-ร่างประกาศ-

ประกาศเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง
เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
---------------------------------อ้างถึงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของเทศบาล ปี 2545 ลงวัน ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2545
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 และ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่) 3 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 13 ประกอบมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานเทศบาล ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 13/2545
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 ได้มีมติประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงาน
บุคคลสาหรับพนักงานเทศบาล ข้าราชการครูสังกัดเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศเทศบาลตาบลทุ่ งข้าวพวง เรื่อง หลักเกณฑ์การ
บริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ........................................... เป็นต้นไป
ข้อ 3 ภายใต้บทกาหนดในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่กาหนด บรรดาพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎ
ระเบี ยบ ข้อบั งคับ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใด ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
พนักงานครูสังกัดเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลในส่วนที่มีกาหนดไว้แล้วให้เป็นไปตามประกาศนั้น
และเพิ่มเติมตามประกาศฉบับนี้
ข้อ 4 ให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตาบลทุ่ง
ข้าวพวง ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละตาแหน่ง ที่ ก.ท. กาหนด และ
หมั่นศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ทางราชการอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 5 พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล ให้ปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
5/1 เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประกาศ
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
5/2 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
5/3 เรื่ อ ง มาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563
/5/4 เรื่อง หลักเกณฑ์...

-25/4 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลกาปฏิบัติงานพนักงาน
ครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
5 /5 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
5/6 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่
10 กรกฎาคม 2557
ข้อ 6 ในการโอน การย้าย ของพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล ให้เป็นไป
ตามเงือ่ นไข ดังนี้
(ก.) การโอน การย้าย พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และ ครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล ให้ยื่นความจานง ได้ปีละ 2 ครั้ง คือ ใน เดือน เมษายน และ เดือน ตุลาคม ในแต่ละ
ปีเท่านั้น ยกเว้นกรณีสับเปลี่ยนในตาแหน่งเดียวกัน สามารถดาเนินการเมื่อผู้มีอานาจในการบรรจุแต่งตั้งใช้
ดุลพินิจสั่งการเป็นอย่างอื่น
(ข) การโอน ย้าย พนักงานเทศบาล ข้าราชการครูสังกัดเทศบาล และ ครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อมาดารงตาแหน่ง ณ เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง ต้อ งปฏิบัติราชการในตาแหน่งนั้นไม่
น้อยกว่า 5 ปี จึงสามารถยื่น คาร้อง ว่าด้วยการโอน การย้าย ไปองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น หรือ
หน่วยงานราชการอื่นได้
(ค) พนักงานเทศบาล พนักงานครูสังกัดเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล การขอ
อนุญาตทาการสอบแข่งขัน หรือการคัดเลือกต่าง ๆ ผู้ขออนุญาตต้องจัดทาบันทึกเสนอขออนุญาตต่อผู้มี
อานาจในการบรรจุและแต่งตั้งของเทศบาลเป็นผู้อนุมัติจึงจะสามารถดาเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ ทั้งนี้
เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ สาเนาหลักฐานให้งานการเจ้าหน้าที่จัดเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
ข้อ 7 พนักงานเทศบาล พนักงานครูสังกัดเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ให้ปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั งหวัด เชี ยงใหม่ เรื่อง กาหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารลาของ
พนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
ลงวั น ที่ 11 มกราคม 2555 และประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั งหวั ด เชีย งใหม่ เรื่ อ ง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2557
(ก)ในการลาของพนักงานครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยเป้า ให้ผู้อานวยการ
สถานศึกษาสรุปการลาคราวละ 6 เดือน และจัดส่งให้ งานการเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 31 มีนาคม และ
30 กันยายน ของทุกปี
(ข)ในการลาของพนักงานครู สังกัดโรงเรียนอนุบาลขุนคอง และครูสังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ให้จัดส่งใบลาให้กับ กองการศึกษา ก่อนทุกครั้งที่ทาการลา และให้ผู้อานวยการกองการศึกษา
สรุปการลาคราวละ 6 เดือน และจัดส่งให้ งานการเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน
ของทุกปี
(ค)ในการลาทุกประเภทต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอานาจให้ลาก่อนทุกครั้ง จึงจะลาได้
โดยจะต้องเสนอใบลาก่อนอย่างน้อย 3 วันทาการ ยกเว้นการลาป่วยให้จัดส่งใบลาให้กับผู้ที่มีอานาจใน
การอนุมัติ เมื่อกลับมาปฏิบัติราชการในวันแรก
ข้อ 8 พนั กงานจ้าง ให้ ปฏิ บัติตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจั งหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
/ข้อ 9 การมาสาย...

