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ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับพนักงานจ้าง
(แก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2559)
**********************
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับลูกจ้างของเทศบาล เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสม และให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลมีความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๓ ประกอบมาตรา ๒๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริห ารงานบุ คคลส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวัน ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๔๗ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สงขลา ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๔๔๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๔๗ ได้มีมติเห็นขอบกาหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาลไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑* ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
“พนักงานจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของเทศบาลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒ โดยเป็นบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้โดยได้รับ
ค่าตอบแทนจากงบประมาณของเทศบาล เพื่อปฏิบัติงานให้กับเทศบาลนั้น
“สัญญาจ้าง” หมายความว่า สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
“พนักงานจ้างตามภารกิจ ” หมายความถึง พนักงานจ้างที่มีลักษณะงานเป็นการส่งเสริม หรือ
สนับสนุนการทางานของพนักงานเทศบาล หรืองานทีต่ ้องใช้ทักษะเฉพาะบุคคล
“พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ” หมายความถึง พนักงานจ้างที่มีลักษณะงานเป็นที่ปรึกษา โดย
เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ หรือความชานาญพิเศษ หรือวิชาชีพเฉพาะพิเศษเฉพาะด้าน อันเป็น ที่ยอมรับ
ในวงการวิชาการ หรือวงการในงานทีเ่ กีย่ วข้องกับภารกิจของเทศบาลด้านนั้นๆ
“พนักงานจ้างทั่วไป” หมายความว่า พนักงานจ้างที่มีลักษณะงานเป็นการใช้แรงงานทั่วไป ซึ่งไม่
ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน และมีระยะเวลาการจ้างในช่วงสั้นๆ ไม่เกิน ๑ ปี
“ค่าตอบแทน” หมายความว่า เงินเดือนซึ่งจ่ายให้แก่พนักงานจ้างในการปฏิบัติงานให้แก่เทศบาล
ตามอัตราทีก่ าหนดในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
“ค่าตอบแทนพิเศษ” หมายความว่า เงิน ที่จ่ายเพิ่มให้กับพนักงานจ้างที่ได้รับอัตราค่าตอบแทน
ถึงขั้นสูงของตาแหน่งนั้น จนไม่อาจได้รับการเลื่อนอัตราค่าตอบแทนได้
“การสรรหา” หมายความว่า การประกาศรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติ
อื่นๆ ทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในตาแหน่งทีเ่ ทศบาลกาหนดจานวนหนึ่ง เพื่อทาการเลือกสรร
“การเลื อกสรร” หมายความว่า การพิ จารณาบุคคลที่ ได้ท าการสรรหาทั้ งหมด และทาการ
คัดเลือกเพื่อให้ได้บุคคลทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด
ข้อ ๒ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี มาตรฐานทั่วไป
หลักเกณฑ์ หรือมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ที่กาหนดให้พนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างของเทศบาล มี
หน้าทีต่ ้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หรือเป็นข้อห้ามในเรื่องใด ให้ถือว่าพนักงานจ้างมีหน้าทีต่ ้องปฏิบัติ หรือละ
เว้นการปฏิบัติ หรือต้องห้ามเช่นเดียวกับพนักงานเทศบาล หรือลูกจ้างเทศบาลด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องใด มีกาหนด
ไว้ แล้ ว โดยเฉพาะในมาตรฐานทั่ ว ไปนี้ หรื อตามเงื่ อ นไขของสั ญ ญาจ้ าง หรื อเป็น กรณี ที่ค ณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลประกาศกาหนด ให้พนักงานจ้างประเภทใดหรือตาแหน่งในลักษณะงานใดได้รับยกเว้น ไม่ต้อง
ปฏิบัติเข่นเดียวกับพนักงานเทศบาล หรือลูกจ้างของเทศบาลในบางเรื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจ้าง

หมวด ๑ พนักงานจ้าง
**********************
ข้อ ๓ พนักงานจ้างมีสามประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) พนักงานจ้างตามภารกิจ
(๒) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(๓) พนักงานจ้างทัว่ ไป
ตาแหน่งพนั กงานจ้างลักษณะงานใดจะมีชื่อตามลักษณะงานนั้น กรณีท่ีมีลักษณะงาน
สนับสนุน หรือส่งเสริมการทางานของพนักงานเทศบาลตาแหน่งใด จะมีขื่อเป็นผู้ช่วยพนักงานเทศบาลใน
ตาแหน่งงานนั้น
ข้อ ๔ ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน ๖๐ ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
อายุไม่เกิน ๗๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็น
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สาหรับพนักงาน เทศบาล
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้า ที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยต้ อ งรั บ โทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด ที่ได้กระทาโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

หมวด ๒ การกาหนดตาแหน่งการจ้าง
************************
ข้อ ๕ ในการกาหนดตาแหน่งของพนักงานจ้าง ให้ เทศบาลกาหนดและเสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
การกาหนดตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้จาแนกตาแหน่งตามลักษณะงาน ดังต่อไปนี้
(๑) พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่
(๑.๑) ตาแหน่งสาหรับผู้มีคุณวุฒิ
(๑.๒) ตาแหน่งสาหรับผู้มี-ทักษะ
(๑.๓) ตาแหน่งวิขาชีพเฉพาะ
(๒) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(๓) พนักงานจ้างทัว่ ไป
ข้อ ๖ การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของพนักงานจ้างตาม
ข้อ ๕ ให้เป็นไปดังนี้
(๑) พนั กงานจ้า งตามภารกิ จ ให้ใ ช้ลัก ษณะงานคุณ สมบั ติเฉพาะสาหรับ ตาแหน่ ง ของ
พนักงานเทศบาล หรือข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม เว้นแต่พนักงานจ้างที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะ
ของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่าน การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้
ความสามารถ และทักษะ ในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ากว่า ๕ ปี
ทักษะของบุคคลที่กาหนดในวรรคแรกจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ
โดยมีหนังสือรับรองการทางานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบ
ทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ
(๒) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(๒.๑) ลักษณะงานของพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เป็นงานที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานหรือโครงการ ซึ่งเป็น ที่
ยอมรับในวงการด้านนั้นๆ และ
(ข) เป็นงานหรือโครงการที่มีภารกิจหรือเป้าหมายชัดเจน และมีกาหนดระยะเวลา
สิ้น สุดแน่ น อน โดยได้รับอนุมั ติจากนายกเทศมนตรีให้ดาเนินการได้ภายใน
วงเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ และ
(ค) เป็น งานหรือโครงการทีมีความสาคัญ เร่งด่วน ที่ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว และ
(ง) เป็นงานหรือโครงการที่ไม่อาจหาผู้ปฏิบัติท่เี หมาะสมในหน่วยงานได้ และ
(จ) เป็นงานที่เกี่ยวกับภารกิจของเทศบาลในด้านต่างๆ เข่น ด้านกฎหมาย ด้านการ
วางแผน ด้านการส่งเสริมการลงทุนและอาชีพ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการสาธารณสุข
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

(๒.๒) คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิการศึกษาเทียบใต้ไม่ต่ากว่าปริญญาตรี และเคยรับราชการในตาแหน่ง
ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ๙ ขึ้ น ไป หรื อ มี ป ระสบการณ์ แ ละผลงานในการบริ ห ารงาน
ภาคเอกชน อันเป็นที่ยอมรับในวงการ วิชาการ หรือวงการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของเทศบาลด้านนั้นๆ มาไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี
ข้อ ๗* ให้เทศบาลจัดทาแผนอัตรากาลังพนักงานจ้างเป็นระยะเวลาสามปี โดยให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายการปฏิบัติราชการของเทศบาลและงบประมาณ ทั้งนี้ตามแนวทางการจัดทาแผนอัตรากาลัง
พนักงานจ้างที่กาหนดใน หมวด ๓
ข้ อ ๘ การสรรหาและการเลื อ กสรรบุ ค คลเพื่ อ จ้ า งเป็ น พนั ก งานจ้ า ง ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดใน หมวด ๔
ข้อ ๙ การจ้างพนักงานจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก่อน
จึงทาสัญญาจ้างได้ โดยพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้ทาเป็นสัญญาจ้าง
ไม่เกินคราวละสี่ปี สาหรับพนักงานจ้างทั่วไปให้ทาสัญญาจ้างไม่เกินคราวละหนึ่งปี หรือตามโครงการที่มี
กาหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาได้ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและความจาเป็นของ
แต่ละเทศบาล
แบบสัญญาจ้างให้เป็นไปตามท้ายมาตรฐานทัว่ ไปนี้
การทาสัญญาตามวรรคหนึ่ง ให้นายกมนตรีเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ได้รับการสรรหา
หรือการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ข้อ ๑๐ การแต่งกายและเครื่องแบบปกติ ให้เป็นไปตามที่เทศบาลกาหนด
เครื่องแบบพิธีการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด
ข้อ ๑๑ วันเวลาการทางาน ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์
ที่กาหนดสาหรับพนักงานเทศบาล เว้นแต่วิธีการทางานในกรณี ท่ีไม่ต้องอยู่ปฏิบัติงานประจาเทศบาลให้
เป็น ไปตามที่เทศบาลกาหนด ซึ่ง อาจแตกต่างกันได้ต ามหน้า ที่ของพนักงานจ้างในแต่ละตาแหน่ งโดย
คานึงถึงผลสาเร็จของงาน

หมวด ๓ การจัดทาแผนอัตรากาลังพนักงานจ้าง
***************************

ข้อ ๑๒* การกาหนดจานวนและต าแหน่งพนักงานจ้างเทศบาลในส่วนราชการต่างๆ ของ
เทศบาล ให้เทศบาลจัดทาแผนอัตรากาลังของเทศบาล เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่ง และการใช้
ตาแหน่งพนักงานจ้างเทศบาล แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยจัดให้ทาและกาหนดรวมไว้ในแผนอัตรากาลังพนักงานเทศบาล
ข้อ ๑๓* การจัดทาแผนอัตรากาลังพนักงานจ้างให้คานึงถึงภารกิจ อานาจหน้า ที่ ความรับ
ผิดขอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณของงาน ตลอดทั้งภาระ
ค่าใช้จ่ายของเทศบาล ที่ต้องจ่ายในด้านบุคคล
การกาหนดจานวนพนักงานจ้างตามวรรคหนึ่ง หากเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ การกาหนดจานวนให้เป็นไปตามรายได้จริงของปีท่ผี ่านมาของเทศบาล ดังนี้
(๑) เทศบาลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป มีพนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษได้หนึ่งคน
(๒) เทศบาลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ตั้งแต่ ๒๐๐ ล้านบาทขึ้นไป มีพนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษได้ไม่เกินสามคน
ข้อ ๑๔* การปรับปรุงตาแหน่งพนักงานจ้าง ให้กระทาได้เฉพาะการปรับปรุงตาแหน่ ง
พนักงานจ้างทั่วไป เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสาหรับตาแหน่งผู้มีทักษะที่เป็นไปตามมติคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล โดยจะต้องมีเหตุผลและความจาเป็นในการพิจารณา ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลก่อนถึงจะปรับปรุ งตาแหน่งได้ และถือว่าเป็นการปรับปรุงแผน
อัตรากาลังสามปีในคราวเดียวกัน
สาหรับพนั กงานจ้างประเภทอื่น ห้ามปรับปรุงตาแหน่ง แต่หากมีภารกิจ ที่เพิ่มมากขึ้น
ในส่วนราชการอื่น อาจมอบหมายให้ไปช่วยปฏิบัติงานได้
ข้อ ๑๕* การจัดทาแผนอัตรากาลังพนักงานจ้างกรณีพนักงานจ้างทั่วไป ห้ามกาหนดชื่อ
ตาแหน่ง ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการ ส่วนพนักงานจ้างตามภารกิจในการกาหนดชื่อตาแหน่งให้
เป็น ไปตามข้อ ๓ ยกเว้น พนั กงานจ้างตามภารกิจต าแหน่ งสาหรับผู้มี ทักษะให้กาหนดชื่ อตาแหน่ งให้
สอดคล้องตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ข้อ ๑๖ ในกรณีท่ีเทศบาลใดจาเป็นต้องจ้างพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงานที่มีความจาเป็น
เร่ ง ด่ ว น ตามนโยบายรั ฐ บาลหรือ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี หรื อ นโยบายของเทศบาล นอกเหนื อ จากกรอบ
อัต ราก าลัง พนั กงานจ้ างที่ไ ด้ กาหนดไว้ และมีงบประมาณส าหรับการดาเนิน การแล้ ว ให้ เทศบาลขอ
ความเห็นขอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลนั้นก่อนที่จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นพนักงานจ้างได้ และรายงานผลการดาเนินการให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อขอความเห็นชอบ
ในการทาสัญญาจ้าง
ข้อ ๑๗* (ยกเลิก)

หมวด ๔ การสรรหา และการเลือกสรร
***************************

ข้อ ๑๘ ให้เทศบาลดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง โดยยึดหลัก
สมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน
ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ข้ อ ๑๙ การสรรหาและเลื อ กสรรพนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ และพนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป
เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นขอบให้กาหนดตาแหน่งใดแล้ว ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ดังนี้
(๑) ให้เทศบาลจัดทาประกาศรับสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของพนักงานจ้าง
ลั ก ษณะงาน ชื่ อ ต าแหน่ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของต าแหน่ ง ระยะเวลาการจ้ า ง ค่ า ตอบแทนที่ จ ะได้ รั บ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร เกณฑ์การตัดสินและเงื่อนไขการจ้าง
อื่นๆ ตลอดจน กาหนดวันและเวลาของกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกาศให้ผู้มีสิทธิสมัครทราบ
ประกาศรับสมัครนั้น ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นการทั่วไป มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า
5 วันทาการ ก่อนกาหนดวันรับสมัคร
(๒) เทศบาลอาจกาหนดให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ตาแหน่งละไม่เกิน ๑๐๐ บาท
ไต้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
(๓) เทศบาลอาจกาหนดระยะเวลาในการรับสมั ครไต้ต ามความเหมาะสม แต่ ทั้งนี้
ต้องไม่น้อยกว่า ๗ วันทาการ
(๔) หลักเกณฑ์การเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จาเป็นต้องใช้สาหรับ
การปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่เทศบาลกาหนด ซึ่งประกอบด้วย
(ก) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
และ
(ค) คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจาเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
(5) ให้กาหนดคะแนนเต็มของสมรรถนะแต่ละเรื่องไต้ตามความจาเป็น และความสอดคล้อง
กับตาแหน่งงาน ทั้งนี้ สมรรถนะที่จาเป็นมากที่สุดควรมีน้าหนักของคะแนนเต็มมากที่สุด
(๖) วิธีการประเมินสมรรถนะแต่ละเรื่อง ให้เทศบาลเป็นผู้กาหนด โดยสมรรถนะเรื่องหนึ่ง
สามารถประเมินได้ด้วยวิธีการประเมินหลายวิธีการ หรือสมรรถนะหลายๆ เรื่อง สามารถประเมินได้ด้วยวิธีการ
ประเมินวิธีเดียวกัน ตามที่เห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะดังกล่าวได้แก่ การสอบ
ข้อเขียน การทดสอบตัวอย่างงาน การสัมภาษณ์ การทดสอบด้วยสถานการณ์จาลอง การตรวจสอบกับ
บุคคลที่อ้างอิง หรืออื่นๆ
ทั้งนี้ ได้กาหนดแบบตัวอย่าง การกาหนดและการประเมินสมรรถนะ ดังเอกสารแนบท้าย
มาตรฐานทัว่ ไปนี้
(๗) เกณฑ์ ก ารตัด สิน สาหรั บผู้ ผ่า นการประเมิ นสมรรถนะ ให้เ ทศบาลก าหนดตาม
ความเหมาะสม และสอดคล้องกับตาแหน่งงาน

(๘) ภายหลังการประกาศรับสมัครแล้ว ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหา
และเลือกสรร จานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย
(ก) ปลัดเทศบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นประธาน
(ข) ผู้อานวยการสานักหรือผู้อานวยการกองที่รับผิดชอบงาน
เป็นกรรมการ
หรือโครงการของตาแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร
(ค) หัวหน้าสานักปลัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในการเลือกสรรตาแหน่ง ที่นายกเทศมนตรีเห็นสมควร ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์
ในงานที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่ง นั้น ทั้งจากภายในหรือภายนอกเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการ ให้นายกเทศมนตรี
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งนั้นเป็นคณะกรรมการด้วย
คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ตามที่กาหนดในประกาศรับสมัคร ภายใต้หลักการตามข้อ ๑๘
ข้อ ๒๐ เมื่อคณะกรรมการได้ดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงาน
ผลการดาเนินการต่อนายกเทศมนตรี เพื่อประกาศบัญชีรายขื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและดาเนินการจัดจ้าง โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลต่อไป
ให้เทศบาลประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยกาหนดให้บัญชีมีอายุตามที่เห็นสมควร
แต่ทั้งนีต้ ้องไม่เกินกว่า ๑ ปี
ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจานวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะ
เดี ย วกั น หรื อ คล้ า ยคลึ ง กั น ซึ่ ง เทศบาลพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า สามารถใช้ บุ ค คลที่ มี ส มรรถนะในเรื่ อ งเดี ย วกั น ได้
นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
จากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้
ข้อ ๒๑ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลแล้วแต่กรณี เห็นชอบให้กาหนดตาแหน่งใดแล้ว ให้ดาเนินการ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ดังนี้
(๑) ให้นายกเทศมนตรี และผู้รับผิดชอบงานหรือโครงการของตาแหน่ง ที่จะสรรหาและเลือกสรร
กาหนดขอบข่ายงานของตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง คุณสมบัติของตาแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทนที่จะได้รับ และ
เงื่อนไขการจ้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร โดยให้จัดทาเป็นประกาศรับสมัครปิ ดไว้ในที่เปิดเผยเป็นการทั่วไป
มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ วันทาการ ก่อนกาหนดวันรับสมัคร
(๒) เทศบาลอาจกาหนดให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ตาแหน่งละไม่เกิน ๒๐๐ บาท ได้
(๓) ระยะเวลาในการรับสมัครและหลักเกณฑ์การเลือกสรร ให้นาข้อ ๑๙ (๓), (๔), (๔), (๖) และ
(๗) มาใช้โดยอนุโลม
(๔) ภายหลังการประกาศรับสมัครแล้ว ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหา
และเลือกสรร จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย
(ก) นายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมาย
เป็นประธาน
(ข) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่ง
ที่จะสรรหาและเลือกสรร จานวนอย่างน้อยสองคน
เป็นกรรมการ
(ค) ผู้อานวยการสานัก หรือผู้อานวยการกองที่รับผิดชอบงาน
หรือโครงการของตาแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร
เป็นกรรมการ
(ง) ปลัดเทศบาล
เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่กาหนดในประกาศรับสมัคร ภายใต้หลักการตามข้อ ๑๘
ข้อ ๒๒ เมื่อเทศบาลได้ชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างผู้เชี่ ยวชาญพิเศษแล้ ว
ให้นายกเทศมนตรีดาเนินการจัดจ้าง โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ให้ เทศบาลประกาศบัญ ชี รายชื่ อ ผู้ผ่ านการเลื อ กสรร โดยก าหนดให้ บัญ ชีมี อ ายุ ต ามที่
เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๖๐ วัน
ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้าง จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบ
ที่กาหนดแนบท้ายมาตราฐานทัว่ ไปนี้

หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
***************************

ข้อ ๒๔ อัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในหมวดนี้
ข้อ ๒5 พนักงานจ้างประเภทใด หรือตาแหน่งในลักษณะงานใด อาจได้รับสิทธิประโยชน์
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) สิทธิเกี่ยวกับการลา
(๒) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
(๓) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน
(๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
(๔) ค่าเบี้ยประขุม
(๖) สิทธิอื่นๆ ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การ
ได้รับสิทธิ ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด
ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ท่ีกาหนดเกี่ยวกับการได้รับสิทธิ นั้นตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ข้อ ๒๖ หลักการกาหนดค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง
(๑) หลักคุณภาพ เพื่อให้ได้บุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เข้ามา
ปฏิบัติงานภายใต้ระบบสัญญาจ้าง
(๒) หลักความยุตธิ รรม เพื่อให้เกิดความเสมอภาคในโอกาส ไม่เหลื่อมล้า และไม่เลือกปฏิบัติ
(๓) หลักการจูงใจ การจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้เพียงพอ โดยคานึงถึงค่าครอง
ชีพที่เปลี่ยนแปลง ค่าตอบแทนในภาคเอกชน อัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาลและ
ฐานะการคลังของเทศบาล
(๔) หลักความสามารถ อัตราค่าตอบแทนจะจ่ายตามความรู้ ความสามารถ ขีดสมรรถนะ
และผลงานตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้อ ๒๗ บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราแนบท้ายหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขนี้
ข้อ ๒๘* ให้พนักงานจ้างได้รับอัตราค่าตอบตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
พนักงานจ้างลักษณะงานใดซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในกรณีใดจะได้รับค่าตอบแทน
จานวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกาหนดตามบัญชีท้ายประกาศนี้
ในการก าหนดค่ า ตอบแทนของพนั ก งานจ้ า งลั ก ษณะงานใด ให้ พิ จ ารณาจากคุ ณ วุ ฒิ
การศึกษา ทักษะ ประสบการณ์ และผลงาน โดยคานึงถึงงบประมาณของเทศบาล
สาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจในตาแหน่งงานวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งมีประสบการณ์ตรงตาม
ลั ก ษณะงานในต าแหน่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การว่ า จ้ า ง ให้ ไ ด้ รั บ การปรั บ ค่ า ตอบแทนเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ ๕ ต่ อ ทุ ก
ประสบการณ์ ๒ ปี แต่ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน ๕ ขั้น

ข้อ ๒9* หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจาปี
ให้พนักงานจ้างเว้นแต่พนักงานจ้างทัว่ ไป ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทน
ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้
(๑) ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีท่ีแล้วมาในตาแหน่งที่จะเลื่อนค่าตอบแทน
ไม่น้อยกว่า ๘ เดือน (๑ ตุลาคมถึง ๓๐ กันยายน) เพื่อจูงใจให้พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน
ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี ในวันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปี
(๒) พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าระดับดี ได้ไม่เกิน
อัตราร้อยละ ๖ ของฐานค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๔ ของอัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ณ วันที่ ๑ กันยายน
กรณีพนักงานจ้างได้รับค่าตอบแทนถึงขั้นสูงของอัตราค่าตอบแทน ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๖ ของอัตราค่าตอบแทนขั้นสูงตาแหน่งนั้น โดยจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคมของทุกปีท่มี ีการประเมิน ถึง ๓๐ กันยายนของปีถัดไป
ข้ อ ๓๐* ในกรณี ท่ี มี ก ารค านวณเพื่ อ ปรั บ อั ต ราค่ า ตอบแทน หรื อ เลื่ อ นค่ า ตอบแทน
หากคานวณแล้ว มีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท
ข้อ ๓๑*** ให้เทศบาลจัดทาคาสั่งเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามการประเมินผล
การปฏิบัติงานในข้อ ๒๙ โดยพนักงานจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปีท่ีแล้วมา
จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะ จนเกิดผลดี
หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าระดับดี
(๒) ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัย ที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษา
ในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทาให้
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๓) ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๔) ต้องไม่ลา หรือมาทางานสายเกินจานวนครั้งที่นายกเทศมนตรีกาหนดเป็นหนังสือ
ไว้ก่อนแล้ว โดยคานึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่ว น
ราชการหรือหน่วยงาน
(๕) ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปดเดือน โดยมี วันลาในแต่ละครั้งของการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานตามข้อ ๔๐ ไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
(ข) ลาคลอดบุตร ไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาป่วย ซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไม่เกินหกสิบวันทาการ

(ง) ลาป่ว ยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน้า ที่ หรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติงานตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจคัดเสือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับ การระดมพล เข้ารับ
การฝึกวินัยทางทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม
การนั บ จ านวนวั น ลาไม่ เ กิ น ยี่ สิ บ สามวั น ส าหรั บ วั น ลากิ จ ส่ ว นตั ว และวั น ลาป่ ว ยให้ นั บ
เฉพาะวันทาการ
ทั้งนี้ ให้ น ายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อทาหน้ า ที่พิจารณาและเสนอความเห็ นเกี่ยวกับการเลื่อ นค่าตอบแทนของพนั กงานจ้างที่ผ่านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าระดับดี ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ หรือ
รองปลัดเทศบาล ไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นกรรมการ ในกรณีท่ีเทศบาลมีพนักงานจ้างปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง
ในสถานศึกษาโดยไม่รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ คน เป็นกรรมการด้วย
และให้ข้าราชการเทศบาลที่รับผิดขอบงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาล เป็นเลขานุการ
แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้เป็นไปตามที่สานักงาน ก.ท. กาหนด
ข้อ ๓๒* พนักงานผู้ผ่านการประเมินผลปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างได้ ให้พนักงานจ้างผู้นั้น
ได้รับการพิจารณาเลือนค่าตอบแทนในลักษณะงานนั้น ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักการใน
ข้อ ๒๙ ได้
ข้อ ๓๓* ให้พนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้า ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม

หมวด ๖ การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
***************************

ข้อ ๓๔ ในระหว่างสัญญาจ้างให้เทศบาลจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ ให้กระทาในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
(ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
(๒) การประเมินผลการปฏิบั ติ งานของพนั กงานจ้ างผู้ เชี่ ยวชาญพิ เศษ ให้ กระทาในกรณี
ดังต่อไปนี้
(ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
(ข) การประเมินผลสาเร็จของงานตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง
(๓) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างทั่วไป ให้กระทาในกรณีการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในหมวดนี้
ข้อ ๓5 พนักงานจ้างผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ ๓๔ ให้นายกเทศมนตรี
รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เพื่อให้ความเห็นชอบในการเลิกจ้างและให้ถือว่าสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง
ผู้ นั้ น สิ้ น สุ ด ลง โดยให้ เ ทศบาลแจ้ ง ให้ พ นั ก งานจ้ า งผู้ นั้ น ทราบภายในเจ็ ด วั น นั บ แต่ วั น ที่ ท ราบมติ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ข้อ ๓๖ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการที่
เทศบาลจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานจ้าง และนาผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล ประกอบการ
พิจารณาในเรื่องต่างๆ แล้วแต่กรณี ดังนี้
(๑) การเลื่อนค่าตอบแทน
(๒) การเลิกจ้าง
(๓) การต่อสัญญาจ้าง
(๔) อื่นๆ
ข้อ ๓๗ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง มี ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไป
(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ข้อ ๓๘* ให้ เทศบาลกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิ นผลการปฏิบัติ งาน ภายใต้
หลักการที่จะประเมินผลการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานของผลสาเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานโดยเทศบาล
กาหนดตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน

ข้อ ๓๙*** การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว่ ไป
ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกาหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
(๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
(ก) ปริมาณผลงาน
(ข) คุณภาพผลงาน
(ค) ความรวดเร็ว หรือความตรงต่อเวลา
(ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
(๒) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้ เทศบาลกาหนดสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความสาเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ่งขี้ ท่ีพึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะ
แล้วให้ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้างเปรียบเทียบกับสมรรถนะ และ
พฤติกรรมบ่งชี้ท่ีกาหนด โดยให้นาสมรรถนะของพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กาหนดมาใช้สาหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้
พนักงานจ้างทั่วไปให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๑
พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจสาหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจาสายงานอย่างน้อย ๓ สมรรถนะ เข่นเดียวกัน กับ
พนักงานเทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงาน
หรือระดับปฏิบัติการ แล้วแต่กรณี
พนักงานจ้างตามภารกิจสาหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ โดยกาหนด
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๒
พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ ด้าน และสมรรถนะประจา
สายงาน ๓ สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพื้น ที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพื่อ
ประโยชน์ท้องถิ่น โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๓
ในแต่ละรอบการประเมิน ให้เทศบาลนาผลคะแนนการประเมิ นผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานจ้างมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดยกาหนดคะแนนประเมิน
ของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้
ดีเด่น
ตั้งแต่ร้อยละ
๙๕ ถึง
๑๐๐ คะแนน
ดีมาก
ตั้งแต่ร้อยละ
๘๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๕ คะแนน
ดี
ตั้งแต่ร้อยละ
๗๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๕ คะแนน
พอใช้
ตั้งแต่ร้อยละ
๖๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๕ คะแนน
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ คะแนน
แบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ และพนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป
เทศบาลอาจ พิจารณาใช้ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ หรืออาจปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
และวิธีทีเทศบาล เลือกใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างก็ได้ สาหรับพนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้เทศบาลกาหนดขึ้นได้เอง หรือปรับใช้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้การประเมินดังกล่าวต้อง

ครอบคลุมงาน/ภารกิจ ที่ไ ด้รับมอบหมาย ความสาเร็จของงาน ผลผลิต ที่ค าดหวังจากการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
(๓) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ให้ดาเนินการ ตามวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้เทศบาลกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมิน
และพนักงานจ้างแต่ละคนร่วมกันวางแผนและกาหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือ ความสาเร็จของงานซึ่งพนักงานจ้างผู้นั้นต้อง
รับผิด ชอบในรอบการประเมิน นั้น โดยกาหนดด้วยตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่ง ชี้
ความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการทางานที่
คาดหวังตาม (๒) ด้วย
(ข) ในระหว่ า งรอบการประเมิ น ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง เป็ น ผู้ ป ระเมิ น ติ ด ตาม
ความก้าวหน้า ในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม (ก) รวมทั้งคอยให้
คาแนะนาและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานจ้าง
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสาเร็จของงานที่กาหนด
(ค) เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการ
ต้นสังกัดพนักงานจ้างดาเนินการ ดังนี้
(๑) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีเ่ ทศบาลกาหนด
(๒) จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อจัดทาบัญชีรายชื่อพนักงานจ้าง
ตามลาดับคะแนนผลการประเมิน
(๓) ส่ว นราชการเสนอบัญชีรายชื่อพนักงานจ้างตามส าคับคะแนนผลการประเมิน
ให้ คณะกรรมการกลั่ นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน
ความโปร่ ง ใส และเป็ นธรรมของการประเมิ น ก่ อ นที่จ ะเสนอผลการประเมิ น
ต่อนายกเทศมนตรีเพื่อนาไปใช้ในการเลื่อนอัตราค่าตอบแทน

ข้อ ๔๐ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว่ ไป
ปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณ คือ
ครั้งที่ ๑ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม
ครั้งที่ ๒ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน
ข้ อ ๔๑*** ให้ น ายกเทศมนตรี แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานประกอบด้วย
(๑) ปลัดเทศบาล
เป็นประธานกรรมการ
(๒) หัวหน้าส่วนราชการ หรือรองปลัดเทศบาลไม่น้อยกว่า ๒ คน
เป็นกรรมการ
(๓) ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการกลั่น กรองการประเมิ นผลการปฏิบั ติง าน มี ห น้า ที่ใ นการกลั่น กรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อทาหน้า ที่กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาเสนอ
ความเห็ นชอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมจากการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา หรือผู้ประเมินในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกเทศมนตรี

ข้อ ๔๒ เมื่อ เสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็น
ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างทั่วไปผู้รับการประเมินทราบ
และให้คาปรึกษา แนะนาแก่พนักงานจ้างดังกล่าว เพื่อแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
ข้อ ๔๓ พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างทัว่ ไปผู้ใดซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผล
การปฏิบัติงานแล้ว มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินติดต่อกัน ๒ ครั้งต่ากว่าระดั บดี ให้ผู้บังคับบัญชาทา
ความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาเลิกจ้าง โดยหากนายกเทศมนตรีเห็ นควรเลิกจ้าง ให้เสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อพิจารณามีมติ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติ
ประการใด ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติตามมตินั้น
ข้อ ๔๔* กรณีท่จี ะมีการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างให้เทศบาลดาเนินการดังนี้
(๑) เทศบาลจะต้องมีกรอบอัตรากาลังของพนัก งานจ้างจึงจะสามารถดาเนินการต่อ
สัญญาจ้างได้
(๒) เทศบาลจะต้องมีหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนที่แสดงว่านโยบาย แผนงาน หรือ
โครงการที่ดาเนินการอยู่ นั้น ยังคงมีการดาเนินการต่อและจาเป็นต้องใช้พนักงานจ้างปฏิบัติงานต่อไป
หากเทศบาลไม่มีแผนงานหรือโครงการที่จาเป็นต้องปฏิบัติ หรือไม่มีหลักฐานแสดงโดยชัดเจน ให้เลิกจ้าง
พนักงานจ้าง แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(๓) ให้นาผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้นมาประกอบการพิจารณา
ในการต่อสัญญาจ้าง โดยผู้ ท่ีได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างจะต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เฉลี่ ย ย้ อ นหลั ง ๒ ปี ไม่ ต่ า กว่ า ระดั บ ดี ทั้ ง นี้ ก ารต่ อ สั ญ ญาจ้ า งให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาท าความเห็ น เสนอ
นายกเทศมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งจ้างโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ข้อ ๔5* การประเมิน ผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้เชี่ ยวชาญพิเศษ ให้กาหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางดังต่อไปนี้
(๑) ให้ น ายกเทศมนตรี และผู้ รั บ ผิ ด ชอบงาน/โครงการ ร่ ว มกั น ประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ ประเมินจาก
ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย พฤติกรรม และคุณลักษณะการปฏิบัติงาน โดยสอดรับกับข้อตกลง/
เงื่อนไขในสัญญาจ้าง ทั้งนี้ โดยกาหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
(๓) ให้เทศบาลกาหนดระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นรายเดือน หรือเป็นระยะๆ เมื่องาน/โครงงาน ได้ดาเนินการสาเร็จ1ไปแล้วร้อยละ ๒๔
ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๗๔ และร้อยละ ๑๐๐ หรืออื่นๆ โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายของงาน/โครงการ
ข้อ ๔๖ ให้เทศบาลวางระบบการจัดเก็บผลการประเมิน เพื่อนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ท่ี
กาหนดไว้ในข้อ ๓๖

หมวดที่ ๗ วินยั และการรักษาวินยั
***************************

ข้อ ๔๗ พนั กงานจ้างมีหน้า ที่ต้องปฏิบัติงานตามที่กาหนดในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
ตามที่เทศบาลกาหนด และตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง และมีหน้า ที่ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ข้อ ๔๘** พนักงานจ้างต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัด ตามที่กาหนดไว้เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และ
การร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลกาหนดไว้
พนักงานจ้างผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้าม หรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามวรรคหนึ่งพนักงานจ้างผู้นั้น
เป็นผู้กระทาผิดวินัย จะต้องไต้รับโทษทางวินัย ซึ่งมี ๔ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดค่าตอบแทน
(๓) ลดค่าตอบแทน
(๔) ไล่ออก
ข้อ ๔๙ การกระทาความผิดดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๑) กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(๒) จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่กาหนดให้ปฏิบัติ
จนเป็นเหตุให้ ทางราชการไต้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๓) ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย
อย่างร้ายแรง
(๔)ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา หรือขัดคาสั่ง หรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม
คาสั่งของ ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๔๗ จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๔) ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทางานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน
(๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทางานจนทาให้งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๘) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือกระทาความผิดอาญาโดยมีคาพิพากษาถึง ที่สุดให้
จาคุกหรือหนักกว่าโทษจาคุก
(๙) การกระทาอื่นใดที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนดว่าเป็นความผิดวินยั
อย่างร้ายแรง

