๑

ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
--------------------------------------

โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลมี
ความคล่องตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๔ ประกอบกับมาตรา ๒๕ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และมีมติคณะ กรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะ
กรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา(ก.อบต.จ.นม.) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๗
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ จึงมีมติเห็นชอบกาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในมาตรฐานทั่วไปนี้
“ พนักงานจ้าง ”หมายความว่า ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ โดยเป็นบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตาม
สัญญาตามมาตรฐานทั่ วไปนี้ โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตาบล เพื่อปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
“สัญญาจ้าง” หมายความว่า สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามมาตรฐานทั่วไปนี้
“ พนักงานจ้างตามภารกิจ”หมายความถึง พนักงานจ้างที่มีลักษณะงานเป็นการส่งเสริม
หรือสนับสนุนการทางานของส่วนพนักงานส่วนตาบล หรืองานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะบุคคล
“ พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ” หมายความถึง พนักงานจ้างที่มีลักษณะงานเป็นที่
ปรึกษา โดยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษหรือความชานาญพิเศษ หรือวิชาชีพเฉพาะพิเศษ
เฉพาะด้าน อันเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการหรือวงการในงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตาบลด้านนั้น ๆ
“ พนักงานจ้างทั่วไป ”หมายความว่า พนักงานที่มีลักษณะงานเป็นการใช้แรงงานทั่วไป
ซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน และมีระยะเวลาการจานวนสั้นๆ ไม่
เกิน ๑ ปี
“ ค่าตอบแทน ” หมายความว่า เงินเดือนซึ่งจ่ายให้แก่พนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน
ให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล ตามอัตราที่กาหนดในมาตรฐานทั่วไปนี้
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๒
“ ค่าตอบแทนพิเศษ ” หมายความว่า เงินที่จ่ายเพิ่มให้กับพนักงานจ้าง เมื่อมีผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน คุณภาพงาน และปริมาณงาน ในระดับดีเด่น
“ การสรรหา ” หมายความว่า การประกาศรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และคุณสมบัติอื่นๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด
จานวนหนึ่งเพื่อทาการเลือกสรร
“ การเลือกสรร ” หมายความว่า การพิจารณาบุคคลที่ได้ทาการสรรหาทั้งหมด และทา
การคัดเลือกเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุด
ข้อ ๒ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบีย บ ประกาศ ข้ อบัง คั บ คาสั่ ง มติคณะรัฐ มนตรี
มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์หรือมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ที่กาหนดให้พนักงาน
ส่วนตาบลหรือลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือ
เป็นข้อห้ามในเรื่องใดให้ถือว่าพนักงานจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือต้องห้าม
เช่นเดียวกับพนักงานส่วนตาบลหรือหลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องใดมี
กาหนดไว้แล้วโดยเฉพาะในมาตรฐานทั่วไปนี้ หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างหรือเป็นกรณี ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลประกาศกาหนดให้พนักงานจ้างประเภทใดหรือตาแหน่ง
ในลัก ษณะงานใดได้รับยกเว้น ไม่ต้องปฏิบั ติเช่นเดียวกับพนัก งานส่วนตาบลหรือลูก จ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในบางเรื่องเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
หมวด ๑
พนักงานจ้าง
ข้อ ๓ พนักงานจ้างมีสามประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) พนักงานจ้างตามภารกิจ
(๒) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(๓) พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่งพนักงานจ้างลักษณะงานใดจะมีชื่อตามลักษณะงานนั้น กรณีที่มีลักษณะงาน
สนับสนุนหรือส่งเสริมการทางานของพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งใดจะมีชื่อเป็นผู้ช่วยพนักงาน
ส่วนตาบลในตาแหน่งงานนั้น
ข้อ ๔ ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน ๖๐ ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษอายุไม่เกิน ๗๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๓
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็ นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศโรคที่ เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้นสาหรับพนักงานส่วนตาบล
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็ น ผู้ ด ารงตาแหน่ง ผู้บริ หารท้องถิ่น คณะผู้บริ หารท้องถิ่นสมาชิ ก สภา
ท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่ เ ป็ น ข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมวด ๒
พนักงานจ้าง
ข้อ ๕ ในการกาหนดตาแหน่งของพนักงานจ้าง ให้องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด
และเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล สาหรั บตาแหน่งพนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลเห็นชอบแล้ว ต้องเสนอคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบลเห็นชอบด้วย
การกาหนดตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้จาแนกตาแหน่งตามลักษณะงาน ดังต่อไปนี้
๑) พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่
๑.๑ ตาแหน่งสาหรับผู้มีคณ
ุ วุฒิ
๑.๒ ตาแหน่งสาหรับผู้มที กั ษะ
๑.๓ ตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
๒) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
๓) พนักงานจ้างทั่วไป
ข้อ ๖ การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของพนักงานตามข้อ
๕ ให้เป็นไปดังนี้
๑) พนักงานจ้างตามภารกิจ ให้ใช้ลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ของพนักงานส่วนตาบล หรือข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม เว้นแต่พนักงานจ้างที่เป็นงานที่ต้อง
ใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้
นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ากว่า ๕ ปี
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๔
ทักษะของบุคคลที่กาหนดในวรรคแรก จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะใน
งานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้
ปฏิบตั หิ รือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบตั ิ
๒) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
๒.๑ ลักษณะงานของพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นงานที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
ก. เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานหรือโครงการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
วงการด้านนั้นๆ และ
ข. เป็นงานหรือโครงการที่มีภารกิจหรือเป้าหมายชัดเจนและมีกาหนดระยะ
เวลาสิ้นสุดแน่นอน โดยได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้ดาเนินการได้ภ ายใน
วงเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ และ
ค. เป็นงานหรือโครงการที่มีความสาคัญเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วและ
ง. เป็นงานหรือโครงการที่ไม่อาจหาผู้ปฏิบัติที่เหมาะสมในหน่วยงานได้และ
จ. เป็นงานที่เกี่ยวกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลในด้านต่างๆ เช่น
กฎหมาย ด้านการวางแผน ด้านการส่งเสริมการลงทุนและอาชีพ ด้า นทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ด้านการสาธารณสุข ด้านวิศวกรรมศาสตร์
เป็นต้น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิการศึกษาเทียบได้ไม่ต่ากว่าปริญญาตรี และเคยรับราชการในตาแหน่ง
ตั้งแต่ระดับ ๙ ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์และผลงานในการบริหารงานภาคเอกชน อันเป็นที่
