ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ!าง
(แก!ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6)
----------------------------------โดยที่เป$นการสมควรกําหนดใหมีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับลูกจางของเทศบาล เพื่อใหเกิดความเหมาะสม
และใหการปฏิบัติราชการของเทศบาลมีความคลองตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 13 ประกอบกั บ มาตรา 23 แหงพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)
ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2547 จึงมีมติเห็นชอบกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
สําหรับเทศบาลไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในมาตรฐานทั่วไปนี้
“พนั ก งานจาง” หมายความวา ลู ก จางของเทศบาล ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 โดยเป$นบุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางตามมาตรฐาน
ทั่วไปนี้ โดยไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณของเทศบาล เพื่อปฏิบัติงานใหกับเทศบาลนั้น
“สัญญาจาง” หมายความวา สัญญาจางพนักงานจางตามมาตรฐานทั่วไปนี้
“พนักงานจางตามภารกิจ” หมายความถึง พนักงานจางที่มีลักษณะงานเป$นการสงเสริม
หรือสนับสนุนการทํางานของพนักงานเทศบาล หรืองานที่ตองใชทักษะเฉพาะบุคคล
“พนั ก งานจางผู เชี่ ย วชาญพิ เ ศษ” หมายความถึ ง พนั ก งานจางที่ มี ลั ก ษณะงานเป$ น
ที่ปรึกษา โดยเป$นผูที่มีความเชี่ยวชาญเป$นพิเศษหรือความชํานาญพิเศษ หรือวิชาชีพเฉพาะพิเศษเฉพาะดาน
อันเป$นที่ยอมรับในวงการวิชาการหรือวงการในงานที่เกี่ยวของกับภารกิจของเทศบาลดานนั้นๆ
“พนักงานจางทั่วไป” หมายความวา พนักงานจางที่มีลักษณะงานเป$นการใชแรงงานทั่วไป
ซึ่งไมตองใชความรู หรือทักษะเฉพาะดานในการปฏิบัติงาน และมีระยะเวลาการจางในชวงสั้นๆ ไมเกิน 1 ปG
“คาตอบแทน” หมายความวา เงินเดือนซึ่งจายใหแกพนักงานจางในการปฏิบัติงานใหแก
เทศบาลตามอัตราที่กําหนดในมาตรฐานทั่วไปนี้
1
“คาตอบแทนพิ เ ศษ” หมายความวา เงิ น ที่ จ ายเพิ่ ม ใหกั บ พนั ก งานจางที่ ไ ดรั บ อั ต รา
คาตอบแทนถึงขั้นสูงของตําแหนงนั้น จนไมอาจไดรับการเลื่อนอัตราคาตอบแทนได
“การสรรหา” หมายความวา การประกาศรับสมัครบุคคลที่ มีความรู ความสามารถ และ
คุณสมบัติอื่นๆ ที่จําเป$นตอการปฏิบัติงานในตําแหนงที่เทศบาลกําหนดจํานวนหนึ่ง เพื่อทําการเลือกสรร
“การเลือกสรร” หมายความวา การพิจารณาบุคคลที่ไดทําการสรรหาทั้งหมด และทําการ
คัดเลือกเพื่อใหไดบุคคลที่เหมาะสมที่สุด
1

ขอ ๑ วรรคแปด แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ฉบับลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

๒
ขอ 2 บรรดากฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ประกาศ ขอบั ง คั บ คํ า สั่ ง มติ ค ณะรั ฐ มนตรี
มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑL หรือมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ที่กําหนดใหพนักงานเทศบาลหรือ
ลูกจางของเทศบาลมีหนาที่ตองปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติ หรือเป$นขอหามในเรื่องใด ใหถือวาพนักงานจาง
มีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือตองหามเชนเดียวกับพนักงานเทศบาลหรือลูกจางเทศบาลดวย
ทั้งนี้ เวนแตเรื่องใดมี กําหนดไวแลวโดยเฉพาะในมาตรฐานทั่ วไปนี้ หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจาง หรื อ
เป$ นกรณีที่คณะกรรมการกลางพนั กงานเทศบาลประกาศกํ าหนดใหพนักงานจางประเภทใดหรื อตํ าแหนง
ในลักษณะงานใดไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติเชนเดียวกับพนักงานเทศบาลหรือลูกจางของเทศบาลในบางเรื่อง
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจาง
หมวด 1
พนักงานจ!าง
----------------ขอ 3 พนักงานจางมีสามประเภท ดังตอไปนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ
(2) พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ
(3) พนักงานจางทั่วไป
ตําแหนงพนักงานจางลักษณะงานใดจะมีชื่อตามลักษณะงานนั้น กรณี ที่มีลั กษณะงาน
สนับสนุนหรือสงเสริมการทํา งานของพนักงานเทศบาลตํ าแหนงใด จะมีชื่ อเป$น ผูชวยพนั กงานเทศบาล
ในตําแหนงงานนั้น
ขอ 4 ผูซึ่งจะไดรับการจางเป$นพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปG และไมเกิน 60 ปG เวนแตพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ
อายุไมเกิน 70 ปG
(3) ไมเป$นบุคคลลมละลาย
(4) ไมเป$ น ผู มี ก ายทุ พ พลภาพจนไมสามารถปฏิ บั ติ ห นาที่ ไ ด ไรความสามารถ หรื อ
จิตฟOP นเฟQอนไมสมประกอบ หรือเป$ นโรคตามที่กํา หนดไวในประกาศกํ าหนดโรคที่เป$ นลั กษณะตองหาม
เบื้องตนสําหรับพนักงานเทศบาล
(5) ไมเป$ น ผู ดํ า รงตํ า แหนงทางการเมื อ ง ..กรรมการพรรคการเมื อง ..หรื อเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไมเป$นผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
(7) ไมเป$นผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเป$นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไมเป$นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(9) ไมเป$นขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

๓
หมวด 2
การกําหนดตําแหน0ง การจ!าง
-----------------ขอ 5 ในการกํา หนดตํ าแหนงของพนักงานจาง ใหเทศบาลกํา หนดและเสนอขอความ
เห็นชอบตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
การกําหนดตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหจําแนกตําแหนงตามลักษณะงาน ดังตอไปนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ ไดแก
(1.1) ตําแหนงสําหรับผูมีคุณวุฒิ
(1.2) ตําแหนงสําหรับผูมีทักษะ
(1.3) ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ
(2) พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ
(3) พนักงานจางทั่วไป
ขอ 6 การกํ าหนดลักษณะงานและคุ ณสมบั ติเ ฉพาะสํ าหรับ ตํ าแหนงของพนักงานจาง
ตามขอ 5 ใหเป$นไปดังนี้
(1) พนั กงานจางตามภารกิ จ ใหใชลั กษณะงานคุ ณสมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหนงของ
พนักงานเทศบาลหรือขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม เวนแตพนักงานจางที่เป$นงานที่ตองใชทักษะเฉพาะ
ของบุคคลซึ่งมิไดผานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป$นการเฉพาะ ผูนั้นจะตองเป$นผูที่มีความรู
ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา 5 ปG
ทั กษะของบุ คคลที่ กํ าหนดในวรรคแรก จะตองสามารถพิ สู จ นL ใหเห็ น ถึ งความมี ทั กษะ
ในงานนั้ นๆ โดยมี หนั งสื อรั บรองการทํ างานจากนายจางหรื อหนวยงานซึ่ งระบุ ถึงลั กษณะงานที่ ไดปฏิ บั ติ
หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลดวยการทดลองปฏิบัติ
(2) พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ
(2.1) ลักษณะงานของพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ เป$นงานที่มีลักษณะดังตอไปนี้
(ก) เป$ นงานที่ต องปฏิ บั ติโ ดยบุ คคลที่ มีความรู ความสามารถ ประสบการณL
และความเชี่ยวชาญเป$นพิเศษในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับงานหรือโครงการ ซึ่งเป$นที่ยอมรับในวงการดานนั้น ๆ
และ
(ข) เป$ น งานหรื อ โครงการที่ มี ภ ารกิ จ หรื อ เปV า หมายชั ด เจน และมี กํ า หนด
ระยะเวลาสิ้นสุดแนนอน โดยไดรับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีใหดําเนินการไดภายในวงเงินงบประมาณ
ตามขอบัญญัติ และ
(ค) เป$นงานหรือโครงการที่มีความสําคัญ เรงดวน ที่ตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว และ
(ง) เป$นงานหรือโครงการที่ไมอาจหาผูปฏิบัติที่เหมาะสมในหนวยงานได และ
(จ) เป$ น งานที่ เกี่ ย วกั บ ภารกิ จ ของเทศบาลในดานตางๆ เชน ดานกฎหมาย
ดานการวางแผน ดานการสงเสริ ม การลงทุ น และอาชี พ ดานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดลอม
ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ดานการสาธารณสุข ดานวิศวกรรมศาสตรL เป$นตน

กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

๔
(2.2) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิการศึกษาเทียบไดไมต่ํากวาปริญญาตรี และเคยรับราชการในตําแหนง
ตั้ งแตระดั บ 9 ขึ้ น ไป หรื อมี ป ระสบการณL และผลงานในการบริ ห ารงานภาคเอกชน อั น เป$ น ที่ ย อมรั บ
ในวงการวิชาการ หรือวงการที่เกี่ยวของกับภารกิจของเทศบาลดานนั้นๆ มาไมนอยกวา 20 ปG
“ขอ ๗ 2 ใหเทศบาลจั ด ทํ า แผนอั ต รากํ า ลั ง พนั กงานจางเป$ น ระยะเวลาสามปG โดยให
สอดคลองกั บ เปV า หมายการปฏิ บั ติ ร าชการของเทศบาลและงบประมาณ ทั้ ง นี้ ต ามแนวทางการจั ด ทํ า
แผนอัตรากําลังพนักงานจางที่กําหนดในหมวด ๓”
ขอ 8 การสรรหาและการเลื อ กสรรบุ ค คลเพื่ อ จางเป$ น พนั ก งานจาง ใหเป$ น ไปตาม
หลักเกณฑL วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในหมวด 4
ขอ 9 การจางพนักงานจาง จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
กอนจึงทําสัญญาจางได โดยพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหทําเป$นสัญญาจาง
ไมเกินคราวละสี่ปG สําหรับพนักงานจางทั่วไปใหทําสัญญาจางไมเกินคราวละหนึ่งปG หรือตามโครงการที่มี
กําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดไว โดยอาจมีการตอสัญญาได ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและความจําเป$น
ของแตละเทศบาล
แบบสัญญาจางใหเป$นไปตามทายมาตรฐานทั่วไปนี้
การทํ า สั ญ ญาตามวรรคหนึ่ ง ใหนายกเทศมนตรี เ ป$ น ผู ลงนามในสั ญ ญาจางกั บ ผู ไดรั บ
การสรรหาหรือการเลือกสรรเป$นพนักงานจาง
ขอ 10 การแตงกายและเครื่องแบบปกติ ใหเป$นไปตามที่เทศบาลกําหนด
เครื่องแบบพิธีการใหเป$นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
ขอ 11 วันเวลาการทํางาน ใหเป$นไปตามระเบียบ มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑLที่กําหนด
สําหรับพนักงานเทศบาล เวนแตวิธีการทํางานในกรณีที่ไมตองอยูปฏิบัติงานประจําเทศบาล ใหเป$นไปตาม
ที่เทศบาลกําหนด ซึ่งอาจแตกตางกันไดตามหนาที่ของพนักงานจางในแตละตําแหนง โดยคํานึงถึงผลสําเร็จ
ของงาน
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ขอ 7 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(ฉบับที่ 3) ฉบับลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