ข้อ ๕๐ เมื่อมีกรณีท่พี นักงานจ้างถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้นายกเทศมนตรี
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดาเนินการสอบสวนโดยเร็ว และต้องให้โอกาสพนักงานจ้างที่ถูกกล่าวหาชีแ้ จง
และแสดงพยานหลักฐาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในกรณีท่ีผลการสอบสวนปรากฏว่าพนักงานจ้างผู้ นั้น
กระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้นายกเทศมนตรีรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาแต่ถา้
ไม่มีมูลกระทาผิดให้สั่งยุติเรื่องและรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลมีมติประการใดให้นายกเทศมนตรีปฏิบั ติตามมตินั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับทราบมติ
แต่ถ้าไม่มีมูลกระทาความผิดให้สั่งยุติเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนพนักงานจ้างตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนการลงโทษทางวินัยการให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของ
พนักงานเทศบาลตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
ข้อ ๕๑** ในกรณีท่ีปรากฏว่าพนักงานจ้างกระทาความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้นายกเทศมนตรี
หรือผู้บังคับบัญชาของพนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมาย สอบสวนให้ได้ความจริงและยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร
กรณีท่ีผลการสอบสวนตามวรรคหนึ่งปรากฏว่าพนักงานจ้างผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ให้นายกเทศมนตรีหรือผู้บังคับบัญชาของพนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาสั่งลงโทษพนักงานจ้างผู้นั้น
ในสถานโทษและอัตราโทษ ดังนี้
(๑) นายกเทศมนตรี สั่งลงโทษภาคทัณฑ์หรือตัดค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕ % และ
เป็นเวลาไม่เกินสามเดือน หรือลดค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๔ %
(๒) ปลัดเทศบาลสั่งลงโทษภาคทัณฑ์หรือตัดค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕ % และ
เป็นเวลาไม่เกินสองเดือน
(๓) ผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ สั่งลงโทษภาคทัณฑ์หรือตัดค่าตอบแทน
ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕ % และเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งเดือน
(๔) หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้างาน สั่งลงโทษภาคทัณฑ์
การสั่งลงโทษตามวรรคสองให้สั่งลงโทษตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุ
อันควรลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ ได้ แต่สาหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะ
กรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน
ในกรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทาทัณฑ์บน
เป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเดือนก็ได้
เมื่อได้มีการสั่งลงโทษหรือทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือว่ากล่าวตักเตือน หรือสั่งยุติเรื่อง
กรณีไ ม่มีมูลกระทาความผิด ให้ รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล มีมติประการใดให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติตามมตินั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันทราบมติ
ข้อ ๕๒ การพิจารณาเกี่ยวกับรายงานตามข้อ ๕๐ และข้อ ๕๑ และการสั่งลงโทษแบบ
คาสั่งลงโทษ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัยการให้ออกจากราชการ
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม

หมวด ๘ การอุทธรณ์ และร้องทุกข์
***************************

ข้อ ๕๓ พนักงานจ้างผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย หรือเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้า ที่
ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเกิดความคับข้องใจ อันเกิดจาก
การปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน ให้ผู้ นั้นมีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ โดยให้นาหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับ การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมาใช้โดยอนุโลม

หมวด ๙ การสิน้ สุดสัญญาจ้าง
***************************

ข้อ ๕๔ สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ครบกาหนดตามสัญญาจ้าง
(๒) พนักงานจ้างขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรฐานทัว่ ไปนี้
(๓) พนักงานจ้างตาย
(๔) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ ๓๔
(๔) พนักงานจ้างถูกไล่ออก เพราะกระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๖) เหตุอื่นตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานทัว่ ไปนี้ หรือตามสัญญาจ้าง
ข้อ 55 ในสัญญาจ้างพนักงานจ้างผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้ยื่นหนังสือ
ขอลาออกต่ อนายกเทศมนตรี ตามหลั กเกณฑ์ และเงื่ อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวิ นั ย การให้ ออก จากราชการ
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล โดยอนุโลม
ข้อ 5๖ เทศบาลอาจบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานจ้างผู้ใดก่อนครบกาหนดตามสัญญาจ้างได้
โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่เป็นเหตุ ท่ีพนักงานจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทนการเลิกสัญญาจ้างได้
เว้นแต่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจะกาหนดให้ในกรณีใดได้รับค่าตอบแทนการออกจากงานโดย
ไม่มีความผิดไว้
ข้อ 5๗ เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง ทางราชการเทศบาลอาจสั่ งให้ พ นั ก งานจ้ า งไปปฏิ บั ติ ง าน
นอกเหนือ จากเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้างได้โดยไม่เป็นเหตุให้พนักงานจ้างอ้างขอเลิกสัญญาจ้าง หรือ
เรียกประโยชน์ ตอบแทนใดๆ ในการนี้เทศบาลอาจกาหนดให้ค่าล่วงเวลา หรือค่าตอบแทนอื่นจากการสั่งให้
ไปปฏิบัติงานดังกล่าว
ข้อ 5๘ ในกรณีท่ีบุคคลใดพ้นจากการเป็นพนักงานจ้างแล้ว หากในการปฏิบัติงานของ
บุคคลนั้นในระหว่างที่เป็นพนักงานจ้าง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ ให้บุคคลดังกล่าวต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยในการนี้เทศบาลอาจหัก
ค่าตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้นจะได้รับจากเทศบาลไว้ เพื่อชาระค่าความเสียหายดังกล่าวก็ได้
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หมวด ๑๐ การลา
***************************

ข้อ ๕๙ การลาป่วยของพนักงานจ้างกาหนดไว้ดังนี้
(๑) การลาป่วยกรณีปกติ
(ก) ในปีหนึ่งพนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษมีสิทธิลาป่วย
โดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลาได้ไม่เกินหกสิบวัน
(ข) พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไปที่ มี ร ะยะเวลาการจ้ า งหนึ่ ง ปี มี สิ ท ธิ ล าป่ ว ยโดยได้ รั บ
ค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสิบห้าวันทาการ
ในกรณีท่ีมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เก้าเดือนขึ้นไปแต่ไม่หนึ่งถึงหนึ่งปี มีสิทธิลาป่วย
โดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินแปดวันทาการ
ในกรณีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงเก้าเดือน มีสิทธิลาป่วย
โดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินหกวันทาการ
ในกรณีท่ีมีระยะเวลาการจ้างต่ากว่าหกเดือน มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับ ค่าตอบแทน
อัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสี่วันทาการ
(๒) การลาป่วยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่
(ก) พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ป่วยเพราะเหตุ
ปฏิ บั ติ ร าชการในหน้ า ที่ หรื อ เนื่อ งจากการปฏิ บั ติ ร าชการในหน้า ที่ หรื อ ถู ก
ประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ ถ้าลาป่วยครบตาม (๑) (ก) แล้วยังไม่หาย
และแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หาย และ
สามารถท างานได้ ก็ ใ ห้ ล าป่ ว ยเพื่ อ รั ก ษาพยาบาลเท่ า ที่ น ายกเทศมนตรี
เห็ น สมควรอนุ ญาตให้ ล า โดยได้ รับ ค่ าตอบแทนอัต ราปกติ แต่ ถ้า แพทย์ ล ง
ความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายได้ ก็ให้พิจารณาเลิกจ้าง
(ข) ถ้าอันตรายหรือการเจ็บป่วย หรือการถูกประทุษร้าย อันเกิดจากกรณีดังกล่าวใน
(ก) ทาให้พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษผู้ใด ตกเป็น
ผู้ทุพพลภาพหรือพิการ อันเป็นเหตุ จะต้องเลิกจ้างตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
หากนายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นว่าพนักงานจ้างผู้นั้นยังอาจ ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด
ที่เหมาะสมได้ และเมื่อพนักงานจ้างผู้ นั้นสมัครใจจะปฏิบัติหน้า ที่ต่อไป ให้สั่ง
พนักงานจ้างผู้นั้น ไปปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอื่นที่เหมาะสมโดยไม่ต้องเลิกจ้างก็ได้
โดยให้อยู่ในดุลพินิจของนายกเทศมนตรี
(ค) พนักงานจ้างทั่วไปป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติงาน ใน
หน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาตามหน้า ที่ ถ้าลาป่วยครบตาม (๑) (ข)
แล้วยังไม่หาย และแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หาย
และสามารถทางานได้ให้นายกเทศมนตรีมีอานาจ อนุญาตให้ลาป่วยเพื่อ รักษาพยาบาล
โดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติได้ตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน และถ้าแพทย์
ลงความเห็นว่าไม,มีทางทีจ่ ะรักษาให้หายได้ให้พิจารณาเลิกจ้าง
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ลูกจ้างผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติงานได้ ให้ยื่นใบลาต่อนายกเทศมนตรีก่อน หรือในวัน ที่ลา
เว้นแต่กรณีจาเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
การลาป่วยเกินสามวัน ต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันขั้นหนึ่งส่งพร้อมกับใบลาด้วย
เว้นแต่ผู้มีอานาจอนุญาตให้ลาจะเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๖๐ ในปีหนึ่งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลากิจส่วนตัว
รวมทั้งลาไปต่างประเทศ โดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินสี่สิบห้าวันทาการ แต่ในปีแรก
ที่ได้รับการจ้างให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาไม่เกินสิบห้าวัน
พนักงานจ้างตามวรรคหนึ่งผู้ใดประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้นและเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจาเป็นไม่สามารถขอรับอนุญาตได้ทัน
จะเสนอใบลาพร้อมระบุเหตุจาเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
ข้อ ๖๑* การลาพักผ่อนประจาปีของพนักงานจ้างมีสิ ทธิลาพักผ่อนโดยให้ได้รับค่าตอบแทน
ระหว่างลาปีหนึ่งไม่เกินสิบวันทาการ สาหรับในปีแรกที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างยังไม่ครบหกเดือน ไม่มีสิทธิ
ลาพักผ่อน เว้น แต่ผู้ ที่เคยได้รั บ การจ้ างเป็ นพนักงานจ้างมาแล้ วไม่น้อยกว่าหกเดือน และได้ พ้นจากการเป็น
พนักงานจ้างไปแล้วแต่ต่อมาได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในเทศบาลเดิมอีก
ข้อ ๖๒* การลาคลอดบุตรของพนักงานจ้ าง มีสิทธิลาคลอดบุตรได้เก้าสิบวัน นับรวมวันหยุด
ประจาสัปดาห์ และวันหยุดพิเศษในระหว่างลา โดยได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาไม่เกินสี่สิบห้าวัน และมีสิทธิได้รับ
เงิ น สงเคราะห์ ก ารหยุ ด งานเพื่ อ การคลอดบุ ต รจากกองทุ น ประกั น สั ง คม ทั้ ง นี้ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไข
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
ข้อ ๖๓ พนักงานจ้ างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่ยังไม่เคยอุปสมบท ใน
พระพุทธศาสนา หรื อยั ง ไม่ เคยไปประกอบพิธีฮั จย์ ณ เมือ งเมกกะ ประเทศซาอุ ดิอ าระเบีย ประสงค์จ ะลา
อุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ แล้วแต่กรณีมีสิทธิลาโดยได้รับค่ าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลาไม่ เกินหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวัน ในปีแรกทีจ่ ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างดังกล่าวจะไม่ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
ผู้ประสงค์จะลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
ก่อนวันอุปสมบท หรือวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เว้นแต่มีเหตุผลอันควรจะเสนอใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชาน้อยกว่าหกสิบวันก็ได้
อานาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกเทศมนตรี
ข้อ ๖๔ การลาเพื่อ ตรวจคั ดเลื อ กเข้า รั บราชการทหาร เข้า รับ การระดมพล เข้ ารั บการฝึ ก
วิชาการทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(๑) พนักงานจ้างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร โดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติในระหว่างนั้น การลาดังกล่าวจะต้องให้ผู้ลาแสดงจานวนวัน
ทีต่ ้องเดินทางไปกลับ และวันทีต่ ้องอยู่เพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหารเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) พนั กงานจ้ างตามภารกิ จและพนั กงานจ้ างผู้ เชี่ ยวชาญพิ เศษ มี สิ ทธิ ลาเข้ ารั บระดมพล
หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม โดยให้ ได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติ ในระหว่าง
การระดมพล หรื อเข้ารั บการฝึ กวิ ชาการทหาร หรื อเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมนั้น แต่ถ้าพ้นระยะเวลาของ
การดังกล่าวแล้ว ไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน ให้งดจ่ายค่าตอบแทนหลังจากนั้น ไว้จนถึงวันเข้า
ปฏิบัติงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น นายกเทศมนตรีจะให้จ่ายค่าตอบแทนระหว่างนั้นต่อไปอีกก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน
เจ็ดวัน
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(๓) ในกรณีพนักงานจ้างทั่วไปลาเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร ให้ได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติ
ไม่เกินหกสิบวัน ส่วนการลาเพื่อเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม แล้วแต่กรณี ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนอัตราปกติไม่เกินสามสิบวัน
ในกรณีก ารลาตาม (๒)และ (๓)หากพนัก งานจ้ า งใต้ รั บ เงิ น เดือ นตามชั้ น ยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแล้ว ไม่มีสิทธิใต้รับค่าตอบแทนของเทศบาล อานาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกเทศมนตรี
ข้อ ๖๕ การลาครึ่งวันในตอนเข้า หรือตอนบ่ายของพนักงานจ้าง ให้นับเป็นการลาครึ่งวัน ตาม
ประเภทการลานั้นๆ
ข้อ ๖๖* การลานอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของนายกเทศมนตรี
แต่ไม่ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
การอนุญาตให้ลาตามข้อ 59, ๖๐, ๖๑ และข้อ ๖๒ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาลกาหนด
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หมวด ๑๑ การจ่ายค่าตอบแทน
***************************

