป็นการลาคร่ึงวนั  
ตามประเภทการลานัน้ ๆ  

ข้อ  433    การลาและการจ่ายคา่จ้างระหว่างลานอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี ้             
ให้อยูใ่นดลุยพินิจของนายกเทศมนตรี   
  อ านาจการอนญุาตในการลาตามข้อ 426  ข้อ 427  ข้อ 428  และข้อ 429  ให้เป็นไป            
ตามท่ี  ก.ท. ก าหนด  ตามตารางแนบท้าย 
 

ส่วนที่  7 
การจ่ายค่าจ้างและทะเบียนลูกจ้าง 

  ข้อ  434    ห้ามสัง่ลกูจ้างไปปฏิบตัริาชการในท้องถ่ินอ่ืน  เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นแท้จริงท่ี
ต้องใช้ความรู้ความช านาญพิเศษ  หรือความไว้วางใจในลกูจ้างนัน้  และไมอ่าจหาจ้างได้ในท้องถ่ินนัน้ 

  ข้อ  435    การปฏิบตัริาชการนอกเวลาท างานปกต ิ หรือการปฏิบตัริาชการในวนัหยดุ
ประจ าสปัดาห์  หรือในวนัหยดุพิเศษซึง่จะต้องจา่ยคา่จ้างนอกเวลาหรือคา่จ้างในวนัหยดุ  หรือคา่อาหาร     
ท าการนอกเวลาให้กระท าได้ในกรณีท่ีจ าเป็นหรือรีบดว่น  โดยมีค าสัง่ของผู้บงัคบับญัชาท่ีมีอ านาจเป็น      
หลกัฐาน 
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  ข้อ  436    การจา่ยคา่จ้างในวนัท างานปกต ิ คา่อาหารท าการนอกเวลา  ค่าจ้างลกูจ้าง              
รายวนั และรายชัว่โมง  คา่จ้างนอกเวลา  และก าหนดเวลาท างานให้เป็นไปดงัตอ่ไปนี ้

(1) ลกูจ้างรายเดือน 
(ก)  ก าหนดให้จ่ายคา่จ้างเดือนละครัง้ตามเดือนปฏิทิน  โดยปกตใิห้จ่ายในวนัสิน้ 

เดือน  ถ้าวนัสิน้เดือนตรงกบัวนัหยดุราชการก็ให้จ่ายได้ในวนัเปิดท าการก่อนวนัสิน้เดือน ในกรณีท่ีมีความ
จ าเป็นท่ีจะก าหนดวนัจา่ยคา่จ้างเป็นวนัอ่ืนของเดือนถดัไป  จะต้องได้รับอนมุตัจิากนายกเทศมนตรี 
           (ข) ก าหนดเวลาท างานปกต ิ ให้เป็นไปตามเวลาท างานของทางราชการ  เว้นแต่ 
ถ้ามีงานเป็นลกัษณะพิเศษท่ีจะเข้าท างานและเลิกงานตามปกตไิมไ่ด้  ให้หวัหน้าสว่ราชการเป็นผู้ก าหนด
โดยจะต้องมีเวลาท างานไมน้่อยกว่าวนัละเจ็ดชัว่โมง  แตส่ปัดาห์ละไมเ่กินส่ีสิบแปดชัว่โมง  ไมร่วมเวลา
หยดุพกั 
            (ค)  การปฏิบตัริาชการนอกเวลาท างานปกต ิ หรือปฏิบตัริาชการในวนัหยดุประจ า
สปัดาห์  หรือวนัหยดุพิเศษแล้วแตก่รณี  ให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายเก่ียวกบัการจา่ยเงินคา่อาหาร
ท าการนอกเวลา 
      (2)  ลกูจ้างรายวนัและรายชัว่โมง 
           (ก)  ก าหนดให้จา่ยคา่จ้างเดือนละครัง้  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องจา่ยคา่จ้าง    
มากกวา่เดือนละครัง้  จะต้องได้รับอนมุตัจิากนายกเทศมนตรี 
       ในกรณีจา่ยคา่จ้างเดือนละครัง้  โดยปกตใิห้จา่ยในวนัถดัจากวนัสดุท้ายของ
เดือน  หนว่ยงานใดมีความจ าเป็นท่ีจะก าหนดวนัเร่ิมจา่ยเป็นวนัอ่ืนของเดือนถดัไป  จะต้องได้รับอนมุตัิ      
จากนายกเทศมนตรี 
        ในกรณีจา่ยคา่จ้างมากกว่าเดือนละครัง้  ให้หนว่ยงานก าหนดวนัจา่ยเงิน                
คา่จ้างตามความเหมาะสมได้โดยขออนมุตัจิากนายกเทศมนตรี 
           (ข)  ก าหนดเวลาท างานปกต ิ ให้เป็นไปตามเวลาท างานของทางราชการ  เว้นแต่  
ถ้ามีงานเป็นลกัษณะพิเศษท่ีจะเข้าท างานและเลิกงานตามปกตไิมไ่ด้  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ก าหนดโดย
จะต้องมีเวลาท างานวนัละไมน้่อยกวา่เจ็ดชัว่โมง  แตส่ปัดาห์ละไมเ่กินส่ีสิบแปดชัว่โมง  ไมร่วมเวลาหยดุพกั 
           (ค)  การปฏิบตัริาชการนอกเวลาท างานปกตติิดตอ่กนัเกินสามชัว่โมงขึน้ไป  ให้จา่ย
คา่จ้างได้ในอตัราหนึง่เทา่คร่ึงของคา่จ้างอตัราปกติ 

