
  
 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

--------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22  ประกอบกับมาตรา 24  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 2542   และมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  (ก.ท.) ในการประชุม   
ครั้งที่ 3/2547  เมื่อวันที่  26 มีนาคม  2547  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ในการประชุมครั้งที่ 
6/2547 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2547 จึงมีมติเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับ
เทศบาลไว้  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ในประกาศหลักเกณฑ์นี้ 
  "พนักงานจ้าง"  หมายความว่า  ลูกจ้างของเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 2542  โดยเป็นบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างตามประกาศหลักเกณฑ์นี้   โดยได้รับ
ค่าตอบแทนจากงบประมาณของเทศบาล  เพื่อปฏิบัติงานให้กับเทศบาลนั้น 
  "สัญญาจ้าง"  หมายความว่า  สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามประกาศหลักเกณฑ์นี้ 
  "พนักงานจ้างตามภารกิจ"  หมายความถึง  พนักงานจ้างที่มีลักษณะงานเป็นการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนการท างานของพนักงานเทศบาล  หรืองานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะบุคคล 
  "พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ"  หมายความถึง  พนักงานจ้างที่มีลักษณะงานเป็นที่ปรึกษา โดยเป็น
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษหรือความช านาญพิเศษ  หรือวิชาชีพเฉพาะพิเศษเฉพาะด้าน  อันเป็นที่ยอมรับในวงการ
วิชาการหรือวงการในงานที่เก่ียวข้องกับภารกิจของเทศบาลด้านนั้น ๆ 
  "พนักงานจ้างทั่วไป"  หมายความว่า  พนักงานจ้างที่มีลักษณะงานเป็นการใช้แรงงานทั่วไปซึ่งไม่ต้อง
ใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน  และมีระยะเวลาการจ้างในช่วงสั้น ๆ ไม่เกิน 1 ปี 
  "ค่าตอบแทน"  หมายความว่า  เงินเดือนซึ่ งจ่ายให้แก่พนักงานจ้างในการปฏิบัติงานให้แก่     
เทศบาล  ตามอัตราที่ก าหนดในประกาศหลักเกณฑ์นี้ 
  "ค่าตอบแทนพิเศษ"  หมายความว่า  เงินที่จ่ายเพ่ิมให้กับพนักงานจ้าง  เมื่อมีผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน  คุณภาพงาน  และปริมาณงาน  ในระดับดีเด่น 
  "การสรรหา"  หมายความว่า  การประกาศรับสมัครบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถและคุณสมบัติ
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เทศบาลก าหนดจ านวนหนึ่งเพ่ือท าการเลือกสรร 
  "การเลือกสรร"  หมายความว่า  การพิจารณาบุคคลที่ได้ท าการสรรหาทั้งหมด  และท าการคัดเลือก
เพ่ือให้ได้บุคคลที่เหมาะสมท่ีสุด 

ข้อ 2  บรรดากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  มติคณะรัฐมนตรี  มาตรฐาน
ทั่วไป  หลักเกณฑ์  หรือมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ที่ก าหนดให้พนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างของ
เทศบาลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือเป็นข้อห้ามในเรื่องใด  ให้ถือว่าพนักงานจ้างมีหน้ าที่ต้องปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหรือต้องห้ามเช่นเดียวกับพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างเทศบาลด้วย  ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องใดมี
ก าหนดไว้แล้วโดยเฉพาะในประกาศหลักเกณฑ์นี้  หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง  หรือเป็นกรณีที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาลประกาศก าหนดให้พนักงานจ้างประเภทใดหรือต าแหน่งในลักษณะงานใดได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติเช่นเดียวกับพนักงานเทศบาล  หรือลูกจ้างของเทศบาลในบางเรื่อง  เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจ้าง 
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หมวด  1 
พนักงานจ้าง 
----------------- 

  ข้อ 3  พนักงานจ้างมีสามประเภท  ดังต่อไปนี้ 
  (1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
  (2)  พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  
  (3)  พนักงานจ้างทั่วไป 
  ต าแหน่งพนักงานจ้างลักษณะงานใดจะมีชื่อตามลักษณะงานนั้น  กรณีที่มีลักษณะงานสนับสนุนหรือ
ส่งเสริมการท างานของพนักงานเทศบาลต าแหน่งใด  จะมีชื่อเป็นผู้ช่วยพนักงานเทศบาลในต าแหน่งงานนั้น 
  ข้อ 4  ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีสัญชาติไทย 
  (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีและไม่เกิน 60 ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษอายุไม่เกิน 70ปี 
  (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงาน
เทศบาล 
  (5)  ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  (7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
  (9)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 
หมวด  2 

การก าหนดต าแหน่ง  การจ้าง 
----------------- 

  ข้อ 5  ในการก าหนดต าแหน่งของพนักงานจ้าง ให้เทศบาลก าหนดและเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล   
  การก าหนดต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้จ าแนกต าแหน่งตามลักษณะงาน  ดังต่อไปนี้ 
  (1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่ 
 (1.1)  ต าแหน่งส าหรับผู้มีคุณวุฒิ  
 (1.2)  ต าแหน่งส าหรับผู้มีทักษะ 
 (1.3)  ต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ 
  (2)  พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
  (3)  พนักงานจ้างทั่วไป 
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  ข้อ 6  การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานจ้างตามข้อ 5  ให้
เป็นไปดังนี ้
  (1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ ให้ใช้ลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงาน
เทศบาล  หรือข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม  เว้นแต่พนักงานจ้างที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้
ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ  ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  และทักษะ
ในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า  5  ปี 
  ทักษะของบุคคลที่ก าหนดในวรรคแรก  จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ 
โดยมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะ
เฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ 
  (2)  พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
 (2.1)  ลักษณะงานของพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  เป็นงานที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (ก) เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับงานหรือโครงการ  ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการด้านนั้น ๆ และ 
 (ข) เป็นงานหรือโครงการที่มีภารกิจหรือเป้าหมายชัดเจน  และมีก าหนดระยะเวลาสิ้นสุด
แน่นอน  โดยได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีให้ด าเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ และ 
 (ค) เป็นงานหรือโครงการที่มีความส าคัญเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและ 
 (ง)  เป็นงานหรือโครงการที่ไม่อาจหาผู้ปฏิบัติที่เหมาะสมในหน่วยงานได้ และ 
 (จ)  เป็นงานที่เกี่ยวกับภารกิจของเทศบาลในด้านต่าง ๆ เช่น  ด้านกฎหมาย ด้านการ
วางแผน  ด้านการส่งเสริมการลงทุนและอาชีพ  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการศึกษา  ศาสนา  
ศิลปะและวัฒนธรรม  ด้านการสาธารณสุข  ด้านวิศวกรรมศาสตร์  เป็นต้น 
 (2.2)  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิการศึกษาเทียบได้ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  และเคยรับราชการในต าแหน่งตั้งแต่
ระดับ 9 ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์และผลงานในการบริหารงานภาคเอกชน  อันเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ  หรือ
วงการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของเทศบาลด้านนั้น ๆ มาไม่น้อยกว่า 20  ปี 
  ข้อ 7  ให้เทศบาลจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานจ้างเป็นระยะเวลาสี่ปี  โดยให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการปฏิบัติราชการของเทศบาลและงบประมาณ  ทั้งนี้ตามแนวทางการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้างที่
ก าหนดใน หมวด 3 
  กรอบอัตราก าลังพนักงานจ้างของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง  จะต้องเสนอต่อคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลเพื่อให้ความเห็นชอบ   
  ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น  เทศบาลอาจขอเปลี่ยนกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้างได้  โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
 