๕
หมวด ๓
การจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจ!าง
-----------------“ขอ ๑๒3 การกํ าหนดจํานวนและตําแหนงพนักงานจางเทศบาลในสวนราชการตางๆ
ของเทศบาลใหเทศบาลจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาล เพื่อเป$นกรอบในการกําหนดตําแหนง และการใช
ตําแหนงพนักงานจางเทศบาล แลวเสนอใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาใหความ
เห็นชอบ โดยใหจัดทําและกําหนดรวมไวในแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล”
“ขอ ๑๓ 4 การจั ด ทํ า แผนอั ต รากํ า ลั ง พนั ก งานจางใหคํ า นึ ง ถึ ง ภารกิ จ อํ า นาจหนาที่
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงานตลอดทั้งภาระ
คาใชจายของเทศบาลที่ตองจายในดานบุคคล
การกําหนดจํานวนพนักงานจางตามวรรคหนึ่ง หากเป$นพนักงานจางประเภทพนักงานจาง
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ การกําหนดจํานวนใหเป$นไปตามรายไดจริงของปGที่ผานมาของเทศบาล ดังนี้
(๑) เทศบาลที่ มี ร ายไดไมรวมเงิ น อุ ด หนุ น ตั้ งแต ๑๐๐ ลานบาทขึ้ น ไป มี พนั กงานจาง
ผูเชี่ยวชาญพิเศษไดหนึ่งคน
(๒) เทศบาลที่ มี ร ายไดไมรวมเงิ น อุ ด หนุ น ตั้ งแต ๒๐๐ ลานบาทขึ้ น ไป มี พนั กงานจาง
ผูเชี่ยวชาญพิเศษไดไมเกินสามคน”
“ขอ ๑๔5 การปรับปรุงตําแหนงพนักงานจางใหกระทําไดเฉพาะการปรับปรุงตําแหนง
พนักงานจางทั่วไปเป$นพนักงานจางตามภารกิจสําหรับตําแหนงผูมีทักษะที่เป$นไปตามมติคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล โดยจะตองมีเหตุผลและความจําเป$นในการพิจารณาที่จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรรมการพนั ก งานเทศบาลกอนถึ ง จะปรั บ ปรุ ง ตํ า แหนงได และถื อ วาเป$ น การปรั บ ปรุ ง
แผนอัตรากําลังสามปGในคราวเดียวกัน
สําหรับ พนักงานจางประเภทอื่น หามปรับ ปรุงตํา แหนง แตหากมีภารกิ จที่เพิ่มมากขึ้ น
ในสวนราชการอื่น อาจมอบหมายใหไปชวยปฏิบัติงานได”
“ขอ ๑๕6 การจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจาง กรณีพนักงานจางทั่วไปหามกําหนดชื่อ
ตํ า แหนงที่ มีลั ก ษณะเชนเดี ย วกั บ ขาราชการ สวนพนั ก งานจางตามภารกิ จ ในการกํ า หนดชื่ อตํ า แหนง
ใหเป$ น ไปตามขอ ๓ ยกเวนพนั ก งานจางตามภารกิ จ ตํ า แหนงสํ า หรั บ ผู มี ทั ก ษะใหกํ า หนดชื่ อ ตํ า แหนง
ใหสอดคลองตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ”
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ขอ 12 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(ฉบับที่ 3) ฉบับลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557
4
ขอ 13 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(ฉบับที่ 3) ฉบับลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557
5
ขอ 14 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(ฉบับที่ 3) ฉบับลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557
6
ขอ 15 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(ฉบับที่ 3) ฉบับลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

๖
ขอ 16 ในกรณีที่เทศบาลใดจําเป$นตองจางพนักงานจาง เพื่อปฏิบัติงานที่มีความจําเป$น
เรงดวน ตามนโยบายรั ฐ บาลหรื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี หรื อ นโยบายของเทศบาล นอกเหนื อ จาก
กรอบอัตรากําลังพนักงานจางที่ไดกําหนดไว และมีงบประมาณสําหรับการดําเนินการแลว ใหเทศบาลขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลนั้น กอนที่จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเป$น
พนักงานจางได และรายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อขอความเห็นชอบ
ในการทําสัญญาจาง
ขอ 17 ใหสํ า นั กงานคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล จั ด สงสํ า เนากรอบอั ต รากํ า ลั ง
พนักงานจางที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบแลว ใหสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลทราบ
ภายใน 30 วัน นับแตคณะกรรมการพนักงานเทศบาลใหความเห็นชอบ
หมวด 4
การสรรหา และการเลือกสรร
------------ขอ 18 ใหเทศบาลดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป$นพนักงานจาง โดยยึด
หลักสมรรถนะ ความเทาเทียมในโอกาส และประโยชนLของทางราชการเป$นสําคัญดวยกระบวนการที่ได
มาตรฐาน ยุติธรรม และโปรงใสเพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ขอ 19 การสรรหาและเลื อ กสรรพนั ก งานจางตามภารกิ จ และพนั ก งานจางทั่ ว ไป
เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบ ใหกําหนดตําแหนงใดแลว ใหดําเนินการตามหลักเกณฑL และ
วิธีการ ดังนี้
(1) ใหเทศบาลจัดทําประกาศรับสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของพนักงานจาง
ลั ก ษณะงาน ชื่ อ ตํ า แหนง ความรั บ ผิ ด ชอบของตํ า แหนง ระยะเวลาการจาง คาตอบแทนที่ จ ะไดรั บ
คุณสมบั ติของผู มี สิทธิ ส มั คร หลั กเกณฑL และวิ ธี การสรรหาและเลื อกสรร เกณฑL การตัด สิ น และเงื่ อนไข
การจางอื่นๆ ตลอดจนกําหนดวันและเวลาของกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประกาศใหผูมีสิทธิสมัครทราบ
ประกาศรับสมัครนั้น ใหป\ดไวในที่เป\ดเผยเป$นการทั่วไป มีระยะเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ
กอนกําหนดวันรับสมัคร
(2) เทศบาลอาจกําหนดใหผูสมัครเสียคาธรรมเนียมการสมัคร ตําแหนงละไมเกิน 100 บาท
ไดตามความจําเป$นและเหมาะสม
(3) เทศบาลอาจกํ า หนดระยะเวลาในการรั บ สมั ค รไดตามความเหมาะสม แตทั้ ง นี้
ตองไมนอยกวา 7 วันทําการ
(4) หลักเกณฑLการเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใหยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จําเป$นตองใช
สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงตามที่เทศบาลกําหนด ซึ่งประกอบดวย
(ก) ความรูของบุคคลในเรื่องตางๆ ที่จําเป$นตอการปฏิบัติงาน
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องตางๆ ที่จําเป$นตอการปฏิบัติงาน
และ
(ค) คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจําเป$นหรือเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
(5) ใหกําหนดคะแนนเต็มของสมรรถนะแตละเรื่องไดตามความจําเป$นและความสอดคลอง
กับตําแหนงงาน ทั้งนี้ สมรรถนะที่จําเป$นมากที่สุดควรมีน้ําหนักของคะแนนเต็มมากที่สุด
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

