
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจายเงินเดือนระหวางลาของพนักงานเทศบาล

พ.ศ. 2523

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินเดือนระหวางลาของพนักงานเทศบาลใหเหมาะสอด
คลองกับพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือนเงินปบํ าเหน็จบํ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2522 และระเบียบ ก.ท. วาดวยการลง
ของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2521

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 69 และมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินเดือนระหวางลาของพนักงานเทศบาลไวดังตอไปนี้

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินเดือนระหวางลาของพนักงานเทศบาล      พ.ศ. 2523”
ขอ   2  ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
ขอ   3   ใหยกเลิก

                       (1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินเดือนระหวางลาขอพนักงานเทศบาล
พ.ศ.2506



                          (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินเดือนระหวางลาของพนักงานเทศบาล
(ฉบับ 2) พ.ศ. 2508

(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินเดือนระหวางลาของพนักงานเทศบาล
(ฉบับ 3) พ.ศ. 2519

             บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคํ าสั่งอื่นในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวในระเบียบนี้ หรือ ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน

หมวดที่ 1
ขอความทั่วไป

ขอ 4 ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกพนักงานเทศบาล
ขอ 5 การลาซึ่งผูลามีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาแบงออกเปน 7 ประเภท คือ

(1) การลาปวย
(2) การลาคลอดบุตร
(3) การลากิจสวนตัว
(4) การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย
(5) การลาเขารับการระดมพลเขารับการฝกวิชาทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม
(6) การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ
(7) การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ

ขอ 6 พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามระเบียบนี้ตองเปนผูไดรับอนุญาตใหลาจากผูมีอํ านาจอนุญาตตาม
ระเบียบ ก.ท. วาดวยการลาของพนักงานเทศบาล

ขอ 7 ในกรณีมีเหตุพิเศษนอกเหนือจากที่ไดกํ าหนดไวในระเบียบนี้ ใหขออนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยทุกกรณี



หมวด 2
การลาของพนักงานเทศบาล

ขอ 8 พนักงานเทศบาลลาปวย ไดรับเงินเดือนระหวางลาไดในปหนึ่งไมเกินหากสิบวัน แตถาผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดกระทรวง
มหาดไทยเห็นสมควรจะใหจายเงินเดือนตอไปอีก็ได แตท้ังนี้เมื่อรวมท้ังสิ้นตองไมเกินหนึ่งรอยย่ีสิบวัน

การจายเงินเดือนระหวางลาของพนักงานเทศบาล ซึ่งไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะเหตุหนาท่ี หรือเนื่องจากตองไปปฏิบัติหนาท่ี
นอกที่ตั้งสํ านักงานหรือถูกประทุษราย เพราะเหตุกระทํ าการตามหนาท่ี ใหนํ ากฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตราย หรือ
การปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการมาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ   9   พนักงานเทศบาลซึ่งลาคลอดบุตร ใหไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกินหกสิบวัน
ขอ 10 พนักงานเทศบาลซึ่งลากิจสวนตัว รวมท้ังลาไปตางประเทศนอกจากการลาติดตามคูสมรสซึ่งยายไปรับราชการ ณ ตาง

ประเทศใหไดรับเงินเดือนไดในปหนึ่งไมเกินสี่สิบหาวัน แตในปท่ีเร่ิมทํ างานใหไดรับเงินเดือนไดไมเกินสิบหาวัน
ขอ 11 พนักงานเทศบาลซึ่งยังไมเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือยังไมเคยประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระ

เบีย จะลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย ดังกลาวโดยไดรับเงินเดือนไดไมเกินหนึ่งรอยย่ีสิบวัน แตในปท่ีเร่ิมทํ างานไมใหไดรับเงินเดือน
ระหวางลา

