สวนที่ 2
ประโยชนตอบแทนอื่น
ข อ 34 ให เทศบาลจั ดให มี ประโยชน ตอบแทนอื่ นสํ าหรั บพนั กงานเทศบาลเพื่ อเป นการ
เสริมสรางขวัญกําลังใจ แรงจูงใจ และเปนสวัสดิการตาง ๆ ในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ทั้งนี้
ใหเปนไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือน หรือขาราชการครูแลวแตกรณี
ขอ 35 เทศบาลที่บริหารจัดการการจายเงินเดือน คาจาง และประโยชนตอบแทนอื่น
สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจาง ไดต่ํากวาที่กําหนดในมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และเทศบาลไดบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเงื่อนไขที่ ก.ท.
กําหนด เทศบาลนั้นอาจกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นแกพนักงานและลูกจางของเทศบาลเพิ่มอีกก็ได
การกํ าหนดประโยชน ตอบแทนอื่นสํ าหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ างของเทศบาลตามที่
กําหนดในวรรคหนึ่ ง ตอ งมี ลัก ษณะเป น คา ตอบแทนที่เ ปน ตัว เงิ น และเปน การจ า ยให ใ นลัก ษณะของ
สวัสดิการสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาล โดยใหนําเงินในสวนที่เหลือจากกรณีคาใชจา ย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นไมสูงกวารอยละสี่สิบ ตามมาตรา 35
แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาใช แตทั้งนี้วงเงินคาประโยชนตอบแทนอืน่ ของพนักงานหรือลูกจาง
ที่ไดรับแตละคนตองไมเกิน 5 เทาของอัตราเงินเดือนหรือคาจาง
ขอ 36 เทศบาลอาจกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจาง
ของเทศบาลตามขอ 35 ไดดังตอไปนี้
(1) กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนประเภทเพิ่มขึ้นใหมนอกเหนือจากประเภท
ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นประกาศกําหนด และกําหนดอัตราคาตอบแทน
ตลอดทั้งหลักเกณฑและวิธีการจายคาตอบแทนสําหรับประโยชนตอบแทนอื่นประเภทใหมนั้น
(2) กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นในลักษณะเปนเงินเพิ่มพิเศษจากรายการประโยชน
ตอบแทนอื่นที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นประกาศกําหนด
ขอ 37 เมื่อเทศบาลกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นตามขอ 36 แลว ใหเสนอเรื่องให
ก.ท.จ. พิจารณา ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ใหคํานึงถึงสิทธิ สวัสดิการของพนักงานเทศบาลและลูกจาง
ที่ไดรับความจําเปน ความเหมาะสม งบประมาณรายไดของเทศบาล
ให ก.ท.จ. เสนอเรื่องการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่ง และความเห็นใหก.ท.
พิจารณา เมื่อ ก.ท. พิจารณาและมีมติใหความเห็นชอบแลว ใหนายกเทศมนตรีประกาศใชบังคับตอไป
ขอ 38 การปรั บปรุ ง การกํ า หนดประโยชนต อบแทนอื่น สํา หรับ พนัก งานเทศบาลหรือ
ลูกจางของเทศบาลตามขอ 36 (1) ใหมีอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่กําหนดไวเดิม หรือการ
ยกเลิกการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นนั้น ใหเทศบาลดําเนินการตามที่กําหนดไวในขอ 37 โดยอนุโลม

