
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่ 
เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

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

    โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกลางพนกังาน        
สว่นต าบล  เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลส าหรับลกูจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบล              
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและให้การปฏิบตัริาชการขององค์การบริหารสว่นต าบลมีความคล่องตวัเกิด            
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 22 ประกอบกบัมาตรา 25  แหง่พระราชบญัญตัิระเบียบ
บริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2542   มตคิณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.)  ครัง้ท่ี 
2/2547   เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2547  และมตคิณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวดัแพร่ (ก.อบต.จงัหวดั
แพร่)   เม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน 2547  จงึมีมตเิห็นชอบก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัพนกังานจ้างส าหรับ 
องค์การบริหารสว่นต าบลไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

  ข้อ 1  ในมาตรฐานทัว่ไปนี ้
  “พนกังานจ้าง” หมายความว่า   ลกูจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบล  ตามพระราชบญัญตัิ
ระเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542   โดยเป็นบคุคลซึง่ได้รับการจ้างตามสญัญาจ้างตาม             
มาตรฐานทัว่ไปนี ้ โดยได้รับคา่ตอบแทนจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล   เพ่ือปฏิบตังิาน              
ให้กบัองค์การบริหารสว่นต าบลนัน้ 
  “สญัญาจ้าง” หมายความวา่  สญัญาจ้างพนกังานจ้างตามมาตรฐานทัว่ไปนี ้
  “พนกังานจ้างตามภารกิจ” หมายความถึง  พนกังานจ้างท่ีมีลกัษณะงานเป็นการสง่เสริม      
หรือสนบัสนนุการท างานของพนกังานสว่นต าบล  หรืองานท่ีต้องใช้ทกัษะเฉพาะบคุคล 
  “พนกังานจ้างผู้ เช่ียวชาญพิเศษ”  หมายความถึง  พนกังานจ้างท่ีมีลกัษณะงานเป็นท่ีปรึกษา  
โดยเป็นผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษหรือความช านาญพิเศษ  หรือวิชาชีพเฉพาะพิเศษเฉพาะด้าน  อนัเป็น
ท่ียอมรับในวงการวิชาการหรือวงการในงานท่ีเก่ียวข้องกบัภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลด้านนัน้ ๆ  
  “พนกังานจ้างทัว่ไป” หมายความวา่ พนกังานจ้างท่ีมีลกัษณะงานเป็นการใช้แรงงานทัว่ไป  
ซึง่ไมต้่องใช้ความรู้หรือทกัษะเฉพาะด้านในการปฏิบตังิาน  และมีระยะเวลาการจ้างในชว่งสัน้ ๆ ไมเ่กิน 1 ปี 
  “คา่ตอบแทน” หมายความว่า  เงินเดือนซึง่จา่ยให้แก่พนกังานจ้างในการปฏิบตังิานให้แก่      
องค์การบริหารสว่นต าบล  ตามอตัราท่ีก าหนดในมาตรฐานทัว่ไปนี  ้
  “คา่ตอบแทนพิเศษ” หมายความวา่  เงินท่ีจา่ยเพิ่มให้กบัพนกังานจ้าง  เม่ือมีผลการประเมิน
การปฏิบตังิาน คณุภาพงาน และปริมาณงาน  ในระดบัดีเดน่ 

/ “การสรรหา……….. 
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  “การสรรหา” หมายความวา่  การประกาศรับสมคัรบคุคลท่ีมีความรู้  ความสามารถและ           
คณุสมบตัอ่ืิน ๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การปฏิบตังิานในต าแหนง่ท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลก าหนดจ านวนหนึง่             
เพ่ือท าการเลือกสรร 
  “การเลือกสรร” หมายความว่า  การพิจารณาบคุคลท่ีได้ท าการสรรหาทัง้หมด  และท าการ
คดัเลือกเพ่ือให้ได้บคุคลท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 

  ข้อ 2 บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ มตคิณะรัฐมนตรี มาตรฐาน            
ทัว่ไป  หลกัเกณฑ์  หรือมติคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล   ท่ีก าหนดให้พนกังานสว่นต าบลหรือ             
ลกูจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีต้องปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัหิรือเป็นข้อห้ามในเร่ืองใด                    
ให้ถือว่าพนกังานจ้างมีหน้าท่ีต้องปฏิบตัหิรือละเว้นการปฏิบตัหิรือต้องห้ามเชน่เดียวกบัพนกังานสว่นต าบล
หรือลกูจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย  ทัง้นี ้ เว้นแตเ่ร่ืองใดมีก าหนดไว้แล้วโดยเฉพาะในมาตรฐานทัว่ไปนี ้
หรือตามเง่ือนไขของสญัญาจ้าง  หรือเป็นกรณีท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบลประกาศก าหนดให้
พนกังานจ้างประเภทใดหรือต าแหนง่ในลกัษณะงานใดได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบตัเิชน่เดียวกบัพนกังานส่วน
ต าบล หรือลกูจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบลในบางเร่ือง  เพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาพการปฏิบตังิานของ
พนกังานจ้าง 

 
หมวด 1 

พนักงานจ้าง 
---------------- 

 ข้อ 3  พนกังานจ้างมีสามประเภท  ดงัตอ่ไปนี ้
  (1) พนกังานจ้างตามภารกิจ 
  (2) พนกังานจ้างผู้ เช่ียวชาญพิเศษ 
  (3) พนกังานจ้างทัว่ไป 
  ต าแหนง่พนกังานจ้างลกัษณะงานใดจะมีช่ือตามลกัษณะงานนัน้  กรณีท่ีมีลกัษณะงาน
สนบัสนนุหรือสง่เสริมการท างานของพนกังานสว่นต าบลต าแหนง่ใด  จะมีช่ือเป็นผู้ชว่ยพนกังานสว่นต าบล       
ในต าแหนง่งานนัน้ 
  ข้อ 4 ผู้ซึง่จะได้รับการจ้างเป็นพนกังานจ้าง  ต้องมีคณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะต้องห้าม                   
ดงัตอ่ไปนี ้
  (1) มีสญัชาตไิทย 
  (2) มีอายไุมต่ ่ากวา่สิบแปดปี และไมเ่กิน 60 ปี  เว้นแตพ่นกังานจ้างผู้ เช่ียวชาญพิเศษ            
อายไุมเ่กิน 70 ปี 

(3)  ไมเ่ป็นบคุคล……….. 
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  (3) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย  
  (4) ไมเ่ป็นผู้ มีกายทพุพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้   ไร้ความสามารถ  หรือ                     
จิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลกัษณะต้องห้าม            
เบือ้งต้น ส าหรับพนกังานส่วนต าบล 
  (5) ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีใน              
พรรคการเมือง 
  (6) ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหนง่ผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
  (7) ไมเ่ป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุ ให้จ าคกุเพราะกระท าความผิด            
ทางอาญา  เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
  (8) ไมเ่ป็นผู้ เคยถกูลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไลอ่อกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ            
หนว่ยงานอ่ืนของรัฐ 
  (9) ไมเ่ป็นข้าราชการหรือลกูจ้างของสว่นราชการ  พนกังานหรือลกูจ้างของหน่วยงานอ่ืน     
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนกังานหรือลกูจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 
 

หมวด 2 
การก าหนดต าแหน่ง การจ้าง 

-------------------- 
  ข้อ 5 ในการก าหนดต าแหนง่ของพนกังานจ้าง  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดและ
เสนอขอความเห็นชอบตอ่คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล ส าหรับต าแหนง่พนกังานจ้างผู้ เช่ียวชาญพิเศษ 
เม่ือคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลเห็นชอบแล้ว  ต้องเสนอคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล              
เห็นชอบด้วย 
  การก าหนดต าแหนง่ตามวรรคหนึง่  ให้จ าแนกต าแหนง่ตามลกัษณะงาน ดงัตอ่ไปนี  ้
  (1) พนกังานจ้างตามภารกิจ ได้แก่ 
       (1.1) ต าแหนง่ส าหรับผู้ มีคณุวฒุิ 
       (1.2) ต าแหนง่ส าหรับผู้ มีทกัษะ  
       (1.3) ต าแหนง่วิชาชีพเฉพาะ 
  (2) พนกังานจ้างผู้ เช่ียวชาญพิเศษ 
  (3) พนกังานจ้างทัว่ไป 

  ข้อ 6 การก าหนดลกัษณะงานและคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ของพนกังานจ้าง             
ตามข้อ 5 ให้เป็นไปดงันี ้

/ (1) พนกังานจ้าง…….. 
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  (1) พนกังานจ้างตามภารกิจ  ให้ใช้ลกัษณะงานคณุสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหนง่ของ
พนกังานสว่นต าบล หรือข้าราชการพลเรือนโดยอนโุลม  เว้นแตพ่นกังานจ้างท่ีเป็นงานท่ีต้องใช้ทกัษะเฉพาะ
ของบคุคลซึง่มิได้ผา่นการเรียนการสอนในสถาบนัการศกึษาใดเป็นการเฉพาะ  ผู้นัน้จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะในงานท่ีจะปฏิบตัไิม่ต ่ากว่า 5 ปี 
  ทกัษะของบคุคลท่ีก าหนดในวรรคแรก  จะต้องสามารถพิสจูน์ให้เห็นถึงความมีทกัษะใน           
งานนัน้ ๆ โดยมีหนงัสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหนว่ยงานซึง่ระบถุึงลกัษณะงานท่ีได้ปฏิบตัหิรือ         
มีการทดสอบทกัษะเฉพาะบคุคลด้วยการทดลองปฏิบตัิ 
  2) พนกังานจ้างผู้ เช่ียวชาญพิเศษ 
       (2.1) ลกัษณะงานของพนกังานจ้างผู้ เช่ียวชาญพิเศษ  เป็นงานท่ีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
   (ก) เป็นงานท่ีต้องปฏิบตัโิดยบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเช่ียวชาญเป็นพิเศษในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกบังานหรือโครงการ  ซึง่เป็นท่ียอมรับในวงการด้านนัน้ ๆ 
และ 
   (ข) เป็นงานหรือโครงการท่ีมีภารกิจหรือเปา้หมายชดัเจน และมีก าหนด ระยะเวลา
สิน้สดุแนน่อน  โดยได้รับอนมุตัจิากนายกองค์การบริหารสว่นต าบลให้ด าเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณ
ตามข้อบญัญัต ิ และ 
   (ค) เป็นงานหรือโครงการท่ีมีความส าคญั เร่งดว่น ท่ีต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ          
โดยเร็ว และ 
   (ง) เป็นงานหรือโครงการท่ีไมอ่าจหาผู้ปฏิบตัิท่ีเหมาะสมในหนว่ยงานได้ และ 
   (จ) เป็นงานท่ีเก่ียวกบัภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในด้านตา่ง ๆ เชน่ ด้าน
กฎหมาย ด้านการวางแผน ด้านการสง่เสริมการลงทนุและอาชีพ ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
ด้านการศกึษา ศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม ด้านการสาธารณสขุ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น 
       (2.2) คณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่  
   มีคณุวฒุิการศกึษาเทียบได้ไมต่ ่ากว่าปริญญาตรี และเคยรับราชการในต าแหนง่           
ตัง้แตร่ะดบั 9 ขึน้ไป  หรือมีประสบการณ์และผลงานในการบริหารงานภาคเอกชน  อนัเป็นท่ียอมรับในวงการ
วิชาการ หรือวงการท่ีเก่ียวข้องกบัภารกิจขององค์การบริหารสว่นต าบลด้านนัน้ ๆ มาไมน้่อยกวา่ 20 ปี 