ขอ 12 พนักงานเทศบาลซึ่งลาเขารับการระดมพล เขารับการฝกวิชาทหารหรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม ใหไดรับเงินเดือน
ในระหวางท่ีเขารับการระดมพลเขารับการฝกวิชาทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมนั้น แตถาพนระยะเวลาของการดังกลาวแลว
ไมมารายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติหนาท่ีภายในเจ็ดวัน ใหงดจายเงินเดือนหลังจากนั้นไวจนถึงวันเขาปฏิบัติหนาท่ี เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุจํ าเปน
ผูวาราชการจังหวัดจะใหจายเงินเดือนระหวางนั้นตอไปไดอีกไมเกินสิบหาวัน อนึ่ง หากความลาชานั้นไมมีเหตุผลสมควรใหถือวาเปนการ
ขาดราชการ



ขอ 13 การจายเงินเดือนระหวางลาของพนักงานเทศบาล ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย จะ
อนุญาตไดดังตอไปนี้

(1) ตองมีคุณสมบัติและอยูในเงื่อนไขดังตอไปนี้
(ก) เปนพนักงานเทศบาลสามัญซึ่งมีวันทํ างานทางเทศบาลติดตอกันมาแลวไมนอยกวาหนึ่งปบริบูรณในวันท่ีย่ืนใบลา
(ข) ในกรณีลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป ตองมีอายุไมเกินสี่

สิบปบริบูรณในวันท่ีย่ืนใบลา เวนแตกระทรวงมหาดไทยจะพิจารณาเห็นสมควร เพื่อประโยชนแกกิจการของเทศบาลเปนสวนรวมอาจ
พิจารณาอนุมัติเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

(ค) ในกรณีลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ ตองมีอายุไมเกินสามสิบหาปในวันท่ีย่ืนใบลา แต
ถาลาไปศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี ซึ่งตองใชเวลาหนึ่งปถึงสองป ตองมีอายุไมเกินสี่สิบป เวนแตกระทรวงมหาดไทยจะพิจารณาเห็น
สมควร เพื่อประโยชนแกกิจการของเทศบาลเปนสวนรวมอาจพิจารณาอนุมัติเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

(ง) มีความประพฤติดีและไมเคยตองโทษทางวินัย และผูบังคับบัญชารับรองวามีความรูความสามารถที่จะศึกษาไดเสร็จตาม
โครงการ ในกรณีลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ ตองมีหลักฐานแสดงความรูในการอาน เขียน หรือพูด
ภาษาตางประเทศของประเทศที่จะไปศึกษา หากมีกรณีเปนท่ีสงสัยกระทรวงมหาดไทยอาจสั่งใหมีการสอบสัมภาษณความรูตางประเทศนั้น
กอนก็ได

(จ) วิชาท่ีศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยเปนประโยชนตอหนาท่ีการงานและสถานศึกษานั้น ก.ท. ไดรับรองแลว
(ฉ) การลานั้นไมเปนการเสียหายแกการงาน และมีผูรักษาการแทนแลวกับไมถือเปนเหตุใหเทศบาลขอคนแทน
(ช) การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในกรณีนี้ไมขอจายเงินอุดหนุน
(2) ไดรับความเห็นจาก อ.ก.ท. เทศบาลนั้น ๆ แลว
(3) ไดทํ าสัญญาไวตอ อ.ก.ท. เทศบาลตามแนบทายระเบียบนี้ โดยระบุขอตกลงมีสาระสํ าคัญกํ าหนดหลักสูตรการศึกษาไว

แนนอน และจะตองเรียนใหสํ าเร็จตามหลักเกณฑดังนี้



(ก) หลักสูตรไมเกินหนึ่งป ถาสอบตกใหเทศบาลพิจารณาเรียกกลับไปปฏิบัติงานตามเดิม
(ข) หลักสูตรเกินหนึ่งป ถาสอบตกหรือศึกษาไมไดผลตามโครงการศึกษาในปใด ให อ.ก.ท.เทศบาลพิจารณาวาควรจะเรียก