ข อ 39 การปรั บปรุ ง การกํ า หนดประโยชนต อบแทนอื่น ในลัก ษณะเป น เงิน เพิ่ ม พิ เ ศษ
จากรายการประโยชนตอบแทนอื่นที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นประกาศกําหนด
ตามขอ 36 (2) ใหมีอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่กําหนดไวเดิม ใหเทศบาลดําเนินการตามทีก่ าํ หนดไว
ในขอ 37 โดยอนุโลม เวนแต การกําหนดใหมีอัตราคาตอบแทนลดลงต่ํากวาอัตราที่กฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดไว
สําหรับขาราชการพลเรือนจะไดรับ หรือการยกเลิกการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นนั้น จะกระทํามิได
ขอ 40 ในกรณีที่เทศบาลกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจาง
ของเทศบาลตามขอ 36 แลว หากปรากฏวาเทศบาลนั้นไมสามารถบริหารจัดการการจายเงินเดือน คาจาง
และประโยชนตอบแทนอื่นใหเปนไป ตามที่กฎหมายกําหนดใหเทศบาลพิจารณาดําเนินการปรับปรุงหรือ
ยกเลิกการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นที่กําหนดตามขอ 36 (1) และ (2) เปนลําดับแรก การปรับปรุงหรือยกเลิกการ
กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหเทศบาลดําเนินการตามที่กําหนดไวในขอ 38 หรือขอ 39 โดย
อนุโลม
ขอ 41 พนักงานเทศบาลอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตามที่

ก.ท.

กําหนด
ขอ 42 การกําหนดใหพนักงานครูเทศบาลไดรับเงินเดือนเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ
พิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวมดําเนินการ ดังนี้
1) เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษนี้ใหเรียกโดยยอวา เงิน “พ.ค.ศ.”
2) คําวา เงิน “พ.ค.ศ.” หมายความวา เงินเพิ่มพิเศษที่จายควบกับเงินเดือนแกครู
การศึกษาพิเศษ และหรือครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวม
“คนพิการ”
หมายความวา คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรองทางรางกาย ทาง
สติปญญา หรือทางจิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงสาธารณสุข ออกตาม
ความในมาตรา 4 และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
“ครูการศึกษาพิเศษ” หมายความวา พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนครูสอนคนพิการ
ตามประเภทที่กําหนดไว และไดปฏิบัติหนาที่ทําการสอนในสถานศึกษาที่เปดสอนเฉพาะคนพิการของทางราชการ
และหรือในความควบคุมของทางราชการ
“ครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวม” หมายความวา พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหนาที่
เปนครูสอนคนพิการซึ่งเรียนรวมในโรงเรียนสอนคนปกติและไดปฏิบัติหนาที่ทําการสอนหรือปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสถานศึกษาของทางราชการ และหรือในความควบคุมของทางราชการ
“ครูประจําชั้นพิเศษ” หมายความวา พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนครูสอนคนพิการ
โดยแยกทําการสอนเปนหองเด็กพิเศษโดยเฉพาะและทําหนาที่เปนครูประจําชั้น

