ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
………………………………………….
โดยที่ เป็ น การสมควรก าหนดให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ประกาศคณะกรรมการเท ศบาลจั ง หวั ด
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับลูกจ้างของเทศบาล เพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมและให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลมีความคล่องตัวเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 22 ประกอบกับมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริห ารงานบุ คคลส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.2542 และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวั ดอุบ ลราชธานี
ในการประชุมครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 มีมติเห็นชอบกาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้างสาหรับเทศบาลไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในมาตรฐานทั่วไปนี้
“พนักงานจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของเทศบาลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยเป็ นบุคคลซึ่งได้รับการจ้ างตามสัญญาตามมาตรฐานทั่วไปนี้ โดยได้รับ
ค่าตอบแทนจากงบประมาณของเทศบาล เพื่อปฏิบัติงานให้กับเทศบาลนั้น
“สัญญาจ้าง” หมายความว่าสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามมาตรฐานทั่วไปนี้
“พนักงานจ้างตามภารกิจ” หมายความถึง พนักงานจ้างที่มีลักษณะงานเป็นการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนการทางานของพนักงานเทศบาลหรืองานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะบุคคล
“พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ” หมายความถึงพนักงานจ้า งที่มีลักษณะงานเป็นที่ปรึกษา
โดยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษหรือมีความชานาญพิเศษ หรื อวิชาชีพเฉพาะพิเศษเฉพาะด้าน อันเป็นที่
ยอมรับในวงการวิชาการหรือวงการในงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของเทศบาลด้านนั้นๆ
“พนักงานจ้างทั่วไป” หมายความว่าพนักงานที่มีลักษณะงานเป็นการใช้แรงงานทั่วไปซึ่งไม่
ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน และมีระยะเวลาการจานวนสั้นๆ ไม่เกิน 1 ปี
“ค่าตอบแทน” หมายความว่าเงินเดือนซึ่งจ่ายให้ แก่พนักงานจ้างในการปฏิบัติงานให้ แก่
เทศบาลตามอัตราที่กาหนดในมารฐานทั่วไปนี้
“ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษ” หมายความว่ า เงิ น ที่ จ่ า ยเพิ่ ม ให้ กั บ พนั ก งานจ้ า งมิ ไ ด้ รั บ อั ต รา
ค่าตอบแทนถึงขั้นสูงของตาแหน่งนั้น จนไม่อาจได้รับการเลื่อนอัตราค่าตอบแทนได้
* ข้อ 1 วรรคแปด แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557
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“การสรรหา” หมายความว่าการประกาศรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ ตามความสามารถและ
คุณสมบัติอื่นๆที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่เทศบาลกาหนด จานวนหนึ่งเพื่อทาการเลือกสรร
“การเลือกสรร” หมายความว่า การพิจารณาบุคคลที่ได้ทาการที่ได้ทาการสรรหาทั้งหมด
และทาการคัดเลือกเพื่อให้บุคคลที่เหมาะสมที่สุด
ข้อ 2 บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี มาตรฐาน
ทั่วไปหลักเกณฑ์หรือมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ที่กาหนดให้พนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างของ
เทศบาลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือ เป็นข้อห้ามในเรื่องใด ให้ถือว่าพนักงานจ้างมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือต้องห้ามเช่นเดี่ยวกับพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างเทศบาลด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่
เรื่ อ งใดมี ก าหนดไว้ โ ดยเฉพาะในมาตรฐานทั่ ว ไปนี้ หรื อ ตามเงื่ อ นไขของสั ญ ญาจ้ า งหรื อ เป็ น กรณี ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนดให้พนักงานจ้างประเภทใดหรือตาแหน่งใด ในลักษณะงานใด
ได้รับยกเว้นใต้องปฏิบัติเช่นเดี่ยวกับพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างของเทศบาลในบางเลือกเพื่อให้เหมาะสมกับ
สภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
หมวด 1
พนักงานจ้าง
..................................
ข้อ 3 พนักงานจ้างมีสามประเภท ดังต่อไปนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ
(2) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(3) พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่งพนักงานจ้างลักษณะงานใดจะมีชื่อตามลักษณะนั้น กรณีที่มีลักษณะงานสนับสนุน
หรือส่งเสริมการทางานของพนักงานเทศบาลตาแหน่งใดจะมีชื่อเป็นผู้ช่วยพนักงานเทศบาลในตาแหน่งงานนั้น
ข้ อ 4 ผู้ ซึ่ งจะได้ รั บ การจ้ างเป็ น พนั ก งานจ้า ง ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ และไม่ มี ลั ก ษณะต้อ งห้ า ม
ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อายุ
ไม่เกิน 70 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิ บัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับพนักงานเทศบาล
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(5) ไม่เป็ น ผู้ดารงตาแหน่ งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็ น ผู้ เคยถูก ลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ อ อกจากราชการ รัฐวิส าหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ
รัฐรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมวด 2
การกาหนดตาแหน่งการจ้าง
………………………………………
ข้อ 5 ในการก าหนดต าแหน่ งของพนั ก งานจ้ าง ให้ เทศบาลกาหนดและเสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล สาหรับตาแหน่งพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลเห็นชอบแล้ว ต้องเสนอคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบด้วย
การกาหนดตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้จาแนกตาแหน่งตามลักษณะงาน ดังต่อไปนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่
(1.1) ตาแหน่งสาหรับผู้มีวุฒิ
(1.2) ตาแหน่งสาหรับผู้มีทักษะ
(1.3) ตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
(2) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(3) พนักงานจ้างทั่วไป
ข้อ 6 การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของพนักงานตามข้อ 5
ให้เป็นไปดังนี้
(1) พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ให้ ใช้ ลั ก ษณะงานคุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรับ ต าแหน่ งของ
พนักงานเทศบาล หรือข้าราชการพลเรือน โดยอนุโลม เว้นแต่พนักงานจ้างที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะ
ของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและทักษะในการทางานที่จาปฏิบัติไม่ต่ากว่า 5 ปี
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ทักษะของบุคคลที่กาหนดในวรรคแรก จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงาน
นั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้รับปฏิบัติหรือมีการ
ทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ
(2) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(2.1) ลักษณะงานของพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นงานที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) เป็ น งานที่ ต้องปฏิ บั ติโ ดยบุคคลที่ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญพิเศษในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานหรือโครงการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการด้านนั้นๆ และ
(ข) เป็นงานหรือโครงการที่มีภารกิจหรื อเป้าหมายชัดเจนและมีกาหนดระยะ เวลาสิ้นสุด
แน่นอน โดยได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีให้ดาเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ และ
(ค) เป็นงานหรือโครงการที่มีความสาคัญเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและ
(ง) เป็นงานหรือโครงการที่ไม่อาจหาผู้ปฏิบัติที่เหมาะสมในหน่วยงานได้และ
(จ) เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของเทศบาลในด้านต่างๆ เช่น กฎหมาย ด้านการวางแผน
ด้านการส่ งเสริ มการลงทุ น และอาชี พ ด้ านทรัพ ยากร ธรรมชาติแ ละ สิ่ งแวดล้ อม ด้ านการศึก ษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ด้านการสาธารณสุข ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น
(2.2) คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิ การศึกษาเทียบได้ไม่ต่ากว่าปริญญาตรี และเคยได้รับราชการในตาแหน่งตั้งแต่
ระดับ 9 ขึ้น ไป หรือมีป ระสบการณ์ และผลงานในการบริ ห ารงานภาคเอกชน อันเป็นที่ยอมรับในวงการ
วิชาการหรือวงการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของเทศบาลด้านนั้นๆ มาไม่น้อยกว่า 20 ปี
ข้อ 7 ให้เทศบาลจัดทาแผนอัตรากาลังพนักงานจ้างเป็นระยะเวลาสามปี โดยให้สอดคล้อง
กลับเป้หมายการปฏิบัติราชการของเทศบาลและงบประมาณ ทั้งนี้ตามแนวทางการจัดการทาแผนอัตรากาลัง
พนักงานจ้างที่กาหนดใน หมวด 3
ข้อ 8 การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน หมวด 4
ข้อ 9 การจ้างพนักงานจ้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ก่อนจึงทาสัญญาจ้างได้ โดยพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้ทาเป็นสัญญาจ้างไม่
เกิ น คราวละสี่ ปี ส าหรั บ พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไปให้ ท าสั ญ ญาจ้ างไม่ เกิ น คราวละหนึ่ ง ปี ห รือ ตามโครงการที่ มี
กาหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาได้ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและความจาเป็นของ
แต่ละเทศบาล