๗
(6) วิธีการประเมินสมรรถนะแตละเรื่อง ใหเทศบาลเป$นผูกําหนด โดยสมรรถนะเรื่องหนึ่ง
สามารถประเมินไดดวยวิธีการประเมินหลายวิธีการหรือสมรรถนะหลายๆ เรื่อง สามารถประเมินไดดวย
วิธีการประเมินวิธีเดียวกันตามที่เห็นวาเหมาะสม และสอดคลองกับการประเมินสมรรถนะดังกลาว ไดแก
การสอบขอเขี ย น การทดสอบตั ว อยางงาน การสั ม ภาษณL การทดสอบดวยสถานการณL จํ า ลอง
การตรวจสอบกับบุคคลที่อางอิง หรืออื่น ๆ
ทั้งนี้ ไดกําหนดแบบตัวอยางการกําหนดและการประเมินสมรรถนะดังเอกสารแนบทาย
มาตรฐานทั่วไปนี้
(7) เกณฑL ก ารตั ด สิ น สํ า หรั บ ผู ผานการประเมิ น สมรรถนะ ใหเทศบาลกํ า หนดตาม
ความเหมาะสม และสอดคลองกับตําแหนง
(8) ภายหลังการประกาศรับสมัครแลว ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
สรรหาและเลือกสรร จํานวนไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวย
(ก) ปลัดเทศบาลหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เป$นประธาน
(ข) ผูอํานวยการสํานักหรือผูอํานวยการกองที่รับผิดชอบงาน
เป$นกรรมการ
หรือโครงการของตําแหนงที่จะสรรหาและเลือกสรร
(ค) หัวหนาสํานักปลัดหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เป$นกรรมการ
และเลขานุการ
ในการเลื อ กสรรตํ า แหนงที่ น ายกเทศมนตรี เ ห็ น สมควรใหมี ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ ผู มี
ประสบการณLในงานที่เกี่ยวของกับตําแหนงนั้น ทั้งจากภายในหรือภายนอกเทศบาลรวมเป$นคณะกรรมการ
ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิหรือผูมีประสบการณLที่เกี่ยวของกับตําแหนงนั้นเป$นคณะกรรมการดวย
คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑL และ
วิธีการตามที่กําหนดในประกาศรับสมัคร ภายใตหลักการตามขอ 18
ขอ 20 เมื่อคณะกรรมการไดดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางเสร็จสิ้นแลว
ใหรายงานผลการดํ า เนิ น การตอนายกเทศมนตรี เพื่ อ ประกาศบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ผานการเลื อ กสรรและ
ดําเนินการจัดจาง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลตอไป
ใหเทศบาลประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร โดยกําหนดใหบัญชีมีอายุตามที่เห็นสมควร
แตทั้งนี้ตองไมเกินกวา 1 ปG
ในกรณีที่มีผูผานการเลือกสรรมากกวาจํานวนอัตราวาง และภายหลังมีอัตราวางในงาน
ลั ก ษณะเดี ย วกั น หรื อ คลายคลึ ง กั น ซึ่ ง เทศบาลพิ จ ารณาแลวเห็ น วาสามารถใชบุ ค คลที่ มี ส มรรถนะ
ในเรื่องเดียวกันได นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก็อาจพิจารณา
จัดจางผูผานการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรที่ยังไมหมดอายุก็ได
ขอ 21 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล และคณะกรรมการกลางพนั กงานเทศบาล แลวแตกรณี เห็ น ชอบใหกํ า หนดตํ า แหนงใดแลว
ใหดําเนินการตามหลักเกณฑLและวิธีการ ดังนี้
(1) ใหนายกเทศมนตรีและผูรับผิดชอบงานหรือโครงการของตําแหนงที่จะสรรหาและ
เลื อ กสรรกํ า หนดขอบขายงานของตํ า แหนง ชื่ อ ตํ า แหนง คุ ณ สมบั ติ ข องตํ า แหนง ระยะเวลาการจาง
คาตอบแทนที่จะไดรับ และเงื่อนไขการจางอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่เห็นสมควร โดยใหจัดทําเป$นประกาศ
รับสมัครป\ดไวในที่เป\ดเผยเป$นการทั่วไป มีระยะเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการกอนกําหนดวันรับสมัคร
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน
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(2) เทศบาลอาจกําหนดใหผูสมัครเสียคาธรรมเนียมการสมัคร ตําแหนงละไมเกิน 200 บาทได
(3) ระยะเวลาในการรับสมัครและหลักเกณฑLการเลือกสรร ใหนําขอ 19 (3), (4), (5),
(6), และ (7) มาใชโดยอนุโลม
(4) ภายหลั ง การประกาศรั บ สมั ค รแลว ใหนายกเทศมนตรี แ ตงตั้ ง คณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร จํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย
(ก) นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี
ที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
เป$นประธาน
(ข) ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญในดานที่เกี่ยวของกับตําแหนง
ที่จะสรรหาและเลือกสรร จํานวนอยางนอยสองคน
เป$นกรรมการ
(ค) ผูอํานวยการสํานักหรือผูอํานวยการกองที่รับผิดชอบงานหรือ
โครงการของตําแหนงที่จะสรรหาและเลือกสรร
เป$นกรรมการ
(ง) ปลัดเทศบาล
เป$นกรรมการ
และเลขานุการ
คณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑLและ
วิธีการตามที่กําหนดในประกาศรับสมัคร ภายใตหลักการตามขอ 18
ขอ 22 เมื่ อเทศบาลไดชื่ อผู ผานการเลื อกสรรเป$ น พนักงานจางผู เชี่ ยวชาญพิเ ศษแลว
ใหนายกเทศมนตรีดําเนินการจัดจาง โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ใหเทศบาลประกาศบั ญ ชี ร ายชื่ อผู ผานการเลื อกสรร โดยกํ า หนดใหบั ญ ชี มีอายุ ต ามที่
เห็นสมควร แตทั้งนี้ ตองไมเกิน 60 วัน
ขอ 23 ผูไดรับการสรรหาและเลือกสรรใหเป$นพนักงานจาง จะตองทําสัญญาจางตามแบบ
ที่กําหนดแนบทายมาตรฐานทั่วไปนี้
หมวด 5
ค0าตอบแทนและสิทธิประโยชน7
---------------ขอ 24 อัตราคาตอบแทนของพนักงานจาง ใหเป$นไปตามที่กําหนดในหมวดนี้
ขอ 25 พนักงานจางประเภทใดหรือตําแหนงในลักษณะงานใด อาจไดรับสิทธิประโยชนL
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) สิทธิเกี่ยวกับการลา
(2) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนระหวางลา
(3) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน
(4) คาใชจายในการเดินทาง
(5) คาเบี้ยประชุม
(6) สิทธิอื่นๆ ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลประกาศกําหนด
หลักเกณฑL การไดรั บสิ ทธิ ตามวรรคหนึ่ง ใหเป$ นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลกําหนด ทั้งนี้เทาที่ไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑLที่กําหนดเกี่ยวกับการไดรับสิทธินั้นตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน
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ขอ 26 หลักการกําหนดคาตอบแทนของพนักงานจาง
(1) หลักคุณภาพ เพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณLเขามา
ปฏิบัติงานภายใตระบบสัญญาจาง
(2) หลักความยุติธรรม เพื่อใหเกิดความเสมอภาคในโอกาส ไมเหลื่อมล้ํา และไมเลือกปฏิบัติ
(3) หลั ก การจู ง ใจ การจายคาตอบแทนและสิ ท ธิ ป ระโยชนL ใ หเพี ย งพอ โดยคํ า นึ ง ถึ ง
คาครองชีพที่เปลี่ยนแปลง คาตอบแทนในภาคเอกชน อัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาล และฐานะการคลัง
ของเทศบาล
(4) หลักความสามารถ อัตราคาตอบแทนจะจายตามความรูความสามารถ ขีดสมรรถนะ
และผลงานตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขอ 27 บัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจาง ใหเป$นไปตามบัญชีอัตราแนบทายมาตรฐานทั่วไปนี้
“ขอ ๒๘7 ใหพนักงานจางไดรับอัตราคาตอบแทนตามบัญชีแนบทายประกาศนี้
พนักงานจางลักษณะงานใดซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในกรณีใดจะไดรับคาตอบแทนจํานวน
เทาใด ใหเป$นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดตามบัญชีทายประกาศนี้
ในการกํ า หนดคาตอบแทนของพนั ก งานจางลั ก ษณะงานใดใหพิ จ ารณาจากคุ ณ วุ ฒิ
การศึกษา ทักษะ ประสบการณL และผลงาน โดยคํานึงถึงงบประมาณของเทศบาล
สําหรับพนักงานจางตามภารกิจในตําแหนงงานวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งมีประสบการณLตรงตาม
ลักษณะงานในตําแหนงที่ไดรับการวาจาง ใหไดรับการปรับคาตอบแทนเพิ่มขึ้นรอยละ ๕ ตอประสบการณL
๒ ปG แตใหไดรับคาตอบแทนเพิ่มขึ้นสูงสุดไมเกิน ๕ ชวง”
“ขอ ๒๙8 หลักเกณฑLการเลื่อนคาตอบแทนประจําปG
ใหพนักงานจางเวนแตพนักงานจางทั่วไป ไดรับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทน
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้
(๑) ตองมีร ะยะเวลาในการปฏิบัติ งานในรอบปG ที่แลวมาในตําแหนงที่จ ะเลื่อน
คาตอบแทนไมนอยกวา ๘ เดือน (๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายน) เพื่อจูงใจใหพนักงานจางที่ปฏิบัติงานของตน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี ในวันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปG
(๒) พิจารณาเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจางที่มีผลการปฏิบัติงานไมต่ํากวาระดับดี
ไดไมเกินอัตรารอยละ ๖ ของฐานคาตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนคาตอบแทนในวงเงินไมเกินรอยละ 4
ของอัตราคาตอบแทนพนักงานจาง ณ วันที่ 1 กันยายน
กรณีพนักงานจางไดรับคาตอบแทนถึงขั้นสูงของอัตราคาตอบแทน ใหไดรับอัตรา
คาตอบแทนพิเศษไดไมเกินอัตรารอยละ 6 ของอัตราคาตอบแทนขั้นสูงตําแหนงนั้น โดยจะไดรับคาตอบแทน
พิเศษตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปGที่มีการประเมิน ถึง 30 กันยายนของปGถัดไป”
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ขอ 28 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(ฉบับที่ 3) ฉบับลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557
8
ขอ 29 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(ฉบับที่ 3) ฉบับลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

๑๐
“ขอ 30 9 ในกรณี ที่มี การคํ า นวณเพื่ อ ปรั บ อั ต ราคาตอบแทน หรื อ เลื่ อ นคาตอบแทน
หากคํานวณแลวมีเศษไมถึงสิบบาท ใหปรับเพิ่มขึ้นเป$น 10 บาท”
“ขอ 3110 ใหเทศบาลจัดทําคําสั่งเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานจางตามการประเมินผล
การปฏิบั ติงานในขอ 29 โดยพนักงานจางซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนในรอบปG ที่แลวมา
จะตองอยูในหลักเกณฑLดังตอไปนี้
(1) ไดปฏิ บั ติ ง านตามหนาที่ ข องตนเองดวยความสามารถ และดวยความ
อุตสาหะ จนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไมต่ํากวาระดับดี
(2) ตองไมถู ก สั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย ที่ ห นั ก กวาโทษภาคทั ณ ฑL หรื อ ไมถู ก ศาล
พิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ของตนซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(3) ตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุอันสมควร
(4) ตองไมลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่นายกเทศมนตรีกําหนดเป$น
หนั งสื อไวกอนแลว โดยคํ า นึงถึ งลั กษณะงานและสภาพทองที่ อัน เป$ น ที่ ตั้ งของแตละสวนราชการ หรื อ
หนวยงาน
(5) ตองมี เ วลาปฏิ บั ติ ง านไมนอยกวาแปดเดื อ น โดยมี วั น ลาในแตละครั้ ง
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ 40 ไมเกินยี่สิบสามวัน แตไมรวมถึงวันลาดังตอไปนี้
(ก) ลาอุ ป สมบท หรื อ ลาไปประกอบพิ ธี ฮั จ ยL ณ เมื อ งเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ไมเกิน 120 วัน
(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน
(ค) ลาปbวยซึ่งจําเป$นตองรักษาตัวเป$นเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ
(ง) ลาปbวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหนาที่หรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติงานตามหนาที่
(จ) ลาพักผอน
(ฉ) ลาเขารับการตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร เขารับการระดมพล
เขารับการฝdกวิชาทหาร เขารับการทดลองความพรั่งพรอม
การนับจํานวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปbวยใหนับเฉพาะ
วันทําการ
ทั้งนี้ ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการพิ จารณาเลื่ อนคาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่ อทํ า หนาที่ พิ จ ารณาและเสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การเลื่ อ นคาตอบแทนของพนั กงานจางที่ ผ านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไมต่ํากวาระดับดี ประกอบดวย ประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการหรือ
รองปลัดเทศบาล ไมนอยกวา 3 คน เป$นกรรมการ ในกรณีที่เทศบาลมีพนักงานจางปฏิบัติงานตามสัญญาจาง
ในสถานศึ ก ษา โดยไมรวมศู น ยL พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ใหแตงตั้ ง ผู บริ ห ารสถานศึ ก ษาไมนอยกวา 1 คน
เป$นกรรมการดวย และใหพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่ของเทศบาล เป$นเลขานุการ
แบบประเมินการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจางใหเป$นไปตามที่สํานักงาน ก.ท. กําหนด”
9

