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ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน 
เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ!าง  

(แก!ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 ฉบับท่ี 3 ฉบับท่ี 4 ฉบับท่ี 5 และฉบับท่ี 6)  
----------------------------------- 

 
  โดยท่ีเป$นการสมควรกําหนดให�มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับลูกจ�างของเทศบาล เพ่ือให�เกิดความเหมาะสม
และให�การปฏิบัติราชการของเทศบาลมีความคล�องตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 ประกอบกับมาตรา 23 แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 
ครั้งท่ี 3/2547 เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2547 จึงมีมติเห็นชอบกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง
สําหรับเทศบาลไว� ดังต�อไปนี้ 
  ข�อ 1 ในมาตรฐานท่ัวไปนี้ 
  “พนักงานจ�าง” หมายความว�า ลูกจ�างของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 โดยเป$นบุคคลซ่ึงได�รับการจ�างตามสัญญาจ�างตามมาตรฐาน
ท่ัวไปนี้ โดยได�รับค�าตอบแทนจากงบประมาณของเทศบาล เพ่ือปฏิบัติงานให�กับเทศบาลนั้น 
  “สัญญาจ�าง” หมายความว�า สัญญาจ�างพนักงานจ�างตามมาตรฐานท่ัวไปนี้   
  “พนักงานจ�างตามภารกิจ” หมายความถึง พนักงานจ�างท่ีมีลักษณะงานเป$นการส�งเสริม
หรือสนับสนุนการทํางานของพนักงานเทศบาล หรืองานท่ีต�องใช�ทักษะเฉพาะบุคคล 
  “พนักงานจ�างผู� เชี่ยวชาญพิเศษ” หมายความถึง พนักงานจ�างท่ีมีลักษณะงานเป$น         
ท่ีปรึกษา โดยเป$นผู�ท่ีมีความเชี่ยวชาญเป$นพิเศษหรือความชํานาญพิเศษ หรือวิชาชีพเฉพาะพิเศษเฉพาะด�าน 
อันเป$นท่ียอมรับในวงการวิชาการหรือวงการในงานท่ีเก่ียวข�องกับภารกิจของเทศบาลด�านนั้นๆ  
  “พนักงานจ�างท่ัวไป” หมายความว�า พนักงานจ�างท่ีมีลักษณะงานเป$นการใช�แรงานท่ัวไป 
ซ่ึงไม�ต�องใช�ความรู� หรือทักษะเฉพาะด�านในการปฏิบัติงาน และมีระยะเวลาการจ�างในช�วงสั้นๆ ไม�เกิน 1 ปG 
  “ค�าตอบแทน” หมายความว�า เงินเดือนซ่ึงจ�ายให�แก�พนักงานจ�างในการปฏิบัติงานให�แก�
เทศบาลตามอัตราท่ีกําหนดในมาตรฐานท่ัวไปนี้ 

1“ค�าตอบแทนพิเศษ” หมายความว�า เงินท่ีจ�ายเพ่ิมให�กับพนักงานจ�างท่ีได�รับอัตรา
ค�าตอบแทนถึงข้ันสูงของตําแหน�งนั้น จนไม�อาจได�รับการเลื่อนอัตราค�าตอบแทนได� 

“การสรรหา” หมายความว�า การประกาศรับสมัครบุคคลท่ีมีความรู� ความสามารถ และ
คุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีจําเป$นต�อการปฏิบัติงานในตําแหน�งท่ีเทศบาลกําหนดจํานวนหนึ่ง เพ่ือทําการเลือกสรร 
 
 
1 ข�อ ๑ วรรคแปด แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจ�าง (ฉบับท่ี 3) ฉบับลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2557 



๒ 

 

กลุ�มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดลําพูน 
 

“การเลือกสรร” หมายความว�า การพิจารณาบุคคลท่ีได�ทําการสรรหาท้ังหมด และ      
ทําการคัดเลือกเพ่ือให�ได�บุคคลท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

ข�อ 2 บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ  ข�อบังคับ คําสั่ง  มติคณะรัฐมนตรี    
มาตรฐานท่ัวไป หลักเกณฑL หรือมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ท่ีกําหนดให�พนักงานเทศบาลหรือ
ลูกจ�างของเทศบาลมีหน�าท่ีต�องปฏิบัติ หรือละเว�นการปฏิบัติ หรือเป$นข�อห�ามในเรื่องใด ให�ถือว�าพนักงานจ�าง
มีหน�าท่ีต�องปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติหรือต�องห�ามเช�นเดียวกับพนักงานเทศบาลหรือลูกจ�างเทศบาลด�วย  
ท้ังนี้ เว�นแต�เรื่องใดมีกําหนดไว�แล�วโดยเฉพาะในมาตรฐานท่ัวไปนี้ หรือตามเง่ือนไขของสัญญาจ�าง  หรือ    
เป$นกรณีท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลประกาศกําหนดให�พนักงานจ�างประเภทใดหรือตําแหน�ง       
ในลักษณะงานใดได�รับยกเว�นไม�ต�องปฏิบัติเช�นเดียวกับพนักงานเทศบาลหรือลูกจ�างของเทศบาลในบางเรื่อง
เพ่ือให�เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจ�าง 

 
หมวด  1 

พนักงานจ!าง 
----------------- 

   
ข�อ 3 พนักงานจ�างมีสามประเภท ดังต�อไปนี้ 
(1) พนักงานจ�างตามภารกิจ 
(2) พนักงานจ�างผู�เชี่ยวชาญพิเศษ 
(3) พนักงานจ�างท่ัวไป 
ตําแหน�งพนักงานจ�างลักษณะงานใดจะมีชื่อตามลักษณะงานนั้น กรณีท่ีมีลักษณะงาน

สนับสนุนหรือส�งเสริมการทํางานของพนักงานเทศบาลตําแหน�งใด จะมีชื่อเป$นผู�ช�วยพนักงานเทศบาล     
ในตําแหน�งงานนั้น 
  ข�อ 4 ผู�ซ่ึงจะได�รับการจ�างเป$นพนักงานจ�าง ต�องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�าม
ดังต�อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม�ตํ่ากว�าสิบแปดปG และไม�เกิน 60 ปG เว�นแต�พนักงานจ�างผู�เชี่ยวชาญพิเศษ              

อายุไม�เกิน 70 ปG 
(3) ไม�เป$นบุคคลล�มละลาย 
(4) ไม�เป$นผู�มีกายทุพพลภาพจนไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ไร�ความสามารถ หรือ         

จิตฟOPนเฟQอนไม�สมประกอบ หรือเป$นโรคตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป$นลักษณะต�องห�าม
เบ้ืองต�นสําหรับพนักงานเทศบาล 
  (5) ไม�เป$นผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง ..กรรมการพรรคการเมือง ..หรือเจ�าหน�าท่ี          
ในพรรคการเมือง 

(6) ไม�เป$นผู�ดํารงตําแหน�งผู�บริหารท�องถ่ิน คณะผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน 
(7) ไม�เป$นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ให�จําคุกเพราะกระทําความผิด

ทางอาญา เว�นแต�เป$นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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(8) ไม�เป$นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล�ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน�วยงานอ่ืนของรัฐ 

(9) ไม�เป$นข�าราชการหรือลูกจ�างของส�วนราชการ พนักงานหรือลูกจ�างของหน�วยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ�างของข�าราชการส�วนท�องถ่ิน 
 

หมวด  2 
การกําหนดตําแหน0ง  การจ!าง 

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

ข�อ 5 ในการกําหนดตําแหน�งของพนักงานจ�าง ให�เทศบาลกําหนดและเสนอขอความ
เห็นชอบต�อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
  การกําหนดตําแหน�งตามวรรคหนึ่ง ให�จําแนกตําแหน�งตามลักษณะงาน ดังต�อไปนี้ 

(1) พนักงานจ�างตามภารกิจ  ได�แก� 
(1.1) ตําแหน�งสําหรับผู�มีคุณวุฒิ 
(1.2) ตําแหน�งสําหรับผู�มีทักษะ 
(1.3) ตําแหน�งวิชาชีพเฉพาะ 

(2) พนักงานจ�างผู�เชี่ยวชาญพิเศษ 
(3) พนักงานจ�างท่ัวไป 
ข�อ 6 การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งของพนักงานจ�าง  

ตามข�อ 5 ให�เป$นไปดังนี้ 
(1) พนักงานจ�างตามภารกิจ ให�ใช�ลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งของ

พนักงานเทศบาลหรือข�าราชการพลเรือนโดยอนุโลม เว�นแต�พนักงานจ�างท่ีเป$นงานท่ีต�องใช�ทักษะเฉพาะ 
ของบุคคลซ่ึงมิได�ผ�านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป$นการเฉพาะ ผู�นั้นจะต�องเป$นผู�ท่ีมีความรู� 
ความสามารถ และทักษะในงานท่ีจะปฏิบัติไม�ต่ํากว�า 5 ปG 
  ทักษะของบุคคลท่ีกําหนดในวรรคแรก จะต�องสามารถพิสูจนLให�เห็นถึงความมีทักษะ        
ในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ�างหรือหน�วยงานซ่ึงระบุถึงลักษณะงานท่ีได�ปฏิบัติ    
หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด�วยการทดลองปฏิบัติ 

(2) พนักงานจ�างผู�เชี่ยวชาญพิเศษ 
     (2.1) ลักษณะงานของพนักงานจ�างผู�เชี่ยวชาญพิเศษ เป$นงานท่ีมีลักษณะดังต�อไปนี้ 

  (ก) เป$นงานท่ีต�องปฏิบัติโดยบุคคลท่ีมีความรู� ความสามารถ ประสบการณL    
และความเชี่ยวชาญเป$นพิเศษในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�องกับงานหรือโครงการ ซ่ึงเป$นท่ียอมรับในวงการด�านนั้น ๆ 
และ 

  (ข) เป$นงานหรือโครงการท่ีมีภารกิจหรือเปVาหมายชัดเจน และมีกําหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดแน�นอน โดยได�รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีให�ดําเนินการได�ภายในวงเงินงบประมาณ    
ตามข�อบัญญัติ และ 

         (ค) เป$นงานหรือโครงการท่ีมีความสําคัญ เร�งด�วน ท่ีต�องดําเนินการให�แล�วเสร็จ       
โดยเร็ว และ 

         (ง) เป$นงานหรือโครงการท่ีไม�อาจหาผู�ปฏิบัติท่ีเหมาะสมในหน�วยงานได� และ 



๔ 
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              (จ) เป$นงานท่ีเก่ียวกับภารกิจของเทศบาลในด�านต�างๆ เช�น ด�านกฎหมาย      
ด�านการวางแผน ด�านการส�งเสริมการลงทุนและอาชีพ ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม           
ด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด�านการสาธารณสุข ด�านวิศวกรรมศาสตรL เป$นต�น 

     (2.2) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
            มีคุณวุฒิการศึกษาเทียบได�ไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรี และเคยรับราชการในตําแหน�ง
ต้ังแต�ระดับ 9 ข้ึนไป หรือมีประสบการณLและผลงานในการบริหารงานภาคเอกชน อันเป$นท่ียอมรับ       
ในวงการวิชาการ หรือวงการท่ีเก่ียวข�องกับภารกิจของเทศบาลด�านนั้นๆ  มาไม�น�อยกว�า 20 ปG 
  “ข�อ ๗2 ให�เทศบาลจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจ�างเป$นระยะเวลาสามปG โดยให�
สอดคล�องกับเปVาหมายการปฏิบัติราชการของเทศบาลและงบประมาณ ท้ังนี้ตามแนวทางการจัดทํา     
แผนอัตรากําลังพนักงานจ�างท่ีกําหนดในหมวด ๓” 

ข�อ 8 การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ�างเป$นพนักงานจ�าง ให�เป$นไปตาม
หลักเกณฑL วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในหมวด 4 

ข�อ 9 การจ�างพนักงานจ�าง จะต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ก�อนจึงทําสัญญาจ�างได� โดยพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างผู�เชี่ยวชาญพิเศษ ให�ทําเป$นสัญญาจ�าง 
ไม�เกินคราวละสี่ปG สําหรับพนักงานจ�างท่ัวไปให�ทําสัญญาจ�างไม�เกินคราวละหนึ่งปG หรือตามโครงการท่ีมี
กําหนดเวลาเริ่มต�นและสิ้นสุดไว� โดยอาจมีการต�อสัญญาได� ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมและความจําเป$น   
ของแต�ละเทศบาล  

