
 

 

ระเบียบเทศบาลต าบลเมืองงาย 
เร่ือง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล เพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างประจ า 

และเพ่ิมค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลเมืองงาย 
............................................................................... 

  เพ่ือให้การเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานเทศบาล เพ่ิมค่าจ้างของลูกจ้างประจ า และเพ่ิม
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างเทศบาลต าบลเมืองงายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล      
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  

  ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล เพิ่มค่าจ้าง
ของลูกจ้างประจ า และเพิ่มค่าตอบแทนของพนักงานจ้างเทศบาลต าบลเมืองงาย” 

  ข้อ 2 ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับกับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลเมืองงาย ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ 3 ในระเบียบนี้  
  “เทศบาล”  หมายถึง  เทศบาลต าบลเมืองงาย  
  “ก.ท.จ.”  หมายถึง  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  
  “พนักงานเทศบาล”  หมายถึง  พนักงานเทศบาลสามัญสังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย  
  “ลูกจ้างประจ า”  หมายถึง  ลูกจ้างประจ าสังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย  
  “พนักงานจ้าง”  หมายถึง  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาล
ต าบลเมืองงาย 
  “ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น”  หมายถึง  หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือเทียบเท่าที่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างผู้นั้นสังกัดอยู่ อันได้แก่ หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองช่าง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อ านวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม 
และให้หมายความรวมถึงปลัดเทศบาล ในฐานะผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าว ทั้งนี้รวมถึง
ผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ ด้วย 
  “ส่วนรายการ”  หมายถึง  ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม และกองการศึกษาของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
  “ปลัดเทศบาล”  หมายถึง  ปลัดเทศบาลต าบลเมืองงาย  
  “นายกเทศมนตรี”  หมายถึง  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองาย  

-/ ข้อ 4 ให้นายก 



  ข้อ 22 ในกรณีที่นายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล
ผู้ใด แต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ให้นายกเทศมนตรีสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญให้ผู้นั้น ในวันที่ 30 
กันยายน ของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่จะพ้นจากราชการ 

ข้อ 23 ในกรณีที่นายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล
ผู้ใด แต่ผู้นั้นได้ตายในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคม หรือออกจากราชการไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ 
หลังวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคม แต่ก่อนที่จะมีค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้ง ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อน
ขั้นเงินเดือนจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคม ครึ่งปีที่จะได้
เลื่อนนั้นก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นได้พ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นไปก่อนที่จะมีค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ นายกเทศมนตรี
จะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นย้อนหลังไปถึงวันที่ 30 กันยายน ของครึ่งปีสุดท้ายที่จะได้เลื่อนนั้นก็ได้ 

ข้อ 24 พนักงานเทศบาลผู้ใดไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ครึ่งขั้น ตามข้อ 13 
เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา หรือการมาท างานสายตามที่ก าหนด แต่
นายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ โดยมีเหตุผลเห็นกรณีพิเศษ ให้นายกเทศมนตรีเสนอ 
ก.ท.จ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย 

ข้อ 25 การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล ให้ด าเนินการตามข้อ 7 โดยให้เทศบาลตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพ่ือพิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในหมวดนี้ และให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้มี
อ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลทุกต าแหน่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว 

ส าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา ให้เทศบาลแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการระดับโรงเรียนของแต่ละโรงเรียนขึ้นมาพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ตามวรรคหนึ่ง โดย
แยกพิจารณาต่างหากจากพนักงานเทศบาล แล้วรายงานให้ ก.ท. เพ่ือตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

ข้อ 26 ในการก าหนดโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ในก าหนดวงเงินที่ใช้ในการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน และการก าหนดเงินค่าตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงานเทศบาล ให้เป็นไปตามท่ี ก.ท. ก าหนด 

ข้อ 27 พนักงานเทศบาลผู้ใดถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เทศบาล
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ ทั้งนี้ ให้น า
กฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนมาบังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 28 ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ของพนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ เป็นผู้มีหน้าที่รายงานและเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ โดยรวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกเทศมนตรี 

-/ ในการรายงาน... 



ในการรายงานและการเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ตามวรรคหนึ่ง ให้
ก าหนดรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ชื่อพนักงานผู้ถึงแก่ความตาย และประวัติการรับราชการของพนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่
ความตาย 

(2) รายงานเหตุที่พนักงานเทศบาลผู้นั้นถึงแก่ความตาย เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
(3) ความเห็นในการเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์

ในการค านวณบ าเหน็จ 
(4) ส าเนาเอกสารของทางราชการที่ออกเก่ียวกับการตาย และสาเหตุการตาย  
(5) เอกสารอื่น ๆ ที่มีความจ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา 

ข้อ 29 เมื่อนายกเทศมนตรีได้รับรายงานดังกล่าวแล้ว ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนส าหรับพนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อ
ประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษขึ้นคณะหนึ่ง จ านวนไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วย
ปลัดเทศบาล และผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณี
พิเศษของพนักงานผู้ถึงแก่ความตาย เพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 

ข้อ 30 ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้พิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณี
พิเศษ ตามข้อ 28 โดยให้พิจารณา ดังนี้ 

(1) พนักงานเทศบาลผู้นั้นถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ 
(2) เหตุที่ท าให้ถึงแก่ความตายเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ตาย หรือเกิด

จากความผิดของผู้ตายหรือไม่ 
(3) ความเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จ

หรือไม่ 

ข้อ 31 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตามข้อ 28 และข้อ 30 แล้ว ให้ที่ประชุมลงความเห็นว่า
สมควรให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการค านวณ
บ าเหน็จหรือไม่ หากเห็นว่าควรเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษได้ จะสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนจ านวนกี่ข้ัน ทั้งนี้
ให้น ากฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนมาบังคับใช้โดยอนุโลม และเสนอความเห็นใน
การพิจารณาต่อนายกเทศมนตรีให้พิจารณาต่อไป 

ให้นายกเทศมนตรี เสนอเรื่องการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ และความเห็นตาม
วรรคหนึ่ง ให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 32 การสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่ความตาย
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าว ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอ านาจสั่ง ตามมติ ก.ท.จ. ตามข้อ 29 โดย
ให้มีผลเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จเท่านั้น 

-/ ข้อ 33 การเลื่อนขั้น... 



ข้อ 33 การเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาผู้
ถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าว ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอ านาจสั่งตามความเห็น
ของคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ โดยให้มีผลเพ่ือประโยชน์ในการค านวณ
บ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษ แล้วรายงานให้ ก.ท. ทราบ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรอัตราเงินเดือน
ของต าแหน่งจากส านักงบประมาณท าความตกลงกับส านักงบประมาณต่อไป 

 
หมวด 2 

การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจ าปี 

ข้อ 34 ให้พนักงานจ้าง เว้นพนักงานจ้างทั่วไป ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผล
การประเมิน การปฏิบัติงาน โดยต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีที่แล้วมา (1 ตุลาคม ถึง 30 
กันยายน) ไม่น้อยกว่า 8 เดือน เพ่ือจูงใจให้พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของตน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และมีก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี โดยให้พิจารณาเลื่อนข้ัน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้ 

(1) พนักงานจ้าง ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจ าปีหนึ่งขั้น ต้องเป็นผู้มีผล
การประเมินการปฏิบัติงานในระดับดี 

(2) พนักงานจ้าง ที่จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษจ านวนร้อยละ 3 – 5 ของฐานค่าตอบแทนก่อน
การเลื่อนข้ันค่าตอบแทนในปีนั้น ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น
(คะแนน 2.51 – 3.00) โดยแบ่งเป็นช่วงคะแนนไว้ หากได้คะแนนการประเมินทั้งปีตั้งแต่ 
2.51 – 2.75 จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษจ านวนร้อยละ 3 หากได้คะแนนได้การประเมิน
ทั้งปีตั้งแต่ 2.76 – 2.90 จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษจ านวนร้อยละ 4 และหากได้คะแนน
การประเมินทั้งปีตั้งแต่ 2.91 – 3.00 จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษจ านวนร้อยละ 5 โดยจะ
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตั้งแต่ 1 ตุลาคม ของปีที่มีการประเมิน ถึง 30 กันยายน ของปี
ถัดไป 

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น มีสัดส่วนได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของ
พนักงานจ้างแต่ละประเภทที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน ของปีที่มีการประเมิน 

ข้อ 35 ในกรณีที่มีการค านวณเพ่ือก าหนดค่าตอบแทนพิเศษ หากค านวณแล้วมีเศษไม่ถึง    
สิบบาท ให้ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท 

ข้อ 36 ให้เทศบาลจัดท าค าสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทน และการได้รับค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้าง ตามการประเมินผลการปฏิบัติงานในข้อ 34 

-/ ข้อ 37 พนักงานจ้าง... 