ขอ 30 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)
ฉบับลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557
10
ขอ 31 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลํ าพูน เรื่อง มาตรฐานทั่ วไปเกี่ยวกับพนั กงานจาง
(ฉบับที่ 6) ฉบับลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559

กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

๑๑
“ขอ 3211 พนักงานผูผานการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจางไดใหพนักงานจาง
ผูนั้นไดรับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนในลักษณะงานนั้นตามผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักการ
ในขอ 29 ได”
“ขอ 33 12 ใหพนั กงานจางไดรั บ สิ ทธิ ป ระโยชนL และมี ห นาที่ ต องปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
วาดวยการประกันสังคม”
หมวด 6
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
---------------------ขอ 34 ในระหวางสั ญ ญาจาง ใหเทศบาลจั ด ใหมี การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงานจาง ดังตอไปนี้
(1) การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานจางตามภารกิ จ ใหกระทํ า ในกรณี
ดังตอไปนี้
(ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปG
(ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง
(2) การประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานจางผู เชี่ ยวชาญพิ เศษ ใหกระทํ าในกรณี
ดังตอไปนี้
(ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปG
(ข) การประเมินผลสําเร็จของงานตามชวงเวลาที่กําหนดไวในสัญญาจาง
(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางทั่วไป ใหกระทําในกรณีการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามวรรคหนึ่ง ใหเป$นไปตามหลักเกณฑL
และวิธีการที่กําหนดในหมวดนี้
ขอ 35 พนักงานจางผูใดไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ 34 ใหนายกเทศมนตรี
รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เพื่อใหความเห็นชอบในการเลิกจาง และใหถือวาสัญญาจางของ
พนักงานจางผูนั้นสิ้นสุดลง โดยใหเทศบาลแจงใหพนักงานจางผูนั้นทราบ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ทราบมติ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ขอ 36 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง ตองเป$นไปเพื่อประโยชนLในการที่
เทศบาลจะใชเป$นเครื่องมือในการบริหารพนักงานจาง และนําผลการประเมินไปใชเป$นขอมูลประกอบการ
พิจารณาในเรื่องตางๆ แลวแตกรณี ดังนี้
(1) การเลื่อนคาตอบแทน
(2) การเลิกจาง
(3) การตอสัญญาจาง
(4) อื่น ๆ
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ขอ 32 แกไขเพิ่ มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั งหวั ดลํ าพู น เรื่ อง มาตรฐานทั่ วไปเกี่ ยวกั บพนักงานจาง (ฉบั บที่ 3)
ฉบับลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557
12
ขอ 33 แกไขเพิ่ มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั งหวั ดลํ าพู น เรื่ อง มาตรฐานทั่ วไปเกี่ ยวกั บพนักงานจาง (ฉบั บที่ 3)
ฉบับลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557

กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

๑๒
ขอ 37 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง มี 2 ประเภท ดังนี้
(1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ
“ขอ 3813 ใหเทศบาลกําหนดหลักเกณฑLและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต
หลักการที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยเทศบาลกําหนด
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน”
“ขอ 3914 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
ใหประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูนั้น โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดใหมีสัดสวนของผลสัมฤทธิ์ของงานไมนอยกวารอยละ 80
(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหพิจารณาจากองคLประกอบ ดังนี้
(ก) ปริมาณผลงาน
(ข) คุณภาพผลงาน
(ค) ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา
(ง) การใชทรัพยากรอยางคุมคา
(2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ใหเทศบาลกําหนดสมรรถนะที่เกี่ยวของกั บ
การปฏิบัติงานที่สงผลตอความสําเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบงชี้ที่พึงประสงคLของแตละสมรรถนะ
แลวใหประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจางเปรียบเทียบกับสมรรถนะและ
พฤติกรรมบงชี้ที่กําหนด โดยใหนําสมรรถนะของพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กําหนดมาใชสําหรับการประเมินพนักงานจางโดยอนุโลม ดังนี้
พนักงานจางทั่วไป ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกําหนดระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 1
พนักงานจางตามภารกิจ ไมรวมถึงพนักงานจางตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ ใหประเมิน
สมรรถนะหลั ก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจํ า สายงานอยางนอย 3 สมรรถนะ เชนเดี ย วกั น กั บ
พนั ก งานเทศบาลในลั ก ษณะงานเดี ย วกั น โดยกํ า หนดระดั บ สมรรถนะที่ ค าดหวั ง /ตองการ ในระดั บ
ปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแลวแตกรณี
พนั ก งานจางตามภารกิ จ สํ า หรั บ ผู มี ทั ก ษะ ใหประเมิ น สมรรถนะหลั ก 5 สมรรถนะ
โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 2
พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 ดาน และสมรรถนะประจํา
สายงาน 3 สมรรถนะ ไดแก ความเขาใจพื้นที่และการเมืองทองถิ่น ความคิดสรางสรรคL สรางสรรคLเพื่อ
ประโยชนLทองถิ่น โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 3
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ขอ 38 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(ฉบับที่ 3) ฉบับลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557
14
ขอ 39 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(ฉบับที่ 6) ฉบับลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

๑๓
ในแตละรอบการประเมิน ใหเทศบาลนําผลคะแนนการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานจางมาจัดกลุมตามผลคะแนนเป$น 5 ระดับ คือ ดีเดน ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง โดยกําหนดชวง
คะแนนประเมินของแตละระดับผลการประเมิน ดังนี้
ดีเดน ตั้งแตรอยละ
95 ถึง 100
คะแนน
ดีมาก ตั้งแตรอยละ
85 แตไมถึงรอยละ 95 คะแนน
ดี ตั้งแตรอยละ
75 แตไมถึงรอยละ 85 คะแนน
พอใช ตั้งแตรอยละ
65 แตไมถึงรอยละ 75 คะแนน
ปรับปรุง นอยกวารอยละ 65
คะแนน
แบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานจางตามภารกิ จ และพนั ก งานจางทั่ ว ไป
เทศบาลอาจพิจารณาใชตามแบบแนบทายประกาศนี้ หรืออาจปรับใชตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
และวิ ธี ที่ เทศบาลเลื อกใชในการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานจางก็ ไ ด สํ า หรั บ พนั ก งานจาง
ผูเชี่ยวชาญพิเศษใหเทศบาลกําหนดขึ้นไดเองหรือปรับใชตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การประเมินดังกลาวตอง
ครอบคลุมงาน/ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ความสําเร็จของงาน ผลผลิตที่คาดหวังจากการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง
(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
ใหดําเนินการตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ชวงเริ่ มรอบการประเมิ น ใหเทศบาลกํ าหนดหลั กเกณฑL และวิ ธี การประเมิ นผล
การปฏิบัติงานของพนักงานจาง จากนั้นใหผูบังคับบัญชาชั้นตนซึ่งเป$นผูประเมิน และพนักงานจางแตละคน
รวมกันวางแผนและกําหนดเปVาหมายการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปVาหมายและ/หรือความสําเร็จของงาน
ซึ่ ง พนั ก งานจางผู นั้ น ตองรั บ ผิ ด ชอบในรอบการประเมิ น นั้ น โดยกํ า หนดดั ช นี ชี้ วั ด หรื อ หลั ก ฐานบงชี้
ความสําเร็จของงานอยางเป$นรูปธรรม รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการทํางานที่คาดหวังตาม (2) ดวย
(ข) ในระหวางรอบการประเมิ น ใหผู บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น ตนซึ่ ง เป$ น ผู ประเมิ น ติ ด ตาม
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม (ก) รวมทั้งคอยใหคําแนะนําและชวยเหลือ
ในการแกไขปOญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหพนักงานจางสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปVาหมาย และผลสําเร็จ
ของงานที่กําหนด
(ค) เมื่อครบรอบการประเมิน ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนซึ่งเป$นผูประเมินและสวนราชการ
ตนสังกัดพนักงานจางดําเนินการ ดังนี้
(1) ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานจางตามหลั ก เกณฑL แ ละวิ ธี ก าร
ที่เทศบาลกําหนด
(2) จัดสงบัญชีรายชื่อใหสวนราชการตนสังกัดเพื่อจัดทําบัญชีรายชื่อพนักงานจาง
ตามลําดับคะแนนผลการประเมิน
(3) สวนราชการเสนอบัญชีรายชื่อพนักงานจางตามลําดับคะแนนผลการประเมิน
ใหคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปรงใสและเป$นธรรม
ของการประเมิ น กอนที่ จ ะเสนอผลการประเมิ น ตอนายกเทศมนตรี เ พื่ อ นํ า ไปใชในการเลื่ อ นอั ต รา
คาตอบแทน”

กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

๑๔
ขอ 40 ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
ปGละ 2 ครั้ง ตามปGงบประมาณ คือ
ครั้งที่ 1 ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม
ครั้งที่ 2 ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน
“ขอ 41 15 ใหนายกเทศมนตรี แ ตงตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงาน ประกอบดวย
(1) ปลัดเทศบาล เป$นประธานกรรมการ
(2) หัวหนาสวนราชการ หรือรองปลัดเทศบาล ไมนอยกวา 2 คน เป$นกรรมการ
(3) ขาราชการหรื อ พนั ก งานสวนทองถิ่ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานการเจาหนาที่
เป$นเลขานุการ
คณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านมี ห นาที่ ใ นการกลั่ น กรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อทําหนาที่กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาเสนอ
ความเห็นเพื่อใหเกิดความเป$นธรรมจากการใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน กอนที่จะเสนอผลการประเมินตอนายกเทศมนตรี”
ขอ 42 เมื่ อเสร็จ สิ้นการประเมิน ผลการปฏิ บัติงานแตละครั้ ง ใหผู บังคับบั ญชาซึ่งเป$ น
ผูประเมินแจงผลการประเมินใหพนักงานจางตามภารกิจหรือพนักงานจางทั่วไปผูรับการประเมินทราบ และ
ใหคําปรึกษาแนะนําแกพนักงานจางดังกลาว เพื่อแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น
ขอ 43 พนักงานจางตามภารกิจหรือพนักงานจางทั่วไปผูใด ซึ่งผูบังคับบัญชาไดประเมิน
ผลการปฏิ บัติ งานแลว มี คาเฉลี่ย ของผลการประเมิน ติ ดตอกั น 2 ครั้ งต่ํา กวาระดับ ดี ใหผู บังคั บบั ญ ชา
ทําความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาเลิกจาง โดยหากนายกเทศมนตรีเห็นควรเลิกจาง ใหเสนอ
ความเห็นตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อพิจารณามีมติ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติ
ประการใด ใหนายกเทศมนตรีปฏิบัติตามมตินั้น
“ขอ 4416 กรณีที่จะมีการตอสัญญาจางพนักงานจาง ใหเทศบาล ดําเนินการดังนี้
(1) เทศบาลจะตองมีกรอบอัตรากําลังของพนักงานจาง จึงจะสามารถดําเนินการ
ตอสัญญาจางได
(2) เทศบาลจะตองมีหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนที่แสดงวา นโยบาย แผนงาน
หรือโครงการที่ดําเนินการอยูนั้น ยังคงมีการดําเนินการตอและจําเป$นตองใชพนักงานจางปฏิบัติงานตอไป
หากเทศบาลไมมีแผนงานหรือโครงการที่จําเป$นตองปฏิบัติ หรือไมมีหลักฐานแสดงโดยชัดเจน ใหเลิกจาง
พนักงานจาง แตตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(3) ใหนํ า ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานจางผู นั้ น มาประกอบ
การพิจารณาในการตอสัญญาจาง โดยผูที่ไดรับการพิจารณาใหตอสัญญาจาง จะตองมีผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยยอนหลัง 2 ปG ไมต่ํากวาระดับดี ทั้งนี้ การตอสัญญาจาง ใหผูบังคับบัญชาทําความเห็นเสนอ
นายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งจาง โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล”
15

ขอ 41 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(ฉบับที่ 6) ฉบับลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559
16
ขอ 44 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(ฉบับที่ 3) ฉบับลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

๑๕
“ขอ 4517 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหกําหนด
หลักเกณฑLและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางดังตอไปนี้
(1) ใหนายกเทศมนตรี และผู รั บ ผิ ด ชอบงาน/โครงการรวมกั น ประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ
(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษใหประเมิน
จากผลการปฏิบัติงานตามเปVาหมาย พฤติกรรมและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน โดยสอดรับกับขอตกลง/
เงื่อนไขในสัญญาจาง ทั้งนี้โดยกําหนดใหมีสัดสวนของผลสัมฤทธิ์ของงานไมนอยกวารอยละ 90
(3) ใหเทศบาลกําหนดระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง
ผูเชี่ยวชาญพิเศษเป$นรายเดือน หรือเป$นระยะๆ เมื่องาน/โครงการ ไดดําเนินการสําเร็จไปแลวรอยละ 25
รอยละ 50 รอยละ 75 และรอยละ 100 หรืออื่นๆ โดยเทียบเคียงกับเปVาหมายของงาน/โครงการ”
ขอ 46 ใหเทศบาลวางระบบการจัดเก็บผลการประเมิน เพื่อนําไปใชตามวัตถุประสงคL
ที่กําหนดไวในขอ 36
หมวด 7
วินัยและการรักษาวินัย
-------------------ขอ 47 พนั กงานจางมี ห นาที่ ต องปฏิ บั ติ งานตามที่ กํา หนดในมาตรฐานทั่ ว ไปนี้ ตามที่
เทศบาลกํ า หนด และตามเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไวในสั ญ ญาจาง และมี ห นาที่ ต องปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของ
ผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ขอ 48 พนักงานจางตองรักษาวินัยโดยเครงครัดตามที่กําหนดไวเป$นขอหามและขอปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑLและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณL และการ
รองทุกขLของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลกําหนดไว
18
“พนักงานจางผูใดฝbาฝQนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่งพนักงานจาง
ผูนั้นเป$นผูกระทําผิดวินัย จะตองไดรับโทษทางวินัย ซึ่งมี 4 สถาน คือ
(1) ภาคทัณฑL
(2) ตัดคาตอบแทน
(3) ลดคาตอบแทน
(4) ไลออก”

17

ขอ 45 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(ฉบับที่ 3) ฉบับลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557
18
ขอ 48 วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจาง (ฉบับที่ 5) ฉบับลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

๑๖
ขอ 49 การกระทําความผิดดังตอไปนี้ ถือวาเป$นความผิดวินัยอยางรายแรง
(1) กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ
(2) จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเงื่อนไขที่กําหนดใหปฏิบัติ
จนเป$นเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(3) ปฏิ บั ติ ห นาที่ โ ดยประมาทเลิ น เลอจนเป$ น เหตุ ใหทางราชการไดรั บ ความเสี ย หาย
อยางรายแรง
(4) ไมปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในสั ญ ญา หรื อ ขั ด คํ า สั่ ง หรื อ หลี ก เลี่ ย งไมปฏิ บั ติ
ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาตามขอ 47 จนเป$นเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(5) ประมาทเลินเลอจนเป$นเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(6) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางานเป$นเวลาติดตอกันเกินกวาเจ็ดวัน
(7) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางานจนทําใหงานไมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดจนเป$น
เหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(8) ประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือกระทําความผิดอาญาโดยมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
หรือหนักกวาโทษจําคุก
(9) การกระทําอื่นใดที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดวาเป$นความผิดวินัย
อยางรายแรง
ขอ 50 เมื่อมีกรณีที่พนักงานจางถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหนายกเทศมนตรี
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตองใหโอกาสพนักงานจางที่ถูกกลาวหา
ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐาน เพื่อใหเกิดความเป$นธรรมในกรณีที่ผลการสอบสวน ปรากฏวาพนักงานจาง
ผูนั้นกระทําความผิดทางวินัยอยางรายแรง ใหนายกเทศมนตรีรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
พิ จ ารณา แตถาไมมี มูล กระทํ า ผิ ดใหสั่ งยุ ติ เ รื่ องและรายงานคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลพิ จ ารณา
เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติประการใด ใหนายกเทศมนตรีปฏิบัติตามมตินั้นภายในเจ็ดวัน
นับแตวันรับทราบมติ แตถาไมมีมูลกระทําความผิดใหสั่งยุติเรื่อง
หลักเกณฑLและวิธีการสอบสวนพนักงานจางตามวรรคหนึ่ง ใหเป$นไปตามหลักเกณฑL และ
เงื่ อนไขเกี่ ยวกั บการสอบสวน การลงโทษทางวิ นั ย การใหออกจากราชการ การอุ ทธรณL และการรองทุ กขL
ของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
ขอ 51 ในกรณีที่ปรากฏวาพนักงานจางกระทําความผิดวินัยไมรายแรง ใหนายกเทศมนตรี
หรือผูบังคับบัญชาของพนักงานจางที่ไดรับมอบหมาย สอบสวนใหไดความจริงและยุติธรรม ตามวิธีการ
ที่เห็นสมควร
19
“กรณี ที่ผลการสอบสวนตามวรรคหนึ่ ง ปรากฏวาพนักงานจางผูนั้น กระทําผิ ดวินั ย
อยางไมรายแรง ใหนายกเทศมนตรีหรือผูบังคับบัญชาของพนักงานจางที่ไดรับมอบหมายพิจารณาสั่งลงโทษ
พนักงานจางผูนั้น ในสถานโทษและอัตราโทษ ดังนี้
(1).นายกเทศมนตรี สั่งลงโทษภาคทัณฑL หรือตัดคาตอบแทนครั้งหนึ่งไมเกิน 5% และ
เป$นเวลาไมเกินสามเดือน หรือลดคาตอบแทนครั้งหนึ่งไมเกิน 4 %
(2) ปลัดเทศบาล สั่งลงโทษภาคทัณฑL หรือตัดคาตอบแทนครั้งหนึ่งไมเกิน 5% และเป$น
เวลาไมเกินสองเดือน
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ขอ 51 วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจาง (ฉบับที่ 5) ฉบับลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

๑๗
(3) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการ สั่งลงโทษภาคทัณฑLหรือตัดคาตอบแทน
ครั้งหนึ่งไมเกิน 5% และเป$นเวลาไมเกินหนึ่งเดือน
(4) หัวหนาฝbายหรือหัวหนางานสั่งลงโทษภาคทัณฑL”
การสั่งลงโทษตามวรรคสอง ใหสั่งลงโทษตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด ถามี
เหตุอันควรลดหยอน จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษภาคทัณฑLใหใชเฉพาะ
กรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอน ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน
ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑLบน
เป$นหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได
เมื่อไดมีการสั่งลงโทษหรือทําทัณฑLบนเป$นหนังสือ หรือวากลาวตักเตือน หรือสั่งยุติเรื่อง
กรณี ไมมี มูล กระทํ า ความผิ ด ใหรายงานคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลพิ จ ารณา เมื่ อคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลมีมติประการใด ใหนายกเทศมนตรีปฏิบัติตามมตินั้น ภายในเจ็ดวันนับแตวันทราบมติ
ขอ 52 การพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ รายงานตามขอ 50 และขอ 51 และการสั่ ง ลงโทษ
แบบคําสั่งลงโทษใหเป$นไปตามหลักเกณฑLและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจาก
ราชการ การอุทธรณLและการรองทุกขLของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
โดยอนุโลม
หมวด 8
การอุทธรณ7 และการร!องทุกข7
----------------------ขอ 53 พนักงานจางผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย หรือเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่
ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย หรือเกิดความคับของใจอันเกิดจาก
การปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอตน ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณLหรือรองทุกขL โดยใหนําหลักเกณฑLและเงื่อนไข
เกี่ ย วกั บ การสอบสวน การลงโทษทางวิ นั ย การใหออกจากราชการ การอุ ท ธรณL แ ละการรองทุ ก ขL
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมาใชโดยอนุโลม
หมวด 9
การสิ้นสุดสัญญาจ!าง
------------------ขอ 54 สัญญาจางสิ้นสุดลงเมื่อ
(1) ครบกําหนดตามสัญญาจาง
(2) พนักงานจางขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรฐานทั่วไปนี้
(3) พนักงานจางตาย
(4) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ 34
(5) พนักงานจางถูกไลออก เพราะกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง
(6) เหตุอื่นตามที่กําหนดไวในมาตรฐานทั่วไปนี้ หรือตามสัญญาจาง
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

