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ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครพนม 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 

(และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน) 

- หมวด 15 การบรหิารงานบุคคลของลูกจ้าง 
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  การจัดท าทะเบียนประวติัของพนักงานเทศบาล  ลกัษณะ  รูปแบบ วิธีปฏิบัติเก่ียวกับ
ทะเบียนประวติั  วิธีการบันทกึรายการในทะเบียนประวัติ   และการจัดท าแฟ้มประวติัพนักงานเทศบาล   
ให้น ากฎหมายหรือระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือน มาใช้บังคบัโดย
อนโุลม 

  ข้อ  389    พนักงานเทศบาล  ผู้ ใดได้รับอนญุาตให้ไปศกึษาฝึกอบรมดงูาน  หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศ  หรือต่างประเทศ  ได้รับอนญุาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  
หรือลาติดตามคู่สมรสตามระเบียบว่าด้วยการลาของพนักงานเทศบาล  ได้รับวฒุิเพ่ิมขึน้หรือสงูขึน้  สมรส  
หย่า  เปลี่ยนช่ือตวัหรือช่ือสกุล หรือตาย ให้เทศบาลที่อนญุาตหรือได้รับแจ้ง รายงานไปยัง  ก.ท.จ.ก.ท. 
ภายในห้าวนั ท าการนับแต่วนัอนญุาตหรือวนัได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี  

  ข้อ  390    ให้เทศบาลค านวณอตัราก าลงัพนักงานครูเทศบาลที่สงักัดสถานศกึษา          
ตามเกณฑ์ที่ ก.ท. ก าหนด  แล้วรายงาน ก.ท. ทราบตามแบบที่รายงานให้ ก.ท.จ.ทราบในข้อ 23 (8) ภายใน
เดือนมิถุนายน  ของทกุปี 

หมวด  15 
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง 

  ข้อ  391    ในหมวดนี ้
  “ส่วนราชการ”   หมายความว่า  ส่วนราชการที่เทศบาลประกาศจัดตัง้ขึน้ ตามมาตรฐาน
ทัว่ไปเก่ียวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาล และให้รวมถึงโรงเรียนหรือหน่วยงานอ่ืนที่อยู่
สงักัดในเทศบาลด้วย 
  “ลกูจ้าง”   หมายความว่า  ลกูจ้างประจ า  ลกูจ้างชั่วคราว  และลกูจ้างลกัษณะ                           
ผู้ช านาญงานของเทศบาล  โดยไม่รวมถึงลกูจ้างของสถานธนานบุาลของเทศบาล 
  “ลกูจ้างประจ า” หมายความว่า  ลกูจ้างรายเดือน  รายวัน  และรายชั่วโมงที่จ้างไว้            
ปฏิบัติงานที่มีลกัษณะประจ าโดยไม่มีก าหนดเวลาการจ้างตามอัตราและจ านวนที่ก าหนดไว้และรับเงิน         
ค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจ าของเทศบาล หรือหมวดเงินอดุหนุนของรัฐบาลด้วย 
  “ลกูจ้างชั่วคราว” หมายความว่า  ลกูจ้างรายเดือน  รายวนั  และรายชั่วโมงที่จ้างไว้               
ปฏิบัติงานที่มีลกัษณะชั่วคราว   และหรือมีก าหนดเวลาจ้าง   แต่ทัง้นี ้ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินปี                 
งบประมาณและรับเงินค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างชั่วคราวหรือจากยอดเงินอ่ืนใด  
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  “ลกูจ้างลกัษณะผู้ช านาญงาน” หมายความว่า   ลกูจ้างซึง่มีความรู้ความช านาญใน      
งานเฉพาะอย่าง ที่จะต้องปฏิบัติเป็นอย่างดี  ทัง้เคยปฏิบัติงานชนิดนัน้มานานไม่น้อยกว่า 5 ปี  โดยมี            
ใบรับรองความรู้ความช านาญและความสามารถในการท างานจากสถานที่ท างานเดิมที่ผู้ นัน้เคยปฏิบัติ     
งานมาแล้ว 
  “เวลาท างานปกติ” หมายความว่า  เวลาท างานของทางราชการ  หรือเวลาอ่ืนใดที่                  
นายกเทศมนตรีก าหนดตามลกัษณะงานให้เป็นเวลาท างานปกติ 
  “วนัหยุดประจ าสปัดาห์” หมายความว่า  วนัอาทิตย์ หรือวนัอ่ืนใดที่นายกเทศมนตรี
ก าหนดขึน้เพ่ือความเหมาะสมตามลกัษณะงานของเทศบาล โดยอาจก าหนดวนัหยุดประจ าสปัดาห์ เป็น
สองวนั ก็ได้ 
  “วนัหยุดพิเศษ”  หมายความว่า  วนัหยุดที่ทางราชการประกาศเป็นวนัหยุดราชการ   
นอกจากวนัหยุดประจ าสปัดาห์ 
  “ค่าจ้างอัตราปกติ” หมายความว่า  ค่าจ้างรายเดือน รายวนั และรายชั่วโมง รวมถึง 
เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้ รบตามอัตราที่ก าหนดจ่ายให้ลกูจ้างส าหรับการปฏิบัติงานปกติ 
  “ค่าจ้างรายเดือน” หมายความว่า  ค่าจ้างที่ก าหนดอตัราจ่ายเป็นรายเดือน  รวมถึง                 
เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้ รบ 
  “ค่าจ้างรายวนั” หมายความว่า  ค่าจ้างที่ก าหนดอตัราจ่ายเป็นรายวนัในวนัท างาน              
ปกติ  รวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้ รบ 
  “ค่าจ้างรายชั่วโมง” หมายความว่า  ค่าจ้างที่ก าหนดอตัราจ่ายเป็นรายชั่วโมงในวนั               
ท างานปกติ  รวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้ รบ 
  “ค่าจ้างนอกเวลา” หมายความว่า ค่าจ้างที่ก าหนดจ่ายให้แก่ลกูจ้างรายวนัและราย                 
ชั่วโมง  เน่ืองจากต้องปฏิบัติราชการนอกเวลาท างานปกติ 
  “ค่าจ้างในวนัหยุด” หมายความว่า ค่าจ้างที่ก าหนดจ่ายให้แก่ลกูจ้างรายวนัและ                 
รายชั่วโมง  กรณีสัง่ให้ปฏิบัติราชการในวนัหยุดประจ าสปัดาห์หรือวนัหยุดพิเศษ 

“ค่าอาหารท าการนอกเวลา” หมายความว่า  ค่าอาหารที่ก าหนดจ่ายให้แก่ลกูจ้าง                 
รายเดือน  เน่ืองในการปฏิบัติราชการนอกเวลาท าการปกติหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจ าสปัดาห์            
หรือวนัหยุดพิเศษ 

“เงินช่วยพิเศษ” หมายความว่า  เงินช่วยเหลือค่าท าศพของลกูจ้างที่จ่ายในกรณี                                
ลกูจ้างถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ 
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“ท้องถ่ินอ่ืน” หมายความว่า ท้องถ่ินที่ลกูจ้างต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขต                 

เทศบาลที่ตนสงักัด 
“ฝึกอบรม” หมายความว่า   การเพ่ิมพนูความรู้ความช านาญ หรือประสบการณ์                        

ด้วยการเรียน  การวิจัย  การอบรม  การสมัมนา  หรือการปฏิบัติงานโดยไม่มีการรับปริญญา หรือ                  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการนัน้   และหมายความรวมตลอดถึงการฝึกฝนภาษา              
และการรับค าแนะน าก่อนเข้าฝึกอบรมหรือการดงูานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หรือต่อจากการ               
ฝึกอบรมนัน้ด้วย 
  “ดงูาน” หมายความว่า การเพ่ิมพนูความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสงัเกตการณ์  
  “ปี” หมายความว่า  ปีงบประมาณ 

ส่วนท่ี 1 
คุณสมบัติของลูกจ้าง 

  ข้อ  392    ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลกูจ้าง อย่างน้อยจะต้องมีคณุสมบัติและไม่มีลกัษณะ    
ต้องห้ามเบือ้งต้น  ดงันี  ้

(1) มีสญัชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินห้าสิบห้าปี 
(3) เป็นผู้ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น   

ประมขุตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสทุธ์ิใจ 
(4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้    ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด  ดงันี  ้
(ก) โรคเรือ้นในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สงัคม 
(ข) วณัโรคในระยะอนัตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สงัคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรือ้รัง 
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  (6)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสัง่ให้พกัราชการหรือถูกสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน           
ตามมาตรฐานทัว่ไป หลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  หรือตามกฎหมายอ่ืน  
  (7)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดี  จนเป็นที่รังเกียจของสงัคม  

(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(10)  ไม่เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคกุเพราะกระท า                    

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ  
  (11) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ                       
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ   
  (12) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐาน             
ทัว่ไป หลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน   
  (13) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หลกัเกณฑ์   
และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน  
  (14) ไม่เป็นผู้ เคยกระท าการทจุริตในการสอบเข้ารับราชการ 

  ข้อ  393    ก.ท.จ. มีอ านาจพิจารณายกเว้นส าหรับลกูจ้างผู้ที่ขาดคณุสมบัติตามข้อ     
392 (2)  เป็นรายบุคคลได้ แต่อายุไม่ต ่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี หรือการจ้างลกูจ้างลกัษณะ      
ผู้ช านาญงาน  มีอ านาจพิจารณายกเว้นส าหรับลกูจ้างผู้ที่ขาดคณุสมบัติตามข้อ 392 (2) และ (10)       
เป็นรายบุคคลได้                
  ผู้ที่ขาดคณุสมบัติหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ  392 (7)  (9)  (10)  หรือ(14)   ก.ท.จ.                            
อาจพิจารณายกเว้น ให้เข้ารับราชการได้ หรือผู้ที่ขาดคณุสมบัติหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 392 (11)       
หรือ (12)  ถ้าผู้นัน้ได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสองปีแล้ว   หรือผู้ที่ขาดคณุสมบัติหรือมีลกัษณะ     
ต้องห้ามตามข้อ 392 (13)  ถ้าผู้นัน้ได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจาก
งานหรือราชการเพราะกระท าผิดในกรณีทจุริตต่อหน้าที่  ก .ท.จ.  อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้   
ส าหรับการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคณุสมบัติหรือมีลกัษณะต้องห้าม  ให้น า         
ขัน้ตอนและวิธีการที่ก าหนดส าหรับพนักงานเทศบาลมาใช้บังคบัโดยอนโุลม  
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ส่วนท่ี  2 
การก าหนดต าแหน่ง การจ้าง อัตราค่าจ้าง และการแต่งตัง้ 

  ข้อ  394    มาตรฐานต าแหน่งลกูจ้าง และคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของลกูจ้าง               
ให้เป็นไปตามที่  ก.ท. ก าหนด  ท้ายประกาศนี  ้

ข้อ  395    ต าแหน่งลกูจ้างของเทศบาลที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งก าหนด ต าแหน่ง
นอกเหนือจากต าแหน่ง ที่ ก.ท. ก าหนดตามข้อ 394 หากต าแหน่งว่างลงให้ยุบเลิก หรือปรับแก้ไขให้
สอดคล้องตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ตามข้อ  394 

  ข้อ  396   ลกูจ้างชั่วคราวซึง่มีลกัษณะงานในหน้าที่เหมือนกับพนักงานเทศบาลหรือ       
ข้าราชการพลเรือนในสายผู้ปฏิบัติงานให้ก าหนดต าแหน่ง ดงันี  ้

      (1)  ก าหนดคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเหมือนต าแหน่งพนักงานเทศบาลหรือ   
ข้าราชการพลเรือนต าแหน่งนัน้  และก าหนดคณุวุฒิที่ไม่สงูเกินความจ าเป็นต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ  

    (2)  ก าหนดช่ือต าแหน่งตามลกัษณะงานที่ปฏิบัติ และไม่ให้ซ า้หรือเหมือนกับช่ือ 
ต าแหน่งพนักงานเทศบาล  

  ข้อ  397    ลกูจ้างชั่วคราวซึง่มีลกัษณะงานในหน้าที่เหมือนกับลกูจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัให้ก าหนดคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและช่ือต าแหน่งเหมือนต าแหน่งลกูจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงัต าแหน่งนัน้ 

ข้อ  398    การจ้างลกูจ้างชั่วคราวให้ก าหนดระยะเวลาการจ้างให้สอดคล้องกับระยะเวลา          
ที่จ าเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานและให้มีภารกิจปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติต่อเน่ือง  แต่ทัง้นีร้ะยะเวลาการจ้างต้อง
ไม่เกิน ปีงบประมาณ 
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 ข้อ  399    การก าหนดจ านวนต าแหน่งลกูจ้างของเทศบาล  ยกเว้นลกูจ้างที่รับค่าจ้างจาก
เงินอดุหนนุของรัฐบาล ให้  ก.ท.จ. ก าหนดว่าจะมีต าแหน่งใดในหน่วยงานหรือส่วนราชการใด  จ านวน  
เท่าใด   โดยให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลงัของลกูจ้าง เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบ
ของ  ก.ท.จ.     

  ข้อ  400    ก าหนดให้  ก.ท.จ. มีอ านาจก าหนดต าแหน่งลกูจ้างเทศบาลในส่วนราชการ
ต่าง ๆ ของเทศบาล โดยให้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลกัษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความ
ยากและคณุภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทัง้ภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่ต้องจ่ายในด้านบุคคล  

  ข้อ  401    การก าหนดต าแหน่งลกูจ้างเทศบาลในส่วนราชการต่าง ๆ  ของเทศบาล ให้ 
เทศบาลจัดท าเป็นแผนอตัราก าลงัของเทศบาล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่ง
ลกูจ้างเทศบาลแล้วเสนอให้  ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ    โดยให้จัดท าและก าหนดรวมไว้ในแผน
อตัราก าลงัพนักงานเทศบาล 

  ข้อ  402    ในการจัดท าแผนอตัราก าลงัลกูจ้างเทศบาล การก าหนดต าแหน่งลกูจ้าง การ
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งลกูจ้าง  ให้น าแนวทางและวิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับพนักงานเทศบาลมาใช้
บังคบัโดยอนโุลม 

  ข้อ  403    เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณของท้องถ่ินและไม่ให้มีภาระผูกพนัด้าน                
สวสัดิการของลกูจ้างมากเกินไป โดยให้พิจารณาปรับใช้อตัราก าลงัลกูจ้างประจ าที่มีอยู่เดิมก่อน หากมี       
ความจ าเป็นต้องจ้างลกูจ้างให้พิจารณาจ้างลกูจ้างชั่วคราวก่อน   หรือพิจารณาจ้างเหมาบริการ และควร
จ้างลกูจ้างประจ าให้น้อยที่สดุ โดยให้ค านึงถึงการควบคุมงบประมาณรายจ่ายเก่ียวกับเงินเดือน ประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของพนักงานเทศบาล ไม่ให้สงูกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่าย      
ประจ าปี ตามมาตรา 35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

ข้อ  404    ต าแหน่งลกูจ้างที่รับค่าจ้างจากเงินอุดหนนุของรัฐบาลจะมีต าแหน่งใด ใน
หน่วยงานหรือส่วนราชการใดของเทศบาล และมีจ านวนเท่าใด  ให้เป็นไปตามความตกลงกับส านัก         
งบประมาณ 
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  ข้อ  405    การจ้างลกูจ้าง  ให้เทศบาลด าเนินการโดยวิธีการคัดเลือกโดยให้แต่งตัง้
คณะกรรมการคัดเลือกไมน้่อยกว่า  3  คน  เพ่ือด าเนินการคดัเลือก 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  อาจด าเนินการโดยวิธีสมัภาษณ์ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ  
วิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม 

  ข้อ  406    อตัราค่าจ้างลกูจ้างประจ าให้เป็นไปตามบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้างลกูจ้าง            
ของเทศบาลท้ายประกาศนี ้
  นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอ านาจสัง่จ้างลกูจ้าง  ในอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าสุดของต าแหน่ง 

ข้อ  407    การให้ลกูจ้างประจ าได้รับค่าจ้างให้เป็นไปตามบัญชีก าหนดอตัราค่าจ้าง              
ขัน้ต ่าและขัน้สงูของลกูจ้างประจ าของเทศบาลท้ายประกาศนี  ้