  ข้อ  437    การจา่ยคา่จ้างในกรณีวนัหยดุประจ าสปัดาห์  ส าหรับลกูจ้างรายเดือนไมห่กั     
คา่จ้าง  ลกูจ้างรายวนัและรายชัว่โมงไมจ่า่ยคา่จ้าง 
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  ส าหรับการจา่ยคา่จ้างในกรณีสัง่ให้มาปฏิบตังิานในวนัหยดุประจ าสปัดาห์ ให้ถือปฏิบตัิ
ดงันี ้
      (1)    ลกูจ้างรายเดือน  จ่ายตามข้อ  436  (1) (ค) 
      (2)  ลกูจ้างรายวนัและรายชัว่โมง  จา่ยคา่จ้างให้สองเทา่ของคา่จ้างอตัราปกตติาม
ระยะเวลาท างาน 

ข้อ  438    การจา่ยคา่จ้างในกรณีในวนัหยดุพิเศษ  ส าหรับลกูจ้างรายเดือนไมห่กัคา่จ้าง 
ลกูจ้างรายวนัและรายชัว่โมงจา่ยคา่จ้างอตัราปกติ 
  ส าหรับการจา่ยคา่จ้างในกรณีสัง่ให้มาท างานในวนัหยดุพิเศษ  ให้ถือปฏิบตัดิงันี  ้

(1) ลกูจ้างรายเดือน  จา่ยตามข้อ  436  (1)  (ค) 
(2) ลกูจ้างรายวนัและรายชัว่โมง  จา่ยคา่จ้างเพิ่มให้อีกหนึง่เทา่ของคา่จ้างอตัรา               