๑๘
ขอ 55 ในสัญญาจาง พนักงานจางผูใดประสงคLจะลาออกจากการปฏิบัติงาน ใหยื่นหนังสือ
ขอลาออกตอนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑLและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออก
จากราชการ การอุทธรณL และการรองทุกขLของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
โดยอนุโลม
ขอ 56 เทศบาลอาจบอกเลิ ก สั ญ ญาจางกั บ พนั ก งานจางผู ใดกอนครบกํ า หนดตาม
สัญญาจางได โดยไมตองบอกกลาวลวงหนา และไมเป$นเหตุที่พนักงานจางจะเรียกรองคาตอบแทนการเลิก
สัญญาจางได เวนแตคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจะกําหนดใหในกรณีใดไดรับคาตอบแทนการออก
จากงานโดยไมมีความผิดไว
ขอ 57 เพื่ อประโยชนL แหงทางราชการ เทศบาลอาจสั่ งใหพนั กงานจางไปปฏิ บั ติ งาน
นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาจางได โดยไมเป$นเหตุใหพนักงานจางอางขอเลิกสัญญาจาง
หรือเรียกรอง ประโยชนLตอบแทนใดๆ ในการนี้เทศบาลอาจกําหนดใหคาลวงเวลา หรือคาตอบแทนอื่นจาก
การสั่งใหไปปฏิบัติงานดังกลาวก็ได
ขอ 58 ในกรณีที่บุคคลใดพนจากการเป$นพนักงานจางแลว หากในการปฏิบัติงานของ
บุคคลนั้น ในระหวางที่ เป$ นพนักงานจางกอใหเกิด ความเสี ยหายแกสวนราชการ ใหบุ คคลดั งกลาวตอง
รับผิดชอบในความเสียหายดังกลาว เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย ในการนี้เทศบาลอาจหัก
คาตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้นจะไดรับจากเทศบาลไวเพื่อชําระคาความเสียหายดังกลาวก็ได
หมวด 10
การลา
-------------------ขอ 59 การลาปbวยของพนักงานจางกําหนดไวดังนี้
(1) การลาปbวยกรณีปกติ
(ก) ในปG ห นึ่ ง พนั กงานจางตามภารกิ จ หรื อ พนั ก งานจางผู เชี่ ย วชาญพิ เ ศษ มี สิ ท ธิ
ลาปbวยโดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติระหวางลาไดไมเกินหกสิบวัน
(ข) พนักงานจางทั่วไปที่มีระยะเวลาการจางหนึ่งปG มีสิทธิลาปbวยโดยไดรับคาตอบแทน
อัตราปกติระหวางลา ในชวงระยะเวลาการจางไมเกินสิบหาวันทําการ ในกรณีที่มีระยะเวลาการจางตั้งแต
เกาเดือนขึ้นไปแตไมถึงหนึ่งปG มีสิทธิล าปbวยโดยไดรับคาตอบแทนอั ตราปกติร ะหวางลาในชวงระยะเวลา
การจางไมเกินแปดวันทําการ ในกรณีมีระยะเวลาการจางตั้งแตหกเดือนขึ้นไปแตไมถึงเกาเดือน มีสิทธิลาปbวย
โดยไดรั บ คาตอบแทนอั ต ราปกติ ร ะหวางลา ในชวงระยะเวลาการจางไมเกิ น หกวั น ทํ า การ ในกรณี ที่ มี
ระยะเวลาการจางต่ํากวาหกเดือน มีสิทธิลาปbวยโดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติระหวางลา ในชวงระยะเวลา
การจางไมเกินสี่วันทําการ
(2) การลาปbวยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่
(ก) พนักงานจางตามภารกิจหรือพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ปbวยเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการในหนาที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติราชการในหนาที่ หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่
ถาลาปb ว ยครบตาม (1) (ก) แลวยั ง ไมหาย และแพทยL ข องทางราชการลงความเห็ น วามี ท างที่ จ ะ
รักษาพยาบาลใหหายและสามารถทํางานได ก็ใหลาปbวยเพื่อรักษาพยาบาลเทาที่นายกเทศมนตรีเห็นสมควร
อนุญาตใหลาโดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติ แตถาแพทยLลงความเห็นวาไมมีทางที่จะรักษาพยาบาลใหหายได
ก็ใหพิจารณาเลิกจาง
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

๑๙
(ข) ถาอันตรายหรือการเจ็บ ปbวย หรื อการถูกประทุษรายอั นเกิ ดจากกรณีดังกลาว
ใน (ก) ทําใหพนักงานจางตามภารกิจหรือพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษผูใดตกเป$นผูทุพพลภาพหรือพิการ
อันเป$นเหตุจะตองเลิกจางตามมาตรฐานทั่วไปนี้ หากนายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นวาพนักงานจางผูนั้นยังอาจ
ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่เหมาะสมได และเมื่อพนักงานจางผูนั้นสมัครใจจะปฏิบัติหนาที่ตอไป ใหสั่งพนักงานจาง
ผู นั้ น ไปปฏิ บั ติ ห นาที่ ใ นตํ า แหนงอื่ น ที่ เ หมาะสมโดยไมตองเลิ ก จางก็ ไ ด โดยใหอยู ในดุ ล พิ นิ จ ของ
นายกเทศมนตรี
(ค) พนักงานจางทั่วไปปbวยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ หรื อถู กประทุ ษรายเพราะเหตุ กระทํ า ตามหนาที่ ถาลาปb ว ยครบตาม (1) (ข) แลวยั งไมหาย
และแพทยL ข องทางราชการลงความเห็ น วามี ทางที่ จ ะรั ก ษาพยาบาลใหหายและสามารถทํ า งานไดให
นายกเทศมนตรีมีอํานาจอนุญาตใหลาปbวยเพื่อรักษาพยาบาล โดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติไดตามที่
เห็นสมควร แตตองไมเกินหกสิบวัน และถาแพทยLลงความเห็นวาไมมีทางที่จะรักษาใหหายได ใหพิจารณา
เลิกจาง
ลูกจางผูใดเจ็บปbวยไมอาจปฏิบัติงานได ใหยื่นใบลาตอนายกเทศมนตรีกอนหรือในวันที่ลา
เวนแตกรณีจําเป$นจะเสนอหรือจัดสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได
การลาปbวยเกินสามวัน ตองมีใบรับรองแพทยLแผนปOจจุบันชั้นหนึ่งสงพรอมกับใบลาดวย
เวนแตผูมีอํานาจอนุญาตใหลาจะเห็นสมควรเป$นอยางอื่น
ขอ 60 ในปGหนึ่งพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลากิจ
สวนตั วรวมทั้ งลาไปตางประเทศ โดยไดรั บ คาตอบแทนอั ต ราปกติ ร ะหวางลาไมเกิ น สี่ สิ บ หาวั น ทํ า การ
แตในปGแรกที่ไดรับการจาง ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไมเกินสิบหาวัน
พนักงานจางตามวรรคหนึ่งผูใดประสงคLจะลากิจสวนตัว ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได เวนแตมีเหตุจําเป$นไมสามารถขอรับอนุญาตไดทัน
จะเสนอใบลา พรอมระบุเหตุจําเป$นไวแลวหยุดราชการไปกอนได แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูบังคับบัญชา
ทราบโดยเร็ว
“ขอ 61 20 การลาพั ก ผอนประจํ า ปG ข องพนั ก งานจาง มี สิ ท ธิ ล าพั ก ผอนโดยใหไดรั บ
คาตอบแทนระหวางลาปG ห นึ่ งไมเกิ น 10 วั น ทํ า การ สํ า หรั บในปG แรกที่ ไดรั บ การจางเป$ น พนั กงานจาง
ยังไมครบ 6 เดือน ไมมีสิทธิลาพักผอน เวนแตผูที่เคยไดรับการจางเป$นพนักงานจางมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน
และไดพนจากการเป$นพนักงานจางไปแลว แตตอมาไดรับการจางเป$นพนักงานจางในเทศบาลเดิมอีก”
“ขอ 6221 การลาคลอดบุตรของพนักงานจาง มีสิทธิลาคลอดบุตรได 90 วัน นับรวม
วันหยุดประจําสัปดาหLและวันหยุดพิเศษในระหวางลาโดยไดรับคาตอบแทนระหวางลาไมเกิน 45 วัน และ
มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหLการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑL
และเงื่อนไขตามกฎหมายวาดวยประกันสังคม”

20

ขอ 61 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(ฉบับที่ 3) ฉบับลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557
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ขอ 62 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(ฉบับที่ 3) ฉบับลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

