หมวด 14
กิจการอันเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
สวนที่ 1
การสั่งพนักงานประจําเทศบาล
ขอ 274 ใหนายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. มีอํานาจสั่งพนักงานเทศบาล
ใหประจําเทศบาลเปนการชั่วคราว โดยใหพนจากตําแหนงหนาที่เดิมได ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน
ดังตอไปนี้
(1) เมื่อพนักงานเทศบาลมีกรณีถูกกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัยวากระทําผิดวินัย
อยางรายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกรณีที่ถูกฟองนั้น พนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางใหและถาใหผู
นั้นคงอยูในตําแหนงหนาที่เดิมตอไปจะเปนอุปสรรคตอการสืบสวนสอบสวน หรืออาจเกิดการเสียหายแก
ราชการ
(2) เมื่อพนักงานเทศบาลกระทําหรือละเวนกระทําการใดจนตองคําพิพากษาถึงที่สุด
ว า เปน ผู ก ระทํ า ความผิ ด อาญา และผู มี อํ า นาจดั ง กล า วพิ จ ารณาเห็ น วา ข อ เท็ จ จริ ง ที่ ป รากฏตามคํ า
พิพากษาถึงที่สุดนั้นไดความประจักษชัดอยูแลววาการกระทําหรือละเวนกระทําการนั้นเปนความผิดวินัย
รายแรง
(3) เมื่อพนักงานเทศบาลละทิ้งหรือทอดทิ้งหนา ที่ราชการ และผูบังคับบั ญชาได
ดําเนินการสืบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร และการละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการนั้นเปนเหตุให
เสียหายแกราชการอยางรายแรง
(4) เมื่อพนักงานเทศบาลกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือ
ต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ ให ถ อ ยคํ า รั บ สารภาพต อ ผู มี ห น า ที่ สื บ สวนหรื อ คณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัยและไดมีการบันทึกถอยคํารับ
สารภาพเปนหนังสือ
(5) เมื่อพนักงานเทศบาลมีกรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น ทําการสอบสวนในกรณี
ถูกกลาวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามสําหรับพนักงานเทศบาล
(6) เมื่อพนักงานเทศบาลมีกรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน หรือมีการใช
สํานวนการสอบสวนพิจารณาดําเนินการในกรณีถูกกลาวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถใน
อันที่จะปฏิบัติราชการ บกพรองในหนาที่ราชการหรือประพฤติตน ไมเหมาะสมกับตําแหนง หนาที่ราชการ
หรือมีกรณีที่ปรากฏชัดแจงตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย

(7) เมื่อพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงใดมีกรณีถูกกลาวหา หรือมีกรณีเปนที่
สงสัยวามีพฤติการณไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นซึ่งผูบังคับบัญชาไดสืบสวนแลว
เห็นวากรณีมีมูล และถาใหผูนั้นคงอยูในตําแหนงเดิมตอไปอาจเกิดการเสียหายแกราชการ
(8) เมื่อพนักงานเทศบาลไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
(9) เมื่อพนักงานเทศบาลไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรส ซึ่งไปปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศ
(10) เมื่ อ พนั ก งานเทศบาลได รั บ ทุ น รั ฐ บาลหรื อ ทุ น ของเทศบาลให ไ ปศึ ก ษาหรื อ
ฝกอบรมในประเทศ หรือตางประเทศ
(11) กรณี อื่ น ที่ มี เ หตุ ผ ลความจํ า เป น พิ เ ศษเพื่ อ ประโยชน แ ก ร าชการ โดยได รั บ
ความ เห็นชอบจาก ก.ท.จ.