แบบสัญญาจ�างให�เป$นไปตามท�ายมาตรฐานท่ัวไปนี้ 
การทําสัญญาตามวรรคหนึ่ง ให�นายกเทศมนตรีเป$นผู�ลงนามในสัญญาจ�างกับผู�ได�รับ    

การสรรหาหรือการเลือกสรรเป$นพนักงานจ�าง 
  ข�อ 10 การแต�งกายและเครื่องแบบปกติ ให�เป$นไปตามท่ีเทศบาลกําหนด 

เครื่องแบบพิธีการให�เป$นไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 
  ข�อ 11 วันเวลาการทํางาน ให�เป$นไปตามระเบียบ มาตรฐานท่ัวไป หรือหลักเกณฑLท่ีกําหนด  
สําหรับพนักงานเทศบาล เว�นแต�วิธีการทํางานในกรณีท่ีไม�ต�องอยู�ปฏิบัติงานประจําเทศบาล ให�เป$นไปตาม     
ท่ีเทศบาลกําหนด ซ่ึงอาจแตกต�างกันได�ตามหน�าท่ีของพนักงานจ�างในแต�ละตําแหน�ง โดยคํานึงถึงผลสําเร็จ
ของงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ข�อ 7 แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง 
(ฉบับท่ี 3) ฉบับลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2557 
 



๕ 

 

กลุ�มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดลําพูน 
 

หมวด ๓ 
การจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจ!าง 

------------------ 
 
  “ข�อ ๑๒3 การกําหนดจํานวนและตําแหน�งพนักงานจ�างเทศบาลในส�วนราชการต�างๆ       
ของเทศบาลให�เทศบาลจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาล เพ่ือเป$นกรอบในการกําหนดตําแหน�ง และการใช�
ตําแหน�งพนักงานจ�างเทศบาล แล�วเสนอให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาให�ความ
เห็นชอบ โดยให�จัดทําและกําหนดรวมไว�ในแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล” 
  “ข�อ ๑๓4 การจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจ�างให� คํานึงถึงภารกิจอํานาจหน�าท่ี            
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีต�องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงานตลอดท้ังภาระ
ค�าใช�จ�ายของเทศบาลท่ีต�องจ�ายในด�านบุคคล 
  การกําหนดจํานวนพนักงานจ�างตามวรรคหนึ่ง หากเป$นพนักงานจ�างประเภทพนักงานจ�าง
ผู�เชี่ยวชาญพิเศษ การกําหนดจํานวนให�เป$นไปตามรายได�จริงของปGท่ีผ�านมาของเทศบาล ดังนี้ 
  (๑) เทศบาลท่ีมีรายได�ไม�รวมเงินอุดหนุนต้ังแต� ๑๐๐ ล�านบาทข้ึนไป มีพนักงานจ�าง
ผู�เชี่ยวชาญพิเศษได�หนึ่งคน 
  (๒) เทศบาลท่ีมีรายได�ไม�รวมเงินอุดหนุนต้ังแต� ๒๐๐ ล�านบาทข้ึนไป มีพนักงานจ�าง
ผู�เชี่ยวชาญพิเศษได�ไม�เกินสามคน” 
  “ข�อ ๑๔5 การปรับปรุงตําแหน�งพนักงานจ�างให�กระทําได�เฉพาะการปรับปรุงตําแหน�ง
พนักงานจ�างท่ัวไปเป$นพนักงานจ�างตามภารกิจสําหรับตําแหน�งผู�มีทักษะท่ีเป$นไปตามมติคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล โดยจะต�องมีเหตุผลและความจําเป$นในการพิจารณาท่ีจะต�องได�รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรรมการพนักงานเทศบาลก�อนถึงจะปรับปรุงตําแหน�งได� และถือว�าเป$นการปรับปรุง          
แผนอัตรากําลังสามปGในคราวเดียวกัน 
  สําหรับพนักงานจ�างประเภทอ่ืน ห�ามปรับปรุงตําแหน�ง แต�หากมีภารกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึน    
ในส�วนราชการอ่ืน อาจมอบหมายให�ไปช�วยปฏิบัติงานได�” 

“ข�อ ๑๕6 การจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจ�าง กรณีพนักงานจ�างท่ัวไปห�ามกําหนดชื่อ
ตําแหน�งท่ีมีลักษณะเช�นเดียวกับข�าราชการ ส�วนพนักงานจ�างตามภารกิจในการกําหนดชื่อตําแหน�ง        
ให�เป$นไปตามข�อ ๓ ยกเว�นพนักงานจ�างตามภารกิจตําแหน�งสําหรับผู�มีทักษะให�กําหนดชื่อตําแหน�ง        
ให�สอดคล�องตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ” 
 
 
 
3 ข�อ 12 แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง 
(ฉบับท่ี 3) ฉบับลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2557  
4 ข�อ 13 แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง 
(ฉบับท่ี 3) ฉบับลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2557 
5 ข�อ 14 แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง 
(ฉบับท่ี 3) ฉบับลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2557 
6 ข�อ 15 แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง 
(ฉบับท่ี 3) ฉบับลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2557 



๖ 

 

กลุ�มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดลําพูน 
 

  ข�อ 16 ในกรณีท่ีเทศบาลใดจําเป$นต�องจ�างพนักงานจ�าง เพ่ือปฏิบัติงานท่ีมีความจําเป$น
เร� งด�วน ตามนโยบายรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี  หรือนโยบายของเทศบาล นอกเหนือจาก             
กรอบอัตรากําลังพนักงานจ�างท่ีได�กําหนดไว� และมีงบประมาณสําหรับการดําเนินการแล�ว ให�เทศบาลขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลนั้น ก�อนท่ีจะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ�างเป$น
พนักงานจ�างได� และรายงานผลการดําเนินการให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพ่ือขอความเห็นชอบ    
ในการทําสัญญาจ�าง 
  ข�อ 17 ให�สํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จัดส�งสําเนากรอบอัตรากําลัง
พนักงานจ�างท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบแล�ว ให�สํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลทราบ 
ภายใน 30 วัน นับแต�คณะกรรมการพนักงานเทศบาลให�ความเห็นชอบ 
 

หมวด  4 
การสรรหา และการเลือกสรร 

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

  ข�อ 18 ให�เทศบาลดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป$นพนักงานจ�าง โดยยึด
หลักสมรรถนะ ความเท�าเทียมในโอกาส และประโยชนLของทางราชการเป$นสําคัญด�วยกระบวนการท่ีได�
มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร�งใสเพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
  ข�อ 19 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ�างตามภารกิจ และพนักงานจ�างท่ัวไป             
เม่ือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบ ให�กําหนดตําแหน�งใดแล�ว ให�ดําเนินการตามหลักเกณฑL และ
วิธีการ ดังนี้ 
  (1) ให�เทศบาลจัดทําประกาศรับสมัคร ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับประเภทของพนักงานจ�าง 
ลักษณะงาน ชื่อตําแหน�ง ความรับผิดชอบของตําแหน�ง ระยะเวลาการจ�าง ค�าตอบแทนท่ีจะได�รับ 
คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัคร หลักเกณฑLและวิธีการสรรหาและเลือกสรร เกณฑLการตัดสินและเง่ือนไข     
การจ�างอ่ืนๆ ตลอดจนกําหนดวันและเวลาของกิจกรรมต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องเพ่ือประกาศให�ผู�มีสิทธิสมัครทราบ 
  ประกาศรับสมัครนั้น ให�ป\ดไว�ในท่ีเป\ดเผยเป$นการท่ัวไป มีระยะเวลาไม�น�อยกว�า 5 วันทําการ
ก�อนกําหนดวันรับสมัคร 
  (2) เทศบาลอาจกําหนดให�ผู�สมัครเสียค�าธรรมเนียมการสมัคร ตําแหน�งละไม�เกิน 100 บาท      
ได�ตามความจําเป$นและเหมาะสม 
  (3) เทศบาลอาจกําหนดระยะเวลาในการรับสมัครได�ตามความเหมาะสม แต�ท้ังนี้       
ต�องไม�น�อยกว�า 7 วันทําการ 
  (4) หลักเกณฑLการเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานให�ยึดหลัก “สมรรถนะ” ท่ีจําเป$นต�องใช� 
สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน�งตามท่ีเทศบาลกําหนด ซ่ึงประกอบด�วย 

     (ก) ความรู�ของบุคคลในเรื่องต�างๆ ท่ีจําเป$นต�อการปฏิบัติงาน 
     (ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต�างๆ ท่ีจําเป$นต�อการปฏิบัติงาน

และ 
     (ค) คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซ่ึงจําเป$นหรือเหมาะสมต�อการปฏิบัติงาน 
(5) ให�กําหนดคะแนนเต็มของสมรรถนะแต�ละเรื่องได�ตามความจําเป$นและความสอดคล�อง 

กับตําแหน�งงาน ท้ังนี้ สมรรถนะท่ีจําเป$นมากท่ีสุดควรมีน้ําหนักของคะแนนเต็มมากท่ีสุด 
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  (6) วิธีการประเมินสมรรถนะแต�ละเรื่อง ให�เทศบาลเป$นผู�กําหนด โดยสมรรถนะเรื่องหนึ่ง
สามารถประเมินได�ด�วยวิธีการประเมินหลายวิธีการหรือสมรรถนะหลายๆ เรื่อง สามารถประเมินได�ด�วย
วิธีการประเมินวิธีเดียวกันตามท่ีเห็นว�าเหมาะสม และสอดคล�องกับการประเมินสมรรถนะดังกล�าว ได�แก�  
การสอบข�อเขียน การทดสอบตัวอย�างงาน การสัมภาษณL การทดสอบด�วยสถานการณLจําลอง             
การตรวจสอบกับบุคคลท่ีอ�างอิง หรืออ่ืน ๆ 
  ท้ังนี้ ได�กําหนดแบบตัวอย�างการกําหนดและการประเมินสมรรถนะดังเอกสารแนบท�าย 
มาตรฐานท่ัวไปนี้ 

 (7) เกณฑLการตัดสินสําหรับผู�ผ�านการประเมินสมรรถนะ ให�เทศบาลกําหนดตาม     
ความเหมาะสม และสอดคล�องกับตําแหน�ง 
  (8) ภายหลังการประกาศรับสมัครแล�ว ให�นายกเทศมนตรีแต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ
สรรหาและเลือกสรร จํานวนไม�น�อยกว�า 3 คน ประกอบด�วย 
           (ก) ปลัดเทศบาลหรือผู�ท่ีได�รับมอบหมาย           เป$นประธาน 
           (ข) ผู�อํานวยการสํานักหรือผู�อํานวยการกองท่ีรับผิดชอบงาน เป$นกรรมการ 
                              หรือโครงการของตําแหน�งท่ีจะสรรหาและเลือกสรร 

     (ค) หัวหน�าสํานักปลัดหรือผู�ท่ีได�รับมอบหมาย   เป$นกรรมการ            
                                                                                       และเลขานุการ 

ในการเลือกสรรตําแหน�งท่ีนายกเทศมนตรีเห็นสมควรให�มีผู�ทรงคุณวุฒิ  หรือผู� มี
ประสบการณLในงานท่ีเก่ียวข�องกับตําแหน�งนั้น ท้ังจากภายในหรือภายนอกเทศบาลร�วมเป$นคณะกรรมการ 
ให�นายกเทศมนตรีแต�งต้ังผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�มีประสบการณLท่ีเก่ียวข�องกับตําแหน�งนั้นเป$นคณะกรรมการด�วย 
  คณะกรรมการมีอํานาจหน�าท่ีในการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑL และ
วิธีการตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัคร ภายใต�หลักการตามข�อ 18 
   ข�อ 20 เม่ือคณะกรรมการได�ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ�างเสร็จสิ้นแล�ว   
ให�รายงานผลการดําเนินการต�อนายกเทศมนตรี เพ่ือประกาศบัญชีรายชื่อผู�ผ�านการเลือกสรรและ
ดําเนินการจัดจ�าง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลต�อไป 
  ให�เทศบาลประกาศบัญชีรายชื่อผู�ผ�านการเลือกสรร โดยกําหนดให�บัญชีมีอายุตามท่ีเห็นสมควร 
แต�ท้ังนี้ต�องไม�เกินกว�า 1 ปG 
  ในกรณีท่ีมีผู�ผ�านการเลือกสรรมากกว�าจํานวนอัตราว�าง และภายหลังมีอัตราว�างในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคล�ายคลึงกัน ซ่ึงเทศบาลพิจารณาแล�วเห็นว�าสามารถใช�บุคคลท่ีมีสมรรถนะ           
ในเรื่องเดียวกันได� นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก็อาจพิจารณา     
จัดจ�างผู�ผ�านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู�ผ�านการเลือกสรรท่ียังไม�หมดอายุก็ได� 