-๕-

แบบสัญญาจ้างให้เป็นไปตามท้ายมาตรฐานทั่วไปนี้
การทาสัญญาตามวรรคหนึ่ง ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ได้รับการสรรหา
หรือการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ข้อ 10 การแต่งกายแบบเครื่องแบบปกติให้เป็นไปตามที่เทศบาลกาหนด เครื่องแบบพิธีการ
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด
ข้อ 11 วันเวลาการทางาน ให้เป็นไปตามระเบียบ มาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์ที่กาหนด
สาหรับเทศบาลเว้นแต่วิธีการทางานในกรณีที่มีต้องอยู่ปฏิบัติงานประจาเทศบาล ให้เป็นไปตามที่เทศบาล
กาหนด ซึ่งอาจแตกต่างกันได้ตามหน้าที่ของพนักงานจ้างในแต่ละตาแหน่ง โดยคานึงถึงผลสาเร็จของงาน
หมวด 3
การจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานจ้าง
...................................
ข้อ 12 การกาหนดจ านวนและต าแหน่งพนั กงานจ้างเทศบาลในส่ ว นราชการต่างๆของ
เทศบาลให้เทศบาลจัดทาเป็นแผนอัตรากาลังของเทศบาล เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้
ตาแหน่ งพนั กงานจ้ างเทศบาล แล้ ว เสนอให้ ค ณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิ จารณาให้ ความ
เห็นชอบโดยให้จัดทาและกาหนดรวมไว้ในแผนอัตรากาลังพนักงานเทศบาล
ข้ อ 13 การจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง พนั ก งานจ้ า งให้ ค านึ ง ถึ ง ภารกิ จ อ านาจหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงานตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่าย
ของเทศบาลที่ต้องจ่ายในด้านบุคคล
การกาหนดจานวนพนักงานจ้างตามวรรคหนึ่ง หากเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ การกาหนดจานวนให้เป็นไปตามรายได้จริงของปีที่ผ่านมาของเทศบาลดังนี้
(1) เทศบาลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
(2) เทศบาลที่ มี ร ายได้ ไม่ ร วมเงิ น อุ ด หนุ น ตั้ งแต่ 200 ล้ า นบาทขึ้ น ไป มี พ นั ก งานจ้ า ง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษไม่เกินสามคน

* ข้อ 12 – ข้อ 15 แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

-๖-

ข้ อ 14 การปรั บ ปรุ ง ต าแหน่ ง พนั ก งานจ้ า งให้ ก ระท าได้ เฉพาะการปรั บ ปรุ ง ต าแหน่ ง
พนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสาหรับตาแหน่ งผู้มีทักษะที่เป็นไปตามมติคณะกรรมการกลาง
พนั กงานเทศบาล โดยจะต้องมีเหตุผ ลและความจาเป็น ในการพิจารณาที่จะต้องได้รับความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลก่อนถึงจะปรับปรุงตาแหน่งได้ และถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากาลัง
สามปีในคราวเดียวกัน
สาหรับพนักงานจ้างประเภทอื่น ห้ามปรับปรุงตาแหน่ง แต่หากมีภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นในส่วน
ราชการอื่น อาจมอบหมายให้ไปช่วยปฏิบัติงานได้
ข้อ 15 การจั ดท าแผนอัต รากาลั งพนั กงานจ้าง กรณี พ นั กงานจ้างทั่ ว ไปห้ ามกาหนดชื่ อ
ตาแหน่งที่มีลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการ ส่วนพนักงานจ้างตามภารกิจในการกาหนดชื่อตาแหน่งให้เป็นไป
ตามข้อ 3 ยกเว้นพนักงานจ้างตามภารกิจตาแหน่งสาหรับผู้ที่มีทักษะให้กาหนดชื่อตาแหน่งให้สอดคล้องตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ข้อ 16 ในกรณีที่เทศบาลใดจาเป็นต้องจ้างพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานที่มีความจาเป็นเร่งด่วน
ตามนโยบายรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของเทศบาลนอกเนื่องจากกรอบอัตรากาลังพนักงานจ้าง
ที่ได้กาหนดไว้ และมีงบประมาณสาหรับการดาเนินการแล้วให้เทศบาลขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลนั้น ก่อนที่จะดาเนินการสรรหารและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างได้และรายงาน
ผลการดาเนินการให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อขอความเห็นชอบในการทาสัญญาจ้าง
ข้อ 17 ให้สานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จะส่งสาเนากรอบอัตรากาลังพนักงาน
จ้างที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบแล้ว ให้สานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลให้ความเห็นชอบ
หมวด 4
การสรรหา และการเลือกสรร
...................................
ข้อ 18 ให้เทศบาลดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างโดยยึดหลัก
สมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน
ยุติธรรมและโปร่งใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางบริหารธุรกิจการบ้านเมืองที่ดี
ข้ อ 19 การสรรหาและคั ด เลื อ กพนั ก งานจ้ างตามภารกิ จ และพนั ก งานจ้ างทั่ ว ไป เมื่ อ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบให้กาหนดตาแหน่งใดแล้ว ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

-๗-

(1) ให้เทศบาลจัดทาประกาศรับสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับประเภทของพนักงานจ้าง
ลั ก ษณะงาน ชื่ อ ต าแหน่ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของต าแหน่ ง ระยะเวลาการจ้ า ง ค่ า ตอบแทนที่ จ ะได้ รั บ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร หลักเกณฑ์ละวิธีการสรรหาและเลือกสรร เกณฑ์การตัดสินและเงื่อนไขการจ้ าง
อื่นๆตลอดจนกาหนดวันและเวลาของกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกาศให้ผู้มีสิทธิสมัครรับทราบ
ประกาศรับสมัครนั้น ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นการทั่วๆไปมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
ก่อนกาหนดวันรับสมัคร
(2) เทศบาลอาจกาหนดให้ผู้สมัครเสียค่าทาเนียมการสมัคร ตาแหน่งละไม่เกิน 100 บาท
ได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
(3) เทศบาลอาจกาหนดระยะเวลาในการรับสมัครได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อย
กว่า 7 วันทาการ
(4) หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จาเป็นต้องใช้
สาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่เทศบาลกาหนด ซึ่งประกอบด้วย
(ก) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน และ
(ค) คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจาเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
(5) ให้กาหนดคะแนนเต็มของสมรรถนะแต่ละเรื่องได้ตามความจาเป็นและความสอดคล้อง
กับตาแหน่ง ทั้งนี้ สมรรถนะที่จาเป็นมากที่สุดควรมีน้าหนักของคะแนนเต็มมากที่สุด
(6) วิธีการประเมินสมรรถนะแต่ละเรื่อง ให้เทศบาลเป็นผู้กาหนดโดยสมรรถนะเรื่องหนึ่ง
สามารถประเมินได้ด้วยวิธีการประเมินหลายวิธีการหรือสมรรถนะหลายๆ เรื่องสามารถประเมินได้ด้วยวิธีการ
ประเมินวิธีเดียวกันตามที่เห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะดังกล่าว ได้แก่ การสอบ
ข้อเขียน การทดสอบตัวอย่างงาน การสัมภาษณ์ การทดสอบด้วยสถานการณ์จาลอง การตรวจสอบกับ
บุคคลที่อ้างอิง หรืออื่นๆ
ทั้งนี้ ได้กาหนดแบบตัวอย่าง การกาหนดและการประเมินสมรรถนะ ดังเอกสารแนบท้าย
มาตรฐานทั่วไปนี้
(7) เกณฑ์การตัดสินสาหรับผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ให้เทศบาลกาหนดตามความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับตาแหน่งงาน
(8) ภายหลังการประกาศรับสมัครแล้ว ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคระกรรมการดาเนินการ
สรรหาและเลือกสรรจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย

-๘-

(ก) ปลัดเทศบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นประธาน
(ข) ผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนที่รับผิดชอบงาน
เป็นกรรมการ
หรือโครงการของตาแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร
(ค) หัวหน้าสานักปลัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในการเลื อ กสรรต าแหน่ ง ที่ น ายกเทศมนตรี เห็ น สมควร ให้ มี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ผู้ มี
ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งนั้น ทั้งจากภายในหรือ ภายนอกเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการ
ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งนั้นเป็นกรรมการด้วย
คณะกรรมการ มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่กาหนดในประกาศรับสมัคร ภายใต้หลักการตามข้อ 18
ข้อ 20 เมื่อคณะกรรมการได้ดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานเสร็จสิ้นแล้วให้รายงาน
ผลการดาเนินการต่อนายกเทศมนตรี เพื่อประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและดาเนินการจัดจ้างโดย
การเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลต่อไป
ให้ เทศบาลประกาศบั ญชีและชื่อผู้ ผ่านการเลือกสรร โดยการกาหนดให้ บัญชีมีอายุตามที่
เห็นสมควรแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่า 1 ปี
ในกรณี ที่มีผู้ ผ่ านการเลื อกสรรมากกว่าจานวนอัตราว่าง และภายหลังมี อัตราว่างในงาน
ลักษณะเดีย วกัน หรือคล้ ายคลึ งกัน ซึ่งเทศบาลพิจารณาแล้วเห็ นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่อง
เดียวกันได้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่าน
การเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้
ข้อ 21 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบให้กาหนดตาแหน่งใดแล้วให้ดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
(1) ให้ น ายกเทศมนตรี แ ละผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานหรื อ โครงการของต าแหน่ งที่ จ ะสรรหาและ
เลื อ กสรรก าหนดขอบข่ า ยงานของต าแหน่ ง ชื่ อ ต าแหน่ ง คุ ณ สมบั ติ ข องต าแหน่ ง ระยะเวลาการจ้ า ง
ค่าตอบแทนที่จะได้รับ และเงื่อนไขการจ้างอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรโดยให้จัดทาเป็นประกาศรับสมัคร
ปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นการทั่วไป มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทาการก่อนกาหนดวันรับสมัคร
(2) เทศบาลอาจกาหนดให้ผู้รับสมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ตาแหน่งละไม่เกิน 200 บาทได้
(3) ระยะเวลาในการรับสมัครและหลักเกณฑ์การเลือกสรรให้นาข้อ 19 (3) , (4) , (5) , (6)
และ (7) มาใช้โดยอนุโลม
(4) ภายหลังการประกาศรับสมัครแล้ว ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
สรรหาและเลือกสรร จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย
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(ก) นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีที่
นายกเทศมนตรีมอบหมาย
เป็นประธาน
(ข) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวกับตาแหน่ง
จะสรรหาและเลือกสรรจานวนอย่างน้อยสองคน
เป็นกรรมการ
(ค) ผู้อานวยการกองหรือผู้อานวยการส่วนที่รับผิดชอบงานหรือ
โครงการของตาแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร
เป็นกรรมการ
(ง) ปลัดเทศบาล
เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการมีอานาจมีห น้าที่ในการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่กาหนดในประกาศรับสมัครภายใต้หลักการตามข้อ 18
ข้อ 22 เมื่อเทศบาลได้ชื่อผู้ ผ่ านการเลื อกสรรเป็น พนั กงานจ้างผู้ เชี่ยวชาญพิเศษแล้ว ให้
นายกเทศมนตรีดาเนินการจัดจ้าง โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ให้ เทศบาล ประกาศบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรร โดยก าหนดให้ บั ญ ชี มี อ ายุ ต ามที่
เห็นสมควรแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 60 วัน
ข้อ 23 ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้าง จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบที่
กาหนดแนบท้ายมาตรฐานทั่วไปนี้
หมวด 5
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
……………….
ข้อ 24 อัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในหมวดนี้
ข้อ 25 พนั กงานจ้างประเภทใดหรือตาแหน่งในลักษณะงานใด อาจได้รับสิทธิประโยชน์
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) สิทธิเกี่ยวกับการลา
(2) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
(3) สิทธิในการได้รับการตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน
(4) ค่าใช้จ่ายไนการเดินทาง
(5) ค่าเบี้ยประชุม
(6) สิทธิอื่นๆ ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การได้รับ
สิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์ที่กาหนดเกี่ยวกับการได้รับสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี
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ข้อ 27 บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราแนบท้ายมาตรฐาน
ทั่วไปนี้
ข้อ 28 ให้พนักงานจ้างได้รับอัตราค่าตอบแทนตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
พนักงานจ้างลักษณะงานใดซึงมีคุณสมบัติเฉพาะในกรณีใดจะได้รับค่า ตอบแทนจานวนเท่าใด
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนดตามบัญชีท้ายประกาศนี้
ในการกาหนดค่าตอบแทนของพนักงานจ้างลักษณะงานใดให้พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา
ทักษะ ประสบการณ์ และผลงาน โดยคานึงถึงงบประมาณของเทศบาล
สาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจในตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะ
งานในตาแหน่งที่ได้รับการว่าจ้างให้ได้รับการปรับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อทุกประสบการณ์ 2 ปี แต่
ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 5 ช่วง
ข้อ 29 หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจาปี
ให้พนักงานจ้างเว้นแต่พนักงานจ้างทั่วไป ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนผลกาประเมิน
การปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีที่แล้วมาในตาแหน่งที่จะเลื่อนค่าตอบแทนไม่
น้ อยกว่า 8 เดือน (1 ตุล าคม ถึง 30 กัน ยายน) เพื่อจูงใจให้ พ นักงานจ้างที่ป ฏิบัติงานของตนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี
(2) พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าระดับดีได้ไม่เกินอัตรา
ร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนค่าตอบแทนในวงเงินไม่ เกินร้อยละ 4 ของอัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ณ วันที่ 1 กันยายน
กรณีพนักงานจ้างได้รับค่าตอบแทนถึงขั้นสูงของอัตราค่าตอบแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน
พิเศษได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของอัตราค่าตอบแทนขั้นสูงตาแหน่งนั้น โดยจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม ของปีที่มีการประเมิน ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป
ข้อ 30 ในกรณีที่มีการคานวณเพื่อปรับอัตราค่าตอบแทน หรือเลื่อนค่าตอบแทนแล้วหาก
คานวณแล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 10 บาท
ข้อ 31 ให้เทศบาลจัดทาคาสั่งเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานในข้อ 29 โดยพนักงานจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปีที่แล้วมาจะต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะจนเกิดผลดี
หรือความก้าวหน้าแก่ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าระดับดี