  ข้อ 8  การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดใน หมวด 4 
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  ข้อ 9  การจ้างพนักงานจ้าง  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก่อน  
จึงท าสัญญาจ้างได้  โดยพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้ท าเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ
สี่ปี  ส าหรับพนักงานจ้างทั่วไปให้ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละหนึ่งปีหรือตามโครงการที่มีก าหนดเวลาเริ่มต้นและ
สิ้นสุดไว้  โดยอาจมีการต่อสัญญาได้  ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละเทศบาล 
  แบบสัญญาจ้างให้เป็นไปตามท้ายประกาศหลักเกณฑ์นี้ 
  การท าสัญญาตามวรรคหนึ่ง  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ได้รับการสรรหาหรือ
การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
  ข้อ 10  การแต่งกายและเครื่องแบบปกติ  ให้เป็นไปตามที่เทศบาลก าหนด 
  เครื่องแบบพิธีการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 
  ข้อ 11  วันเวลาการท างาน  ให้เป็นไปตามระเบียบ  มาตรฐานทั่วไป  หรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ส าหรับพนักงานเทศบาล  เว้นแต่วิธีการท างานในกรณีท่ีไม่ต้องอยู่ปฏิบัติงานประจ าเทศบาล  ให้เป็นไปตามที่เทศบาล
ก าหนด  ซึ่งอาจแตกต่างกันได้ตามหน้าที่ของพนักงานจ้างในแต่ละต าแหน่ง  โดยค านึงถึงผลส าเร็จของงาน 
 
 

หมวด  3 
การจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง 

---------------- 
  ข้อ 12  การก าหนดจ านวนพนักงานจ้าง  ให้เทศบาลจัดท าเป็นกรอบอัตราก าลัง  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  โดยพิจารณาถึงการใช้ก าลังคนในภาพรวมของเทศบาล  ให้มีความเหมาะสม
ส าหรับแนวทางในการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง  ให้น าแนวทางและแบบในการจัดท าแผนอัตราก าลังสามปี  
ของเทศบาลมาใช้โดยอนุโลม 
  การก าหนดจ านวนพนักงานจ้างตามวรรคหนึ่ง  หากเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  การก าหนดจ านวนให้เป็นไปตามรายได้จริงของปีที่ผ่านมาของเทศบาล  ดังนี้ 
  (1)  เทศบาลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุน  ตั้งแต่  100  ล้านบาทขึ้นไป  มีพนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษได้จ านวนหนึ่งคน 
  (2)  เทศบาลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุน  ตั้งแต่  200 ล้านบาทขึ้นไป  มีพนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษได้จ านวนไม่เกินสามคน 
  กรณีอ่ืนนอกจาก (1)  และ (2)  ต้องขอความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งจากคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลเป็นกรณีไป 
  ข้อ 13  ให้แต่ละเทศบาลด าเนินการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานจ้างให้เสร็จสิ้นภายใน สามเดือน  
โดยให้เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ประกาศหลักเกณฑ์มีผลใช้บังคับ  หากเทศบาลใดไม่สามารถด าเนินการจัดท ากรอบ
อัตราก าลังพนักงานจ้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  ให้รายงานต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบ  
เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

ข้อ 14  ในกรณีที่เทศบาลใดยังจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานจ้างไม่แล้วเสร็จ  แต่มีภารกิจที่
จ าเป็นต้องจ้างพนักงานจ้างเพ่ือปฏิบัติงาน  และมีงบประมาณจากการที่อัตราลูกจ้างประจ าว่างลงระหว่างปี  ให้
เทศบาลนั้นด าเนินการจ้างโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลได้  โดยให้ถือกรอบอัตราก าลัง
ลูกจ้างประจ าที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลให้ความเห็นชอบแล้ว  เป็นกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้างไปพลางก่อน  
ทั้งนี้ ให้หักจ านวนต าแหน่งที่สามารถใช้การจ้างเหมาบริการได้ออกก่อนด้วย และให้รายงานคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลทราบภายใน  15  วัน  หลังจากท่ีได้ท าสัญญาจ้างแล้ว 
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  ข้อ 15  ในการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง  โดยให้ถือกรอบอัตราก าลังลูกจ้างประจ าที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลให้ความเห็นชอบแล้ว  เป็นกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้างไปพลางก่อนตามข้อ 14 นั้น  
เพ่ือเป็นพื้นฐานในการด าเนินการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง  เทศบาลควรจัดกลุ่มต าแหน่งลูกจ้างประจ าเข้า
ตามลักษณะงานของพนักงานจ้างก่อน  และพิจารณาตามภารกิจและปริมาณงานว่าควรมีกรอบอัตราก าลังพนักงาน
จ้างในแต่ละประเภทแต่ละลักษณะงานจ านวนเท่าไร  โดยในกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้างต้องระบุว่าเป็นอัตราก าลัง
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวเดิมเท่าไร 
 
  ข้อ 16  ในกรณีที่เทศบาลใดจ าเป็นต้องจ้างพนักงานจ้าง  เพ่ือปฏิบัติงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  
ตามนโยบายรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี  หรือนโยบายของเทศบาล  นอกเหนือจากกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้างที่
ได้ก าหนดไว้  และมีงบประมาณส าหรับการด าเนินการแล้ว  ให้เทศบาลขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลนั้น  ก่อนที่จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้างได้  และรายงานผลการ
ด าเนินการให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อขอความเห็นชอบในการท าสัญญาจ้าง 
 
  ข้อ 17  ให้ส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  จัดส่งส าเนากรอบอัตราก าลังพนักงานจ้างที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบแล้ว  ให้ส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลทราบ  ภายใน  30  
วัน  นับแต่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลให้ความเห็นชอบ 

 
หมวด  4 

การสรรหา  และการเลือกสรร 
---------------- 

  ข้อ 18  ให้เทศบาลด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง  โดยยึดหลัก
สมรรถนะ  ความเท่าเทียมในโอกาส  และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน  
ยุติธรรม  และโปร่งใส  เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
  ข้อ 19  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  เมื่อคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลเห็นชอบ  ให้ก าหนดต าแหน่งใดแล้ว  ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังนี้ 
  (1)  ให้เทศบาลจัดท าประกาศรับสมัคร  ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของพนักงานจ้าง  
ลักษณะงาน  ชื่อต าแหน่ง  ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  ระยะเวลาการจ้าง  ค่าตอบแทนที่จะได้รับ  คุณสมบัติของผู้
มีสิทธิสมัคร  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร  เกณฑ์การตัดสินและเงื่อนไขการจ้างอ่ืน ๆ ตลอดจนก าหนด
วันและเวลาของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อประกาศให้ผู้มีสิทธิสมัครทราบ 
  ประกาศรับสมัครนั้น  ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นการทั่วไป  มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ  
ก่อนก าหนดวันรับสมัคร 
  (2)  เทศบาลอาจก าหนดให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ต าแหน่งละไม่เกิน 100 บาทได้ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม 
  (3)  เทศบาลอาจก าหนดระยะเวลาในการรับสมัครได้ตามความเหมาะสม  แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า  
7  วันท าการ 
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(4)  หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานให้ยึดหลัก  "สมรรถนะ"  ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับ

การปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่เทศบาลก าหนด  ซึ่งประกอบด้วย 
 (ก)  ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 (ข)  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และ 
 (ค)  คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
  (5)  ให้ก าหนดคะแนนเต็มของสมรรถนะแต่ละเรื่องได้ตามความจ าเป็นและความสอดคล้องกับ
ต าแหน่งงาน  ทั้งนี้ สมรรถนะที่จ าเป็นมากท่ีสุดควรมีน้ าหนักของคะแนนเต็มมากที่สุด 
  (6)  วิธีการประเมินสมรรถนะแต่ละเรื่อง  ให้เทศบาลเป็นผู้ก าหนด  โดยสมรรถนะเรื่องหนึ่งสามารถ
ประเมินได้ด้วยวิธีการประเมินหลายวิธีการหรือสมรรถนะหลาย ๆ เรื่อง  สามารถประเมินได้ด้วยวิธีการประเมินวิธี
เดียวกันตามที่เห็นว่าเหมาะสม  และสอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะดังกล่าว  ได้แก่  การสอบข้อเขียน  การ
ทดสอบตัวอย่างงาน  การสัมภาษณ์  การทดสอบด้วยสถานการณ์จ าลอง  การตรวจสอบกับบุคคลที่อ้างอิง  หรืออ่ืน ๆ 
  ทั้งนี้  ได้ก าหนดแบบตัวอย่าง  การก าหนดและการประเมินสมรรถนะ  ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ
หลักเกณฑ์นี้ 
  (7)  เกณฑ์การตัดสินส าหรับผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ  ให้เทศบาลก าหนดตามความ   เหมาะสม  
และสอดคล้องกับต าแหน่งงาน 
  (8)  ภายหลังการประกาศรับสมัครแล้ว  ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหา
และเลือกสรร  จ านวนไม่น้อยกว่า  3  คน  ประกอบด้วย 
 (ก)  ปลัดเทศบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย   เป็นประธาน 
 (ข)  ผู้อ านวยการส านักหรือผู้อ านวยการกองที่รับผิดชอบงาน เป็นกรรมการ 
   หรือโครงการของต าแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร 
 (ค)  หัวหน้าส านักปลัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย        เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ในการเลือกสรรต าแหน่ง ที่นายกเทศมนตรีเห็นสมควร  ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์ใน
งานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งนั้น  ทั้งจากภายในหรือภายนอกเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งนั้นเป็นคณะกรรมการด้วย 
  คณะกรรมการ  มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัคร  ภายใต้หลักการตามข้อ 18 
  ข้อ 20  เมื่อคณะกรรมการได้ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเสร็จสิ้นแล้ว  ให้รายงาน
ผลการด าเนินการต่อนายกเทศมนตรี  เพ่ือประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและด าเนินการจัดจ้าง  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลต่อไป 
  ให้เทศบาลประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  โดยก าหนดให้บัญชีมีอายุตามที่เห็นสมควร  แต่
ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่า  1  ปี 

ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่าง  และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะ
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  ซึ่งเทศบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่อง เดียวกันได้  
นายกเทศมนตรี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
จากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ 
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ข้อ 21  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  เมื่อคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลแล้วแต่กรณีเห็นชอบให้ก าหนดต าแหน่งใดแล้ว  ให้ด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังนี้ 
  (1)  ให้นายกเทศมนตรีและผู้รับผิดชอบงานหรือโครงการของต าแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร  
ก าหนดขอบข่ายงานของต าแหน่ง  ชื่อต าแหน่ง  คุณสมบัติของต าแหน่ง  ระยะเวลาการจ้าง  ค่าตอบแทนที่จะได้รับ  
และเงื่อนไขการจ้างอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร  โดยให้จัดท าเป็นประกาศรับสมัครปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นการ
ทั่วไป  มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า  5  วันท าการ  ก่อนก าหนดวันรับสมัคร   
  (2)  เทศบาลอาจก าหนดให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร  ต าแหน่งละไม่เกิน  200  บาทได ้
  (3)  ระยะเวลาในการรับสมัครและหลักเกณฑ์การเลือกสรร  ให้น าข้อ 19 (3) , (4) , (5) ,(6) , และ 
(7)  มาใช้โดยอนุโลม 
  (4)  ภายหลังการประกาศรับสมัครแล้ว  ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหา
และเลือกสรร  จ านวนไม่น้อยกว่า  5  คน  ประกอบด้วย 
         (ก)  นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี  

        นายกเทศมนตรีมอบหมาย                 เป็นประธาน 
        (ข)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านที่เก่ียวข้องกับต าแหน่ง 
   ที่จะสรรหาและเลือกสรร  จ านวนอย่างน้อยสองคน        เป็นกรรมการ 
        (ค)  ผู้อ านวยการส านักหรือผู้อ านวยการกองที่รับผิดชอบงานหรือ 
   โครงการของต าแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร        เป็นกรรมการ 
        (ง) ปลัดเทศบาล                   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  คณะกรรมการ  มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัคร  ภายใต้หลักการตามข้อ 18 
  ข้อ 22  เมื่อเทศบาลได้ชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้ เชี่ยวชาญพิเศษแล้ว  ให้
นายกเทศมนตรีด าเนินการจัดจ้าง  โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
  ให้เทศบาล  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  โดยก าหนดให้บัญชีมีอายุตามที่เห็นสมควร  
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  60  วัน 
  ข้อ 23  ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้าง  จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบที่ก าหนด
แนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์นี้ 
 

หมวด  5 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

-------------------- 
  ข้อ 24  อัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในหมวดนี้ 
 
  ข้อ 25  พนักงานจ้างประเภทใดหรือต าแหน่งในลักษณะงานใด  อาจได้รับสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่ง
อย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
  (1)  สิทธิเกี่ยวกับการลา 
  (2)  สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา 
  (3)  สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน 
  (4)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
  (5)  ค่าเบี้ยประชุม 



  
- 8 - 

(6)  สิทธิอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิตาม
วรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด  ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดเกี่ยวกับการได้รับสิทธินั้นตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือมติคณะรัฐมนตรี   
  ข้อ 26  หลักการก าหนดค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
  (1)  หลักคุณภาพ  เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความรู้   ความสามารถ  และมีประสบการณ์เข้ามา
ปฏิบัติงานภายใต้ระบบสัญญาจ้าง 
  (2)  หลักความยุติธรรม  เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคในโอกาส  ไม่เหลื่อมล้ า  และไม่เลือกปฏิบัติ 
  (3)  หลักการจูงใจ  การจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้เพียงพอ  โดยค านึงถึงค่าครองชีพที่
เปลี่ยนแปลง  ค่าตอบแทนในภาคเอกชน  อัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และฐานะการคลังของเทศบาล 
  (4)  หลักความสามารถ  อัตราค่าตอบแทนจะจ่ายตามความรู้ความสามารถ  ขีดสมรรถนะและ
ผลงานตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
  ข้อ 27  บัญชี อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้ เป็นไปตามบัญชี อัตราแนบท้ายประกาศ      
หลักเกณฑ์นี้ 
  ข้อ 28  ให้พนักงานจ้างได้รับอัตราค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทน  ดังต่อไปนี้ 
  (1)  พนักงานจ้างตามภารกิจให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน  ดังนี้ 
 (ก)  ผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ าสุด 
ของอันดับ จ.1 
 (ข)  ผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน  
ขั้นต่ าสุดของอันดับ จ.2       
 (ค)  ผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้     ให้ได้รับอัตรา
ค่าตอบแทนขั้นท่ี 5 ของอันดับ จ.2 
 (ง)  ผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทั่วไป หลักสูตร 4 ปี  หรือผู้มีทักษะซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาตามข้อ 6 (1)  ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ าสุดของอันดับ จ.3       
 (จ)  ผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี  ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนขั้นท่ี 5 ของอันดับ จ.3 
 (ฉ)  ผู้ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ าสุดของ
อันดับ จ.4 
 (ช)  ผู้ได้รับวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ าสุดของ
อันดับ จ.5 
  ส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจในต าแหน่งงานวิชาชีพเฉพาะ  ให้ใช้บัญชีอัตราค่าตอบแทนตามข้อ 
(ง) (จ) (ฉ) (ช)  แล้วแต่กรณี  และให้เพ่ิมค่าประสบการณ์ 1 ปี ต่อเงินเดือนครึ่งขั้น  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 5 ขั้น 
  (2)  พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ าสุดของอันดับ จ.6 
  (3)  พนักงานจ้างทั่วไป  ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 4,230 บาท 