  ข้อ 7 ให้องค์การบริหารสว่นต าบลจดัท ากรอบอตัราก าลงัพนกังานจ้างเป็นระยะเวลาส่ีปี โดย
ให้สอดคล้องกบัเปา้หมายการปฏิบตัิราชการขององค์การบริหารสว่นต าบลและงบประมาณ ทัง้นีต้ามแนว
ทางการจดักรอบอตัราก าลงัพนกังานจ้างท่ีก าหนดใน หมวด 3 

/ กรอบอตัราก าลงั……… 
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  กรอบอตัราก าลงัพนกังานจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบลตามวรรคหนึง่  จะต้องเสนอตอ่
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบ 
  ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจขอเปล่ียนกรอบ
อัตราก าลังพนักงานจ้างได้  โดยได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 

  ข้อ 8 การสรรหาและการเลือกสรรบคุคลเพื่อจ้างเป็นพนกังานจ้าง  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดใน หมวด 4 

  ข้อ 9 การจ้างพนกังานจ้าง  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบลก่อน  จงึท าสญัญาจ้างได้  โดยพนกังานจ้างตามภารกิจและพนกังานจ้างผู้ เช่ียวชาญพิเศษให้ท าเป็น
สญัญาจ้างไมเ่กินคราวละส่ีปี  ส าหรับพนกังานจ้างทัว่ไปให้ท าสญัญาจ้างไมเ่กินคราวละหนึง่ปี  หรือตาม 
โครงการท่ีมีก าหนดเวลาเร่ิมต้นและสิน้สดุไว้  โดยอาจมีการตอ่สญัญาได้   ทัง้นี ้ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็นของแตล่ะองค์การบริหารสว่นต าบล 
  แบบสญัญาจ้างให้เป็นไปตามท้ายมาตรฐานทัว่ไปนี ้
  การท าสญัญาตามวรรคหนึง่  ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้ลงนามในสญัญาจ้าง
กบัผู้ได้รับการสรรหาหรือการเลือกสรรเป็นพนกังานจ้าง 

  ข้อ 10 การแตง่กายและเคร่ืองแบบปกติ ให้เป็นไปตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
เคร่ืองแบบพิธีการให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบลก าหนด 
  ข้อ 11 วนัเวลาการท างาน  ให้เป็นไปตามระเบียบ มาตรฐานทัว่ไป  หรือหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด
ส าหรับพนกังานสว่นต าบล  เว้นแตว่ิธีการท างานในกรณีท่ีไมต้่องอยู่ปฏิบตังิานประจ าองค์การบริหารสว่น
ต าบล  ให้เป็นไปตามท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลก าหนด  ซึง่อาจแตกตา่งกนัได้ตามหน้าท่ีของพนกังานจ้าง      
ในแตล่ะต าแหนง่  โดยค านงึถึงผลส าเร็จของงาน 

หมวด 3 
การจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง 

------------------- 
  ข้อ 12 การก าหนดจ านวนพนักงานจ้าง    ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าเป็น
กรอบอัตราก าลัง  โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  โดยพจิารณาถงึการใช้
ก าลังคนในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้มีความเหมาะสมส าหรับแนวทางในการ
จัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง  ให้น าแนวทางและแบบในการจัดท าแผนอัตราก าลังสามปี  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมาใช้โดยอนุโลม 

/ การก าหนด……… 
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  การก าหนดจ านวนพนกังานจ้างตามวรรคหนึง่  องค์การบริหารสว่นต าบลท่ีจะมีพนกังาน- 
จ้างผู้ เช่ียวชาญพิเศษได้  ต้องมีรายได้โดยไมร่วมเงินอดุหนนุตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป  โดยมีพนกังานจ้าง               
ผู้ เช่ียวชาญพิเศษได้หนึง่คน 

  ข้อ 13 ให้แตล่ะองค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการจดัท ากรอบอตัราก าลงัพนกังานจ้างให้
เสร็จสิน้ภายในสามเดือน  โดยให้เร่ิมด าเนินการตัง้แตว่นัท่ีมาตรฐานทัว่ไปมีผลใช้บงัคบั  หากองค์การบริหาร
สว่นต าบลใดไมส่ามารถด าเนินการจดัท ากรอบอตัราก าลงัพนกังานจ้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
ให้รายงานตอ่คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลทราบ  เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาตอ่ไป 

  ข้อ 14 ในกรณีท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลใดยงัจดัท ากรอบอตัราก าลงัพนกังานจ้างไมแ่ล้ว
เสร็จ  แตมี่ภารกิจจ าเป็นต้องจ้างพนกังานจ้างเพื่อปฏิบตัิงานและมีงบประมาณจากการท่ีอตัราก าลงั
ลกูจ้างประจ าวา่งลงระหว่างปี  ให้องค์การบริหารสว่นต าบลนัน้ด าเนินการจ้างโดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลได้  โดยให้ถือกรอบอตัราก าลงัลกูจ้างประจ าท่ีคณะกรรมการพนกังานสว่น
ต าบลให้ความเห็นชอบแล้ว  เป็นกรอบอตัราก าลงัพนกังานจ้างไปพลางก่อน  ทัง้นี ้ให้หกัจ านวนต าแหนง่ท่ี
สามารถใช้การจ้างเหมาบริการได้ออกก่อนด้วย  และให้รายงานคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลทราบ
ภายใน 15 วนั  หลงัจากท่ีได้ท าสญัญาจ้างแล้ว 
  ข้อ 15  ในการจดักรอบอตัราก าลงัพนกังานจ้าง  โดยให้ถือกรอบอตัราก าลงัลกูจ้างประจ าท่ี
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลให้ความเห็นชอบแล้ว  เป็นกรอบอตัราก าลงัพนกังานจ้างไปพลางก่อน ตาม
ข้อ 14 นัน้  เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการด าเนินการจดัท ากรอบอตัราก าลงัพนกังานจ้าง  องค์การบริหารสว่นต าบล
ควรจดักลุม่ต าแหนง่ลกูจ้างประจ าเข้าตามลกัษณะงานของพนกังานจ้างก่อน  และพิจารณาตามภารกิจและ
ปริมาณงานว่าควรมีกรอบอตัราก าลงัพนกังานจ้างในแตล่ะประเภท แตล่ะลกัษณะงานจ านวนเทา่ไร  โดยใน
กรอบอตัราก าลงัพนกังานจ้างต้องระบวุ่าเป็นอตัราก าลงัลกูจ้างประจ าและลกูจ้างชัว่คราวเดมิเทา่ไร 
  ข้อ 16 ในกรณีท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลใดจ าเป็นต้องจ้างพนกังานจ้าง  เพ่ือปฏิบตังิานท่ีมี
ความจ าเป็นเร่งดว่น  ตามนโยบายรัฐบาลหรือมตคิณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารสว่นต าบล
นอกเหนือจากกรอบอตัราก าลงัพนกังานจ้างท่ีได้ก าหนดไว้  และมีงบประมาณส าหรับการด าเนินการแล้ว  ให้
องค์การบริหารสว่นต าบลขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลนัน้  ก่อนท่ีจะด าเนินการ
สรรหาและเลือกสรรบคุคลเพื่อจ้างเป็นพนกังานจ้างได้  และรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการ
พนกังานสว่นต าบลเพื่อขอความเห็นชอบในการท าสญัญาจ้าง 

  ข้อ 17 ให้ส านกังานคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  จดัสง่ส าเนากรอบอตัราก าลงั
พนกังานจ้างท่ีคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลเห็นชอบแล้ว  ให้ส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังาน
สว่นต าบลทราบ  ภายใน 30 วนั  นบัแตค่ณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลให้ความเห็นชอบ 

/หมวด 4……….. 
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หมวด 4 
การสรรหา และการเลือกสรร 

-------------------- 

  ข้อ 18 ให้องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบคุคลเพื่อเป็นพนกังาน
จ้าง  โดยยึดหลกัสมรรถนะ ความเทา่เทียมในโอกาส  และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญัด้วย
กระบวนการท่ีได้มาตรฐาน ยตุธิรรม และโปร่งใส  เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมือง   ท่ีดี 

  ข้อ 19 การสรรหาและเลือกสรรพนกังานจ้างตามภารกิจและพนกังานจ้างทัว่ไป  เม่ือ
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลเห็นชอบ  ให้ก าหนดต าแหนง่ใดแล้ว  ให้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการ  ดงันี ้
  (1) ให้องค์การบริหารสว่นต าบลจดัท าประกาศรับสมคัร  ซึง่มีรายละเอียดเก่ียวกบัประเภท
ของพนกังานจ้าง ลกัษณะงาน ช่ือต าแหนง่ ความรับผิดชอบของต าแหนง่ ระยะเวลาการจ้าง คา่ตอบแทนท่ีจะ
ได้รับ  คณุสมบตัขิองผู้ มีสิทธิสมคัร หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร เกณฑ์การตดัสินและเง่ือนไข
การจ้างอ่ืน ๆ ตลอดจนก าหนดวนัและเวลาของกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือประกาศให้ผู้ มีสิทธิสมคัรทราบ 
  ประกาศรับสมคัรนัน้  ให้ปิดไว้ในท่ีเปิดเผยเป็นการทัว่ไป  มีระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัท า
การ ก่อนก าหนดวนัรับสมคัร 
  (2) องค์การบริหารสว่นต าบลอาจก าหนดให้ผู้สมคัรเสียคา่ธรรมเนียมการสมคัร  ต าแหนง่ละ
ไมเ่กิน 100 บาท ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
  (3) องค์การบริหารสว่นต าบลอาจก าหนดระยะเวลาในการรับสมคัรได้ตามความเหมาะสม
แตท่ัง้นีต้้องไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการ 
  (4) หลกัเกณฑ์การเลือกสรรบคุคลเพื่อปฏิบตังิานให้ยึดหลกั “สมรรถนะ” ท่ีจ าเป็นต้องใช้
ส าหรับการปฏิบตังิานในต าแหนง่ตามท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลก าหนด  ซึง่ประกอบด้วย 
       (ก) ความรู้ของบคุคลในเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การปฏิบตังิาน 
       (ข) ความสามารถหรือทกัษะเฉพาะของบคุคลในเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การปฏิบตัิงาน
และ 
       (ค) คณุลกัษณะอ่ืน ๆ ของบคุคลซึง่จ าเป็นหรือเหมาะสมตอ่การปฏิบตังิาน 
  (5) ให้ก าหนดคะแนนเตม็ของสมรรถนะแตล่ะเร่ืองได้ตามความจ าเป็นและความสอดคล้อง
กบัต าแหนง่งาน  ทัง้นี ้สมรรถนะท่ีจ าเป็นมากท่ีสดุควรมีน า้หนกัของคะแนนเตม็มากท่ีสดุ 
 