ยอมรับในวงการวิชาการ หรือวงการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลด้านนั้นๆ
มาไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี
ข้อ ๗ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทากรอกอัตรากาลังพนักงานจ้างเป็นระยะเวลาสี่
ปีโดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลและงบประมาณ
ทั้งนี้ตามแนวทางการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานจ้างที่กาหนดใน หมวด ๓
กรอบอั ต ราก าลั ง พนั ก งานจ้ า งขององค์ ก ารบริ ห ารตามวรรคหนึ่ ง จะต้ อ งเสนอต่ อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบ
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลอาจขอเปลี่ ย นกรอบ
อัตรากาลังพนักงานจ้างได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
ข้อ ๘ การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน หมวด ๔
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๕
ข้อ ๙ การจ้างพนักงานจ้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลก่อน จึงทาสัญญาจ้างได้ โดยพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษให้ทาเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี สาหรับพนักงานจ้างทั่วไปให้ทาสัญญาจ้างไม่เกิน
คราวละหนึ่งปีหรือตามโครงการที่มีกาหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาได้
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและความจาเป็นของแต่ละองค์การบริหารส่วนตาบล
แบบสัญญาจ้างให้เป็นไปตามท้ายมาตรฐานทั่วไปนี้
การทาสัญญาตามวรรคหนึ่ง ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้ลงนามในสัญญา
จ้างกับผูไ้ ด้รับการสรรหาหรือการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ข้อ ๑๐ การแต่งกายแบบเครื่องแบบปกติให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตาบล
กาหนด เครื่องแบบพิธีการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด
ข้อ ๑๑ วันเวลาการทางาน ให้เป็นไปตามระเบียบ มาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์ที่
กาหนดสาหรับพนักงานส่วนตาบล เว้นแต่วิธีการทางานในกรณีที่ไม่ต้องอยู่ปฏิบัติงานประจา
องค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด ซึ่งอาจแตกต่างกัน
ได้ตามหน้าที่ของพนักงานจ้างในแต่ละตาแหน่ง โดยคานึงถึงผลสาเร็จของงาน
หมวด ๓
พนักงานจ้าง
ข้อ ๑๒ การกาหนดจานวนพนักงานจ้าง ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาเป็นกรอบ
อัตรากาลัง โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล โดยพิจารณาถึงการใช้
กาลังคนในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้มีความเหมาะสมสาหรับแนวทางในการ
จัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานจ้าง ให้นาแนวทางและแบบในการจัดทาแผนอัตรากาลังสามปี
ขององค์การบริหารส่วนตาบลมาใช้โดยอนุโลม
การก าหนดจ านวนพนั ก งานจ้ า งตามวรรคหนึ่ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลที่ จ ะมี
พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษได้ ต้องมีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนตั้งแต่ ๒๐ ล้านบาทขึ้นไป
โดยมีพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษได้หนึ่งคน
ข้อ ๑๓ ให้แต่และองค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงาน
จ้างให้เสร็จสิ้นภายในสามเดือน โดยให้เริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่มาตรฐานทั่วไปมีผลใช้บังคับ
หากองค์การบริหารส่วนตาบลใดไม่สามารถดาเนินการจัดทากรอกอัตรากาลังพนักงานจ้างให้
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ให้รายงานต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลทราบ เพื่อ
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลใดยังจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานจ้างไม่
แล้วเสร็จ แต่มีภารกิจที่จาเป็นต้องจ้างพนักงานเพื่อปฏิบัติงาน และมีงบประมาณจากการที่อัตรา
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๖
ลูกจ้างประจาว่างลงระหว่างปี ให้องค์การบริหารส่วนตาบลนั้นดาเนินการจ้างโดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลได้ โดยให้ถือกรอบอัตรากาลังลูกจ้างประจาที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลให้ความเห็นชอบแล้ว เป็นกรอบอัตรากาลังพนักงานจ้างไป
พลางก่อน ทั้งนี้ ให้หักจานวนตาแหน่งที่สามารถใช้การจ้างเหมาบริการได้ออกก่อนด้ วยและให้
รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลทราบภายใน ๑๕ วัน หลังจากที่ได้ทาสัญญาจ้างแล้ว
ข้อ ๑๕ ในการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานจ้าง โดยให้ถือกรอบอัตรากาลังลูกจ้าง
ประจาที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลให้ความเห็นชอบแล้ว เป็นกรอบอัตรากาลังพนักงาน
จ้างไปพลางก่อนตามข้อ ๑๔ นั้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการดาเนินการจัดทากรอบอัตรากาลัง
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลควรจัดกลุ่มตาแหน่งลูกจ้างประจาเข้าตามลักษณะงาน
ของพนักงานจ้างก่อนและพิจารณาตามภารกิจและปริมาณงานว่าควรมีกรอกอัตรากาลังพนักงาน
จ้างในแต่ละประเภทแต่ละลักษณะงานจานวนโดยในกรอบอัตรากาลังพนักงานจ้างต้องระบุว่า
เป็นอัตรากาลังลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวเดิมเท่าไร
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลใดจาเป็นต้องจ้างพนักงานงาน เพื่อปฏิบัติ
งานที่มีความจาเป็นเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนอกเหนือจากกรอบอัตรากาลังพนักงานจ้างที่ได้กาหนดไว้ และมีงบประมาณ
สาหรับการดาเนิน การแล้วให้องค์การบริหารส่วนตาบลขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลนั้น ก่อนที่จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ได้ และรายงานผลการดาเนินการให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลเพื่อขอความเห็นชอบใน
การทาสัญญาจ้าง
ข้อ ๑๗ ให้สานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล จัดส่งสาเนากรอบอัตรากาลัง
พนักงานจ้างที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลเห็นชอบแล้ว ให้สานักงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบลทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลให้ความ
เห็นชอบ
หมวด ๔
พนักงานจ้าง
ข้อ ๑๘ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการสรรหาและเลือ กสรรบุคคลเพื่อเป็น
พนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็น
สาคัญด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติ ธรรมและโปร่งใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนว
ทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ข้อ ๑๙ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปเมื่อ
คณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลเห็ น ชอบให้ ก าหนดต าแหน่ ง ใดแล้ ว ให้ ด าเนิ น การตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
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๗
๑) ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาประกาศรับสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ประเภทของพนักงานจ้าง ลักษณะงาน ชื่อตาแหน่ง ความรับผิดชอบของตาแหน่ง ระยะเวลาการ
จ้า ง ค่ า ตอบแทนที่ จ ะได้รั บ คุ ณ สมบั ติข องผู้ มี สิ ทธิ ส มัค ร หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาและ
เลือกสรร เกณฑ์การตัดสินและเงื่อนไขการจ้างอื่นๆ ตลอดจนกาหนดวันและเวลาของกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกาศให้ผู้มีสิทธิสมัครทราบ
ประกาศรับสมัครนั้น ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นการทั่วไปมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ วัน
ทาการก่อนกาหนดวันรับสมัคร
๒) องค์การบริหารส่วนตาบลอาจกาหนดให้ผู้ สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร
ตาแหน่งละไม่เกิน ๑๐๐ บาท ได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
๓) องค์การบริหารส่วนตาบลอาจกาหนดระยะเวลาในการรับสมัครได้ตามความ
เหมาะสมแต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า ๗ วันทาการ