ข้อ 29  หลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันค่าตอบแทนประจ าปี 
  ให้พนักงานจ้างเว้นแต่พนักงานจ้างทั่วไป  ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน  โดยต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีที่แล้วมา  ไม่น้อยกว่า8 เดือน  (1 ตุลาคม  ถึง  
30 กันยายน)  เพ่ือจูงใจให้พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี  ในวันที่ 1 
ตุลาคม ของทุกปี  โดยให้พิจารณาเลื่อนข้ันค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
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(1)  พนักงานจ้าง  ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจ าปีหนึ่งขั้น  ต้องเป็นผู้มีผลการ

ประเมินการปฏิบัติงานในระดับดี 
  (2)  พนักงานจ้าง  ที่จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษจ านวนร้อยละ  3 - 5  ของฐานค่าตอบแทนก่อนการ
เลื่อนขั้นค่าตอบแทนในปีนั้น ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น (คะแนน 2.51 - 3.00) โดยหากได้
คะแนนการประเมินทั้งปีตั้งแต่ 2.51 - 2.75 จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษจ านวนร้อยละ 3  หากได้คะแนนการประเมิน
ทั้งปีตั้งแต่ 2.76 - 2.90 จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษจ านวนร้อยละ 4  และหากได้คะแนนการประเมินทั้งปีตั้งแต่ 2.91 - 
3.00 จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษจ านวนร้อยละ 5  โดยจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษตั้งแต่  1  ตุลาคมของปีที่มีการ
ประเมิน  ถึง  30  กันยายนของปีถัดไป 
  ทั้งนี้  ให้ผู้ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น  มีสัดส่วนได้ไม่เกินร้อยละ 15ของ
พนักงานจ้างแต่ละประเภทที่มีอยู่  ณ วันที่ 1 กันยายนของปีที่มีการประเมนิ 
 
  ข้อ 30  ในกรณีที่มีการค านวณเพ่ือก าหนดค่าตอบแทนพิเศษ  หากค านวณแล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาท  
ให้ปรับเพิ่มข้ึนเป็นสิบบาท 

ข้อ 31  ให้เทศบาลจัดท าค าสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทนและการได้รับค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
จ้างตามการประเมินผลการปฏิบัติงานในข้อ 29 
  ข้อ 32  พนักงานจ้างผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้างได้  ให้พนักงานจ้างผู้นั้น
ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักการ 
ในข้อ 29 ได ้
  ข้อ 33  ให้พนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม  เว้นแต่ค่าเบี้ยประกันสังคมให้เทศบาลเป็นผู้ช าระแทนพนักงานจ้าง 
 

หมวด  6 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

-------------------- 
  ข้อ 34  ในระหว่างสัญญาจ้าง  ให้เทศบาลจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ  ให้กระท าในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (ก)  การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 (ข)  การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง 
  (2)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  ให้กระท าในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (ก)  การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 (ข)  การประเมินผลส าเร็จของงานตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
  (3)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างทั่วไป  ให้กระท าในกรณีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในหมวดนี้   
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 ข้อ 35  พนักงานจ้างผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ 34  ให้นายกเทศมนตรีรายงาน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  เพ่ือให้ความเห็นชอบในการเลิกจ้าง  และให้ถือว่าสัญญาจ้างของพนักงานจ้างผู้นั้น
สิ้นสุดลง  โดยให้เทศบาลแจ้งให้พนักงานจ้างผู้นั้นทราบ  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบมติคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล 
  ข้อ 36  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการที่เทศบาล
จะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานจ้าง  และน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่อง
ต่าง ๆ แล้วแต่กรณี  ดังนี้ 
  (1)  การเลื่อนค่าตอบแทน 
  (2)  การเลิกจ้าง 
  (3)  การต่อสัญญาจ้าง 
  (4)  อ่ืน ๆ 
 
  ข้อ 37  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  มี  2  ประเภท  ดังนี้ 
  (1)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
  (2)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
 
  ข้อ 38 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้ประเมิน
จากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ โดยก าหนดให้มีสัดส่วนของผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
  (1)  การประเมินผลงานให้พิจารณาจากองค์ประกอบ  ดังนี้ 
 (ก)  ปริมาณงาน 
 (ข)  คุณภาพงาน 
 (ค)  ความทันเวลา 
  (2)  การประเมินคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน  เทศบาลอาจก าหนดคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในต าแหน่งต่าง ๆ  
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ให้ใช้ตามแบบ
แนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์นี้  หรือปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงานก็ได้ 
 
  ข้อ 39  ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมินพนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทั่วไปแจ้งให้ผู้รับ
การประเมินทราบถึงเป้าหมายของการปฏิบัติงานตามต าแหน่งและงานที่รับผิดชอบ  ทั้งนี้  ให้สอดคล้องกับข้อ
ก าหนดการจ้างที่ก าหนดในสัญญาจ้าง 
 

ข้อ 40  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ปีละ  
2  ครั้ง  ตามปีงบประมาณ  คือ 
  ครั้งที่ 1  ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงาน  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคม 
  ครั้งที่ 2  ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงาน  ระหว่างวันที่  1  เมษายน  ถึง  30  กันยายน 
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  ข้อ 41  ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้ งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ประกอบด้วย 

(1)  นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีที่ 
                      นายกเทศมนตรีมอบหมาย    เป็นประธาน  
 (2)  ปลัดเทศบาล      เป็นกรรมการ 

(3)  ผู้อ านวยการส านักหรือผู้อ านวยการกองที่มีพนักงานจ้าง  
       ตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติงานอยู่ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีหน้าที่ในการกลั่นกรองการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน  เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมจากการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมิน  ก่อนที่จะเสนอผลการ
ประเมินต่อนายกเทศมนตร ี
 
  ข้อ 42  เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง  ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมิน  
แจ้งผลการประเมินให้พนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทั่วไปผู้รับการประเมินทราบและให้ค าปรึกษาแนะน า
แก่พนักงานจ้างดังกล่าว  เพื่อแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
 

ข้อ 43  พนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทั่วไปผู้ใด  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้ว  มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินติดต่อกัน  2  ครั้งต่ ากว่าระดับดี  ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอ
นายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณาเลิกจ้าง  โดยหากนายกเทศมนตรีเห็นควรเลิกจ้าง  ให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลเพ่ือพิจารณามีมติ  เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติประการใด  ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติ
ตามมตินั้น 

ข้อ 44  กรณีที่จะมีการต่อสัญญาจ้าง  ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาประกอบการ
พิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง  โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้าง  จะต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เฉลี่ยย้อนหลัง 2 ปี  ไม่ต่ ากว่าระดับดี  ทั้งนี้ การต่อสัญญาจ้างให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีเพ่ือ
พิจารณาสั่งจ้างต่อไป 
 
  ข้อ 45  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  ให้ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง  ดังต่อไปนี้ 