  ข้อ  408    การเพ่ิมค่าจ้างลกูจ้างประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ     
เง่ือนไขการเลื่อนขัน้เงินเดือนส าหรับพนักงานเทศบาล   

ข้อ  409    การให้ลกูจ้างประจ าได้รับค่าจ้างเพ่ือการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งสงูขึน้ให้         
เป็นไปตามบัญชีเปรียบเทียบขัน้ค่าจ้างแต่ละกลุ่ม กรณีลกูจ้างประจ าได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง           
สงูขึน้ท้ายประกาศนี ้

  ข้อ  410    อตัราค่าจ้างลกูจ้างชั่วคราว 
    (1)  ลกูจ้างชั่วคราวซึง่มีลกัษณะงานในหน้าที่เหมือนกับต าแหน่งลกูจ้างให้ได้รับ               

อตัราค่าจ้างในอัตราค่าจ้างขัน้ต ่าของลกูจ้างนัน้   
      (2)  ลกูจ้างชั่วคราวซึง่มีลกัษณะงานในหน้าที่เหมือนกับต าแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน หรือข้าราชการพลเรือนให้ได้รับอตัราค่าจ้างในอัตราเงินเดือนขัน้ต ่าของต าแหน่ง             
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินหรือข้าราชการพลเรือนต าแหน่งนัน้ 
      (3)  ผู้ช านาญงานให้ได้รับอตัราค่าจ้างตามบัญชีก าหนดอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าและขัน้สงู    
ลกูจ้างของเทศบาล ตามล าดบัและอัตราที่ ก .ท.จ.เห็นสมควร 

 

 

 



 179 

  ข้อ  411    การจ้างลกูจ้างที่มีเง่ือนไขให้จ้างจากผู้มีคณุวฒุิ  ให้จ้างในอตัราค่าจ้างตาม    
วฒุิและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้    ในกรณีจ้างผู้ที่ส าเร็จการศกึษาจากต่างประเทศให้ถืออัตราค่าจ้างตามอตัรา             
เงินเดือนที่  ก.ท.จ. ก าหนด 

  ข้อ  412    การจ้างลกูจ้าง ให้ด าเนินการจ้างจากบัญชีผู้ ได้รับการคัดเลือกตามล าดบัที่             
ของผู้ ได้รับการคัดเลือก  ตามข้อ  405  

  ข้อ  413    การจ้างลกูจ้างลกัษณะผู้ช านาญงาน  ให้ ก.ท.จ. ก าหนดอตัราค่าจ้างตาม                     
ที่เห็นสมควรตามบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้างตามข้อ  410 (3)   

  ข้อ  414    การจ้างและแต่งตัง้ลกูจ้างให้ด ารงต าแหน่งใด  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้แต่งตัง้ 
โดยความเห็นชอบของ  ก.ท.จ.  

  ข้อ  415    การโอนลกูจ้างประจ าระหว่างเทศบาล หรือกับหน่วยราชการอ่ืนอาจกระท าได้ 
ในกรณีเจ้าตัวสมัครใจและผู้มีอ านาจจ้างทัง้สองฝ่ายตกลงยินยอม  ทัง้นี ้  ในการแต่งตัง้หรือให้พ้นจาก
ต าแหน่งแล้วแต่กรณี ต้องได้รับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.  โดยแต่งตัง้ให้  ด ารงต าแหน่งและได้รับค่าจ้าง
ในอตัราที่ไม่สงูกว่าเดิม และให้นับเวลาการท างานต่อเน่ืองกัน  

ข้อ  416    ลกูจ้างประจ าผู้ ใดออกจากราชการไปแล้ว ประสงค์จะกลบัเข้ารับราชการ   
หากเทศบาลต้องการจะรับผู้นัน้เข้ารับราชการ  ให้นายกเทศมนตรีสัง่จ้างและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง  และ
รับค่าจ้างตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับพนักงานเทศบาลโดยอนโุลม 

ข้อ  417    ลกูจ้างประจ าผู้ ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ               
ทหาร และพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย  ถ้าประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นลกูจ้างประจ า            
ในเทศบาลเดิมภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัพ้นจากราชการทหาร ให้นายกเทศมนตรีสัง่จ้าง
และแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งและรับค่าจ้าง   ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับพนักงานเทศบาล
โดยอนโุลม 

ข้อ  418    การแต่งตัง้ลกูจ้างประจ าผู้ ด ารงต าแหน่งใดไปด ารงต าแหน่งใหม่  ผู้นัน้ต้อง                    
มีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งใหม่ที่ก าหนดในข้อ  394 
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ส่วนท่ี 3 
วินัยและการรักษาวินัย 

  ข้อ  419   ลกูจ้างต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ  ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม            
ถือว่าผู้นัน้กระท าผิดวินัย  จักต้องได้รับโทษตามที่ก าหนดไว้ 

  ข้อ  420    วินัยของลกูจ้าง  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและ                  
การรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาลซึง่น ามาใช้บังคบัโดยอนโุลม 

ส่วนท่ี 4 
การออกจากราชการ 

  ข้อ  421    ลกูจ้างออกจากราชการ  เมื่อ 
(1) ตาย 
(2) พ้นจากราชการตามระเบียบว่าด้วยบ าเหน็จลกูจ้างของหน่วยการบริหาร                        

ราชการส่วนท้องถ่ิน 
(3) ได้รับอนญุาตให้ลาออก 
(4) ถูกสัง่ให้ออกจากราชการตามข้อ  424 (3) (4) 
(5) ครบก าหนดการจ้าง 
(6) ถูกสัง่ลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก 
(7) ขาดคณุสมบัติตามข้อ  392 

วนัออกจากราชการตาม (6) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการให้ออก         
จากราชการของพนักงานเทศบาลโดยอนโุลม 

  ข้อ  422    การลาออกของลกูจ้าง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการให้  
ออกจากราชการของพนักงานเทศบาลโดยอนโุลม  

ข้อ  423    ลกูจ้างผู้ ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร                     
ให้นายกเทศมนตรีสัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการ 
  วนัออกจากราชการตามข้อนี ้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ส าหรับ      
พนักงานเทศบาลโดยอนโุลม 
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ข้อ  424    นายกเทศมนตรีมีอ านาจสัง่ให้ลกูจ้างออกจากราชการโดยความเห็นชอบของ  
ก.ท.จ. เมื่อปรากฏว่า 

(1) ลกูจ้างผู้ ใดขาดคณุสมบัติตามข้อ  392 
(2) ลกูจ้างผู้ ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติราชการในหน้าที่ของตนได้โดยสม ่าเสมอ             

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้อนัเป็นผลเน่ืองมาจากต้องตกอยู่ในภยันตรายใด ๆ และเวลา         
ได้ล่วงพ้นไปเกินหกสิบวนั  ยังไม่มีผู้ ใดพบเห็น 

(3) ลกูจ้างผู้ ใดหย่อนความสามารถด้วยเหตใุดในอนัที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน             
หรือประพฤติหน้าที่ของตน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่หรือบกพร่องในหน้าที่ด้วย         
เหตอุนัใด  และนายกเทศมนตรีเห็นว่า  ถ้าให้ผู้ นัน้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ  ก็ให้
นายกเทศมนตรีแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้ท าการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ส าหรับหลกัเกณฑ์และวิธีการ
สอบสวนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัย
ของพนักงานเทศบาลโดยอนโุลม 

(4) ลกูจ้างผู้ ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้มีการสอบสวนตาม   
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาล
แล้ว  การสอบสวนไม่ได้ความว่ากระท าผิดที่จะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก แต่มีมลทินหรือมัวหมองใน
กรณีที่ถูกสอบสวน ซึง่จะให้ปฏิบัติราชการต่อไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ  

(5) ลกูจ้างผู้ ใดต้องรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุ  ให้จ าคกุในความผิดที่ได้          
กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหโุทษ  ซึง่ยังไม่ถึงกับจะต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  

(6) ลกูจ้างผู้ ใดขาดราชการบ่อยครัง้ ซึง่ยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือ          
ไล่ออก 