/ (6) วิธีการประเมิน…….. 
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  (6) วิธีการประเมินสมรรถนะแตล่ะเร่ือง  ให้องค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้ก าหนดโดย
สมรรถนะเร่ืองหนึง่สามารถประเมินได้ด้วยวิธีการประเมินหลายวิธีการหรือสมรรถนะหลาย ๆ เร่ือง สามารถ
ประเมินได้ด้วยวิธีการประเมินวิธีเดียวกนัตามท่ีเห็นว่าเหมาะสม  และสอดคล้องกบัการประเมินสมรรถนะ   
ดงักลา่ว ได้แก่ การสอบข้อเขียน การทดสอบตวัอยา่งงาน การสมัภาษณ์ การทดสอบด้วยสถานการณ์จ าลอง 
การตรวจสอบกบับคุคลท่ีอ้างอิง หรืออ่ืน ๆ  
  ทัง้นี ้ได้ก าหนดแบบตวัอย่าง การก าหนดและการประเมินสมรรถนะ ดงัเอกสารแนบท้าย
มาตรฐานทัว่ไปนี ้
  (7) เกณฑ์การตดัสินส าหรับผู้ผา่นการประเมินสมรรถนะ ให้องค์การบริหารสว่นต าบล
ก าหนดตามความเหมาะสม และสอดคล้องกบัต าแหนง่งาน 
  (8) ภายหลงัการประกาศรับสมคัรแล้ว  ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลแตง่ตัง้
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร  จ านวนไม่น้อยกวา่ 3 คน  ประกอบด้วย 
       (ก) ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
       (ข) ผู้อ านวยการกองหรือหวัหน้าสว่นท่ีรับผิดชอบงาน  เป็นกรรมการ 
             หรือโครงการของต าแหนง่ท่ีจะสรรหาและเลือกสรร 
       (ค) หวัหน้าส านกัปลดัหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย   เป็นกรรมการ 
          และเลขานกุาร 
  ในการเลือกสรรต าแหนง่ ท่ีนายกองค์การบริหารสว่นต าบลเห็นสมควร ให้มีผู้ทรงคณุวฒุิหรือ
ผู้ มีประสบการณ์ในงานท่ีเก่ียวข้องกบัต าแหนง่นัน้  ทัง้จากภายในหรือภายนอกองค์การบริหารสว่นต าบลร่วม
เป็นคณะกรรมการ ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ มีประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบั
ต าแหนง่นัน้เป็นคณะกรรมการด้วย 
  คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมคัร ภายใต้หลกัการตามข้อ 18 

  ข้อ 20 เม่ือคณะกรรมการได้ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนกังานจ้างเสร็จสิน้แล้ว  ให้
รายงานผลการด าเนินการตอ่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือประกาศบญัชีรายช่ือผู้ผา่นการเลือกสรร
และด าเนินการจ้าง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลตอ่ไป 
  ให้องค์การบริหารสว่นต าบลประกาศบญัชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  โดยก าหนดให้บญัชีมี
อายตุามท่ีเห็นสมควร  แตท่ัง้นีต้้องไมเ่กินกวา่ 1 ปี 
  ในกรณีท่ีมีผู้ผา่นการเลือกสรรมากกวา่จ านวนอตัราวา่ง  และภายหลงัมีอตัราวา่งในงาน
ลกัษณะเดียวกนัหรือคล้ายคลงึกนั  ซึง่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาแล้วเห็นวา่สามารถใช้บคุคลท่ีมี
สมรรถนะในเร่ืองเดียวกนัได้ นายกองค์การบริหารสว่นต าบล  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังาน
สว่นต าบล  ก็อาจพิจารณาจดัจ้างผู้ผา่นการเลือกสรรจากบญัชีรายช่ือผู้ผา่นการเลือกสรรท่ียังไมห่มดอายก็ุได้ 
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  ข้อ 21 การสรรหาและเลือกสรรพนกังานจ้างผู้ เช่ียวชาญพิเศษ  เม่ือคณะกรรมการพนกังาน
สว่นต าบล และคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบลเห็นชอบให้ก าหนดต าแหนง่ใดแล้ว  ให้ด าเนินการตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการ  ดงันี ้
  (1) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้ รับผิดชอบงานหรือโครงการของต าแหนง่ท่ีจะ
สรรหาและเลือกสรร  ก าหนดขอบขา่ยงานของต าแหนง่ ช่ือต าแหนง่ คณุสมบตัขิองต าแหนง่ ระยะเวลาการ
จ้าง คา่ตอบแทนท่ีจะได้รับ และเง่ือนไขการจ้างอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีเห็นสมควร  โดยให้จดัท าเป็นประกาศ
รับสมคัรปิดไว้ในท่ีเปิดเผยเป็นการทัว่ไป มีระยะเวลาไมน้่อยกว่า 5 วนัท าการ  ก่อนก าหนดวนัรับสมคัร 
  (2) องค์การบริหารสว่นต าบลอาจก าหนดให้ผู้สมคัรเสียคา่ธรรมเนียมการสมคัร ต าแหนง่ละ
ไมเ่กิน 200 บาทได้ 
  (3) ระยะเวลาในการรับสมคัรและหลกัเกณฑ์การเลือกสรร ให้น าข้อ 19(3), (4), (5), (6) และ 
(7)  มาใช้โดยอนโุลม 
  (4) ภายหลงัการประกาศรับสมคัรแล้ว  ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลแตง่ตัง้
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร  จ านวนไม่น้อยกวา่ 5 คน  ประกอบด้วย 
       (ก) นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหรือรองนายกองค์การบริหารสว่นต าบลท่ี 
             นายกองค์การบริหารสว่นต าบลมอบหมาย  เป็นประธาน  
       (ข) ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านท่ีเก่ียวข้องกบัต าแหนง่ท่ีจะสรรหา                   
                                   และเลือกสรร  จ านวนอย่างน้อยสองคน  เป็นกรรมการ  
       (ค) ผู้อ านวยการกองหรือผู้อ านวยการส่วนท่ีรับผิดชอบงานหรือโครงการของต าแหนง่ 
             ท่ีจะสรรหาและเลือกสรร    เป็นกรรมการ   
       (ง) ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล   เป็นกรรมการและเลขานกุาร 
  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมคัร  ภายใต้หลกัการตามข้อ 18 

  ข้อ 22 เม่ือองค์การบริหารสว่นต าบลได้ช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนกังานจ้างผู้ เช่ียวชาญ
พิเศษแล้ว  ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการจ้าง  โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนกังานสว่นต าบล 
  ให้องค์การบริหารสว่นต าบล ประกาศบญัชีรายช่ือผู้ผา่นการเลือกสรร  โดยก าหนดให้บญัชีมี
อายตุามท่ีเห็นสมควร  แตท่ัง้นีต้้องไมเ่กิน 60 วนั 

  ข้อ 23 ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนกังานจ้าง  จะต้องท าสญัญาจ้างตามแบบท่ี
ก าหนดแนบท้ายมาตรฐานทัว่ไปนี ้

/ หมวด 5…………. 
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หมวด 5 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

------------------- 

  ข้อ 24 อตัราคา่ตอบแทนของพนกังานจ้าง ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในหมวดนี ้

  ข้อ 25 พนกังานจ้างประเภทใดหรือต าแหนง่ในลกัษณะงานใด อาจได้รับสิทธิประโยชน์อยา่ง
หนึง่อยา่งใด  ดงัตอ่ไปนี ้
  (1) สิทธิเก่ียวกบัการลา 
  (2) สิทธิในการได้รับคา่ตอบแทนระหวา่งลา 
  (3) สิทธิในการได้รับคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลางาน 
  (4) คา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง 
  (5) คา่เบีย้ประชมุ  
  (6) สิทธิอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมกาพนกังานสว่นต าบลประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การได้รับสิทธิ
ตามวรรคหนึง่  ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบลก าหนด  ทัง้นี ้ เทา่ท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบั
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดเก่ียวกบัการได้รับสิทธินัน้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี 

  ข้อ 26 หลกัการก าหนดคา่ตอบแทนของพนกังานจ้าง 
  (1) หลกัคณุภาพ  เพ่ือให้ได้บคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ เข้ามา
ปฏิบตังิานภายใต้ระบบสญัญาจ้าง 
  (2) หลกัความยตุธิรรม  เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคในโอกาส ไมเ่หล่ือมล า้ และไมเ่ลือก
ปฏิบตัิ 
  (3) หลกัการจงูใจ การจา่ยคา่ตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้เพียงพอ  โดยค านงึถึงคา่ครอง
ชีพท่ีเปล่ียนแปลง  คา่ตอบแทนในภาคเอกชน  อตัราเงินเดือนพนกังานสว่นต าบล และฐานะการคลงัของ
องค์การบริหารสว่นต าบล 
  (4) หลกัความสามารถ  อตัราคา่ตอบแทนและจา่ยตามความรู้ความสามารถ  ขีดสมรรถนะ
และผลงานตามการประเมินผลการปฏิบตังิาน 

  ข้อ 27 บญัชีอตัราคา่ตอบแทนพนกังานจ้าง ให้เป็นไปตามบญัชีอตัราแนบท้ายมาตรฐาน
ทัว่ไปนี ้

/ ข้อ 28…… 
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  ข้อ 28 ให้พนกังานจ้างได้รับอตัราคา่ตอบแทนตามบญัชีอตัราคา่ตอบแทน  ดงัตอ่ไปนี  ้
  (1) พนกังานจ้างตามภารกิจให้ได้รับคา่ตอบแทน ดงันี  ้
       (ก) ผู้ได้รับวฒุิประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ได้รับคา่ตอบแทนขัน้ต ่าสดุของ              
อนัดบั จ.1 
       (ข) ผู้ได้รับวฒุิประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ให้ได้รับคา่ตอบแทนขัน้ต ่าสดุ               
ของอนัดบั จ.2 
       (ค) ผู้ได้รับวฒุิประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) หรือเทียบได้ไมต่ ่ากวา่นี ้ ให้ได้รับ
อตัราคา่ตอบแทนขัน้ท่ี 5 ของอนัดบั จ.2 
       (ง) ผู้ได้รับวฒุิปริญญาตรีทัว่ไป หลกัสตูร 4 ปี หรือผู้ มีทกัษะซึง่มิได้ผา่นการเรียนการสอน
ในสถานศกึษาตามข้อ 6(1) ให้ได้รับอตัราคา่ตอบแทนขัน้ต ่าสดุของอนัดบั จ.3 
       (จ) ผู้ได้รับวฒุิปริญญาตรี หลกัสตูร 5 ปี  ให้ได้รับอตัราคา่ตอบแทนขัน้ท่ี 5ของอนัดบั จ.3 
       (ฉ) ผู้ได้รับวฒุิปริญญาโทหรือเทียบได้ไมต่ ่ากว่านี ้ ให้ได้รับอตัราคา่ตอบแทนขัน้ต ่าสดุ
ของอนัดบั จ.4 
       (ช) ผู้ได้รับวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี ้ ให้ได้รับอตัราคา่ตอบแทนขัน้ต ่าสดุ
ของอนัดบั จ.5 
  ส าหรับพนกังานจ้างตามภารกิจในต าแหนง่งานวิชาชีพเฉพาะ  ให้ใช้บญัชีอตัราคา่ตอบแทน
ตามข้อ (ง) (จ) (ฉ) (ช) แล้วแตก่รณี  และให้เพิ่มคา่ประสบการณ์ 1 ปี  ตอ่เงินเดือนคร่ึงขัน้  แตท่ัง้นีต้้องไมเ่กิน 
5 ขัน้ 
  (2) พนกังานจ้างผู้ เช่ียวชาญพิเศษ  ให้ได้รับอตัราคา่ตอบแทนขัน้ต ่าสดุของอนัดบั จ.6 
  (3) พนกังานจ้างทัว่ไป  ให้ได้รับคา่ตอบแทนในอตัราเดือนละ 4,230 บาท 