(1)  ให้นายกเทศมนตรี  และผู้รับผิดชอบงาน / โครงการร่วมกัน  ประเมินผลการปฏิบัติงานขอ
พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
  (2)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  ให้ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน  โดยสอดรับกับข้อตกลง / เงื่อนไขในสัญญาจ้าง  ทั้งนี้โดย
ก าหนดให้มีสัดส่วนของผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  (3)  ให้เทศบาลก าหนดระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
เป็นระยะ  เมื่องาน / โครงการ ได้ด าเนินการส าเร็จไปแล้วร้อยละ 25  ร้อยละ 50  ร้อยละ 75  และร้อยละ 100  โดย
เทียบเคียงกับเป้าหมายของงาน / โครงการ 

ข้อ 46  ให้เทศบาลวางระบบการจัดเก็บผลการประเมิน  เพ่ือน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
ในข้อ 36 
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หมวด  7 
วินัยและการรักษาวินัย 

------------------ 
  ข้อ 47  พนักงานจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามที่ก าหนดในประกาศหลักเกณฑ์นี้  ตามที่เทศบาล
ก าหนด  และตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง  และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
 
  ข้อ 48  พนักงานจ้างต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดตามที่ก าหนดไว้เป็นข้อห้ามและข้อปฎิบัติ  ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน  การลงโทษทางวินัย  การให้ออกจากราชการ  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
ของพนักงานเทศบาล  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลก าหนดไว้ 
  พนักงานจ้างผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  พนักงานจ้างผู้นั้นเป็น
ผู้กระท าผิดวินัย  จะต้องได้รับโทษทางวินัย  ซึ่งมี  4  สถาน  คือ 
  (1)  ภาคทัณฑ์ 
  (2)  ตัดค่าตอบแทน 
  (3)  ลดขั้นเงินค่าตอบแทน 
  (4)  ไล่ออก 
 

ข้อ 49  การกระท าความผิดดังต่อไปนี้  ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  (1)  กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
  (2)  จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือเงื่อนไขที่ก าหนดให้ปฏิบัติจนเป็น
เหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
  (3)  ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
  (4)  ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา หรือขัดค าสั่ง หรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติ  ตามค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาตามข้อ 47  จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
  (5)  ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
  (6)  ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน 
  (7)  ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานจนท าให้งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดจนเป็นเหตุให้ทาง
ราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
  (8)  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือกระท าความผิดอาญาโดยมีค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกหรือ
หนักกว่าโทษจ าคุก 
  (9)  การกระท าอ่ืนใดที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนดว่าเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
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ข้อ 50  เมื่อมีกรณีที่พนักงานจ้างถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้นายกเทศมนตรี
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือด าเนินการสอบสวนโดยเร็ว  และต้องให้โอกาสพนักงานจ้างที่ถูกกล่าวหาชี้แจงและ
แสดงพยานหลักฐาน  เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่าพนักงานจ้างผู้นั้นกระท าความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง  ให้นายกเทศมนตรีรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณา  แต่ถ้าไม่มีมูลกระท าผิดให้สั่ง
ยุติเรื่องและรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติประการใด   
ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติตามมตินั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับทราบมติ  แต่ถ้าไม่มีมูลกระท าความผิดให้สั่งยุติเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนพนักงานจ้างตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการสอบสวน  การลงโทษทางวินัย  การให้ออกจากราชการ  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  ของพนักงาน
เทศบาล  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม 
  ข้อ 51 ในกรณีที่ปรากฏว่าพนักงานจ้างกระท าความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้นายกเทศมนตรีหรือ
ผู้บังคับบัญชาของพนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมาย สอบสวนให้ได้ความจริงและยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร 
  กรณีที่ผลการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  ปรากฏว่าพนักงานจ้างผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
ให้นายกเทศมนตรีหรือผู้บังคับบัญชาของพนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมาย  พิจารณาสั่งลงโทษพนักงานจ้างผู้นั้น  ใน
สถานโทษและอัตราโทษ  ดังนี้ 
  (1)  นายกเทศมนตรี  สั่งลงโทษภาคทัณฑ์  หรือตัดเงินค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกิน  5%  และเป็น
เวลาไม่เกินสามเดือน  หรือลดขั้นเงินค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น 
  (2)  ปลัดเทศบาล  สั่งลงโทษภาคทัณฑ์  หรือตัดเงินค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกิน  5%  และเป็นเวลา
ไม่เกินสองเดือน  
  (3)  ผู้อ านวยการส านัก  ผู้อ านวยการกอง  ผู้อ านวยการส่วนหรือหัวหน้ากอง  สั่งลงโทษภาคทัณฑ์
หรือตัดเงินค่าตอบแทนครั้งหนึ่ง  ไม่เกิน  5%  และเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งเดือน 
  (4)  หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้างานสั่งลงโทษ  ภาคทัณฑ์ 

การสั่งลงโทษตามวรรคสอง  ให้สั่งลงโทษตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด  ถ้ามีเหตุอันควร
ลดหย่อน  จะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้  แต่ส าหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิดวินัย
เล็กน้อย  หรือมีเหตุอันควรลดหย่อน  ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน 
  ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ  จะงดโทษให้โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ
หรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 

เมื่อได้มีการสั่งลงโทษหรือท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ  หรือว่ากล่าวตักเตือน  หรือสั่งยุติเรื่องกรณีไม่มี
มูลกระท าความผิด  ให้รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติ
ประการใด  ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติตามมตินั้น  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันทราบมติ 
 
  ข้อ 52  การพิจารณาเกี่ยวกับรายงานตามข้อ 50  และข้อ 51  และการสั่งลงโทษแบบค าสั่งลงโทษ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน  การลงโทษทางวินัย  การให้ออกจากราชการ  การอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม 
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หมวด  8 

การอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ 
------------------ 

 
  ข้อ 53  พนักงานจ้างผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย  หรือเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อ
ตนโดยไม่ถูกต้อง  หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย  หรือเกิดความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของ
ผู้บังคับบัญชาต่อตน  ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์  โดยให้น าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน  การ
ลงโทษทางวินัย  การให้ออกจากราชการ  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
มาใช้โดยอนุโลม 
 
 

หมวด  9 
การสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

------------------ 
 
  ข้อ 54  สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อ 
  (1)  ครบก าหนดตามสัญญาจ้าง 
  (2)  พนักงานจ้างขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศหลักเกณฑ์นี้ 

(3)  พนักงานจ้างตาย 
(4)  ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ 34 
(5)  พนักงานจ้างถูกไล่ออก  เพราะกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(6)  เหตุอื่นตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศหลักเกณฑ์นี้  หรือตามสัญญาจ้าง 

 
  ข้อ 55  ในสัญญาจ้าง  พนักงานจ้างผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน  ให้ยื่นหนังสือขอ
ลาออกต่อนายกเทศมนตรี  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน  การลงโทษทางวินัย  การให้ออกจากราชการ  
การอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม 
 
  ข้อ 56  เทศบาลอาจบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานจ้างผู้ใดก่อนครบก าหนดตามสัญญาจ้างได้  โดย
ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า  และไม่เป็นเหตุที่พนักงานจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทนการเลิกสัญญาจ้างได้  เว้นแต่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจะก าหนดให้ในกรณีใดได้รับค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดไว้ 
 