(7) ยุบเลิกต าแหน่ง 
วนัออกจากราชการตามข้อนี ้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการให้ออก   

จากราชการของพนักงานเทศบาลมาใช้บังคบัโดยอนโุลม 
การให้ออกจากราชการตามข้อนีไ้ม่ถือเป็นโทษทางวินัย 
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ส่วนท่ี  5 
การอุทธรณ์  การพิจารณาอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ 

  ข้อ  425    ลกูจ้างผู้ ใดถูกสัง่ลงโทษหรือถูกสัง่ให้ออกจากราชการตามข้อ  424  ตาม    
ประกาศนีด้้วยเหตุใด ๆ  ให้ผู้ นัน้มีสิทธิอทุธรณ์ค าสัง่หรือมีสิทธิร้องทกุข์  ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับสิทธิการอทุธรณ์ การพิจารณาอทุธรณ์ และการร้องทกุข์ของพนักงานเทศบาลโดยอนโุลม  

 
ส่วนท่ี  6 
การลา 

  ข้อ  426      การลาป่วยของลกูจ้างก าหนดไว้ดงันี  ้
      (1)  การลาป่วยกรณีปกติ 

(ก)  ในปีหนึ่งลกูจ้างประจ ามีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาได้      
ไม่เกินหกสิบวนั  แต่ถ้านายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะให้ลาโดยได้รับค่าจ้างอตัราปกติระหว่างลาต่อไปอีก  
ก็ได้  แต่ไม่เกินหกสิบวนั 
         (ข)  ลกูจ้างชั่วคราวที่มีระยะเวลาการจ้างหนึ่งปี  มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตรา
ปกติระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสิบห้าวนัท าการ  ในกรณีที่มีระยะเวลาการจ้างตัง้แต่      
เก้าเดือนขึน้ไปแต่ไม่ถึงหนึ่งปีมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอตัราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้าง
ไม่เกินแปดวนัท าการ  ในกรณีมีระยะเวลาการจ้างตัง้แต่หกเดือนขึน้ไปแต่ไม่ถึงเก้าเดือน  มีสิทธิลาป่วยโดย
ได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินหกวนัท าการ  ในกรณีที่มีระยะเวลา   
การจ้างต ่ากว่าหกเดือนมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่
เกินสี่วนัท าการ 
      (2)  การลาป่วยกรณีประสบอนัตรายเพราะเหตปุฏิบัติงานในหน้าที่  
         (ก)  ลกูจ้างประจ าป่วย  เพราะเหตปุฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือเน่ืองจากการปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่  หรือถูกประทษุร้ายเพราะเหตกุระท าตามหน้าที่   ถ้าลาป่วยครบตาม (1) (ก)  แล้วยังไม่
หาย และแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถท างานได้ก็ให้
ลาป่วยเพ่ือรักษาพยาบาล  เท่าที่นายกเทศมนตรีเห็นสมควรอนญุาตให้ลาโดยได้รับค่าจ้างอตัราปกติ  ทัง้นี ้  
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ถ้าเป็นลกูจ้างประจ ารายวนัและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวนัหยุดประจ าสปัดาห์  แต่ถ้าแพทย์ลง
ความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายได้  ก็ให้พิจารณาสัง่ให้ออกจาก    ราชการเพ่ือรับบ าเหน็จ
ต่อไป 
         (ข)  ถ้าอนัตรายหรือการเจ็บป่วย  หรือการถูกประทษุร้ายอนัเกิดจากกรณีดงักล่าว      
ใน (ก)  ท าให้ลกูจ้างประจ าผู้ ใดตกเป็นผู้ทพุพลภาพหรือพิการ  อนัเป็นเหตจุะต้องสัง่ให้ออกจากราชการ
ตามมาตรฐานทั่วไปนี ้ หากผู้บังคบับัญชาเจ้าสงักัดของลกูจ้างประจ าผู้นัน้พิจารณา  เห็นว่าลกูจ้างประจ า
ผู้นัน้ยังอาจปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดที่เหมาะสมได้  และเมื่อลกูจ้างประจ าผู้นัน้สมัครใจจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ให้
ย้ายลกูจ้างประจ าผู้นัน้ไปปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอ่ืนที่เหมาะสมโดยไม่ต้องสัง่ให้ออกจากราชการก็ได้  
โดยให้อยู่ในดลุยพินิจของนายกเทศมนตรี 
         (ค)  ลกูจ้างชั่วคราวป่วยเพราะเหตปุฏิบัติงานในหน้าที่ หรือเน่ืองจากการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่  หรือถูกประทษุร้ายเพราะเหตกุระท าตามหน้าที่  ถ้าลาป่วยครบตาม (1) (ข)  แล้วยังไม่หายและ
แพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถท างานได้  ให้นายก 
เทศมนตรีมีอ านาจอนญุาตให้ลาป่วยเพ่ือรักษาพยาบาล  โดยได้รับค่าจ้างอตัราปกติได้ตามที่เห็นสมควร  
แต่ต้องไม่เกินหกสิบวนั  ทัง้นี ้ ถ้าเป็นลกูจ้างชั่วคราวรายวนัและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวนัหยุด
ประจ าสปัดาห์  และถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาให้หายได้  ให้พิจารณาสัง่ให้ออกจาก    
ราชการ 
         ลกูจ้างผู้ ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติงานได้  ให้ย่ืนใบลาต่อผู้บังคบับัญชาก่อนหรือใน   
วนัที่ลาเว้นแต่กรณีจ าเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวนัแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 
         การลาป่วยเกินสามวนั  ต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชัน้หนึ่งส่งพร้อมกับใบลา
ด้วย  เว้นแต่ผู้มีอ านาจอนญุาตให้ลาจะเห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืน  

  ข้อ  427    ในปีหนึ่งลกูจ้างประจ ามีสิทธิลากิจส่วนตวั  รวมทัง้ลาไปต่างประเทศ  โดย
ได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินสี่สิบห้าวนัท าการ    แต่ในปีแรกที่ได้รับการบรรจุเป็นลกูจ้างประจ า
ให้   ได้รับค่าจ้างระหว่างลาไม่เกินสิบห้าวนั ลกูจ้างประจ ารายวนัและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างใน
วนัหยุดประจ าสปัดาห์  แต่ถ้านายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะให้ลาโดยได้รับค่าจ้างอตัราปกติระหว่างลาต่อไป
อีกก็ได้ 
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  ลกูจ้างประจ าผู้ ใดประสงค์จะลากิจส่วนตัว  ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคบับัญชาตามล าดบัชัน้  
และเมื่อได้รับอนญุาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้  เว้นแต่มีเหตจุ าเป็นไม่สามารถขอรับอนญุาตได้ทนัจะเสนอ
ใบลา พร้อมระบุเหตจุ าเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้  แต่จะต้องชีแ้จงเหตผุลให้ผู้ บังคบับัญชาทราบ
โดยเร็ว 

  ข้อ  428    การลาพกัผ่อนประจ าปีของลกูจ้างประจ า ให้เป็นไปตามที่ก าหนดส าหรับ                  
พนักงานเทศบาลโดยอนโุลม 

  ข้อ  429   ลกูจ้างประจ ามีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างนับรวมวนัหยุดประจ า
สปัดาห์และวนัหยุดพิเศษในระหว่างลาไม่เกินเก้าสิบวนั  ลกูจ้างประจ ารายวนัและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าจ้างในวนัหยุดประจ าสปัดาห์ 
  ลกูจ้างประจ าที่ลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงค์จะลาเพ่ือเลีย้งดบูุตรเพ่ิมอีก         
ให้มีสิทธิลากิจส่วนตวัเพ่ือเลีย้งดบูุตรต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตร โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้อีกไม่เกิน 
สามสิบวนัท าการ และให้นับรวมในวนัลากิจส่วนตัวสี่สิบห้าวนัท าการด้วย  
  ลกูจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเน่ือง มีสิทธิลาเน่ืองจากการคลอดบุตรปี
หนึ่งไม่เกินเก้าสิบวนั โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากส่วนราชการไม่เกินสี่สิบห้าวัน เว้นแต่ กรณีที่เร่ิม
เข้าปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบเจ็ดเดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดงักล่าว 