กลับหรือใหศึกษาตอไปจนสํ าเร็จโดยพิจารณาจากรายงานการศึกษาของสถานศึกษานั้น
(ค) เมื่อสํ าเร็จการศึกษาแลว การพิจารณาปรับเงินเดือนใหตรงตามคุณวุฒิการศึกษาใหเปนไปตามที่เทศบาลพิจารณาเห็น

เหมาะสม โดยคํ านึงถึงอัตราตํ าแหนงฐานการคลังของเทศบาลและหลักเกณฑวาดวยการปรับวุฒิ
(ง) เมื่อเสร็จการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยตามหลักสูตรแลว หรือเมื่อครบกํ าหนดที่ไดรับอนุญาตใหลา หรือ

ถูกเรียกตัวกลับตาม (ก) หรือ (ข) หรือเมื่อพนักงานเทศบาลขอกลับมาปฏิบัติหนาท่ีกอนครบกํ าหนดที่ไดรับอนุญาตใหลาพนักงานเทศบาลผู
นั้นจะตองกลับมาทํ างานใหเทศบาลเปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของเวลาที่ไดรับเงินเดือนระหวางลา ถาไมไดทํ างานใหเทศบาลจะตองชด
ใชเงินใหแกเทศบาลในอัตราสองเทาของเงินเดือนรวมท้ังเงินเพิ่ม หรือเงินอื่นใดที่ไดรับไปในระหวางลา ถาไดทํ างานใหเทศบาลบางแลวแต
ไมครบตามกํ าหนดใหลดจํ านวนเงินท่ีตองชดใชลงตามสวน
เงื่อนไขตาม (3) (ง) ตองมีผูคํ้ าประกันทํ าสัญญาไวเปนหลักฐานตามแบบทายระเบียบนี้

ขอ 14 ในกรณีท่ีพนักงานเทศบาลตองชดใชเงินใหแกเทศบาลตามขอ 13 (3)(ง) จะตองชํ าระใหท้ังหมดในทันที แตถาเทศบาลเห็น
สมควรจะผอนผันใหแบงชํ าระเปนรายเดือนในระยะเวลาที่กํ าหนด แตไมเกินระยะเวลาท่ีไดไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยก็
ได โดยพนักงานเทศบาลตองชํ าระดอกเบี้ยตามกฎหมาย

ขอ 15 ในระหวางการทํ างานชดใชใหเทศบาลตามขอ 13 (3) (ง) หากพนักงานเทศบาล ผูนั้นไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษา ฝกอบรม ดู
งานหรือปฏิบัติการวิจัยเพิ่มเติมอีกไมถือวาระยะเวลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยคร้ังแลวนี้เปนการทํ างานชดใชการลาไป
ศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยคร้ังแรก และใหนํ าระยะเวลาการทํ างานชดใชท่ีเหลือไปรวมกับระยะเวลาทํ างานชดใชการลาไป
ศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยคร้ังหลังนี้ดวย

ขอ 16 พนักงานเทศบาลซึ่งผูอยูในระหวางการทํ างานชดใชใหเทศบาลยังไมครบกํ าหนดเวลาตามสัญญา จะโอนไปตางสังกัดให
ปฏิบัติดังนี้



(1) โอนไปตางสังกัดเทศบาล ไมตองสงใชเงินคืนใหแกเทศบาลนั้น แตใหเทศบาลที่ไดรับโอนควบคุมดูแลใหพนักงานเทศ
บาล ซึ่งรับโอนมาทํ างานชดใชใหครบกํ าหนดเวลาตามสัญญานั้นดวย

(2) โอนเงินไปตางสังกัดนอกจากเทศบาล หรือลาออก ใหสงใชเงินท่ีไดรับไปทั้งหมดคืนโดยทันทีตามขอ 13 (3) (ง) และขอ
14

ขอ 17 พนักงานเทศบาลซึ่งไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ไมตองรับผิดตามขอ 13 (3) (ง) ในกรณี
ดังตอไปนี้