  ข้อ 57 เพ่ือประโยชน์แห่งทางราชการ  เทศบาลอาจสั่งให้พนักงานจ้างไปปฏิบัติงานนอกเหนือจาก
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้างได้  โดยไม่เป็นเหตุให้พนักงานจ้างอ้างขอเลิกสัญญาจ้างหรือเรียกร้องประโยชน์ตอบ
แทนใด ๆ ในการนี้เทศบาลอาจก าหนดให้ค่าล่วงเวลาหรือค่าตอบแทนอ่ืนจากการสั่งให้ไปปฏิบัติงานดังกล่าวก็ได้ 
 

ข้อ 58  ในกรณีที่บุคคลใดพ้นจากการเป็นพนักงานจ้างแล้ว  หากในการปฏิบัติงานของบุคคลนั้นใน
ระหว่างที่เป็นพนักงานจ้างก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ  ให้บุคคลดังกล่าวต้องรับผิดชอบในความเสียหาย
ดังกล่าว  เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย  ในการนี้เทศบาลอาจหักค่าตอบแทนหรือเงินอ่ืนใดที่บุคคลนั้น
จะได้รับจากเทศบาลไว้เพื่อช าระค่าความเสียหายดังกล่าวก็ได้ 
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หมวด  10 

การลา 
------------------ 

ข้อ  59  การลาป่วยของพนักงานจ้างก าหนดไว้ดังนี้ 
(1)  การลาป่วยกรณีปกติ 

 (ก)  ในปีหนึ่งพนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างผู้ เชี่ยวชาญพิเศษ  มีสิทธิลาป่วยโดย
ได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลาได้ไม่เกินหกสิบวัน 
 (ข)  พนักงานจ้างทั่วไปที่มีระยะเวลาการจ้างหนึ่งปี  มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าตอบแทนอัตรา
ปกติระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสิบห้าวันท าการ  ในกรณีที่มีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่  เก้าเดือนขึ้นไป
แต่ไม่ถึงหนึ่งปี  มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินแปดวันท าการ  
ในกรณีมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงเก้าเดือน  มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติ
ระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินหกวันท าการ  ในกรณีท่ีมีระยะเวลาการจ้างต่ ากว่าหกเดือน  มีสิทธิลาป่วย
โดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสี่วันท าการ 
  (2)  การลาป่วยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 (ก)  พนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  ป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
ในหน้าที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติราชการในหน้าที่  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าที่  ถ้าลาป่วยครบ
ตาม (1) (ก)  แล้วยังไม่หาย  และแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถ
ท างานได้  ก็ให้ลาป่วยเพ่ือรักษาพยาบาลเท่าที่นายกเทศมนตรีเห็นสมควรอนุญาตให้ลาโดยได้รับค่าตอบแทนอัตรา
ปกติ  แต่ถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางท่ีจะรักษาพยาบาลให้หายได้  ก็ให้พิจารณาเลิกจ้าง 
 (ข)  ถ้าอันตรายหรือการเจ็บป่วย  หรือการถูกประทุษร้ายอันเกิดจากกรณีดังกล่าวใน (ก)  ท าให้
พนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษผู้ใดตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ  อันเป็นเหตุจะต้องเลิก
จ้างตามประกาศหลักเกณฑ์นี้  หากนายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นว่าพนักงานจ้างผู้นั้นยังอาจปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดที่
เหมาะสมได้  และเมื่อพนักงานจ้างผู้นั้นสมัครใจจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  ให้สั่งพนักงานจ้างผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งอื่นท่ีเหมาะสมโดยไม่ต้องเลิกจ้างก็ได้  โดยให้อยู่ในดุลพินิจของนายกเทศมนตรี 
 (ค)  พนักงานจ้างทั่วไปป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่  หรือเนื่องจากการปฏิบัติงานใน
หน้าที ่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าที่  ถ้าลาป่วยครบตาม (1) (ข)  แล้วยังไม่หายและแพทย์ของทาง
ราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถท างานได้  ให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจอนุญาตให้
ลาป่วยเพ่ือรักษาพยาบาล  โดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติได้ตามที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน  และถ้า
แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางท่ีจะรักษาให้หายได้  ให้พิจารณาเลิกจ้าง 

ลูกจ้างผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติงานได้  ให้ยื่นใบลาต่อนายกเทศมนตรีก่อนหรือในวันที่ลาเว้นแต่
กรณีจ าเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 

การลาป่วยเกินสามวัน  ต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งส่งพร้อมกับใบลาด้วย  เว้นแต่ผู้มี
อ านาจอนุญาตให้ลาจะเห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ  60  ในปีหนึ่งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  มีสิทธิลากิจส่วนตัว
รวมทั้งลาไปต่างประเทศ  โดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินสี่สิบห้าวันท าการ  แต่ในปีแรกที่ได้รับการ
จ้าง  ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาไม่เกินสิบห้าวัน 
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  พนักงานจ้างตามวรรคหนึ่งผู้ใดประสงค์จะลากิจส่วนตัว  ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ชั้น  และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถขอรับอนุญาตได้ทันจะเสนอใบลา  
พร้อมระบุเหตุจ าเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้  แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

 
ข้อ  61  การลาพักผ่อนประจ าปีของพนักงานจ้าง  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดส าหรับพนักงานเทศบาล 

โดยอนุโลม 
 
  ข้อ  62  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  มีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับ
ค่าตอบแทนนับรวมวันหยุดประจ าสัปดาห์และวันหยุดพิเศษในระหว่างลาไม่เกินเก้าสิบวัน   
  พนักงานจ้างที่ลาคลอดบุตรตามวรรคหนึ่ง  หากประสงค์จะลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรเพ่ิมอีกให้มีสิทธิลากิจ
ส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร  โดยได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้อีกไม่เกินสามสิบวันท าการ  
และให้นับรวมในวันลากิจส่วนตัวสี่สิบห้าวันท าการด้วย 
  พนักงานจ้างทั่วไปที่จ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง  มีสิทธิลาเนื่องจากการคลอดบุตรปีหนึ่งไม่เกินเก้าสิบ
วัน  โดยมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาจากเทศบาลไม่เกินสี่สิบห้าวัน  เว้นแต่กรณีที่จ้างปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบ
เจ็ดเดือน  ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว 
 

ข้อ  63  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้ เชี่ยวชาญพิเศษที่ยังไม่เคยอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา  หรือยังไม่เคยไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ประสงค์จะลา
อุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  แล้วแต่กรณี  มีสิทธิลาโดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวัน  ในปีแรกที่จ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างดังกล่าวจะไม่ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา 

ผู้ประสงค์จะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น
ก่อนวันอุปสมบทหรือวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควรจะเสนอใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชาน้อยกว่าหกสิบวันก็ได้ 
  อ านาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกเทศมนตรี 

 
ข้อ  64  การลาเพ่ือตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร  เข้ารับการระดมพล  เข้ารับการฝึก วิชาการ

ทหาร  เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม   ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
(1)  พนักงานจ้างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพ่ือเข้ารับราชการทหาร  ตามกฎหมายว่าด้วยการ

รับราชการทหารโดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติ  ในระหว่างนั้นการลาดังกล่าวจะต้องให้ผู้ลาแสดงจ านวนวันที่ต้อง
เดินทางไปกลับ  และวันที่ต้องอยู่เพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหารเท่าท่ีจ าเป็น  เพื่อประกอบการพิจารณา 

(2)  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  มีสิทธิลาเข้ารับการระดมพล  หรือ
เข้ารับการฝึกวิชาการทหาร  หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม  โดยให้ได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติในระหว่าง
การระดมพล  หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร  หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมนั้นแต่ถ้าพ้นระยะเวลาของการ
ดังกล่าวแล้ว  ไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน  ให้งดจ่ายค่าตอบแทนหลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้า
ปฏิบัติงาน  เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น  นายกเทศมนตรีจะให้จ่ายค่าตอบแทนระหว่างนั้นต่อไปอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกิน
เจ็ดวัน 
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(3)  ในกรณีพนักงานจ้างทั่วไปลาเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร  ให้ได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติไม่เกิน