-3ข้อ 9 การมาสายของพนักงานเทศบาล พนักงานครูสังกัดเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล
ต้องไม่เกินกว่าที่นายกเทศมนตรีกาหนด ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
9/1 ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่มาสายเกินกว่า 6 ครั้ง ทั้งนี้หากไม่รายงานเหตุผล
ความจ าเป็ น ให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาตามล าดั บ ชั้น ทราบเกี่ย วกับ การมาสาย งานการเจ้าหน้ าที่ จะถื อว่า มา
สายตามประกาศฉบับนี้
ข้อ 10 การลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล
จะต้องมีวันลาแต่ละประเภท ต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
10/1 พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
(ก) ในครึง่ ปีที่แล้วมาต้องไม่ลา “ของการลาทุกประเภท”
เกินกว่า 12 วันทาการ
(ข) ยกเว้น การลาป่วยตามคาสั่งแพทย์ หรือ มีใบรับรองแพทย์
10/2 พนักงานจ้างเทศบาล
(ก) พนักงานจ้างทั่วไป ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่ลาพักผ่อนประจาปี
และลาป่วย เกินกว่า 12 วันทาการ (ยกเว้นการลาอุปสมบท)
(ข) พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ยื่นความประสงค์ลานอกเหนือจากที่กาหนด
ไว้ในประกาศนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของนายกเทศมนตรี แต่ไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนระหว่างลา
(ค) พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีทักษะ หรือผู้มีคุณวุฒิ ในครึ่งปีที่แล้วมา
ของการลาทุกประเภทไม่เกินกว่า 12 วันทาการ
(ยกเว้นการลาอุปสมบท การลาป่าวยตามคาสั่งแพทย์ หรือ
มีใบรับรองแพทย์ การลาคลอดบุตร การลาช่วยเหลือภริยา
คลอดบุตร และการลาเพื่อการรับราชการทหาร
(ง) การลาคลอดบุตรของพนักงานจ้างเทศบาล มีสิทธิลาคลอดบุตรได้
90 วัน นับรวมวันหยุดประจาสัปดาห์และวันหยุดพิเศษในระหว่าง
ลาโดยได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาไม่เกิน 45 วัน และมีสิทธิได้รับ
เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากกองทุน
ประกันสังคม ทั้งนี้ “ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตาม
กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม”
(จ) การลาพักผ่อนประจาปีของพนักงานจ้าง มีสิทธิลาพักผ่อนโดยได้
ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาปีหนึ่งไม่เกิน 10 วันทาการ สาหรับ
ในปีแรกที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างยังไม่ครบ 6 เดือน ไม่มี
สิทธิลาพักผ่อน เว้นแต่ผู้ที่เคยได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และได้พ้นจากการเป็นพนักงานจ้างไปแล้ว
แต่ต่อมาได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในเทศบาลเดิมอีก

/ข้อ 11 ผู้มีอานาจ...

-4ข้อ 11 ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา และการใช้อานาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลา สาหรับพนักงานเทศบาล ให้เป็นไปตามตารางที่กาหนดไว้ท้ายประกาศนี้
ในกรณี ที่ผู้มีอานาจอนุญาตการลาตามประกาศนี้ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้ และมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอการอนุญาตจากผู้มีอานาจอนุญาตได้ ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้มีอานาจอนุญาตเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา และเมื่ออนุญาตแล้วให้แจ้งผู้มีอานาจตามประกาศนี้
ทราบด้วย
ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอานาจโดยทาเป็น
หนังสือให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งอื่น เป็นผู้พิ จารณาหรืออนุญาตแทนก็ได้โดยให้คานึงถึงระดับตาแหน่ง และ
ความรับผิดชอบของผู้รับมอบอานาจเป็นสาคัญ
การลาของพนักงานเทศบาลในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจาสัปดาห์
หรือวันหยุ ดราชการประจาปี วันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง ให้ผู้มีอานาจพิจารณาหรือ
อนุญาตใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสมและจาเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้
ข้ อ 12 พนั ก งานเทศบาล พนั ก งานครู เทศบาล และพนั ก งานจ้ างเทศบาล ผู้ ไม่
สามารถมาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในท้องที่นั้น หรือ
พฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับพนักงานเทศบาลผู้นั้นและมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ อหรือความผิด
ของพนักงานเทศบาลผู้นั้น โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตุขัดขวางทาให้ไม่สามารถมา
ปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติ ให้พนักงานเทศบาลผู้นั้นรี บรายงานพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้ง
อุปสรรคขัดขวางที่ทาให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกเทศมนตรีทันทีในวัน
แรกที่มาปฏิบัติราชการ
ในกรณีที่นายกเทศมนตรีเห็ นว่าการที่พนักงานเทศบาลผู้นั้นไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้สั่งให้การหยุดราชการของพนักงานเทศบาลผู้นั้นไม่
นับเป็นวันลาตามจานวนวันที่ไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว
ข้อ 13 ให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลปฏิบัติตาม
ประกาศและหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดหากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ และส่งผล
ให้ทางราชการก่อให้เกิดความเสียหาย เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง จะพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบ ข้อบังคับ ต่อไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. 2563

( นายฉอ้อน เขื่อนเพชร)
นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งข้าวพวง
จ.ส.ต.นิรันดร์ ส 19 พ.ค.63
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
หัวหน้าสานักปลัด
ปลัดเทศบาล

ผู้มีอานาากการอนาุญาตให้ลา
ผู้มีอานาากอนาุญาต

กลุ่มบุคคล

กานาวนาวันา
สาหรับผู้มีอานาากอนาุมัติ
นายกเทศมนตรี
สาหรับปลัด
ตั้งแต่ 5 วันขึน้ ไป
ปลัดเทศบาล
สาหรับหัวหน้าส่วน ตั้งแต่ 3 วัน
ราชการ
ผู้อานวยการกอง หรือ สาหรับข้าราชการ ไม่เกิน 3 วัน
หัวหน้าส่วนราชการที่ พนักงานจ้าง ใน
มีชื่อเรียกอื่น
ส่วนราชการนั้น ๆ

หมายเหตุ
1.พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท หากมีวันหยุดปิดภาคเรียน เกิน
กว่าจานวนที่มสี ิทธิในการลาของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว ไม่มีสิทธิ
ในการลาพักผ่อน และ การลากิจส่วนตัว
2.พนักงานจ้างทั่วไป หากยื่นความประสงค์ในการลากิจส่วนตัว ผู้มีอานาจอนุญาตให้
ใช้ดุลพินิจในการอนุมัติในการลาดังกล่าว ทั้งนี้ไม่ได้รับค่าตอบแทน
3.การลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วัน โดยไม่ได้
รับค่าตอบแทนรายเดือน หรือเงินเดือน

(นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ)
ปลัดเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง

