ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครสวรรค
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง
********************
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 ประกอบกับมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2547 เมื่อ
วันที่ 25 มีนาคม 2547 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครสวรรค (ก.อบต.จังหวัด) ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 จึงมีมติเห็นชอบประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในประกาศหลักเกณฑฯ นี้
"พนักงานจาง" หมายความวา ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 โดยเปนบุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางตามหลักเกณฑและเงื่อนไขนี้ โดย
ไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อปฏิบัติงานใหกับองคการบริหารสวนตําบลนั้น
"สัญญาจาง" หมายความวา สัญญาจางพนักงานจางตามประกาศหลักเกณฑฯ นี้
"พนักงานจางตามภารกิจ" หมายความถึง พนักงานจางที่มีลักษณะงานเปนการสงเสริมหรือสนับสนุนการ
ทํางานของพนักงานสวนตําบล หรืองานที่ตองใชทักษะเฉพาะบุคคล
"พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ" หมายความถึง พนักงานจางที่มีลักษณะงานเปนที่ปรึกษา โดยเปนผูที่มี
ความเชี่ยวชาญเปนพิเศษหรือความชํานาญพิเศษ หรือวิชาชีพเฉพาะพิเศษเฉพาะดาน อันเปนที่ยอมรับในวงการวิชาการหรือ
วงการในงานที่เกี่ยวของกับภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลดานนั้นๆ
"พนักงานจางทั่วไป" หมายความวา พนักงานจางที่มีลักษณะงานเปนการใชแรงงานทั่วไป ซึ่งไมตองใช
ความรูหรือทักษะเฉพาะดานในการปฏิบัติงาน และมีระยะเวลาการจางในชวงสั้นๆ ไมเกิน 1 ป
"คาตอบแทน" หมายความวา เงินเดือนซึ่งจายใหแกพนักงานจางในการปฏิบัติงานใหแกองคการบริหารสวน
ตําบล ตามอัตราที่กําหนดในหลักเกณฑและเงื่อนไขนี้
"คาตอบแทนพิเศษ" หมายความวา เงินที่จายเพิ่มใหกับพนักงานจาง เมื่อมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน
คุณภาพงาน และปริมาณงาน ในระดับดีเดน
"การสรรหา" หมายความวา การประกาศรับสมัครบุคคลที่มีความรู ความสามารถและคุณสมบัติอื่นๆ ที่
จําเปนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนดจํานวนหนึ่งเพื่อทําการเลือกสรร
"การเลือกสรร" หมายความวา การพิจารณาบุคคลที่ไดทําการสรรหาทั้งหมด และทําการคัดเลือกเพื่อใหได
บุคคลที่เหมาะสมที่สุด
ขอ 2 บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี มาตรฐานทั่วไป
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หลักเกณฑ หรือมติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ที่กําหนดใหพนักงานสวนตําบลหรือลูกจางขององคการบริหารสวน
ตําบล มีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือเปนขอหามในเรื่องใด ใหถือวาพนักงานจาง มีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหรือตองหามเชนเดียวกับพนักงานสวนตําบลหรือลูกจางองคการบริหารสวนตําบลดวย ทั้งนี้ เวนแตเรื่องใดมีกําหนดไวแลว
โดยเฉพาะในหลักเกณฑและเงื่อนไขนี้ หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจาง หรือเปนกรณีที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
(ก.อบต.จังหวัด) ประกาศกําหนดใหพนักงานจางประเภทใดหรือตําแหนงในลักษณะงานใดไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติเชนเดียวกับ
พนักงานสวนตําบล หรือลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลในบางเรื่อง เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
จาง

หมวด 1
พนักงานจาง
*****************
ขอ 3 พนักงานจางมีสามประเภท ดังตอไปนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ
(2) พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ
(3) พนักงานจางทั่วไป
ตําแหนงพนักงานจางลักษณะงานใดจะมีชื่อตามลักษณะงานนั้น กรณีที่มีลักษณะงานสนับสนุนหรือสงเสริมการ
ทํางานของพนักงานสวนตําบลตําแหนงใด จะมีชื่อเปนผูชวยพนักงานสวนตําบลในตําแหนงงานนั้น
ขอ 4 ผูซึ่งจะไดรับการจางเปนพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป และไมเกิน 60 ป เวนแตพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ
อายุไมเกิน 70 ป
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4)ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงานสวนตําบล
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่น
(7)ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8)ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อื่น
ของรัฐ
(9)ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
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หมวด 2
การกําหนดตําแหนง การจาง
*****************
ขอ 5 ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานจาง ใหองคการบริหารสวนตําบลกําหนด และเสนอขอความ
เห็นชอบตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
สําหรับตําแหนงพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นชอบแลว ตองเสนอคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลเห็นชอบ
ดวย
การกําหนดตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหจําแนกตําแหนงตามลักษณะงาน ดังตอไปนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ ไดแก
(1.1) ตําแหนงสําหรับผูมีคุณวุฒิ
(1.2) ตําแหนงสําหรับผูมีทักษะ
(1.3) ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ
(2) พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ
(3) พนักงานจางทั่วไป
ขอ 6 การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของพนักงานจางตามขอ 5 ใหเปนไปดังนี้
(1)พนักงานจางตามภารกิจ ใหใชลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของพนักงานสวน
ตําบลหรือขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม เวนแตพนักงานจางที่เปนงานที่ตองใชทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิไดผานการเรียนการสอน
ในสถาบันการศึกษาใดเปนการเฉพาะ ผูนั้นจะตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา 5 ป
ทักษะของบุคคลที่กําหนดในวรรคแรก จะตองสามารถพิสูจนใหเห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ
โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจางหรือหนวยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ไดปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคล
ดวยการทดลองปฏิบัติ
(2) พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ
(2.1) ลักษณะงานของพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ เปนงานที่มีลักษณะดังตอไปนี้
(ก) เปนงานที่ตองปฏิบัติโดยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณและ
ความเชี่ยวชาญเปนพิเศษในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับงานหรือโครงการ ซึ่งเปน
ที่ยอมรับในวงการดานนั้นๆ และ
(ข) เปนงานหรือโครงการที่มีภารกิจหรือเปาหมายชัดเจน และมีกําหนดระยะเวลา
สิ้นสุดแนนอน โดยไดรับอนุมัติจากนายกองคการบริหารสวนตําบล
ใหดําเนินการได ภายในวงเงินงบประมาณตามขอบัญญัติ และ
(ค) เปนงานหรือโครงการที่มีความสําคัญ เรงดวนที่ตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว และ
(ง) เปนงานหรือโครงการที่ไมอาจหาผูปฏิบัติที่เหมาะสมในหนวยงานได และ
จ) เปนงานที่เกี่ยวกับภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลในดานตางๆ เชน
ดานกฎหมาย ดานการวางแผน ดานการสงเสริมการลงทุนและอาชีพ
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ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ดานการสาธารณสุข ดานวิศวกรรมศาสตร เปนตน
(2.2) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิการศึกษาเทียบไดไมต่ํากวาปริญญาตรี และเคยรับราชการในตําแหนง
ตั้งแตระดับ 9 ขึ้นไป หรือมีประสบการณและผลงานในการบริหารงานภาคเอกชน อันเปนที่ยอมรับในวงการวิชาการ หรือวงการ
ที่เกี่ยวของกับภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลดานนั้นๆ มาไมนอยกวา 20 ป
ขอ 7 ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจางเปนระยะเวลาสี่ป โดยใหสอดคลองกับ
เปาหมายการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลและงบประมาณ ทั้งนี้ตามแนวทางการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง
ที่กําหนดในหมวด 3
กรอบอัตรากําลังพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่ง จะตองเสนอตอ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เพื่อใหความเห็นชอบ
ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน องคการบริหารสวนตําบล อาจขอเปลี่ยนกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง
ได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
ขอ 8 การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานจาง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดในหมวด 4
ขอ 9 การจางพนักงานจาง จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด)กอน จึงทําสัญญาจางได โดยพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหทําเปนสัญญาจางไมเกินคราว
ละสี่ป สําหรับพนักงานจางทั่วไปใหทําสัญญาจางไมเกินคราวละหนึ่งป หรือตามโครงการที่มีกําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดไว
โดยอาจมีการตอสัญญาได ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละองคการบริหารสวนตําบล
แบบสัญญาจางใหเปนไปตามทายประกาศหลักเกณฑฯ นี้
การทําสัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูลงนามในสัญญาจางกับผูไดรับ
การสรรหาหรือการเลือกสรรเปนพนักงานจาง
ขอ 10 การแตงกายและเครื่องแบบปกติ ใหเปนไปตามที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด เครื่องแบบพิธี
การใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด
ขอ 11 วันเวลาการทํางาน ใหเปนไปตามระเบียบ มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑที่กําหนดสําหรับพนักงาน
สวนตําบล เวนแตวิธีการทํางานในกรณีที่ไมตองอยูปฏิบัติงานประจําองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามที่องคการบริหาร
สวนตําบลกําหนด ซึ่งอาจแตกตางกันไดตามหนาที่ของพนักงานจางในแตละตําแหนง โดยคํานึงถึงผลสําเร็จของงาน

หมวด 3
การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจาง
*****************
ขอ 12 การกําหนดจํานวนพนักงานจาง ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําเปนกรอบอัตรากําลัง
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โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) โดยพิจารณาถึงการใชกําลังคนในภาพรวมของ
องคการบริหารสวนตําบล ใหมีความเหมาะสมสําหรับแนวทางในการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจาง ใหนําแนวทางและแบบใน
การจัดทําแผนอัตรากําลังสามปขององคการบริหารสวนตําบลมาใชโดยอนุโลม
การกําหนดจํานวนพนักงานจางตามวรรคหนึ่ง องคการบริหารสวนตําบลที่จะมีพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษได
ตองมีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป โดยมีพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษไดหนึ่งคน
ขอ 13 ใหแตละองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจาง ใหเสร็จสิ้นภายใน
สามเดือน โดยใหเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ประกาศหลักเกณฑฯ มีผลใชบังคับ หากองคการบริหารสวนตําบลใดไมสามารถ
ดําเนินการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจางใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ใหรายงานตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
(ก.อบต.จังหวัด) ทราบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาตอไป
ขอ 14 ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลใดยังจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจางไมแลวเสร็จ แตมีภารกิจ
ที่จําเปนตองจางพนักงานจางเพื่อปฏิบัติงาน และมีงบประมาณจากการที่อัตราลูกจางประจําวางลงระหวางป ใหองคการบริหารสวน
ตําบลนั้นดําเนินการจาง โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ได โดยใหถือกรอบ
อัตรากําลังลูกจางประจําที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลใหความเห็นชอบแลว เปนกรอบอัตรากําลังพนักงานจางไปพลางกอน
ทั้งนี้ ใหหักจํานวนตําแหนงที่สามารถใชการจางเหมาบริการไดออกกอนดวย และใหรายงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.
อบต.จังหวัด) ทราบภายใน 15 วัน หลังจากที่ไดทําสัญญาจางแลว
ขอ 15 ในการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง โดยใหถือกรอบอัตรากําลังลูกจางประจําที่คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ใหความเห็นชอบแลว เปนกรอบอัตรากําลังพนักงานจางไปพลางกอนตามขอ 14 นั้น
เพื่อเปนพื้นฐานในการดําเนินการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลควรจัดกลุมตําแหนงลูกจางประจํา
เขาตามลักษณะงานของพนักงานจางกอน และพิจารณาตามภารกิจและปริมาณงานวาควรมีกรอบอัตรากําลังพนักงานจางในแตละ
ประเภทแตละลักษณะงานจํานวนเทาไร โดยในกรอบอัตรากําลังพนักงานจางตองระบุวาเปนอัตรากําลังลูกจางประจํา และลูกจาง
ชั่วคราวเดิมเทาไร
ขอ 16 ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลใด จําเปนตองจางพนักงานจาง เพื่อปฏิบัติงานที่มีความจําเปน
เรงดวนตามนโยบายรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององคการบริหารสวนตําบล นอกเหนือจากกรอบอัตรากําลัง
พนักงานจางที่ไดกําหนดไว และมีงบประมาณสําหรับการดําเนินการแลว ใหองคการบริหารสวนตําบลขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) นั้น กอนที่จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานจาง
ได และรายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เพื่อขอความเห็นชอบในการทําสัญญา
จาง
ขอ 17 ใหสํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) จัดสงสําเนากรอบอัตรากําลัง
พนักงานจางที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นชอบแลว ใหสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบลทราบ ภายใน 30 วัน นับแตคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ใหความเห็นชอบ

หมวด 4
การสรรหา และการเลือกสรร
*****************
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ขอ 18 ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเปนพนักงานจาง โดยยึดหลัก
สมรรถนะ ความเทาเทียมในโอกาส และประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ ดวยกระบวนการที่ไดมาตรฐาน ยุติธรรมและโปรงใส
เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ขอ 19 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป เมื่อคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นชอบ ใหกําหนดตําแหนงใดแลว ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้
(1)ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําประกาศรับสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของ
พนักงานจาง ลักษณะงาน ชื่อตําแหนง ความรับผิดชอบของตําแหนง ระยะเวลาการจาง คาตอบแทนที่จะไดรับ คุณสมบัติ
ของผูมีสิทธิสมัคร หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร เกณฑการตัดสินและเงื่อนไขการจางอื่นๆ ตลอดจนกําหนดวันและ
เวลาของกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประกาศใหผูมีสิทธิสมัครทราบ
ประกาศรับสมัครนั้น ใหปดไวในที่เปดเผยเปนการทั่วไป มีระยะเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ
กอนกําหนดวันรับสมัคร
(2)องคการบริหารสวนตําบล อาจกําหนดใหผูสมัครเสียคาธรรมเนียมการสมัคร ตําแหนงละไมเกิน
100 บาท ไดตามความจําเปนและเหมาะสม
(3)องคการบริหารสวนตําบล อาจกําหนดระยะเวลาในการรับสมัครไดตามความเหมาะสม
แตทั้งนี้ตองไมนอยกวา 7 วันทําการ
(4) หลักเกณฑการเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใหยึดหลัก "สมรรถนะ" ที่จําเปนตองใช
สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงตามที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด ซึ่งประกอบดวย
(ก) ความรูของบุคคลในเรื่องตางๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องตางๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
และ
(ค) คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจําเปนหรือเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
(5) ใหกําหนดคะแนนเต็มของสมรรถนะแตละเรื่อง ไดตามความจําเปนและความสอดคลองกับ
ตําแหนงงาน ทั้งนี้ สมรรถนะที่จําเปนมากที่สุดควรมีน้ําหนักของคะแนนเต็มมากที่สุด
(6) วิธีการประเมินสมรรถนะแตละเรื่อง ใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูกําหนด โดยสมรรถนะ
เรื่องหนึ่งสามารถประเมินไดดวยวิธีการประเมินหลายวิธีการ หรือสมรรถนะหลายๆ เรื่อง สามารถประเมินไดดวยวิธีการประเมิน
วิธีเดียวกันตามที่เห็นวาเหมาะสม และสอดคลองกับการประเมินสมรรถนะดังกลาว ไดแก การสอบขอเขียน การทดสอบตัวอยาง
งาน การสัมภาษณ การทดสอบดวยสถานการณจําลอง การตรวจสอบกับบุคคลที่อางอิง หรืออื่นๆ
ทั้งนี้ ไดกําหนดแบบตัวอยาง การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ ดังเอกสารแนบทาย
ประกาศหลักเกณฑฯ นี้
(7) เกณฑการตัดสินสําหรับผูผานการประเมินสมรรถนะ ใหองคการบริหารสวนตําบลกําหนดตาม
ความเหมาะสม และสอดคลองกับตําแหนงงาน
(8) ภายหลังการประกาศรับสมัครแลว ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร จํานวนไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวย
(ก) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
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(ข) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนที่รับผิดชอบงาน
หรือโครงการของตําแหนงที่จะสรรหาและเลือกสรร
(ค) หัวหนาสํานักงานปลัดหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

เปนกรรมการ

เปนกรรมการ
และเลขานุการ
ในการเลือกสรรตําแหนง ที่นายกองคการบริหารสวนตําบลเห็นสมควร ใหมีผูทรงคุณวุฒิหรือผูมีประสบการณ
ในงานที่เกี่ยวของกับตําแหนงนั้น ทั้งจากภายในหรือภายนอกองคการบริหารสวนตําบลรวมเปนคณะกรรมการ ใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบล แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิหรือผูมีประสบการณที่เกี่ยวของกับตําแหนงนั้นเปนคณะกรรมการดวย
คณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่กําหนดใน
ประกาศรับสมัคร ภายใตหลักการตามขอ 18
ขอ 20 เมื่อคณะกรรมการไดดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางเสร็จสิ้นแลว ใหรายงานผลการ
ดําเนินการตอนายกองคการบริหารสวนตําบล เพื่อประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรและดําเนินการจัดจาง โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ตอไป
ใหองคการบริหารสวนตําบล ประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร โดยกําหนดใหบัญชีมีอายุตามที่เห็น
สมควร แตทั้งนี้ตองไมเกินกวา 1 ป
ในกรณีที่มีผูผานการเลือกสรรมากกวาจํานวนอัตราวาง และภายหลังมีอัตราวางในงานลักษณะเดียวกันหรือ
คลายคลึงกัน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได นายกองคการ
บริหารสวนตําบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก็อาจพิจารณาจัดจางผูผานการ
เลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรที่ยังไมหมดอายุก็ได
ขอ 21 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
(ก.อบต.จังหวัด) และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลเห็นชอบใหกําหนดตําแหนงใดแลว ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ
และวิธีการ ดังนี้
(1) ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล และผูรับผิดชอบงานหรือโครงการของตําแหนงที่จะสรรหา
และเลือกสรร กําหนดขอบขายงานของตําแหนง ชื่อตําแหนง คุณสมบัติของตําแหนง ระยะเวลาการจาง คาตอบแทนที่จะไดรับ
และเงื่อนไขการจางอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่เห็นสมควร โดยใหจัดทําเปนประกาศรับสมัครปดไวในที่เปดเผยเปนการทั่วไป มี
ระยะเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ กอนกําหนดวันรับสมัคร
(2) องคการบริหารสวนตําบลอาจกําหนดใหผูสมัครเสียคาธรรมเนียมการสมัคร ตําแหนงละไมเกิน
200 บาทได
(3) ระยะเวลาในการรับสมัครและหลักเกณฑการเลือกสรร ใหนําขอ 19 (3) , (4) , (5)
,(6) , และ (7) มาใชโดยอนุโลม
(4) ภายหลังการประกาศรับสมัครแลว ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร จํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย
(ก) นายกองคการบริหารสวนตําบลหรือรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย
เปนประธานกรรมการ
(ข) ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญในดานที่เกี่ยวของกับตําแหนง
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ที่จะสรรหาและเลือกสรร จํานวนอยางนอยสองคน
เปนกรรมการ
(ค) ผูอํานวยการกองหรือผูอํานวยการสวนที่รับผิดชอบงานหรือ
โครงการของตําแหนงที่จะสรรหาและเลือกสรร
เปนกรรมการ
(ง) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่กําหนดใน
ประกาศรับสมัคร ภายใตหลักการตามขอ 18
ขอ 22 เมื่อองคการบริหารสวนตําบล ไดชื่อผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษแลว
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการจัดจาง โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด)
ใหองคการบริหารสวนตําบล ประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร โดยกําหนดใหบัญชีมีอายุตามที่เห็น
สมควร แตทั้งนี้ตองไมเกิน 60 วัน
ขอ 23 ผูไดรับการสรรหาและเลือกสรรใหเปนพนักงานจาง จะตองทําสัญญาจางตามแบบที่กําหนดแนบทาย
ประกาศหลักเกณฑฯ นี้

หมวด 5
คาตอบแทนและสิทธิประโยชน
*****************
ขอ 24 อัตราคาตอบแทนของพนักงานจาง ใหเปนไปตามที่กําหนดในหมวดนี้
ขอ 25 พนักงานจางประเภทใดหรือตําแหนงในลักษณะงานใด อาจไดรับสิทธิประโยชนอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(1) สิทธิเกี่ยวกับการลา
(2) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนระหวางลา
(3) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน
(4) คาใชจายในการเดินทาง
(5) คาเบี้ยประชุม
(6) สิทธิอื่นๆ ที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ประกาศกําหนดหลักเกณฑ
การไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด ทั้งนี้เทาที่ไมขัดหรือ
แยงกับหลักเกณฑที่กําหนดเกี่ยวกับการไดรับสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ขอ 26 หลักการกําหนดคาตอบแทนของพนักงานจาง
(1) หลักคุณภาพ เพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณเขามา
ปฏิบัติงานภายใตระบบสัญญาจาง
(2) หลักความยุติธรรม เพื่อใหเกิดความเสมอภาคในโอกาส ไมเหลื่อมล้ํา และไมเลือกปฏิบัติ
(3) หลักการจูงใจ การจายคาตอบแทนและสิทธิประโยชนใหเพียงพอ โดยคํานึงถึงคาครองชีพ
ที่เปลี่ยนแปลง คาตอบแทนในภาคเอกชน อัตราเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และฐานะการคลังขององคการบริหารสวนตําบล
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(4) หลักความสามารถ อัตราคาตอบแทน จะจายตามความรูความสามารถ ขีดสมรรถนะและ
ผลงานตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขอ 27 บัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจาง ใหเปนไปตามบัญชีอัตราแนบทายประกาศหลักเกณฑฯ นี้
ขอ 28 ใหพนักงานจางไดรับอัตราคาตอบแทนตามบัญชีอัตราคาตอบแทน ดังตอไปนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจใหไดรับอัตราคาตอบแทน ดังนี้
(ก) ผูไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขั้นต่ําสุดของอันดับ จ.1
(ข) ผูไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
ใหไดรับอัตราคาตอบแทน ขั้นต่ําสุดของอันดับ จ.2
(ค) ผูไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขั้นที่ 5 ของอันดับ จ.2
(ง) ผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทั่วไปหลักสูตร 4 ป หรือผูมีทักษะซึ่งมิไดผานการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาตามขอ 6 (1) ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขั้นต่ําสุดของอันดับ
จ.3
(จ) ผูไดรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป
ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขั้นที่ 5 ของอันดับ จ.3
(ฉ) ผูไดรับวุฒิปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขั้นต่ําสุดของอันดับ จ.4
(ช) ผูไดรับวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขั้นต่ําสุดของอันดับ จ.5
สําหรับพนักงานจางตามภารกิจในตําแหนงงานวิชาชีพเฉพาะ ใหใชบัญชีอัตราคาตอบแทนตามขอ (ง) (จ)
(ฉ) (ช) แลวแตกรณี และใหเพิ่มคาประสบการณ 1 ป ตอเงินเดือนครึ่งขั้น แตทั้งนี้ ตองไมเกิน 5 ขั้น
(2) พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขั้นต่ําสุดของอันดับ จ.6
(3) พนักงานจางทั่วไป ใหไดรับคาตอบแทนในอัตราเดือนละ 4,230 บาท
ขอ 29 หลักเกณฑการเลื่อนขั้นคาตอบแทนประจําป
ใหพนักงานจาง เวนแตพนักงานจางทั่วไป ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทนตามผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน โดยตองมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปที่แลวมา ไมนอยกวา 8 เดือน (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน)
เพื่อจูงใจใหพนักงานจางที่ปฏิบัติงานของตนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกป โดยให
พิจารณาเลื่อนขั้น คาตอบแทนพนักงานจาง ดังนี้
(1) พนักงานจาง ที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทนประจําปหนึ่งขั้น ตองเปนผูมีผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานในระดับดี
(2) พนักงานจาง ที่จะไดรับคาตอบแทนพิเศษจํานวนรอยละ 3 - 5 ของฐานคาตอบแทนกอน
การเลื่อนขั้นคาตอบแทนในปนั้น ตองมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเดน (คะแนน
2.51 - 3.00) โดยหากไดคะแนนการประเมินทั้งปตั้งแต 2.51 - 2.75 จะไดรับ
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คาตอบแทนพิเศษจํานวนรอยละ 3 หากไดคะแนนการประเมินทั้งปตั้งแต 2.76 - 2.90
จะไดรับคาตอบแทนพิเศษจํานวนรอยละ 4 และหากไดคะแนนการประเมินทั้งปตั้งแต 2.91
- 3.00 จะไดรับคาตอบแทนพิเศษจํานวนรอยละ 5 โดยจะไดรับคาตอบแทนพิเศษตั้งแต 1
ตุลาคมของปที่มีการประเมินถึง 30 กันยายนของปถัดไป
ทั้งนี้ ใหผูไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน มีสัดสวนไดไมเกินรอยละ 15 ของพนักงานจาง
แตละประเภทที่มีอยู ณ วันที่ 1 กันยายนของปที่มีการประเมิน
ขอ 30 ในกรณีที่มีการคํานวณเพื่อกําหนดคาตอบแทนพิเศษ หากคํานวณแลวมีเศษไมถึงสิบบาท ใหปรับ
เพิ่มขึ้นเปนสิบบาท
ขอ 31 ใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําคําสั่งเลื่อนขั้นคาตอบแทนและการไดรับคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจางตามการประเมินผลการปฏิบัติงานในขอ 29
ขอ 32 พนักงานจางผูผานการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจางได ใหพนักงานจางผูนั้นไดรับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักการในขอ 29 ได
ขอ 33 ใหพนักงานจางไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการประกันสังคม
เวนแตคาเบี้ยประกันสังคมใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูชําระแทนพนักงานจาง

หมวด 6
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
*****************
ขอ 34 ในระหวางสัญญาจาง ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานจาง ดังตอไปนี้
(1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจ ใหกระทําในกรณีดังตอไปนี้
(ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
(ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง
(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหกระทําในกรณีดังตอไปนี้
(ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
(ข) การประเมินผลสําเร็จของงานตามชวงเวลาที่กําหนดไวในสัญญาจาง
(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางทั่วไป ใหกระทําในกรณีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในหมวดนี้
ขอ 35 พนักงานจางผูใดไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ 34 ใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลรายงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เพื่อใหความเห็นชอบในการเลิกจาง และใหถือวาสัญญาจาง