หกสิบวัน  ส่วนการลาเพ่ือเข้ารับการระดมพล  หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมแล้วแต่กรณีให้ได้รับ
ค่าตอบแทนอัตราปกติไม่เกินสามสิบวัน 
  ในกรณีการลาตาม  (2)  และ  (3)  หากพนักงานจ้างได้รับเงินเดือนตามชั้นยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแล้ว  ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนของเทศบาล  อ านาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกเทศมนตรี 

ข้อ  65  การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่ายของพนักงานจ้าง  ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตาม
ประเภทการลานั้น ๆ  

ข้อ  66  การลาและการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลา  นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของนายกเทศมนตรี 

การอนุญาตให้ลาตามข้อ 59 , 60 , 61  และข้อ 62  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลก าหนด 
 

หมวด  11 
การจ่ายค่าตอบแทน 

------------------ 
 
  ข้อ  67  ห้ามสั่งพนักงานจ้างไปปฏิบัติราชการในท้องถิ่นอ่ืน  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นแท้จริงที่ต้องใช้
ความรู้ความช านาญพิเศษ  หรือความไว้วางใจในพนักงานจ้างนั้น  และไม่อาจหาจ้างได้ในท้องถิ่นนั้น 

 
 ข้อ  68  การปฏิบัติราชการนอกเวลาท างานปกติ  หรือการปฏิบัติราชการในวันหยุดประจ าสัปดาห์  

หรือในวันหยุดพิเศษซึ่งจะต้องจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาหรือค่าตอบแทนในวันหยุด  ให้กระท าได้ในกรณีท่ีจ าเป็นหรือ
รีบด่วน  โดยมีค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจเป็นหลักฐาน 
 
  ข้อ  69  การจ่ายค่าตอบแทนในวันท างานปกติและก าหนดเวลาท างาน  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(ก)  ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทิน  โดยปกติให้จ่ายในวันสิ้นเดือนถ้าวันสิ้น
เดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ให้จ่ายได้ในวันเปิดท าการก่อนวันสิ้นเดือน  ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่จะก าหนดวันจ่าย
ค่าตอบแทนเป็นวันอื่นของเดือนถัดไป  จะต้องได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี 

(ข)  ก าหนดเวลาท างานปกติ  ให้เป็นไปตามเวลาท างานของทางราชการ  เว้นแต่ถ้ามีงานเป็น
ลักษณะพิเศษท่ีจะเข้าท างานและเลิกงานตามปกติไม่ได้  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ก าหนด  โดยจะต้องมีเวลาท างานไม่
น้อยกว่าวันละเจ็ดชั่วโมง  แต่สัปดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง  ไม่รวมเวลาหยุดพัก 
 

ข้อ  70  การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาท างานปกติ  หรือปฏิบัติราชการวันหยุด
ประจ าสัปดาห์หรือในวันหยุดพิเศษ  ให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายที่ใช้ส าหรับพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม 
 

ข้อ  71  การจ่ายค่าตอบแทนในกรณีพนักงานจ้างถูกสั่งให้ไปปฏิบัติงานในท้องถิ่นอ่ืนตามข้อ 67  ให้
ถือปฏิบัติดังนี้ 
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(1)  ให้จ่ายค่าตอบแทนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ 
(2)  การปฏิบัติงานในวันท างานปกติ การปฏิบัติงานนอกเวลา การปฏิบัติงานในวันหยุดหรือในกรณี

ในวันหยุดพิเศษ ให้จ่ายค่าตอบแทนได้ตามเกณฑ์ เสมือนปฏิบัติงานในส านักงานที่ตั้งปกติ เว้นแต่ในกรณีวันหยุด
ประจ าสัปดาห์ซึ่งปกติไม่จ่ายค่าตอบแทนให้  ให้จ่ายค่าตอบแทนอัตราปกติ 

 
ข้อ  72  พนักงานจ้างผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ  ให้จ่ายค่าตอบแทนจนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย  

หรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนก่อนวันถึงแก่ความตาย  และให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจ านวนสามเท่าของอัตรา
ค่าตอบแทนปกติท้ังเดือนในเดือนสุดท้ายก่อนวันถึงแก่ความตาย 
 

ข้อ  73  พนักงานจ้างซึ่งถูกสั่งพักราชการผู้ใดถึงแก่ความตาย  ผู้มีอ านาจได้วินิจฉัยตามข้อ  77  
แล้วสั่งจ่ายค่าตอบแทนเป็นจ านวนเท่าใด  ให้จ่ายค่าตอบแทนตามจ านวนที่วินิจฉัยให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย  หรือ
เพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนก่อนวันถึงแก่ความตาย  นอกจากนี้ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษอีกจ านวนหนึ่งเป็นจ านวน
สามเท่าของจ านวนค่าตอบแทนนั้น 
  ถ้าผู้มีอ านาจวินิจฉัยแล้วสั่งไม่จ่ายค่าตอบแทน  ให้จ่ายค่าตอบแทนให้เพียงวันสุดท้ายที่ ผู้นั้นมา
ปฏิบัติงานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 
 
  ข้อ  74  พนักงานจ้างที่ขาดหรือหนีราชการ  ห้ามมิให้จ่ายค่าตอบแทนส าหรับวันที่ขาดหรือหนี
ราชการนั้น 

พนักงานจ้างผู้ใดตายในระหว่างขาดราชการ  ให้จ่ายค่าตอบแทนให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้นั้นมา
ปฏิบัติงานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 
 

ข้อ  75  ค่าตอบแทนที่จ่ายตามข้อ  72  ถึงข้อ  74 เป็นทรัพย์สินของผู้ตายในขณะตาย   และให้
จ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก 
  เงินช่วยพิ เศษตามข้อ  72  หรือข้อ  73  ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่ งพนักงานจ้างได้แสดงเจตนา              
ระบุไว้เป็นหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 
  ถ้าพนักงานจ้างผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบุไว้ตามวรรคสอง  หรือบุคคลซึ่งพนักงานจ้างผู้ตาย  ได้
แสดงเจตนาระบุไว้ได้ตายไปเสียก่อน  ให้จ่ายแก่บุคคลตามล าดับก่อนหลัง  ดังต่อไปนี้ 

    (1)  คู่สมรส 
      (2)  บุตร 
      (3)  บิดามารดา 
      (4)  ผู้ที่ได้อยู่ในอุปการะของผู้ตายตลอดมา  โดยจ าเป็นต้องมีผู้อุปการะและความตายของผู้นั้น
ท าให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอุปการะ  ซึ่งนายกเทศมนตรีเห็นว่ามีหลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อยู่ใน
อุปการะของผู้ตาย 
 
          (5)  ผู้ที่อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาผู้ตายมาแต่เยาว์  ซึ่งนายกเทศมนตรีเห็นว่ามีหลักฐานแสดง
ได้ว่าเป็นผู้อุปการะผู้ตาย 
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  เมื่อปรากฏว่ามีบุคคลในล าดับก่อนดังกล่าวในวรรคสาม  บุคคลนั้นมีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษแต่ใน
ล าดับเดียว  ผู้ที่อยู่ในล าดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ 
  ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา  1  ปี  นับแต่วันที่พนักงานจ้างผู้นั้นถึงแก่
ความตาย  การจ่ายเงินช่วยพิเศษก็เป็นอันไม่ต้องจ่าย 
  ในกรณีที่เทศบาลมีความจ าเป็นต้องเข้าเป็นผู้จัดการศพพนักงานจ้างผู้ถึงแก่ความตาย  เพราะไม่ มี
ผู้ใดเข้าจัดการศพในเวลาอันควร  ก็ให้เทศบาลหักค่าใช้จ่ายจากเงินช่วยพิเศษที่ต้องจ่ายตามประกาศนี้ได้เท่าที่จ่ายจริง  
และมอบส่วนที่เหลือให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ 
 