๔) หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่
จาเป็ น ต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่องค์ก ารบริหารส่วนตาบลกาหนด ซึ่ง
ประกอบด้วย
ก. ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบตั ิงาน
ข. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่า งๆ ที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบตั งิ านและ
ค. คุณลักษณะอืน่ ๆ ของบุคคลซึ่งจาเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
๕) ให้กาหนดคะแนนเต็มของสมรรถนะแต่ละเรื่องได้ตามความจาเป็นและความ
สอดคล้องกับตาแหน่ง ทั้งนี้ สมรรถนะที่จาเป็นมากที่สุดควรมีน้าหนักของคะแนนเต็มมากที่สุด
๖) วิธีการประเมินสมรรถนะแต่ละเรื่อง ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้กาหนดโดย
สมรรถนะเรื่องหนึ่งสามารถประเมินได้ด้วยวิธีการประเมินหลายวิธีการหรือสมรรถนะหลายๆ เรื่อง
สามารถประเมิน ได้ ด้ว ยวิ ธีก ารประเมิ นวิ ธี เดี ย วกั น ตามที่เ ห็น ว่า เหมาะสม และสอดคล้ องกั บ การ
ประเมินสมรรถนะดังกล่าว ได้แ ก่ การสอบข้อเขีย น การทดสอบตัวอย่ างงาน การสัม ภาษณ์ การ
ทดสอบด้วยสถานการณ์จาลอง การตรวจสอบกับบุคคลที่อ้างอิงหรืออื่นๆ

ทั้งนี้ ได้กาหนดแบบตัวอย่างการกาหนดและการประเมิ นสมรรถนะ ดังเอกสารแนบ
ท้ายมาตรฐานทั่วไปนี้
๗) เกณฑ์การตัดสินสาหรับผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ให้องค์การบริห ารส่วน
ตาบลกาหนดตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับตาแหน่งงาน
๘) ภายหลังการประกาศรับสมัครแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรจานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย
ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
ข. ผู้อานวยการกอบหรือหัวหน้าส่วนที่รับผิดชอบงาน
เป็นกรรมการ
หรือโครงการของตาแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร
ค. หัวหน้าสานักปลัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๘
ในการเลือกสรรตาแหน่งที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นสมควร ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้มีประสบการณ์ใ นงานที่ เกี่ยวข้องกับตาแหน่งนั้น ทั้งจากภายในหรือภายนอกองค์ก าร
บริหารส่วนตาบลร่วมเป็นคณะกรรมการ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งนั้นเป็นคณะกรรมการด้วย
คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารตามที่กาหนดในประกาศรับสมัคร ภายใต้หลักการตามข้อ ๑๘
ข้อ ๒๐ เมื่อคณะกรรมการได้ดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเสร็จสิ้นแล้วให้
รายงานผลการดาเนินการต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรและดาเนินการจัดจ้าง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลต่อไป
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยกาหนดให้บัญชี
มีอายุตามที่เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่า ๑ ปี
ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจานวนอัตราว่า และภายหลังมีอัตราว่างในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้
บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้
ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้
ข้อ ๒๑ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลเห็นชอบให้กาหนดตาแหน่งใด
แล้วให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
๑) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและผู้รับผิ ดชอบงานหรือโครงการของ
ตาแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร กาหนดขอบข่ายงานของตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง คุณสมบัติของ
ตาแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทนที่จะได้รับ และเงื่อนไขการจ้างอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่
เห็นสมควร โดยให้จัดทาเป็นประกาศรับสมัครปิ ดไว้ในที่เปิดเผยเป็นการทั่ วไป มีระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๕ วันทาการ ก่อนกาหนดวันรับสมัคร
๒) องค์การบริหารส่วนตาบลอาจกาหนดให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร
ตาแหน่งละไม่เกิน ๒๐๐ บาทได้
๓) ระยะเวลาในการรั บ สมั ครและหลั ก เกณฑ์ ก ารเลื อ กสรร ให้ นาข้ อ ๑๙
(๓),(๔),(๕), (๖) และ (๗) มาใช้โดยอนุโลม
๔) ภายหลังการประกาศรับสมัครแล้ว ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรม
การดาเนินการสรรหาและเลือกสรร จานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ประกอบด้วย
ก. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือ
เป็นประธาน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย
ข. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านที่
เป็นกรรมการ
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๙
เกี่ยวข้องกับตาแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร
จานวนอย่างน้อยสองคน
ค. ผู้อานวยการกองหรือผู้อานวยการส่วนที่รับผิดชอบ
งานหรือโครงการของตาแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร เป็นกรรมการ
ง. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการมีอานาจมีหน้าที่ในการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่กาหนดในประกาศรับสมัครภายใต้หลักการตามข้อ ๑๘
ข้อ ๒๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้ชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการจัดจ้าง โดยขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยกาหนดให้
บัญชีมีอายุตามที่เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๖๐ วัน
ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้าง จะต้องทาสัญญาจ้างตาม
แบบที่กาหนดแนบท้ายมาตรฐานทั่วไปนี้
หมวด ๕
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ข้อ ๒๔ อัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในหมวดนี้
ข้อ ๒๕ พนักงานจ้างประเภทใดหรือตาแหน่งในลักษณะงานใด อาจได้รับสิทธิ
ประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๑) สิทธิเกี่ยวกับการลา
๒) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
๓) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน
๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
๕) ค่าเบี้ยประชุม
๖) สิ ท ธิ อื่ น ๆ ที่ ค ณะกรรมการกลางพนั ก งานส่ ว นต าบลประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์การได้รับสิทธิตามวรรคหนี่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนั กงานส่วนตาบล
กาหนด ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดเกี่ยวกับการได้รับสิทธินั้นตามกฏหมาย
กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ข้อ ๒๖ หลักการกาหนดค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง
๑) หลักคุณภาพ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงานภายใต้ระบบสัญญาจ้าง
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๑๐
๒) หลักความยุติธรรม เพื่อให้เกิดความเสมอภาคในโอกาส ไม่เหลื่อมล้าและไม่
เลือกปฏิบัติ
๓) หลักจูงใจ การจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้เพียงพอ โดยคานึงถึงค่า
ครองชีพที่เปลี่ยนแปลง ค่าตอบแทนในภาคเอกชน อัตราเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล และฐานะ
การคลังขององค์การบริหารส่วนตาบล
๔) หลักความสามารถ อัตราค่าตอบแทนจะจ่ายตามความรู้ความสามารถขีด
สมรรถนะและผลงานตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้อ ๒๗
มาตรฐานทั่วไปนี้

บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนัก งานจ้าง ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราแนบท้ าย

ข้อ ๒๘ ให้พนักงานจ้างได้รับอัตราค่าตอบแทนตามบัญชีค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้
๑) พนักงานจ้างตามภารกิจให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน ดังนี้
ก. ผูไ้ ด้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน
ขั้นต่าสุดของอันดับ จ.๑
ข. ผูไ้ ด้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) ให้ได้รับอัตรา
ค่าตอบแทน ขั้นต่าสุดของอันดับ จ.๒
ค. ผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนขั้นที่ ๕ ของอันดับ จ.๒