ข้อ ๖๗ ห้ามสั่งพนักงานจ้างไปปฏิบัติราชการในท้องถิ่นอื่น เว้นแต่ในกรณีจาเป็นแท้จริง ที่
ต้องใช้ความรู้ ความชานาญพิเศษ หรือความไว้วางใจในพนักงานจ้างนั้น และไม่อาจหาจ้างได้ในท้องถิ่นนั้น
ข้อ ๖๘ การปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติ หรือการปฏิบัติราชการในวันหยุดประจา
สัปดาห์ หรือในวันหยุดพิเศษ ซึ่งจะต้องจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลา หรือค่าตอบแทนในวันหยุด ให้กระทาได้
ในกรณีท่จี าเป็น หรือรีบด่วน โดยมีคาสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจเป็นหลักฐาน
ข้อ ๖๙ การจ่ายค่าตอบแทนในวันทางานปกติและกาหนดเวลาทางาน ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(ก) กาหนดให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทิน โดยปกติให้จ่ายในวันสิ้น
เดือน ถ้าวันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุด ราชการก็ให้จ่ายได้ในวันเปิดทาการก่อนวันสิ้นเดือน ในกรณี ท่ีมีความ
จาเป็น ที่จะกาหนดวันที่จ่ายค่าตอบแทนเป็นวันอื่นของเดือนถัดไป จะต้องได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี
(ข) กาหนดเวลาทางานปกติ ให้เป็นไปตามเวลาทางานของทางราชการ เว้นแต่ถ้ามีงาน
เป็นลักษณะพิเศษที่จะเข้าทางานและเลิกงานตามปกติไม่ได้ ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้กาหนดโดยจะต้องมี
เวลาทางานไม่น้อยกว่าวันละเจ็ดชั่วโมง แต่สัปดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก
ข้อ ๗๐ การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติ หรือปฏิบัติราชการ
วันหยุด ประจาสัปดาห์ หรื อในวันหยุดพิเศษ ให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายที่ใช้สาหรับพนักงาน
เทศบาลโดยอนุโลม
ข้อ ๗๑ การจ่ายค่าตอบแทนในกรณีพนักงานจ้างถูกสั่งให้ไปปฏิบัติงานในท้องถิ่นอื่นตาม
ข้อ ๖๗ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(๑)ให้จ่ายค่าตอบแทนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ
(๒) การปฏิบัติงานในวันทางานปกติ การปฏิบัติงานนอกเวลา การปฏิบัติงานในวันหยุด
หรือในกรณี ในวันหยุดพิเศษ ให้จ่ายค่าตอบแทนใต้ตามเกณฑ์เสมือนปฏิบัติงานในสานักงานที่ตั้งปกติ เว้น
แต่ในกรณีวันหยุด ประจาสัปดาห์ซึ่งปกติไม่จ่ายค่าตอบแทนให้ ให้จ่ายค่าตอบแทนอัตราปกติ
ข้อ ๗๒ พนักงานจ้างผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายค่าตอบแทนจนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย
หรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนก่อนวันถึงแก่ความตาย และให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจานวนสามเท่าของ
อัตราค่าตอบแทนปกติทั้งเดือนในเดือนสุดท้ายก่อนวันถึงแก่ความตาย
ข้อ ๗๓ พนักงานจ้างซึ่งถูกสั่งพักราชการผู้ใดถึงแก่ความตาย ผู้มีอานาจได้วินิจฉัยตามข้อ ๗๗
แล้วสั่งจ่ายค่าตอบแทนเป็นจานวนเท่าใด ให้จ่ายค่าตอบแทนตามจานวนที่วินิจฉัยให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย
หรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนก่อนวันถึงแก่ความตาย นอกจากนี้ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษอีกจานวนหนึ่ง
เป็นจานวนสามเท่าของจานวนค่าตอบแทนนั้น
ถ้าผู้มีอานาจวินิจฉัยแล้วสั่งไม่จ่ายค่าตอบแทน ให้จ่ายค่าตอบแทนให้เพียงวันสุดท้ายทีผ่ นู้ นั้
มาปฏิบัติงาน และไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
ข้อ ๗๔ พนักงานจ้างที่ขาด หรือหนีราชการ ห้ามมิให้จ่ายค่าตอบแทนสาหรับวัน ที่ขาด
หรือหนีราชการนั้น
พนักงานจ้างผู้ใดตายในระหว่างขาดราชการ ให้จ่ายค่าตอบแทนให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้นั้น
มาปฏิบัติงาน และไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
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ข้อ ๗5 ค่าตอบแทนที่จ่ายตามข้อ ๗๒ ถึงข้อ ๗๔ เป็นทรัพย์สินของผู้ตายในขณะตายและ
ให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก
เงินช่วยพิเศษตามข้อ ๗๒ หรือข้อ ๗๓ ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งพนักงานจ้างได้แสดงเจตนาระบุ
ไว้เป็นหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด
ถ้าพนักงานจ้างผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบุไว้ตามวรรคสอง หรือบุคคลซึ่งพนักงานจ้างผูต้ าย
ได้แสดงเจตนาระบุไว้ได้ตายไปเสียก่อน ให้จ่ายแก่บุคคลตามลาดับก่อนหลัง ดังต่อไปนี้
(๑) คู่สมรส
(๒) บุตร
(๓) บิดามารดา
(๔) ผู้ท่ีได้อยู่ในอุปการะของผู้ตายตลอดมาโดยจาเป็นต้องมีผู้อุปการะและความตาย
ของผู้นั้นทาให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอุปการะ ซึ่งนายกเทศมนตรีเห็นว่ามีหลักฐานแสดงได้
ว่าเป็นผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตาย
(5) ผู้ ท่ี อุ ป การะเลี้ ย งดู ใ ห้ ก ารศึ ก ษาผู้ ต ายมาแต่ เ ยาว์ ซึ่ ง นายกเทศมนตรี เ ห็ น ว่ า มี
หลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อุปการะผู้ตาย
เมื่อปรากฏว่ามีบุคคลในลาดับก่อนดังกล่าวในวรรคสาม บุคคลนั้นมีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษ
แต่ในลาดับเดียวผูท้ ่อี ยู่ในลาดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ
ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีตัวมาขอรับภายในระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วัน ที่พนักงานจ้าง
ผูน้ ั้นถึงแก่ความตายการจ่ายเงินช่วยพิเศษก็เป็นอันไม่ต้องจ่าย
ในกรณี ท่ีเทศบาลมีความจาเป็นต้องเข้าเป็นผู้จัด การศพพนักงานจ้างผู้ถึงแก่ความตาย
เพราะไม่มีผู้ใดเข้าจัดการศพในเวลาอันควร ก็ให้เทศบาลหักค่าใช้จ่ายจากเงินช่วยพิเศษที่ต้องจ่ายตาม
ประกาศนี้ได้เท่าที่จ่ายจริงและมอบส่วนที่เหลือให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
ข้อ ๗๖ เทศบาลใดมีความจาเป็นที่จะต้องสั่งให้พนักงานจ้างไปฝึกอบรม หรือดูงานเกี่ยวกับ
หน้าที่ ที่พนักงานจ้างนั้นปฏิบัติอยู่ ณ ต่างประเทศ หรือภายในประเทศ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติ
ตลอดระยะเวลาที่ไปฝึกอบรม หรือดูงานนั้น ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้อนุมัติ
ข้อ ๗๗ พนักงานจ้างที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน
หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา และถูกสั่งพักราชการไว้ก่อนจนกว่าคดี หรือ
กรณีถึงที่สุดการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างพักราชการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(๑) พนั ก งานจ้ า งผู้ ใ ดถู ก สั่ ง พั ก ราชการ ให้ ง ดการเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนตั้ ง แต่ วั น ที่
ถูกสั่งพักราชการ ไว้ก่อน เว้นแต่พนักงานจ้างผู้ นั้นได้ปฏิบัติราชการตามหน้า ที่ล่วงเลยวันให้พักราชการ
เพราะมิได้ทราบคาสั่ง ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ถึงวันที่ทราบ หรือควรได้รับทราบคาสั่งนั้น
(๒) ถ้า ปรากฏว่ าพนั ก งานจ้า งผู้ ถูก สั่ง พัก ราชการไว้ ก่ อน มิ ได้ กระท าความผิ ด และ
ไม่มีมลทิน หรือมัวหมอง ให้จ่ายค่าตอบแทนให้เต็มอัตราปกติ
(๓) ถ้าปรากฏว่าพนักงานจ้างผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน มิได้กระทาความผิด แต่มีมลทิน
หรื อ มั ว หมอง หรื อ กระท าความผิ ด แต่ ถู ก ลงโทษไม่ ถึ ง ไล่ อ อก ให้ จ่ า ยค่ า ตอบแทนได้ ค รึ่ ง หนึ่ ง ของ
ค่าตอบแทนอัตราปกติ
(๔) ถ้าปรากฏว่าพนั กงานจ้างผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน ได้กระทาความผิดและถูก
ลงโทษไล่ออก ห้ามจ่ายค่าตอบแทน
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(5) ในกรณีพนักงานจ้างซึ่งถูกพักราชการไว้ก่อนผู้ใดถึงแก่ความตายก่อนคดี หรือกรณีถึงที่สุด
ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาวินิจฉัยต่อไปด้วย ว่าควรจะจ่ายค่าตอบแทนระหว่างเวลานั้น หรือไม่เพียงใด
โดยอนุโลม (๒) (๓) และ (๔) ทั้งนี้ให้จ่ายค่าตอบแทนตามจานวนที่วินิจฉัยให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตายหรือ
เพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนก่อนถึงแก่ความตาย
กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ถือปฏิบัติทานองเดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างพักราชการ
ข้อ ๗๘ ให้นาความในข้อ ๗๗ มาใช้บังคับแก่การจ่ายค่า ตอบแทนพนักงานจ้างระหว่าง
อุทธรณ์คาสั่งลงโทษไล่ออก หรือระหว่างถูกพนักงานสอบสวนควบคุมตัวดาเนินคดีอาญา หรือถูกควบคุมตัว
ตามคาพิพากษาของศาลโดยอนุโลม
ข้อ ๗๙ การจ่ายค่าตอบแทนของผู้ซึ่งถูกลงโทษตัดค่าตอบแทน ถ้าภายหลังผู้นั้นได้รับการแต่งตั้ง
หรื อ ปรั บ ค่า ตอบแทน โดยได้ รั บ ค่ าตอบแทนต่า งจากเดิ ม และยั งไม่ พ้น โทษตั ด ค่า ตอบแทน ให้ค งตั ด
ค่าตอบแทนต่อไปตามจานวนเดิม
การจ่ายค่าตอบแทนในกรณี
(๑) ลาออก ให้จ่ายให้ถึงวันก่อนถึงกาหนดลาออก แต่ถ้าถึงกาหนดลาออกแล้วยังไม่ได้
รับทราบคาสั่งอนุญาตให้ลาออก และพนักงานจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมาให้จ่ายได้ถึงวันทราบคาสั่ง
หรือควรได้รับทราบคาสั่ง
(๒) ไล่ออกหรือเลิกจ้าง ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนระบุในคาสั่ง แต่ถ้ายังไม่รับทราบคาสั่งและ
พนักงานจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันทราบคาสั่ง หรือควรได้รับทราบคาสั่ง
(๓) สิ้นสุดสัญญาจ้าง ให้จ่ายได้ถึงวันสุดท้ายที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ ท่ีมิได้มาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานทั่วไปนี้ และเป็นกรณีเดียวกับที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นบัญญัติสิทธิไว้สาหรับพนักงานเทศบาล
หรือคณะรัฐมนตรีกาหนดสิทธิให้จ่ายเงินเดือนข้าราชการไว้แล้วให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกาหนด
หลักเกณฑ์ก ารจ่า ยค่าตอบแทนพนั ก งานจ้ างให้ สอดคล้องกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีดัง กล่า ว
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทัว่ ไปนี้
ข้อ ๘๐ พนักงานจ้างมีสิทธิได้รับเงินทาขวัญตามระเบียบ กฎหมาย หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การจ่ายเงิน ทาขวัญพนั กงานเทศบาลและพนักงานราชการ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ย
พนักงานราชการ พ.ศ.๒๔๔๗ ซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่
ข้อ ๘๑ ให้เทศบาลเป็นหน่วยงานกลางทะเบียนพนักงานจ้างของเทศบาลโดยดาเนินการจัดทา
ทะเบียนพนักงานจ้าง แก้ไขและเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันเสมอ และเก็บรักษาไว้ ณ เทศบาล
ทะเบียนพนักงานจ้างของเทศบาลถือเป็นเอกสารลับของทางราชการไม่พึงเปิดเผยต่อผู้อื่น
การขอคัดทะเบียนพนักงานจ้างของเทศบาล หรือตรวจสอบรายการให้ดาเนินการขออนุมัติตามระเบียบ
ของทางราชการ
ข้อ ๘๒ ให้พนักงานจ้างของเทศบาลปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติตน
ตามประกาศก าหนดมาตรฐานคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมที่ ก าหนดไว้ ส าหรั บ พนั ก งานเทศบาล ตามที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกาหนด
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๘๓ ในกรณีท่ีอัตราลูกจ้างตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
สาหรับลูกจ้างของเทศบาลว่างลงในทุกกรณีให้ยุบเลิกตาแหน่งนั้น หากยังไม่มีกรอบอัตรากาลังพนักงานจ้าง
และเทศบาลยังมีความจาเป็นไม่อาจจ้างเหมาบริการได้ ให้ขออนุมัติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อ
พิจารณากาหนดให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างทัว่ ไป แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
(นายสมพร ใช้บางยาง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา

หมายเหตุ
“ * “ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
“ ** “ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
“ *** “ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
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ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา
เรือ่ ง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล พ.ศ. 2554
--------------------------------------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17 (4) มาตรา 22 ประกอบกับมาตรา 24 วรรคเจ็ดแห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และข้อ 25 (4) (5) (6) และข้อ 33 แห่ง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 2
กรกฎาคม 2547 คณะกรรมการเทศบาลจังหวัดสงขลา ในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 27 มกราคม
2554 ได้มีมติกาหนดสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล (เพิ่มเติม) ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา เรื่อง สิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล”
ข้อ 2 ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันทีป่ ระกาศ
ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งจากผู้ที่มีอานาจอนุญาตให้เดินทางไปปฏิบัติหน้า ที่ราชการ มีสิทธิเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินไปราชการของพนักงาน
เทศบาลโดยอนุโลม
ข้อ 4 ค่าเบี้ยประชุม
พนักงานจ้างที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการหรือเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการใน
คณะกรรมการหรือ คณะอนุก รรมการแล้ว แต่ก รณี มีส ิท ธิไ ด้ร ับ เบี้ย ประชุม ตามกฎหมาย ระเบีย บ หรือ
หลักเกณฑ์ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการเช่นเดียวกับพนักงานเทบาลโดยอนุโลม
ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
กรณีเทศบาลมีความประสงค์ ที่จะให้พนักงานจ้างเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน้า ที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ พนักงานจ้างดังกล่ าวมีสิ ทธิเบิก
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเช่นเดียวกับพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
ข้อ 6 ให้พนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าทีต่ ้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
(ข้ อ 6 แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจั งหวัดสงขลา เรื่อ ง สิ ทธิป ระโยชน์ ข องพนัก งานจ้ า งเทศบาล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562)

ทั้งนี้ การยื่นคาร้องขอใช้สิทธิให้กรอกข้อความในแบบ (พงจ./สป.1 และ พงจ.สป 2
ทีแ่ นบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

(นายวิญญู ทองสกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา
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ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผูร้ บั บานาญ
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560
------------------------------------------------------ด้วยเห็นสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาลผู้รับบานาญ
ลูกจ้าง และพนักงานถึงแก่ความตาย ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 23 วรรคเจ็ด ประกอบมาตรา 17 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบิหารบุคคล
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 5 วรรคสอง และข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การคัดเลือก พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 และมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุม ครั้งที่ 7/2560
เมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลาในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23
มกราคม 2561 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบานาญ ลูกจ้างและพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“พนักงานเทศบาล” หมายความว่า พนักงานเทศบาลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับ
เงินเดือนจากงบประมาณ หมวดเงินเดือนของเทศบาล และให้ความหมายรวมถึง ผู้ได้รับเงินเดือนจ ากงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนของรัฐบาลทีจ่ ัดสรรให้แก่เทศบาล
“ผู้รับบานาญ” หมายความว่า พนักงานที่ได้รับบาเหน็จบานาญตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ทั้งนีใ้ ห้รวมถึงข้าราชการถ่ายโอนผู้ได้รับบานาญด้วย
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจาที่ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจาของเทศบาล หรือ
หมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลด้วย
“พนักงานจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของเทศบาลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2546 โดยเป็นบุคคลได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง โดยได้รับค่าตอบแทนจาก
งบประมาณของเทศบาล หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลด้วย
“เงินช่วยพิเศษ” หมายความว่า เงินช่วยเหลือพิเศษให้กับพนักงานเทศบาล ผู้รับบานาญ ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างทีถ่ ึงแก่ความตาย
ข้อ 4 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสาหรับพนักงานจ้างเทศบาลให้เป็นไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 โดยอนุโลม
ข้ อ 5 หลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข อั ต รา และวิ ธี ก ารจ่ า ยเงิ น ช่ ว ยส าหรั บ ผู้ รั บ บ านาญให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 โดยอนุโลม
ข้ อ 6 หลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข อั ต รา และวิ ธี ก ารจ่ า ยเงิ น ช่ ว ยพิ เ ศษส าหรั บ ลู ก จ้ า งให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับลูกจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 22
พฤศจิกายน 2544 โดยอนุโลม
ข้อ 7 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสาหรับพนักงานจ้างให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยอนุโลม
ข้อ 8 การจ่ายเงินช่วยพิเศษสาหรับพนักงานเทศบาล ผู้รับบานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ได้เบิกจ่ายไปแล้วตาม
ประกาศ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการทีเ่ กี่ยวข้องก่อนทีป่ ระกาศนีใ้ ช้บังคับให้ถือว่าการดาเนินการนั้นเป็นไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
(นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา

~ 30 ~

ภาคผนวก
บัญชีกำหนดอัตรำค่ำตอบแทนผู้ได้รับปริญญำ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. รับรองคุณวุฒิ หรือผู้มีทักษะประสบกำรณ์

๑ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

อัตราค่าตอบแทน
ลักษณะงาน
บาท
พนักงานจ้างตามภารกิจ ๒๑,๐๐๐

๒ ปริญญาโททั่วไปหรือเทียบเท่า

พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑๗,๕๐๐

ลาดับ

คุณวุฒทิ ี่ ก.พ. ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต รับรองแล้ว

๓ ปริญญาตรีทมี่ ีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิ พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑๕,๗๐๐
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กาหนดให้
ได้รับเงินเดือนใน หลักสูตร ๕ ปี
4 ปริญญาทีม่ ีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑๕,๐๐๐
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ปริญญาทีม่ ีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิใบข้อ
๕ หรือข้อ ๖ หรือเทียบเท่า และ พนักงานจ้างตามภารกิจตาแหน่งขับ
เครื่องจักรกล ขนาดกลางหรือขนาดหนัก
๕ ประกาศนียบัตรวิขาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑๑,๕๐๐
ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มี หลักสูตรกาหนดระยะเวลา
ศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือ เทียบเท่า
๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑๐,84๐
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง (ป.กศ.สูง) และ อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกาหนดระยะเวลา
ศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือไม่น้อยกว่า ๔ ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษา
ตอนต้น หรือเทียบเท่า
๗ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือประกาศนียบัตร ทีม่ ีหลักสูตร
พนักงานจ้างตามภารกิจ ๙,๔๐0
กาหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า และพนักงานจ้าง ตามภารกิจ
ตาแหน่งลาหรับผู้มีทักษะ
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บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างทัว่ ไป
อัตรา
ขั้น

บาท/เดือน
๙,๐๐๐

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่งสาหรับผูม้ ีคุณวุฒิ ปวช. และผู้มีทักษะ
อัตรา
บาท/เดือน
๑๙,๕๕๐
ขั้นสูง
ขั้นต่า
๙,๔๐๐
ตาแหน่งสาหรับผูม้ ีคุณวุฒิ ปวท., ปวส.
ขั้นสูง
๒๓,๕๑๐
ขั้นต่า
๑๐,๙๕๐
ตาแหน่งสาหรับผูม้ ีคุณวุฒิ ป.ตรี และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางหรือขนาด
หนัก
ขั้นสูง
๓๑,๔๓๐
ขั้นต่า
๑๕,00๐
ตาแหน่งสาหรับผูม้ ีคุณวุฒิ ป.โท
ขั้นสูง
๔๐,๑๓๐
ขั้นต่า
๑๗,๕๐๐
ตาแหน่งสาหรับผูม้ ีคุณวุฒิ ป.เอก
๔๙,๒๘๐
ขั้นสูง
ขั้นต่า
๒๑,๐๐๐
พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
อัตรา
ขั้นสูง
ขั้นต่า

บาท/เดือน
๕๕,๒๑๐
๒๔,๔๐๐

ใบสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
สังกัด เทศบาลนครหาดใหญ่
ประเภท พนักงานจ้าง ตามภารกิจ / ทั่วไป