  ข้อ 29 หลกัเกณฑ์การเล่ือนขัน้คา่ตอบแทนประจ าปี 
  ให้พนกังานจ้างเว้นแตพ่นกังานจ้างทัว่ไป  ได้รับการพิจารณาเล่ือนขัน้คา่ตอบแทนตามผล
การประเมินการปฏิบตังิาน  โดยต้องมีระยะเลาในการปฏิบตังิานในรอบปีท่ีแล้วมา  ไมน้่อยกวา่ 8 เดือน       
(1 ตลุาคม ถึง 30 กนัยายน)  เพ่ือจงูใจให้พนกังานจ้างท่ีปฏิบตังิานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมี
ประสิทธิผลดี ในวนัท่ี 1 ตลุาคม ของทกุปี  โดยให้พิจารณาเล่ือนขัน้คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง  ดงันี ้
  (1) พนกังานจ้าง ท่ีจะได้รับการพิจารณาเล่ือนขัน้คา่ตอบแทนประจ าปีหนึง่ขัน้  ต้องเป็นผู้ มี
ผลการประเมินการปฏิบตังิานในระดบัดี 
 

/ (2) พนกังานจ้าง……. 
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  (2) พนกังานจ้าง  ท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนพิเศษ จ านวนร้อยละ 3-5 ของฐานคา่ตอบแทนก่อน
การเล่ือนขัน้คา่ตอบแทนในปีนัน้  ต้องมีผลการประเมินการปฏิบตังิานในระดบัดีเดน่ (คะแนน 2.51-3.00) โดย
หากได้คะแนนการประเมินทัง้ปีตัง้แต ่2.51-2.75 จะได้รับคา่ตอบแทนพิเศษจ านวนร้อยละ 3  หากได้คะแนน
การประเมินทัง้ปีตัง้แต ่2.76-2.90  จะได้รับคา่ตอบแทนพิเศษจ านวนร้อยละ 4  โดยจะได้รับคา่ตอบแทน
พิเศษการประเมินทัง้ปีตัง้แต ่2.91-3.00 จะได้รับคา่ตอบแทนพิเศษจ านวนร้อยละ 5  โดยจะได้รับคา่ตอบแทน
พิเศษตัง้แต ่1 ตลุาคมของปีท่ีมีการประเมิน  ถึง 30 กนัยายนของปีถดัไป 
  ทัง้นี ้ ให้ผู้ ได้รับการประเมินผลการปฏิบตังิานในระดบัดีเดน่  มีสดัสว่นได้ไมเ่กินร้อยละ 15  
ของพนกังานจ้างแตล่ะประเภทท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 1 กนัยายนของปีท่ีมีการประเมิน  

  ข้อ 30 ในกรณีท่ีมีการค านวณเพื่อก าหนดคา่ตอบแทนพิเศษ  หากค านวณแล้วมีเศษไมถ่ึง            
สิบบาท  ให้ปรับเพิ่มขึน้เป็นสิบบาท 

  ข้อ 31 ให้องค์การบริหารสว่นต าบลจดัท าค าสัง่เล่ือนขัน้คา่ตอบแทนและการได้รับ
คา่ตอบแทนพิเศษของพนกังานจ้างตามการประเมินผลการปฏิบตังิานในข้อ 29 

  ข้อ 32 พนกังานจ้างผู้ผา่นการประเมินผลการปฏิบตังิานเพ่ือตอ่สญัญาจ้างได้ให้พนกังาน
จ้างผู้นัน้ได้รับการพิจารณาเล่ือนขัน้คา่ตอบแทนผลการประเมินการปฏิบตังิานตามหลกัการในข้อ 29 ได้ 
  ข้อ 33 ให้พนกังานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าท่ีต้องปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยการ
ประกนัสงัคม  เว้นแตค่า่เบีย้ประกนัสงัคมให้องค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้ช าระแทนพนกังานจ้าง 
 

หมวด 6 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

------------------ 

  ข้อ 34 ในระหวา่งสญัญาจ้าง ให้องค์การบริหารสว่นต าบลจดัให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบตังิานของพนกังานจ้าง  ดงัตอ่ไปนี ้
  (1) การประเมินผลการปฏิบตังิานของพนกังานจ้างตามภารกิจ  ให้กระท าในกรณีดงัตอ่ไปนี  ้
       (ก) การประเมินผลการปฏิบตังิานประจ าปี 
       (ข) การประเมินผลการปฏิบตังิานเพื่อตอ่สญัญาจ้าง 
  (2) การประเมินผลการปฏิบตังิานของพนกังานจ้างผู้ เช่ียวชาญพิเศษ  ให้กระท าในกรณี     
ดงัตอ่ไปนี ้         
       (ก) การประเมินผลการปฏิบตังิานประจ าปี 
       (ข) การประเมินผลส าเร็จของงานตามช่วงเวลาท่ีก าหนดไว้ในสญัญาจ้าง 

/ (3) การประเมิน……. 
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  (3) การประเมินผลการปฏิบตังิานของพนกังานจ้างทัว่ไป  ให้กระท าในกรณีการประเมินผล
การปฏิบตังิานเพื่อตอ่สญัญาจ้าง  
  การประเมินผลการปฏิบตังิานของพนกังานจ้างตามวรรคหนึง่  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีก าหนดในหมวดนี ้

  ข้อ 35 พนกังานจ้างผู้ใดไมผ่า่นการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามข้อ 34  ให้นายกองค์การ
บริหารสว่นต าบลรายงานคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  เพ่ือให้ความเห็นชอบในการเลิกจ้าง  และให้ถือ
วา่สญัญาจ้างของพนกังานจ้างผู้นัน้สิน้สดุลง  โดยให้องค์การบริหารสว่นต าบลแจ้งให้พนกังานจ้างผู้นัน้ทราบ  
ภายในเจ็ดวนันบัแตว่นัท่ีทราบมติคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล 

  ข้อ 36 การประเมินผลการปฏิบตังิานของพนกังานจ้าง  ต้องเป็นไปเพ่ือประดยชน์ในการท่ี
องค์การบริหารสว่นต าบลจะใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารพนกังานจ้าง  และน าผลการประเมินไปใช้เป็น       
ข้อมลูประกอบการพิจารณาในเร่ืองตา่ง ๆ แล้วแตก่รณี  ดงันี  ้
  (1) การเล่ือนคา่ตอบแทน 
  (2) การเลิกจ้าง 
  (3) การตอ่สญัญาจ้าง 
  (4) อ่ืน ๆ  

  ข้อ 37 การประเมินผลการปฏิบตังิานของพนกังานจ้าง มี 2 ประเภท  ดงันี ้
  (1) การประเมินผลการปฏิบตังิานของพนกังานจ้างตามภารกิจและพนกังานจ้างทัว่ไป 
  (2) การประเมินผลการปฏิบตังิานของพนกังานจ้างผู้ เช่ียวชาญพิเศษ 

  ข้อ 38 การประเมินผลการปฏิบตังิานของพนกังานจ้างตามภารกิจและพนกังานจ้างทัว่ไปให้
ประเมินจากผลงานและคณุลกัษณะในการปฏิบตังิานดงัตอ่ไปนี ้ โดยก าหนดให้มีสดัสว่นของผลงานไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 70 
  (1) การประเมินผลงานให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดงันี ้
       (ก) ปริมาณงาน 
       (ข) คณุภาพงาน 
       (ค) ความทนัเวลา 
  (2) การประเมินคณุลกัษณะในการปฏิบตังิาน  องค์การบริหารสว่นต าบลอาจก าหนด
คณุลกัษณะท่ีจ าเป็นตอ่การปฏิบตังิานได้ตามความเหมาะสมของลกัษณะภารกิจและสภาพการปฏิบตังิาน
ของพนกังานจ้างในต าแหนง่ตา่ง ๆ   

/ แบบประเมิน…….. 
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  แบบประเมินผลการปฏิบตังิานของพนกังานจ้างตามภารกิจและพนกังานจ้างทัว่ไป  ให้ใช้
ตามแบบแนบท้ายมาตรฐานทัว่ไปนี ้ หรือปรับใช้ตามความเหมาะสมของลกัษณะงานก็ได้ 

  ข้อ 39 ให้ผู้บงัคบับญัชาซึง่เป็นผู้ประเมินพนกังานจ้างตามภารกิจหรือพนกังานจ้างทัว่ไป 
แจ้งให้ผู้ รับการประเมินทราบถึงเปา้หมายของการปฏิบตังิานตามต าแหนง่และงานท่ีรับผิดชอบ  ทัง้นี ้ให้
สอดคล้องกบัข้อก าหนดการจ้างท่ีก าหนดในสญัญาจ้าง 

  ข้อ 40 ให้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานของพนกังานจ้างตามภารกิจและพนกังานจ้าง          
ทัว่ไป  ปีละ 2 ครัง้  ตามปีงบประมาณ คือ 
  ครัง้ท่ี 1 ประเมินผลในชว่งการปฏิบตังิาน  ระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม ถึง 31 มีนาคม  
  ครัง้ท่ี 2 ประเมินผลในชว่งการปฏิบตังิาน  ระหวา่งวนัท่ี 1 เมษายน ถึง 30 กนัยายน 

  ข้อ 41 ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลแตง่ตัง้คณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลการ
ปฏิบตังิาน  ประกอบด้วย 
  (1) นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ี 
        นายกองค์การบริหารสว่นต าบลมอบหมาย  เป็นประธาน  
  (2) ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล   เป็นกรรมการ 
  (3) ผู้อ านวยการกองหรือผู้อ านวยการสว่นท่ีมีพนกังานจ้าง เป็นกรรมการและเลขานกุาร 
       ตามภารกิจหรือพนกังานจ้างทัว่ไปปฏิบตังิานอยู่  
  คณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบตังิาน  มีหน้าท่ีในการกลัน่กรองการ
ประเมินผลการปฏิบตังิาน  เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมจากการใช้ดลุพินิจของผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ประเมิน  
ก่อนท่ีจะเสนอผลการประเมินตอ่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ข้อ 42 เม่ือเสร็จสิน้การประเมินผลการปฏิบตังิานแตล่ะครัง้  ให้ผู้บงัคบับญัชาซึง่เป็นผู้
ประเมิน  แจ้งผลการประเมินให้พนกังานจ้างตามภารกิจหรือพนกังานจ้างทัว่ไปผู้ รับการประเมินทราบ  และ
ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่พนกังานจ้างดงักลา่ว  เพ่ือแก้ไขปรับปรุงการปฏิบตังิานให้ดียิ่งขึน้ 

  ข้อ 43 พนกังานจ้างตามภารกิจหรือพนกังานจ้างทัว่ไปผู้ใด  ซึง่ผู้บงัคบับญัชาได้ประเมินผล
การปฏิบตังิานแล้ว  มีคา่เฉล่ียของผลการประเมินตดิตอ่กนั 2 ครัง้ต ่ากว่าระดบัดี  ให้ผู้บงัคบับญัชาท า
ความเห็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อพิจารณาเลิกจ้าง  โดยหากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เห็นควรเลิกจ้าง  ให้เสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลเพื่อพิจารณามีมต ิ เม่ือ
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลมีมตปิระการใด  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบตัิตามมตินัน้ 

/ ข้อ 44……. 
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  ข้อ 44 กรณีท่ีจะมีการตอ่สญัญาจ้าง ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบตังิานมาประกอบการ
พิจารณาในการตอ่สญัญาจ้าง  โดยผู้ ท่ีได้รับการพิจารณาให้ตอ่สญัญาจ้าง  จะต้องมีการประเมินผลการ
ปฏิบตังิานเฉล่ียย้อนหลงั 2 ปี  ไมต่ ่ากวา่ระดบัดี  ทัง้นี ้ การตอ่สญัญาจ้างให้ผู้บงัคบับญัชาท าความเห็นเสนอ
นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเพ่ือพิจารณาสัง่จ้างตอ่ไป 

  ข้อ45 การประเมินผลการปฏิบตังิานของพนกังานจ้างผู้ เช่ียวชาญพิเศษ  ให้ก าหนด
หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตังิานตามแนวทาง  ดงัตอ่ไปนี ้
  (1) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้ รับผิดชอบงาน / โครงการร่วมกนั  ประเมินผล
การปฏิบตังิานของพนกังานจ้างผู้ เช่ียวชาญพิเศษ 
  (2) การประเมินผลการปฏิบตังิานของพนกังานจ้างผู้ เช่ียวชาญพิเศษ  ให้ประเมินจากผลการ
ปฏิบตังิานตามเปา้หมายและคณุลกัษณะการปฏิบตังิาน โดยสอดรับกบัข้อตกลง / เง่ือนไขในสญัญาจ้าง ทัง้นี ้
โดยก าหนดให้มีสดัสว่นของผลงานไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 
  (3) ให้องค์การบริหารสว่นต าบลก าหนดระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบตังิานของ
พนกังานจ้างผู้ เช่ียวชาญพิเศษเป็นระยะ  เม่ืองาน / โครงการ ได้ด าเนินการส าเร็จไปแล้วร้อยละ 25 ร้อยละ50 
ร้อยละ 75  และร้อยละ 100  โดยเทียบเคียงกบัเปา้หมายของงาน / โครงการ  
  ข้อ 46 ให้องค์การบริหารสว่นต าบลวางระบบการจดัเก็บผลการประเมิน  เพ่ือน าไปใช้ตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 36 
   

หมวด 7 
วินัยและการรักษาวินัย 

------------------- 

  ข้อ 47 พนกังานจ้างมีหน้าท่ีต้องปฏิบตังิานตามท่ีก าหนดในมาตรฐานทัว่ไปนี ้  ตามท่ี              
องค์การบริหารสว่นต าบลก าหนด  และตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในสญัญาจ้าง  และมีหน้าท่ีต้องปฏิบตัติาม      
ค าสัง่ของผู้บงัคบับญัชาซึง่สัง่ในหน้าท่ีราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

  ข้อ 48 พนกังานจ้างต้องรักษาวินยัโดยเคร่งครัดตามท่ีก าหนดไว้เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินยั  การให้ออกจากราชการ  การอทุธรณ์และ
การร้องทกุข์  ของพนกังานส่วนต าบล  ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  ท่ีคณะกรรมการ
พนกังานสว่นต าบลก าหนดไว้  

/ พนกังานจ้าง…… 
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  พนกังานจ้างผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไมป่ฏิบตัติามข้อปฏิบตัติามวรรคหนึง่  พนกังานจ้างผู้นัน้
เป็นผู้กระท าผิดวินยั  จะต้องได้รับโทษทางวินยั  ซึง่มี 4 สถาน คือ 
  (1) ภาคทณัฑ์ 
  (2) ตดัคา่ตอบแทน  
  (3) ลดขัน้เงินคา่ตอบแทน 
  (4) ไลอ่อก 

  ข้อ 49 การกระท าความผิดดงัตอ่ไปนี ้ ถือวา่เป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง  
  (1) กระท าความผิดฐานทจุริตตอ่หน้าท่ีราชการ 
  (2) จงใจไมป่ฏิบตัติามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั  หรือเง่ือนไขท่ีก าหนดให้ปฏิบตัจิน
เป็นเหตใุห้ทางราชการได้รับความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
  (3) ปฏิบตัิหน้าท่ีโดยประมาทเลินเลอ่  จนเป็นเหตใุห้ทางราชการได้รับความเสียหายอยา่ง
ร้ายแรง 
  (4) ไมป่ฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสญัญา  หรือขดัค าสัง่ หรือหลีกเล่ียงไมป่ฏิบตัิตาม
ค าสัง่ของผู้บงัคบับญัชาตามข้อ 47  จนเป็นเหตใุห้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
  (5) ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตใุห้ทางราชการได้รับความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
  (6) ละทิง้หรือทอดทิง้การท างานเป็นเวลาตดิตอ่กนัเกินกวา่เจ็ดวนั 
  (7) ละทิง้หรือทอดทิง้การท างานจนท าให้งานไมแ่ล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนดจนเป็นเหตุ
ให้ทางราชการได้รับความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
  (8) ประพฤตชิัว่อย่างร้ายแรง  หรือกระท าความผิดอาญาโดยมีค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ
หรือหนกักวา่โทษจ าคกุ 
  (9) การกระท าอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบลก าหนดวา่เป็นความผิดวินยั
อยา่งร้ายแรง 

  ข้อ 50 เม่ือมีกรณีท่ีพนกังานจ้างถกูกลา่วหาวา่กระท าผิดวินยัอยา่งร้ายแรง  ให้นายกองค์การ
บริหารสว่นต าบลแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือด าเนินการสอบสวนโดยเร็ว  และต้องให้โอกาสพนกังาน
จ้างท่ีถกูกลา่วหาชีแ้จงและแสดงพยานหลกัฐาน  เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในกรณีท่ีผลการสอบสวนปรากฏ
วา่พนกังานจ้างผู้นัน้กระท าผิดวินยัอย่างร้ายแรง  ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลรายงาน   คณะกรรมการ
พนกังานสว่นต าบลพิจารณา  แตถ้่าไมมี่มลูกระท าผิดให้สัง่ยตุเิร่ืองและรายงานคณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบลพิจารณา  เม่ือคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลมีมตปิระการใด  ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบล
ปฏิบตัิตามมตินัน้ภายในเจ็ดวนันบัแตว่นัรับทราบมต ิ แตถ้่าไมมี่มลูกระท าความผิดให้สัง่ยตุเิร่ือง 

/ หลกัเกณฑ์……. 
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  หลกัเกณฑ์และวิธีการสอบสวนพนกังานจ้างตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขเก่ียวกบัการสอบสวน การลงโทษทางวินยั การให้ออกจากราชการ  การอทุธรณ์และการร้องทกุข์ของ
พนกังานสว่นต าบล  ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลโดยอนโุลม   

  ข้อ 51 ในกรณีท่ีปรากฏวา่พนกังานจ้างกระท าความผิดวินยัไมร้่ายแรง  ให้นายกองค์การ
บริหารสว่นต าบลหรือผู้บงัคบับญัชาของพนกังานจ้างท่ีได้รับมอบหมาย  สอบสวนให้ได้ความจริงและยตุธิรรม
ตามวิธีการท่ีเห็นสมควร 
  กรณีท่ีผลการสอบสวนตามวรรคหนึง่  ปรากฏวา่พนกังานจ้างผู้นัน้กระท าผิดวินยัอย่างไม่
ร้ายแรง  ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหรือผู้บงัคบับญัชาของพนกังานจ้างท่ีได้รับมอบหมายพิจารณาสัง่
ลงโทษพนกังานจ้างผู้นัน้  ในสถานโทษและอตัราโทษ  ดงันี ้
  (1) นายกองค์การบริหารสว่นต าบล สัง่ลงโทษภาคทณัฑ์ หรือตดัเงินคา่ตอบแทนครัง้หนึง่ไม่
เกิน 5%   และเป็นเวลาไมเ่กินสองเดือน 
  (2) ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล สัง่ลงโทษภาคทณัฑ์ หรือตดัเงินคา่ตอบแทนครัง้หนึง่ไม่
เกิน 5%  และเป็นเวลาไมเ่กินสองเดือน 
  (3) ผู้อ านวยการกองหรือหวัหน้าสว่น สัง่ลงโทษภาคทณัฑ์หรือตดัเงินคา่ตอบแทนครัง้หนึง่ไม่
เกิน 5%  และเป็นเวลาไมเ่กินหนึง่เดือน 
  (4) หวัหน้าฝ่ายหรือหวัหน้างานสัง่ลงโทษ ภาคทณัฑ์ 
  การสัง่ลงโทษตามวรรคสอง  ให้สัง่ลงโทษตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกบัความผิด  ถ้ามีเหตุ
อนัควรลดหยอ่น  จะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้  แตส่ าหรับการลงโทษภาคทณัฑ์ให้ใช้เฉพาะ
กรณีกระท าผิดวินยัเล็กน้อย  หรือมีเหตอุนัควรลดหยอ่น  ซึง่ยงัไมถ่ึงกบัจะต้องถกูลงโทษตดัเงินเดือน 
  ในกรณีกระท าผิดวินยัเล็กน้อยและมีเหตอุนัควรงดโทษ  จะงดโทษให้โดยให้ท าทณัฑ์บนเป็น
หนงัสือหรือวา่กล่าวตกัเตือนก็ได้ 
  เม่ือได้มีการสัง่ลงโทษหรือท าทณัฑ์บนเป็นหนงัสือ หรือวา่กลา่วตกัเตือน หรือสัง่ยตุเิร่ืองกรณี
ไมมี่มลูกระท าความผิด ให้รายงานคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลพิจารณา เม่ือคณะกรรมการพนกังาน
สว่นต าบลมีมติประการใด  ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลปฏิบตัิตามมตนิัน้  ภายในเจ็ดวนันบัแตว่นั
ทราบมติ 

  ข้อ 52 การพิจารณาเก่ียวกบัรายงานตามข้อ 50 และข้อ 51  และการสัง่ลงโทษแบบค าสัง่
ลงโทษให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน  การลงโทษทางวินยั  การให้ออกจากราชการ  
การอทุธรณ์และการร้องทกุข์ของพนกังานสว่นต าบล  ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลโดย
อนโุลม 

/ หมวด 8…… 
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หมวด 8 
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 

------------------- 
  ข้อ 53 พนกังานจ้างผู้ใดถกูสัง่ลงโทษทางวินยั  หรือเห็นว่าผู้บงัคบับญัชาใช้อ านาจหน้าท่ี
ปฏิบตัิตอ่ตนเองโดยไมถ่กูต้อง  หรือไมป่ฏิบตัิตอ่ตนให้ถกูต้องตามกฎหมาย  หรือเกิดความคบัข้องใจอนัเกิด
จากการปฏิบตัิของผู้บงัคบับญัชาตอ่ตน  ให้ผู้นัน้มีสิทธิอทุธรณ์หรือร้องทกุข์ โดยให้น าหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกบัการสอบสวน การลงโทษทางวินยั การให้ออกจากราชการ การอทุธรณ์และการร้องทกุข์ ตามประกาศ
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลมาใช้โดยอนโุลม 
  