“ครูเสริมวิชาการ” หมายความวา พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนครูสอนคนพิการ
อยูประจําหองเสริมวิชาการศึกษาพิเศษ มีหนาที่สอนเสริม ชวยเหลือแกไขปญหา และพัฒนาทักษะดานสติปญญา
อารมณสังคม และรางกายใหแกคนพิการที่เรียนในชั้นเรียนรวมกับคนปกติ
“ครูประจําชั้นเรียนรวม” หมายความวา พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนครูสอน
คนพิการและหรือปฏิบัติงานในชั้นเรียนใหกับคนปกติที่มีคนพิการเรียนรวมทําหนาที่เปนครูประจําชั้น และ
ปฏิบัติหนาที่ครูเสริมวิชาการใหแกคนพิการดวย
“ครูเดินสอน” หมายความวา พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนครูสอนคนพิการ
อยูประจําศูนยเสริมวิชาการศึกษาพิเศษ มีหนาที่สอนเสริมชวยเหลือแกไขปญหา และพัฒนาทักษะ ดานสติปญญา
อารมณสังคมและรางกายใหแกคนพิการที่เรียนในชั้นเรียนรวมกับคนปกติในโรงเรียนที่อยูในบริเวณใกลเคียง
กัน
3) ครูการศึกษาพิเศษซึ่งอยูในเกณฑที่จะไดรับเงิน “พ.ค.ศ.” จะตองมีวุฒิปริญญาทางการศึกษา
พิเศษหรือเปนผูผานการอบรมดานการศึกษาพิเศษ ตามหลักสูตรที่ ก.ค.รับรอง โดยมีเวลาทําการสอน ดังนี้
(ก) พนักงานครูเทศบาลตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนในหนวยงานทางการศึกษา
และไดปฏิบัติหนาที่ครูการศึกษาพิเศษ ตองมีเวลาทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 18 คาบ (คาบละ 50
นาที)
(ข) พนักงานครูเทศบาลตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูบริหารและใหการศึกษาในหนวยงาน
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนเฉพาะคนพิการ และไดปฏิบัติ
หนาที่ครูการศึกษาพิเศษ ตองมีเวลาทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 8 คาบ (คาบละ 50 นาที)
(ค) พนักงานครูเทศบาลตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูบริหารและใหการศึกษาในหนวยงาน
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนเฉพาะคนพิการและไดปฏิบัติหนาที่
ครูการศึกษาพิเศษตองมีเวลาทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 5 คาบ (คาบละ 50 นาที)
4) ครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวม ซึ่งอยูในเกณฑที่จะไดรับเงิน “พ.ค.ศ.” กรณีเรียนรวม
ไดแก ครูการศึกษาพิเศษที่ปฏิบัติหนาที่เปนครูประจําชั้นพิเศษ ครูเสริมวิชาการ ครูเดินสอนที่มีเวลาทําการ
สอนและหรือมีเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการไมนอยกวา
สัปดาหละ 18 คาบ (คาบละ 50 นาที) หรือครูประจําชั้นเรียนรวมที่มีเวลาทําการสอน และหรือมีเวลา
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการศึกษาใหกับคนปกติที่มีคนพิการเรียนรวมตามเวลาปฏิบัติงานปกติ ไมนอยกวา สัปดาห
ละ 18 คาบ (คาบละ 50 นาที) และตองปฏิบัติหนาที่ครูเสริมวิชาการใหกับคนพิการเพิ่มเติมอีกไมนอยกวา
สัปดาหละ 5 คาบ (คาบละ 50 นาที) และมีวุฒิปริญญาทางการศึกษาพิเศษหรือเปนผูผานการอบรมดานการศึกษา
พิเศษหลักสูตรที่ ก.ค. รับรองและจะตองรับผิดชอบการศึกษาของคนพิการ ในจํานวนอัตราครู : นักเรียน ตาม
หลักเกณฑอยางนอย ดังนี้
ครูประจําชั้นพิเศษกรณีเรียนรวม 1 คน : นักเรียนไมนอยกวา 6 คน

ครูเสริมวิชาการกรณีเรียนรวม 1 คน : นักเรียนไมนอยกวา 6 คน
ครูประจําชั้นเรียนรวมและไดปฏิบัติหนาที่ครูเสริมวิชาการ 1 คน : นักเรียนไมนอยกวา 3 คน
ครูเดินสอนกรณีเรียนรวม 1 คน : ไมนอยกวา 2 โรงเรียน : นักเรียนไมนอยกวา 3 คน
5) เงิน “พ.ค.ศ.” ใหจายเดือนละ 2,000 บาท
ในกรณีปฏิบัติหนาที่ครูการศึกษาพิเศษ และครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวมไมเต็มเดือน
ใหจายเงิน “พ.ค.ศ.” ตามสวนจํานวนวันที่ไดรับเงินเดือนในระหวางปฏิบัติหนาที่นั้น
ในกรณีที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวม
ใหงดจายเงิน “พ.ค.ศ.”
6) ให พนั กงานครู เทศบาลที่ มี คุ ณสมบั ติ ครบถ วนยื่ นคํ าขอตามแบบท ายนี้ เสนอให
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นตรวจสอบและรับรอง แลวเสนอใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณา
เสนอ
ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบ
7) ใหหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรอัตราเงินเดือนของตําแหนงจากสํานักงบประมาณ
เปนผูทําความตกลงกับสํานักงบประมาณขอเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ
และครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวม
ข อ 43 พนั ก งานเทศบาลอาจได รั บ เงิ น เพิ่ ม ค า ครองชี พ ชั่ ว คราวตามภาวะเศรษฐกิ จ
ตามที่ ก.ท. กําหนด
ขอ 44 บําเหน็จ บํานาญ ของพนักงานเทศบาล ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