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

******************************
เรียน นำยกเทศมนตรีนครหำดใหญ่
ด้วย ข้ำพเจ้ำประสงค์สมัครสอบ เพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง สังกัดเทศบำลนครหำดใหญ่ ข้ำพเจ้ำจึง
ขอส่งรำยละเอียดประวัติของข้ำพเจ้ำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดังต่อไปนี้
1. ชื่อ – สกุล (นำย/นำง/นำงสำว/อื่น ๆ ระบุ) …………………...........……...................................……………………………..
2. เกิดวันที…่ ...…. เดือน…......................…พ.ศ….....…….. (อำยุ………ปี) นับถึงวันปิดรับสมัครต้องไม่ต่ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์
3. เลขที่บัตรประจำตัวประชำชน......................................................................ออกให้ ณ จังหวัด........................
เชื้อชำติ..................... สัญชำติ..................... ศำสนำ......................... หมู่โลหิต..................
4. ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน................................................................................................................. ..........................................
หมำยเลขโทรศัพท์............................................. E-mail………………....………...........……………..……………….……….
5. ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน............................................................................................................................................
6. ภูมิลำเนำเดิม.........................................................................................................................................................
7. วุฒิกำรศึกษำทีใ่ ช้สมัครสอบคือ............................... จำกสถำนศึกษำ...................................................................
คณะ................................................................... สำขำหรือวิชำเอก.......................................................................
เมื่ อ วั น ที่ . .........เดื อ น......................พ.ศ.............(ภำใบยในวั น ปิ ด รั บ สมั ค ร) ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย สะสม
.............................
8. สถำนภำพ ( ) โสด ( ) สมรส
( ) หม้ำย
จำนวนบุตร...............คน
8.1 ชื่อคู่สมรส....................................................................อำชีพ................................. ศำสนำ............................
เชื้อชำติ....................... สัญชำติ....................... หมำยเลขโทรศัพท์...................................................................
9. ชื่อ – สกุล บิดำ.................................................................อำชีพ............................. ศำสนำ..................................
เชื้อชำติ...................... สัญชำติ...................... หมำยเลขโทรศัพท์..........................................................................
10. ชื่อ – สกุล มำรดำ...............................................................อำชีพ............................ ศำสนำ................................
เชื้อชำติ...................... สัญชำติ...................... หมำยเลขโทรศัพท์..........................................................................
11. ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ ............................................ควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ...............................................
12. ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน…………..................................……………............…………………………………………………..
13. ปัจจุบันประกอบอำชีพ.........................................ชื่อสถำนประกอบกำร..............................................................
ทีอ่ ยู่......................................................................................................................... ..............................................
14. ข้ำพเจ้ำเคยรับรำชกำร / เป็นพนักงำนเทศบำล........................................ตำแหน่ง..............................................
สังกัด.................................................... ออกจำกรำชกำร / พ้นจำกตำแหน่ง เมื่อวันที.่ .........................................
15. ข้ำพเจ้ำขอสมัครตำแหน่ง...............................................สังกัด.............................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นมีควำมถูกต้องเป็นจริงทุกประกำร ซึ่งข้ำพเจ้ำเป็น ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
และมีคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง ที่สมัครสอบตรงตำมประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง สังกัด
เทศบำลนครหำดใหญ่
(ลงชื่อ)……………...........…………..………………...ผู้สมัคร
(…………..……….............…….………………)
วันที่……..….เดือน………………….พ.ศ. ...............

หนังสือรับรองการสมัครงาน
เขียนที.่ ......................................................
วันที.่ .........เดือน..........................พ.ศ..............
ข้ำพเจ้ำ................................................................................ ตำแหน่ง............................. ..................... สังกัด
งำน............................................ฝ่ำย..........................................ส่วน......................................................... สำนัก / กอง
.................................................. เกี่ยวข้อง โดยมีสถำนะเป็น.......................................กับผู้สมัคร
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ (ผู้สมัคร)............................................................................................ ดังนี้
1. เป็นผู้มีควำมประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงหรือควำมประพฤติในทำงเสื่อมเสีย
2. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกเพรำะกระทำควำมผิด ทำงอำญำ เว้นแต่เป็น
โทษสำหรับควำมผิดทีไ่ ด้กระทำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ
3. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
4. ข้อควำมที่ผู้สมัครได้กรอกในใบสมัครสอบเพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง สังกัดเทศบำลนคร
หำดใหญ่ มีควำมถูกต้อง ตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับรอง
(.....................................................)
ตำแหน่ง.....................................................

สัญญาเลขที.่ ........../...............

สัญญาจ้างพนักงานจ้าง
เทศบาลนครหาดใหญ่
สัญญาจ้างพนักงานจ้างฉบับนี้ ทาขึ้น ณ สานักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ เมื่อวันที่.......................................
ระหว่างเทศบาลนครหาดใหญ่ โดย............................................................................ ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
ซึง่ ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “เทศบาล” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว...................................................................................
เลขหมายประจาตัว ผู้ถือบัตรประจาตัวประชาชน ......-........................- .............................-............-........ อายุ...................ปี
อยู่บ้านเลขที.่ ................ ซอย.................................. ถนน................................. หมู่ที่......... แขวง/ตาบล............................
เขต/อาเภอ................................... จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย์.......................โทรศั พท์.....................................
ซึง่ ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “พนักงานจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทาสัญญาจ้างไว้ต่อกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบาลตกลงจ้าง และพนักงานจ้างตกลงรับจ้างทางานให้แก่เทศบาล โดยเป็นพนักงานจ้างประเภท
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภทลักษณะงาน........(ผู้มีคุณวุฒิ/ผู้มีทักษะ/วิชาชีพเฉพาะ).........................................
ตาแหน่ง.....................................................................................................................................................
 พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง.....................................................................................................................................................
 พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ตาแหน่ง.....................................................................................................................................................
ข้อ ๒ พนักงานจ้างมีหน้า ที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามรายละเอียดที่เทศบาลกาหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างนี้
ในกรณีทมี่ ีปัญหาว่างานใดเป็นหน้าที่การงานตามสัญญาจ้างนี้หรือไม่ หรือกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อความ
ของสัญญาจ้างหรือข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ให้เทศบาลเป็นผู้วินิจฉัยและพนักงานจ้างจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยนั้น
ข้อ ๓ เทศบาลตกลงจ้างพนักงานจ้าง โดยมีกาหนด...............ปี............เดือน
เริ่มตั้งแต่วันที่..............เดือน.................................. พ.ศ........................
และสิ้นสุดในวันที.่ ............เดือน.................................. พ.ศ...................
กาหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานเป็นไปตามเวลาการปฏิบัติราชการปกติของพนักงานเทศบาล ในกรณี ที่มี
ความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการเทศบาล อาจมีคาสั่งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้า ที่หรือมีคาสั่งให้
ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างอื่นได้ โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญา และพนักงานจ้างยินยอมปฏิบัติตามคาสั่งของเทศบาล โดยถือเป็นการ
กาหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานตามสัญญานี้

ข้อ ๔ เทศบาลตกลงจ่าย และพนักงานจ้างตกลงรับค่าตอบแทน ดัง นี้
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ พนักงานจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเสียภาษีเงินได้ โดยเทศบาลจะเป็นผู้หักไว้ ณ ที่จ่าย
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ข้อ ๕ พนั กงานจ้ างอาจได้รับ สิ ทธิประโยชน์อื่น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)
จังหวัดสงขลา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หรือตามทีค่ ณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล หรือเทศบาลกาหนด
ข้อ ๖ เทศบาลจัดทาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดไว้
ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และทีเ่ ทศบาลกาหนด
ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งเป็นประการใด ให้ถือเป็นทีส่ ุด

ข้อ ๗ สัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) พนักงานจ้างไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ตามข้อ ๔๐ ของประกาศ ก.ท.จ.) ติดต่อกัน
๒ ครั้ง โดยเทศบาลได้รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เพื่อให้ความเห็นชอบในการเลิก
จ้าง และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
(๒) เข้ากรณีใดกรณีหนึ่งตามทีก่ าหนดในข้อ ๕๔ ของประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง
(๓) พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน ตามข้อ ๕๕ ของประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
(๔) มีการเลิกสัญญาจ้างตามข้อ ๕๖ ของประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง
(5) เหตุอื่นๆ ดังต่อไปนี้…………………………………………………….……………..…………..…………………………
ข้อ ๘ พนักงานจ้างมีหน้าที่ต้องรักษาวินัยและยอมรับการลงโทษทางวินัยตามที่กาหนดในประกาศ ก.ท.จ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ข้อ ๙ ในกรณีพนักงานจ้างละทิ้งงานก่อนครบกาหนดเวลาตามข้อ ๓ หรือปฏิบัติงานใด ๆ จนเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่เทศบาลในระหว่างอายุสัญญา พนักงานจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับเทศบาล ทุกประการภายใน
กาหนดเวลาที่เทศบาลเรีย กร้องให้ชดใช้ และยินยอมให้เทศบาลหักค่าจ้างหรือเงินอื่นใดที่พนักงานจ้างมีสิทธิได้รับจาก
เทศบาล เป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ข้อ ๑๐ พนักงานจ้างจะต้องปฏิบัติตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้า ง
ประกาศหรือมติของ ก.ท.จ. ประกาศหรือมติของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และประกาศหรือคาสั่งของ
เทศบาล ทีอ่ อกตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ข้อ ๑๑ พนักงานจ้างจะต้องประพฤติ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานทั่วไป ประกาศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข มติ ก.ท. มติ ก.ท.จ. และคาสั่งของทางราชการ ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับแก่พนักงานจ้างอยู่แล้วก่อนวันที่
ลงนามในสัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหลัง โดยพนักงานจ้างยินยอมให้ถือว่า กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
มาตรฐานทั่วไป ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข มติ ก.ท. มติ ก.ท.จ. หรือคาสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
ข้อ ๑๒ พนักงานจ้างต้องปฏิบัติงานให้กับเทศบาล ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และตั้งใจ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลังความสามารถของตน โดยแสวงหาความรู้และทั กษะเพิ่มเติมหรือกระทาการใดๆ เพื่อให้ผลงานใน
หน้าที่มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งนี้ ต้องรักษาผลประโยชน์ และชื่อเสียงของทางราชการ และไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลของทาง
ราชการให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ
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-3ข้ อ ๑๓ ในระหว่า งอายุ สั ญ ญาจ้ า ง หากพนัก งานจ้ างปฏิบั ติ งานตามสั ญ ญาจ้ า งแล้ ว ก่ อให้ เกิ ด ผลงาน
สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ให้ลิขสิทธิ์ของผลงานดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล
ข้อ ๑๔ พนักงานจ้างจะต้องรับผิดต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตร หรือ
ลิขสิทธิ์ของบุคคลทีส่ าม ซึง่ พนักงานจ้างนามาใช้ในการปฏิบัติตามสัญญานี้
ข้อ ๑๕ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานจ้างนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้างนี้ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีท่ างราชการกาหนดไว้
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่าน ตรวจสอบ และเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดแล้ว
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ดังกล่าวข้างต้น และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)…………………………..…………………..นายกเทศมนตรี
(......................................................)
(ลงชื่อ)……………………..…………………..…….พนักงานจ้าง
(......................................................)
(ลงชื่อ)……………………….……………………..พยาน
(......................................................)
(ลงชื่อ)…………………….…………………………..พยาน
(......................................................)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง
....................................
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ และลักษณะงานทีป่ ฏิบัติของพนักงานจ้าง
1. พนักงานจ้าง................................ ตาแหน่ง...........................................................
หน้า ที่ ค วามรั บ ผิด ชอบ .........(ให้ ระบุขอบเขตหน้ำ ที่ควำมรับผิ ดชอบ เช่น กรณี ที่มีลั กษณะงำนที่
สนับสนุนกำรทำงำนของพนักงำนเทศบำลตำแหน่งใด ก็จะมีหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบเหมือนกับพนักงำนเทศบำล ตำแหน่งนั้น
จึงต้องนำหน้ำ ที่ควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งของพนักงำนเทศบำลตำแหน่ง นั้น มำเป็นหน้ำ ที่ควำม
รั บ ผิ ด ชอบของพนั ก งำนจ้ ำ งต ำแหน่ ง ดั ง กล่ ำ วได้ ) ...............................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ.........(ให้ระบุขอบเขตลักษณะกำรปฏิบัติงำน เช่น กรณี ที่มีลักษณะงำนทีส่ นับสนุน
กำรทำงำนของพนักงำนเทศบำลตำแหน่งใด ก็จะมีหน้ำ ที่ลักษณะงำนเหมือนกับพนักงำนเทศบำล ตำแหน่ง นั้น จึงต้องนำ
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งของพนักงำนเทศบำลตำแหน่ง นั้น มำเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
พนั ก งำน จ้ ำ ง ต ำ แหน่ งดั ง กล่ ำว ไ ด้ ) . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................
ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร เทศบำลอำจมีคำสั่งมอบหมำยงำนให้พนักงำนจ้ำงปฏิบัติ
เป็นพิเศษนอกเหนือจำกขอบเขตหน้ำ ที่ควำมรับผิดชอบที่กำหนดไว้ได้ โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญำ และพนักงำนจ้ำงยินยอม
ปฏิบัติตำมคำสั่งของเทศบำล โดยถือเป็นกำรกำหนดหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ และลักษณะงำนทีป่ ฏิบัติตำมสัญญำนี้

(ลงชื่อ)…………………………..…………………..นำยกเทศมนตรี
(......................................................)
(ลงชื่อ)……………………..…………………..…….พนักงำนจ้ำง
(......................................................)
(ลงชื่อ)……………………….……………………..พยำน
(......................................................)
(ลงชื่อ)…………………….…………………………..พยำน
(......................................................)

หนังสือคาประกันการจ้างพนักงานจ้างของเทศบาลนครหาดใหญ่
เขียนที.่ ............................................................................
วันที.่ ............เดือน.........................พ.ศ................
ข้ำพเจ้ำ........................................................................................................ ผู้ถือบัตรประจาตัวประชาชน
......-........................- .............................-............-........อำยุ...........ปี อยู่บ้ำนเลขที.่ .................ซอย........................................
ถนน............................................ ตำบล............................. อำเภอ.............................. จังหวัด................................... อำชีพ
......................................... ตำแหน่ง............................................................ สังกัด.....................................................................
ขอทำสัญญำค้ำประกันไว้แก่เทศบำลนครหำดใหญ่ มีข้อควำมดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้ำพเจ้ำขอทำหนังสือค้ำประกัน (ระบุชื่อพนักงำนจ้ำง).........................................................................
ซึ่ งสมั ครเข้ ำเป็ น พนั กงำนจ้ ำงของเทศบำลนครหำดใหญ่ ว่ ำ เมื่ อ เทศบำลนครหำดใหญ่ ไ ด้ จ้ ำง (ระบุ ชื่ อพนั กงำนจ้ ำง)
......................................................................... เข้ำทำงำนกับเทศบำลนครหำดใหญ่แล้ว ในระหว่ำงที่ (ระบุชื่อพนักงำนจ้ำง)
......................................................................... เป็นพนักงำนจ้ำงอยู่หำกกระทำกำรใดๆ โดยเจตนำหรือประมำทเลินเล่ออัน
เป็นเหตุใ ห้ เกิดควำมเสี ย หำยแก่สิ ทธิห รื อทรั พย์ สิ นใดๆ ของเทศบำลนครหำดใหญ่ แล้ ว ข้ำพเจ้ำ ยอมรับผิ ด ชอบชดใช้
ค่ำเสียหำยตำมที่เกิดขึ้นจำกกำรกระทำของ (ระบุชื่อพนักงำนจ้ำง) ......................................................................... ภำยใน
วงเงินตำมที่เสียหำยจริง ภำยในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันทีไ่ ด้รับแจ้งจำกเทศบำลนครหำดใหญ่ หำกข้ำพเจ้ำไม่นำเงินมำ
ชำระภำยในกำหนด ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เทศบำลนครหำดใหญ่ นำสัญญำค้ำประกันฉบับนี้เป็นหลักฐำนขึ้นฟ้องร้องต่อศำลได้
ข้อ ๒ ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบ และเข้ำใจดีแล้วว่ำ ข้ำพเจ้ำต้องรับผิดชอบตลอดเวลำที่ (ระบุชื่อพนักงำนจ้ำง)
......................................................................... ได้ทำงำนอยู่กับเทศบำลนครหำดใหญ่ หำกข้ำพเจ้ำประสงค์จะถอนสัญญำนี้
ข้ำพเจ้ำต้องรอให้ (ระบุชื่อพนักงำนจ้ำง) ......................................................................... หำผู้ที่มีหลักฐำนเชื่อถือได้
ค้ำประกันแทน โดยควำมเห็นชอบของเทศบำลนครหำดใหญ่ก่อน
ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนสัญญำค้ำประกันนี้เข้ำใจในข้อควำมเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึงลงลำยมือชื่อต่อหน้ำพยำนไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)………………….……..…………………..ผู้ค้ำประกัน
(....................................................)
(ลงชื่อ)……………………..…………………..…….พยำน
(....................................................)
(ลงชื่อ)……………………….……………………..พยำน
(....................................................)
(ลงชื่อ)…………………….……………………..ผู้เขียน / พิมพ์
(....................................................)

แบบประเมินการเลือ่ นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
............................................................
รอบการเลือ่ นค่าตอบแทนปีงบประมาณ พ.ศ. ......................
ส่วนที่ 1 ชื่อ – นามสกุลของผูร้ บั การประเมิน
ชื่อ – นามสกุล
......................................................................................
พนักงานจ้างประเภท
......................................................................................

ตาแหน่ง
......................................................................................
สังกัด
......................................................................................