ง. ผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทั่วไป หลักสูตร ๔ ปี หรือผู้มที ักษะซึ่งมิได้ผ่านการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาตามข้อ ๖(๑) ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนขั้น
ต่าสุดของอันดับ จ.๓
จ. ผูไ้ ด้รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนขัน้ ที่ ๕
ของอันดับ จ.๓
จ. ผู้ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน
ขั้นต่าสุดของอันดับ จ.๔
ฉ. ผู้ได้รับวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน
ขั้นต่าสุดของอันดับ จ.๕
ส าหรั บ พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ในต าแหน่ ง งานวิ ช าชี พ เฉพาะ ให้ ใ ช้ บั ญ ชี อั ต รา
ค่าตอบแทนตามข้อ (ง)(จ)(ฉ)(ช) แล้วแต่กรณี และให้เพิ่มค่าประสบการณ์ ๑ ปี ต่อเงินเดือน
ครึ่งขั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๕ ขั้น
๑) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนขั้นต่าสุดของอันดับ จ.๖
๒) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ได้รบั ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๔,๒๓๐ บาท
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๑๑
ข้อ ๒๙ หลักเกณฑ์การเลื่อนขัน้ ค่าตอบแทนประจาปี
ให้พนักงานจ้างเว้นแต่พนักงานจ้างทั่วไป ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตาม
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน โดยต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีที่แล้วมา ไม่น้อย
กว่า ๘ เดือน( ๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายน)เพื่อจูงใจให้พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี ในวันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปี โดยให้พิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ดังนี้
๑) พนักงานจ้าง ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจาปีหนึ่งขั้น
ต้องเป็นผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดี
๒) พนักงานจ้าง ที่จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษจานวนร้อยละ ๓ - ๕ ของฐาน
ค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนในปีนั้น ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับ
ดีเด่น (คะแนน ๒.๕๑- ๓.๐๐) โดยหากได้คะแนนการประเมินทั้งปีตั้งแต่ ๒.๕๑-๒.๗๕ จะได้ รับ
ค่าตอบแทนพิเศษจานวนร้อยละ ๓ หากได้คะแนนการประเมินทั้งปีตั้งแต่ ๒.๗๖-๒.๙๐ จะได้ รับ
ค่าตอบแทนพิเศษจานวนร้อยละ ๔ และหากได้คะแนนการประเมินทั้งปีตั้งแต่ ๒.๙๑- ๓.๐๐ จะ
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษจานวนร้อยละ ๕ โดยจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคมของปี
ที่มีการประเมิน ถึง ๓๐ กันยายนของปีถัดไป
ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น มีสัดส่วนได้ไม่เกินร้อยละ
๑๕ ของพนักงานจ้างแต่ละประเภทที่มีอยู่ ณ วันที่ ๑ กันยายน ของปีที่มีการประเมิน
ข้อ ๓๐ ในกรณีที่มีการคานวณเพื่อกาหนดค่าตอบแทนพิเศษ หากคานวณแล้วมีเศษ
ไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท
ข้อ ๓๑ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาคาสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทนและการได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามการประเมินผลการปฏิบัติงานในข้อ ๒๙
ข้อ ๓๒ พนั กงานจ้างผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างได้ใ ห้
พนักงานจ้างผู้นั้นได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลัก
การในข้อ ๒๙ ได้
ข้อ ๓๓ ให้พนักงานจ้าง ได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ตามกฏหมายว่า
ด้วยการประกันสังคม เว้นแต่ค่าเบี้ยประกันสังคมให้องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้ชาระแทน
พนักงานจ้าง
หมวด ๖
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ข้อ ๓๔ ในระหว่างสัญญาจ้าง ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดให้มีการประเมิน ผลการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานจ้างดังต่อไปนี้
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๒
๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ ให้กระทาในกรณี
ดังต่อไปนี้
ก. การประเมินผลการปฏิบัตงิ านประจาปี
ข. การประเมินผลการปฏิบัตงิ านเพื่อต่อสัญญาจ้าง
๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้กระทาใน
กรณีดังต่อไปนี้
ก. การประเมินผลการปฏิบัตงิ านประจาปี
ข. การประเมินผลสาเร็จของงานตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง
๓) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างทั่วไป ให้กระทาในกรณีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในหมวดนี้
ข้อ ๓๕ พนักงานจ้างผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ ๓๔ ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลรายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้ความเห็นชอบใน
การเลิกจ้างและให้ถือว่าสัญญาจ้างของพนักงานผู้นั้นสิ้นสุดลง โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบล
แจ้งให้พนักงานจ้างผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบมติคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล
ข้อ ๓๖ การประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานจ้าง ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการที่
องค์การบริหารส่วนตาบลจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานจ้าง และนาผลการประเมิน
ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ แล้วแต่กรณี ดังนี้
๑) การเลื่อนค่าตอบแทน
๒) การเลิกจ้าง
๓) การต่อสัญญาจ้าง
๔) อื่น ๆ
ข้อ ๓๗ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างมี ๒ ประเภท ดังนี้
๑) การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป
๒) การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ข้อ ๓๘ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ โดยกาหนดให้มีสัดส่วน
ของผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๑) การประเมินผลงานให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๓
ก. ปริมาณงาน
ข. คุณภาพงาน
ค. ความทันเวลา
๒) การประเมินคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตาบลอาจ
กาหนดคุณลักษณะที่จาเป็นต่อการปฏิ บัติงานได้ตามความเหมาะสมของลักษณะภารกิจและ
สภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในตาแหน่งต่าง ๆ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทัว่ ไปให้ใช้ตาม
แบบแนบท้ายมาตรฐานทั่วไปนี้ หรือปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงานก็ได้
ข้อ ๓๙ ให้ผู้บังคับบัญ ชาซึ่งเป็นผู้ประเมินพนัก งานจ้างตามภารกิจหรือพนักงาน
พนักงานทั่วไปแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบถึงเป้าหมายของการปฏิบัติงานตามตาแหน่งและงาน
ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับข้อกาหนดการจ้างที่กาหนดในสัญญาจ้าง
ข้อ ๔๐ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้ างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป ปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณ คือ
ครั้งที่ ๑ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม
ครั้งที่ ๒ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน
ข้อ ๔๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย
๑) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือรองนายก
เป็นประธาน
องค์การบริหารส่วนตาบลที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมอบหมาย
๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นกรรมการ
๓) ผู้อานวยการกองหรือผู้อานวยการส่วนที่มีพนักงานจ้าง เป็นกรรมการและ
เลขานุการตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัตงิ านอยู่
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ในการกลั่ นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมจากการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้