11

ของพนักงานจางผูนั้นสิ้นสุดลง โดยใหองคการบริหารสวนตําบลแจงใหพนักงานจางผูนั้นทราบ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ทราบมติ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
ขอ 36 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง ตองเปนไปเพื่อประโยชนในการที่องคการบริหารสวน
และนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องตางๆ
ตําบลจะใชเปนเครื่องมือในการบริหารพนักงานจาง
แลวแตกรณี ดังนี้
(1) การเลื่อนคาตอบแทน
(2) การเลิกจาง
(3) การตอสัญญาจาง
(4) อื่น ๆ
ขอ 37 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง มี 2 ประเภท ดังนี้
(1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ
ขอ 38 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปใหประเมินจาก
ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ โดยกําหนดใหมีสัดสวนของผลงานไมนอยกวารอยละ 70
(1) การประเมินผลงานใหพิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้
(ก) ปริมาณงาน
(ข) คุณภาพงาน
(ค) ความทันเวลา
(2)การประเมินคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน องคการบริหารสวนตําบล อาจกําหนดคุณลักษณะที่
จําเปนตอการปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสมของลักษณะภารกิจ และสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจางในตําแหนงตางๆ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ใหใชตามแบบ
แนบทายประกาศหลักเกณฑฯ นี้ หรือปรับใชตามความเหมาะสมของลักษณะงานก็ได
ขอ 39 ใหผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูประเมินพนักงานจางตามภารกิจหรือพนักงานจางทั่วไป แจงใหผูรับการ
ประเมินทราบถึงเปาหมายของการปฏิบัติงานตามตําแหนงและงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ใหสอดคลองกับขอกําหนดการจางที่กําหนด
ในสัญญาจาง
ขอ 40 ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ปละ 2 ครั้ง
ตามปงบประมาณ คือ
ครั้งที่ 1 ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม
ครั้งที่ 2 ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน
ขอ 41 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย
(1) นายกองคการบริหารสวนตําบลหรือรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย
เปนประธานกรรมการ
(2) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เปนกรรมการ
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(3) ผูอํานวยการกองหรือผูอํานวยการสวนที่มีพนักงานจาง
ตามภารกิจหรือพนักงานจางทั่วไปปฏิบัติงานอยู

เปนกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีหนาที่ในการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมจากการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาหรือผูประเมิน กอนที่จะเสนอผลการประเมินตอ
นายกองคการบริหารสวนตําบล
ขอ 42 เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแตละครั้ง ใหผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูประเมิน แจงผลการ
ประเมินใหพนักงานจางตามภารกิจหรือพนักงานจางทั่วไปผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษาแนะนําแกพนักงานจางดังกลาว
เพื่อแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น
ขอ 43 พนักงานจางตามภารกิจหรือพนักงานจางทั่วไปผูใด ซึ่งผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงาน
แลว มีคาเฉลี่ยของผลการประเมินติดตอกัน 2 ครั้งต่ํากวาระดับดี ใหผูบังคับบัญชาทําความเห็นเสนอนายกองคการบริหาร
สวนตําบลเพื่อพิจารณาเลิกจาง โดยหากนายกองคการบริหารสวนตําบลเห็นควรเลิกจาง ใหเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เพื่อพิจารณามีมติ เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) มีมติประการ
ใดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติตามมตินั้น
ขอ 44 กรณีที่จะมีการตอสัญญาจาง ใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาในการ
ตอสัญญาจาง โดยผูที่ไดรับการพิจารณาใหตอสัญญาจาง จะตองมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยยอนหลัง 2 ป ไมต่ํา
กวาระดับดี ทั้งนี้ การตอสัญญาจางใหผูบังคับบัญชาทําความเห็นเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล เพื่อพิจารณาสั่งจางตอไป
ขอ 45 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง ดังตอไปนี้
(1) ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล และผูรับผิดชอบงาน/โครงการรวมกัน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ
(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ
ใหประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงานตามเปาหมายและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน โดยสอดรับกับขอตกลง/เงื่อนไขใน
สัญญาจาง ทั้งนี้โดยกําหนดใหมีสัดสวนของผลงานไมนอยกวารอยละ 80
(3) ใหองคการบริหารสวนตําบล กําหนดระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
จางผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนระยะ เมื่องาน / โครงการ ไดดําเนินการสําเร็จไปแลวรอยละ 25
รอยละ 50 รอยละ 75 และรอยละ 100 โดยเทียบเคียงกับเปาหมายของงาน /
โครงการ
ขอ 46 ใหองคการบริหารสวนตําบลวางระบบการจัดเก็บผลการประเมิน เพื่อนําไปใชตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไวในขอ 36