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน
รอบการประเมิน
ระดับการประเมิน
ครั้งที่
ครั้งที่ 1 คะแนนร้อยละ
ครั้งที่ 2 คะแนนร้อยละ

ดีเด่น

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการลา
ที่

รายการ

1
2
3
4
5
6
7

ขาดราชการ
มาสาย
ลากิจ / ลาไปต่างประเทศ
ลาป่วย
ลาอุปสมบท / พิธีฮัจย์
ลาคลอดบุตร
กรณีอื่นๆ (ระบุ)
รวม

รอบการประเมินครั้งที่ 1 รอบการประเมินครั้งที่ 2
ครั้ง
วัน
ครั้ง
วัน

ส่วนที่ 4 ข้อมูลการลงโทษทางวินยั / อาญา
ในรอบปีที่แล้วมา
ถูกลงโทษทางวินัย หรืออาญา ฐานความผิด............................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
ภาคทัณฑ์
ตัดค่าตอบแทน
ลดค่าตอบแทน
ไล่ออก
คดีอาญา

-2ส่วนที่ 5 ความเห็นของผูป้ ระเมิน (หัวหน้างาน / หัวหน้าฝ่าย / หน.ส่วนราชการ แล้วแต่กรณี)
การเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปีทแี่ ล้วมา
ควรเลื่อนค่าตอบแทนได้ร้อยละ...................(ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทน) โดยมีระดับผลการ
ประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
ไม่ควรเลื่อนค่าตอบแทน (ระดับพอใช้ และระดับปรับปรุง)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนค่าตอบแทน (รวมถึงกรณีไม่เลื่อนค่าตอบแทน โดยระบุเหตุผลให้ชัดเจน)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... .............................
ลงชื่อ.................................................(ผู้ประเมิน)
(................................................)
ตาแหน่ง.................................................
วันที.่ ......................................................
ส่วนที่ 6 ความเห็นของผู้อานวยการสานัก / กอง
การเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปีทแี่ ล้วมา
ควรเลื่อนค่าตอบแทนได้ร้อยละ...................(ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทน) โดยมีระดับผลการ
ประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
ไม่ควรเลื่อนค่าตอบแทน (ระดับพอใช้ และระดับปรับปรุง)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนค่าตอบแทน (รวมถึงกรณีไม่เลื่อนค่าตอบแทน โดยระบุเหตุผลให้ชัดเจน)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................
(................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
วันที.่ ......................................................
ส่วนที่ 7 ความเห็นของปลัดเทศบาล
การเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปีทแี่ ล้วมา
เห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้ประเมินข้างต้น
มีความเห็นแตกต่างจากผู้ประเมิน ดังนี้ (ให้ระบุเหตุผลประกอบให้ชัดเจน)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................
(................................................)
ตาแหน่ง .................................................
วันที่ .......................................

-3ส่วนที่ 8 มติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
การเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปีทแี่ ล้วมา
เห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้ประเมินข้างต้น
มีความเห็นแตกต่างจากผู้ประเมิน ดังนี้ (ให้ระบุเหตุผลประกอบให้ชัดเจน)
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................
.....................................................................
.................................................................................................................................................................................
ควรเลื่อนค่าตอบแทนร้อยละ .......................................
ลงชื่อ.................................................ประธานคณะกรรมการฯ
(................................................)
ตาแหน่ง .................................................
วันที่ ......................................................
ส่วนที่ 9 ความเห็นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
การเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปีทแี่ ล้วมา
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
มีความเห็นแตกต่างกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
............................................................................................................................. ....................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
ควรเลื่อนค่าตอบแทนร้อยละ .......................................
ลงชื่อ....................................................
(
)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
วันที่ .................................................

รอบการประเมิน 

ข้อมูลประวัติส่วนตัว

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ / ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
เทศบาลนครหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1 ตุลำคม .............
ถึง 31 มีนำคม .............
1 เมษำยน .............
ถึง 30 กันยำยน .............

ผู้รับการประเมิน
ชื่อ – นำมสกุล
ประเภทตำแหน่ง
สังกัด งาน
ฝ่าย
ส่วน
ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชันต้น หมายถึง หัวหน้างาน / หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้าส่วนราชการ แล้วแต่กรณี)
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
สานัก / กอง

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 80)
เป้าหมาย (3)

นาหนักรวม

(2)

80

เชิง
ปริมาณ
(4)

เชิงคุณภาพ

(5)

เชิง
ประโยชน์
(6)

ปริมำณ
(8)

คุณภำพ
(9)

ประโยชน์
(10)

0.5
1
1.5
2
2.5
3
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4

โครงการ/งาน/กิจกรรม
(1)

นา
หนัก

ผลการปฏิบัติงาน (7)

รวมคะแนน
ผลการ
ปฏิบตั ิงาน
(11)
= (8)+(9)
+(10)

คะแนนที่ได้

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน
(12)
= (2) x (11)
10

เหตุผลทีท่ าให้
งานบรรลุ/
ไม่บรรลุเป้าหมาย
(13)

-2ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร้อยละ 20) ( พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ, พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ)
ตัวชีวัดสมรรถนะ
(1)
สมรรถนะหลัก (สำหรับทุกประเภท) (ก)
1. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3. ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
4. กำรบริกำรเป็นเลิศ
5 กำรทำงำนเป็นทีม
สมรรถนะประจาสายงานงาน (ข)
(อย่ำงน้อย 3 สมรรถนะ)
1.
2.
3.
นาหนักรวม
สรุปผลการประเมิน
องค์ประกอบการประเมิน
(1)
1. ผลสัมฤทธิ์ของงำน
2. พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (สมรรถนะ)
คะแนนรวม

ระดับที่
ระดับที่ คะแนน
นาหนัก คาดหวัง/
ประเมินได้ ทีไ่ ด้
(2)
ต้องการ
(4)
(5)
(3)

20
คะแนน (ร้อยละ)
(2)
80
20
100

ผลการประเมิน
(6) = (2) x (5)
5

ระบุเหตุการณ์/พฤติกรรม
ทีผ่ ู้รับการประเมินแสดงออก
(7)

คะแนนรวม
ผลการประเมิน (ร้อยละ)
(3)

.

หมายเหตุ

-2ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร้อยละ 20) ( พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ)
ระดับที่
ระดับที่ คะแนน
นาหนัก คาดหวัง/
ประเมินได้ ทีไ่ ด้
(2)
ต้องการ
(4)
(5)
(3)

ตัวชีวัดสมรรถนะ
(1)
สมรรถนะหลัก (สำหรับทุกประเภท) (ก)
1. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3. ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
4. กำรบริกำรเป็นเลิศ
5 กำรทำงำนเป็นทีม
นาหนักรวม

ผลการประเมิน
(6) = (2) x (5)
5

ระบุเหตุการณ์/พฤติกรรม
ทีผ่ ู้รับการประเมินแสดงออก
(7)

2
2
2
2
2
20

คะแนนรวม

สรุปผลการประเมิน
องค์ประกอบการประเมิน
(1)
1. ผลสัมฤทธิ์ของงำน
2. พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (สมรรถนะ)
คะแนนรวม

คะแนน (ร้อยละ)
(2)
80
20
100

ผลการประเมิน (ร้อยละ)
(3)

หมายเหตุ

-3ระดับผลการประเมิน
 ดีเด่น
(ตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึง 100 คะแนน )
 ดีมำก
(ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน)
 ดี
(ตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 คะแนน)
 พอใช้
(ตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน)
 ปรับปรุง
(น้อยกว่ำร้อยละ 65 คะแนน)
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ผลสัมฤทธิ์ของงาน /
สมรรถนะทีเ่ ลือกพัฒนา
(1)

วิธีการพัฒนา
(2)

ช่วงเวลาทีต่ ้องการพัฒนา
(3)

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(4)

ส่วนที่ 4 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ชื่อ-นำมสกุล (ผู้ทำข้อตกลง) ........................................................................พนักงานจ้าง.............................. ตาแหน่ง .............................. ได้เลือกตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (สมรรถนะ) เพื่อขอรับกำรประเมิน โดยร่วมกับผู้ประเมิน (ผู้รับข้อตกลง) ในกำรกำหนดน้ำ หนักและเป้ำหมำยตัวชี้วัด
รวมทั้งกำหนดน้ำหนักสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจำสำยงำนในแต่ละสมรรถนะ พร้อมลงชื่อรับทรำบข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรร่วมกันตั้งแต่เริ่มระยะกำรประเมิน
ลงชื่อ 00000
0000 (ผู้รับกำรประเมิน)
(
)
ตำแหน่ง
วันที.่ ......................................................

ลงชื่อ000
000 (ผู้ประเมิน)
(
)
ตำแหน่ง
วันที.่ .........................................................

-4ส่วนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน
 ได้รับทรำบผลกำรประเมินและแผนพัฒนำกำร
ปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคลแล้ว

 ได้แจ้งผลกำรประเมินและผู้รับกำรประเมิน
ได้ลงนำมรับทรำบแล้ว

ลงชื่อ00000
000 (ผู้รบั กำรประเมิน)
(
)
ตำแหน่ง
วันที่ .................................................................

ลงชื่อ. 000
000 (ผู้ประเมิน)
(
)
ตำแหน่ง
วันที่ .................................................................

 ได้แจ้งผลกำรประเมินเมื่อวันที.่ ............................
แต่ผู้รับกำรประเมินไม่ลงนำมรับทรำบ
โดยมี........................................................ เป็นพยำน
ลงชื่อ .............................................พยำน
(...................................................)
ตำแหน่ง.................................................
วันที่ ......................................................

ส่วนที่ 6 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึนไป (ถ้ำมี)

ส่วนที่ 7 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึนไป (หัวหน้ำส่วนรำชกำร)

 เห็นด้วยกับผลกำรประเมิน
 มีควำมเห็นต่ำง ดังนี้ .....................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

 เห็นด้วยกับผลกำรประเมิน
 มีควำมเห็นต่ำง ดังนี้ .................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
คะแนนทีค่ วรได้รับ ........................ คะแนน

ลงชื่อ..................................................................
( .......................................... )
ตำแหน่ง
วันที่ ...............................................................

ลงชื่อ.............................................................................
( ......................................... )
ตำแหน่ง
วันที่ ............................................................................

-5ส่วนที่ 8 ความเห็นของปลัดเทศบาล

ส่วนที่ 9 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 เห็นด้วยกับผลกำรประเมิน
 มีควำมเห็นต่ำง ดังนี้ .....................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

 เห็นด้วยกับผลกำรประเมิน
 มีควำมเห็นต่ำง ดังนี้ .................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
คะแนนทีค่ วรได้รับ ........................ คะแนน

ลงชื่อ..................................................................
( .......................................... )
ตำแหน่ง
วันที่ ...............................................................

ลงชื่อ.............................................................................
( ......................................... )
ตำแหน่ง
วันที่ ............................................................................

ส่วนที่ 10 ความเห็นของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 เห็นชอบตำมผลคะแนนที่ผู้ประเมินเสนอ
 มีควำมเห็นต่ำง ดังนี้ ............................................................................................................................. .........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
คะแนนทีค่ วรได้รับ...................คะแนน
ลงชื่อ .................................................
(
)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
วันที่ ......................................................................

รอบการประเมิน 

ข้อมูลประวัติส่วนตัว

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างทั่วไป
เทศบาลนครหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1 ตุลำคม .............
ถึง 31 มีนำคม .............
1 เมษำยน .............
ถึง 30 กันยำยน .............

ผู้รับการประเมิน
ชื่อ – นำมสกุล
ประเภทตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
สังกัด งาน
ฝ่าย
ส่วน
ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชันต้น หมายถึง หัวหน้างาน / หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้าส่วนราชการ แล้วแต่กรณี)
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
สานัก / กอง

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 80)

นาหนักรวม

80

1

2

3

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

3

ประโยชน์
(10)
2.5

2

1.5

1

คุณภำพ
(9)
0.5

(5)

ปริมำณ
(8)
2.5

เชิงคุณภาพ

เชิง
ประโยชน์
(6)

1.5

(2)

เชิง
ปริมาณ
(4)

0.5

โครงการ/งาน/กิจกรรม
(1)

นา
หนัก

ผลการปฏิบัติงาน (7)

เป้าหมาย (3)

4

รวมคะแนน
ผลการ
ปฏิบตั ิงาน
(11)
= (8)+(9)
+(10)

คะแนนที่ได้

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน
(12)
= (2) x (11)
10

เหตุผลทีท่ าให้
งานบรรลุ/
ไม่บรรลุเป้าหมาย
(13)

-2ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร้อยละ 20)
ตัวชีวัดสมรรถนะ
(1)
สมรรถนะหลัก (สำหรับทุกประเภท) (ก)
1. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3. ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
4. กำรบริกำรเป็นเลิศ
5 กำรทำงำนเป็นทีม

ระดับที่
ระดับที่ คะแนน
นาหนัก คาดหวัง/
ประเมินได้ ทีไ่ ด้
(2)
ต้องการ
(4)
(5)
(3)
4
4
4
4
4
20

ผลการประเมิน
(6) = (2) x (5)
5

ระบุเหตุการณ์/พฤติกรรม
ทีผ่ ู้รับการประเมินแสดงออก
(7)

1
1
1
1
1

สรุปผลการประเมิน
องค์ประกอบการประเมิน
(1)
1. ผลสัมฤทธิ์ของงำน
2. พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (สมรรถนะ)
คะแนนรวม

คะแนน (ร้อยละ)
(2)
80
20
100

ผลการประเมิน (ร้อยละ)
(3)

หมายเหตุ

-3ระดับผลการประเมิน
 ดีเด่น
 ดีมำก
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุง

(ตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึง 100 คะแนน )
(ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน)
(ตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 คะแนน)
(ตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน)
(น้อยกว่ำร้อยละ 65 คะแนน)

ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ผลสัมฤทธิ์ของงาน /
สมรรถนะทีเ่ ลือกพัฒนา (1)

วิธีการพัฒนา
(2)

ช่วงเวลาทีต่ ้องการพัฒนา
(3)

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(4)

ส่วนที่ 4 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ชื่อ-นำมสกุล (ผู้ทำข้อตกลง) ..........................................................พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง .......................................... ได้เลือกตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของ
งำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (สมรรถนะ) เพื่อขอรับกำรประเมิน โดยร่วมกับผู้ประเมิน (ผู้รับข้อตกลง) ในกำรกำหนดน้ำหนักและเป้ำห มำยตัวชี้วัด รวมทั้งกำหนด
น้ำหนักสมรรถนะหลักในแต่ละสมรรถนะ พร้อมลงชื่อรับทรำบข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรร่วมกันตั้งแต่เริ่มระยะกำรประเมิน
ลงชื่อ 00000
0000 (ผู้รับกำรประเมิน)
(
)
ตำแหน่ง
วันที.่ ......................................................

ลงชื่อ000
000 (ผู้ประเมิน)
(
)
ตำแหน่ง
วันที.่ .........................................................

-4ส่วนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน
 ได้รับทรำบผลกำรประเมินและแผนพัฒนำกำร
ปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคลแล้ว
ลงชื่อ00000
000 (ผู้รบั กำรประเมิน)
(
)
ตำแหน่ง
วันที่ .................................................................

 ได้แจ้งผลกำรประเมินและผู้รับกำรประเมิน
ได้ลงนำมรับทรำบแล้ว
ลงชื่อ. 000
000 (ผู้ประเมิน)
(
)
ตำแหน่ง
วันที่ .................................................................

 ได้แจ้งผลกำรประเมินเมื่อวันที.่ ............................
แต่ผู้รับกำรประเมินไม่ลงนำมรับทรำบ
โดยมี........................................................ เป็นพยำน
ลงชื่อ .............................................พยำน
(...................................................)
ตำแหน่ง.................................................
วันที่ ......................................................

ส่วนที่ 6 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึนไป (ถ้ำมี)

ส่วนที่ 7 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึนไป (หัวหน้ำส่วนรำชกำร)

 เห็นด้วยกับผลกำรประเมิน
 มีควำมเห็นต่ำง ดังนี้ .....................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

 เห็นด้วยกับผลกำรประเมิน
 มีควำมเห็นต่ำง ดังนี้ .................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
คะแนนทีค่ วรได้รับ ........................ คะแนน

ลงชื่อ..................................................................
( .......................................... )
ตำแหน่ง
วันที่ ...............................................................

ลงชื่อ...........................................................
( ......................................... )
ตำแหน่ง
วันที่ ............................................................................

-5ส่วนที่ 8 ความเห็นของปลัดเทศบาล

ส่วนที่ 9 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 เห็นด้วยกับผลกำรประเมิน
 มีควำมเห็นต่ำง ดังนี้ .....................................................................................
.............................................................................................................................

 เห็นด้วยกับผลกำรประเมิน
 มีควำมเห็นต่ำง ดังนี้ .................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
คะแนนทีค่ วรได้รับ ........................ คะแนน

ลงชื่อ..................................................................
( .......................................... )
ตำแหน่ง
วันที่ ...............................................................

ลงชื่อ.............................................................................
( ......................................... )
ตำแหน่ง
วันที่ ............................................................................

ส่วนที่ 10 ความเห็นของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 เห็นชอบตำมผลคะแนนที่ผู้ประเมินเสนอ
 มีควำมเห็นต่ำง ดังนี้ ............................................................................................................................. .........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
คะแนนทีค่ วรได้รับ...................คะแนน
ลงชื่อ .................................................
(
)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
วันที่ ......................................................................