ประเมินก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๔๒ เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้
ประเมิน แจ้งผลการประเมินให้พนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทั่วไปผู้รับการประเมิน
ทราบและให้คาปรึก ษาแนะนาแก่พนักงานจ้างดังกล่าว เพื่อแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดี
ยิ่งขึ้น
ข้อ ๔๓ พนั กงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทั่วไปผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้
ประเมิน ผลการปฏิบัติงานแล้ว มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินติดต่อกัน ๒ ครั้งต่ากว่าระดับดี ให้
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๔
ผู้บังคับ บัญชาทาความเห็นเสนอนายกองค์การบริห ารส่วนตาบลเพื่อพิจารณาเลิกจ้าง โดยหาก
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นควรเลิกจ้าง ให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลเพื่อพิจารณามีมติเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลมีมติประการใด ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติตามมตินั้น
ข้อ ๔๔ กรณีที่จะมีการต่อสัญญาจ้าง ให้นาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมา
ประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างจะต้องมีผล
การประเมิน ผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง ๒ ปี ไม่ต่ากว่าระดับดี ทั้งนี้ การต่อสัญญาจ้างให้
ผู้บังคับบัญชาทาความเห็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อพิจารณาสั่งจ้างต่อไป
ข้อ ๔๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเ ศษ ให้กาหนด
หลัก เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
๑) ให้ นายกองค์ก ารบริหารส่วนตาบล และผู้รับผิดชอบงาน/โครงการร่วมกัน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมิน
จากการปฏิ บัติ งานตามเป้ าหมายและคุ ณลั ก ษณะการปฏิบั ติง าน โดยสอดรั บกั บข้ อตกลง/
เงื่อนไขในสัญญาจ้าง ทั้งนี้โดยกาหนดให้มีสัดส่วนของผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๓) ให้องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัตงิ านของพนักงาน
จ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นระยะ เมื่องาน/โครงการ ได้ดาเนินการสาเร็จไปแล้วร้อยละ ๒๕ ร้อยละ
๕๐ ร้อยละ ๗๕ และร้อยละ ๑๐๐ โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายของงาน/โครงการ
ข้อ ๔๖ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลวางระบบการจัดเก็บผลการประเมิน เพื่อนาไปใช้
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในข้อ ๓๖
หมวด ๗
วินัยและการรักษาวินัย
ข้อ ๔๗ พนักงานจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ตามที่กาหนดในมาตรฐานทั่วไปนี้ ตามที่
องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด และตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง และมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบตั ติ ามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของ
ทางราชการ
ข้อ ๔๘ พนักงานจ้างต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดตามที่กาหนดไว้เป็นข้อห้ามและข้อ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตาบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลกาหนดไว้
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๕
พนักงานจ้างผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อปฏิบตั ติ ามวรรคหนึง่ พนักงานจ้างผู้
นั้นเป็นผู้กระทาผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัย ซึ่งมี ๔ สถาน คือ
๑) ภาคทัณฑ์
๒) ตัดค่าตอบแทน
๓) ลดขั้นเงินค่าตอบแทน
๔) ไล่ออก
ข้อ ๔๙ การกระทาความผิดดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้านแรง
๑) กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
๒) จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎมาย กฎ ระเบีย บ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดให้
ปฏิบัติจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
๓) ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสีย
หายอย่างร้ายแรง
๔) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาหรือขัดคาสั่ง หรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติ
ตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๔๗ จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
๕) ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทางานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน
๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทางานจนทาให้งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
๘) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือกระทาความผิดอาญาโดยมีคาพิพากษาถึงที่สุด
ให้จาคุกหรือหนักกว่าโทษจาคุก
๙) การกระท าอื่น ใดที่ค ณะกรรมการกลางพนัก งานส่วนตาบลก าหนดว่ าเป็ น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ข้อ ๕๐ เมื่อมีกรณีที่พนักงานจ้างถูกกล่า วหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดาเนินการสอบสวนโดยเร็ว และ
ต้องให้โอกาสพนักงานจ้างที่ถูกกล่าวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐาน เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่าพนักงานจ้างผู้นั้นกระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลพิจารณา แต่ถ้าไม่มี
มู ล กระท าผิ ด ให้ สั่ ง ยุ ติ เ รื่ อ งและรายงานคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลพิ จ ารณา เมื่ อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลมีมติประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติตาม
มตินั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับทราบมติ แต่ถ้าไม่มีมูลกระทาความผิดให้สั่งยุติเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนพนักงานจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตาบลตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลโดยอนุโลม
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๖
ข้อ ๕๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าพนักงานจ้างกระทาความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลหรือผู้บังคับบัญชาของพนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมายสอบสวนให้ได้ความจริง
และยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร
กรณีที่ผลการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ปรากฏว่าหนักงานผู้นั้ นกระทาผิดวินัยอย่างไม่
ร้ายแรง ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือผู้บังคับบัญชาของพนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณาสั่งลงโทษพนักงานจ้างผู้นั้น ในสถานโทษและอัตราโทษดังนี้
๑) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินค่าตอบแทนครั้ง
หนึ่งไม่เกิน ๕% และเป็นเวลาไม่เกินสามเดือน หรือลดขั้นเงินค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น
๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินค่าตอบแทนครั้ง
หนึ่งไม่เกิน ๕% และเป็นเวลาไม่เกินสองเดือน
๒) ผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนสั่งลงโทษภาคทัณฑ์หรือตัด เงินค่าตอบแทนครั้ง
หนึ่งไม่เกิน ๕% และเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งเดือน
๓) หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้างานสั่งลงโทษภาคทัณฑ์
การสั่งลงโทษตามวรรคสอง ให้สั่งลงโทษตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกั บความผิดถ้ามีเหตุ
อันควรลดหย่อน จะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษได้แต่สาหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้ เฉพาะ
กรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน

ในกรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทาทัณฑ์บน
เป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
เมื่อได้มีการสั่งลงโทษหรือทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือว่ากล่าวตักเตือน หรือสั่งยุติเรื่อง