หมวด 9 
การสิน้สุดสัญญาจ้าง 

------------------- 

  ข้อ 54 สญัญาจ้างสิน้สดุลงเม่ือ 
  (1) ครบก าหนดตามสญัญาจ้าง 
  (2) พนกังานจ้างขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรฐานทัว่ไปนี  ้
  (3) พนกังานจ้างตาย 
  (4) ไมผ่า่นการประเมินผลการปฏิบตังิานตามข้อ 34 
  (5) พนกังานจ้างถกูไลอ่อก  เพราะกระท าความผิดวินยัอย่างร้ายแรง 
  (6) เหตอ่ืุนตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานทัว่ไปนี ้ หรือตามสญัญาจ้าง 

  ข้อ 55 ในสญัญาจ้าง  พนกังานจ้างผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบตังิาน  ให้ย่ืนหนงัสือ
ขอลาออกตอ่นายกองค์การบริหารสว่นต าบล  ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน  การลงโทษทาง
วินยั การให้ออกจากราชการ การอทุธรณ์ และการร้องทกุข์ของพนกังานสว่นต าบล  ตามประกาศ
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลโดยอนโุลม 

  ข้อ 56 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจบอกเลิกสญัญาจ้างกบัพนกังานจ้างผู้ใดก่อนครบ
ก าหนดตามสญัญาจ้างได้  โดยไมต้่องบอกกลา่วลว่งหน้า  และไมเ่ป็นเหตท่ีุพนกังานจ้างจะเรียกร้อง
คา่ตอบแทนการเลิกสญัญาจ้างได้  เว้นแตค่ณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบลจะก าหนดให้ในกรณีใด
ได้รับคา่ตอบแทนการออกจากงานโดยไมมี่ความผิดไว้ 

/ ข้อ 56……. 
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  ข้อ 57 เพ่ือประโยชน์แหง่ทางราชการ  องค์การบริหารสว่นต าบลอาจสัง่ให้พนกังานจ้างไป
ปฏิบตังิานนอกเหนือจากเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในสญัญาจ้างได้  โดยไมเ่ป็นเหตใุห้พนกังานจ้างอ้างขอเลิก
สญัญาจ้างหรือเรียกร้องประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ในการนีอ้งค์การบริหารสว่นต าบลอาจก าหนดให้คา่ลว่งเวลา
หรือคา่ตอบแทนอ่ืนจากการสัง่ให้ไปปฏิบตังิานดงักล่าวก็ได้ 
  ข้อ 58 ในกรณีท่ีบคุคลใดพ้นจากการเป็นพนกังานจ้างแล้ว  หากในการปฏิบตังิานของบคุคล
นัน้ในระหวา่งท่ีเป็นพนกังานจ้างก่อให้เกิดความเสียหายแก่สว่นราชการ  ให้บคุคลดงักลา่วต้องรับผิดชอบใน
ความเสียหายดงักลา่ว  เว้นแตค่วามเสียหายนัน้เกิดจากเหตสุดุวิสยั  ในการนีอ้งค์การบริหารสว่นต าบลอาจ
หกัคา่ตอบแทนหรือเงินอ่ืนใดท่ีบคุคลนัน้จะได้รับจากองค์การบริหารสว่นต าบลไว้เพ่ือช าระคา่ความเสียหาย
ดงักลา่วก็ได้ 
 

หมวด 10 
การลา 

--------------- 
  ข้อ 59 การลาป่วยของพนกังานจ้างก าหนดไว้ดงันี ้
  (1) การลาป่วยกรณีปกติ 
       (ก) ในปีหนึง่พนกังานจ้างตามภารกิจหรือพนกังานจ้างผู้ เช่ียวชาญพิเศษ  มีสิทธิลาป่วย
โดยได้รับคา่ตอบแทนอตัราปกตริะหว่างลาได้ไมเ่กินหกสิบวนั 
       (ข) พนกังานจ้างทัว่ไปมีระยะเวลาการจ้างหนึง่ปี  มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับคา่ตอบแทน
อตัราปกตริะหว่างลา  ในชว่งระยะเวลาการจ้างไมเ่กินสิบห้าวนัท าการ  ในกรณีท่ีมีระยะเวลาการจ้างตัง้แต่
เก้าเดือนขึน้ไปแตไ่มถ่ึงหนึง่ปี  มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับคา่ตอบแทนอตัราปกตริะหวา่งลาในชว่งระยะเวลาการ
จ้างไมเ่กินแปดวนัท าการ  ในกรณีมีระยะเวลาการจ้างตัง้แตห่กเดือนขึน้ไปแตไ่มถ่ึงเก้าเดือน  มีสิทธิลาป่วย
โดยได้รับคา่ตอบแทนอตัราปกตริะหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจ้างไมเ่กินหกวนัท าการ  ในกรณีท่ีมี
ระยะเวลาการจ้างต ่ากวา่หกเดือน  มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับคา่ตอบแทนอตัราปกติระหวา่งลา  ในช่วง
ระยะเวลาการจ้างไมเ่กินส่ีวนัท าการ 
  (2) การลาป่วยกรณีประสบอนัตรายเพราะเหตปุฏิบตังิานในหน้าท่ี 
       (ก) พนกังานจ้างตามภารกิจหรือพนกังานจ้างผู้ เช่ียวชาญพิเศษ  ป่วยเพราะเหตปุฏิบตัิ
ราชการในหน้าท่ี หรือเน่ืองจากการปฏิบตัริาชการในหน้าท่ี หรือถกูประทษุร้ายเพราะเหตกุระท าตามหน้าท่ี ถ้า
ลาป่วยครบตาม (1) (ก)  แล้วยงัไมห่าย  และแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางท่ีจะรักษาพยาบาล
ให้หายและสามารถท างานได้  ก็ให้ลาป่วยเพ่ือรักษาพยาบาลเทา่ท่ีนายกองค์การบริหารสว่นต าบล
เห็นสมควรอนญุาตให้ลาโดยได้รับคา่ตอบแทนอตัราปกต ิ แตถ้่าแพทย์ลงความเห็นว่าไมมี่ทางท่ีจะ
รักษาพยาบาลให้  หายได้  ก็ให้พิจารณาเลิกจ้าง 

/ (ข) ถ้าอตัราย…… 



-  20  - 
 
       (ข) ถ้าอนัตรายหรือการเจ็บป่วย  หรือการถกูประทษุร้ายอนัเกิดจากกรณีดงักลา่วใน (ก) 
ท าให้พนกังานจ้างตามภารกิจหรือพนกังานจ้างผู้ เช่ียวชาญพิเศษผู้ใดตกเป็นผู้ทพุพลภาพหรือพิการ  อนัเป็น
เหตจุะต้องเลิกจ้างตามมาตรฐานทัว่ไปนี ้ หากนายกองค์การบริหารสว่นต าบลพิจารณาเห็นวา่  พนกังานจ้าง    
ผู้นัน้ยงัอาจปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนใดท่ีเหมาะสมได้  และเม่ือพนกังานจ้างผู้นัน้สมคัรใจจะปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่ไป  ให้สัง่
พนกังานจ้างผู้นัน้ไปปฏิบตัหิน้าท่ีในต าแหนง่อ่ืนท่ีเหมาะสมโดยไมต้่องเลิกจ้างก็ได้  โดยให้อยู่ในดลุพินิจของ
นายกองค์การบริหารสว่นต าบล  
       (ค) พนกังานจ้างทัว่ไปป่วยเพราะเหตปุฏิบตังิานในหน้าท่ี  หรือเน่ืองจากการปฏิบตัิงาน
ในหน้าท่ี หรือถกูประทษุร้ายเพราะเหตกุระท าตามหน้าท่ี  ถ้าลาป่วยครบตาม (1) (ข)  แล้วยงัไมห่าย และ
แพทย์ของทางราชการลงความเห็นวา่มีทางท่ีจะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถท างานได้  ให้นายก
องค์การบริหารสว่นต าบลมีอ านาจอนญุาตให้ลาป่วยเพ่ือรักษาพยาบาล  โดยได้รับคา่ตอบแทนอตัราปกตไิด้
ตามท่ีเห็นสมควร  แตต้่องไมเ่กินหกสิบวนั  และถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไมมี่ทางท่ีจะรักษาให้หายได้ ให้
พิจารณาเลิกจ้าง 
  ลกูจ้างผู้ใดเจ็บป่วยไมอ่าจปฏิบตังิานได้ ให้ย่ืนใบลาตอ่นายกองค์การบริหารสว่นต าบลก่อน   
หรือในวนัท่ีลา  เว้นแตก่รณีจ าเป็นจะเสนอหรือจดัสง่ใบลาในวนัแรกท่ีมาปฏิบตัริาชการก็ได้ 
  การลาป่วยเกินสามวนั  ต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจบุนัชัน้หนึง่สง่พร้อมกบัใบลาด้วย  
เว้นแตผู่้ มีอ านาจอนญุาตให้ลาจะเห็นสมควรเป็นอยา่งอ่ืน 

  ข้อ 60 ในปีหนึง่พนกังานจ้างตามภารกิจและพนกังานจ้างผู้ เช่ียวชาญพิเศษ มีสิทธิลากิจ
สว่นตวัรวมทัง้ลาไปตา่งประเทศ  โดยได้รับคา่ตอบแทนอตัราปกติระหวา่งลาไมเ่กินส่ีสิบห้าวนัท าการ  แตใ่นปี
แรกท่ีได้รับการจ้าง  ให้ได้รับคา่ตอบแทนระหว่างลาไมเ่กินสิบห้าวนั 
  พนกังานจ้างตามวรรคหนึง่ผู้ใดประสงค์จะลากิจสว่นตวั  ให้เสนอใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชา
ตามล าดบัชัน้  และเม่ือได้รับอนญุาตแล้วจงึจะหยดุราชการได้  เว้นแตมี่เหตจุ าเป็นไมส่ามารถขอรับอนญุาต
ได้ทนัจะเสนอใบลา  พร้อมระบเุหตจุ าเป็นไว้แล้วหยดุราชการไปก่อนก็ได้  แตจ่ะต้องชีแ้จงเหตผุลให้
ผู้บงัคบับญัชาทราบโดยเร็ว 

  ข้อ 61 การลาพกัผอ่นประจ าปีของพนกังานจ้าง  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดส าหรับพนกังาน
สว่นต าบลโดยอนโุลม 

  ข้อ 62 พนกังานจ้างตามภารกิจและพนกังานจ้างผู้ เช่ียวชาญพิเศษ  มีสิทธิลาคลอดบตุรโดย
ได้รับคา่ตอบแทนนบัรวมวนัหยดุประจ าสปัดาห์และวนัหยดุพิเศษในระหว่างลาไมเ่กินเก้าสิบวนั 

/  พนกังานจ้าง……. 