รายละเอียดคาอธิบาย แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ านของพนักงานจ้าง
รอบการประเมิน
ให้ผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไปและครั้งที่ ๒ ระหว่างวัน ที่
๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน
ข้อมูลประวัติส่วนตัว
ในส่ว นนี้เป็นข้อมูล ประวัติส่วนตัวของผู้รับการประเมิน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ประเภทตาแหน่ง ตาแหน่ง (ชื่อตาแหน่งในสายงาน) และสังกัด รวมถึงข้อมูลของ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมิน
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ในส่วนนี้จะเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานสัดส่วนร้อยละ 80 ประกอบด้วย
โครงการ/งาน/กิจกรรมให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่กาหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร ซึ่งผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอกตัวชี้วัดโครงการ/งาน/กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมายและมีการตกลงร่วมกับผู้ประเมิน ตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน โดยให้ กาหนดตัวชี้วัดไม่น้อย
กวาจานวน 2 ตัวเพื่อให้ครอบคลุมมิติในการประเมินที่สาคัญได้โดยไม่เป็นภาระต่อการประเมินมากเกินไป ดังนั้น ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้จึงควรเป็นตัวชี้วัด
ที่สาคัญ และไม่ควรมีจานวนมากนัก
น้าหนัก ต้นรอบการประเมิน ผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอกค่า น้าหนักแต่ละตัวชี้วัดที่มีการตกลงร่วมกับผู้ประเมิน โดยตัวชี้วั ดแต่ละตัวควรมีน้าหนักไม่น้อยกว่าร้อย
ละ10 ดังนั้น หาก พบตัวชี้วัดใดที่มีน้าหนักน้อยกวา ๑๐% ควรพิจารณาตัดตัวชี้วัดนั้นออก และกระจายน้าหนักให้กับตัวชี้วัดที่เหลือทั้งนี้หากตัวชี้วัดตัวนั้นมีความสาคัญไม่สามารถตัด
ออกได้ควรปรับค่า น้าหนักของตัวชี้วัดใหม่ ซึ่งหากตัวชี้วัดนั้นมีความสาคัญจริงน้าหนักก็ไม่ควรน้อยกว่า ๑๐%

เป้าหมาย ต้น รอบการประเมิน ผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอกค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดที่มีการตกลงร่วมกับ ผู้ประเมิน ซึ่งค่าเป้าหมายต้องสอดคล้องกับผลงานที่
คาดหวัง ในช่วงระยะเวลารอบการประเมิน และค่าเป้าหมายของผู้ประเมินหรือหน่วยงานประกอบด้วยเป้าหมาย 3 มิติ ดัง นี้
1) เชิงปริมาณ หมายถึง ผลงานที่เป็นจานวนวัดได้
2) เชิงคุณภาพ หมายถึง ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความเรียบร้อยของผลงาน
3) เชิงประโยชน หมายถึง ความรวดเร็วหรือความตรงตามเวลาที่กาหนด หรือความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
ผลการปฏิบัติงานสิ้นรอบการประเมิน ผู้ประเมินเป็นผู้กรอกค่าคะแนน โดยเปรียบเทียบผลสาเร็จของงานกับเป้าหมายที่ตกลงร่วมกันไวในแต่ละมิติ ตั้งแต่ต้นรอบ โดย
ผลสาเร็จของงานที่ทาได้ สามารถเทียบเป็นคะแนนได้ ดังนี้
ผลสาเร็จของงานเทียบกับเป้าหมาย(เชิงปริมาณ (8) และเชิง
คุณภาพ (9))
(ร้อยละ)
ไม่ถึงร้อยละ 60ของเป้าหมาย
ตั้งแต่รอ้ ยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 ของเป้าหมาย
ตั้งแต่รอ้ ยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
ตั้งแต่รอ้ ยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ของเป้าหมาย
ตั้งแต่รอ้ ยละ 90ถึงร้อยละ 100 ของเป้าหมาย
เกินกว่าเป้าหมายที่กาหนด

คะแนน
0.5
1
1.5
2
2.5
3

ผลสาเร็จของงานเทียบกับเป้าหมาย (เชิงประโยชน (10)) (ร้อย
ละ)
ไม่ถึงร้อยละ 70ของเป้าหมาย
ตั้งแต่รอ้ ยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 ของเป้าหมาย
ตั้งแต่รอ้ ยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
ตั้งแต่รอ้ ยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85ของเป้าหมาย
ตั้งแต่รอ้ ยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90ของเป้าหมาย
ตั้งแต่รอ้ ยละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95ของเป้าหมาย
ตั้งแต่รอ้ ยละ 95 ถึงร้อยละ 100ของเป้าหมาย
เกินกว่าเป้าหมายที่กาหนด

คะแนน
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4

รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน สิ้นรอบการประเมิน ผู้ประเมินเป็นผู้กรอกคะแนนทีป่ ระเมินได้ โดยนาคะแนนจากชองผลการปฏิบัติงาน (เชิงปริมาณ+เชิง
คุณภาพ+เชิง ประโยชน์) ทีป่ ระเมินได้มารวมกัน โดยมีคะแนนเต็มแต่ละตัวชี้วัดเท่ากับ 10 คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ของงานสิ้นรอบการประเมิน ผู้ประเมินเป็นผู้กรอกผลการประเมินตามสูตรคานวณ ดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ของงาน= (น้าหนัก xรวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน)/
10(ตัวเลขทศนิยม 2 ตาแหน่ง)
เหตุผลที่ทาให้งานบรรลุ/ไม่บรรลุเป้าหมายสิ้นรอบการประเมิน ผู้ประเมินเป็นผู้กรอกโดยให้ระบุเหตุผลทีท่ าให้งานบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเป้าหมายในรอบการ
ประเมินนั้นๆ
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
ในส่วนที่จะเป็นการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สัดส่วนร้อยละ 20ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดสมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจาผู้บริหาร และสมรรถนะประจาสายงาน ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งแต่ละตาแหน่ง ดังนี้
(1) สมรรถนะหลัก (Core Competency)คือ สมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่กาหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของข้าราชการทุกคนทีจ่ าเป็นต้องมีเพื่อเป็นการหล่อหลอมให้เกิด
พฤติกรรม และค่านิยมที่พึงประกาศร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ประชาน และประเทศชาติ ประกอบด้วย
1.1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3) การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4) การบริการเป็นเลิศ
1.5) การทางานเป็นทีม
(3) สมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency) คือ สมรรถนะที่กาหนดเฉพาะสาหรับตาแหน่ง /สายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ด ารง
ตาแหน่ง นั้นๆ สามารถปฏิบัติภ ารกิจ ในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุป ระสงค์ขององค์ก ร (ปรากฏตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง )โดยใช้ประเมิน เฉพาะตาแหน่ง ประเภท
วิชาการ และ ประเภททั่วไปโดยต้น รอบการประเมิน ผู้รับการประเมินเป็น ผู้กรอกสมรรถนะประจาสายงานที่ตกลงร่วมกันกับ ผู้ประเมิน อย่างน้อยจานวน 3 สมรรถนะ (เฉพาะ
พนักงานจ้าง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ, พนักงานจ้างตามภารกิจ)

น้าหนัก ต้น รอบการประเมิน ผู้รับ การประเมิน เป็น ผู้กรอกค่าน้าหนักแต่ล ะสมรรถนะที่มีการตกลงร่ว มกับ ผู้ป ระเมิน สาหรับ การกาหนดค่าน้าหนักของ
สมรรถนะหลักซึ่งเป็น สมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่กาหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของข้าราชการทุกคนที่จาเป็น ต้องมี ควรกาหนดค่าน้าหนักสมรรถนะหลักของข้าราชการทุกคนใน
องค์กร (อปท.) หรือ หน่วยงาน (สานัก/กอง/ส่วนราชการ) ในระดับทีเ่ ท่ากัน
ระดับที่คาดหวัง/ตองการ ต้นรอบการประเมิน ผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอกโดยให้ระบุระดับทีต่ ้องการของแต่ละสมรรถนะตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
แต่ละตาแหน่ง (บังคับเลือก)
ระดั บ ที่ ป ระเมนได สิ้นรอบการประเมิน ผู้ป ระเมิน เป็น ผู้ก รอกระดับ ที่ป ระเมิน ได้ โดยผู้ป ระเมิน พิจ ารณารายละเอีย ดพฤติก รรมในพ จนาน ุก รม
สมรรถนะของพนัก งาน ส่วนท้องถิ่นทีล่ ะรายการจนถึงระดับสมรรถนะทีก่ าหนด
คะแนนที่ได สิ้นรอบการประเมิน ผู้ประเมินเป็นผู้กรอกคะแนนที่ได้ตามแนวทางการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
1. ผู ้ป ระเมิ น ต้ องพิจ ารณาว ่าผู้ถูกประเมิน นั้ น ๆ กาหนดให ้มีร ะดั บ สมรรถนะที่ ต้ องการในระด ับ ใด พฤติกรรมที่ จ ะใช้ เป็ น หล ักฐานในการประเมินได้แก
พฤติกรรมทุกราย
ทีป่ รากฏในพจนานุกรมระดับสมรรถนะหลัก ตั้งแต่ต้นจนถึงระดับสมรรถนะหลักทีต่ อ้ งการหรอทีป่ รากฏนั้นๆ
2. ในการประเมิน สมรรถนะหนึ่งๆ ผู้ประเมินจะพิจ ารณาจากสมรรถนะหลักแต่ล ะสมรรถนะโดยประเมิน และให้คะแนนตามหลั กเกณฑ์การให้คะแนน
สมรรถนะหลัก
และบันทึกผลการให้คะแนนลงในแบบฟอร์มที่กาหนด รวมทัง้ ระบุเหตุการณ์/พฤติกรรมทีผ่ ู้รับการประเมินแสดงออก
ตัวอย่างเช่น : นาง ข. เป็นนักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชำนาญการ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ นาง ข. ต้องมีระดับสมรรถนะหลักที่ต้องการด้านการบริการเป็นเลิศ ที่
ระดับที่ 2
ดังนั้น ในการประเมินผู้ประเมินจะทาการประเมินสมรรถนะหลักดังกล่าวครอบคลุมพฤติกรรมทั้งหมดตามที่ระบุไวในพจนานุกรมระดับสมรรถนะ ตั้งแต่ระดับที่ 1
จนถึงระดับที่ 2
3. ผู้ป ระเมินพิจ ารณารายละเอีย ดพฤติกรรมในพจนานุกรมระดับ สมรรถนะทีล ะรายการจนถึงระดับสมรรถนะที่กาหนด ทาการนับ รายการพฤติกรรมที่
ผู้ รับ การ ประเมินทาได้ครบถ้วนตามที่ระบุไวโดยเป็นพฤติกรรมที่ทาได้ ชดเจน เห็นประจักษ์และสมำเสมอ
่
80% ขึ้นไป ทั้งนี้ ไม่ให้นับพฤติกรรมที่ผู้ รับการประเมินยังไม่ได้ทา
ได้ไ ม่ดี หรือไม่ค รบถ้ว น หรือยัง มีจุด บกพร่องต้องปรับ ปรุง หลังจากนั้นให้น ารายการพฤติกรรมที่ป ระเมิน ได้ไ ปเทีย บกั บ หลัก เกณฑ์ก ารให้ค ะแนนสมรรถนะตามตาราง
เปรียบเทียบค่า คะแนน ดังนี้

ระดับที่ต้องการ/คาดหวัง (ตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหนง)

ระดับที่ประเมินได้
0
ระดับที่ประเมินได้

ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 0
ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 1
ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 2
ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 3
ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 4
ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 5

0 คะแนน
0 คะแนน
0 คะแนน
0 คะแนน
0 คะแนน
0 คะแนน

ระดับที่ประเมินได้
1

ระดับที่ประเมินได้
2

ระดับที่ประเมินได้
3

ระดับที่ประเมินได้
4

ระดับที่ประเมินได้
5

0 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน

0 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

0 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน

0 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน

0 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน

ความหมายของค่าคะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้
5 คะแนน = ระดับที่ประเมินได้มากกว่าระดับที่คาดหวังหรือต้องการ 1 ระดับขึ้นไป
4 คะแนน = ระดับทีป่ ระเมินได้เท่ากับระดับทีค่ าดหวังหรือต้องการ
3 คะแนน = ระดับที่ประเมินได้น้อยกว่าระดับที่คาดหวังหรือต้องการ 1 ระดับ
2 คะแนน = ระดับที่ประเมินได้น้อยกว่าระดับที่คาดหวังหรือต้องการ 2 ระดับ
1 คะแนน = ระดับที่ประเมินได้น้อยกว่าระดับที่คาดหวังหรือต้องการ 3 ระดับ
0 คะแนน = ระดับที่ประเมินได้ต่าที่สุด/ไม่แสดงออกพฤติกรรม/สมรรถนะ
ทั้งนี้การกาหนดค่าคะแนนดังกล่าวเพื่อเป็น การกระตุ้นและผลักดัน ให้ข้าราชการแสดงออกพฤติกรรมในระดับที่ดี ขึ้นมากกวาระดับ ที่คาดหวังหรือ ต้องการ
ซึ่ง หาก ข้าราชการแต่ล ะคนสามารถแสดงพฤติกรรมหรือสมรรถนะได้ตามเป้าหมายหรือเกินกว่าเป้าหมายที่กาหนดจะทาให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงานและองค์กร
ผลการประเมินสิ้นรอบการประเมิน ผู้ประเมินเป็นผู้กรอกผลการประเมินตามสูตรคานวณ ดังนี้ ผลการประเมิน = (น้าหนัก x คะแนนทีไ่ ด้) /5 (ตัวเลขทศนิยม 2 ตาแหน่ง)
ระบุเหตุการณ์/พฤติกรรมที่ผู้รับการประเมนแสดงออกสิ้นรอบการประเมิน ผู้ประเมินเป็นผู้กรอกโดยให้ระบุเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมที่ผู้รับการประเมินแสดงออก ใน
แต่ละสมรรถนะในรอบการประเมินนั้นๆ

สรุปผลการประเมิน
ในส่วนนี้ผู้ประเมินเป็นผู้กรอกสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวบรวมคะแนนการประเมินจากส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนที่ 2
พฤติกรรม การปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
ระดับผลการประเมิน
ผู้ประเมินเป็นผู้กรอก โดยนาผลการประเมินของผู้รับการประเมินมาเทียบกับช่วงคะแนน 5 ระดับทีก่ าหนด
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ในส่วนนี้เป็น การวางแผนร่วมกัน ระหว่างผู้ป ระเมิน กับ ผู้รับ การประเมินเพื่อกาหนดกิจกรรมในการพัฒนางาน/สมรรถนะของผู้รับ การประเมินในรอบการ
ประเมิน ถัดๆ ไป โดยควรเลือกงาน/สมรรถนะที่ต้องการพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งควรเป็นงาน/สมรรถนะ ที่มีผลการประเมิ นต่างจากระดับเป้าหมาย หากไม่มี ให้เลือกงาน/สมรรถนะที่
คาดวา จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในอนาคตหรือที่ต้องการพัฒนาตามความสนใจส่วนตัว
ส่วนที่ 4 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ในส่วนนี้ให้ผู้ประเมินกับผู้รบการประเมนลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการกาหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานในส่วนที่ 1 และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติ ราชการ (สมรรถนะ) ในส่วนที่ 2 เพือ่ ขอรับการประเมินตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน
กรณี พนักงานจ้างมาช่วยราชการ ในส่วนของผู้รับการประเมิน ให้ส่วนราชการที่พนักงานจ้างมาช่วยราชการให้ส่วนราชการนั้นเป็นผู้ประเมินและลงนาม
กากับต่อท้ายจนถึงระดับผู้อานวยการสานัก / กอง และในส่วนของผู้ประเมินให้ผู้อานวยการสานัก / กองที่พนักงานมีชื่อตามกรอบอัตรากาลังเป็นผู้ลงนาม
ส่วนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน
ในส่วนนี้เมื่อสิ้นรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมิน แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผล
การประเมิน กรณ ีท่ีผู้ร ับ การประเมิน ไม่ย ิน ยอมลงลายมือ ช ื่อร ับ ทราบผลการประเมิ น ให ้ พ นัก งานส่ ว นท้องถิ่น อย ่างน ้อยหนึ่ งคน ลงลายมือชื่อเป ็น พยานว ่า ได้มีการแจ้งผล
การประเมิน ดังกล่าวแล้วด้วย

ส่วนที่ 6 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือ ขึ้นไป (ถ้ามี)
ในส่วนนี้ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี)เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับผลการประเมินก่อนนาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 7 ความเห็นของผู้บังคบบัญชาเหนอขึ้นไป (หัวหน้าส่วนราชการ)
ในส่วนนี้ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี)เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับผลการประเมินก่อนนาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 8 ความเห็นของปลัดเทศบาล
ในส่วนนี้ให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินก่อนนาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 9 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในส่วนนี้ให้ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นผกรอกรายละเอียดตามมติของคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ ก่อนนาเสนอนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 10 ความเห็นของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในส่วนนี้ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับความเห็นต่อมติของคณะกรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
******************************************************************************************

ใบลาพักผ่อน
เขียนที่ สำนักงำนเทศบำลนครหำดใหญ่
วันที.่ ..........เดือน............................พ.ศ.............
เรื่อง........................................................
เรียน.......................................................
ข้ำพเจ้ำ................................................................................พนักงำนจ้ำง....................................
ตำแหน่ง..............................................สังกัดงำน..............................................................ฝ่ำย..................................................
ส่วน............................................................. สำนัก / กอง.......................................................... เทศบำลนครหำดใหญ่
มีวันลำพักผ่ อนสะสม..........วัน ทำกำร มีสิ ทธิลำพักผ่ อนประจำปี นี้อีก...10..วันทำกำร รวมเป็น...............วันทำกำร
ขอลำพักผ่อนตั้งแต่วันที.่ ........................................ถึงวันที.่ ........................................มีกำหนด............วันทำกำร ในระหว่ำง
ลำจะติดต่อข้ำพเจ้ำได้ท.ี่ ...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
ขอแสดงควำมนับถือ
(ลงชื่อ)...............................................
(.......................................................)
ความเห็นผู้บังคับบัญชา
สถิติการลาในปีงบประมาณนี
ลำมำแล้ว
ลำครั้งนี้
(วันทำกำร) (วันทำกำร)

.............................................................
.............................................................
(ลงชื่อ)..................................................
(ตำแหน่ง).............................................
วันที.่ ......เดือน.....................พ.ศ...........