๒๐
ขอ 63 พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษที่ยังไมเคยอุปสมบท
ในพระพุทธศาสนา หรือยังไมเคยไปประกอบพิธีฮัจยL ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประสงคLจะลา
ไปอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจยL แลวแตกรณี มีสิทธิลาโดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติระหวางลาไมเกิน
หนึ่งรอยยี่สิบวัน ในปGแรกที่จางเขาปฏิบัติงานเป$นพนักงานจางดังกลาวจะไมไดรับคาตอบแทนระหวางลา
ผู ประสงคL จ ะลาอุ ป สมบทหรื อลาไปประกอบพิ ธี ฮั จ ยL ใหเสนอใบลาตอผู บั งคั บ บั ญ ชา
ตามลําดับชั้นกอนวันอุปสมบทหรือวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยL ไมนอยกวาหกสิบวัน เวนแตมีเหตุผล
อันสมควรจะเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชานอยกวาหกสิบวันก็ได
อํานาจการอนุญาตใหลาเป$นของนายกเทศมนตรี
ขอ 64 การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร เขารับการระดมพล เขารับการฝdก
วิชาการทหาร เขารับการทดลองความพรั่งพรอม ใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) พนักงานจางมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อเขารับราชการทหาร ตามกฎหมาย
วาดวยการเขารับราชการทหาร โดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติ ในระหวางนั้นการลาดังกลาวจะตองให
ผูลาแสดงจํานวนวันที่ตองเดินทางไปกลับ และวันที่ตองอยูเพื่อตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหารเทาที่
จําเป$นเพื่อประกอบการพิจารณา
(2) พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลาเขารับการระดมพล
หรือเขารับการฝdกวิชาการทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม โดยใหไดรับคาตอบแทนอัตราปกติ
ในระหวางการระดมพล หรื อเขารั บ การฝd กวิ ช าการทหาร หรื อ เขารั บ การทดลองความพรั่ งพรอมนั้ น
แตถาพนระยะเวลาของการดั งกลาวแลว ไมมารายงานตั ว เพื่ อเขาปฏิ บั ติ งานภายในเจ็ ด วั น ใหงดจาย
คาตอบแทนหลังจากนั้นไวจนถึงวันเขาปฏิบัติงาน เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเป$น นายกเทศมนตรีจะใหจาย
คาตอบแทนระหวางนั้นตอไปอีกก็ไดแตตองไมเกินเจ็ดวัน
(3) ในกรณีพนักงานจางทั่วไปลาเขารับการฝdกวิชาการทหาร ใหไดรับคาตอบแทนอัตราปกติ
ไมเกินหกสิบวัน สวนการลาเพื่อเขารับการระดมพล หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมแลวแตกรณี
ใหไดรับคาตอบแทนอัตราปกติไมเกินสามสิบวัน
ในกรณี การลาตาม (2) และ (3) หากพนั กงานจางไดรั บ เงิ น เดื อ นตามชั้ น ยศของตน
ทางกระทรวงกลาโหมแลว ไมมี สิ ทธิ ไดรั บ คาตอบแทนของเทศบาล อํ า นาจการอนุ ญ าตใหลาเป$ น ของ
นายกเทศมนตรี
ขอ 65 การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบายของพนักงานจาง ใหนับเป$นการลาครึ่งวัน
ตามประเภทการลานั้นๆ
“ขอ 66 22 การลา นอกเหนื อ จากที่ กํ า หนดไวในประกาศนี้ ใ หอยู ในดุ ล พิ นิ จ ของ
นายกเทศมนตรีแตไมใหไดรับคาตอบแทนระหวางลา
การอนุญาตใหลาตามขอ 59, 60, 61 และขอ 62 ใหเป$นไปตามหลักเกณฑLที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด”
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ขอ 66 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(ฉบับที่ 3) ฉบับลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

๒๑
หมวด 11
การจ0ายค0าตอบแทน
--------------ขอ 67 หามสั่งพนักงานจางไปปฏิบัติราชการในทองถิ่นอื่น เวนแตในกรณีจําเป$นแทจริง
ที่ตองใชความรูความชํานาญพิเศษ หรือความไววางใจในพนักงานจางนั้น และไมอาจหาจางไดในทองถิ่นนั้น
ขอ 68 การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ หรือการปฏิบัติราชการในวันหยุดประจํา
สัปดาหL หรือในวันหยุดพิเศษซึ่งจะตองจายคาตอบแทนนอกเวลาหรือคาตอบแทนในวันหยุด ใหกระทําได
ในกรณีที่จําเป$นหรือรีบดวน โดยมีคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเป$นหลักฐาน
ขอ 69 การจายคาตอบแทนในวันทํางานปกติและกําหนดเวลาทํางาน ใหเป$นไปดังตอไปนี้
(ก) กําหนดใหจายคาตอบแทนเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทิน โดยปกติใหจายในวันสิ้นเดือน
ถาวันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ใหจายไดในวันเป\ดทําการกอนวันสิ้นเดือน ในกรณีที่มีความจําเป$น
ที่จะกําหนดวันจายคาตอบแทนเป$นวันอื่นของเดือนถัดไป จะตองไดรับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี
(ข) กําหนดเวลาทํางานปกติ ใหเป$นไปตามเวลาทํางานของทางราชการ เวนแตถามีงาน
เป$นลักษณะพิเศษที่จะเขาทํางานและเลิกงานตามปกติไมได ใหนายกเทศมนตรีเป$นผูกําหนด โดยจะตองมี
เวลาทํางานไมนอยกวาวันละเจ็ดชั่วโมง แตสัปดาหLละไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง ไมรวมเวลาหยุดพัก
ขอ 70 การจายคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ หรือปฏิบัติราชการ
วันหยุดประจําสัปดาหLหรือในวันหยุดพิเศษ ใหเป$นไปตามระเบียบหรือกฎหมายที่ใชสําหรับพนักงานเทศบาล
โดยอนุโลม
ขอ 71 การจายคาตอบแทนในกรณี พนั กงานจางถู กสั่ งใหไปปฏิ บั ติ งานในทองถิ่ น อื่ น
ตามขอ 67 ใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) ใหจายคาตอบแทนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ
(2) การปฏิบัติงานในวันทํางานปกติ การปฏิบัติงานนอกเวลา การปฏิบัติงานในวันหยุด
หรือในกรณี ในวั นหยุดพิ เศษ ใหจายคาตอบแทนไดตามเกณฑL เสมื อนปฏิบัติ งานในสํา นักงานที่ตั้งปกติ
เวนแตในกรณีวันหยุดประจําสัปดาหLซึ่งปกติไมจายคาตอบแทนให ใหจายอัตราคาตอบแทนปกติ
ขอ 72 พนั ก งานจางผู ใดตายในระหวางรั บ ราชการ ใหจายคาตอบแทนจนถึ ง วั น ที่
ถึงแกความตาย หรือเพียงวันที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนกอนวันถึงแกความตาย และใหจายเงินชวยพิเศษ
จํานวนสามเทาของคาตอบแทนอัตราปกติทั้งเดือนในเดือนสุดทายกอนถึงวันถึงแกความตาย
ขอ 73 พนักงานจางซึ่งถูกสั่งพักราชการผูใดถึงแกความตาย ผูมีอํานาจไดวินิจฉัยตามขอ 77
แลวสั่งจายคาตอบแทนเป$นจํานวนเทาใด ใหจายคาตอบแทนตามจํานวนที่วินิจฉัยใหจนถึงวันที่ถึงแกความตาย
หรือเพียงวันที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนกอนวันถึงแกความตาย นอกจากนี้ใหจายเงินชวยพิเศษอีกจํานวนหนึ่ง
เป$นจํานวนสามเทาของจํานวนคาตอบแทนนั้น
ถาผูมี อํา นาจวิ นิจ ฉัย แลวสั่ งไมจายคาตอบแทน ใหจายคาตอบแทนใหเพี ยงวัน สุด ทาย
ที่ผูนั้นมาปฏิบัติงานและไมมีการจายเงินชวยพิเศษ
ขอ 74 พนักงานจางที่ขาดหรือหนีราชการ หามมิใหจายคาตอบแทนสําหรับวันที่ขาดหรือ
หนีราชการนั้น
พนักงานจางผูใดตายในระหวางขาดราชการ ใหจายคาตอบแทนใหเพียงวันสุดทายที่ผูนั้น
มาปฏิบัติงานและไมมีการจายเงินชวยพิเศษ
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