(1) ตาย
(2) เทศบาลและกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นวาเหตุผลอันสมควรที่พนักงานเทศบาลผูนั้นไมตองรับผิดเพราะไลออก 

ปลดออก หรือใหออก
ขอ 18 พนักงานเทศบาลซึ่งไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ใหไดรับเงินเดือนในระหวางลาไมเกินสี่

ป นับแตวันทีหยุดงานเพื่อเดินทางไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย จนถึงวันกอนวันมารายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติหนาท่ี
ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํ านาจอนุญาตการลาเห็นสมควรจะใหไดรับเงินเดือนระหวางลาเกินกวาสี่ปก็ได แตท้ังนี้เมื่อรวมท้ังสิ้น

จะตองไมเกินหกป
ขอ 19 พนักงานเทศบาลซึ่งไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย จะไดรับเงินเดือนเทาท่ีไดรับอยูจริงใน

ขณะที่ไดรับอนุญาตใหลาและจะเลื่อนเงินเดือนในระหวางลาไมได
ขอ 20 เงินเดือนท่ีไดรับตามขอ 19 ใหจายตั้งแตวันท่ีพนักงานเทศบาลผูนั้นหยุดงานเพื่อเดินทางไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติ

การวิจัย ตลอดไปจนกวาจะเสร็จและกลับเขามาประจํ าทํ างานในตํ าแหนงเดิม หรือจนกวาจะพนกํ าหนดเวลาที่ไดรับอนุญาตใหลา
ขอ 21 เมื่อการศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยเสร็จแลวจะจายเงินเดือนไดเฉพาะระยะเวลาที่จํ าเปนสํ าหรับการเดินทางจาก

สํ านักศึกษาหรือสถานที่ฝกอบรม สถานที่ดูงานหรือสถานที่ปฏิบัติการวิจัยถึงสถานที่ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลผูนั้นในตํ าแหนงเดิม



อันเปนระยะเวลาปกติเทานั้น ถาการเดินทางนั้นชากวาปกติอันเนื่องจากกิจธุระหรือความบกพรองของพนักงานเทศบาลผูนั้นเอง วันท่ีชา
ดวยเหตุเหลานี้จะไมจายเงินเดือนให และหากความลาชานั้นไมมีเหตุผลสมควรใหถือวาเปนการขาดราชการ

หมวด 3
การนับวันลา

ขอ 22 ถามีการมอบหนาท่ีการงาน ใหนับวันลาเริ่มตั้งแตวันสงมอบงานเปนตนไป ถาสงมอบงานกันภายหลังเท่ียงใหนับเร่ิมตั้งแต
วันรุงขึ้น

วันลาเปนอันหมดเขตตั้งแตวันกอนวันรับมอบหนาท่ีการงาน ถารับมอบงานภายหลังเท่ียงใหถือวันนั้นเปนวันหมดเขต
ขอ 23 ถามีวันหยุดราชการตอเนื่องกอนวันลา ใหนับวันลาเริ่มตั้งแตวันเปดทํ าการ ถาวันหยุดราชการตอเนื่องหลังวันลา ใหนับวัน

กอนวันหยุดราชการเปนวันหมดเขต
ขอ 24 ถาวันหยุดราชการอยูระหวางวันลาประเภทเดียวกัน ใหนับวันหยุดราชการนั้นเปนวันลาดวย
ขอ 25 พนักงานเทศบาลซึ่งถูกเรียกกลับเขาทํ างานในระหวางลานั้น ใหถือวาการลาเปนอันหมดเขตเพียงวันกอนวันเดินทางกลับ

และวันปฏิบัติงานเริ่มตั้งแตวันออกเดินทางกลับเปนตนไป

ประกาศ ณ วันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2523

   ประเทือง  กีรติบุตร
(นายประเทือง  กีรติบุตร)

     รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจายเงินเดือนระหวางลาของพนักงานเทศบาล

(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2541

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินเดือนระหวางลาของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2523
ใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 69 และมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออก
ระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ   1   ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินเดือนระหวางลาของพนักงานเทศบาล (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2541”

ขอ   2   ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 7 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินเดือนระหวางลาของ

พนักงานเทศบาล พ.ศ. 2523 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 7 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํ านาจตีความวินิจฉัยปญหา ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้

กํ าหนดหลักเกณฑและกํ าหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อดํ าเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้



ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํ านาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกใหผูวาราชการจังหวัดได
ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 9 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินเดือนระหวางลาของ

พนักงานเทศบาล พ.ศ. 2523 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 9 พนักงานเทศบาลซึ่งลาคลอดบุตร ใหไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกินเกาสิบวัน”
ขอ 5 ใหยกเลิกความใน (1) ของขอ 13 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินเดือน

ระหวางลาของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2523 และใหใชความตอไปนี้แทน
“(1) ตองมีคุณสมบัติและอยูในเงื่อนไขดังตอไปนี้
(ก ) เป นพนักงานเทศบาลสามัญซึ่งมี วันทํ  างานทางเทศบาลติดต อกันมาแล วไม น อยกว าหนึ่งป บริบูรณในวันท่ี ย่ืน  

ใบลา
(ข)   ในกรณีลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป ตองมีอายุไมเกินสี่สิบป

บริบูรณในวันท่ีย่ืนใบลา เวนแตกระทรวงมหาดไทยจะพิจารณาเห็นสมควร เพื่อประโยชนแกกิจการของเทศบาลเปนสวนรวมอาจพิจารณา
อนุมัติเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

(ค) ในกรณีลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ ตองมีอายุไมเกินสามสิบหาปในวันท่ีย่ืนใบลา แตถาลาไป
ศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี ซึ่งตองใชเวลาหนึ่งปถึงสองป ตองมีอายุไมเกินสี่สิบป เวนแตผูวาราชการจังหวัดจะพิจารณาเห็นสมควร
เพื่อประโยชนแกกิจการของเทศบาลเปนสวนรวมอาจพิจารณาอนุมัติเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

(ง) มีความประพฤติดีและไมเคยตองโทษทางวินัย และผูบังคับบัญชารับรองวามีความรูความสามารถที่จะศึกษาไดเสร็จตามโครง
การ ในกรณีลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ ตองมีหลักฐานแสดงความรูในการอาน เขียน หรือพูดภาษาตาง
ประเทศของประเทศที่จะไปศึกษา หากมีกรณีเปนท่ีสงสัยกระทรวงมหาดไทยอาจสั่งใหมีการสอบสัมภาษณความรูตางประเทศนั้นกอนก็ได

(จ)  วิชาท่ีศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยเปนประโยชนตอหนาท่ีการงานและสถานศึกษานั้น ก.ท. ไดรับรองแลว
(ฉ)  การลานั้นไมเปนการเสียหายแกการงาน และมีผูรักษาการแทนแลวกับไมถือเปนเหตุใหเทศบาลขอคนแทน



(ซ) การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในกรณีนี้ไมขอจายเงินอุดหนุน
ขอ 6 ใหยกเลิกความในขอ 17 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินเดือนระหวางลาของ

พนักงานเทศบาล พ.ศ. 2523 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 17 พนักงานเทศบาลซึ่งไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ไมตองรับผิดตามขอ 13 (3) (ง) ในกรณี

ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) เทศบาลและผูวาราชการพิจารณาเห็นวาเหตุผลอันสมควรที่พนักงานเทศบาลผูนั้นไมตองรับผิดเพราะไลออก ปลดออก หรือให

ออก”

ประกาศ ณ วันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2541

    ชํ านิ ศักดิเศรษฐ
               (นายชํ านะ ศักดิเศรษฐ)
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน
     รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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