กรณี ไ ม่ มี มู ล กระท าความผิ ด ให้ ร ายงานคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลพิ จ ารณา เมื่ อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลมีมติประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติตาม
มตินั้น ภายในเจ็ดวันนับแต่วันทราบมติ
ข้อ ๕๒ การพิจารณาเกี่ยวกับรายงานตามข้อ ๕๐ และข้อ ๕๑ และการสั่งลงโทษแบบ
คาสั่งลงโทษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุ ท ธรณ์ แ ละการร้ อ งทุ ก ข์ ข องพนั ก งานส่ ว นต าบลตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลโดยอนุโลม
หมวด ๘
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ข้อ ๕๓ พนักงานจ้างผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย หรือเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อานาจ
หน้าที่ปฏิบัติตอ่ ตนโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบตั ติ ่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเกิดความคับ
ข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ โดยให้
นาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลมาใช้โดยอนุโลม
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๗
หมวด ๙
การสิ้นสุดสัญญาจ้าง
ข้อ ๕๔ สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อ
๑) ครบกาหนดตามสัญญาจ้าง
๒) พนักงานจ้างขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรฐานทั่วไปนี้
๓) พนักงานจ้างตาย
๔) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ ๓๔
๕) พนักงานจ้างถูกไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๖) เหตุอื่นตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปนี้ หรือตามสัญญาจ้าง
ข้อ ๕๕ ในสัญญาจ้างพนักงานจ้างผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้ยื่น
หนังสือขอลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตาบล
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลโดยอนุโลม
ข้อ ๕๖ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานจ้างผู้ ใดก่อนครบ
กาหนดตามสั ญ ญาจ้า งได้ โดยไม่ ต้ องบอกกล่ าวล่ ว งหน้า และไม่ เ ป็ น เหตุ ที่ พ นั ก งานจ้ า งจะ
เรียกร้องค่าตอบแทนการเลิกสัญญาจ้างได้ เว้นแต่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลจะ
กาหนดให้ในกรณีใดได้รับค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดไว้
ข้อ ๕๗ เพื่อประโยชน์แห่งทางราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจสั่งให้พนักงานจ้าง
ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้างได้ โดยไม่เป็นเหตุให้พนักงานจ้าง
อ้างขอเลิกสัญญาจ้างหรือเรียกร้องประโยชน์ตอบแทนใดๆ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตาบล
อาจกาหนดให้ค่าล่วงเวลาหรือค่าตอบแทนอื่นจากการสั่งให้ไปปฏิบัติงานดังกล่าวก็ได้
ข้อ ๕๘ ในกรณีที่บุคคลใดพ้นจากการเป็นพนักงานจ้างแล้ว หากในการปฏิบัติงานของ
บุคคลนั้นในระหว่างที่เป็นพนักงานจ้างก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ให้บุคคลดังกล่าวต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวเว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย ในการนี้องค์การ
บริหารส่วนตาบลอาจหักค่าตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้นจะได้รับจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลไว้เพื่อชาระค่าความเสียหายดังกล่าวก็ได้
หมวด ๑๐
การลา
ข้อ ๕๙ การลาป่วยของพนักงานจ้างกาหนดไว้ดังนี้
๑) การลาป่วยกรณีปกติ
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๘
ก. ในปีหนึ่งพนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มี
สิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลาได้ไม่เกินหกสิบวัน
ข. พนักงานจ้างทั่วไปที่มีระยะเวลาการจ้างหนึ่งปี มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่า
ตอบแทนอัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสิบห้าวันทาการ ในกรณีที่ มี
ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เก้าเดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งปี มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าตอบแทนอัตรา
ปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินแปดวันทาการ ในกรณีมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่
หกเดือ นขึ้น ไปแต่ ไม่ ถึ งเก้ าเดื อน มีสิ ท ธิล าป่ วยโดยได้รั บ ค่า ตอบแทนอั ตราปกติ ระหว่า งลา
ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินหกวันทาการ ในกรณีที่มีระยะเวลาการจ้างต่ากว่าหกเดือน มีสิทธิ
ลาป่วยโดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสี่วันทาการ
๒) การลาป่วยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่
ก. พนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ป่วยเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือเนื่ องจากการปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้านเพราะ
เหตุกระทาตามหน้าที่ ถ้าลาป่วยครบตาม (๑) (ก) แล้วยังไม่หาย และแพทย์ของทางราชการลง
ความเห็ น ว่ า มี ท างที่ จ ะรั ก ษาพยาบาลให้ ห ายและสามารถท างานได้ ก็ ใ ห้ ล าป่ ว ยเพื่ อ
รั ก ษาพยาบาลเท่ า ที่ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเห็ น สมควรอนุ ญ าตให้ ล าโดยได้ รั บ
ค่าตอบแทนอัตราปกติ แต่ถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายได้ ก็ให้
พิจารณาเลิกจ้าง
ข. ถ้าอันตรายหรือการเจ็บป่วย หรือการถูกประทุษร้ายอันเกิดจากกรณี
ดังกล่าวใน (ก) ทาให้พนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษผู้ใดตกเป็นผู้
ทุพพลภาพหรือพิการอันเป็นเหตุจะต้องเลิกจ้างตามมาตรฐานทั่วไปนี้ หากนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลพิจารณาเห็นว่าพนักงานจ้างผู้นั้นยังอาจปฏิบั ติหน้าที่อื่นใดที่เหมาะสมได้ และเมื่อ
พนักงานจ้างผู้นั้นสมัครใจจะปฏิบัติ หน้าที่ต่อไป ให้สั่งพนักงานจ้างผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่อื่นใด
เหมาะสมได้ และเมื่อพนักงานจ้างผู้นั้นสมัครใจจะปฏิบัติหน้าทีต่ ่อไป ให้สั่งพนักงานจ้างผู้นั้นไป
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอื่นที่เหมาะสมโดยไม่ต้องเลิกจ้างก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
ค. พนักงานจ้างทั่วไปป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือเนื่องจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ ถ้าลาป่วยครบตาม(๑)(ข)
แล้วยังไม่หายและแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและ
สามารถท างานได้ ให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมี อ านาจอนุ ญ าตให้ ล าป่ ว ยเพื่ อ
รักษาพยาบาล โดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติได้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน
และถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาให้หายได้ให้พิจารณาเลิกจ้าง
ลูกจ้างผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติงานได้ ให้ยื่นใบลาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ก่อนหรือในวันที่ลาเว้นแต่กรณีจาเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
การลาป่วยเกินสามวัน ต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งส่งพร้อมกับใบลาด้วย
เว้นแต่ผู้มีอานาจอนุญาตให้ลาจะเห็นสมควรเป็นอย่างหนึ่ง
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๑๙
ข้อ ๖๐ ในปีหนึ่งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มิสิทธิลากิจ
ส่วนตัวรวมทั้งลาไปต่างประเทศ โดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินสี่สิบห้าวันทา
การแต่ในปีแรกที่ได้รับการจ้าง ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาไม่เกินสิบห้าวัน
พนักงานจ้างตามวรรคหนึ่งผู้ใดประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับขั้น และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจาเป็นไม่สามารถ
ขอรับอนุญาตได้ทันจะเสนอใบลา พร้อมระบุเหตุจาเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้อง
ชี้แจงเหตุผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
ข้อ ๖๑ การลาพักผ่อนประจาปีของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามที่กาหนดสาหรับพนักงาน