-๑๑-

(2) ต้ อ งไม่ ถูก สั่ งลงโทษทางวินั ยที่ ห นั ก กว่ าโทษภาคทั ณ ฑ์ หรือ ไม่ ถู ก ศาลพิ พ ากษาใน
คดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ของตาแหน่งหน้าที่ของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(3) ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(4) ต้องไม่ลา หรือมาทางานสายเกินจานวนครั้งที่นายกเทศมนตรีกาหนดเป็นหนังสือไว้ก่อน
แล้ว โดยคานึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน
(5) ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปดเดือน โดยมีวันลาในแต่ละครั้งของการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามข้อ 40 ไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบียไม่เกิน
120 วัน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาป่วยซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลาไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกินหก
สิบวันทาการ
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือ
กลับจากปฏิบัติงานตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับการฝึกวิชา
ทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม
การนั บ จ านวนวัน ลาไม่ เกิ น ยี่สิ บ สามวัน ส าหรับ วัน ลากิจส่ ว นตัว และลาป่ ว ยให้ นั บ เฉพาะ
วันทาการ
* ข้อ 28 ข้อ 29 ข้อ 30 ข้อ 32 ข้อ 33 แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่ อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557
* ข้อ 31 แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559

ทั้งนี้ ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อ
ทาหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่ผ่านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าระดับดี ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการหรือรองปลัดเทศบาล
ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ ในกรณีที่เทศบาลมีพนักงานจ้างปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างในสถานศึกษา
โดยไม่รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 คน เป็นกรรมการด้วย และให้
ข้าราชการเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาล เป็นเลขานุการ
แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามที่สานักงาน ก.ท. กาหนด
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ข้อ 32 พนักงานผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างได้ ให้พนักงานจ้าง
ผู้นั้นได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนในลักษณะงานนั้นตามผลประเมินการปฏิบัติการตามหลักการตาม
ข้อ 29 ได้
ข้อ 33 ให้พนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และมีห น้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ว ยการ
ประกันสังคม
หมวด 6
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
...............................
ข้อ 34 ในระหว่างสัญญาจ้าง ให้เทศบาลจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงาน
จ้างดังต่อไปนี้
(1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ ให้กระทาในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
(ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้กระทาดังต่อไปนี้
(ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
(ข) การประเมินผลสาเร็จของงานตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง
(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างทั่วไป ให้กระทาในกรณีการประเมินผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในหมวดนี้
ข้อ 35 พนักงานจ้างผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ 34 ให้นายกเทศมนตรี
รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เพื่อให้ ความเห็ นชอบในการเลิกจ้างและให้ ถือว่า สั ญญาจ้างของ
พนั ก งานนั้ น สิ้ น สุ ด ลงโดยให้ เทศบาลแจ้ ง ให้ พ นั ก งานจ้ า งผู้ นั้ น ทราบภายในเจ็ ด วั น นั บ แต่ วั น ที่ ท ราบมติ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ข้อ 36 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการที่
เทศบาลจะใช้เป็นเครื่ องมือในการบริหารพนักงานจ้าง และนาผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาในเรื่องต่างๆแล้วแต่กรณีดังนี้
(1) การเลื่อนค่าตอบแทน
(2) การเลิกจ้าง
(3) การต่อสัญญาจ้าง
(4) อื่นๆ
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ข้อ 37 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างมี 2 ประเภทดังนี้
(1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจของพนักงานจ้างทั่วไป
(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ข้อ 38 ให้เทศบาลกาหนดหลักเกณฑ์และวิธี การประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายใต้หลักการ
ที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของผลสาเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยเทศบาลกาหนดตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน
ข้อ 39 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้
ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกาหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
(ก) ปริมาณผลงาน
(ข) คุณภาพผลงาน
(ค) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา
(ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
(2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้เทศบาลกาหนดสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความสาเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะแล้วให้
ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนั กงานจ้างเปรียบเทียบกับสมรรถนะและพฤติกรรม
บ่งชี้ที่กาหนด โดยให้นาสมรรถนะของพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด มาใช้
สาหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้
พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1
พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจสาหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกันกับ
พนักงานเทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงาน
หรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี
พนั กงานจ้างตามภารกิจ ส าหรับผู้ มีทักษะ ให้ ป ระเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะโดย
กาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2
พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะประจา
สายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพื่อ
ประโยชน์ท้องถิ่น โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3
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ในแต่ ล ะรอบการประเมิ น ให้ เทศบาลน าผลคะแนนการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของ
พนักงานจ้างมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดยกาหนดช่วง
คะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้
ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ
95 ถึง 100
คะแนน
ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ
85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95
คะแนน
ดี
ตั้งแต่ร้อยละ
75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85
คะแนน
พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ
65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75
คะแนน
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 65
คะแนน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปเทศบาลอาจ
พิจารณาใช้ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ หรืออาจปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงานและวิธีที่เทศบาล
เลื อกใช้ ในการประเมิน ผลการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานจ้างก็ได้ ส าหรับ พนัก งานจ้ างผู้ เชี่ย วชาญพิ เศษให้
เทศบาลกาหนดขึ้นได้เองหรือปรับใช้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การประเมินดังกล่ าวต้องครอบคลุมงาน/
ภารกิ จ ที่ ได้ รั บ มอบหมาย ความส าเร็ จ ของงาน ผลผลิ ต ที่ ค าดหวังจากการปฏิ บั ติ ง าน ตั ว ชี้ วัด ผลการ
ปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้
ดาเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้เทศบาลกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมิน และพนักงานจ้างแต่ละคน
ร่วมกันวางแผนและกาหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือความสาเร็จของงานซึ่ง
พนักงานจ้างผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยกาหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสาเร็จของ
งานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการทางานที่คาดหวังตาม (2) ด้วย
(ข) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม (ก) รวมทั้งคอยให้คาแนะนาและช่วยเหลือในการ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสาเร็จของงานที่
กาหนด
(ค) เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการ
ต้นสังกัดพนักงานจ้างดาเนินการ ดังนี้
(1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เทศบาล
กาหนด
(2) จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อจัดทาบัญชีรายชื่อพนักงานจ้าง
ตามลาดับคะแนนผลการประเมิน
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(3) ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อพนักงานจ้างตามลาดับคะแนนผลการประเมินให้
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใสและเป็นธรรมของ
การประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกเทศมนตรีเพื่อนาไปใช้ในการเลื่อนอัตราค่าตอบแทน
* ข้อ 38 แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557
* ข้อ 39 แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559

ข้อ 40 ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ คือ
ครั้งที่ 1 ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม
ครั้งที่ 2 ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน
ข้อ 41 ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
(1) ปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ
(2) หัวหน้าส่วนราชการ หรือรองปลัดเทศบาลไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ
(3) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
* ข้อ 41 แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559

คณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านมี ห น้ า ที่ ในการกลั่ น กรองการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน เพื่ อท าหน้ าที่ ก ลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติงาน และพิ จ ารณาเสนอ
ความเห็นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมจากการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินในการประเมินผล
การปฏิบัติงานก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกเทศมนตรี”
ข้อ 42 เมื่ อเสร็จ สิ้ น การประเมิน ผลการปฏิบั ติงานแต่ล ะครั้ง ให้ ผู้ บังคั บ บั ญ ชาซึ่ งเป็น ผู้
ประเมินจ้างผลการประเมินให้พนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทั่วไปผู้รับการประเมินทราบและให้
คาปรึกษาแนะนาแก่พนักงานจ้างดังกล่าว เพื่อแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
ข้อ 43 พนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทั่วไปผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผล
การปฏิ บั ติงานแล้ ว มี ค่ าเฉลี่ ย ของผลการประเมิ น ติ ด ต่ อ กัน 2 ครั้งต่ากว่ าระดั บ ดี ให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาท า
ความเห็นเสนอนายกเทศบาลเพื่อพิจารณาลูกจ้าง โดยหากนายกเทศมนตรีเห็นควรเลิกจ้าง ให้เสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อพิจารณามีมติ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติประการใด ให้
นายกเทศมนตรีปฏิบัติตามมตินั้น
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ข้อ 44 กรณีที่จะมีการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ให้เทศบาลดาเนินการดังนี้
(1) เทศบาลจะต้ อ งมี ก รอบอั ต ราก าลั ง ของพนั ก งานจ้ า ง จึ ง จะสามารถด าเนิ น การ
ต่อสัญญาจ้างได้
(2) เทศบาลจะต้องมีห ลั กฐานโดยละเอียดชัดเจนที่แสดงว่านโยบายแผน แผนงานหรือ
โครงการที่ดาเนินการอยู่นั้ น ยังคงมีการดาเนินการต่อและจาเป็นต้องใช้พนักงานจ้างปฏิบัติงานต่อไปหาก
เทศบาลไม่มีแผนงานหรือโครงการที่จาเป็นต้องปฏิบัติ หรือไม่มีหลักฐานแสดงโดยชัดเจน ให้เลิกจ้างพนัก งาน
จ้าง แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(3) ให้นาผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้นมาประกอบการพิจารณาในการ
ต่อสัญญาจ้าง โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ ต่อสัญญาจ้าง จะต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี ไม่ต่ากว่าระดับดี ทั้งนี้ การต่อสัญญาจ้าง ให้ผู้บังคับบัญชาทาความเห็นเสนอนายกเทศมนตรี
เพื่อพิจารณาสั่งจ้าง โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ข้อ 45 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางดังต่อไปนี้
(1) ให้นายกเทศมนตรี และผู้รับผิดชอบงาน/โครงการร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย พฤติกรรมและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน โดยสอดรับกับข้อตกลง/เงื่อนไขในสัญญา
จ้าง ทัง้ นี้โดยกาหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ90
(3) ให้ เทศบาลก าหนดระยะเวลาในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานจ้ า ง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นรายเดือน หรือเป็นระยะๆ เมื่องาน/โครงการ ได้ดาเนินการสาเร็จ ไปแล้วร้อยละ 25
ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 และร้อยละ 100 หรืออื่นๆ โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายของงาน/โครงการ
* ข้อ 44 ข้อ 45 แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

ข้อ 46 ให้เทศบาลวางระบบจัดเก็บผลการประเมิน เพื่อนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ไว้ในข้อ 36

-๑๗-

หมวด 7
วินัยและการรักษาวินัย
......................
ข้อ 47 พนักงานจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามที่กาหนดในมาตรฐานทั่วไปนี้ ตามที่เทศบาลกาหนด
และตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ข้อ 48 วรรคสอง พนักงานจ้างผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
พนักงานจ้างผู้นั้นเป็นผู้กระทาผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัย ซึ่งมี 4 สถาน คือ
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ตัดค่าตอบแทน
(3) ลดค่าตอบแทน
(4) ไล่ออก
* ข้อ 48 วรรคสองแก้ไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5)
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559

ข้อ 49 การกระทาผิดดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นการกระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(1) กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(2) จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่กาหนดให้ปฏิบัติจน
เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(3) ปฏิบั ติห น้ าที่โดยประมาทเลินเล่ อจนเป็นเหตุให้ ทางราชการได้รับความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง
(4) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาหรือขัดคาสั่ง หรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ของผู้บังคับบัญชาตามข้อ 47 จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(5) ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(6) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทางานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน
(7) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทางานจนทาให้งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กาหนดจนเป็นเหตุ
ให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(8) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือกระทาความผิดอาญาโดยมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
หรือหนักกว่าโทษจาคุก
(9) การกระทาอื่นใดที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนดว่าเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง

-๑๘-

ข้ อ 50 เมื่ อ มี ก รณี ที่ พ นั ก งานจ้ า งถู ก กล่ า วหาว่ า กระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง ให้
นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดาเนินการสอบสวนโดยเร็ว และต้องให้โอกาสพนักงานจ้าง
ที่ถูกกล่าวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่า
พนั ก งานจ้ างผู้ นั้ น กระท าความผิ ดวินั ย อย่ างร้ายแรง ให้ น ายกเทศมนตรีรายงานคณะกรรมการพนัก งาน
เทศบาลพิจารณา แต่ถ้าไม่มีมูลกระทาผิดให้สั่งยุติเรื่องและรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณา
เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติประการใด ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติตามมตินั้นภายในเจ็ดวันนับแต่
วันทราบมติ แต่ถ้าไม่มีมูลกระทาความผิดให้สั่งยุติเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนพนักงานจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของ
พนักงานเทศบาลตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
ข้อ 51 วรรคสอง กรณีที่ผลการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ปรากฏว่าพนักงานจ้างผู้นั้นกระทา
ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้นายกเทศมนตรีหรือผู้บังคับบัญชาของพนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่ง
ลงโทษพนักงานจ้างผู้นั้น ในสถานโทษและอัตราโทษ ดังนี้
(1) นายกเทศมนตรี สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกิน 5 % และเป็น
เวลาไม่เกินสามเดือน หรือลดค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกิน 4 %
(2) ปลัดเทศบาล สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกิน 5 % และเป็น
เวลาไม่เกินสองเดือน
(3) ผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดค่าตอบแทนครั้ง
หนึ่งไม่เกิน 5 % และเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งเดือน
(4) หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้างานสั่งลงโทษภาคทัณฑ์
* ข้อ 51 วรรคสองแก้ไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559

ข้อ 52 การพิจารณาเกี่ยวกับรายงานตามข้อ 50 และข้อ 51 และการสั่งลงโทษแบบ
คาสั่งลงโทษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม

-๑๙-

หมวด 8
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
...................................
ข้อ 53 พนักงานจ้างผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย หรือเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่
ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเกิดความคับข้องใจอันเกิดจาก
การปฏิบัติของผู้บั งคับ บัญ ชาต่อตน ให้ผู้ นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ หรือร้องทุกข์ โดยให้นาหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ย วกั บ การสอบสวน การลงโทษทางวินั ย การให้ อ อกจากราชการ การอุ ท ธรณ์ และการร้องทุ กข์ต าม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมาใช้โดยอนุโลม
หมวด 9
การสิ้นสุดสัญญาจ้าง
....................
ข้อ 54 สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อ
(1) ครบกาหนดตามสัญญาจ้าง
(2) พนักงานจ้างขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรฐานทั่วไปนี้
(3) พนักงานจ้างตาย
(4) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ 34
(5) พนักงานจ้างถูกไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(6) เหตุอื่นตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปนี้ หรือตามสัญญาจ้าง
ข้อ 55 ในสัญญาจ้างพนักงานจ้างผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติ งาน ให้ยื่นหนังสือ
ขอลาออกต่อนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออก
จากราชการการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
โดยอนุโลม
ข้อ 56 เทศบาลอาจบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานจ้างผู้ใดก่อนครบกาหนดตามสัญญาจ้าง
ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่เป็นเหตุที่พนักงานจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทนการเลิกสัญญาจ้างได้
เว้นแต่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจะกาหนดให้ในกรณีใดได้รับค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มี
ความผิดไว้
ข้ อ 57 เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ งทางราชการ เทศบาลอาจสั่ งให้ พ นั ก งานจ้ างไปปฏิ บั ติ ง าน
นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้างได้ โดยไม่เป็นเหตุผลให้พนักงานจ้างอ้างขอเลิกสัญญาจ้างหรือ
เรียกร้องประโยชน์ตอบแทนใดๆ ในการนี้เทศบาลอาจกาหนดให้ค่าล่วงเวลาหรือค่าตอบแทนอื่นจากการสั่งให้
ไปปฏิบัติงานดังกล่าวก็ได้

-๒๐-

ข้อ 58 ในกรณีที่บุคคลใดพ้นจากการเป็นพนักงานจ้างแล้ว หากในการปฏิบัติงานของบุคคล
นั้นในระหว่างที่เป็นพนักงานจ้างก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการให้บุคคลดังกล่าวต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายนั้นจะได้รับจากเทศบาลไว้เพื่อชาระค่าความเสียหายดังกล่าวก็ได้
หมวด 10
การลา
.......................
ข้อ 59 การลาป่วยของพนักงานจ้างกาหนดไว้ดังนี้
(1) การลาป่วยกรณีปกติ
(ก) ในปีหนึ่งพนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลาป่วยโดย
ได้รับตอบแทนอัตราปกติระหว่างลาได้ไม่เกิน 60 วัน
(ข) พนักงานจ้างทั่วไปที่มีระยะเวลาการจ้างหนึ่งปี มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าตอบแทนอัตรา
ปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 15 วันทาการ ในกรณีที่มีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เก้าเดือน
ขึ้นไปไม่ถึงหนึ่งปี มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินแปด
วัน ท าการ ในกรณี มี ร ะยะเวลาการจ้ างตั้ ง แต่ ห กเดื อ นขึ้ น ไปแต่ ไม่ ถึ งเก้ าเดื อ น มี สิ ท ธิ ล าป่ ว ยโดยได้ รั บ
ค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินหกวันทาการ ในกรณีที่มีระยะเวลาการจ้าง
ต่ากว่าหกเดือน มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสี่วัน
ทาการ
(2) การลาป่วยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่
(ก) พนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ป่วยเฉพาะเหตุปฏิบัติราชการ
ในหน้าที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ ถ้าลา
ป่วยครบตาม(1) (ก) แล้วยังไม่หาย และแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หาย
และสามารถทางานได้ ก็ให้ลาป่วยเพื่อรักษาพยาบาลเท่าที่นายกเทศมนตรีเห็นสมควรอนุญาตให้ ลาโดยได้รับ
ค่าตอบแทนอัตราปกติ แต่ถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางจะรักษาพยาบาลให้หายได้ ก็ให้พิจารณาเลิกจ้าง
(ข) ถ้าอันตรายหรือการเจ็บป่วย หรือการถูกประทุษร้ ายอันเกิดจากกรณีดังกล่าวใน (ก) ทา
ให้พนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษผู้ใดตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการอันเป็นเหตุ
จะต้องเลิกจ้างตามมาตรฐานทั่วไปนี้ หากนายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นว่าพนักงานจ้างผู้นั้นยังอาจปฏิบัติหน้าที่
อื่นใดที่เหมาะสมได้ และเมื่อพนักงานจ้างผู้นั้นสมัครใจจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ให้สั่งพนักงานจ้างผู้นั้น ไปปฏิบัติ
หน้าที่อื่นใดเหมาะสมได้ และเมื่อพนักงานจ้างผู้นั้น สมัครใจจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ให้สั่งพนักงานจ้างผู้นั้นไป
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอื่นที่เหมาะสมโดยไม่ต้องเลิกจ้างก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของนายกเทศมนตรี
(ค) พนักงานจ้างทั่วไปป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้า ที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ ถ้าลาป่วยครบตาม (1)(ข) แล้วยังไม่หายและแพทย์

-๒๑-

ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและทางานได้ ให้นายกเทศมนตรีมีอานาจ
อนุญาตให้ลาป่วยเพื่อรักษาพยาบาล โดยรับค่าตอบแทนอัตราปกติได้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินหกสิบ
วันและถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาให้หายได้ให้พิจารณาเลิกจ้าง
ลูกจ้างผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติงานได้ ให้ยื่นใบลาต่อนายกเทศมนตรีก่อนหรือในวันที่ลา
เว้นแต่กรณีจาเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
การลาป่วยเกินสามวัน ต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งส่งพร้อมกับใบลาด้วยเว้น
แต่ผู้มีอานาจอนุญาตให้ลาจะเห็นสมควรเป็นอย่างหนึ่ง
ข้อ 60 ในปีหนึ่งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลากิจ
ส่วนตัวรวมทั้งลาไปต่างประเทศ โดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินสี่สิบห้าวันทาการแต่ปีแรกที่
ได้รับการจ้าง ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาไม่เกินสิบห้าวัน
พนั ก งานจ้ างตามวรรคหนึ่ งผู้ ใดประสงค์ จะลากิ จ ส่ ว นตั ว ให้ เสนอใบลาต่ อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา
ตามลาดับขั้น และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มี เหตุจาเป็นไม่สามารถขอรับอนุญาตได้
ทันจะเสนอใบลาพร้อมระบุเหตุจาเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบโดยเร็ว
ข้อ 61 การลาพักผ่อนประจาปีของพนักงานจ้าง มีสิทธิลาพักผ่อนโดยให้ได้รับค่าตอบแทน
ระหว่างปีหนึ่งไม่เกิน 10 วันทาการ สาหรับในปีแรกที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานยังไม่ครบ 6 เดือนไม่มีสิทธิ
ลาพักผ่อน เว้นแต่ผู้ที่เคยได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และได้พ้นจากการเป็น
พนักงานจ้างไปแล้ว แต่ต่อมาได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในเทศบาลเดิมอีก
ข้อ 62 การคลอดบุตรของพนักงานจ้าง มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ 90 วัน นับรวมวันหยุด
ประจาสัปดาห์และวันหยุดพิเศษในระหว่างลาโดยได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาไม่เกิน 45 วันและมีสิทธิได้รับ
เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตาม
กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
* ข้อ 61 ข้อ 62 แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