-  21  - 
 
  พนกังานจ้างท่ีลาคลอดบตุรตามวรรคหนึง่  หากประสงค์จะลาเพ่ือเลีย้งดบูตุรเพิ่มอีกให้มี
สิทธิลากิจสว่นตวัเพ่ือเลีย้งดบูตุรตอ่เน่ืองจากการคลอดบตุร  โดยได้รับคา่ตอบแทนระหวา่งลาได้อีกไมเ่กิน
สามสิบวนัท าการ  และให้นบัรวมในวนัลากิจสว่นตวัส่ีสิบห้าวนัท าการด้วย 
  พนกังานจ้างทัว่ไปท่ีจ้างไว้ปฏิบตังิานตอ่เน่ือง  มีสิทธิลาเน่ืองจากการคลอดบตุรปีหนึ่งไมเ่กิน
เก้าสิบวนั  โดยมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนระหวา่งลาจากองค์การบริหารสว่นต าบลไมเ่กินส่ีสิบห้าวนั  เว้นแต่
กรณีท่ีจ้างปฏิบตังิานในปีแรกไมค่รบเจ็ดเดือน  ไมอ่ยูใ่นข่ายได้รับสิทธิดงักลา่ว 

  ข้อ 63 พนกังานจ้างตามภารกิจและพนกังานจ้างผู้ เช่ียวชาญพิเศษท่ียงัไมเ่คยอปุสมบทใน
พระพทุธศาสนา  หรือยงัไมเ่คยไปประกอบพิธีฮจัย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอดุิอาระเบีย  ประสงค์จะลา
อปุสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮจัย์  แล้วแตก่รณี  มีสิทธิลาโดยได้รับคา่ตอบแทนอตัราปกตริะหวา่งลาไมเ่กิน
หนึง่ร้อยย่ีสิบวนั  ในปีแรกท่ีจ้างเข้าปฏิบตังิานเป็นพนกังานจ้างดงักลา่วจะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนระหวา่งลา 
  ผู้ประสงค์จะลาอปุสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮจัย์  ให้เสนอใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชา
ตามล าดบัชัน้ก่อนวนัอปุสมบทหรือวนัเดนิทางไปประกอบพิธีฮจัย์  ไมน้่อยกวา่หกสิบวนั  เว้นแตมี่เหตผุลอนั
สมควรจะเสนอใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาน้อยกว่าหกสิบวนัก็ได้ 
  อ านาจการอนญุาตให้ลาเป็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ข้อ 64 การลาเพ่ือตรวจคดัเลือกเข้ารับราชการทหาร  เข้ารับการระดมพล เข้ารับการฝึก
วิชาการทหาร  เข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อมให้ถือปฏิบตัดิงันี  ้
  (1) พนกังานจ้างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคดัเลือกเพ่ือเข้ารับราชการทหาร  ตามกฎหมายวา่
ด้วยการรับราชการทหารโดยได้รับคา่ตอบแทนอตัราปกต ิ ในระหวา่งนัน้การลาดงักลา่วจะต้องให้ผู้ลาแสดง
จ านวนวนัท่ีต้องเดนิทางไปกลบั  และวนัท่ีต้องอยูเ่พ่ือตรวจคดัเลือกเข้ารับราชการทหารเทา่ท่ีจ าเป็นเพ่ือ
ประกอบการพิจาณา 
  (2) พนกังานจ้างตามภารกิจและพนกังานจ้างผู้ เช่ียวชาญพิเศษ  มีสิทธิลาเข้ารับการระดม
พล  หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร  หรือเข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อม  โดยให้ได้รับคา่ตอบแทนอตัรา
ปกตใินระหวา่งการระดมพล  หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร  หรือเข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อมนัน้  แต่
ถ้าพ้นระยะเวลาของการดงักลา่วแล้ว  ไมม่ารายงานตวัเพ่ือเข้าปฏิบตังิานภายในเจ็ดวนั  ให้งดจ่าย
คา่ตอบแทนหลงัจากนัน้ไว้จนถึงวนัเข้าปฏิบตังิาน  เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีเหตจุ าเป็น  นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะให้จ่ายคา่ตอบแทนระหวา่งนัน้ตอ่ไปอีกก็ได้แตต้่องไมเ่กินเจ็ดวนั 
  (3) ในกรณีพนกังานจ้างทัว่ไปลาเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร  ให้ได้รับคา่ตอบแทนอตัราปกติ
ไมเ่กินหกสิบวนั  สว่นการลาเพ่ือเข้ารับการระดมพล  หรือเข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อมแล้วแตก่รณีให้
ได้รับคา่ตอบแทนอตัราปกตไิมเ่กินสามสิบวนั 

/ ในกรณี……. 
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  ในกรณีการลาตาม (2) และ (3) หากพนกังานจ้างได้รับเงินเดือนตามชัน้ยศของตน              
ทางกระทรวงกลาโหมแล้ว  ไมมี่สิทธิได้รับคา่ตอบแทนขององค์การบริหารสว่นต าบล  อ านาจการอนญุาตให้
ลาเป็นของนายกองค์การบริหารสว่นต าบล 
  ข้อ 65 การลาคร่ึงวนัในตอนเช้าหรือตอนบา่ยของพนกังานจ้าง  ให้นับเป็นการลาคร่ึงวนัตาม
ประเภทการลานัน้ ๆ  
  ข้อ 66 การลาและการจา่ยคา่ตอบแทนระหวา่งลา  นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี ้ 
ให้อยูใ่นดลุพินิจของนายกองค์การบริหารสว่นต าบล 
  การอนญุาตให้ลาตามข้อ 59, 60, 61 และข้อ 62  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
กลางพนกังานสว่นต าบลก าหนด 
 

หมวด 11 
การจ่ายค่าตอบแทน 

------------------- 

  ข้อ 67 ห้ามสัง่พนกังานจ้างไปปฏิบตัริาชการในท้องถ่ินอ่ืน  เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นแท้จริงท่ี
ต้องใช้ความรู้ความช านาญพิเศษ  หรือความไว้วางใจในพนกังานจ้างนัน้  และไมอ่าจหาจ้างได้ในท้องถ่ินนัน้ 

  ข้อ 68 การปฏิบตัิราชการนอกเวลาท างานปกต ิ หรือการปฏิบตัริาชการในวนัหยดุประจ า
สปัดาห์ หรือในวนัหยดุพิเศษ  ซึง่จะต้องจา่ยคา่ตอบแทนนอกเวลาหรือคา่ตอบแทนในวนัหยดุ  ให้กระท าได้ใน
กรณีท่ีจ าเป็นหรือรีบดว่น  โดยมีค าสัง่ของผู้บงัคบับญัชาท่ีมีอ านาจเป็นหลกัฐาน 

  ข้อ 69 การจา่ยคา่ตอบแทนในวนัท างานปกตแิละก าหนดเวลาท างานให้เป็นไปดงัตอ่ไปนี  ้
  (ก) ก าหนดให้จา่ยคา่ตอบแทนเดือนละครัง้ตามเดือนปฏิทิน  โดยปกตใิห้จา่ยในวนัสิน้เดือน 
ถ้าวนัสิน้เดือนตรงกบัวนัหยดุราชการก็ให้จา่ยได้ในวนัเปิดท าการก่อนวนัสิน้เดือน  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นท่ี
จะก าหนดวนัจา่ยคา่ตอบแทนเป็นวนัอ่ืนของเดือนถดัไป  จะต้องได้รับอนมุตัจิากนายกองค์การบริหารสว่น
ต าบล 
  (ข) ก าหนดเวลาท างานปกต ิ ให้เป็นไปตามเวลาท างานของทางราชการ  เว้นแตถ้่ามีงานเป็น
ลกัษณะพิเศษท่ีจะเข้าท างานและเลิกงานตามปกตไิม่ได้  ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้ก าหนดโดย
จะต้องมีเวลาท างานไมน้่อยกวา่วนัละเจ็ดชัว่โมง  แตส่ปัดาห์ละไมเ่กินส่ีสิบแปดชัว่โมง  ไมร่วมเวลาหยดุพกั 

  ข้อ 70 การจา่ยคา่ตอบแทนการปฏิบตัริาชการนอกเวลาท างานปกต ิ หรือปฏิบตัริาชการ
วนัหยดุประจ าสปัดาห์หรือในวนัหยุดพิเศษ  ให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายท่ีใช้ส าหรับพนกังานสว่น
ต าบลโดยอนโุลม 

/ ข้อ 71…… 
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  ข้อ 71 การจา่ยคา่ตอบแทนในกรณีพนกังานจ้างถกูสัง่ให้ไปปฏิบตังิานในท้องถ่ินอ่ืนตาม   
ข้อ 67 ให้ถือปฏิบตัดิงันี ้
  (1) ให้จา่ยคา่ตอบแทนตามปกติตลอดระยะเวลาท่ีไปราชการ 
  (2) การปฏิบตังิานในวนัท างานปกต ิ การปฏิบตังิานนอกเวลา  การปฏิบตังิานในวนัหยดุหรือ
ในกรณีในวนัหยดุพิเศษ  ให้จา่ยคา่ตอบแทนได้ตามเกณฑ์  เสมือนการปฏิบตังิานในส านกังานท่ีตัง้ปกต ิ เว้น
แตใ่นกรณีวนัหยดุประจ าสปัดาห์ซึง่ปกตไิมจ่า่ยคา่ตอบแทนให้  ให้จา่ยคา่ตอบแทนอัตราปกติ 

  ข้อ 72 พนกังานจ้างผู้ใดตายในระหวา่งรับราชการ  ให้จา่ยคา่ตอบแทนจนถึงวนัท่ีถึงแก่ความ
ตาย  หรือเพียงวนัท่ีมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนก่อนวนัถึงแก่ความตาย  และให้จา่ยเงินชว่ยพิเศษจ านวนสามเท่า
ของอตัราคา่ตอบแทนปกติทัง้เดือนในเดือนสดุท้ายก่อนวนัถึงแก่ความตาย 

  ข้อ 73 พนกังานจ้างซึง่ถกูสัง่พกัราชการผู้ใดถึงแก่ความตาย  ผู้ มีอ านาจได้วินิจฉยัตามข้อ 77 
แล้วสัง่จา่ยคา่ตอบแทนเป็นจ านวนเทา่ใด  ให้จา่ยคา่ตอบแทนตามจ านวนท่ีวินิจฉัยให้จนถึงวนัท่ีถึงแก่ความ
ตาย  หรือเพียงวนัท่ีมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนก่อนวนัถึงแก่ความตาย  นอกจากนีใ้ห้จา่ยเงินชว่ยพิเศษอีก
จ านวนหนึง่เป็นจ านวนสามเทา่ของจ านวนคา่ตอบแทนนัน้ 
  ถ้าผู้ มีอ านาจวินิจฉยัแล้วสัง่ไมจ่า่ยคา่ตอบแทน  ให้จา่ยคา่ตอบแทนให้เพียงวนัสดุท้ายท่ีผู้นัน้
มาปฏิบตังิานและไมมี่การจา่ยเงินชว่ยพิเศษ 

  ข้อ 74 พนกังานจ้างท่ีขาดหรือหนีราชการ ห้ามมิให้จา่ยคา่ตอบแทนส าหรับวนัท่ีขาดหรือหนี
ราชการนัน้ 
  พนกังานจ้างผู้ใดตายในระหวา่งขาดราชการ ให้จา่ยคา่ตอบแทนให้เพียงวนัสดุท้ายท่ีผู้นัน้มา
ปฏิบตังิานและไมมี่การจา่ยเงินชว่ยพิเศษ 

  ข้อ 75 คา่ตอบแทนท่ีจา่ยตามข้อ 72 ถึงข้อ 74 เป็นทรัพย์สินของผู้ตายในขณะตายและให้
จา่ยแก่ผู้ มีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์วา่ด้วยมรดก 
  เงินชว่ยพิเศษตามข้อ 72 หรือข้อ 73 ให้จา่ยแก่บคุคลซึง่พนกังานจ้างได้แสดงเจตนาระบไุว้
เป็นหนงัสือตามแบบท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบลก าหนด 
  ถ้าพนกังานจ้างผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบไุว้ตามวรรคสอง  หรือบคุคลซึง่พนกังานจ้างผู้ตาย  
ได้แสดงเจตนาระบไุว้ได้ตายไปเสียก่อน  ให้จ่ายแก่บคุคลตามล าดบัก่อนหลงั  ดงัตอ่ไปนี  ้
  (1) คูส่มรส 
  (2) บตุร 
  (3) บดิามารดา 