  ข้อ  430    ลกูจ้างประจ าที่ยังไม่เคยอปุสมบทในพระพทุธศาสนา หรือยังไม่เคยไป
ประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ประสงค์จะลาอปุสมบทหรือลาไปประกอบ      
พิธีฮัจย์แล้วแต่กรณี  มีสิทธิลาโดยได้รับค่าจ้างอตัราปกติระหว่างลาไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวนั  ในปีแรกที่     
เร่ิมเข้าปฏิบัติงานเป็นลกูจ้างประจ าจะไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา  ลกูจ้างประจ ารายวนัและรายชั่วโมง       
ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวนัหยุดประจ าสปัดาห์ 
  ผู้ประสงค์จะลาอปุสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคบับัญชา
ตามล าดบัชัน้ก่อนอปุสมบท  หรือวนัเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่าหกสิบวนั  เว้นแต่มีเหตผุลอนั
สมควรจะเสนอใบลาต่อผู้บังคบับัญชาน้อยกว่าหกสิบวนัก็ได้ 
  อ านาจการอนญุาตให้ลาเป็นของนายกเทศมนตรี 
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  ข้อ  431    การลาเพ่ือตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับการ       
ฝึกวิชาการทหาร เข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อมให้ถือปฏิบัติดงันี  ้

(1) ลกูจ้างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคดัเลือกเพ่ือเข้ารับราชการทหารตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการรับราชการทหารโดยได้รับค่าจ้างอตัราปกติในระหว่างนัน้  การลาดงักล่าวจะต้องให้ผู้ลาแสดง
จ านวนวนัที่ต้องเดินทางไปกลบั  และวนัที่ต้องอยู่เพ่ือตรวจคดัเลือกเข้ารับราชการทหารเท่าที่จ าเป็นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา  ลกูจ้างประจ ารายวนัและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง    ในวันหยุดประจ า
สปัดาห์ 

(2) ลกูจ้างประจ ามีสิทธิลาเข้ารับการระดมพล  หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร   
หรือเข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อม  โดยให้ได้รับค่าจ้างอตัราปกติในระหว่างการระดมพลหรือเข้ารับ   
การฝึกวิชาการทหาร  หรือเข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อมนัน้  แต่ถ้าพ้นระยะเวลาของการดงักล่าวแล้ว  
ไม่มารายงานตวัเพ่ือเข้าปฏิบัติงานภายในเจ็ดวนั  ให้งดจ่ายค่าจ้างหลงัจากนัน้ไว้จนถึงวนัเข้าปฏิบัติงาน
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็น นายกเทศมนตรีจะให้จ่ายค่าจ้างระหว่างนัน้ต่อไปอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวนั  
ลกูจ้างประจ ารายวนัและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวนัหยุดประจ าสปัดาห์  

(3)  ในกรณีลกูจ้างชั่วคราว  ลาเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร  ให้ได้รับค่าจ้างอตัราปกติ
ไม่เกินหกสิบวนั  ส่วนการลาเพ่ือเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อมแล้วแต่กรณีให้
ได้รับค่าจ้างอัตราปกติไม่เกินสามสิบวนั  ลกูจ้างชั่วคราวรายวนัและรายวนัชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างใน
วนัหยุดประจ าสปัดาห์ 
  ในกรณีการลาตาม  (2)  และ  (3)  หากลกูจ้างได้รับเงินเดือนตามชัน้ยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแล้ว  ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างของเทศบาล 

อ านาจการอนญุาตให้ลาเป็นของนายกเทศมนตรี 

ข้อ  432    การลาคร่ึงวนัในตอนเช้าหรือตอนบ่ายของลกูจ้าง  ให้นับเป็นการลาคร่ึงวนั   
ตามประเภทการลานัน้ ๆ  

ข้อ  433    การลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลานอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี  ้             
ให้อยู่ในดลุยพินิจของนายกเทศมนตรี   
  อ านาจการอนญุาตในการลาตามข้อ 426  ข้อ 427  ข้อ 428  และข้อ 429  ให้เป็นไป            
ตามที่  ก.ท. ก าหนด  ตามตารางแนบท้าย 
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ส่วนท่ี  7 

การจ่ายค่าจ้างและทะเบียนลูกจ้าง 

  ข้อ  434    ห้ามสัง่ลกูจ้างไปปฏิบัติราชการในท้องถ่ินอ่ืน  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นแท้จริงที่
ต้องใช้ความรู้ความช านาญพิเศษ  หรือความไว้วางใจในลกูจ้างนัน้  และไม่อาจหาจ้างได้ในท้องถ่ินนัน้  

  ข้อ  435    การปฏิบัติราชการนอกเวลาท างานปกติ  หรือการปฏิบัติราชการในวนัหยุด
ประจ าสปัดาห์  หรือในวนัหยุดพิเศษซึง่จะต้องจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวนัหยุด  หรือค่าอาหาร     
ท าการนอกเวลาให้กระท าได้ในกรณีที่จ าเป็นหรือรีบด่วน  โดยมีค าสัง่ของผู้บังคบับัญชาที่มีอ านาจเป็น       
หลกัฐาน 

  ข้อ  436    การจ่ายค่าจ้างในวนัท างานปกติ  ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ค่าจ้างลกูจ้าง               
รายวนั และรายชั่วโมง  ค่าจ้างนอกเวลา  และก าหนดเวลาท างานให้เป็นไปดงัต่อไปนี  ้

(1) ลกูจ้างรายเดือน 
(ก)  ก าหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครัง้ตามเดือนปฏิทิน  โดยปกติให้จ่ายในวันสิน้ 

เดือน  ถ้าวนัสิน้เดือนตรงกับวนัหยุดราชการก็ให้จ่ายได้ในวนัเปิดท าการก่อนวันสิน้เดือน ในกรณีที่มีความ
จ าเป็นที่จะก าหนดวนัจ่ายค่าจ้างเป็นวนัอ่ืนของเดือนถัดไป  จะต้องได้รับอนมุติัจากนายกเทศมนตรี  
           (ข) ก าหนดเวลาท างานปกติ  ให้เป็นไปตามเวลาท างานของทางราชการ  เว้นแต่ 
ถ้ามีงานเป็นลกัษณะพิเศษที่จะเข้าท างานและเลิกงานตามปกติไม่ได้  ให้หัวหน้าส่วราชการเป็นผู้ก าหนด
โดยจะต้องมีเวลาท างานไม่น้อยกว่าวนัละเจ็ดชั่วโมง  แต่สปัดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง  ไม่รวมเวลา
หยุดพกั 
            (ค)  การปฏิบัติราชการนอกเวลาท างานปกติ  หรือปฏิบัติราชการในวนัหยุดประจ า
สปัดาห์  หรือวนัหยุดพิเศษแล้วแต่กรณี  ให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายเก่ียวกับการจ่ายเงินค่าอาหาร
ท าการนอกเวลา 
      (2)  ลกูจ้างรายวนัและรายชั่วโมง 
           (ก)  ก าหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครัง้  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายค่าจ้าง     
มากกว่าเดือนละครัง้  จะต้องได้รับอนมุัติจากนายกเทศมนตรี 
       ในกรณีจ่ายค่าจ้างเดือนละครัง้  โดยปกติให้จ่ายในวนัถัดจากวนัสดุท้ายของ
เดือน  หน่วยงานใดมีความจ าเป็นที่จะก าหนดวนัเร่ิมจ่ายเป็นวันอ่ืนของเดือนถัดไป  จะต้องได้รับอนมุัติ       
จากนายกเทศมนตรี 
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        ในกรณีจ่ายค่าจ้างมากกว่าเดือนละครัง้  ให้หน่วยงานก าหนดวนัจ่ายเงิน                 
ค่าจ้างตามความเหมาะสมได้โดยขออนมุัติจากนายกเทศมนตรี 
           (ข)  ก าหนดเวลาท างานปกติ  ให้เป็นไปตามเวลาท างานของทางราชการ  เว้นแต่  
ถ้ามีงานเป็นลกัษณะพิเศษที่จะเข้าท างานและเลิกงานตามปกติไม่ได้  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ก าหนดโดย
จะต้องมีเวลาท างานวนัละไม่น้อยกว่าเจ็ดชั่วโมง  แต่สปัดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง  ไม่รวมเวลาหยุดพกั 
           (ค)  การปฏิบัติราชการนอกเวลาท างานปกติติดต่อกันเกินสามชั่วโมงขึน้ไป  ให้จ่าย
ค่าจ้างได้ในอัตราหนึ่งเท่าคร่ึงของค่าจ้างอตัราปกติ 