 



ข้อ 37 พนักงานจ้างผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างได้ ให้พนักงานจ้างผู้
นั้นได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักการ ในข้อ 34 ได ้

ข้อ 38 ให้พนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม เว้นแต่ค่าเบี้ยประกันสังคมให้เทศบาลเป็นผู้ช าระแทนพนักงานจ้าง 

หมวด 3 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ข้อ 39 ในระหว่างสัญญาจ้าง ให้เทศบาลจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
จ้าง ดังต่อไปนี้ 

(1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ ให้กระท าในกรณีดังต่อไปนี้ 
(ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
(ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง 

(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้กระท าในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
(ข) การประเมินผลส าเร็จของงานตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 

(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างทั่วไป ให้กระท าในกรณีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในหมวดนี้ 

ข้อ 40 พนักงานจ้างผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ 34 ให้นายกเทศมนตรี
รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เพ่ือให้ความเห็นชอบในการเลิกจ้าง และให้ถือว่าสัญญาจ้างของ
พนักงานจ้างผู้นั้นสิ้นสุดลง โดยให้เทศบาลแจ้งพนักงานผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันทราบมติ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

ข้อ 41 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการที่
เทศบาลจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานจ้าง และน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

(1) การเลื่อนค่าตอบแทน 
(2) การเลิกจ้าง 

-/ (3) การต่อสัญญาจ้าง... 
(3)    การต่อสัญญาจ้าง 
(4)    อ่ืน ๆ 



ข้อ 42 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างมี 2 ประเภท ดังนี้ 
(1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

ข้อ 43 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ให้
ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มีสัดส่วนของผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ดังต่อไปนี้ 

(1) การประเมินผลงานให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 
(ก) ปริมาณงาน 
(ข) คุณภาพงาน 
(ค) ความทันเวลา 

(2) การประเมินคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน เทศบาลอาจก าหนดคุณลักษณะที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของลักษณะภารกิจ และสภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจ้างในต าแหน่งต่าง ๆ 

ข้อ 44 ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมินพนักงานจ้างตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างทั่วไป แจ้ง
ให้ผู้รับการประเมินทราบถึงเป้าหมายของการปฏิบัติงานตามต าแหน่งและงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดการจ้าง ที่ก าหนดในสัญญาจ้าง 

ข้อ 45 ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
ปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ คือ  

ครั้งที่ 1 ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 
ครั้งที่ 2 ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 

ข้อ 46 ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย 

(1) นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน  
(2) ปลัดเทศบาล       เป็นกรรมการ  
(3) ผู้อ านวยการกอง หรือผู้อ านวยการส่วนที่มีพนักงานจ้าง  เป็นกรรมการและเลขา 

ตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติงานอยู่ 
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมจากการใช้

ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกเทศมนตรี 

ข้อ 47 เมื่อเสร็จสิ้นผลการประเมินการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้
ประเมินแจ้งผลการประเมินให้พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างทั่วไปผู้รับการประเมินทราบ และให้
ค าปรึกษาแนะน าแก่พนักงานจ้างดังกล่าว เพื่อแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

-/ ข้อ 48 พนักงานจ้าง... 

ข้อ 42 พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างทั่วไปผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน แล้ว
มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินต่ ากว่าระดับ “ดี” ติดต่อกัน 2 ครั้ง ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอต่อ
นายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาเลิกจ้าง โดยหากนายกเทศมนตรีเห็นควรเลิกจ้าง ให้เสนอความเห็นต่อ



คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อพิจารณามีมติ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติประการใด ให้
นายกเทศมนตรีปฏิบัติตามมตินั้น 

  ข้อ 43 กรณีท่ีจะมีการต่อสัญญาจ้าง ให้น าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาประกอบการ
พิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้าง จะต้องมีผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง 2 ปี ไม่ต่ ากว่าระดับ “ดี” ทั้งนี้ การต่อสัญญาจ้างให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอ
นายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งจ้างต่อไป 

หมวด 4 
การสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

  ข้อ 44 สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อ  
(1) ครบก าหนดตามสัญญาจ้าง 
(2) พนักงานจ้างขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรฐานทั่วไปนี้  
(3) พนักงานจ้างถึงแก่กรรม 
(4) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ 40 
(5) พนักงานจ้างถูกไล่ออก เพราะกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
(6) เหตุอื่นตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปนี้ หรือตามสัญญาจ้าง 

ข้อ 45 เทศบาลอาจบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานจ้างผู้ใด ก่อนครบก าหนดตามสัญญาจ้าง
ได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่เป็นเหตุที่พนักงานจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทนการเลิกสัญญาจ้างได้ 
เว้นแต่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจะก าหนดให้กรณีใด เพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนการออกจากงานโดย
ไม่มีความผิดไว้ 

ข้อ 46 บรรดาหลักเกณฑ์ใดที่มิได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ และได้มีกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งที่
เกี่ยวข้องก าหนดไว้แล้ว ก็ให้เทศบาลถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งนั้นต่อไป  

ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2556 

 