/ (4) ผู้ ท่ีได้อยู่…… 
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  (4) ผู้ ท่ีได้อยู่ในอปุการะของผู้ตายตลอดมา  โดยจ าเป็นต้องมีผู้อปุการะและความตายของ  
ผู้นัน้ท าให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอปุการะ  ซึง่นากยองค์การบริหารสว่นต าบลเห็นวา่มีหลกัฐาน
แสดงได้วา่เป็นผู้อยูใ่นอปุการะของผู้ตาย 
  (5) ผู้ ท่ีอปุการะเลีย้งดใูห้การศกึษาผู้ตายมาแตเ่ยาว์  ซึง่นายกองค์กาารบริหารสว่นต าบล
เห็นวา่มีหลกัฐานแสดงได้วา่เป็นผู้อปุการะของผู้ตาย 
  เม่ือปรากฏวา่มีบคุคลในล าดบัก่อนดงักลา่วในวรรคสาม  บคุคลนัน้มีสิทธิรับเงินชว่ยพิเศษ
แตใ่นล าดบัเดียว  ผู้ ท่ีอยูใ่นล าดบัถดัไปไมมี่สิทธิได้รับเงินชว่ยพิเศษ 
  ถ้าบคุคลดงักลา่วข้างต้นไมมี่ตวัมาขอรับภายในระยะเวลา 1 ปี  นบัแตว่นัท่ีพนกังานจ้าง             
ผู้นัน้ถึงแก่ความตาย  การจ่ายเงินชว่ยพิเศษก็เป็นอนัไมต้่องจา่ย 
  ในกรณีท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลมีความจ าเป็นต้องเข้าเป็นผู้จดัการศพพนกังานจ้างผู้ถึง
แก่ความตาย  เพราะไมมี่ผู้ใดเข้าจดัการศพในเวลาอนัสมควร  ก็ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหกัคา่ใช้จา่ยจาก
เงินชว่ยพิเศษท่ีต้องจา่ยตามประกาศนีไ้ด้เท่าท่ีจา่ยจริง  และมอบสว่นท่ีเหลือให้แก่ผู้ มีสิทธิได้รับ 

  ข้อ 76 องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีความจ าเป็นท่ีจะต้องสัง่ให้พนกังานจ้างไปฝึกอบรม
หรือดงูานเก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีพนกังานจ้างนัน้ปฏิบตัิอยู ่ ณ ตา่งประเทศ   หรือภายในประเทศโดยให้ได้รับ
คา่ตอบแทนอตัราปกติตลอดระยะเวลาท่ีไปฝึกอบรมหรือดงูานนัน้  ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเป็น              
ผู้อนมุตัิ 

  ข้อ 77 พนกังานจ้างท่ีถกูกลา่วหาวา่กระท าผิดวินยัอย่างร้ายแรงจนถกูตัง้กรรมการสอบสวน 
หรือถกูฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาวา่กระท าความผิดอาญา  และถกูสัง่พกัราชการไว้ก่อนจนกว่าคดีหรือกรณีถึง
ท่ีสดุ  การจา่ยคา่ตอบแทนระหวา่งพกัราชการ  ให้ถือปฏิบตัิดงันี  ้
  (1) พนกังานจ้างผู้ใดถกูสัง่พกัราชการ  ให้งดการเบกิจา่ยคา่ตอบแทนตัง้แตว่นัท่ีถกูสัง่พกั
ราชการไว้ก่อน  เว้นแตพ่นกังานจ้างผู้นัน้ได้ปฏิบตัริาชการตามหน้าท่ีลว่งเลยวนัให้พกัราชการ  เพราะมิได้
ทราบค าสัง่  ให้เบกิจา่ยคา่ตอบแทนให้ถึงวนัท่ีทราบ  หรือควรได้รับทราบค าสัง่นัน้ 
  (2) ถ้าปรากฏวา่พนกังานจ้างผู้ถกูสัง่พกัราชการไว้ก่อน  มิได้กระท าความผิดและไมมี่มลทิน
หรือมวัหมอง ให้จา่ยคา่ตอบแทนให้เตม็อตัราปกติ 
  (3) ถ้าปรากฏวา่พนกังานจ้างผู้ถกูสัง่พกัราชการไว้ก่อน  มิได้กระท าความผิดแตมี่มลทินหรือ
มวัหมอง  ให้จ่ายคา่ตอบแทนให้เตม็อตัราปกติ 
  (4) ถ้าปรากฏวา่พนกังานจ้างผู้ถกูสัง่พกัราชการไว้ก่อน  ได้กระท าความผิดและถกูลงโทษไล่
ออก ห้ามจา่ยคา่ตอบแทน 

(5) ในกรณี…… 
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  (5) ในกรณีพนกังานจ้างซึง่ถกูสัง่พกัราชการไว้ก่อน  ผู้ใดถึงแก่ความตายก่อนคดีหรือกรณีถึง
ท่ีสดุ  ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลพิจารณาวินิจฉยัตอ่ไปด้วยวา่ควรจะจา่ยคา่ตอบแทนระหวา่งเวลานัน้
หรือไมเ่พียงใด  โดยอนโุลม (2) (3) และ (4) ทัง้นีใ้ห้จา่ยคา่ตอบแทนตามจ านวนท่ีวินิจฉยัให้จนถึงวนัท่ีถึงแก่
ความตายหรือเพียงวนัท่ีมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนก่อนถึงแก่ความตาย 
  กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ให้ถือปฏิบตัทิ านองเดียวกบัการจา่ยคา่ตอบแทนระหวา่งพกั
ราชการ 

  ข้อ 78 ให้น าความในข้อ 77 มาใช้บงัคบัแก่การจา่ยคา่ตอบแทนพนกังานจ้างระหวา่งอทุธรณ์  
ค าสัง่ลงโทษไล่ออก หรือระหวา่งถกูพนกังานสอบสวนควบคมุตวัด าเนินคดีอาญา  หรือถกูควบคมุตวัตามค า
พิพากษาของศาลโดยอนโุลม 

  ข้อ 79 การจา่ยคา่ตอบแทนของผู้ซึง่ถกูลงโทษตดัคา่ตอบแทน  ถ้าภายหลงัผู้นัน้ได้รับการ
แตง่ตัง้หรือปรับคา่ตอบแทน  โดยได้รับคา่ตอบแทนตา่งจากเดมิและยงัไมพ้่นโทษตดัคา่ตอบแทนให้คงตดั
คา่ตอบแทนตอ่ไปตามจ านวนเดมิ 
  การจา่ยคา่ตอบแทนในกรณี 
  (1) ลาออก  ให้จา่ยให้ถึงวนัก่อนถึงก าหนดลาออก  แตถ้่าถึงก าหนดลาออกแล้ว  ยงัไมไ่ด้
รับทราบค าสัง่อนญุาตให้ลาออก  และพนกังานจ้างผู้นัน้ยงัคงปฏิบตัริาชการตอ่มา  ให้จา่ยได้ถึงวนัรับทราบ
ค าสัง่หรือควรได้รับทราบค าสัง่ 
  (2) ไลอ่อกหรือเลิกจ้าง  ให้จ่ายได้ถึงวนัก่อนระบใุนค าสัง่  แตถ้่ายงัไมรั่บทราบค าสัง่  และ
พนกังานจ้างผู้นัน้ยงัคงปฏิบตัริาชการตอ่มา  ให้จา่ยได้ถึงวนัทราบค าสัง่หรือควรได้รับทราบค าสัง่ 
  (3) สิน้สดุสญัญาจ้าง  ให้จา่ยได้ถึงวนัสดุท้ายท่ีระบไุว้ในสญัญาจ้าง 
  การจา่ยคา่ตอบแทนพนกังานจ้างผู้ ท่ีมิได้มาปฏิบตัริาชการนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ใน
มาตรฐานทัว่ไปนี ้ และเป็นกรณีเดียวกบัท่ีกฎหมายวา่ด้วยการนัน้บญัญัตสิิทธิไว้ส าหรับพนกังานสว่นต าบล
หรือคณะรัฐมนตรีก าหนดสิทธิให้จา่ยเงินเดือนข้าราชการไว้แล้ว  ให้คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลก าหนด
หลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทนพนกังานจ้างให้สอดคล้องกบักฎหมาย  หรือมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว  โดยไม่
ขดัหรือแย้งกบัมาตรฐานทัว่ไปนี ้
  ข้อ 80 พนกังานจ้างมีสิทธิได้รับเงินท าขวญัตามระเบียบ กฎหมาย หรือหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
การจา่ยเงินท าขวญัพนกังานสว่นต าบลและพนกังานราชการ  ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนกังานราชการ พ.ศ.2547  ซึง่ได้รับอนัตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบตังิานในหน้าท่ี 
  ข้อ 81 ให้องค์การบริหารสว่นต าบล เป็นหนว่ยงานกลางทะเบียนพนกังานเจ้าขององค์การ
บริหารสว่นต าบล   โดยด าเนินการจดัท าทะเบียนพนกังานจ้าง  แก้ไขและเปล่ียนแปลงรายการตา่ง ๆ  ให้เป็น
ปัจจบุนัเสมอ  และเก็บรักษาไว้ ณ องค์การบริหารส่วนต าบล 

/ ทะเบียนพนกังาน………… 
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  ทะเบียนพนกังานจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบล  ถือเป็นเอกสารลบัของทางราชการ        
ไมพ่งึเปิดเผยตอ่ผู้ อ่ืน  การขอคดัทะเบียนพนกังานจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบล หรือตรวจสอบรายการ
ให้ด าเนินการขออนมุตัิตามระเบียบของทางราชการ 

  ข้อ 82 ให้พนกังานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบตัิตามแนวทางการปฏิบตัริาชการ
และการปฏิบตัิตนตามประกาศก าหนดมาตรฐานคณุธรรมและจริยธรรมท่ีก าหนดไว้ส าหรับพนกังานสว่น
ต าบลตามท่ีคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลก าหนด 
   

บทเฉพาะกาล 
----------------- 

  ข้อ 83 ในกรณีท่ีอตัราลกูจ้างตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลส าหรับ
ลกูจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลวา่งลงในทกุกรณี  ให้ยบุเลิกต าแหนง่นัน้  หากยงัไมมี่กรอบอตัราก าลงั
พนกังานจ้างและองค์การบริหารสว่นต าบลยงัมีความจ าเป็นไมอ่าจจ้างเหมาบริการให้ได้  ให้ขออนมุตัิ
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลเพื่อพิจารณาก าหนดให้เป็นพนกังานจ้างตามภารกิจ  หรือพนกังานจ้าง
ทัว่ไปแล้วแตก่รณี 
  ทัง้นี ้  ตัง้แตว่นัท่ี  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2547  เป็นต้นไป 
 
    ประกาศ  ณ  วนัท่ี  12 กรกฎาคม  พ.ศ. 2547 
 

นายสกิุจจา    กรุณานนท์ 
รองผู้วา่ราชการจงัหวดั ปฏิบตัริาชการแทน 

ผู้วา่ราชการจงัหวดัแพร่ 
         ประธาน ก.อบต.จงัหวดัแพร่ 

  
 

 

 