ปกติตามระยะเวลาท างาน 

  ข้อ  439    การจา่ยคา่จ้างในกรณีลกูจ้างถกูสัง่ให้ไปปฏิบตังิานในท้องถ่ินอ่ืนตามข้อ 434         
ให้ถือปฏิบตัิดงันี ้
    (1)  ลกูจ้างรายเดือนให้จ่ายคา่จ้างรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาท่ีไปราชการ     
โดยไมมี่สิทธิได้รับคา่อาหารท าการนอกเวลา 
    (2)  ลกูจ้างรายวนัและรายชัว่โมงให้ถือปฏิบตัดิงันี  ้
           (ก)  ในระยะเวลาระหวา่งเดนิทางไปปฏิบตังิาน  หรือเดนิทางกลบัส านกังานท่ีตัง้
ปกติหรือสถานท่ีอยู ่ ไมว่า่จะเป็นวนัท างานปกตหิรือนอกเวลาหรือวนัหยดุประจ าสปัดาห์หรือวนัหยดุพิเศษ
ให้จา่ยคา่จ้างอตัราปกต ิ ไม่มีการจา่ยคา่จ้างนอกเวลาหรือคา่จ้างในวนัหยดุตามข้อ 436 และข้อ  437 
           (ข)  ลกูจ้างซึง่ท าหน้าท่ีคนรถหรือคนเรือ  ซึง่ได้ปฏิบตัหิน้าท่ีในขณะเดนิทางครบ
ก าหนดเวลาท างานปกติประจ าวนัแล้ว  หากยงัคงต้องปฏิบตัหิน้าท่ีดงักลา่วตอ่ไปอีกส าหรับวนันัน้ให้จา่ย
คา่จ้างนอกเวลาได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ  436  (1)  (ค) 
  การปฏิบตังิานในวนัท างานปกติ  การปฏิบตังิานนอกเวลา  การปฏิบตังิานในวนัหยดุ   
หรือในกรณีในวนัหยดุพิเศษ  ให้จา่ยคา่จ้างได้ตามเกณฑ์ท่ีเคยจา่ย  เสมือนปฏิบตังิานในส านกังานท่ีตัง้
ปกติ  เว้นแตใ่นกรณีวนัหยดุประจ าสปัดาห์ซึง่ปกตไิมจ่า่ยคา่จ้างให้  ให้จา่ยคา่จ้างอตัราปกติ 

  ข้อ  440    ลกูจ้างผู้ใดตายในระหวา่งรับราชการ ให้จา่ยคา่จ้างจนถึงวนัท่ีถึงแก่ความตาย
หรือเพียงวนัท่ีมีสิทธิได้รับคา่จ้างก่อนวนัถึงแก่ความตาย  และให้จา่ยเงินชว่ยพิเศษจ านวนสามเทา่ของ
อตัราคา่จ้างปกตทิัง้เดือนในเดือนสดุท้ายก่อนวนัถึงแก่ความตาย  ในกรณีลกูจ้างรายวนัและรายชัว่โมง   
ให้ถือเสมือนวา่ลกูจ้างผู้นัน้มาปฏิบตังิานเตม็เดือนเป็นเกณฑ์ค านวณเงินชว่ยพิเศษ 



 201 

  ข้อ  441    ลกูจ้างประจ าซึง่ถกูสัง่พกัราชการผู้ใดถึงแก่ความตาย  ผู้ มีอ านาจได้วินิจฉัย
ตามข้อ  445  แล้วสัง่จา่ยคา่จ้างเป็นจ านวนเทา่ใด  ให้จ่ายคา่จ้างตามจ านวนท่ีวินิจฉัยให้จนถึงวนัท่ีถึงแก่
ความตายหรือเพียงวนัท่ีมีสิทธิได้รับคา่จ้างก่อนวนัถึงแก่ความตาย  นอกจากนีใ้ห้จา่ยเงินชว่ยพิเศษอีก
จ านวนหนึง่เป็นจ านวนสามเทา่ของจ านวนคา่จ้างนัน้ 
  ถ้าผู้ มีอ านาจวินิจฉยัแล้วสัง่ไมจ่า่ยคา่จ้าง  ให้จา่ยคา่จ้างให้เพียงวนัสดุท้ายท่ีผู้นัน้มา
ปฏิบตังิานและไมมี่การจา่ยเงินชว่ยพิเศษ 

  ข้อ  442    ลกูจ้างท่ีขาดหรือหนีราชการ  ห้ามมิให้จา่ยคา่จ้างส าหรับวนัท่ีขาดหรือหนี                   
ราชการนัน้ 
  ลกูจ้างผู้ใดตายในระหวา่งขาดราชการ  ให้จ่ายคา่จ้างให้เพียงวนัสดุท้ายท่ีผู้นัน้มา
ปฏิบตังิานและไมมี่การจา่ยเงินชว่ยพิเศษ 