ข�อ  21 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ�างผู�เชี่ยวชาญพิเศษ  เม่ือคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล แล�วแต�กรณี เห็นชอบให�กําหนดตําแหน�งใดแล�ว           
ให�ดําเนินการตามหลักเกณฑLและวิธีการ ดังนี้ 

(1) ให�นายกเทศมนตรีและผู�รับผิดชอบงานหรือโครงการของตําแหน�งท่ีจะสรรหาและ
เลือกสรรกําหนดขอบข�ายงานของตําแหน�ง ชื่อตําแหน�ง คุณสมบัติของตําแหน�ง ระยะเวลาการจ�าง 
ค�าตอบแทนท่ีจะได�รับ และเง่ือนไขการจ�างอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องตามท่ีเห็นสมควร  โดยให�จัดทําเป$นประกาศ   
รับสมัครป\ดไว�ในท่ีเป\ดเผยเป$นการท่ัวไป มีระยะเวลาไม�น�อยกว�า 5 วันทําการก�อนกําหนดวันรับสมัคร 

 



๘ 

 

กลุ�มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดลําพูน 
 

(2) เทศบาลอาจกําหนดให�ผู�สมัครเสียค�าธรรมเนียมการสมัคร ตําแหน�งละไม�เกิน 200 บาทได�  
(3) ระยะเวลาในการรับสมัครและหลักเกณฑLการเลือกสรร ให�นําข�อ 19 (3), (4), (5), 

(6), และ (7) มาใช�โดยอนุโลม 
(4) ภายหลังการประกาศรับสมัครแล�ว ให�นายกเทศมนตรีแต�งต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร จํานวนไม�น�อยกว�า 5 คน ประกอบด�วย 
     (ก)  นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี 

ท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย                  เป$นประธาน 
     (ข)  ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู�ความเชี่ยวชาญในด�านท่ีเก่ียวข�องกับตําแหน�ง                                                

ท่ีจะสรรหาและเลือกสรร จํานวนอย�างน�อยสองคน      เป$นกรรมการ 
(ค)  ผู�อํานวยการสํานักหรือผู�อํานวยการกองท่ีรับผิดชอบงานหรือ                                                 

  โครงการของตําแหน�งท่ีจะสรรหาและเลือกสรร           เป$นกรรมการ 
              (ง)  ปลัดเทศบาล                                                        เป$นกรรมการ 

และเลขานุการ 
คณะกรรมการ มีอํานาจหน�าท่ีในการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑLและ

วิธีการตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัคร ภายใต�หลักการตามข�อ 18  
  ข�อ 22 เม่ือเทศบาลได�ชื่อผู�ผ�านการเลือกสรรเป$นพนักงานจ�างผู�เชี่ยวชาญพิเศษแล�ว     
ให�นายกเทศมนตรีดําเนินการจัดจ�าง โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

ให�เทศบาลประกาศบัญชีรายชื่อผู�ผ�านการเลือกสรร โดยกําหนดให�บัญชีมีอายุตามท่ี
เห็นสมควร แต�ท้ังนี้ ต�องไม�เกิน 60 วัน  
  ข�อ 23 ผู�ได�รับการสรรหาและเลือกสรรให�เป$นพนักงานจ�าง จะต�องทําสัญญาจ�างตามแบบ
ท่ีกําหนดแนบท�ายมาตรฐานท่ัวไปนี้        
 

หมวด  5 
ค0าตอบแทนและสิทธิประโยชน7 

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

ข�อ 24 อัตราค�าตอบแทนของพนักงานจ�าง ให�เป$นไปตามท่ีกําหนดในหมวดนี้       
ข�อ 25 พนักงานจ�างประเภทใดหรือตําแหน�งในลักษณะงานใด อาจได�รับสิทธิประโยชนL                       

อย�างหนึ่งอย�างใด ดังต�อไปนี้ 
(1) สิทธิเก่ียวกับการลา 
(2) สิทธิในการได�รับค�าตอบแทนระหว�างลา 
(3) สิทธิในการได�รับค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน 

  (4) ค�าใช�จ�ายในการเดินทาง 
  (5) ค�าเบ้ียประชุม 
  (6) สิทธิอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลประกาศกําหนด 

หลักเกณฑLการได�รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให�เป$นไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลกําหนด ท้ังนี้เท�าท่ีไม�ขัดหรือแย�งกับหลักเกณฑLท่ีกําหนดเก่ียวกับการได�รับสิทธินั้นตามกฎหมาย  
กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี 



๙ 

 

กลุ�มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดลําพูน 
 

  ข�อ 26 หลักการกําหนดค�าตอบแทนของพนักงานจ�าง 
  (1) หลักคุณภาพ เพ่ือให�ได�บุคลากรท่ีมีความรู� ความสามารถ และมีประสบการณLเข�ามา
ปฏิบัติงานภายใต�ระบบสัญญาจ�าง 
  (2) หลักความยุติธรรม เพ่ือให�เกิดความเสมอภาคในโอกาส ไม�เหลื่อมล้ํา และไม�เลือกปฏิบัติ          
  (3) หลักการจูงใจ การจ�ายค�าตอบแทนและสิทธิประโยชนLให�เพียงพอ โดยคํานึงถึง       
ค�าครองชีพท่ีเปลี่ยนแปลง ค�าตอบแทนในภาคเอกชน อัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาล และฐานะการคลัง
ของเทศบาล    

(4) หลักความสามารถ อัตราค�าตอบแทนจะจ�ายตามความรู�ความสามารถ ขีดสมรรถนะ
และผลงานตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ข�อ 27 บัญชีอัตราค�าตอบแทนพนักงานจ�าง ให�เป$นไปตามบัญชีอัตราแนบท�ายมาตรฐานท่ัวไปนี้ 
  “ข�อ ๒๘7 ให�พนักงานจ�างได�รับอัตราค�าตอบแทนตามบัญชีแนบท�ายประกาศนี้ 

พนักงานจ�างลักษณะงานใดซ่ึงมีคุณสมบัติเฉพาะในกรณีใดจะได�รับค�าตอบแทนจํานวน
เท�าใด ให�เป$นไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดตามบัญชีท�ายประกาศนี้ 
  ในการกําหนดค�าตอบแทนของพนักงานจ�างลักษณะงานใดให�พิจารณาจากคุณวุฒิ
การศึกษา ทักษะ ประสบการณL และผลงาน โดยคํานึงถึงงบประมาณของเทศบาล 
  สําหรับพนักงานจ�างตามภารกิจในตําแหน�งงานวิชาชีพเฉพาะ ซ่ึงมีประสบการณLตรงตาม
ลักษณะงานในตําแหน�งท่ีได�รับการว�าจ�าง ให�ได�รับการปรับค�าตอบแทนเพ่ิมข้ึนร�อยละ ๕ ต�อประสบการณL 
๒ ปG  แต�ให�ได�รับค�าตอบแทนเพ่ิมข้ึนสูงสุดไม�เกิน ๕ ช�วง” 
  “ข�อ ๒๙8 หลักเกณฑLการเลื่อนค�าตอบแทนประจําปG 
   ให�พนักงานจ�างเว�นแต�พนักงานจ�างท่ัวไป ได�รับการพิจารณาเลื่อนค�าตอบแทน     
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   (๑) ต�องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปGท่ีแล�วมาในตําแหน�งท่ีจะเลื่อน
ค�าตอบแทนไม�น�อยกว�า ๘ เดือน (๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายน) เพ่ือจูงใจให�พนักงานจ�างท่ีปฏิบัติงานของตน   
ได�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี ในวันท่ี ๑ ตุลาคม ของทุกปG 
   (๒) พิจารณาเลื่อนค�าตอบแทนพนักงานจ�างท่ีมีผลการปฏิบัติงานไม�ตํ่ากว�าระดับดี 
ได�ไม�เกินอัตราร�อยละ ๖ ของฐานค�าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน 
   ท้ังนี้ ควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนค�าตอบแทนในวงเงินไม�เกินร�อยละ 4     
ของอัตราค�าตอบแทนพนักงานจ�าง ณ วันท่ี 1 กันยายน 
   กรณีพนักงานจ�างได�รับค�าตอบแทนถึงข้ันสูงของอัตราค�าตอบแทน ให�ได�รับอัตรา
ค�าตอบแทนพิเศษได�ไม�เกินอัตราร�อยละ 6 ของอัตราค�าตอบแทนข้ันสูงตําแหน�งนั้น โดยจะได�รับค�าตอบแทน
พิเศษต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคมของทุกปGท่ีมีการประเมิน ถึง 30 กันยายนของปGถัดไป” 
 
 
 
7 ข�อ 28 แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง 
(ฉบับท่ี 3) ฉบับลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2557 
8 ข�อ 29 แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง 
(ฉบับท่ี 3) ฉบับลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2557 
 



๑๐ 

 

กลุ�มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดลําพูน 
 

  “ข�อ 309 ในกรณีท่ีมีการคํานวณเพ่ือปรับอัตราค�าตอบแทน หรือเลื่อนค�าตอบแทน    
หากคํานวณแล�วมีเศษไม�ถึงสิบบาท ให�ปรับเพ่ิมข้ึนเป$น 10 บาท” 

“ข�อ 3110 ให�เทศบาลจัดทําคําสั่งเลื่อนค�าตอบแทนของพนักงานจ�างตามการประเมินผล
การปฏิบัติงานในข�อ 29 โดยพนักงานจ�างซ่ึงจะได�รับการพิจารณาเลื่อนค�าตอบแทนในรอบปGท่ีแล�วมา
จะต�องอยู�ในหลักเกณฑLดังต�อไปนี้ 

 (1) ได�ปฏิบัติงานตามหน�าท่ีของตนเองด�วยความสามารถ และด�วยความ
อุตสาหะ จนเกิดผลดีหรือความก�าวหน�าแก�ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม�ต่ํากว�าระดับดี 

 (2) ต�องไม�ถูกสั่งลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว�าโทษภาคทัณฑL หรือไม�ถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให�ลงโทษในความผิดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ หรือความผิดท่ีทําให�เสื่อมเสีย
เกียรติศักด์ิของตําแหน�งหน�าท่ีของตนซ่ึงมิใช�ความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (3) ต�องไม�ขาดราชการโดยไม�มีเหตุอันสมควร 
 (4) ต�องไม�ลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งท่ีนายกเทศมนตรีกําหนดเป$น

หนังสือไว�ก�อนแล�ว โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพท�องท่ีอันเป$นท่ีต้ังของแต�ละส�วนราชการ หรือ
หน�วยงาน 

 (5) ต�องมีเวลาปฏิบัติงานไม�น�อยกว�าแปดเดือน โดยมีวันลาในแต�ละครั้ง          
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข�อ 40 ไม�เกินยี่สิบสามวัน แต�ไม�รวมถึงวันลาดังต�อไปนี้ 

  (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจยL ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ไม�เกิน 120 วัน  

  (ข) ลาคลอดบุตรไม�เกินเก�าสิบวัน 
  (ค) ลาปbวยซ่ึงจําเป$นต�องรักษาตัวเป$นเวลานานไม�ว�าคราวเดียวหรือหลายคราว

รวมกันไม�เกินหกสิบวันทําการ 
  (ง) ลาปbวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน�าท่ีหรือในขณะ

เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติงานตามหน�าท่ี 
  (จ) ลาพักผ�อน 
  (ฉ) ลาเข�ารับการตรวจคัดเลือกเข�ารับราชการทหาร เข�ารับการระดมพล     

เข�ารับการฝdกวิชาทหาร เข�ารับการทดลองความพรั่งพร�อม 
การนับจํานวนวันลาไม�เกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจส�วนตัวและวันลาปbวยให�นับเฉพาะ  

วันทําการ 
ท้ังนี้ ให�นายกเทศมนตรีแต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค�าตอบแทนพนักงานจ�าง   

เพ่ือทําหน�าท่ีพิจารณาและเสนอความเห็นเก่ียวกับการเลื่อนค�าตอบแทนของพนักงานจ�างท่ีผ�านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไม�ตํ่ากว�าระดับดี ประกอบด�วย ประธานกรรมการ และหัวหน�าส�วนราชการหรือ
รองปลัดเทศบาล ไม�น�อยกว�า 3 คน เป$นกรรมการ ในกรณีท่ีเทศบาลมีพนักงานจ�างปฏิบัติงานตามสัญญาจ�าง
ในสถานศึกษา โดยไม�รวมศูนยL พัฒนาเด็กเล็ก ให�แต�งต้ังผู�บริหารสถานศึกษาไม�น�อยกว�า 1 คน            
เป$นกรรมการด�วย และให�พนักงานเทศบาลท่ีรับผิดชอบงานการเจ�าหน�าท่ีของเทศบาล เป$นเลขานุการ 

แบบประเมินการเลื่อนค�าตอบแทนพนักงานจ�างให�เป$นไปตามท่ีสํานักงาน ก.ท. กําหนด” 
 

9 ข�อ 30 แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ�าง (ฉบับท่ี 3) 
ฉบับลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2557 
10 ข�อ 31 แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ�าง        
(ฉบับท่ี 6) ฉบับลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2559 



๑๑ 

 

กลุ�มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดลําพูน 
 

  “ข�อ 3211 พนักงานผู�ผ�านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต�อสัญญาจ�างได�ให�พนักงานจ�าง
ผู�นั้นได�รับการพิจารณาเลื่อนค�าตอบแทนในลักษณะงานนั้นตามผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักการ
ในข�อ 29 ได�” 
  “ข�อ 3312 ให�พนักงานจ�างได�รับสิทธิประโยชนLและมีหน�าท่ีต�องปฏิบัติตามกฎหมาย     
ว�าด�วยการประกันสังคม” 

 
หมวด  6 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
---------------------- 

 
ข�อ 34 ในระหว�างสัญญาจ�าง ให�เทศบาลจัดให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานจ�าง ดังต�อไปนี้ 
  (1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ�างตามภารกิจ ให�กระทําในกรณี 
ดังต�อไปนี้                      

           (ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปG 
        (ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต�อสัญญาจ�าง 

(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ�างผู�เชี่ยวชาญพิเศษ ให�กระทําในกรณี
ดังต�อไปนี้                                                       

      (ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปG 
      (ข) การประเมินผลสําเร็จของงานตามช�วงเวลาท่ีกําหนดไว�ในสัญญาจ�าง 
(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ�างท่ัวไป ให�กระทําในกรณีการประเมินผล

การปฏิบัติงานเพ่ือต�อสัญญาจ�าง 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ�างตามวรรคหนึ่ง ให�เป$นไปตามหลักเกณฑL                     

และวิธีการท่ีกําหนดในหมวดนี้ 
  ข�อ 35 พนักงานจ�างผู�ใดไม�ผ�านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข�อ 34 ให�นายกเทศมนตรี
รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เพ่ือให�ความเห็นชอบในการเลิกจ�าง และให�ถือว�าสัญญาจ�างของ
พนักงานจ�างผู�นั้นสิ้นสุดลง โดยให�เทศบาลแจ�งให�พนักงานจ�างผู�นั้นทราบ ภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ีทราบมติ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
11 ข�อ 32 แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง 
(ฉบับท่ี 3) ฉบับลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2557 
12 ข�อ 33 แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง 
(ฉบับท่ี 3) ฉบับลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2557 

  



๑๒ 

 

กลุ�มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดลําพูน 
 

ข�อ 36 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ�าง ต�องเป$นไปเพ่ือประโยชนLในการท่ี
เทศบาลจะใช�เป$นเครื่องมือในการบริหารพนักงานจ�าง และนําผลการประเมินไปใช�เป$นข�อมูลประกอบการ
พิจารณาในเรื่องต�างๆ แล�วแต�กรณี ดังนี้ 
  (1) การเลื่อนค�าตอบแทน 
  (2) การเลิกจ�าง 
  (3) การต�อสัญญาจ�าง 
  (4) อ่ืน ๆ  
  ข�อ 37 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ�าง มี 2 ประเภท ดังนี้ 
  (1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไป 

(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ�างผู�เชี่ยวชาญพิเศษ                            
  “ข�อ 3813 ให�เทศบาลกําหนดหลักเกณฑLและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต�
หลักการท่ีจะประเมินผลการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยเทศบาลกําหนด
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานท่ีมีความชัดเจน” 

“ข�อ 3914 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไป 
ให�ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ�างผู�นั้น โดยมุ�งเน�นผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดให�มีสัดส�วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 

 (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให�พิจารณาจากองคLประกอบ ดังนี้ 
      (ก) ปริมาณผลงาน 
      (ข) คุณภาพผลงาน 
      (ค) ความรวดเร็วหรือความตรงต�อเวลา 
      (ง) การใช�ทรัพยากรอย�างคุ�มค�า 
(2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให�เทศบาลกําหนดสมรรถนะท่ีเก่ียวข�องกับ  

การปฏิบัติงานท่ีส�งผลต�อความสําเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ�งชี้ท่ีพึงประสงคLของแต�ละสมรรถนะ 
แล�วให�ประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ�างเปรียบเทียบกับสมรรถนะและ
พฤติกรรมบ�งชี้ท่ีกําหนด โดยให�นําสมรรถนะของพนักงานเทศบาลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กําหนดมาใช�สําหรับการประเมินพนักงานจ�างโดยอนุโลม ดังนี้ 

พนักงานจ�างท่ัวไป ให�ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกําหนดระดับสมรรถนะ       
ท่ีคาดหวัง/ต�องการ ในระดับ 1 

พนักงานจ�างตามภารกิจ ไม�รวมถึงพนักงานจ�างตามภารกิจสําหรับผู�มีทักษะ ให�ประเมิน
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงานอย�างน�อย 3 สมรรถนะ เช�นเดียวกันกับ
พนักงานเทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต�องการ ในระดับ
ปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล�วแต�กรณี 

พนักงานจ�างตามภารกิจสําหรับผู�มีทักษะ ให�ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ          
โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต�องการ ในระดับ 2 
 
 
13 ข�อ 38 แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง 
(ฉบับท่ี 3) ฉบับลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2557 
14 ข�อ 39 แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง        
(ฉบับท่ี 6) ฉบับลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2559 



๑๓ 

 

กลุ�มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดลําพูน 
 

พนักงานจ�างผู�เชี่ยวชาญพิเศษ ให�ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด�าน และสมรรถนะประจํา    
สายงาน 3 สมรรถนะ ได�แก� ความเข�าใจพ้ืนท่ีและการเมืองท�องถ่ิน ความคิดสร�างสรรคL สร�างสรรคLเพ่ือ
ประโยชนLท�องถ่ิน โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต�องการ ในระดับ 3 

ในแต�ละรอบการประเมิน ให�เทศบาลนําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานจ�างมาจัดกลุ�มตามผลคะแนนเป$น 5 ระดับ คือ ดีเด�น ดีมาก ดี พอใช� ปรับปรุง  โดยกําหนดช�วง
คะแนนประเมินของแต�ละระดับผลการประเมิน ดังนี้ 

ดีเด�น ต้ังแต�ร�อยละ 95 ถึง 100   คะแนน 
ดีมาก ต้ังแต�ร�อยละ 85 แต�ไม�ถึงร�อยละ 95  คะแนน 
ดี ต้ังแต�ร�อยละ  75 แต�ไม�ถึงร�อยละ 85 คะแนน 
พอใช� ต้ังแต�ร�อยละ 65 แต�ไม�ถึงร�อยละ 75 คะแนน 
ปรับปรุง น�อยกว�าร�อยละ 65   คะแนน 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไป    

เทศบาลอาจพิจารณาใช�ตามแบบแนบท�ายประกาศนี้ หรืออาจปรับใช�ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
และวิธีท่ีเทศบาลเลือกใช�ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ�างก็ได� สําหรับพนักงานจ�าง
ผู�เชี่ยวชาญพิเศษให�เทศบาลกําหนดข้ึนได�เองหรือปรับใช�ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ การประเมินดังกล�าวต�อง
ครอบคลุมงาน/ภารกิจท่ีได�รับมอบหมาย ความสําเร็จของงาน ผลผลิตท่ีคาดหวังจากการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไว�ในวรรคหนึ่ง 
 (3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไป   
ให�ดําเนินการตามวิธีการดังต�อไปนี้ 
      (ก) ช�วงเริ่มรอบการประเมิน ให�เทศบาลกําหนดหลักเกณฑLและวิธีการประเมินผล     
การปฏิบัติงานของพนักงานจ�าง จากนั้นให�ผู�บังคับบัญชาชั้นต�นซ่ึงเป$นผู�ประเมิน และพนักงานจ�างแต�ละคน
ร�วมกันวางแผนและกําหนดเปVาหมายการปฏิบัติงานเพ่ือให�บรรลุเปVาหมายและ/หรือความสําเร็จของงาน  
ซ่ึงพนักงานจ�างผู�นั้นต�องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยกําหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ�งชี้
ความสําเร็จของงานอย�างเป$นรูปธรรม รวมท้ังระบุพฤติกรรมในการทํางานท่ีคาดหวังตาม (2) ด�วย 
      (ข) ในระหว�างรอบการประเมินให�ผู�บังคับบัญชาชั้นต�นซ่ึงเป$นผู�ประเมินติดตาม
ความก�าวหน�าในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม (ก) รวมท้ังคอยให�คําแนะนําและช�วยเหลือ   
ในการแก�ไขปOญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให�พนักงานจ�างสามารถปฏิบัติงานให�บรรลุเปVาหมาย และผลสําเร็จ
ของงานท่ีกําหนด 
            (ค) เม่ือครบรอบการประเมิน ให�ผู�บังคับบัญชาชั้นต�นซ่ึงเป$นผู�ประเมินและส�วนราชการ
ต�นสังกัดพนักงานจ�างดําเนินการ ดังนี้ 
   (1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ�างตามหลักเกณฑLและวิธีการ        
ท่ีเทศบาลกําหนด 
   (2) จัดส�งบัญชีรายชื่อให�ส�วนราชการต�นสังกัดเพ่ือจัดทําบัญชีรายชื่อพนักงานจ�าง
ตามลําดับคะแนนผลการประเมิน 

(3) ส�วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อพนักงานจ�างตามลําดับคะแนนผลการประเมิน
ให�คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร�งใสและเป$นธรรม
ของการประเมิน ก�อนท่ีจะเสนอผลการประเมินต�อนายกเทศมนตรีเพ่ือนําไปใช�ในการเลื่อนอัตรา
ค�าตอบแทน” 



๑๔ 

 

กลุ�มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดลําพูน 
 

ข�อ 40 ให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไป 
ปGละ 2 ครั้ง ตามปGงบประมาณ  คือ 
  ครั้งท่ี 1 ประเมินผลในช�วงการปฏิบัติงาน ระหว�างวันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 
  ครั้งท่ี 2 ประเมินผลในช�วงการปฏิบัติงาน ระหว�างวันท่ี 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 
 “ข�อ 4115 ให�นายกเทศมนตรีแต�ง ต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล           
การปฏิบัติงาน ประกอบด�วย 
  (1) ปลัดเทศบาล เป$นประธานกรรมการ 
  (2) หัวหน�าส�วนราชการ หรือรองปลัดเทศบาล ไม�น�อยกว�า 2 คน เป$นกรรมการ 
  (3) ข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ินท่ีรับผิดชอบงานการเจ�าหน�าท่ี           
เป$นเลขานุการ 
 คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานมีหน�าท่ีในการกลั่นกรอง         
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือทําหน�าท่ีกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาเสนอ
ความเห็นเพ่ือให�เกิดความเป$นธรรมจากการใช�ดุลยพินิจของผู�บังคับบัญชาหรือผู�ประเมินในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ก�อนท่ีจะเสนอผลการประเมินต�อนายกเทศมนตรี” 
  ข�อ 42 เม่ือเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแต�ละครั้ง ให�ผู�บังคับบัญชาซ่ึงเป$น      
ผู�ประเมินแจ�งผลการประเมินให�พนักงานจ�างตามภารกิจหรือพนักงานจ�างท่ัวไปผู�รับการประเมินทราบ และ
ให�คําปรึกษาแนะนําแก�พนักงานจ�างดังกล�าว เพ่ือแก�ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให�ดียิ่งข้ึน    