หมวด 7
วินัยและการรักษาวินัย
*****************
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ขอ 47 พนักงานจาง มีหนาที่ตองปฏิบัติงานตามที่กําหนดในประกาศหลักเกณฑฯ นี้ ตามที่องคการบริหาร
สวนตําบลกําหนด และตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาจาง และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่
ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ขอ 48 พนักงานจาง ตองรักษาวินัยโดยเครงครัดตามที่กําหนดไวเปนขอหามและขอปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข ของพนักงานสวนตําบล
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
กําหนดไว
พนักงานจางผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานจางผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย
จะตองไดรับโทษทางวินัย ซึ่งมี 4 สถาน คือ
(1) ภาคทัณฑ
(2) ตัดคาตอบแทน
(3) ลดขั้นเงินคาตอบแทน
(4) ไลออก
ขอ 49 การกระทําความผิดดังตอไปนี้ ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(1)กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ
(2)จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเงื่อนไขที่กําหนดใหปฏิบัติจนเปน
เหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(3)ปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(4)ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา หรือขัดคําสั่ง หรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชาตามขอ 47 จนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(5)ประมาทเลินเลอ จนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(6) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางาน เปนเวลาติดตอกันเกินกวาเจ็ดวัน
(7) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางาน จนทําใหงานไมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด จนเปนเหตุให
ทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(8) ประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือกระทําความผิดอาญาโดยมีคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกหรือ
หนักกวาโทษจําคุก
(9) การกระทําอื่นใดที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนดวาเปนความผิด
วินัยอยางรายแรง
ขอ 50 เมื่อมีกรณีที่พนักงานจางถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตองใหโอกาสพนักงานจางที่ถูกกลาวหาชี้แจง และแสดง
พยานหลักฐาน เพื่อใหเกิดความเปนธรรม ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏวาพนักงานจางผูนั้นกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล รายงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา แตถาไมมีมูลกระทํา
ผิดใหสั่งยุติเรื่อง และรายงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวน
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ตําบล (ก.อบต.จังหวัด) มีมติประการใด ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติตามมตินั้น ภายในเจ็ดวันนับแตวัน
รับทราบมติ แตถาไมมีมูลกระทําความผิดใหสั่งยุติเรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการสอบสวนพนักงานจางตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข ของพนักงานสวนตําบล ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) โดยอนุโลม
ขอ 51 ในกรณีที่ปรากฏวาพนักงานจางกระทําความผิดวินัยไมรายแรง ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
หรือผูบังคับบัญชาของพนักงานจางที่ไดรับมอบหมาย สอบสวนใหไดความจริงและยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร
กรณีที่ผลการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ปรากฏวาพนักงานจางผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลหรือผูบังคับบัญชาของพนักงานจางที่ไดรับมอบหมาย พิจารณาสั่งลงโทษพนักงานจางผูนั้น ในสถาน
โทษและอัตราโทษ ดังนี้
(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล สั่งลงโทษภาคทัณฑ หรือตัดเงินคาตอบแทนครั้งหนึ่ง
ไมเกิน 5% และเปนเวลาไมเกินสามเดือน หรือลดขั้นเงินคาตอบแทนครั้งหนึ่งไมเกินหนึ่ง
ขั้น
(2) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล สั่งลงโทษภาคทัณฑ หรือตัดเงินคาตอบแทนครั้งหนึ่งไมเกิน
5% และเปนเวลาไมเกินสองเดือน
(3) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวน สั่งลงโทษภาคทัณฑ หรือตัดเงินคาตอบแทนครั้งหนึ่ง
ไมเกิน 5% และเปนเวลาไมเกินหนึ่งเดือน
(4) หัวหนาฝายหรือหัวหนางานสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ
การสั่งลงโทษตามวรรคสอง ใหสั่งลงโทษตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด ถามีเหตุอันควรลดหยอน
จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษภาคทัณฑ ใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยหรือมีเหตุ
อันควรลดหยอน ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน
ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาว
ตักเตือนก็ได

เมื่อไดมีการสั่งลงโทษหรือทําทัณฑบนเปนหนังสือ หรือวากลาวตักเตือน หรือสั่งยุติเรื่องกรณีไมมีมูลกระทํา
ความผิด ใหรายงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
(ก.อบต.จังหวัด) มีมติประการใด ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติตามมตินั้น ภายในเจ็ดวันนับแตวันทราบมติ
ขอ 52 การพิจารณาเกี่ยวกับรายงานตามขอ 50 และขอ 51 และการสั่งลงโทษแบบคําสั่งลงโทษให
เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกขของ
พนักงานสวนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) โดยอนุโลม
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หมวด 8
การอุทธรณ และการรองทุกข
*****************
ขอ 53 พนักงานจางผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย หรือเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดย
ไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย หรือเกิดความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอตน
ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกข โดยใหนําหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจาก
ราชการ การอุทธรณและการรองทุกข ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) มาใชโดยอนุโลม