  ข้อ  443    คา่จ้างท่ีจ่ายตามข้อ  440  ถึงข้อ  442 เป็นทรัพย์สินของผู้ตายในขณะตาย   
และให้จา่ยแก่ผู้ มีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์วา่ด้วยมรดก 
  เงินชว่ยพิเศษตามข้อ  440  หรือข้อ  441  ให้จา่ยแก่บคุคลซึง่ลกูจ้างได้แสดงเจตนา              
ระบไุว้เป็นหนงัสือตามแบบท่ีแนบท้ายประกาศนี ้
  ถ้าลกูจ้างผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบไุว้ตามวรรคสอง  หรือบคุคลซึง่ลกูจ้างผู้ตายได้แสดง
เจตนาระบไุว้ได้ตายไปเสียก่อน  ให้จา่ยแก่บคุคลตามล าดบัก่อนหลงั  ดงัตอ่ไปนี  ้
      (1)  คูส่มรส 
      (2)  บตุร 
      (3)  บดิามารดา 
      (4)  ผู้ ท่ีได้อยูใ่นอปุการะของผู้ตายตลอดมา  โดยจ าเป็นต้องมีผู้อปุการะและความ        
ตายของผู้นัน้ท าให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอปุการะ  ซึง่นายกเทศมนตรีเห็นวา่มีหลกัฐาน
แสดงได้วา่ เป็นผู้อยูใ่นอปุการะของผู้ตาย 
      (5)  ผู้ ท่ีอปุการะเลีย้งดใูห้การศกึษาผู้ตายมาแตเ่ยาว์  ซึง่นายกเทศมนตรีเห็นวา่มี    
หลกัฐานแสดงได้วา่เป็นผู้อปุการะผู้ตาย 
  เม่ือปรากฏวา่  มีบคุคลในล าดบัก่อนดงักลา่วในวรรคสามบคุคลนัน้มีสิทธิรับเงินชว่ย
พิเศษแตใ่นล าดบัเดียว  ผู้ ท่ีอยูใ่นล าดบัถดัไปไมมี่สิทธิได้รับเงินชว่ยพิเศษ 
  ถ้าบคุคลดงักลา่วข้างต้นไมมี่ตวัมาขอรับภายในระยะเวลา  1  ปี  นบัแตว่นัท่ีลกูจ้างผู้นัน้
ถึงแก่ความตาย  การจา่ยเงินชว่ยพิเศษก็เป็นอนัไมต้่องจา่ย 
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  ในกรณีท่ีเทศบาลมีความจ าเป็นต้องเข้าเป็นผู้จดัการศพลกูจ้างผู้ถึงแก่ความตาย เพราะ
ไมมี่ผู้ใดเข้าจดัการศพในเวลาอนัควร  ก็ให้เทศบาลหกัคา่ใช้จา่ยจากเงินชว่ยพิเศษท่ีต้องจา่ยตามมาตรฐาน
นีไ้ด้เทา่ท่ีจา่ยจริง  และมอบสว่นท่ีเหลือให้แก่ผู้ มีสิทธิได้รับ 

  ข้อ  444    เทศบาลใดมีความจ าเป็นท่ีจะต้องสัง่ให้ลกูจ้างประจ าไปฝึกอบรม  หรือดงูาน 
เก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีลกูจ้างประจ านัน้ปฏิบตัอิยู ่ ณ  ตา่งประเทศ  หรือภายในประเทศโดยให้ได้รับคา่จ้างอตัรา
ปกติตลอดระยะเวลาท่ีไปฝึกอบรมหรือดงูานนัน้  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้อนมุตัลิกูจ้างประจ ารายวนัและ
รายชัว่โมงไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้างในวนัหยดุประจ าสปัดาห์ 

  ข้อ  445    ลกูจ้างประจ าท่ีถกูกลา่วหาวา่กระท าผิดวินยัอยา่งร้ายแรงจนถกูตัง้กรรมการ      
สอบสวน หรือถกูฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาวา่กระท าความผิดอาญา  และถกูสัง่พกัราชการไว้ก่อนจนกว่า
คดีหรือกรณีถึงท่ีสดุ  การจา่ยคา่จ้างระหวา่งพกัราชการ  ให้ถือปฏิบตัิดงันี  ้
      (1)  ลกูจ้างประจ าผู้ใดถกูสัง่พกัราชการ  ให้งดการเบิกจา่ยคา่จ้างตัง้แตว่นัท่ีถกูสัง่พกั   
ราชการไว้ก่อน  เว้นแตล่กูจ้างผู้นัน้ได้ปฏิบตัริาชการตามหน้าท่ีลว่งเลยวนัให้พกัราชการ  เพราะมิได้ทราบ
ค าสัง่  ให้เบกิจา่ยคา่จ้างให้ถึงวนัท่ีทราบ  หรือควรได้รับทราบค าสัง่นัน้ 
      (2)  ถ้าปรากฏว่าลกูจ้างประจ าผู้ถกูสัง่พกัราชการไว้ก่อน  มิได้กระท าความผิดและ            
ไมมี่มลทินหรือมวัหมอง  ให้จา่ยคา่จ้างให้เตม็อตัราปกติ 
      (3)  ถ้าปรากฏว่าลกูจ้างประจ าผู้ถกูสัง่พกัราชการไว้ก่อน  มิได้กระท าความผิดแตมี่
มลทินหรือมวัหมอง  หรือกระท าความผิด  แตถ่กูลงโทษไมถ่ึงปลดออก  หรือไลอ่อก  ให้จา่ยคา่จ้างได้     
คร่ึงหนึง่ของคา่จ้างอตัราปกติ 
      (4)  ถ้าปรากฏว่าลกูจ้างประจ าผู้ถกูสัง่พกัราชการไว้ก่อน  ได้กระท าความผิดและถกู      
ลงโทษถึงปลดออก  หรือไลอ่อก  ห้ามจา่ยคา่จ้าง 
      (5)  ในกรณีลกูจ้างประจ าซึง่ถกูสัง่พกัราชการไว้ก่อน  ผู้ใดถึงแก่ความตายก่อนคดี          
หรือกรณีถึงท่ีสดุ  ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาวินิจฉัยตอ่ไปด้วยวา่ควรจะจา่ยคา่จ้างระหวา่งเวลานัน้
หรือไมเ่พียงใด  โดยอนโุลม  (2) (3) และ (4)  ทัง้นีใ้ห้จา่ยคา่จ้างตามจ านวนท่ีวินิจฉยัให้จนถึงวนัท่ีถึงแก่    
ความตายหรือเพียงวนัท่ีมีสิทธิได้รับคา่จ้างก่อนถึงแก่ความตาย 
  กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ให้ถือปฏิบตัทิ านองเดียวกบัการจา่ยคา่จ้างระหวา่ง      
พกัราชการ 
  ลกูจ้างชัว่คราวไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้างระหวา่งถกูสัง่ให้พกัราชการ  หรือถกูสัง่ให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน  เว้นแตล่กูจ้างผู้นัน้ได้ปฏิบตัริาชการตามหน้าท่ีลว่งเลยวนัให้พกัราชการไว้ก่อน  เพราะมิได้
ทราบค าสัง่  ให้เบกิจา่ยคา่จ้างให้ถึงวนัท่ีทราบหรือควรได้รับทราบค าสัง่นัน้ 
  อตัราลกูจ้างระหว่างพกัราชการ  ไมถื่อเป็นอตัราวา่ง 
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  ข้อ  446    ให้น าความในข้อ  445  มาใช้บงัคบัแก่การจ่ายคา่จ้างลกูจ้างประจ าระหว่าง
อทุธรณ์หรือร้องทกุข์ค าสัง่ลงโทษปลดออก  หรือถกูควบคมุตวัตามค าพิพากษาของศาลโดยอนโุลม 

  ข้อ  447   การจา่ยคา่จ้างของผู้ซึง่ถกูลงโทษตดัคา่จ้าง  ถ้าภายหลงัผู้นัน้ได้รับการ                 
แตง่ตัง้หรือปรับคา่จ้าง  โดยได้รับคา่จ้างตา่งจากเดมิและยงัไมพ้่นโทษตดัคา่จ้าง  ให้คงตดัคา่จ้างตอ่ไป   
ตามจ านวนเดมิ 
  การจา่ยคา่จ้างในกรณี 
      (1)  ลาออก  ให้จา่ยให้ถึงวนัก่อนถึงก าหนดลาออก แตถ้่าถึงก าหนดลาออกแล้วยงั
ไมไ่ด้รับทราบค าสัง่อนญุาตให้ลาออก  และลกูจ้างผู้นัน้ยงัคงปฏิบตัริาชการตอ่มา ให้จา่ยได้ถึงวนัทราบ
ค าสัง่หรือควรได้รับทราบค าสัง่ 
      (2)  ปลดออก  หรือไล่ออก  ให้จา่ยได้ถึงวนัก่อนระบใุนค าสัง่  แตถ้่ายงัไมรั่บทราบ           
ค าสัง่และลกูจ้างผู้นัน้ยงัคงปฏิบตัริาชการตอ่มา  ให้จา่ยได้ถึงวนัทราบค าสัง่หรือควรได้รับทราบค าสัง่ 
      (3)  พ้นจากราชการเพราะเกษียณอาย ุ ให้จา่ยได้ถึงวนัสิน้ปี 
  การจา่ยคา่จ้างลกูจ้างผู้ ท่ีมิได้มาปฏิบตัริาชการนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี ้ 
และเป็นกรณีเดียวกบัท่ีกฎหมายวา่ด้วยการนัน้บญัญัตสิิทธิไว้ส าหรับข้าราชการ หรือคณะรัฐมนตรีก าหนด
สิทธิให้จา่ยเงินเดือนข้าราชการไว้แล้ว  ให้  ก.ท.จ. ก าหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่จ้างลกูจ้างให้สอดคล้อง
กบักฎหมาย  หรือมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว โดยไมข่ดัหรือแย้งกบัประกาศนี ้

  ข้อ  448    ลกูจ้างมีสิทธิได้รับเงินท าขวญัตามระเบียบหรือกฎหมายเก่ียวกบัการจา่ยเงิน 
ท าขวญัข้าราชการและลกูจ้างซึง่ได้รับอนัตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบตังิานในหน้าท่ี 

  ข้อ  449    ให้ส านกังานคณะกรรมการพนกังานเทศบาล  เป็นหน่วยงานกลางทะเบียน  
ลกูจ้างประจ าของเทศบาล  ด าเนินการจดัท าทะเบียนลกูจ้างประจ าของเทศบาลแก้ไขและเปล่ียนแปลง 
รายการตา่ง ๆ  ให้เป็นปัจจบุนัเสมอ  และเก็บรักษาไว้  ณ  ส านกังานคณะกรรมการพนกังานเทศบาล   
  เม่ือมีค าสัง่แตง่ตัง้ลกูจ้างประจ าผู้ใดไปตา่งสงักดั  ให้สว่นราชการเดมิมอบทะเบียน
ลกูจ้างประจ าให้ลกูจ้างผู้นัน้น าไปมอบแก่สว่นราชการท่ีสงักดัใหมท่กุครัง้ 
  ทะเบียนลกูจ้างประจ าของเทศบาล  ถือเป็นเอกสารลบัของทางราชการไมพ่งึเปิดเผยตอ่   
ผู้ อ่ืน  การขอคดัทะเบียนลกูจ้างประจ าของเทศบาล  หรือตรวจสอบรายการให้ด าเนินการขออนมุตัติาม
ระเบียบของทางราชการ 
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