ข�อ 43 พนักงานจ�างตามภารกิจหรือพนักงานจ�างท่ัวไปผู�ใด ซ่ึงผู�บังคับบัญชาได�ประเมิน  
ผลการปฏิบัติงานแล�ว มีค�าเฉลี่ยของผลการประเมินติดต�อกัน 2 ครั้งตํ่ากว�าระดับดี ให�ผู�บังคับบัญชา         
ทําความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณาเลิกจ�าง โดยหากนายกเทศมนตรีเห็นควรเลิกจ�าง ให�เสนอ
ความเห็นต�อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพ่ือพิจารณามีมติ เม่ือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติ
ประการใด ให�นายกเทศมนตรีปฏิบัติตามมตินั้น 

“ข�อ 4416 กรณีท่ีจะมีการต�อสัญญาจ�างพนักงานจ�าง ให�เทศบาล ดําเนินการดังนี้ 
   (1) เทศบาลจะต�องมีกรอบอัตรากําลังของพนักงานจ�าง จึงจะสามารถดําเนินการ
ต�อสัญญาจ�างได� 
   (2) เทศบาลจะต�องมีหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนท่ีแสดงว�า นโยบาย แผนงาน 
หรือโครงการท่ีดําเนินการอยู�นั้น ยังคงมีการดําเนินการต�อและจําเป$นต�องใช�พนักงานจ�างปฏิบัติงานต�อไป         
หากเทศบาลไม�มีแผนงานหรือโครงการท่ีจําเป$นต�องปฏิบัติ หรือไม�มีหลักฐานแสดงโดยชัดเจน ให�เลิกจ�าง
พนักงานจ�าง แต�ต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
   (3) ให�นําผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ�างผู�นั้นมาประกอบ     
การพิจารณาในการต�อสัญญาจ�าง โดยผู�ท่ีได�รับการพิจารณาให�ต�อสัญญาจ�าง จะต�องมีผลการประเมินผล    
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย�อนหลัง 2 ปG ไม�ต่ํากว�าระดับดี ท้ังนี้ การต�อสัญญาจ�าง ให�ผู�บังคับบัญชาทําความเห็นเสนอ
นายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งจ�าง โดยจะต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล” 
 
 
15 ข�อ 41 แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง        
(ฉบับท่ี 6) ฉบับลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2559 
16 ข�อ 44 แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง 
(ฉบับท่ี 3) ฉบับลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2557 
 



๑๕ 

 

กลุ�มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดลําพูน 
 

  “ข�อ 4517 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ�างผู�เชี่ยวชาญพิเศษ ให�กําหนด
หลักเกณฑLและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางดังต�อไปนี้ 
   (1) ให�นายกเทศมนตรี และผู�รับผิดชอบงาน/โครงการร�วมกันประเมินผล      
การปฏิบัติงานของพนักงานจ�างผู�เชี่ยวชาญพิเศษ 
   (2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ�างผู�เชี่ยวชาญพิเศษให�ประเมิน
จากผลการปฏิบัติงานตามเปVาหมาย พฤติกรรมและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน โดยสอดรับกับข�อตกลง/
เง่ือนไขในสัญญาจ�าง ท้ังนี้โดยกําหนดให�มีสัดส�วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 
   (3) ให�เทศบาลกําหนดระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ�าง
ผู�เชี่ยวชาญพิเศษเป$นรายเดือน หรือเป$นระยะๆ เม่ืองาน/โครงการ ได�ดําเนินการสําเร็จไปแล�วร�อยละ 25 
ร�อยละ 50 ร�อยละ 75 และร�อยละ 100 หรืออ่ืนๆ โดยเทียบเคียงกับเปVาหมายของงาน/โครงการ” 

ข�อ 46 ให�เทศบาลวางระบบการจัดเก็บผลการประเมิน เพ่ือนําไปใช�ตามวัตถุประสงคL                            
ท่ีกําหนดไว�ในข�อ 36 
 

หมวด  7 
วินัยและการรักษาวินัย 

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

ข�อ 47 พนักงานจ�างมีหน�าท่ีต�องปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดในมาตรฐานท่ัวไปนี้ ตามท่ี
เทศบาลกําหนด และตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในสัญญาจ�าง และมีหน�าท่ีต�องปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผู�บังคับบัญชาซ่ึงสั่งในหน�าท่ีราชการโดยชอบด�วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

ข�อ 48 พนักงานจ�างต�องรักษาวินัยโดยเคร�งครัดตามท่ีกําหนดไว�เป$นข�อห�ามและข�อปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑLและเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให�ออกจากราชการ การอุทธรณL และการ
ร�องทุกขLของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลท่ีคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลกําหนดไว�        

18 “พนักงานจ�างผู�ใดฝbาฝQนข�อห�ามหรือไม�ปฏิบัติตามข�อปฏิบัติตามวรรคหนึ่งพนักงานจ�าง 
ผู�นั้นเป$นผู�กระทําผิดวินัย จะต�องได�รับโทษทางวินัย ซ่ึงมี 4 สถาน คือ 

(1) ภาคทัณฑL 
(2) ตัดค�าตอบแทน 
(3) ลดค�าตอบแทน 
(4) ไล�ออก”  

 
 
 
 
17 ข�อ 45 แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง 
(ฉบับท่ี 3) ฉบับลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2557 
18 ข�อ 48 วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจ�าง (ฉบับท่ี 5) ฉบับลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2559 
 



๑๖ 

 

กลุ�มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดลําพูน 
 

  ข�อ 50 เม่ือมีกรณีท่ีพนักงานจ�างถูกกล�าวหาว�ากระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรง ให�นายกเทศมนตรี
แต�งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว และต�องให�โอกาสพนักงานจ�างท่ีถูกกล�าวหา
ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐาน เพ่ือให�เกิดความเป$นธรรมในกรณีท่ีผลการสอบสวน ปรากฏว�าพนักงานจ�าง 
ผู�นั้นกระทําความผิดทางวินัยอย�างร�ายแรง ให�นายกเทศมนตรีรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
พิจารณา แต�ถ�าไม�มีมูลกระทําผิดให�สั่งยุติเรื่องและรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณา       
เม่ือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติประการใด  ให�นายกเทศมนตรีปฏิบัติตามมตินั้นภายในเจ็ดวัน  
นับแต�วันรับทราบมติ แต�ถ�าไม�มีมูลกระทําความผิดให�สั่งยุติเรื่อง 
  หลักเกณฑLและวิธีการสอบสวนพนักงานจ�างตามวรรคหนึ่ง ให�เป$นไปตามหลักเกณฑL และ
เง่ือนไขเก่ียวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให�ออกจากราชการ การอุทธรณLและการร�องทุกขL       
ของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม 

ข�อ 51 ในกรณีท่ีปรากฏว�าพนักงานจ�างกระทําความผิดวินัยไม�ร�ายแรง ให�นายกเทศมนตรี 
หรือผู�บังคับบัญชาของพนักงานจ�างท่ีได�รับมอบหมาย สอบสวนให�ได�ความจริงและยุติธรรม ตามวิธีการ     
ท่ีเห็นสมควร 

19 “กรณีท่ีผลการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ปรากฏว�าพนักงานจ�างผู�นั้นกระทําผิดวินัย 
อย�างไม�ร�ายแรง ให�นายกเทศมนตรีหรือผู�บังคับบัญชาของพนักงานจ�างท่ีได�รับมอบหมายพิจารณาสั่งลงโทษ
พนักงานจ�างผู�นั้น ในสถานโทษและอัตราโทษ ดังนี้ 

(1).นายกเทศมนตรี สั่งลงโทษภาคทัณฑL หรือตัดค�าตอบแทนครั้งหนึ่งไม�เกิน 5% และ     
เป$นเวลาไม�เกินสามเดือน หรือลดค�าตอบแทนครั้งหนึ่งไม�เกิน 4 % 

(2) ปลัดเทศบาล สั่งลงโทษภาคทัณฑL หรือตัดค�าตอบแทนครั้งหนึ่งไม�เกิน 5% และเป$น
เวลาไม�เกินสองเดือน 

(3) ผู�อํานวยการกองหรือหัวหน�าส�วนราชการ สั่งลงโทษภาคทัณฑLหรือตัดค�าตอบแทน     
ครั้งหนึ่งไม�เกิน 5% และเป$นเวลาไม�เกินหนึ่งเดือน 

(4) หัวหน�าฝbายหรือหัวหน�างานสั่งลงโทษภาคทัณฑL” 
  การสั่งลงโทษตามวรรคสอง ให�สั่งลงโทษตามควรแก�กรณีให�เหมาะสมกับความผิด ถ�ามี
เหตุอันควรลดหย�อน จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได� แต�สําหรับการลงโทษภาคทัณฑLให�ใช�เฉพาะ
กรณีกระทําผิดวินัยเล็กน�อย หรือมีเหตุอันควรลดหย�อน ซ่ึงยังไม�ถึงกับจะต�องถูกลงโทษตัดเงินเดือน 
  ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน�อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให�โดยให�ทําทัณฑLบน                                              
เป$นหนังสือหรือว�ากล�าวตักเตือนก็ได� 

 เม่ือได�มีการสั่งลงโทษหรือทําทัณฑLบนเป$นหนังสือ หรือว�ากล�าวตักเตือน หรือสั่งยุติเรื่อง                               
กรณีไม�มีมูลกระทําความผิด ให�รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณา เม่ือคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลมีมติประการใด ให�นายกเทศมนตรีปฏิบัติตามมตินั้น ภายในเจ็ดวันนับแต�วันทราบมติ 

ข�อ 52 การพิจารณาเก่ียวกับรายงานตามข�อ 50 และข�อ 51 และการสั่งลงโทษ      
แบบคําสั่งลงโทษให�เป$นไปตามหลักเกณฑLและเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให�ออกจาก
ราชการ การอุทธรณLและการร�องทุกขLของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
โดยอนุโลม 
 
 
19 ข�อ 51 วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจ�าง (ฉบับท่ี 5) ฉบับลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2559 



๑๗ 

 

กลุ�มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดลําพูน 
 

หมวด  8 
การอุทธรณ7 และการร!องทุกข7 

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

ข�อ 53 พนักงานจ�างผู�ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย หรือเห็นว�าผู�บังคับบัญชาใช�อํานาจหน�าท่ี
ปฏิบัติต�อตนโดยไม�ถูกต�อง หรือไม�ปฏิบัติต�อตนให�ถูกต�องตามกฎหมาย หรือเกิดความคับข�องใจอันเกิดจาก                                
การปฏิบัติของผู�บังคับบัญชาต�อตน ให�ผู�นั้นมีสิทธิอุทธรณLหรือร�องทุกขL โดยให�นําหลักเกณฑLและเง่ือนไข                               
เก่ียวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให�ออกจากราชการ การอุทธรณLและการร�องทุกขL         
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมาใช�โดยอนุโลม  
 

หมวด  9 
การส้ินสุดสัญญาจ!าง 

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

ข�อ 54 สัญญาจ�างสิ้นสุดลงเม่ือ 
  (1) ครบกําหนดตามสัญญาจ�าง 
  (2) พนักงานจ�างขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�ามตามมาตรฐานท่ัวไปนี้ 
  (3) พนักงานจ�างตาย 

 (4) ไม�ผ�านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข�อ  34 
  (5) พนักงานจ�างถูกไล�ออก เพราะกระทําความผิดวินัยอย�างร�ายแรง 

(6) เหตุอ่ืนตามท่ีกําหนดไว�ในมาตรฐานท่ัวไปนี้ หรือตามสัญญาจ�าง 
ข�อ 55 ในสัญญาจ�าง พนักงานจ�างผู�ใดประสงคLจะลาออกจากการปฏิบัติงาน ให�ยื่นหนังสือ    

ขอลาออกต�อนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑLและเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให�ออก
จากราชการ การอุทธรณL และการร�องทุกขLของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
โดยอนุโลม 

ข�อ 56 เทศบาลอาจบอกเลิกสัญญาจ�างกับพนักงานจ�างผู�ใดก�อนครบกําหนดตาม    
สัญญาจ�างได� โดยไม�ต�องบอกกล�าวล�วงหน�า และไม�เป$นเหตุท่ีพนักงานจ�างจะเรียกร�องค�าตอบแทนการเลิก
สัญญาจ�างได� เว�นแต�คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจะกําหนดให�ในกรณีใดได�รับค�าตอบแทนการออก
จากงานโดยไม�มีความผิดไว� 

ข�อ 57 เพ่ือประโยชนLแห�งทางราชการ เทศบาลอาจสั่งให�พนักงานจ�างไปปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในสัญญาจ�างได�  โดยไม�เป$นเหตุให�พนักงานจ�างอ�างขอเลิกสัญญาจ�าง  
หรือเรียกร�อง ประโยชนLตอบแทนใดๆ ในการนี้เทศบาลอาจกําหนดให�ค�าล�วงเวลา หรือค�าตอบแทนอ่ืนจาก  
การสั่งให�ไปปฏิบัติงานดังกล�าวก็ได� 

ข�อ 58 ในกรณีท่ีบุคคลใดพ�นจากการเป$นพนักงานจ�างแล�ว หากในการปฏิบัติงานของ
บุคคลนั้น ในระหว�างท่ีเป$นพนักงานจ�างก�อให�เกิดความเสียหายแก�ส�วนราชการ ให�บุคคลดังกล�าวต�อง
รับผิดชอบในความเสียหายดังกล�าว เว�นแต�ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย ในการนี้เทศบาลอาจหัก
ค�าตอบแทนหรือเงินอ่ืนใดท่ีบุคคลนั้นจะได�รับจากเทศบาลไว�เพ่ือชําระค�าความเสียหายดังกล�าวก็ได� 
 



๑๘ 

 

กลุ�มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดลําพูน 
 

หมวด 10 
การลา 

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

ข�อ 59 การลาปbวยของพนักงานจ�างกําหนดไว�ดังนี้ 
  (1) การลาปbวยกรณีปกติ 

     (ก) ในปGหนึ่งพนักงานจ�างตามภารกิจหรือพนักงานจ�างผู�เชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิ                                     
ลาปbวยโดยได�รับค�าตอบแทนอัตราปกติระหว�างลาได�ไม�เกินหกสิบวัน 

     (ข) พนักงานจ�างท่ัวไปท่ีมีระยะเวลาการจ�างหนึ่งปG มีสิทธิลาปbวยโดยได�รับค�าตอบแทน
อัตราปกติระหว�างลา ในช�วงระยะเวลาการจ�างไม�เกินสิบห�าวันทําการ ในกรณีท่ีมีระยะเวลาการจ�างต้ังแต�  
เก�าเดือนข้ึนไปแต�ไม�ถึงหนึ่งปG มีสิทธิลาปbวยโดยได�รับค�าตอบแทนอัตราปกติระหว�างลาในช�วงระยะเวลา   
การจ�างไม�เกินแปดวันทําการ ในกรณีมีระยะเวลาการจ�างต้ังแต�หกเดือนข้ึนไปแต�ไม�ถึงเก�าเดือน มีสิทธิลาปbวย
โดยได�รับค�าตอบแทนอัตราปกติระหว�างลา ในช�วงระยะเวลาการจ�างไม�เกินหกวันทําการ ในกรณีท่ีมี
ระยะเวลาการจ�างตํ่ากว�าหกเดือน มีสิทธิลาปbวยโดยได�รับค�าตอบแทนอัตราปกติระหว�างลา ในช�วงระยะเวลา
การจ�างไม�เกินสี่วันทําการ 

(2) การลาปbวยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
     (ก) พนักงานจ�างตามภารกิจหรือพนักงานจ�างผู�เชี่ยวชาญพิเศษ ปbวยเพราะเหตุปฏิบัติ

ราชการในหน�าท่ี หรือเนื่องจากการปฏิบัติราชการในหน�าท่ี หรือถูกประทุษร�ายเพราะเหตุกระทําตามหน�าท่ี 
ถ�าลาปbวยครบตาม (1) (ก) แล�วยังไม�หาย และแพทยLของทางราชการลงความเห็นว�ามีทางท่ีจะรักษาพยาบาล
ให�หายและสามารถทํางานได� ก็ให�ลาปbวยเพ่ือรักษาพยาบาลเท�าท่ีนายกเทศมนตรีเห็นสมควรอนุญาตให�ลา
โดยได�รับค�าตอบแทนอัตราปกติ แต�ถ�าแพทยLลงความเห็นว�าไม�มีทางท่ีจะรักษาพยาบาลให�หายได�              
ก็ให�พิจารณาเลิกจ�าง  

     (ข) ถ�าอันตรายหรือการเจ็บปbวย หรือการถูกประทุษร�ายอันเกิดจากกรณีดังกล�าว    
ใน (ก) ทําให�พนักงานจ�างตามภารกิจหรือพนักงานจ�างผู�เชี่ยวชาญพิเศษผู�ใดตกเป$นผู�ทุพพลภาพหรือพิการ 
อันเป$นเหตุจะต�องเลิกจ�างตามมาตรฐานท่ัวไปนี้  หากนายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นว�าพนักงานจ�างผู�นั้นยังอาจ
ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนใดท่ีเหมาะสมได� และเม่ือพนักงานจ�างผู�นั้นสมัครใจจะปฏิบัติหน�าท่ีต�อไป ให�สั่งพนักงานจ�าง 
ผู�นั้นไปปฏิบัติหน�าท่ีในตําแหน�งอ่ืนท่ีเหมาะสมโดยไม�ต�องเลิกจ�างก็ได� โดยให�อยู�ในดุลพินิจของนายกเทศมนตรี 

     (ค) พนักงานจ�างท่ัวไปปbวยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน�าท่ี หรือเนื่องจากการปฏิบัติงาน
ในหน�าท่ี หรือถูกประทุษร�ายเพราะเหตุกระทําตามหน�าท่ี ถ�าลาปbวยครบตาม (1) (ข) แล�วยังไม�หาย        
และแพทยLของทางราชการลงความเห็นว�ามีทางท่ีจะรักษาพยาบาลให�หายและสามารถทํางานได�              
ให�นายกเทศมนตรีมีอํานาจอนุญาตให�ลาปbวยเพ่ือรักษาพยาบาล โดยได�รับค�าตอบแทนอัตราปกติได�ตามท่ี
เห็นสมควร แต�ต�องไม�เกินหกสิบวัน และถ�าแพทยLลงความเห็นว�าไม�มีทางท่ีจะรักษาให�หายได� ให�พิจารณา  
เลิกจ�าง 

  ลูกจ�างผู�ใดเจ็บปbวยไม�อาจปฏิบัติงานได� ให�ยื่นใบลาต�อนายกเทศมนตรีก�อนหรือในวันท่ีลา 
เว�นแต�กรณีจําเป$นจะเสนอหรือจัดส�งใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการก็ได� 
  การลาปbวยเกินสามวัน ต�องมีใบรับรองแพทยLแผนปOจจุบันชั้นหนึ่งส�งพร�อมกับใบลาด�วย
เว�นแต�ผู�มีอํานาจอนุญาตให�ลาจะเห็นสมควรเป$นอย�างอ่ืน 



๑๙ 

 

กลุ�มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดลําพูน 
 

 ข�อ 60 ในปGหนึ่งพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างผู�เชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลากิจ
ส�วนตัวรวมท้ังลาไปต�างประเทศ โดยได�รับค�าตอบแทนอัตราปกติระหว�างลาไม�เกินสี่สิบห�าวันทําการ       
แต�ในปGแรกท่ีได�รับการจ�าง ให�ได�รับค�าตอบแทนระหว�างลาไม�เกินสิบห�าวัน 
  พนักงานจ�างตามวรรคหนึ่งผู�ใดประสงคLจะลากิจส�วนตัว ให�เสนอใบลาต�อผู�บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น และเม่ือได�รับอนุญาตแล�วจึงจะหยุดราชการได� เว�นแต�มีเหตุจําเป$นไม�สามารถขอรับอนุญาต 
ได�ทันจะเสนอใบลา พร�อมระบุเหตุจําเป$นไว�แล�วหยุดราชการไปก�อนได� แต�จะต�องชี้แจงเหตุผลให�ผู�บังคับบัญชา
ทราบโดยเร็ว 
  “ข�อ 6120 การลาพักผ�อนประจําปGของพนักงานจ�าง มีสิทธิลาพักผ�อนโดยให�ได�รับ
ค�าตอบแทนระหว�างลาปGหนึ่งไม�เกิน 10 วันทําการ สําหรับในปGแรกท่ีได�รับการจ�างเป$นพนักงานจ�าง       
ยังไม�ครบ 6 เดือน ไม�มีสิทธิลาพักผ�อน เว�นแต�ผู�ท่ีเคยได�รับการจ�างเป$นพนักงานจ�างมาแล�วไม�น�อยกว�า 6 เดือน 
และได�พ�นจากการเป$นพนักงานจ�างไปแล�ว แต�ต�อมาได�รับการจ�างเป$นพนักงานจ�างในเทศบาลเดิมอีก” 

“ข�อ 6221 การลาคลอดบุตรของพนักงานจ�าง มีสิทธิลาคลอดบุตรได� 90 วัน นับรวม
วันหยุดประจําสัปดาหLและวันหยุดพิเศษในระหว�างลาโดยได�รับค�าตอบแทนระหว�างลาไม�เกิน 45 วัน และ 
มีสิทธิได�รับเงินสงเคราะหLการหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑL
และเง่ือนไขตามกฎหมายว�าด�วยประกันสังคม” 

ข�อ 63 พนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างผู�เชี่ยวชาญพิเศษท่ียังไม�เคยอุปสมบท 
ในพระพุทธศาสนา หรือยังไม�เคยไปประกอบพิธีฮัจยL ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประสงคLจะลา
ไปอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจยL แล�วแต�กรณี มีสิทธิลาโดยได�รับค�าตอบแทนอัตราปกติระหว�างลา  
ไม�เกินหนึ่งร�อยยี่สิบวัน ในปGแรกท่ีจ�างเข�าปฏิบัติงานเป$นพนักงานจ�างดังกล�าวจะไม�ได�รับค�าตอบแทน
ระหว�างลา 

ผู�ประสงคLจะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจยL ให�เสนอใบลาต�อผู� บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นก�อนวันอุปสมบทหรือวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยL ไม�น�อยกว�าหกสิบวัน เว�นแต�มีเหตุผล   
อันสมควรจะเสนอใบลาต�อผู�บังคับบัญชาน�อยกว�าหกสิบวันก็ได� 

อํานาจการอนุญาตให�ลาเป$นของนายกเทศมนตรี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
20 ข�อ 61 แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง 
(ฉบับท่ี 3) ฉบับลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2557 
21 ข�อ 62 แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง 
(ฉบับท่ี 3) ฉบับลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2557 
 



๒๐ 

 

กลุ�มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดลําพูน 
 

  ข�อ 64 การลาเพ่ือตรวจคัดเลือกเข�ารับราชการทหาร เข�ารับการระดมพล เข�ารับการฝdก
วิชาการทหาร เข�ารับการทดลองความพรั่งพร�อม ให�ถือปฏิบัติดังนี้ 