ส่วนตาบลโดยอนุโลม
ข้อ ๖๒ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มิสิทธิลาคลอดบุตร
โดยได้รับค่าตอบแทนนับรวมวันหยุดประจาสัปดาห์และวันหยุดพิเศษในระหว่างลาไม่เกินเก้าสิบวัน
พนักงานจ้างที่ลาคลอดบุตรตามวรรคหนึ่ง หากประสงค์จะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรเพิ่มอีกให้มิ
สิทธิลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
ได้อีกไม่เกินสามสิบวันทาการ และให้นับรวมในวันลากิจส่วนตัวสี่สิบห้าวันทาการด้วย
พนักงานจ้างทั่วไปที่จ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง มีสิทธิลาเนื่องจากการคลอดบุตรปีหนึ่งไม่
เกินเก้าสิบวัน โดยมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาจากองค์การบริหารส่วนตาบลไม่เกินสี่สิบ
ห้าวันเว้นแต่กรณีที่จ้างปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบเจ็ดเดือนไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว
ข้อ ๖๓ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่ ยังไม่เคยอุปสมบท
ในพระพุทธศาสนา หรือยังไม่เคยไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ประสงค์จะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาโดยได้รับค่าตอบแทน
อัตราปกติระหว่างลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ในปีแรกที่จ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้าง
ดังกล่าวจะไม่ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
ผู้ประสงค์จ ะลาอุป สมบทหรือ ลาไปประกอบพิธี ฮัจย์ ให้เ สนอใบลาต่ อผู้ บังคั บบั ญ ชา
ตามลาดับขั้นก่อนวันอุปสมบทหรือวันเดือนทางไปประกอบพิธีฮจั ย์ ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เว้นแต่
มีเหตุผลอันสมควรจะเสนอใบลาต่อบังคับบัญชาน้อยกว่าหกสิบวันก็ได้
อานาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๖๔ การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพลเข้ารับการฝึก
วิชาการทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ให้ถือปฏิบัติดังนี้
๑) พนักงานจ้างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร ตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารโดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติ ในระหว่างนั้นการลา
ดังกล่าวจะต้องให้ผู้ลาแสดงจานวนวันที่ต้องเดินทางไปกลับ และวันที่ต้องอยู่เพื่อตรวจคั ดเลือก
เข้ารับราชการทหารเท่าที่จาเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๒๐
๒) พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลาเข้ารับ
การระดมพล หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม โดยให้
ได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติในระหว่างการระดมพล หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร หรือเข้ารับ
การทดลองความพรั่งพร้อมนั้น แต่ถ้าพ้นระยะเวลาของการดังกล่าวแล้วไม่มารายงานตัวเพื่อเข้า
ปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน ให้งดจ่ายค่าตอบแทนหลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติงาน เว้นแต่ใน
กรณีที่มีเหตุจาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจะให้จา่ ยค่าตอบแทนระหว่างนั้นต่อไปอีกก็ได้
แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน
๓) ในกรณีพนักงานจ้างทั่วไปลาเข้ารับการฝึกวิชาการทหารให้ได้รับค่าตอบแทน
อัตราปกติไม่เกินหกสิบวัน ส่วนการลาเพื่อเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการทดลองความพรั่ง
พร้อมแล้วแต่กรณีให้ได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติไม่เกินสามสิบวัน
ในกรณีการลาตาม (๒) และ (๓) หากพนักงานจ้างได้รับเงินเดือนตามชั้ นยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนขององค์การบริหารส่วนตาบล อานาจการ
อนุญาตให้ลาเป็นของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๖๕ การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่ายของพนักงานจ้าง ให้นับเป็นการลาครึ่งวัน
ตามประเภทการลานั้น ๆ
ข้อ ๖๖ การลาและการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลา นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศ
นี้ให้อยู่ในดุลพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
การอนุญาตให้ลาตามข้อ ๕๙,๖๐,๖๑ และข้อ ๖๒ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะ
กรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด
หมวด ๑๑
การจ่ายค่าตอบแทน
ข้อ ๖๗ ห้ามสั่งพนักงานจ้างไปปฏิบัติราชการในท้องถิ่นอื่น เว้นแต่ในกรณีจาเป็นแท้จริง
ต้องใช้ความรู้ความชานาญพิเศษ หรือความไว้วางใจในพนักงานจ้างนั้น และไม่อาจหาจ้างได้ใน
ท้องถิ่นนั้น
ข้อ ๖๘ การปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติ หรือการปฏิบัติราชการในวันหยุด
ประจาสัปดาห์ หรือในวันหยุดพิเศษซึ่งจะต้องจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาหรือค่าตอบแทนใน
วันหยุด ให้กระทาได้ในกรณีที่จาเป็นหรือรีบด่วน โดยมีคาสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจเป็น
หลักฐาน
ข้อ ๖๙
ดังต่อไปนี้

การจ่ายค่าตอบแทนในวันทางานปกติ และกาหนดเวลาทางาน ให้เป็น ไป

รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๒๑
ก. กาหนดให้จ่ายตอบแทนเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทิน โดยปกติให้จ่ายในวัน
สิ้นเดือนถ้าวันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ให้จ่ายได้ในวันเปิดทาการก่อนวันสิ้นเดือน ใน
กรณีที่มีความจาเป็นที่จะกาหนดวันจ่ายค่าตอบแทนเป็นวันอื่นของเดือนถัดไปจะต้องได้รับอนุมัติ
จากนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ข. กาหนดเวลาทางานปกติ ให้เป็นไปตามเวลาทางานของทางราชการ เว้นแต่
ถ้ามีงานเป็นลักษณะพิเศษที่จะเข้าทางานและเลิกงานตามปกติไม่ได้ ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเป็นผู้กาหนดโดยจะต้องมีเวลาทางานไม่น้อยกว่าวันละเจ็ดชั่ วโมง แต่สัปดาห์ละไม่
เกินสี่สิบแปดชั่วโมงไม่รวมเวลาหยุดพัก
ข้อ ๗๐ การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติหรือปฏิบัติราชการ
วัน หยุดประจาสั ปดาห์ ห รือในวัน หยุด พิเศษให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายที่ใช้สาหรั บ
พนักงานส่วนตาบลโดยอนุโลม
ข้อ ๗๑ การจ่ายค่าตอบแทนในกรณี พนักงานจ้างถูกสั่งให้ไ ปปฏิบัติงานในท้องถิ่นอื่น
ตามข้อ ๖๗ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
๑) ให้จ่ายค่าตอบแทนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ
๒) การปฏิบัติงานในวันทางานปกติ การปฏิบัติงานนอกเวลา การปฏิบัติงานใน
วันหยุดหรือในกรณีใ นวันหยุดพิเศษ ให้จ่ายค่าตอบแทนได้ตามเกณฑ์ เสมือนปฏิบัติงานใน
สานักงานที่ตั้งปกติเว้นแต่ในกรณีวันหยุดประจาสัป ดาห์ซึ่งปกติไม่จ่ายค่าตอบแทนให้ ให้จ่าย
ค่าตอบแทนอัตราปกติ
ข้อ ๗๒ พนักงานจ้างผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายค่าตอบแทนจนถึงวันที่ถึงแก่
ความตาย หรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รั บค่าตอบแทนก่อนวันถึงแก่ความตาย และให้จ่ายเงินช่วย
พิเศษจานวนสามเท่าของอัตราค่าตอบแทนปกติทั้งเดือนในเดือนสุดท้ายก่อนวันถึงแก่ความตาย
ข้อ ๗๓ พนักงานจ้างซึ่งถูกสั่งพักราชการผู้ใดถึงแก่ความตาย ผู้มีอานาจได้วินิจฉัยตามข้อ
๗๗ แล้วสั่งจ่ายค่าตอบแทนเป็นจานวนเท่าใด ให้จ่ายค่าตอบแทนตามจานวนที่วินิจฉัยให้จนถึง
วันที่ถึงแก่ความตาย หรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนก่อนวันถึงแก่ความตาย นอกจากนี้
ให้จ่ายเงินพิเศษอีกจานวนหนึ่งเป็นจานวนสามเท่าของจานวนค่าตอบแทนนั้น
ถ้าผู้มีอานาจวินิจฉัยแล้วสั่งไม่จ่ายค่าตอบแทน ให้จ่ายค่าตอบแทนให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้
นั้นมาปฏิบัติงานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
ข้อ ๗๔ พนักงานจ้างที่ขาดหรือหนีราชการ ห้ามมิให้จ่ายค่าตอบแทนสาหรับวันที่ขาด
หรือหนีราชการนั้น
พนักงานจ้างผู้ใดตายในระหว่างขาดราชการ ให้จ่ายค่าตอบแทนให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้
นั้นมาปฏิบตั ิงานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
รวบรวมโดย นายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๒๒