๒๒
ขอ 75 คาตอบแทนที่จายตามขอ 72 ถึงขอ 74 เป$นทรัพยL สินของผูตายในขณะตาย
และใหจายแกผูมีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยLวาดวยมรดก
เงินชวยพิเศษตามขอ 72 หรือขอ 73 ใหจายแกบุคคลซึ่งพนักงานจางไดแสดงเจตนา
ระบุไวเป$นหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
ถาพนักงานจางผูตายมิไดแสดงเจตนาระบุไวตามวรรคสอง หรือบุคคลซึ่งพนักงานจางผูตาย
ไดแสดงเจตนาระบุไวไดตายไปเสียกอน ใหจายแกบุคคลตามลําดับกอนหลัง ดังตอไปนี้
(1) คูสมรส
(2) บุตร
(3) บิดามารดา
(4) ผูที่ไดอยูในอุปการะของผูตายตลอดมา โดยจําเป$นตองมีผูอุปการะและความตาย
ของผูนั้นทําใหไดรับความเดือดรอนเพราะขาดความอุปการะ ซึ่งนายกเทศมนตรีเห็นวามีหลักฐานแสดงไดวา
เป$นผูอยูในอุปการะของผูตาย
(5) ผู ที่ อุ ป การะเลี้ ย งดู ใ หการศึ ก ษาผู ตายมาแตเยาวL ซึ่ ง นายกเทศมนตรี เ ห็ น วา
มีหลักฐานแสดงไดวาเป$นผูอุปการะผูตาย
เมื่อปรากฏวามีบุคคลในลําดับกอนดังกลาวในวรรคสาม บุคคลนั้นมีสิทธิรับเงินชวยพิเศษ
แตในลําดับเดียว ผูที่อยูในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ
ถาบุคคลดังกลาวขางตนไมมีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา 1 ปG นับแตวันพนักงานจาง
ผูนั้นถึงแกความตาย การจายเงินชวยพิเศษก็เป$นอันไมตองจาย
ในกรณีที่เทศบาลมีความจําเป$นตองเขาเป$นผูจัดการศพพนักงานจางผูถึงแกความตาย
เพราะไมมี ผูใดเขาจั ดการศพในเวลาอันควร ก็ใหเทศบาลหักคาใชจายจากเงินชวยพิเศษที่ต องจายตาม
ประกาศนี้ไดเทาที่จายจริง และมอบสวนที่เหลือใหแกผูมีสิทธิไดรับ
ขอ 76 เทศบาลใดมี ค วามจํ า เป$ น ที่ จ ะตองสั่ ง ใหพนั ก งานจางไปฝd กอบรม หรื อ ดู ง าน
เกี่ยวกับหนาที่ที่พนักงานจางนั้นปฏิบัติอยู ณ ตางประเทศ หรือภายในประเทศโดยใหไดรับคาตอบแทน
อัตราปกติตลอดระยะเวลาที่ไปฝdกอบรมหรือดูงานนั้น ใหนายกเทศมนตรีเป$นผูอนุมัติ
ขอ 77 พนั กงานจางที่ ถู กกลาวหาวากระทํ า ผิ ด วิ นั ย อยางรายแรงจนถู กตั้ ง กรรมการ
สอบสวนหรือถูกฟVองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา และถูกสั่งพักราชการไวกอนจนกวาคดี
หรือกรณีถึงที่สุด การจายคาตอบแทนระหวางพักราชการ ใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) พนั กงานจางผูใดถูกสั่งพักราชการ ใหงดการเบิ กจายคาตอบแทนตั้งแตวั นที่ถูกสั่ ง
พักราชการไวกอน เวนแตพนักงานจางผูนั้นไดปฏิบัติราชการตามหนาที่ลวงเลยวันใหพักราชการ เพราะ
มิไดทราบคําสั่ง ใหเบิกจายคาตอบแทนใหถึงวันที่ทราบ หรือควรไดรับทราบคําสั่งนั้น
(2) ถาปรากฏวาพนั กงานจางผู ถูกสั่งพักราชการไวกอน มิไดกระทํ าความผิด และไมมี
มลทินหรือมัวหมอง ใหจายคาตอบแทนใหเต็มอัตราปกติ
(3) ถาปรากฏวาพนักงานจางผูถูกสั่งพักราชการไวกอน มิไดกระทําความผิดแตมีมลทิน
หรือมัวหมอง หรือกระทําความผิด แตถูกลงโทษไมถึงไลออก ใหจายคาตอบแทนไดครึ่งหนึ่งของคาตอบแทน
อัตราปกติ
(4) ถาปรากฏวาพนักงานจางผูถูกสั่งพักราชการไวกอน ไดกระทําความผิด และถูกลงโทษ
ไลออก หามจายคาตอบแทน
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(5) ในกรณี พนั กงานจางซึ่ งถู กสั่ งพั กราชการไวกอน ผู ใดถึ งแกความตายกอนคดี ห รื อ
กรณี ถึงที่ สุ ด ใหนายกเทศมนตรี พิจ ารณาวิ นิจ ฉั ย ตอไปดวยวาควรจะจายคาตอบแทนระหวางเวลานั้ น
หรือไมเพียงใด โดยอนุโลม (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ใหจายคาตอบแทนตามจํานวนที่วินิจฉัยใหจนถึงวันที่
ถึงแกความตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนกอนถึงแกความตาย
กรณีใหออกจากราชการไวกอน ใหถือปฏิบัติทํานองเดียวกับการจายคาตอบแทนระหวาง
พักราชการ
ขอ 78 ใหนําความในขอ 77 มาใชบังคับแกการจายคาตอบแทนพนักงานจางระหวาง
อุทธรณLคําสั่งลงโทษไลออก หรือระหวางถูกพนักงานสอบสวนควบคุมตัวดําเนินคดีอาญา หรือถูกควบคุมตัว
ตามคําพิพากษาของศาลโดยอนุโลม
ขอ 79 การจายคาตอบแทนของผู ซึ่งถูกลงโทษตัด คาตอบแทน ถาภายหลังผู นั้นไดรั บ
การแตงตั้ งหรื อ ปรั บ คาตอบแทน โดยไดรั บ คาตอบแทนตางจากเดิ มและยั งไมพนโทษตั ด คาตอบแทน
ใหคงตัดคาตอบแทนตอไปตามจํานวนเดิม
การจายคาตอบแทนในกรณี
(1) ลาออก ใหจายใหถึงวันกอนถึงกําหนดลาออก แตถาถึงกําหนดลาออกแลวยังไมได
รับทราบคําสั่งอนุญาตใหลาออก และพนักงานจางผูนั้นยังคงปฏิบัติราชการตอมา ใหจายไดถึงวันทราบคําสั่ง
หรือควรไดรับทราบคําสั่ง
(2) ไลออกหรือเลิกจาง ใหจายไดถึงวันกอนระบุในคําสั่ง แตถายังไมรับทราบคําสั่ง และ
พนักงานจางผูนั้นยังคงปฏิบัติราชการตอมา ใหจายไดถึงวันทราบคําสั่งหรือควรไดรับทราบคําสั่ง
(3) สิ้นสุดสัญญาจาง ใหจายไดถึงวันสุดทายที่ระบุไวในสัญญาจาง
การจายคาตอบแทนพนั กงานจางผู ที่ มิ ไดมาปฏิ บั ติ ราชการนอกเหนื อจากที่ กํ าหนดไว
ในมาตรฐานทั่วไปนี้ และเป$นกรณีเดียวกับที่กฎหมายวาดวยการนั้นบัญญัติสิทธิไวสําหรับพนักงานเทศบาล
หรือคณะรัฐมนตรีกําหนดสิทธิใหจายเงินเดือนขาราชการไวแลว ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด
หลั กเกณฑL การจายคาตอบแทนพนั กงานจางใหสอดคลองกั บกฎหมาย หรื อมติ คณะรั ฐ มนตรี ดั งกลาว
โดยไมขัดหรือแยงกับมาตรฐานทั่วไปนี้
ขอ 80 พนั กงานจางมี สิ ท ธิ ไ ดรั บ เงิ น ทํ า ขวั ญ ตามระเบี ย บ กฎหมาย หรื อหลั ก เกณฑL
เกี่ ย วกั บ การจายเงิ น ทํา ขวัญ พนักงานเทศบาลและพนักงานราชการ ตามระเบีย บสํา นั กนายกรั ฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งไดรับอันตรายหรือปbวยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหนาที่
ขอ 81 ใหเทศบาลเป$นหนวยงานกลางทะเบียนพนักงานจางของเทศบาล โดยดําเนินการ
จัดทําทะเบียนพนักงานจาง แกไขและเปลี่ยนแปลงรายการตางๆ ใหเป$นปOจจุบันเสมอ และเก็บรักษาไว
ณ เทศบาล
ทะเบียนพนักงานจางของเทศบาล ถือเป$นเอกสารลับของทางราชการไมพึงเป\ดเผยตอผูอื่น
การขอคั ดทะเบี ยนพนั กงานจางของเทศบาล หรื อตรวจสอบรายการใหดํ าเนิ นการขออนุ มัติ ตามระเบี ยบ
ของทางราชการ
ขอ 82 ใหพนักงานจางของเทศบาลปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติตน
ตามประกาศกํ า หนดมาตรฐานคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมที่ กํ า หนดไวสํ า หรั บ พนั ก งานเทศบาล ตามที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด
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บทเฉพาะกาล
---------------ขอ 83 ในกรณีที่อัตราลูกจางตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับ
ลูกจางของเทศบาลวางลงในทุกกรณี ใหยุบเลิกตําแหนงนั้น หากยังไมมีกรอบอัตรากําลังพนักงานจางและ
เทศบาลยั ง มี ค วามจํ า เป$ น ไมอาจจางเหมาบริ ก ารได ใหขออนุ มั ติ ค ณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล
เพื่อพิจารณากําหนดใหเป$นพนักงานจางตามภารกิจ หรือพนักงานจางทั่วไป แลวแตกรณี
ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547
ธวัช เสถียรนาม
(นายธวัช เสถียรนาม)
ผูวาราชการจังหวัดลําพูน
ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน

พีรภัทร ปวงอูป
แกไข/ตรวจ
พฤษภาคม 2560
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๒๕
ประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจั งหวั ดลํ าพูน เรื่ อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนัก งานจ!า ง
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช คือ มีการปรับเงินเดือนพนักงานเทศบาลในอัตรารอยละ 5 ซึ่งเป$น
ฐานการคํ า นวณอั ต ราคาตอบแทนพนั กงานจาง จึ งปรั บ ปรุ งคาตอบแทนพนั กงานจางใหสอดคลองกั บ
การปรั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นดั ง กลาว โดยใหยกเลิ ก บั ญ ชี อั ต ราคาตอบแทนพนั ก งานจางทายประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง วันที่ 9 สิงหาคม
พ.ศ. 2547 และใหใชบัญชีอัตราคาตอบแทนทายประกาศนี้แทน และใหยกเลิกความในขอ (3) ของขอ 28
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลํา พูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ ยวกั บพนั กงานจาง
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 และใหใชความในประกาศนี้แทน และใหพนักงานจางที่ปฏิบัติงานอยูในวันที่
ประกาศนี้มีผลใชบังคับ ใหปรับอัตราคาตอบแทนที่ผูนั้นไดรับอยูในอันดับและขั้นใดใหเขาอันดับและขั้น
ตามบัญชีคาตอบแทนทายประกาศนี้ และใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ!าง
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช คือ สมควรปรับอัตราคาตอบแทนพนักงานจางใหสอดคลองกันโยบาย
ของรัฐบาลและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อใหองคLกรปกครองสวนทองถิ่นมีการวางแผนอัตรากําลังอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง
สิทธิประโยชนLตางๆ จึงปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง
การจั ด ทํ า แผนอั ต รากํ า ลั ง พนั ก งานจาง และสิ ท ธิ ป ระโยชนL โดยยกเลิ กบั ญชี ค าตอบแทนพนั กงานจาง
แนบทายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(ฉบับที่ ๒) ฉบับ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ และใชบัญชีกําหนดอั ตราคาตอบแทนของผูไดรับปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.รับรองคุณวุฒิหรือผูมีทักษะประสบการณLแนบทาย
ประกาศนี้แทน และใหยกเลิกความในขอ ๑ วรรคแปด ขอ ๗ ขอ ๑๒ ขอ ๑๓ ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ ขอ ๑๗
ขอ ๒๘ ขอ ๒๙ ขอ ๓๐ ขอ ๓๑ ขอ ๓๒ ขอ ๓๓ ขอ ๓๘ ขอ 39 ขอ ๔๔ ขอ ๔๕ ขอ ๖๑ ขอ ๖๒ ขอ ๖๖
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๙
สิ ง หาคม ๒๕๔๗ และขอ ๒๘ (๓) ของประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ลํ า พู น เรื่ อ ง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ และใหใชขอความในประกาศ
ฉบับนี้แทน และใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ!าง
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช คือ สมควรปรับอัตราคาตอบแทนพนักงานจางใหสอดคลองกับ
นโยบายของรั ฐบาล โดยยกเลิกบั ญ ชีอัต ราคาตอบแทนพนักงานจาง แนบทายประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 4 สิงหาคม
พ.ศ. 2557 และใชบัญชีแนบทายประกาศนี้แทน และใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2557
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ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ!าง
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช คือ สมควรแกไขวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานจางเกี่ยวกับ
บทลงโทษและอัตราโทษของพนักงานจาง โดยใหยกเลิกความในขอ 48 วรรคสอง และขอ 51 วรรคสอง
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลํา พูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ ยวกั บพนั กงานจาง
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2547 และใหใชขอความในประกาศนี้แทน และใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2557
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ!าง
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช คือ สมควรแกไขการประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร
ผลงานและการเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานจางใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับภารกิจและอํานาจ
หนาที่ขององคLกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหยกเลิกความในขอ 31 ขอ 39 ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 4 สิงหาคม
2557 และขอ 41 ของประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจังหวัด ลํ าพู น เรื่อง มาตรฐานทั่ว ไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2547 และใหใชขอความในประกาศนี้แทน และใหใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559

พีรภัทร ปวงอูป
แกไข/ตรวจ
พฤษภาคม 2560

กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