  ข้อ  437    การจ่ายค่าจ้างในกรณีวนัหยุดประจ าสปัดาห์  ส าหรับลกูจ้างรายเดือนไม่หกั     
ค่าจ้าง  ลกูจ้างรายวนัและรายชั่วโมงไม่จ่ายค่าจ้าง 
  ส าหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสัง่ให้มาปฏิบัติงานในวนัหยุดประจ าสปัดาห์ ให้ถือปฏิบัติ
ดงันี  ้
      (1)    ลกูจ้างรายเดือน  จ่ายตามข้อ  436  (1) (ค) 
      (2)  ลกูจ้างรายวนัและรายชั่วโมง  จ่ายค่าจ้างให้สองเท่าของค่าจ้างอตัราปกติตาม
ระยะเวลาท างาน 

ข้อ  438    การจ่ายค่าจ้างในกรณีในวนัหยุดพิเศษ  ส าหรับลกูจ้างรายเดือนไม่หกัค่าจ้าง 
ลกูจ้างรายวนัและรายชั่วโมงจ่ายค่าจ้างอตัราปกติ 
  ส าหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสัง่ให้มาท างานในวนัหยุดพิเศษ  ให้ถือปฏิบัติดงันี  ้

(1) ลกูจ้างรายเดือน  จ่ายตามข้อ  436  (1)  (ค) 
(2) ลกูจ้างรายวนัและรายชั่วโมง  จ่ายค่าจ้างเพ่ิมให้อีกหนึ่งเท่าของค่าจ้างอัตรา                

ปกติตามระยะเวลาท างาน 

  ข้อ  439    การจ่ายค่าจ้างในกรณีลกูจ้างถูกสัง่ให้ไปปฏิบัติงานในท้องถ่ินอ่ืนตามข้อ 434         
ให้ถือปฏิบัติดงันี  ้
    (1)  ลกูจ้างรายเดือนให้จ่ายค่าจ้างรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ     
โดยไม่มีสิทธิได้รับค่าอาหารท าการนอกเวลา 
    (2)  ลกูจ้างรายวนัและรายชั่วโมงให้ถือปฏิบัติดงันี  ้
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           (ก)  ในระยะเวลาระหว่างเดินทางไปปฏิบัติงาน  หรือเดินทางกลบัส านักงานที่ตัง้
ปกติหรือสถานที่อยู่  ไม่ว่าจะเป็นวนัท างานปกติหรือนอกเวลาหรือวนัหยุดประจ าสปัดาห์หรือวนัหยุดพิเศษ
ให้จ่ายค่าจ้างอัตราปกติ  ไม่มีการจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวนัหยุดตามข้อ 436 และข้อ  437 
           (ข)  ลกูจ้างซึง่ท าหน้าที่คนรถหรือคนเรือ  ซึง่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะเดินทางครบ
ก าหนดเวลาท างานปกติประจ าวนัแล้ว  หากยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ดงักล่าวต่อไปอีกส าหรับวนันัน้ให้จ่าย
ค่าจ้างนอกเวลาได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ  436  (1)  (ค) 
  การปฏิบัติงานในวนัท างานปกติ  การปฏิบัติงานนอกเวลา  การปฏิบัติงานในวนัหยุด   
หรือในกรณีในวนัหยุดพิเศษ  ให้จ่ายค่าจ้างได้ตามเกณฑ์ที่เคยจ่าย  เสมือนปฏิบัติงานในส านักงานที่ตัง้
ปกติ  เว้นแต่ในกรณีวนัหยุดประจ าสปัดาห์ซึง่ปกติไม่จ่ายค่าจ้างให้  ให้จ่ายค่าจ้างอัตราปกติ  

  ข้อ  440    ลกูจ้างผู้ ใดตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายค่าจ้างจนถึงวนัที่ถึงแก่ความตาย
หรือเพียงวนัที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวนัถึงแก่ความตาย  และให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจ านวนสามเท่าของ
อตัราค่าจ้างปกติทัง้เดือนในเดือนสดุท้ายก่อนวนัถึงแก่ความตาย  ในกรณีลกูจ้างรายวันและรายชั่วโมง   
ให้ถือเสมือนว่าลกูจ้างผู้นัน้มาปฏิบัติงานเต็มเดือนเป็นเกณฑ์ค านวณเงินช่วยพิเศษ  

  ข้อ  441    ลกูจ้างประจ าซึง่ถูกสัง่พกัราชการผู้ ใดถึงแก่ความตาย  ผู้มีอ านาจได้วินิจฉัย
ตามข้อ  445  แล้วสัง่จ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเท่าใด  ให้จ่ายค่าจ้างตามจ านวนที่วินิจฉัยให้จนถึงวนัที่ถึงแก่
ความตายหรือเพียงวนัที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวนัถึงแก่ความตาย  นอกจากนีใ้ห้จ่ายเงินช่วยพิเศษอีก
จ านวนหนึ่งเป็นจ านวนสามเท่าของจ านวนค่าจ้างนัน้ 
  ถ้าผู้มีอ านาจวินิจฉัยแล้วสัง่ไม่จ่ายค่าจ้าง  ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสดุท้ายที่ผู้นัน้มา
ปฏิบัติงานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 

  ข้อ  442    ลกูจ้างที่ขาดหรือหนีราชการ  ห้ามมิให้จ่ายค่าจ้างส าหรับวนัที่ขาดหรือหนี                    
ราชการนัน้ 
  ลกูจ้างผู้ ใดตายในระหว่างขาดราชการ  ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวนัสุดท้ายที่ผู้นัน้มา
ปฏิบัติงานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 

  ข้อ  443    ค่าจ้างที่จ่ายตามข้อ  440  ถึงข้อ  442 เป็นทรัพย์สินของผู้ ตายในขณะตาย   
และให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก  
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  เงินช่วยพิเศษตามข้อ  440  หรือข้อ  441  ให้จ่ายแก่บุคคลซึง่ลกูจ้างได้แสดงเจตนา              
ระบุไว้เป็นหนังสือตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี  ้
  ถ้าลกูจ้างผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบุไว้ตามวรรคสอง  หรือบุคคลซึง่ลกูจ้างผู้ตายได้แสดง
เจตนาระบุไว้ได้ตายไปเสียก่อน  ให้จ่ายแก่บุคคลตามล าดบัก่อนหลงั  ดงัต่อไปนี  ้
      (1)  คู่สมรส 
      (2)  บุตร 
      (3)  บิดามารดา 
      (4)  ผู้ที่ได้อยู่ในอปุการะของผู้ ตายตลอดมา  โดยจ าเป็นต้องมีผู้อปุการะและความ         
ตายของผู้นัน้ท าให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอปุการะ  ซึง่นายกเทศมนตรีเห็นว่ามีหลกัฐาน
แสดงได้ว่า เป็นผู้ อยู่ในอปุการะของผู้ตาย 
      (5)  ผู้ที่อปุการะเลีย้งดูให้การศกึษาผู้ ตายมาแต่เยาว์  ซึง่นายกเทศมนตรีเห็นว่ามี    
หลกัฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้ อปุการะผู้ ตาย  
  เมื่อปรากฏว่า  มีบุคคลในล าดบัก่อนดงักล่าวในวรรคสามบุคคลนัน้มีสิทธิรับเงินช่วย
พิเศษแต่ในล าดบัเดียว  ผู้ ที่อยู่ในล าดบัถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ  
  ถ้าบุคคลดงักล่าวข้างต้นไม่มีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา  1  ปี  นับแต่วนัที่ลกูจ้างผู้นัน้
ถึงแก่ความตาย  การจ่ายเงินช่วยพิเศษก็เป็นอนัไม่ต้องจ่าย  
  ในกรณีที่เทศบาลมีความจ าเป็นต้องเข้าเป็นผู้จัดการศพลกูจ้างผู้ถึงแก่ความตาย เพราะ
ไม่มีผู้ ใดเข้าจัดการศพในเวลาอนัควร  ก็ให้เทศบาลหกัค่าใช้จ่ายจากเงินช่วยพิเศษที่ต้องจ่ายตามมาตรฐาน
นีไ้ด้เท่าที่จ่ายจริง  และมอบส่วนที่เหลือให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ  