ข้อ ๗๕ ค่าตอบแทนที่จ่ายตามข้อ ๗๒ ถึงข้อ ๗๔ เป็นทรัพย์สิ้นของผู้ตายในขณะตายและ
ให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก
เงินช่วยพิเศษตามข้อ ๗๒ หรือข้อ ๗๓ ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งพนักงานจ้างได้แสดงเจตนา
ระบุไว้เป็นหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด
ถ้าพนักงานจ้างผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบุไว้ตามวรรคสอง หรือบุคคลซึ่งพนักงานจ้าง
ผู้ตายได้แสดงเจตนาระบุไว้ได้ตายไปเสียก่อนให้จ่ายแก่บุคคลตามลาดับก่อนหลัง ดังต่อไปนี้
๑) คู่สมรส
๒) บุตร
๓) บิดามารดา
๔) ผู้ที่ได้อยู่ในอุปการะของผู้ตายตลอดมา โดยจาเป็นต้องมีผู้อุปการะและความ
ตายของผู้นั้นทาให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอุปการะ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลเห็นมีหลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตาย
๕) ผู้ที่อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาผู้ตายมาแต่เยาว์ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลเห็นว่ามีหลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อุปการะผู้ตาย
เมื่อปรากฎว่ามีบุคคลในลาดับก่อนดัง กล่าวในวรรคสาม บุคคลนั้นมีสิทธิรับเงินช่วย
พิเศษแต่ในลาดับเดียว ผู้ที่อยู่ในลาดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ
ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่พนักงานจ้างผู้
นั้นถึงแก่ความตาย การจ่ายเงินช่วยพิเศษก็เป็นอันไม่ต้องจ่าย
ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลมีความจาเป็นต้องเข้าเป็นผู้จัดการศพพนักงานจ้างผู้
ถึงแก่ความตาย เพราะไม่มีผู้ใดเข้าจัดการศพในเวลาอันควร ก็ให้องค์การบริหารส่วนตาบลหัก
ค่าใช้จ่ายจากเงินช่วยพิเศษที่ต้องจ่ายตามประกาศนี้ได้เท่าที่จ่ายจริง และมอบส่วนที่เหลือให้แก่
ผู้มีสิทธิได้รับ
ข้อ ๗๖ องค์การบริหารส่วนตาบลใดมีความจาเป็นที่จะต้องสั่งให้พนักงานไปฝึกอบรม
หรือดูงานเกี่ยวกับหน้าที่ที่พนักงานจ้างนั้ นปฏิบัติอยู่ ณ ต่างประเทศ หรือภายในประเทศโดย
ให้ได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติตลอดระยะเวลาที่ไปฝึกอบรมหรือดูงานนั้น ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็นผู้อนุมัติ
ข้อ ๗๗ พนักงานจ้างที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการ
สอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา และถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน
จนกว่าคดีหรือกรณีถึงที่สุด การจ่ายค่าตอบแทนระหว่างพักราชการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
๑) พนักงานจ้างผู้ใดถูกสั่งพักราชการ ให้งดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่
ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน เว้นแต่พนักงานจ้างผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวันให้พั ก
ราชการ เพราะมิได้ทราบคาสั่งให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ถึงวันที่ทราบ หรือควรได้รับทราบคาสั่ง
นั้น
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๒๓
๒) ถ้าปรากฏว่าพนักงานจ้างผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน มิได้กระทาความผิดและ
ไม่มีมลทินหรือมัวหมอง หรือกระทาความผิด แต่ถูกลงโทษไม่ถึงไล่ออก ให้จ่ายค่าตอบแทนได้
ครึ่งหนึ่งของค่าตอบแทนอัตราปกติ
๓) ถ้าปรากฏว่าพนักงานจ้างผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน มิได้กระทาความผิดแต่มี
มลทินหรือมัวหมอง หรือกระทาความผิด แต่ถูกลงโทษไม่ถึงไล่ออก ให้จ่ายตอบแทนได้ครึ่งหนึ่ง
ของค่าตอบแทนอัตราปกติ
๔) ถ้าปรากฏว่าพนักงานจ้างผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน ได้กระทาความผิดและ
ถูกลงโทษไล่ออก ห้ามจ่ายค่าตอบแทน
๕) ในกรณีพนักงานจ้างซึ่งถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน ผู้ใดถึงแก่ความตายก่อนคดี
หรือกรณีถึงที่สุด ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาวินิจฉัยต่อไปด้วยว่าควรจะจ่าย
ค่าตอบแทนระหว่างเวลานั้นหรือไม่เพียงใด โดยอนุโลม (๒)(๓) และ (๔) ทั้งนี้ให้จ่ายค่าตอบแทน
ตามจานวนที่วินิจฉัยให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนก่อนถึง
แก่ความตาย
กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ถือปฏิบัติทานองเดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนระหว่าง
พักราชการ
ข้อ ๗๘ ให้นาความในข้อ ๗๗ มาใช้บังคับแก่การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างระหว่าง
อุทธรณ์ คาสั่งลงโทษไล่ออก หรือระหว่างถูกพนักงานสอบสวนควบคุมตัวดาเนินคดีอาญา หรือ
ถูกควบคุมตัวตามคาพิพากษาของศาลโดยอนุโลม
ข้อ ๗๙ การจ่ายค่าตอบแทนของผู้ซึ่งถูกลงโทษตัดค่าตอบแทน ถ้าภายหลังผู้นั้นได้รับ
การแต่ ง ตั้ ง หรื อ ปรั บ ค่ า ตอบแทน โดยได้ รั บ ค่ า ตอบแทนต่ า งจากเดิ ม และยั ง ไม่ พ้ น โทษตั ด
ค่าตอบแทนให้คงตัดค่าตอบแทนต่อไปตามจานวนเดิม
การจ่ายค่าตอบแทนในกรณี
๑) ลาออก ให้จ่ายให้ถึงวันก่อนถึงกาหนดลาออก แต่ถ้าถึงกาหนดลาออกแล้ว ยัง
ไม่ได้รับทราบคาสั่งอนุญาตให้ลาออก และพนักงานจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวัน
ทราบคาสั่งหรือควรได้รับทราบคาสั่ง
๒) ไล่ออกหรือเลิกจ้าง ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนระบุในคาสั่ง แต่ถ้ายังไม่รับทราบคาสั่งและ
พนักงานจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันทราบคาสั่งหรือควรได้รับทราบคาสั่ง

๓) สิ้นสุดสัญญาจ้าง ให้จา่ ยได้ถึงวันสุดท้ายที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ที่มิได้มาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานทั่วไปนี้ และเป็นกรณีเดียวกับที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นบัญญัติสิทธิไว้สาหรับพนักงาน
ส่วนตาบลหรือคณะรัฐมนตรีกาหนดสิทธิให้ จ่ายเงินเดือนข้าราชการไว้แล้ว ให้คณะ กรรมการ
พนั ก งานส่ ว นต าบลก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนพนั ก งานจ้ า งให้ ส อด คล้ อ งกั บ
กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทั่วไปนี้
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๒๔
ข้อ ๘๐ พนักงานจ้างมีสิทธิได้รับเงินทาขวัญตามระเบียบ กฎหมาย หรือหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการจ่ายเงินทาขวัญพนักงานส่วนตาบลและพนักงานราชการ ตามระเบียบสานักงาน
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการ
ปฏิบตั งิ านในหน้าที่
ข้อ ๘๑ ให้องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นหน่วยงานกลางทะเบียนพนักงานเจ้าของ
องค์การ บริหารส่วนตาบล โดยดาเนินการจัดทาทะเบียนพนักงานจ้างแก้ไขและเปลี่ยนแปลง
รายการต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันเสมอ และเก็บรักษาไว้ ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
ทะเบียนพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ถือเป็นเอกสารลับของทางราชการไม่
พึงเปิดเผยต่อผู้อื่น การขอคัดทะเบียนพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล หรือตรวจสอบ
รายการให้ดาเนินการขออนุมัติตามระเบียบของทางราชการ
ข้อ ๘๒ ให้พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ
ราชการและการปฏิบัติตนตามประกาศกาหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่กาหนดไว้
สาหรับพนักงานส่วนตาบลตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลกาหนด

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๘๓ ในกรณีอัตราลูกจ้างตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลว่างลงในทุกกรณี ให้ยุบเลิกตาแหน่งนั้น หากยังไม่มีกรอบ
อัตรากาลังพนักงานจ้างและองค์การบริหารส่วนตาบลยังมีความจาเป็นไม่อาจจ้างเหมาะบริการ
ได้ ให้ขออนุมัติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลเพื่อพิจารณากาหนดให้เป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ หรือพนักงานจ้างทั่วไปแล้วแต่กรณี
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๗
ลงชื่อ สุนทร ริ้วเหลือง
( นายสุนทร ริ้วเหลือง )
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธานกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดนครราชสีมา
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