รวมเป็น
(วันทำกำร)

(ลงชื่อ).........................................(ผู้ตรวจสอบ)
(............................................)
(ตำแหน่ง)........................................................
วันที.่ .........เดือน.........................พ.ศ...............

คาสั่ง
อนุญำต
ไม่อนุญำต
.............................................................
.............................................................
(ลงชื่อ)...................................................
(ตำแหน่ง)..............................................
วันที.่ ......เดือน.....................พ.ศ............

แบบใบลาป่วย / ลาคลอดบุตร / ลากิจส่วนตัว
เขียนที่ สำนักงำนเทศบำลนครหำดใหญ่
วันที.่ ..........เดือน............................พ.ศ.............
เรื่อง .........................................................
เรียน .........................................................
ข้ำพเจ้ำ................................................................................ พนักงำนจ้ำง....................................
ตำแหน่ง..............................................สังกัดงำน..............................................................ฝ่ำย..................................................
ส่วน............................................................. สำนัก / กอง.......................................................... เทศบำลนครหำดใหญ่
ป่วย
ขอลำ
กิจส่วนตัว เนื่องจำก...............................................................................................................
คลอดบุตร
ตั้งแต่วันที.่ .......................................ถึงวันที.่ .......................................มีกำหนด .....................วัน
ข้ำพเจ้ำได้ลำ ป่วย กิจส่วนตัว คลอดบุตร ครั้งสุดท้ำยตั้งแต่วันที.่ ..................................................
ถึงวันที.่ .............................................มีกำหนด...........วัน ในระหว่ำงลำจะติดต่อกับข้ำพเจ้ำได้ท.ี่ .............................................
.................................................................................................................................................................................
ขอแสดงควำมนับถือ
(ลงชื่อ)...............................................
(.......................................................)
สถิติการลาในปีงบประมาณนี
ประเภทกำรลำ

ลำมำแล้ว

ลำครั้งนี้

รวมเป็น

ป่วย

(วันทำกำร) (วันทำกำร) (วันทำกำร)

กิจส่วนตัว

(วันทำกำร) (วันทำกำร) (วันทำกำร)

คลอดบุตร

(ลงชื่อ).........................................(ผู้ตรวจสอบ)
(............................................)
(ตาแหน่ง) ............................................
วันที่.............../....................../..............

ความเห็นผู้บงั คับบัญชา
.............................................................
.............................................................
(ลงชื่อ)..................................................
(ตาแหน่ง).............................................
วันที่.......เดือน.....................พ.ศ...........

คาสัง่
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต
.............................................................................
.............................................................................
(ลงชื่อ) .................................................
(ตาแหน่ง) ............................................
วันที่.....................................................

หนังสือแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ บั เงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย
เทศบาลนครหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เขียนที่ สานักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
วันที.่ .............เดือน...............................พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า..........................................................................พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ / ตามภารกิจ / ทั่วไป
ตาแหน่ง............................ สังกัดงาน.......................................ฝ่าย.....................................ส่วน................................ .........
สานัก / กอง.................................................... เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน/รายวัน/รายชั่วโมง รวมเป็นเงิน
ทีไ่ ด้รับทั้งสิ้นเดือนละ..........................บาท (....................................................................................) ขอแสดงเจตนาระบุตัว
ผู้รับเงินช่วยพิเศษ โดยหนังสือฉบับนี้ว่าในกรณีที่ข้าพเจ้าถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ (การทางาน) และทางราชการ
ส่วนท้องถิ่นจะต้องจ่ายเงินช่วยพิเศษให้ตามความนัย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2547 ข้อ 72, 75 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบานาญลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย
พ.ศ. 2560 ข้อ 7 ข้าพเจ้าประสงค์ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษแก่..................................................................................................
ซึง่ มีภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที.่ ................หมู่ท.ี่ ..................ซอย........................................ถนน......................................................
ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต.................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์
..............................เบอร์โทรศัพท์.................................................
(ลงชื่อ).....................................................ผู้ยื่นแสดงเจตนา
(.....................................................)
(ลงชื่อ).....................................................พยาน
(.....................................................)
(ลงชื่อ).....................................................พยาน
(.....................................................)
หมายเหตุ 1. ให้มอบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษไว้ ณ ราชการส่วนท้องถิ่นทีพ่ นักงานจ้างทางานอยู่
2. ให้ระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษแต่เพียงรายเดียว หากจะเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษในภายหลังให้ทา
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษฉบับใหม่แทนฉบับเดิมและให้แนบฉบับเดิมไว้ด้วย
3. การขูดลบ ตกเติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ ให้
ลงรายมือชื่อกากับ ทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ
4. ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดทาสมุดเพื่อบันทึกการยื่นหรือเปลี่ยนแปลงหนังสือแสดงเจตนา ระบุตัวผู้รับเงิน
ช่วยพิเศษไว้ทุกครั้ง
5. ให้แนบสาเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ทั้งผู้แสดงเจตนาและผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ

หนังสือขอลาออกจากราชการ
เขียนที่ สำนักงำนเทศบำลนครหำดใหญ่
วันที่ ........ เดือน .......................... พ.ศ. .......
เรื่อง ขอลำออกจำกกำรปฏิบัติงำน
เรียน นำยกเทศมนตรีนครหำดใหญ่
ด้วยข้ำพเจ้ำ................................................................พนักงำนจ้ำง........................ตำแหน่ง........................................
ได้เริ่มปฏิบัติงำนเมื่อวันที.่ .........เดือน......................... พ.ศ..................ปัจจุบนั สังกัดงำน...........................................................
ฝ่ำย.................................................ส่วน.................................................. สำนัก / กอง.......................................................
เทศบำลนครหำดใหญ่ อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ได้รับเงินเดือน..................................บำท มีควำมประสงค์ขอลำออก
จำกกำรปฏิบัติงำน เนื่องจำก....................................................................................................................................................
จึงเรียนมำเพื่อขอลำออกจำกกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่ ........... เดือน .....................................พ.ศ. ...................
ขอแสดงควำมนับถือ
(ลงชื่อ) ...................................................
(................................................)

หมายเหตุ ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. ให้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อนายกเทศมนตรีโดยให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออก ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน เว้นแต่
ในกรณีทมี่ ีเหตุผลความจาเป็นพิเศษ หรือกรณีลาออกเพื่อดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือสมัครรับเลือกตั้ง
๒. นายกเทศมนตรี จะอนุญาตให้ยื่นใบลาออกล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า ๓๐ วัน ก็ได้ โดยให้มีคาสั่งอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรก่อนวันขอลาออก
๓. ถ้ายื่นหนังสือขอลาออกจากราชการล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า ๓๐ วับ โดยไม่ได้รับ อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากนายกเทศมนตรี หรือยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการโดย มิได้ระบุวับขอลาออก ให้ถือวันถัดจากวันครบกาหนด ๓๐ วัน
นับแต่วันยื่นเป็นวับขอลาออก

๔. ในกรณีลาออกเพราะป่วย ให้แนบใบรับรองแพทย์เสนอไปด้วยว่าป่วยเป็นโรคอะไร

สรุปหลักเกณฑ์การลา

~ 66 ~

สรุปสิทธิประกันสังคม

แผนภูมิเพิม่ ความเข้าใจ

~ 80 ~

กองทุนเงินทดแทน
กองทุนเงินทดแทน คืออะไร ?
กองทุน เงินทดแทน เป็ นกองทุนที่อยู่ภ ายใต้การดูแลของประกันสังคมเพื่อต้องการให้ลูกจ้างทั้งรัฐและ
เอกชน มีสิทธิได้รับเงินทดแทนและสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์ ที่ทาให้หยุดงานจากการทางาน เช่น
เจ็บป่วย ประสบอันตราย สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย โดยคุ้มครองลูกจ้างตั้งแต่วันแรกทีเ่ ข้าทางาน ซึง่ เงิน
ในส่วนนี้จะมาจากนายจ้างทีจ่ ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทุก ๆ ปี
พ.ร.บ.เงินทดแทน ฉบับใหม่ ปรับปรุงอะไรบ้าง
พ.ร.บ.เงินทดแทน ปี 2561 ได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์หลายอย่างให้ดีและครอบคลุมมากขึ้น ดังนี้
1. กรณีเจ็บป่วย จากการทางานจนไม่สามารถทางานได้
• ได้รั บเงิน ชดเชยหยุ ดงานเพิ่มเป็น 70% จากเดิม 60% ของค่าจ้างรายเดือน (ฐานค่าจ้างสู งสุ ด
20,000 บาท) โดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ระบุให้หยุดพักรักษาตัว และลูกจ้างหยุดพักรักษาตัวจริง
ตามใบรับรองแพทย์
• ได้รับเงินชดเชยตั้งแต่วันแรกที่หยุดงาน จากเดิมจ่ายเฉพาะกรณีหยุดงาน 3 วันติดต่อกัน โดยจะได้รับ
เงินต่อเนื่องไม่เกิน 1 ปี
• ลูกจ้างราชการ ได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยจากการทางาน จนสิ้นสุดการรักษาไม่ว่าค่า
รักษาจะเป็นเท่าไร
• ลูกจ้างส่วนเอกชน ได้รับสิทธิเพิ่มค่ารักษาพยาบาลจนการรักษาสิ้นสุด จากเดิมตั้งเพดานที่ 2 ล้านบาท
• กรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทางาน นายจ้างจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่า ที่
จ่ายจริงตามความจาเป็น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
• หากลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ต้องฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางานภายหลังประสบเหตุ
นายจ้างจะต้องจ่ายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางานของลูกจ้างเท่า ที่จ่ายจริงตามความจาเป็น ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
วิธีคานวณเงินทดแทน กรณีเจ็บป่วย
ตัวอย่างเช่น
- ได้รับค่าจ้างเดือนละ 20,000 บาท โดยใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวเป็นเวลา 2 เดือน
วิธีคานวณ คือ 20,000 x 70% = 14,000 บาท
ลูกจ้างหยุดงาน 2 เดือน = 14,000 x 2
เงินทดแทนทีไ่ ด้รับ = 28,000 บาท
- ได้รับค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท โดยใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวเป็นเวลา 10 วัน
วิธีคานวณ คือ 10,000 x 70% = 7,000 บาท
ลูกจ้างหยุดงาน 10 วัน = 7,000 / (30/10)
เงินทดแทนทีไ่ ด้รับ = 2,333.33 บาท

2. กรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วน
• ได้รับเงินชดเชยหยุดงานเพิ่มเป็น 70% ของค่าจ้างรายเดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
สาหรับการประเมินค่าทดแทนการสูญเสียอวัยวะ ลูกจ้างต้องได้รับการรักษาพยาบาลจนสิ้นสุดการ
รักษา และอวัยวะคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลา 1 ปีนับจากวัน ที่ลูกจ้าง
ประสบอันตราย หลังจากนั้น สามารถติดต่อเพื่อเข้ารับการประเมินการสูญเสียอวัยวะได้ ที่สานักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที/่ จังหวัด/สาขา ทีน่ ายจ้างมีภูมิลาเนาหรือลูกจ้างทางานอยู่
วิธีคานวณเงินทดแทน กรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วน
เช่น ได้รับค่าจ้างเดือนละ 20,000 บาท
โดยแขนขาดระดับข้อศอก ซึง่ จะได้รับเงินทดแทนไม่เกิน 10 ปี หรือ 120 เดือน
วิธีคานวณ คือ 20,000 x 70% = 14,000 บาท
ได้เงินทดแทน 120 เดือน = 14,000 x 120
เงินทดแทนรวมทีไ่ ด้รับ = 1.68 ล้านบาท
ทั้งนี้ หากลูกจ้างเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับค่าทดแทนครบตามระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ นายจ้างจะต้องจ่ายค่า
ทดแทนนั้นให้แก่ทายาท หรือผู้มีสิทธิ จนครบกาหนดระยะเวลา แต่ต้องไม่เกิน 10 ปี เช่น ลูกจ้างต้องได้รับเงินทดแทนเป็น
เวลา 10 ปี แต่ได้รับเงินเพียง 7 ปี ก็เสียชีวิต เงินทดแทนส่วนทีเ่ หลืออีก 3 ปี นายจ้างจะต้องจ่ายให้ทายาท หรือผู้มีสิทธิต่อไป
3. กรณีทุพพลภาพ
• ได้รับเงินชดเชยหยุดงานเพิ่มเป็น 70% ของค่าจ้างรายเดือน
• เพิ่มระยะเวลาจ่ายเงินทดแทน เป็นไม่น้อยกว่า 15 ปี จากเดิมไม่เกิน 15 ปี
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การเป็นผู้ทุพพลภาพ หมายความว่า ลูกจ้างสูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพของ
อวัยวะหรือของร่างกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนทาให้ความสามารถในการทางานลดลงถึงขนาดไม่สามารถ
ทางานตามปกติได้ สามารถประเมินการสูญเสียอวัยวะได้ ที่สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้น ที่/จังหวัด/สาขา ที่
นายจ้างมีภูมิลาเนาหรือลูกจ้างทางานอยู่
วิธีคานวณเงินทดแทน กรณีทุพพลภาพ
เช่น ได้รับค่าจ้างเดือนละ 20,000 บาท โดยลูกจ้างสูญเสียอวัยวะจนเข้าหลักเกณฑ์ทุพพลภาพ
ลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทน 20,000 x 70% = 14,000 บาท/เดือน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี
หรือ 180 เดือน นั่นคือ ไม่น้อยกว่า 14,000 x 180 = 2.52 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม หากลูกจ้างเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับค่าทดแทนครบตามระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ นายจ้างจะต้อง
จ่ายค่าทดแทนนั้นให้แก่ทายาท หรือผู้มีสิทธิ จนครบกาหนดระยะเวลา แต่ต้องไม่เกิน 10 ปี
4. กรณีเสียชีวิตหรือสูญหาย
• เพิ่มระยะเวลาจ่ายเงินทดแทน 70% ของค่าจ้างรายเดือน ให้ผู้มีสิทธิเป็น 10 ปี จากเดิม 8 ปี
• กรณีเสียชีวิต นายจ้างต้องจ่ายค่าทาศพแก่ผู้จัดการศพของลูกค้าตามอัตราทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
สาหรับกรณีสูญหาย หมายความว่า การที่หายไปในระหว่างทางานหรือปฏิบัติตามคาสั่งของนายจ้าง ซึ่งมี
เหตุควรเชื่อว่าลูกจ้างเสียชีวิต เพราะประสบเหตุอันตราย รวมถึงการที่ลูกจ้างหายไประหว่างเดินทาง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
120 วันนับแต่วันเกิดเหตุ
ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือสูญหาย ได้แก่
1. มารดา
2. บิดาทีช่ อบด้วยกฎหมาย
3. สามีหรือภรรยาทีช่ อบด้วยกฎหมาย
4. บุตรทีม่ ีอายุต่ากว่า 18 ปี ให้มีสิทธิรับเงินทดแทนจนกว่าจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

5. บุตรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป หากอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี ให้มีสิทธิรับ
เงินทดแทนจนกว่าจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
6. บุตรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ที่ทุพพลภาพหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ซึ่งอยู่ในอุปการะของลูกจ้าง
ก่อนลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหาย
7. บุตรของลูกจ้างซึ่งเกิดภายใน 310 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างถึงแก่ความตาย หรือวันที่เกิดเหตุสูญหาย มี
สิทธิรับเงินทดแทนนับแต่วันคลอด
8. หากไม่มีบุคคลดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้อยู่ในอุปการะของลูกจ้างก่อนลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหาย
เป็นผู้มีสิทธิ แต่ผู้อยู่ในอุปการะดังกล่าวจะต้องได้รับความเดือดร้อน เพราะขาดอุปการะจากลูกจ้าง
ทีต่ ายหรือสูญหาย
วิธีคานวณเงินทดแทน กรณีเสียชีวิตหรือสูญหาย
เช่น ลูกจ้างได้รับค่าจ้างเดือนละ 20,000 บาท แล้วเกิดเสียชีวิตจากการทางาน
ดังนั้น ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินทดแทน 20,000 x 70% = 14,000 บาท
เป็นระยะเวลา 10 ปี นั่นคือ 14,000 x 120 = 1.68 ล้านบาท
พ.ร.บ.เงินทดแทน ฉบับใหม่ เริ่มใช้เมื่อไหร่
พ.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
พ.ร.บ.เงินทดแทน ฉบับใหม่ ใครมีสิทธิ นี้บ้าง
กฎหมายกองทุนเงินทดแทนฉบับนี้ จะคุ้มครองลูกจ้างในองค์กร ดังต่อไปนี้
1. ลูกจ้างในองค์กรเอกชน
2. ลูกจ้างราชการ (ไม่รวมข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
3. ลูกจ้างในองค์กรทีไ่ ม่ได้แสวงหากาไรทางเศรษฐกิจ
4. ลูกจ้างที่ได้รับการจ้างงานในต่างประเทศ (Local staff) ของสถานเอกอัครราชทูตและองค์กร
ระหว่างประเทศ
วิธีใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทน
การแจ้งรับเงินทดแทน ให้นายจ้างยื่นแบบ กท.16 ณ สานักงานประกันสังคม หรือส่งทางไปรษณีย์ภายใน
15 วันนับจากวันทีท่ ราบการเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย
นอกจากนี้ ลูกจ้างจะยื่นด้วยตัวเองก็ได้ ผ่านแบบคาขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) ภายใน 180
วัน ส่วนถ้าการเจ็บป่วยเกิดหลังสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ให้ยื่นคาร้องภายใน 2 ปี นับแต่วันทีท่ ราบการเจ็บป่วย