  ข้อ  444    เทศบาลใดมีความจ าเป็นที่จะต้องสัง่ให้ลกูจ้างประจ าไปฝึกอบรม  หรือดงูาน 
เก่ียวกับหน้าที่ที่ลกูจ้างประจ านัน้ปฏิบัติอยู่  ณ  ต่างประเทศ  หรือภายในประเทศโดยให้ได้รับค่าจ้างอัตรา
ปกติตลอดระยะเวลาที่ไปฝึกอบรมหรือดงูานนัน้  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ อนมุติัลกูจ้างประจ ารายวนัและ
รายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ าสปัดาห์ 

  ข้อ  445    ลกูจ้างประจ าที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตัง้กรรมการ      
สอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา  และถูกสัง่พกัราชการไว้ก่อนจนกว่า
คดีหรือกรณีถึงที่สดุ  การจ่ายค่าจ้างระหว่างพกัราชการ  ให้ถือปฏิบัติดงันี  ้
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      (1)  ลกูจ้างประจ าผู้ ใดถูกสัง่พกัราชการ  ให้งดการเบิกจ่ายค่าจ้างตัง้แต่วันที่ถูกสัง่พัก   
ราชการไว้ก่อน  เว้นแต่ลกูจ้างผู้นัน้ได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวนัให้พกัราชการ  เพราะมิได้ทราบ
ค าสัง่  ให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวนัที่ทราบ  หรือควรได้รับทราบค าสัง่นัน้  
      (2)  ถ้าปรากฏว่าลกูจ้างประจ าผู้ถูกสัง่พกัราชการไว้ก่อน  มิได้กระท าความผิดและ            
ไม่มีมลทินหรือมวัหมอง  ให้จ่ายค่าจ้างให้เต็มอตัราปกติ 
      (3)  ถ้าปรากฏว่าลกูจ้างประจ าผู้ถูกสัง่พกัราชการไว้ก่อน  มิได้กระท าความผิดแต่มี
มลทินหรือมวัหมอง  หรือกระท าความผิด  แต่ถูกลงโทษไม่ถึงปลดออก  หรือไล่ออก  ให้จ่ายค่าจ้างได้     
คร่ึงหนึ่งของค่าจ้างอตัราปกติ 
      (4)  ถ้าปรากฏว่าลกูจ้างประจ าผู้ถูกสัง่พกัราชการไว้ก่อน  ได้กระท าความผิดและถูก      
ลงโทษถึงปลดออก  หรือไล่ออก  ห้ามจ่ายค่าจ้าง  
      (5)  ในกรณีลกูจ้างประจ าซึง่ถูกสัง่พกัราชการไว้ก่อน  ผู้ ใดถึงแก่ความตายก่อนคดี           
หรือกรณีถึงที่สดุ  ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาวินิจฉัยต่อไปด้วยว่าควรจะจ่ายค่าจ้างระหว่างเวลานัน้
หรือไม่เพียงใด  โดยอนโุลม  (2) (3) และ (4)  ทัง้นีใ้ห้จ่ายค่าจ้างตามจ านวนที่วินิจฉัยให้จนถึงวนัที่ถึงแก่    
ความตายหรือเพียงวนัที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนถึงแก่ความตาย 
  กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ให้ถือปฏิบัติท านองเดียวกับการจ่ายค่าจ้างระหว่าง      
พกัราชการ 
  ลกูจ้างชั่วคราวไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างถูกสัง่ให้พกัราชการ  หรือถูกสัง่ให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน  เว้นแต่ลกูจ้างผู้นัน้ได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวนัให้พกัราชการไว้ก่อน  เพราะมิได้
ทราบค าสัง่  ให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวนัที่ทราบหรือควรได้รับทราบค าสัง่นัน้  
  อตัราลกูจ้างระหว่างพกัราชการ  ไม่ถือเป็นอัตราว่าง 

  ข้อ  446    ให้น าความในข้อ  445  มาใช้บังคบัแก่การจ่ายค่าจ้างลกูจ้างประจ าระหว่าง
อทุธรณ์หรือร้องทกุข์ค าสัง่ลงโทษปลดออก  หรือถูกควบคมุตวัตามค าพิพากษาของศาลโดยอนโุลม  

  ข้อ  447   การจ่ายค่าจ้างของผู้ซึง่ถูกลงโทษตดัค่าจ้าง  ถ้าภายหลงัผู้นัน้ได้รับการ                  
แต่งตัง้หรือปรับค่าจ้าง  โดยได้รับค่าจ้างต่างจากเดิมและยังไม่พ้นโทษตดัค่าจ้าง  ให้คงตดัค่าจ้างต่อไป   
ตามจ านวนเดิม 
 
 
 
 



 191 

 
  การจ่ายค่าจ้างในกรณี 
      (1)  ลาออก  ให้จ่ายให้ถึงวนัก่อนถึงก าหนดลาออก แต่ถ้าถึงก าหนดลาออกแล้วยัง
ไม่ได้รับทราบค าสัง่อนญุาตให้ลาออก  และลกูจ้างผู้นัน้ยังคงปฏิบัติราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวนัทราบ
ค าสัง่หรือควรได้รับทราบค าสัง่ 
      (2)  ปลดออก  หรือไล่ออก  ให้จ่ายได้ถึงวนัก่อนระบุในค าสัง่  แต่ถ้ายังไม่รับทราบ            
ค าสัง่และลกูจ้างผู้นัน้ยังคงปฏิบัติราชการต่อมา  ให้จ่ายได้ถึงวนัทราบค าสัง่หรือควรได้รับทราบค าสัง่  
      (3)  พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ  ให้จ่ายได้ถึงวนัสิน้ปี 
  การจ่ายค่าจ้างลกูจ้างผู้ที่มิได้มาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี ้ 
และเป็นกรณีเดียวกับที่กฎหมายว่าด้วยการนัน้บัญญัติสิทธิไว้ส าหรับข้าราชการ  หรือคณะรัฐมนตรีก าหนด
สิทธิให้จ่ายเงินเดือนข้าราชการไว้แล้ว  ให้  ก.ท.จ. ก าหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย  หรือมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว โดยไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี ้

  ข้อ  448    ลกูจ้างมีสิทธิได้รับเงินท าขวญัตามระเบียบหรือกฎหมายเก่ียวกับการจ่ายเงิน 
ท าขวญัข้าราชการและลกูจ้างซึง่ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

  ข้อ  449    ให้ส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  เป็นหน่วยงานกลางทะเบียน  
ลกูจ้างประจ าของเทศบาล  ด าเนินการจัดท าทะเบียนลกูจ้างประจ าของเทศบาลแก้ไขและเปลี่ยนแปลง 
รายการต่าง ๆ  ให้เป็นปัจจุบันเสมอ  และเก็บรักษาไว้  ณ  ส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล    
  เมื่อมีค าสัง่แต่งตัง้ลกูจ้างประจ าผู้ ใดไปต่างสงักัด  ให้ส่วนราชการเดิมมอบทะเบียน
ลกูจ้างประจ าให้ลกูจ้างผู้นัน้น าไปมอบแก่ส่วนราชการที่สงักัดใหม่ทกุครัง้  
  ทะเบียนลกูจ้างประจ าของเทศบาล  ถือเป็นเอกสารลบัของทางราชการไม่พงึเปิดเผยต่อ  
ผู้ อ่ืน  การขอคัดทะเบียนลกูจ้างประจ าของเทศบาล  หรือตรวจสอบรายการให้ด าเนินการขออนมุติัตาม
ระเบียบของทางราชการ 

  ข้อ  450    การเปลี่ยนอัตราค่าจ้างลกูจ้างประจ ารายวนัเป็นอตัราค่าจ้างรายเดือนให้เอา   
ย่ีสิบหกวนัท าการคูณด้วยอตัราค่าจ้างรายวนัที่ลกูจ้างผู้นัน้ได้รับในปัจจุบัน  โดยปัดเศษขึน้เป็น เกณฑ์
พิจารณาแต่ต้องไม่เกินกว่าอตัราค่าจ้างขัน้สงูของต าแหน่งนัน้  

  ข้อ  451    ให้ลกูจ้างของเทศบาลปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติ
ตนตามประกาศก าหนดมาตรฐานคณุธรรมและจริยธรรมที่ก าหนดไว้ส าหรับพนักงานเทศบาล ตามที่        
เทศบาลก าหนด 



 
 
  
 

ประกาศเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 

*************************************** 
                          

  ด้วย เทศบาลต าบลศรีสงคราม จะด าเนินการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาล 

 

  อาศัยอ านาจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ หมวด ๔ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
บุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. ต ำแหน่งท่ีรับสมัครสอบแข่งขัน 
 ส ำนักปลัดเทศบำล 
 ต ำแหน่ง นักกำร จะได้รับการจ้างให้ได้รับค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  
๑ ปี จ านวน ๑ อัตรา 
 ๒. หน้ำที่และลักษณะงำนที่ปฏิบัติ (รำยละเอียดตำมภำคผนวก ก) 
 ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังนี้ 
  ๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้   
    ๑) มีสัญชาติไทย 
   ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี 
   ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงาน
เทศบาล 
   ๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   ๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   ๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ                                                                                                                   /๙) ไม่เป็น... 



 -๒- 
   ๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 
 ๔. กำรรับสมัครสอบและสถำนที่รับสมัครสอบ 
  ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขัน ขอและยื่นใบสมัครสอบแข่งขันด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล (ชั้น ๒ ) เทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ตั้ งแต่ วันที่  
๕ - ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ทุกวันท าการ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.   
 ๕. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำมำยื่นพร้อมใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขัน ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ พร้อมเอกสาร
และหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ 
ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ใบสมัครสอบแข่งขันฯ ตามแบบของเทศบาล 
  ๒) ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง ระเบียนรับรองผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง 
  ๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  ๕) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี  
จ านวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป 
  ๖) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ประกาศก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  
นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย 
  ๗) เอกสารอ่ืน ๆ เช่น ส าเนาใบขับขี่รถยนต์, หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล 
               ๖. ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ     
                   ผู้สมัครสอบเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียม 
ในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแล้ว  เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบ 
ครั้งนั้นทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตจึงให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ  
การทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้ 
 ๗. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบแข่งขัน  
  เทศบาลต าบลศรีสงคราม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่         
๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 
 ๘. หลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบแข่งขัน เทศบาลต าบลศรีสงคราม จะด าเนินการสอบแข่งขันในวันที่       
๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น เป็นต้นไป ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม  
     ๑) ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติหน้าที่เบื้องต้น 
       (๑๐๐ คะแนน) 
  ๒) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ๑๐๐ คะแนน  

                                                                     /โดยจะ... 
 



 -๓- 
  โดยจะประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และ
ประวัติการท างานจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีอ่ืนเพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง  ๆ  
เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น 
 ๙. เกณฑ์กำรตัดสิน   
                    การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า
ร้อยละหกสิบ 
 ๑๐. กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  ๑) การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะเรียงตามล าดับผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มี
ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติหน้าที่ เบื้องต้นมากกว่า 
เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  ๒) บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการแข่งขันอย่างเดียวกันนี้ และ
ได้ขึน้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
  ๓) ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี
นี้ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ  
   ๓.๑ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ 
   ๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัว 
   ๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเวลาที่ก าหนด 

 

             ๑๑. กำรท ำสัญญำจ้ำง 
ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ทั้งนี้เมื่อได้ประกาศรายชื่อ

ผู้ผ่านการสอบแข่งขันตามล าดับที่สอบแข่งขันได้ 
  

                      จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

              
 

 
 
 
 
 



เอกสำรแนบท้ำยประกำศ  (ภำคผนวก ก) 
 

กอง/ต ำแหน่ง ลักษณะงำนควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง คุณสมบัติเฉพำะ
ต ำแหน่ง  

อัตรำค่ำจ้ำง/เดือน 

ส ำนักปลัดเทศบำล   
พนักงานจ้างทั่วไป  
ต าแหน่ง นักการ 

 
ลักษณะงำนและควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 

 
๙,๐๐๐ บาท 

    รับ – ส่งหนังสือ เดินหนังสือในส านักงานและนอกสถานที่  
 และปฏิบัติงานอ่ืนใด ซึ่งมิใช่งานเกี่ยวกับหนังสือหรือวิชาชีพ  
 หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามท่ี  
 ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง   
    มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหน้าที่   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 ค ำสั่งเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
ที่ ๑๑๑/๒๕๖๓ 

  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนจ้ำงทั่วไป 
****************************** 

                      ด้วย เทศบำลต ำบลศรีสงครำม จะด ำเนินกำรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนจ้ำงทั่วไป   
ในต ำแหน่ง นักกำร จ ำนวน ๑ อัตรำ เพ่ือปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของเทศบำล    
 

                      อำศัยอ ำนำจ ตำมควำมใน ข้อ  ๑๙  (๘ ) แห่ งประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล  
จังหวัดนครพนม เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง ลงวันที่ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้
เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร 
 

       ๑. เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
                      ๑.๑ นำงสำวพำยรินทร์ พุทธรักษำ  หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร             ประธำนกรรมกำร         
                      ๑.๒ นำยเจ้ำพระยำ มณีปกรณ์       นักทรัพยำกรบุคคล                กรรมกำร/เลขำนุกำร 
                มีหน้าที ่ในกำรตรวจสอบหลักฐำนให้ถูกต้อง, ตรวจสอบข้อควำมในใบสมัคร, รับสมัครและออกหลักฐำน
ให้แก่ผู้สมัคร 
   ๒. คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร ต าแหน่ง นักการ สังกัด ส านักปลัดเทศบาล  
ประกอบไปด้วย 
                       ๒.๑   นำงสำวนวรัตน์ ลิจ้วน          ปลัดเทศบำล                      ประธำนกรรมกำร 
                       ๒.๒   นำงอักษร แก้วจันทร์             หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล        กรรมกำร 
                       ๒.๓   นำงสำวพำยรินทร์ พุทธรักษำ  หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร        กรรมกำร          
                       ๒.๔   นำยเจ้ำพระยำ มณีปกรณ์        นักทรัพยำกรบุคคล                  เลขำนุกำร  
                มีหน้าที่ ในกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ตำมที่ก ำหนดในประกำศ 
รับสมัคร ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยและระเบียบ โดยเคร่งครัดอย่ำให้เกิด 
ควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำรข้ึนได้ หำกมีปัญหำขัดข้องใด ให้รำยงำนนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม ทรำบทันท ี 
                                    

                            ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                  สั่ง  ณ  วันที่ ๒๓ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

      



 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป   
เรื่อง ก าหนดวัน เวลา สถานที่และหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันพนักงานจ้างทั่วไป 

ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 
  ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลต าบลศรีสงคราม ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ รับสมัครสอบแข่งขัน  
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ในต าแหน่ง นักการ จ านวน ๑ อัตรา ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  
อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม นั้น 
 

  คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป จึงได้ก าหนดวันเวลา สถานที่สอบแข่งขัน ดังนี้ 
                     ๑. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติหน้าที่เบื้องต้น (ปรนัย ๕๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน) 
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส านักปลัดเทศบาล 
                      - ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานสารบรรณ เหตุการณ์ปัจจุบัน และความรู้ทั่วไปภายใน 
เขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม    
   ๒. สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน) วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมส านักปลัดเทศบาล 
                      - พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบค าถาม แก้ปัญหา และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ   
บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ 
ความกระตือรือร้น การปรับตัว และมนุษยสัมพันธ์    
 
                              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                                       ประกาศ   ณ   วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                        

                                                                                       
                (นางสาวนวรัตน ์ลิจ้วน) 

              ประธานกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
 
 
 

 
 
 
 