(1) พนักงานจ�างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพ่ือเข�ารับราชการทหาร ตามกฎหมาย
ว�าด�วยการเข�ารับราชการทหาร โดยได�รับค�าตอบแทนอัตราปกติ ในระหว�างนั้นการลาดังกล�าวจะต�องให�    
ผู�ลาแสดงจํานวนวันท่ีต�องเดินทางไปกลับ และวันท่ีต�องอยู�เพ่ือตรวจคัดเลือกเข�ารับราชการทหารเท�าท่ี
จําเป$นเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(2) พนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างผู�เชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลาเข�ารับการระดมพล
หรือเข�ารับการฝdกวิชาการทหาร หรือเข�ารับการทดลองความพรั่งพร�อม โดยให�ได�รับค�าตอบแทนอัตราปกติ 
ในระหว�างการระดมพล หรือเข�ารับการฝdกวิชาการทหาร หรือเข�ารับการทดลองความพรั่งพร�อมนั้น       
แต�ถ�าพ�นระยะเวลาของการดังกล�าวแล�ว ไม�มารายงานตัวเพ่ือเข�าปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน ให�งดจ�าย
ค�าตอบแทนหลังจากนั้นไว�จนถึงวันเข�าปฏิบัติงาน เว�นแต�ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป$น นายกเทศมนตรีจะให�จ�าย
ค�าตอบแทนระหว�างนั้นต�อไปอีกก็ได�แต�ต�องไม�เกินเจ็ดวัน 
  (3) ในกรณีพนักงานจ�างท่ัวไปลาเข�ารับการฝdกวิชาการทหาร ให�ได�รับค�าตอบแทนอัตราปกติ 
ไม�เกินหกสิบวัน ส�วนการลาเพ่ือเข�ารับการระดมพล หรือเข�ารับการทดลองความพรั่งพร�อมแล�วแต�กรณี   
ให�ได�รับค�าตอบแทนอัตราปกติไม�เกินสามสิบวัน 
  ในกรณีการลาตาม (2) และ (3) หากพนักงานจ�างได�รับเงินเดือนตามชั้นยศของตน     
ทางกระทรวงกลาโหมแล�ว ไม�มีสิทธิได�รับค�าตอบแทนของเทศบาล อํานาจการอนุญาตให�ลาเป$นของ
นายกเทศมนตรี   

ข�อ 65 การลาครึ่งวันในตอนเช�าหรือตอนบ�ายของพนักงานจ�าง ให�นับเป$นการลาครึ่งวัน                       
ตามประเภทการลานั้นๆ  
  “ข�อ 6622 การลา นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว�ในประกาศนี้ ให�อยู� ในดุลพินิจของ
นายกเทศมนตรีแต�ไม�ให�ได�รับค�าตอบแทนระหว�างลา 
  การอนุญาตให�ลาตามข�อ 59, 60, 61 และข�อ 62 ให�เป$นไปตามหลักเกณฑLท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด” 
 

หมวด  11 
การจ0ายค0าตอบแทน 

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

ข�อ 67 ห�ามสั่งพนักงานจ�างไปปฏิบัติราชการในท�องถ่ินอ่ืน เว�นแต�ในกรณีจําเป$นแท�จริง  
ท่ีต�องใช�ความรู�ความชํานาญพิเศษ หรือความไว�วางใจในพนักงานจ�างนั้น และไม�อาจหาจ�างได�ในท�องถ่ินนั้น 

ข�อ 68 การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ หรือการปฏิบัติราชการในวันหยุดประจํา
สัปดาหL หรือในวันหยุดพิเศษซ่ึงจะต�องจ�ายค�าตอบแทนนอกเวลาหรือค�าตอบแทนในวันหยุด ให�กระทําได�  
ในกรณีท่ีจําเป$นหรือรีบด�วน โดยมีคําสั่งของผู�บังคับบัญชาท่ีมีอํานาจเป$นหลักฐาน   
 
 
22 ข�อ 66 แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง 
(ฉบับท่ี 3) ฉบับลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2557 
 



๒๑ 

 

กลุ�มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดลําพูน 
 

ข�อ 69 การจ�ายค�าตอบแทนในวันทํางานปกติและกําหนดเวลาทํางาน ให�เป$นไปดังต�อไปนี้ 
(ก) กําหนดให�จ�ายค�าตอบแทนเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทิน โดยปกติให�จ�ายในวันสิ้นเดือน

ถ�าวันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ให�จ�ายได�ในวันเป\ดทําการก�อนวันสิ้นเดือน ในกรณีท่ีมีความจําเป$น    
ท่ีจะกําหนดวันจ�ายค�าตอบแทนเป$นวันอ่ืนของเดือนถัดไป จะต�องได�รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี 

(ข) กําหนดเวลาทํางานปกติ ให�เป$นไปตามเวลาทํางานของทางราชการ เว�นแต�ถ�ามีงาน
เป$นลักษณะพิเศษท่ีจะเข�าทํางานและเลิกงานตามปกติไม�ได� ให�นายกเทศมนตรีเป$นผู�กําหนด โดยจะต�องมี
เวลาทํางานไม�น�อยกว�าวันละเจ็ดชั่วโมง แต�สัปดาหLละไม�เกินสี่สิบแปดชั่วโมง ไม�รวมเวลาหยุดพัก 

ข�อ 70 การจ�ายค�าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ หรือปฏิบัติราชการ
วันหยุดประจําสัปดาหLหรือในวันหยุดพิเศษ ให�เป$นไปตามระเบียบหรือกฎหมายท่ีใช�สําหรับพนักงานเทศบาล
โดยอนุโลม 

ข�อ 71 การจ�ายค�าตอบแทนในกรณีพนักงานจ�างถูกสั่งให�ไปปฏิบัติงานในท�องถ่ินอ่ืน   
ตามข�อ 67 ให�ถือปฏิบัติดังนี้ 

  (1) ให�จ�ายค�าตอบแทนตามปกติตลอดระยะเวลาท่ีไปราชการ 
  (2) การปฏิบัติงานในวันทํางานปกติ การปฏิบัติงานนอกเวลา การปฏิบัติงานในวันหยุด
หรือในกรณีในวันหยุดพิเศษ ให�จ�ายค�าตอบแทนได�ตามเกณฑL เสมือนปฏิบัติงานในสํานักงานท่ีต้ังปกติ      
เว�นแต�ในกรณีวันหยุดประจําสัปดาหLซ่ึงปกติไม�จ�ายค�าตอบแทนให� ให�จ�ายอัตราค�าตอบแทนปกติ 

ข�อ 72 พนักงานจ�างผู�ใดตายในระหว�างรับราชการ ให�จ�ายค�าตอบแทนจนถึงวันท่ี        
ถึงแก�ความตาย หรือเพียงวันท่ีมีสิทธิได�รับค�าตอบแทนก�อนวันถึงแก�ความตาย และให�จ�ายเงินช�วยพิเศษ
จํานวนสามเท�าของค�าตอบแทนอัตราปกติท้ังเดือนในเดือนสุดท�ายก�อนถึงวันถึงแก�ความตาย 

ข�อ 73 พนักงานจ�างซ่ึงถูกสั่งพักราชการผู�ใดถึงแก�ความตาย ผู�มีอํานาจได�วินิจฉัยตามข�อ 77 
แล�วสั่งจ�ายค�าตอบแทนเป$นจํานวนเท�าใด ให�จ�ายค�าตอบแทนตามจํานวนท่ีวินิจฉัยให�จนถึงวันท่ีถึงแก�ความตาย
หรือเพียงวันท่ีมีสิทธิได�รับค�าตอบแทนก�อนวันถึงแก�ความตาย นอกจากนี้ให�จ�ายเงินช�วยพิเศษอีกจํานวนหนึ่ง
เป$นจํานวนสามเท�าของจํานวนค�าตอบแทนนั้น 
  ถ�าผู�มีอํานาจวินิจฉัยแล�วสั่งไม�จ�ายค�าตอบแทน ให�จ�ายค�าตอบแทนให�เพียงวันสุดท�าย      
ท่ีผู�นั้นมาปฏิบัติงานและไม�มีการจ�ายเงินช�วยพิเศษ 

ข�อ 74 พนักงานจ�างท่ีขาดหรือหนีราชการ ห�ามมิให�จ�ายค�าตอบแทนสําหรับวันท่ีขาดหรือ
หนีราชการนั้น 
  พนักงานจ�างผู�ใดตายในระหว�างขาดราชการ ให�จ�ายค�าตอบแทนให�เพียงวันสุดท�ายท่ีผู�นั้น 
มาปฏิบัติงานและไม�มีการจ�ายเงินช�วยพิเศษ 

ข�อ 75 ค�าตอบแทนท่ีจ�ายตามข�อ 72 ถึงข�อ 74 เป$นทรัพยLสินของผู�ตายในขณะตาย  
และให�จ�ายแก�ผู�มีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยLว�าด�วยมรดก 

  เงินช�วยพิเศษตามข�อ 72 หรือข�อ 73 ให�จ�ายแก�บุคคลซ่ึงพนักงานจ�างได�แสดงเจตนา  
ระบุไว�เป$นหนังสือตามแบบท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 
  ถ�าพนักงานจ�างผู�ตายมิได�แสดงเจตนาระบุไว�ตามวรรคสอง หรือบุคคลซ่ึงพนักงานจ�างผู�ตาย 
ได�แสดงเจตนาระบุไว�ได�ตายไปเสียก�อน ให�จ�ายแก�บุคคลตามลําดับก�อนหลัง ดังต�อไปนี้ 

(1) คู�สมรส 
(2) บุตร 

 



๒๒ 

 

กลุ�มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดลําพูน 
 

(3) บิดามารดา 
(4) ผู�ท่ีได�อยู�ในอุปการะของผู�ตายตลอดมา โดยจําเป$นต�องมีผู�อุปการะและความตาย             

ของผู�นั้นทําให�ได�รับความเดือดร�อนเพราะขาดความอุปการะ ซ่ึงนายกเทศมนตรีเห็นว�ามีหลักฐานแสดงได�ว�า
เป$นผู�อยู�ในอุปการะของผู�ตาย 

(5) ผู� ท่ีอุปการะเลี้ยงดูให�การศึกษาผู�ตายมาแต�เยาวL ซ่ึงนายกเทศมนตรีเห็นว�า         
มีหลักฐานแสดงได�ว�าเป$นผู�อุปการะผู�ตาย 

เม่ือปรากฏว�ามีบุคคลในลําดับก�อนดังกล�าวในวรรคสาม บุคคลนั้นมีสิทธิรับเงินช�วยพิเศษ 
แต�ในลําดับเดียว ผู�ท่ีอยู�ในลําดับถัดไปไม�มีสิทธิได�รับเงินช�วยพิเศษ 

ถ�าบุคคลดังกล�าวข�างต�นไม�มีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา 1 ปG นับแต�วันพนักงานจ�าง                   
ผู�นั้นถึงแก�ความตาย การจ�ายเงินช�วยพิเศษก็เป$นอันไม�ต�องจ�าย 

ในกรณีท่ีเทศบาลมีความจําเป$นต�องเข�าเป$นผู�จัดการศพพนักงานจ�างผู�ถึงแก�ความตาย 
เพราะไม�มีผู�ใดเข�าจัดการศพในเวลาอันควร ก็ให�เทศบาลหักค�าใช�จ�ายจากเงินช�วยพิเศษท่ีต�องจ�ายตาม
ประกาศนี้ได�เท�าท่ีจ�ายจริง และมอบส�วนท่ีเหลือให�แก�ผู�มีสิทธิได�รับ 

ข�อ 76 เทศบาลใดมีความจําเป$นท่ีจะต�องสั่งให�พนักงานจ�างไปฝdกอบรม หรือดูงาน
เก่ียวกับหน�าท่ีท่ีพนักงานจ�างนั้นปฏิบัติอยู� ณ ต�างประเทศ หรือภายในประเทศโดยให�ได�รับค�าตอบแทน   
อัตราปกติตลอดระยะเวลาท่ีไปฝdกอบรมหรือดูงานนั้น ให�นายกเทศมนตรีเป$นผู�อนุมัติ 

ข�อ 77 พนักงานจ�างท่ีถูกกล�าวหาว�ากระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรงจนถูกต้ังกรรมการ
สอบสวนหรือถูกฟVองคดีอาญาหรือต�องหาว�ากระทําความผิดอาญา และถูกสั่งพักราชการไว�ก�อนจนกว�าคดี
หรือกรณีถึงท่ีสุด การจ�ายค�าตอบแทนระหว�างพักราชการ ให�ถือปฏิบัติดังนี้ 

(1) พนักงานจ�างผู�ใดถูกสั่งพักราชการ ให�งดการเบิกจ�ายค�าตอบแทนต้ังแต�วันท่ีถูกสั่ง   
พักราชการไว�ก�อน เว�นแต�พนักงานจ�างผู�นั้นได�ปฏิบัติราชการตามหน�าท่ีล�วงเลยวันให�พักราชการ เพราะ 
มิได�ทราบคําสั่ง ให�เบิกจ�ายค�าตอบแทนให�ถึงวันท่ีทราบ หรือควรได�รับทราบคําสั่งนั้น 

(2) ถ�าปรากฏว�าพนักงานจ�างผู�ถูกสั่งพักราชการไว�ก�อน มิได�กระทําความผิดและไม�มี
มลทินหรือมัวหมอง ให�จ�ายค�าตอบแทนให�เต็มอัตราปกติ 

(3) ถ�าปรากฏว�าพนักงานจ�างผู�ถูกสั่งพักราชการไว�ก�อน มิได�กระทําความผิดแต�มีมลทิน                           
หรือมัวหมอง หรือกระทําความผิด แต�ถูกลงโทษไม�ถึงไล�ออก ให�จ�ายค�าตอบแทนได�ครึ่งหนึ่งของค�าตอบแทน                                 
อัตราปกติ 

(4) ถ�าปรากฏว�าพนักงานจ�างผู�ถูกสั่งพักราชการไว�ก�อน ได�กระทําความผิด และถูกลงโทษ 
ไล�ออก ห�ามจ�ายค�าตอบแทน 

(5) ในกรณีพนักงานจ�างซ่ึงถูกสั่งพักราชการไว�ก�อน ผู�ใดถึงแก�ความตายก�อนคดีหรือ  
กรณีถึงท่ีสุด ให�นายกเทศมนตรีพิจารณาวินิจฉัยต�อไปด�วยว�าควรจะจ�ายค�าตอบแทนระหว�างเวลานั้น  
หรือไม�เพียงใด โดยอนุโลม (2) (3) และ (4) ท้ังนี้ให�จ�ายค�าตอบแทนตามจํานวนท่ีวินิจฉัยให�จนถึงวันท่ี    
ถึงแก�ความตายหรือเพียงวันท่ีมีสิทธิได�รับค�าตอบแทนก�อนถึงแก�ความตาย 

กรณีให�ออกจากราชการไว�ก�อน ให�ถือปฏิบัติทํานองเดียวกับการจ�ายค�าตอบแทนระหว�าง                            
พักราชการ 
 



๒๓ 

 

กลุ�มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดลําพูน 
 

  ข�อ 78 ให�นําความในข�อ 77 มาใช�บังคับแก�การจ�ายค�าตอบแทนพนักงานจ�างระหว�าง
อุทธรณLคําสั่งลงโทษไล�ออก หรือระหว�างถูกพนักงานสอบสวนควบคุมตัวดําเนินคดีอาญา หรือถูกควบคุมตัว
ตามคําพิพากษาของศาลโดยอนุโลม 

ข�อ 79 การจ�ายค�าตอบแทนของผู�ซ่ึงถูกลงโทษตัดค�าตอบแทน ถ�าภายหลังผู�นั้นได�รับ  
การแต�งต้ังหรือปรับค�าตอบแทน โดยได�รับค�าตอบแทนต�างจากเดิมและยังไม�พ�นโทษตัดค�าตอบแทน       
ให�คงตัดค�าตอบแทนต�อไปตามจํานวนเดิม 
  การจ�ายค�าตอบแทนในกรณี 

(1) ลาออก ให�จ�ายให�ถึงวันก�อนถึงกําหนดลาออก แต�ถ�าถึงกําหนดลาออกแล�วยังไม�ได�
รับทราบคําสั่งอนุญาตให�ลาออก และพนักงานจ�างผู�นั้นยังคงปฏิบัติราชการต�อมา ให�จ�ายได�ถึงวันทราบคําสั่ง
หรือควรได�รับทราบคําสั่ง 

(2) ไล�ออกหรือเลิกจ�าง ให�จ�ายได�ถึงวันก�อนระบุในคําสั่ง แต�ถ�ายังไม�รับทราบคําสั่ง และ                                          
พนักงานจ�างผู�นั้นยังคงปฏิบัติราชการต�อมา ให�จ�ายได�ถึงวันทราบคําสั่งหรือควรได�รับทราบคําสั่ง                                                   

(3) สิ้นสุดสัญญาจ�าง ให�จ�ายได�ถึงวันสุดท�ายท่ีระบุไว�ในสัญญาจ�าง                          
การจ�ายค�าตอบแทนพนักงานจ�างผู� ท่ีมิได�มาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว�        

ในมาตรฐานท่ัวไปนี้ และเป$นกรณีเดียวกับท่ีกฎหมายว�าด�วยการนั้นบัญญัติสิทธิไว�สําหรับพนักงานเทศบาล   
หรือคณะรัฐมนตรีกําหนดสิทธิให�จ�ายเงินเดือนข�าราชการไว�แล�ว ให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด
หลักเกณฑLการจ�ายค�าตอบแทนพนักงานจ�างให�สอดคล�องกับกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล�าว         
โดยไม�ขัดหรือแย�งกับมาตรฐานท่ัวไปนี้ 

ข�อ 80 พนักงานจ�างมีสิทธิได�รับเงินทําขวัญตามระเบียบ กฎหมาย หรือหลักเกณฑL
เก่ียวกับการจ�ายเงินทําขวัญพนักงานเทศบาลและพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี      
ว�าด�วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ซ่ึงได�รับอันตรายหรือปbวยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน�าท่ี            

ข�อ 81 ให�เทศบาลเป$นหน�วยงานกลางทะเบียนพนักงานจ�างของเทศบาล โดยดําเนินการ
จัดทําทะเบียนพนักงานจ�าง แก�ไขและเปลี่ยนแปลงรายการต�างๆ ให�เป$นปOจจุบันเสมอ และเก็บรักษาไว�    
ณ เทศบาล 

ทะเบียนพนักงานจ�างของเทศบาล ถือเป$นเอกสารลับของทางราชการไม�พึงเป\ดเผยต�อผู�อ่ืน 
การขอคัดทะเบียนพนักงานจ�างของเทศบาล หรือตรวจสอบรายการให�ดําเนินการขออนุมัติตามระเบียบ     
ของทางราชการ 
  ข�อ 82 ให�พนักงานจ�างของเทศบาลปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติตน
ตามประกาศกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมท่ีกําหนดไว�สําหรับพนักงานเทศบาล ตามท่ี
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

กลุ�มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดลําพูน 
 

บทเฉพาะกาล 
---------------- 

 
ข�อ 83 ในกรณีท่ีอัตราลูกจ�างตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับ

ลูกจ�างของเทศบาลว�างลงในทุกกรณี ให�ยุบเลิกตําแหน�งนั้น หากยังไม�มีกรอบอัตรากําลังพนักงานจ�างและ
เทศบาลยังมีความจําเป$นไม�อาจจ�างเหมาบริการได� ให�ขออนุมัติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล            
เพ่ือพิจารณากําหนดให�เป$นพนักงานจ�างตามภารกิจ หรือพนักงานจ�างท่ัวไป แล�วแต�กรณี 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 9 สิงหาคม  พ.ศ. 2547 
 

ธวัช  เสถียรนาม 
(นายธวัช เสถียรนาม) 

ผู�ว�าราชการจังหวัดลําพูน 
ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พีรภัทร ปวงอูป 
แก�ไข/ตรวจ 

พฤษภาคม 2560 
 
 
 
 

 
 



๒๕ 

 

กลุ�มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดลําพูน 
 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ!าง 
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2554 
 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช� คือ มีการปรับเงินเดือนพนักงานเทศบาลในอัตราร�อยละ 5 ซ่ึงเป$น
ฐานการคํานวณอัตราค�าตอบแทนพนักงานจ�าง จึงปรับปรุงค�าตอบแทนพนักงานจ�างให�สอดคล�องกับ     
การปรับอัตราเงินเดือนดังกล�าว โดยให�ยกเลิกบัญชีอัตราค�าตอบแทนพนักงานจ�างท�ายประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง วันท่ี 9 สิงหาคม 
พ.ศ. 2547 และให�ใช�บัญชีอัตราค�าตอบแทนท�ายประกาศนี้แทน และให�ยกเลิกความในข�อ (3) ของข�อ 28 
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง     
วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 และให�ใช�ความในประกาศนี้แทน และให�พนักงานจ�างท่ีปฏิบัติงานอยู�ในวันท่ี
ประกาศนี้มีผลใช�บังคับ ให�ปรับอัตราค�าตอบแทนท่ีผู�นั้นได�รับอยู�ในอันดับและข้ันใดให�เข�าอันดับและข้ัน  
ตามบัญชีค�าตอบแทนท�ายประกาศนี้ และให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2554 
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ!าง 
(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช� คือ สมควรปรับอัตราค�าตอบแทนพนักงานจ�างให�สอดคล�องกันโยบาย
ของรัฐบาลและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมุ�งเน�นผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนเพ่ือให�องคLกรปกครองส�วนท�องถ่ินมีการวางแผนอัตรากําลังอย�างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
สิทธิประโยชนLต�างๆ จึงปรับปรุงค�าตอบแทนพนักงานจ�าง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ�าง
การจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจ�าง และสิทธิประโยชนL โดยยกเลิกบัญชีค�าตอบแทนพนักงานจ�าง      
แนบท�ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง 
(ฉบับท่ี ๒) ฉบับลงวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๔ และใช�บัญชีกําหนดอัตราค�าตอบแทนของผู�ได�รับปริญญา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ี ก.พ. ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.รับรองคุณวุฒิหรือผู�มีทักษะประสบการณLแนบท�าย
ประกาศนี้แทน และให�ยกเลิกความในข�อ ๑ วรรคแปด ข�อ ๗ ข�อ ๑๒ ข�อ ๑๓ ข�อ ๑๔ ข�อ ๑๕ ข�อ ๑๗    
ข�อ ๒๘ ข�อ ๒๙ ข�อ ๓๐ ข�อ ๓๑ ข�อ ๓๒ ข�อ ๓๓ ข�อ ๓๘ ข�อ 39 ข�อ ๔๔ ข�อ ๔๕ ข�อ ๖๑ ข�อ ๖๒ ข�อ ๖๖ 
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง ลงวันท่ี ๙
สิงหาคม ๒๕๔๗ และข�อ ๒๘ (๓) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง     
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง (ฉบับท่ี ๒) ลงวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๔ และให�ใช�ข�อความในประกาศ
ฉบับนี้แทน และให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 

 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ!าง 
(ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช� คือ สมควรปรับอัตราค�าตอบแทนพนักงานจ�างให�สอดคล�องกับ
นโยบายของรัฐบาล โดยยกเลิกบัญชีอัตราค�าตอบแทนพนักงานจ�าง แนบท�ายประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 
พ.ศ. 2557 และใช�บัญชีแนบท�ายประกาศนี้แทน และให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี 1 ธันวาคม 2557 
 
 



๒๖ 

 

กลุ�มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดลําพูน 
 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ!าง 
(ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช� คือ สมควรแก�ไขวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานจ�างเก่ียวกับ
บทลงโทษและอัตราโทษของพนักงานจ�าง โดยให�ยกเลิกความในข�อ 48 วรรคสอง และข�อ 51 วรรคสอง 
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง     
ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2547 และให�ใช�ข�อความในประกาศนี้แทน และให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 
2557  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ!าง 
(ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช� คือ สมควรแก�ไขการประเมินผลการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหาร
ผลงานและการเลื่อนค�าตอบแทนของพนักงานจ�างให�มีความเหมาะสม สอดคล�องกับภารกิจและอํานาจ
หน�าท่ีขององคLกรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยให�ยกเลิกความในข�อ 31 ข�อ 39 ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 
2557 และข�อ 41 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับพนักงานจ�าง ลงวันท่ี 9 สิงหาคม  2547 และให�ใช�ข�อความในประกาศนี้แทน และให�ใช�บังคับ
ต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2559  
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