ข้อ 63 พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่ยังไม่เคยอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา หรือยังไม่เคยไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประสงค์จะลา
อุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาโดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างไม่ เกิน
หนึ่งร้อยยี่สิบวัน ในปีแรกที่จ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างดังกล่าวจะไม่ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
ผู้ ป ระสงค์ จ ะลาอุ ป สมบทหรื อ ลาไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย์ ให้ เสนอใบลาต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ตามลาดับขั้นก่อนวันอุปสมบทหรือวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เว้นแต่มีเหตุผลอัน
สมควรจะเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาน้อยกว่าหกสิบวันก็ได้
อานาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกเทศมนตรี
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ข้อ 64 การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เช้ารับการระดมพล เข้ารับการฝึก
วิชาการทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(1) พนักงานจ้างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร ตามกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหารโดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติ ในระหว่างนั้นการลาดังกล่าวจะต้องให้ผู้ลาแสดง
จานวนวัน ที่ต้องเดิน ทางไปกลั บ และวัน ที่ต้องอยู่เพื่อตรวจคัดเลื อกเข้ารับราชการทหารเท่าที่ จาเป็นเพื่ อ
ประกอบการพิจารณา
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลาเข้ารับการระดมพล
หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม โดยให้ได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติใน
ระหว่างการระดมพล หรือเข้ารับ การฝึกวิชการทหาร หรือเข้าการทดลองความพรั่งพร้อมนั้น แต่ถ้าพ้น
ระยะเวลาของการดังกล่าวแล้วไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน ให้งดจ่ายค่าตอบแทนหลัง
จากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติงาน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจาเป็นนายกเทศมนตรีจะให้จ่ายค่าตอบแทนระหว่างนั้น
ต่อไปอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน
(3) ในกรณีพนักงานจ้างทั่วไปลาเข้ารับการฝึกวิชาการทหารให้ได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติไม่
เกินหกสิบวัน ส่วนการลาเพื่อเข้ารับ การระดมพล หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมแต่กรณีให้ได้รับ
ค่าตอบแทนอัตราปกติไม่เกินสามสิบวัน
ในกรณี ก ารลาตาม(2)และ(3) หากพนั ก งานจ้ า งได้ รั บ เงิ น เดื อ นตามชั้ น ยศของตน ทาง
กระทรวงกลาโหมแล้ ว ไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนของเทศบาล อ านาจการอนุ ญ าตให้ ล าเป็ น ของ
นายกเทศมนตรี
ข้อ 65 การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่ายของพนักงานจ้าง ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตาม
ประเภทการลานั้นๆ
ข้อ 66 การลา นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ให้อยู่ในดุ ลพินิจของนายกเทศมนตรี
แต่ไม่ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
การอนุญาตให้ลาตามข้อ 59,60,61 และข้อ 62 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาลกาหนด
* ข้อ 66 แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557
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หมวด 11
การจ่ายค่าตอบแทน
........................
ข้อ 67 ห้ามสั่งพนักงานจ้างไปปฏิบัติราชการในท้องถิ่นอื่น เว้นแต่ในกรณีจาเป็นแท้จริงต้อง
ใช้ความรู้ความชานาญพิเศษ หรือความไว้วางใจในพนักงานจ้างนั้น และไม่อาจหาจ้างได้ในท้องถิ่นนั้น
ข้อ 68 การปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติ หรือการปฏิบัติราชการในวันหยุดประจา
สัปดาห์หรือในวันหยุดพิเศษซึ่งจะต้องจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาหรือค่าตอบแทนในวันหยุด ให้กระทาได้ใน
กรณีที่จาเป็นหรือรีบด่วน โดยมีคาสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจเป็นหลักฐาน
ข้อ 69 การจ่ายค่าตอบแทนในวันปกติและกาหนดเวลาทางาน ให้เป็นไปได้ดังต่อไปนี้
(ก) กาหนดให้จ่ายตอบแทนเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทิน โดยปกติให้จ่ายในวันสิ้นเดือนถ้า
วันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ให้จ่ายได้ในวันเปิดทาการก่อนวันสิ้นเดือน ในกรณีนี้ที่มีความจาเป็นที่จะ
กาหนดวันจ่ายค่าตอบแทนเป็นวันอื่นของวันถัดไปจะต้องได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี
(ข) กาหนดเวลาทางานปกติ ให้เป็นไปตามเวลาทางานของทางราชการ เว้นแต่ถ้ามีงานเป็น
ลักษณะพิเศษที่จะเข้าทางานและเลิกงานตามปกติไม่ได้ ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้กาหนดโดยจะต้องมีเวลา
ทางานไม่น้อยกว่าวันละเจ็ดชั่วโมง แต่สัปดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงไม่รวมเวลาหยุดพัก
ข้อ 70 การจ่ ายค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติห รือปฏิบัติราชการ
วันหยุดประจาสัปดาห์หรือในวันหยุดพิเศษให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายที่ใช้สาหรับพนักงานเทศบาล
โดยอนุโลม
ข้อ 71 การจ่ายค่าตอบแทนในกรณี พนักงานจ้างถูกสั่งให้ไปปฏิบัติงานในท้องถิ่นอื่นตามข้อ
67 ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(1) ให้จ่ายค่าตอบแทนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ
(2) การปฏิบัติงานในวันปกติ การปฏิบัติงานนอกเวลา การปฏิบัติงานในวันหยุดหรือในกรณี
ในวันหยุดพิเศษ ให้จ่ายค่าตอบแทนได้ตามเกณฑ์ เสมือนปฏิบัติงานในส านักงานที่ตั้งปกติเว้นแต่ในกรณี
วันหยุดประจาสัปดาห์ซึ่งปกติไม่จ่ายค่าตอบแทนให้ ให้จ่ายค่าตอบแทนอัตราปกติ
ข้อ 72 พนั กงานจ้างผู้ ใดตายในระหว่างรับราชการ ให้ จ่ ายค่าตอบแทนจนถึงวันที่ถึงแก่
ความตาย หรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นจานวนเท่าใด ให้จ่ายค่าตอบแทนตามจานวนที่วินิจฉัย
ให้จ นถึงวัน ที่ถึงแก่ความตายหรือเพียงวัน ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนก่อนวันถึงแก่ความตาย นอกจากนี้ให้
จ่ายเงินพิเศษจานวนหนึ่งเป็นจานวนสามเท่าของจานวนค่าตอบแทนนั้น
ถ้าผู้มีอานาจวินิจฉัยแล้วสั่งไม่จ่ายค่าตอบแทน ให้จ่ายค่าตอบแทนให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้นั้น
มาปฏิบัติงานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
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ข้อ 74 พนักงานจ้างที่ขาดหรือหนีราชการ ห้ามมิให้จ่ายค่าตอบแทนสาหรับวันที่ขาดหรือ
หนีราชการนั้น
พนักงานจ้างผู้ใดตายในระหว่างขาดราชการ ให้จ่ายค่าตอบแทนให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้นั้นมา
ปฏิบัติงานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
ข้อ 75 ค่าตอบแทนที่จ่ายตามข้อ 72 ถึงข้อ 74 เป็นทรัพย์สินของผู้ตายในขณะตายและให้
จ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก
เงินช่วยพิเศษตามข้อ 72 หรือข้อ 73ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งพนักงานจ้างได้แสดงเจตนาระบุไว้
เป็นหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด
ถ้าพนักงานจ้างผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบุไว้ตามวรรคสอง หรือบุคคลซึ่งพนักงานจ้างผู้ตาย
ได้แสดงเจตนาระบุไว้ได้ตายไปเสียก่อนให้จ่ายแก่บุคคลตามลาดับก่อนหลังดังต่อไปนี้
(1) คู่สมรส
(2) บุตร
(3) บิดามารดา
(4) ผู้ที่ได้อยู่ในอุปการะของผู้ตายตลอดมา โดยจาเป็นต้องมีผู้อุปการะและความตายของผู้
นั้นทาให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะคาดความอุปการะ ซึ่งนายกเทศมนตรีเห็นในหลักฐานแสดงได้ว่าเป็ นผู้อยู่
ในอุปการะของผู้ตาย
(5) ผู้ที่อุป การะเลี้ยงดูให้ การศึกษาผู้ตายมาแต่เยาว์ ซึ่งนายกเทศมนตรีเห็นว่ามีห ลักฐาน
แสดงได้ว่าเป็นผู้อุปการะผู้ตาย
เมื่อปรากฏว่ามีบุคคลในลาดับก่อนดังกล่าวในวรรคสาม บุคคลนั้นมีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษแต่
ในลาดับเดียว ผู้ที่อยู่ในลาดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ
ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่พนักงานจ้างผู้นั้น
ถึงแก่ความตาย การจ่ายเงินช่วยพิเศษก็เป็นอันไม่ต้องจ่าย
ในกรณีที่เทศบาลมีความจาเป็นต้องเข้ามาเป็นผู้จัดการศพพนักงานผู้ถึงแก่ความตาย เพราะ
ไม่มีผู้ใดเข้าจัดการศพในเวลาอันควร ก็ให้เทศบาลหักค่าใช้จ่ายจากเงินช่วยพิเศษที่ต้องจ่ายตามประกาศนี้ได้
เท่าที่จ่ายจริง และมอบส่วนที่เหลือให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
ข้อ 76 เทศบาลใดมีความจาเป็นที่จะต้องสั่งให้พนักงานไปฝึกอบรมหรือดูงานเกี่ยวกับหน้าที่
ที่พนักงานจ้างนั้นปฏิบัติอยู่ ณ ต่างประเทศ หรือภายในประเทศโดยให้ได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติตลอด
ระยะเวลาที่ไปฝึกอบรมหรือดูงานนั้น ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้อนุมัติ
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ข้อ 77 พนักงานจ้างที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน
หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา และถูกสั่งพักราชการไว้ก่อนจนกว่าคดีหรือกรณีถึง
ที่สุดการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างพักราชการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(1) พนักงานจ้างผู้ ใดถูกสั่งพักราชการ ให้ งดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ถูกสั่ งพัก
ราชการไว้ก่อน เว้น แต่พนั กงานจ้างผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวันให้พักราชการ เพราะมิได้
ทราบคาสั่งให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ถึงวันที่ทราบ หรือควรได้รับทราบคาสั่งนั้น
(2) ถ้าปรากฏว่าพนักงานจ้างผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อนมิได้กระทาความผิดและไม่มีมลทิน
หรือมัวหมอง หรือกระทาความผิดแต่ถูกลงโทษไม่ถึงไล่ออก ให้จ่ายค่าตอบแทนได้ครึ่งหนึ่งของค่าตอบแทน
อัตราปกติ
(3) ถ้าปรากฏว่าพนักงานจ้างผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อนมิได้กระทาความผิดแต่มีมลทินหรือ
มัวหมอง หรือกระทาความผิดแต่ถูกลงโทษไม่ถึงไล่ออกให้จ่ายค่าตอบแทนได้ครึ่ งหนึ่งของค่าตอบแทนอัตรา
ปกติ
(4) ถ้าปรากฏว่าพนักงานจ้างผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน ได้กระทาความผิดและถูกลงโทษไล่
ออกห้ามจ่ายค่าตอบแทน
(5) ในกรณีพนักงานจ้างซึ่งถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน ผู้ใดถึงแก่ความตายก่อนคดีหรือกรณีถึง
ที่สุด ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาวินิจฉัยต่อไปด้วยว่าควรจะจ่ายค่าตอบแทนระหว่างเวลานั้นหรือไม่เพียงใด
โดยอนุโลม (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ให้จ่ายค่าตอบแทนตามจานวนที่วินิจฉัยให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตายหรือ
เพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนก่อนถึงแก่ความตาย
กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ถือปฏิบัติทานองเดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างพัก
ราชการ
ข้อ 78 ให้ น าความในข้อ 77 มาใช้ บั งคับ แก่ การจ่ายค่าตอบแทนพนั กงานจ้างระหว่าง
อุทธรณ์คาสั่งลงโทษไล่ออก หรือระหว่างถูกพนักงานสอบสวนควบคุมตัวดาเนินคดีอาญา หรือถูกควบคุมตัว
ตามคาพิพากษาของศาลโดยอนุโลม
ข้อ 79 การจ่ายค่าตอบแทนของผู้ซึ่งถูกลงโทษตัดค่าตอบแทน ถ้าภายหลังผู้นั้นได้รับการ
แต่งตั้งหรือปรับ ค่าตอบแทน โดยได้รับค่าตอบแทนต่างจากเดิมและยังไม่พ้นโทษตัดค่าตอบแทนให้ คงตัด
ค่าตอบแทนต่อไปตามจานวนเดิม
การจ่ายค่าตอบแทนในกรณี
(1) ลาออกให้จ่ายให้ถึงวันก่อนถึงกาหนดลาออกแต่ถ้าถึงกาหนดลาออกแล้วยังไม่ได้รับทราบ
คาสั่งอนุญาตให้ลาออก และพนักงานจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันทราบคาสั่งหรือควร
ได้รับทราบคาสั่ง
(2) ไล่ออกหรือเลิกจ้าง ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนระบุในคาสั่ ง แต่ถ้ายังไม่รับทราบคาสั่งและ
พนักงานจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันทราบคาสั่งหรือควรได้รับทราบคาสั่ง
(3) สิ้นสุดสัญญาจ้าง ให้จ่ายได้ถึงวันสุดท้ายที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง
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การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ที่มิได้มาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานทั่วไปนี้ และเป็นกรณีเดียวกับที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นบัญญัติสิทธิไว้สาหรับพนักงานเทศบาลหรือ
คณะรัฐ มนตรี กาหนดสิ ทธิให้ จ่ ายเงิน เดือนค่าราชการไว้แล้ ว ให้ คณะกรรมการพนั กงานเทศบาลก าหนด
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้สอดคล้องกับกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ าว โดยไม่
ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทั่วไปนี้
ข้อ 80 พนักงานจ้างมีสิทธิได้รับเงินทาขวัญตามระเบียบ กฎหมาย หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การจ่ายเงิน ทาขวัญ พนั กงานเทศบาลและพนักงานราชการ ตามระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่
ข้อ 81 ให้เทศบาลเป็นหน่วยงานกลางทะเบียนพนักงานจ้างของเทศบาล โดยดาเนินการ
จัด ทาทะเบี ย นพนั กงานจ้ าง แก้ ไขและเปลี่ ยนแปลงรายการต่างๆให้ เป็ นปั จจุบั นเสมอ และเก็บรักษาไว้
ณ เทศบาล
ทะเบียนพนักงานจ้างของเทศบาล ถือเป็ นเอกสารลับของทางราชการไม่พึงเปิดเผยต่อผู้อื่น
การขอคัดทะเบียนพนักงานจ้างของเทศบาล หรื อตรวจสอบรายการให้ดาเนินการขออนุ มัติตามระเบียบของ
ทางราชการ
ข้อ 82 ให้พนักงานจ้างของเทศบาลปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตน
ตามประกาศกาหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่กาหนดไว้สาหรับพนักงานเทศบาลตามที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกาหนด
บทเฉพาะกาล
.........................
ข้อ 83 ในกรณีอัตราลูกจ้างตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับลูกจ้าง
ของเทศบาลว่างลงในทุกกรณี ให้ยุบเลิกตาแหน่งนั้น หากยังไม่มีกรอบอัตรากาลังพนักงานจ้างและเทศบาลยัง
ไม่มีความจาเป็นไม่อาจจ้างเหมาบริการได้ ได้ขออนุมัติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อพิจารณากาหนดให้
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างทั่วไปแล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

นายจิรศักดิ์ เกษณียบุตร
(นายจิรศักดิ์ เกษณียบุตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี

