หมวด 13
วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ขอ 262 ในการบริหารกิจการของเทศบาล คณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีในรูปแบบ
คณะเทศมนตรี อาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหนายกเทศมนตรี เทศมนตรี ปลัดเทศบาลหรือรอง
ปลัดเทศบาลทําการแทนคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีแลวแตกรณีได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยเทศบาล
เทศบาลที่มีการบริหารในรูปแบบเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง การรักษาราชการแทน
หรือการปฏิบัติราชการแทนของนายกเทศมนตรีใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยเทศบาล
ข อ 263 ในสํ า นั ก กองหรื อ ส ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น มี ผู อํ า นวยการสํ า นั ก
ผู อํ า นวยการกอง หรื อ หั ว หน า ส ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น คนหนึ่ ง เป น ผู ป กครองบั ง คั บ บั ญ ชา
ขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานัก กอง หรือสวนราชการนั้น
ขอ 264 ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการวินิจฉัยปญหาและสั่งการให
ใชหลักการแบงอํานาจและหนาที่ตามลักษณะของเรื่องดังตอไปนี้
ปลัดเทศบาล
(1) เรื่องที่นายกเทศมนตรีสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาล
(2) เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับระบุใหเปนอํานาจหนาที่ของปลัดเทศบาล
(3) เรื่องซึ่งตกลงกันไมไดระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายใตบังคับบัญชา
(4) เรื่องในหนาที่สํานักงานเทศบาล
(5) เรื่องที่หัวหนาสวนราชการเห็นเปนปญหาและเสนอมาเพื่อรับคําวินิจฉัยหรือในกรณี
(6) พิเศษอื่นใด
(7) เรื่องที่ปลัดเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะ
(8) เรื่องที่หัวหนาสวนราชการตาง ๆ เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ
รองปลัดเทศบาล
เรื่องใดที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ระบุใหเปนอํานาจหนาที่ปลัดเทศบาล หาก
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับนั้นมิไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น ปลัดเทศบาลจะมอบ
อํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนในนามของปลัดเทศบาลก็ได
หัวหนาสวนราชการ
(1) เรื่องใดที่เปนหนาที่ของสวนราชการใดอยูแลว หรือซึ่งจะไดมอบหมายกิจการใหมให
หัวหนาสวนราชการนั้นเปนผูสั่งการและรับผิดชอบโดยตรง

(2) เรื่ อ งเข า ลั ก ษณะที่ จ ะต อ งเสนอนายกเทศมนตรี หรื อ ปลั ด เทศบาลให เ สนอ
ปลัดเทศบาลตามลําดับ เมื่อนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาลพิจารณาวินิจฉัยสั่งการประการใดแลวให
หัวหนาสวนราชการพึงปฏิบัติตามคําสั่งนั้น
(3) การปฏิ บั ติง านภายในสว นราชการนั้ น หัว หนา สว นราชการพึง อนุ โ ลมตามหลั ก
ดังกลาวขางตนตามลําดับชั้น
ขอ 265 ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยเทศบาล การกําหนดใหพนักงานเทศบาลตําแหนงที่
มิไดกําหนดไวในประกาศนี้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลในสวนราชการใด ฐานะใด ใหเปนไปตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมาย โดยทําเปนหนังสือ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด
ขอ 266 อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น
ที่ผูดํารงตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น
มิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น หรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจไวผูดํารงตําแหนงนั้นอาจ
มอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทนได ดังนี้
(1) ปลัดเทศบาลอาจมอบใหรองปลัดเทศบาล ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง
หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
(2) ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
อาจมอบใหพนักงานเทศบาลในกองหรือสวนราชการนั้น
การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนตาม วรรคหนึ่ง (1) และ (2) ใหทําเปนหนังสือ
ขอ 267 เมื่อมีการมอบอํานาจตามขอ 266 โดยชอบแลว ผูรับมอบอํานาจมีหนาที่ตอง
รับมอบอํานาจนั้น และจะมอบอํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปไมได
ขอ 268 ในการมอบอํานาจตามขอ 266 (1) และ (2) ใหผูมอบอํานาจพิจารณาถึงการ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตาม
สภาพของตํ า แหน ง ของผู ม อบอํ า นาจและผู รั บ มอบอํ า นาจต อ งปฏิ บั ติ ห น า ที่ ที่ ไ ด รั บ มอบอํ า นาจตาม
วัตถุประสงคของการมอบอํานาจดังกลาว
เมื่อไดมอบอํานาจแลว ผูมอบอํานาจมีหนาที่กํากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผูรับ
มอบอํานาจ และใหมีอํานาจแนะนําและแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจได
ข อ 269 ในกรณี ที่ ไ มมี ป ลั ดเทศบาล หรื อมี แ ต ไม ส ามารถปฏิ บั ติร าชการได ให ร อง
ปลัดเทศบาลเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองปลัดเทศบาลหลายคน ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งรอง
ปลัดเทศบาลคนหนึ่ งเปน ผูรักษาราชการแทน ถา ไมมีผูดํ ารงตําแหนงรองปลั ดเทศบาล หรือมีแตไม

สามารถปฏิบัติราชการได ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งพนักงานเทศบาลในเทศบาลซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํา
กวาผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นเปนผูรักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไมมีรองปลัดเทศบาล หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการไดนายกเทศมนตรีจะ
แตงตั้งพนักงานเทศบาลในเทศบาลซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นเปนผูรักษาราชการแทนก็ได
ขอ 270 ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการได ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งพนักงาน
เทศบาลในสํานัก กองหรือสวนราชการนั้นคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควร ใหเปนผูรักษาราชการแทนได แต
เพื่อความเหมาะสมแกการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในสํานัก กองหรือสวนราชการนั้น นายกเทศมนตรี
อาจจะแตงตั้งพนักงานเทศบาลคนใดคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวา ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นเปนผูรักษาราชการแทนก็ได
[ขอ 270 เดิมถูกยกเลิก และใชความใหม ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2546]

ขอ 271 ใหผูรักษาราชการแทนมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่มีผูดํารงตําแหนงใด หรือผูรักษาราชการแทนผูดํารงตําแหนงนั้นมอบหมายหรือ
มอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทน ใหผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ
ผูซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่
อยางใด ใหผูรักษาราชการแทนหรือผูปฏิบัติราชการแทน มีอํานาจหนาที่เปนกรรมการหรือมีอํานาจหนาที่
เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนดวย แลวแตกรณี
ข อ 272 การเป น ผู รั ก ษาราชการแทนตามที่ กํ า หนดในมาตรฐานทั่ ว ไปนี้ ไม
กระทบกระเทือนอํานาจนายกเทศมนตรีซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่จะแตงตั้งพนักงานเทศบาลอื่นเปนผูรักษา
ราชการแทนตามอํานาจหนาที่ที่มีอยูตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีการแตงตั้งผูรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ใหผูดํารงตําแหนงรอง พนจาก
ความเปนผูรักษาราชการแทนนับแตเวลาที่ผูไดรับการแตงตั้งตามวรรคหนึ่งเขารับหนาที่
ขอ 273 ในกรณีที่ตําแหนงพนักงานเทศบาลตําแหนงอื่นวางลง หรือผูดํารงตําแหนง
ไมสามารถปฏิบัติราชการได และเปนกรณีที่มิไดมีการกําหนดไวเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนและการ
รัก ษาราชการแทน ให น ายกเทศมนตรี มีอํ า นาจสั่ ง ให พ นั ก งานเทศบาลที่ เ ห็ น สมควรใหรัก ษาการใน
ตําแหนงนั้นได โดยใหพิจารณาถึงความรูความสามารถ ความเหมาะสมและเปนประโยชนตอทางราชการ
สู ง สุด สํ า หรั บ กรณี ตํ า แหน ง ผูบริ ห ารสถานศึก ษาวา งลงหรือผูดํ า รงตํา แหน ง ผู บริ ห ารสถานศึ ก ษาไม

สามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดและมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงผูชวยไว ใหผูดํารงตําแหนงผูชวยเปนผู
รักษาการในตําแหนง ถามีผูดํารงตําแหนงผูชวยหลายคน ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจแตงตั้งใหผูดํารง
ตําแหนงผูชวย คนหนึ่งหรือหลายคนรักษาการในตําแหนงตามลําดับไวเปนการลวงหนาได
ผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่รักษาการนั้น ใน
กรณีที่มีกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือ
คําสั่งผูบังคับบัญชาแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงนั้น เปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่ใด ก็ใหผูรักษาการ
ในตําแหนงทําหนาที่กรรมการหรือมีอํานาจหนาที่อยางนั้น ในระหวางที่รักษาการในตําแหนง แลวแตกรณี