ข้อ  76  เทศบาลใดมีความจ าเป็นที่จะต้องสั่งให้พนักงานจ้างไปฝึกอบรม  หรือดูงานเกี่ยวกับหน้าที่
ที่พนักงานจ้างนั้นปฏิบัติอยู่  ณ  ต่างประเทศ  หรือภายในประเทศโดยให้ได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติตลอดระยะเวลา
ที่ไปฝึกอบรมหรือดูงานนั้น  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้อนุมัติ 
 
  ข้อ  77  พนักงานจ้างที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือ
ถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา  และถูกสั่งพักราชการไว้ก่อนจนกว่าคดีหรือกรณีถึงที่สุด  การ
จ่ายค่าตอบแทนระหว่างพักราชการ  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  (1)  พนักงานจ้างผู้ใดถูกสั่งพักราชการ  ให้งดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ถูกสั่งพักราชการไว้
ก่อน  เว้นแต่พนักงานจ้างผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวันให้พักราชการ  เพราะมิได้ทราบค าสั่ง  ให้
เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ถึงวันที่ทราบ  หรือควรได้รับทราบค าสั่งนั้น 
  (2)  ถ้าปรากฏว่าพนักงานจ้างผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน มิได้กระท าความผิดและไม่มีมลทินหรือมัว
หมอง  ให้จ่ายค่าตอบแทนให้เต็มอัตราปกติ 
  (3)  ถ้าปรากฏว่าพนักงานจ้างผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน  มิได้กระท าความผิดแต่มีมลทินหรือมัว
หมอง  หรือกระท าความผิด  แต่ถูกลงโทษไม่ถึงไล่ออก  ให้จ่ายค่าตอบแทนได้ครึ่งหนึ่งของค่าตอบแทนอัตราปกติ 
  (4)  ถ้าปรากฏว่าพนักงานจ้างผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน  ได้กระท าความผิดและถูกลงโทษไล่ออก  
ห้ามจ่ายค่าตอบแทน 

(5)  ในกรณีพนักงานจ้างซึ่งถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน  ผู้ใดถึงแก่ความตายก่อนคดีหรือกรณีถึงที่สุด  
ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาวินิจฉัยต่อไปด้วยว่าควรจะจ่ายค่าตอบแทนระหว่างเวลานั้นหรือไม่เพียงใด  โดยอนุโลม 
(2) (3) และ (4)  ทั้งนี้ให้จ่ายค่าตอบแทนตามจ านวนที่วินิจฉัยให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนก่อนถึงแก่ความตาย 
  กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ให้ถือปฏิบัติท านองเดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างพักราชการ 
 

ข้อ  78 ให้น าความในข้อ 77 มาใช้บังคับแก่การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างระหว่างอุทธรณ์  ค าสั่ง
ลงโทษไล่ออก  หรือระหว่างถูกพนักงานสอบสวนควบคุมตัวด าเนินคดีอาญา  หรือถูกควบคุมตัวตามค าพิพากษาของ
ศาลโดยอนุโลม 
 
  ข้อ  79  การจ่ายค่าตอบแทนของผู้ซึ่งถูกลงโทษตัดค่าตอบแทน  ถ้าภายหลังผู้นั้นได้รับการแต่งตั้ง
หรือปรับค่าตอบแทน  โดยได้รับค่าตอบแทนต่างจากเดิมและยังไม่พ้นโทษตัดค่าตอบแทน  ให้คงตัดค่าตอบแทนต่อไป
ตามจ านวนเดิม 
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การจ่ายค่าตอบแทนในกรณ ี
  (1)  ลาออก  ให้จ่ายให้ถึงวันก่อนถึงก าหนดลาออก  แต่ถ้าถึงก าหนดลาออกแล้วยังไม่ได้รับทราบ
ค าสั่งอนุญาตให้ลาออก  และพนักงานจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา  ให้จ่ายได้ถึงวันทราบค าสั่งหรือควรได้
รับทราบค าสั่ง 

(2)  ไล่ออกหรือเลิกจ้าง  ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนระบุในค าสั่ง  แต่ถ้ายังไม่รับทราบค าสั่งและพนักงาน
จ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา  ให้จ่ายได้ถึงวันทราบค าสั่งหรือควรได้รับทราบค าสั่ง 
  (3)  สิ้นสุดสัญญาจ้าง  ให้จ่ายได้ถึงวันสุดท้ายที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง 
  การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ที่มิได้มาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศ
หลักเกณฑ์นี้  และเป็นกรณีเดียวกับที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นบัญญั ติสิทธิไว้ส าหรับพนักงานเทศบาล   หรือ
คณะรัฐมนตรีก าหนดสิทธิให้จ่ายเงินเดือนข้าราชการไว้แล้ว  ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก าหนดหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้สอดคล้องกับกฎหมาย  หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยไม่ขัดหรือแย้งกับ
ประกาศหลักเกณฑ์นี้ 
  ข้อ  80  พนักงานจ้างมีสิทธิได้รับเงินท าขวัญตามระเบียบ  กฎหมาย  หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
จ่ายเงินท าขวัญพนักงานเทศบาลและพนักงานราชการ  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  
พ.ศ. 2547  ซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ข้อ  81  ให้เทศบาล  เป็นหน่วยงานกลางทะเบียนพนักงานจ้างของเทศบาล  โดยด าเนินการ    
จัดท าทะเบียนพนักงานจ้าง  แก้ไขและเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ  ให้เป็นปัจจุบันเสมอ  และเก็บรักษาไว้  ณ  
เทศบาล   
  ทะเบียนพนักงานจ้างของเทศบาล  ถือเป็นเอกสารลับของทางราชการไม่พึงเปิดเผยต่อผู้อื่น  การขอ
คัดทะเบียนพนักงานจ้างของเทศบาล  หรือตรวจสอบรายการให้ด าเนินการขออนุมัติตามระเบียบของทางราชการ 
  ข้อ  82  ให้พนักงานจ้างของเทศบาลปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติราชการ  และการปฏิบัติตนตาม
ประกาศก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่ก าหนดไว้ส าหรับพนักงานเทศบาล  ตามที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลก าหนด 
 

บทเฉพาะกาล 
------------------ 

  ข้อ  83  ในกรณีที่อัตราลูกจ้างตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับลูกจ้างของ
เทศบาลว่างลงในทุกกรณี  ให้ยุบเลิกต าแหน่งนั้น  หากยังไม่มีกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้างและเทศบาลยังมีความ
จ าเป็นไม่อาจจ้างเหมาบริการได้  ให้ขออนุมัติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อพิจารณาก าหนดให้เป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  หรือพนักงานจ้างทั่วไปแล้วแต่กรณี 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  2547   เป็นต้นไป 

    ประกาศ     ณ     วันที่  12  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2547 
 
 
          วิทยา    ปิณฑะแพทย ์

                                       (นายวิทยา    ปิณฑะแพทย์) 
                            ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี 



  

 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนกังานจ้าง 

ประกาศ  ณ   วันที ่ 12  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2547 
และแก้ไขเพิ่มเตมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