ขอ 275 ในการเสนอขอให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบการสั่งพนักงานเทศบาล
ใหประจําเทศบาล ใหแสดงรายละเอียดในคําเสนอขอ ดังตอไปนี้
(1) คําชี้แจง เหตุผลความจําเปนและประโยชนแกราชการ และระยะเวลาที่จะสั่ง
พนักงานเทศบาลใหประจําเทศบาล ทั้งนี้ ตองไมเกินหกเดือน เวนแตการสั่งประจําเทศบาลตามขอ 274
(8) (9) และ(10) ใหสั่งไดไมเกินระยะเวลาที่ผูนั้นไดรับอนุญาตใหลา
(2) หนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่จะมอบหมายแกผูถูกสั่งให
ประจําเทศบาล ยกเวนกรณีตามขอ 274 (8) (9) และ (10)
ขอ 276 การสั่งพนักงานเทศบาลใหประจําเทศบาล ใหนายกเทศมนตรีสั่งไดตามมติ
ของ ก.ท.จ. เปนเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ถูกสั่งใหประจํา เวนแต กรณีสั่งประจําเทศบาลตามขอ
274 (8) (9) และ (10) ใหสั่งไดไมเกินระยะเวลาที่ผูนั้นไดรับอนุญาตใหลา
เมื่อมีการสั่งพนักงานเทศบาลผูใดใหประจําเทศบาลแลว และถานายกเทศมนตรี เห็นวา
ยังมีเหตุผลความจําเปนพิเศษที่จะตองสั่งใหผูนั้นประจําตอไปอีกเกินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหขอ
ความเห็นชอบขยายเวลาตอ ก.ท.จ. ไดอีกไมเกินหนึ่งป โดยเมื่อรวมกันแลวใหขยายเวลาสั่งประจําเทศบาล
ไดไมเกินหนึ่งปหกเดือน ทั้งนี้ ใหขอขยายเวลากอนวันครบกําหนดเวลาเดิมไมนอยกวาสามสิบวัน เวนแต
กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาตอ ก.ท.จ. กอนวันครบกําหนดเวลา
เดิมนอยกวาสามสิบวันได
การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองใหนําความขอ 275 (1) และ (2) มาใช
บังคับโดยอนุโลม
ขอ 277 ในการเสนอขอให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบการสั่งพนักงานเทศบาลให
ประจําเทศบาลสําหรับกรณีมีเหตุผลความจําเปนตามขอ 274 (8) (9) (10) หรือ (11) หากเทศบาลเห็นวา

เพื่อประโยชนตอการบริหารราชการของเทศบาล และใหมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานทดแทนในตําแหนง ผูที่ถูก
สั่งใหประจําเทศบาล ใหเทศบาลดําเนินการตามขอ 275 (1) และ (2) และใหเสนอขอกําหนดตําแหนง
ประจําเทศบาลเพิ่มใหม เพื่อรองรับพนักงานเทศบาล ผูถูกสั่งใหประจําดังกลาวเปนการเฉพาะตัว โดยให
กําหนดเปนเงื่อนไขวา หากตําแหนงประจําเทศบาลวางลงใหยุบเลิกตําแหนงได
สําหรับการสั่งประจําเทศบาลตามวรรคหนึ่ง เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบแลว
ให ก.ท.จ. เสนอเรื่องการขอกําหนดตําแหนงประจําเทศบาล พรอมดวยเหตุผลความจําเปนในการสั่ง
พนักงานเทศบาลผูนั้นประจําเทศบาล ให ก.ท.ใหความเห็นชอบกอน
เมื่อ ก.ท.จ. และ ก.ท. ไดพิจารณาใหความเห็นชอบตามวรรคสองแลว ใหนายกเทศมนตรี
สั่งพนักงานเทศบาลผูนั้นใหประจําเทศบาล ตามความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และใหนําความที่กําหนดใน
ขอ 276 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 278 เมื่อนายกเทศมนตรีสั่งพนักงานเทศบาลผูใดใหประจําเทศบาล โดยมีเหตุผล
ความจําเปนในกรณีใดแลว เมื่อหมดความจําเปนหรือครบกําหนดเวลาตามขอ 276 ใหนายกเทศมนตรี
โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. สั่งใหผูนั้นดํารงตําแหนงเดิม หรือแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงในระดับเดียวกัน
ที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
ขอ 279 หากเปนการสั่งพนักงานเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา ใหสั่งประจําสถานศึกษา
เทานั้น
ขอ 280 การใหพนจากตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
การดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของพนักงานเทศบาลที่ถูกสั่งให ประจําเทศบาลใหถือ
เสมือนวาผูถูกสั่งนั้นดํารงตําแหนงเดิม