หมวด 9
การสิ้นสุดสัญญาจาง
*****************
ขอ 54 สัญญาจางสิ้นสุดลงเมื่อ
(1) ครบกําหนดตามสัญญาจาง
(2) พนักงานจางขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามประกาศหลักเกณฑฯ นี้
(3) พนักงานจางตาย
(4) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ 34
(5) พนักงานจางถูกไลออก เพราะกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง
(6) เหตุอื่นตามที่กําหนดไวในมาตรฐานทั่วไปนี้ หรือตามสัญญาจาง
ขอ 55 ในสัญญาจาง พนักงานจางผูใดประสงคจะลาออกจากการปฏิบัติงาน ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอ
นายกองคการบริหารสวนตําบล ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การ
อุทธรณ และการรองทุกขของพนักงานสวนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) โดยอนุโลม
ขอ 56 องคการบริหารสวนตําบล อาจบอกเลิกสัญญาจางกับพนักงานจางผูใดกอนครบกําหนด
ตามสัญญาจางได โดยไมตองบอกกลาวลวงหนา และไมเปนเหตุที่พนักงานจางจะเรียกรองคาตอบแทนการเลิกสัญญาจางได เวน
แตคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) จะกําหนดใหในกรณีใดไดรับคาตอบแทนการออกจากงานโดยไมมี
ความผิดไว
ขอ 57 เพื่อประโยชนแหงทางราชการ องคการบริหารสวนตําบลอาจสั่งใหพนักงานจางไปปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาจางได โดยไมเปนเหตุใหพนักงานจางอางขอเลิกสัญญาจางหรือเรียกรองประโยชนตอบ
แทนใดๆ ในการนี้องคการบริหารสวนตําบล อาจกําหนดใหคาลวงเวลาหรือคาตอบแทนอื่นจากการสั่งใหไปปฏิบัติงานดังกลาวก็ได
ขอ 58 ในกรณีที่บุคคลใดพนจากการเปนพนักงานจางแลว หากในการปฏิบัติงานของบุคคลนั้นในระหวางที่
เปนพนักงานจางกอใหเกิดความเสียหายแกสวนราชการ ใหบุคคลดังกลาวตองรับผิดชอบในความเสียหายดังกลาว เวนแตความ
เสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย ในการนี้องคการบริหารสวนตําบล อาจหักคาตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้นจะไดรับจาก
องคการบริหารสวนตําบลไวเพื่อชําระคาความเสียหายดังกลาวก็ได
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หมวด 10
การลา
*****************
ขอ 59 การลาปวยของพนักงานจางกําหนดไวดังนี้
(1) การลาปวยกรณีปกติ
(ก) ในปหนึ่งพนักงานจางตามภารกิจหรือพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลาปวยโดย
ไดรับคาตอบแทนอัตราปกติระหวางลาไดไมเกินหกสิบวัน
(ข) พนักงานจางทั่วไปที่มีระยะเวลาการจางหนึ่งป มีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาตอบแทนอัตรา
ปกติระหวางลา ในชวงระยะเวลาการจางไมเกินสิบหาวันทําการ ในกรณีที่มีระยะเวลา
การจางตั้งแตเกาเดือนขึ้นไปแตไมถึงหนึ่งป มีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาตอบแทนอัตรา
ปกติระหวางลาในชวงระยะเวลาการจางไมเกินแปดวันทําการ ในกรณีมีระยะเวลาการ
จางตั้งแตหกเดือนขึ้นไปแตไมถึงเกาเดือน มีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาตอบแทนอัตรา
ปกติระหวางลาในชวงระยะเวลาการจางไมเกินหกวันทําการ ในกรณีที่มีระยะเวลาการ
จางต่ํากวาหกเดือน มีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติระหวางลา
ในชวงระยะเวลาการจางไมเกินสี่วันทําการ
(2) การลาปวยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่
(ก) พนักงานจางตามภารกิจหรือพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ปวยเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการในหนาที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติราชการในหนาที่ หรือถูกประทุษรายเพราะ
เหตุกระทําตามหนาที่ ถาลาปวยครบตาม (1) (ก) แลวยังไมหาย และแพทยของ
ทางราชการลงความเห็นวามีทางที่จะรักษาพยาบาลใหหายและสามารถทํางานได
ก็ใหลาปวยเพื่อรักษาพยาบาลเทาที่นายกองคการบริหารสวนตําบล เห็นสมควร
อนุญาตใหลา โดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติ แตถาแพทยลงความเห็นวาไมมีทางที่
จะรักษาพยาบาลใหหายได ก็ใหพิจารณาเลิกจาง
(ข) ถาอันตรายหรือการเจ็บปวย หรือการถูกประทุษรายอันเกิดจากกรณีดังกลาวใน (ก)
ทําใหพนักงานจางตามภารกิจ หรือพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษผูใด ตกเปน
ทุพพลภาพหรือพิการ อันเปนเหตุจะตองเลิกจางตามประกาศหลักเกณฑฯ นี้ หาก
นายกองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาเห็นวาพนักงานจางผูนั้นยังอาจปฏิบัติหนาที่
อื่นใดที่เหมาะสมได และเมื่อพนักงานจางผูนั้นสมัครใจจะปฏิบัติหนาที่ตอไป ใหสั่ง
พนักงานจางผูนั้นไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอื่นที่เหมาะสม โดยไมตองเลิกจางก็ได
โดยใหอยูในดุลพินิจของนายกองคการบริหารสวนตําบล
(ค) พนักงานจางทั่วไปปวย เพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติงานใน
หนาที่ หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่ ถาลาปวยครบตาม (1) (ข)
แลวยังไมหายและแพทยของทางราชการ ลงความเห็นวามีทางที่จะรักษาพยาบาล
ใหหายและสามารถทํางานได ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจอนุญาตให
ลาปวยเพื่อรักษาพยาบาล โดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติไดตามที่เห็นสมควร
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แตตองไมเกินหกสิบวัน และถาแพทยลงความเห็นวาไมมีทางที่จะรักษาใหหายได
ใหพิจารณาเลิกจาง
พนักงานจางผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติงานได ใหยื่นใบลาตอนายกองคการบริหารสวนตําบลกอน
หรือในวันที่ลา เวนแตกรณีจําเปนจะเสนอหรือจัดสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได
การลาปวยเกินสามวัน ตองมีใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งสงพรอมกับใบลาดวย เวนแตผูมีอํานาจ
อนุญาตใหลาจะเห็นสมควรเปนอยางอื่น
ขอ 60 ในปหนึ่งพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลากิจสวนตัว รวมทั้งลา
ไปตางประเทศ โดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติระหวางลาไมเกินสี่สิบหาวันทําการ แตในปแรกที่ไดรับการจาง ใหไดรับ
คาตอบแทนระหวางลาไมเกินสิบหาวัน
พนักงานจางตามวรรคหนึ่ง ผูใดประสงคจะลากิจสวนตัว ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น และ
เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได เวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถขอรับอนุญาตไดทันจะเสนอใบลาพรอมระบุเหตุจําเปนไว
แลวหยุดราชการไปกอนก็ได แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
ขอ 61 การลาพักผอนประจําปของพนักงานจาง ใหเปนไปตามที่กําหนดสําหรับพนักงานสวนตําบล
โดยอนุโลม
ขอ 62 พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรับ
คาตอบแทนนับรวมวันหยุดประจําสัปดาหและวันหยุดพิเศษในระหวางลาไมเกินเกาสิบวัน
พนักงานจางที่ลาคลอดบุตรตามวรรคหนึ่ง หากประสงคจะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรเพิ่มอีก ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อ
เลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดอีกไมเกินสามสิบวันทําการ และใหนับรวมในวันลากิจ
สวนตัวสี่สิบหาวันทําการดวย
พนักงานจางทั่วไปที่จางไวปฏิบัติงานตอเนื่อง มีสิทธิลาเนื่องจากการคลอดบุตรปหนึ่งไมเกินเกาสิบวัน โดยมีสิทธิ
ไดรับคาตอบแทนระหวางลาจากองคการบริหารสวนตําบลไมเกินสี่สิบหาวัน เวนแตกรณีที่จางปฏิบัติงานในปแรกไมครบเจ็ดเดือน
ไมอยูในขายไดรับสิทธิดังกลาว
ขอ 63 พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ที่ยังไมเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
หรือยังไมเคยไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประสงคจะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย
แลวแตกรณี มีสิทธิลาโดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติระหวางลาไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน ในปแรกที่จางเขาปฏิบัติงานเปน
พนักงานจาง ดังกลาวจะไมไดรับคาตอบแทนระหวางลา
ผูประสงคจะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นกอน
วันอุปสมบทหรือวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ไมนอยกวาหกสิบวัน เวนแตมีเหตุผลอันสมควรจะเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชา
นอยกวาหกสิบวันก็ได
อํานาจการอนุญาตใหลาเปนของนายกองคการบริหารสวนตําบล
ขอ 64 การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร เขารับการระดมพล เขารับการฝกวิชาการทหาร เขา
รับการทดลองความพรั่งพรอม ใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) พนักงานจางมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อเขารับราชการทหาร ตามกฎหมายวาดวยการ
รับราชการทหารโดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติ ในระหวางนั้นการลาดังกลาวจะตองใหผูลาแสดง
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จํานวนวันที่ตองเดินทางไปกลับ และวันที่ตองอยูเพื่อตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหารเทาที่
จําเปน เพื่อประกอบการพิจารณา
(2) พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลาเขารับการระดมพลหรือเขารับ
การฝกวิชาการทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมโดยใหไดรับคาตอบแทนอัตราปกติ
ในระหวางการระดมพล หรือเขารับการฝกวิชาการทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม
นั้นแตถาพนระยะเวลาของการดังกลาวแลว ไมมารายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน
ใหงดจายคาตอบแทนหลังจากนั้นไวจนถึงวันเขาปฏิบัติงาน เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปน
นายกองคการบริหารสวนตําบล จะใหจายคาตอบแทนระหวางนั้นตอไปอีกก็ได
แตตองไมเกินเจ็ดวัน
(3) ในกรณีพนักงานจางทั่วไปลาเขารับการฝกวิชาการทหาร ใหไดรับคาตอบแทนอัตราปกติไมเกิน
หกสิบวัน สวนการลาเพื่อเขารับการระดมพล หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมแลวแต
กรณีใหไดรับคาตอบแทนอัตราปกติไมเกินสามสิบวัน
ในกรณีการลาตาม (2) และ (3) หากพนักงานจางไดรับเงินเดือนตามชั้นยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแลว ไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนขององคการบริหารสวนตําบล อํานาจการอนุญาตใหลาเปนของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล
ขอ 65 การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบายของพนักงานจาง ใหนับเปนการลาครึ่งวันตามประเภทการลา
นั้นๆ
ขอ 66 การลาและการจายคาตอบแทนระหวางลา นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศหลักเกณฑฯ นี้
ใหอยูในดุลพินิจของนายกองคการบริหารสวนตําบล
การอนุญาตใหลาตามขอ 59 , 60 , 61 และขอ 62 ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด

หมวด 11
การจายคาตอบแทน
*****************
ขอ 67 หามสั่งพนักงานจางไปปฏิบัติราชการในทองถิ่นอื่น เวนแตในกรณีจําเปนแทจริงที่ตองใชความรู
ความชํานาญพิเศษ หรือความไววางใจในพนักงานจางนั้น และไมอาจหาจางไดในทองถิ่นนั้น
ขอ 68 การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ หรือการปฏิบัติราชการในวันหยุดประจําสัปดาห หรือใน
วันหยุดพิเศษซึ่งจะตองจายคาตอบแทนนอกเวลาหรือคาตอบแทนในวันหยุด ใหกระทําไดในกรณีที่จําเปนหรือรีบดวน โดยมี
คําสั่งของ ผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเปนหลักฐาน

ขอ 69 การจายคาตอบแทนในวันทํางานปกติและกําหนดเวลาทํางาน ใหเปนไปดังตอไปนี้
(ก) กําหนดใหจายคาตอบแทนเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทิน โดยปกติใหจายในวันสิ้นเดือน
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ถาวันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ใหจายไดในวันเปดทําการกอนวันสิ้นเดือน ในกรณีที่มี
ความจําเปนที่จะกําหนดวันจายคาตอบแทนเปนวันอื่นของเดือนถัดไป จะตองไดรับอนุมัติจาก
นายกองคการบริหารสวนตําบล
(ข) กําหนดเวลาทํางานปกติ ใหเปนไปตามเวลาทํางานของทางราชการ เวนแตถามีงานเปนลักษณะ
พิเศษที่จะเขาทํางานและเลิกงานตามปกติไมได ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูกําหนด
โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละเจ็ดชั่วโมง แตสัปดาหละไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง
ไมรวมเวลาหยุดพัก
ขอ 70 การจายคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ หรือปฏิบัติราชการวันหยุดประจํา
สัปดาหหรือในวันหยุดพิเศษ ใหเปนไปตามระเบียบหรือกฎหมายที่ใชสําหรับพนักงานสวนตําบลโดยอนุโลม
ขอ 71 การจายคาตอบแทน ในกรณีพนักงานจางถูกสั่งใหไปปฏิบัติงานในทองถิ่นอื่นตามขอ 67
ใหถือปฏิบัติดังนี้
(1)ใหจายคาตอบแทนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ
(2)การปฏิบัติงานในวันทํางานปกติ การปฏิบัติงานนอกเวลา การปฏิบัติงานในวันหยุดหรือในกรณี
ในวันหยุดพิเศษ ใหจายคาตอบแทนไดตามเกณฑ เสมือนปฏิบัติงานในสํานักงานที่ตั้งปกติ
เวนแตในกรณีวันหยุดประจําสัปดาหซึ่งปกติไมจายคาตอบแทนให ใหจายคาตอบแทนอัตราปกติ
ขอ 72 พนักงานจางผูใดตายในระหวางรับราชการ ใหจายคาตอบแทนจนถึงวันที่ถึงแกความตาย หรือเพียง
วันที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนกอนวันถึงแกความตาย และใหจายเงินชวยพิเศษจํานวนสามเทาของอัตราคาตอบแทนปกติทั้งเดือน
ในเดือนสุดทายกอนวันถึงแกความตาย
ขอ 73 พนักงานจางซึ่งถูกสั่งพักราชการผูใดถึงแกความตาย ผูมีอํานาจไดวินิจฉัยตามขอ 77 แลวสั่ง
จาย คาตอบแทนเปนจํานวนเทาใด ใหจายคาตอบแทนตามจํานวนที่วินิจฉัยใหจนถึงวันที่ถึงแกความตาย หรือเพียงวันที่มีสิทธิ
ไดรับ คาตอบแทนกอนวันถึงแกความตาย นอกจากนี้ใหจายเงินชวยพิเศษอีกจํานวนหนึ่งเปนจํานวนสามเทาของจํานวน
คาตอบแทนนั้น
ถาผูมีอํานาจวินิจฉัยแลวสั่งไมจายคาตอบแทน ใหจายคาตอบแทนใหเพียงวันสุดทายที่ผูนั้นมาปฏิบัติงานและ
ไมมีการจายเงินชวยพิเศษ
ขอ 74 พนักงานจางที่ขาดหรือหนีราชการ หามมิใหจายคาตอบแทนสําหรับวันที่ขาดหรือหนีราชการนั้น
พนักงานจางผูใดตายในระหวางขาดราชการ ใหจายคาตอบแทนใหเพียงวันสุดทายที่ผูนั้นมาปฏิบัติงานและไมมี
การจายเงินชวยพิเศษ
ขอ 75 คาตอบแทนที่จายตามขอ 72 ถึงขอ 74 เปนทรัพยสินของผูตายในขณะตาย และใหจายแกผูมี
สิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก
เงินชวยพิเศษตามขอ 72 หรือขอ 73 ใหจายแกบุคคลซึ่งพนักงานจางไดแสดงเจตนา ระบุไวเปนหนังสือตาม
แบบที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด
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ถาพนักงานจางผูตายมิไดแสดงเจตนาระบุไวตามวรรคสอง หรือบุคคลซึ่งพนักงานจางผูตาย ไดแสดงเจตนาระบุ
ไวไดตายไปเสียกอน ใหจายแกบุคคลตามลําดับกอนหลัง ดังตอไปนี้
(1)คูสมรส
(2)บุตร
(3)บิดามารดา
(4)ผูที่ไดอยูในอุปการะของผูตายตลอดมา โดยจําเปนตองมีผูอุปการะและความตายของผูนั้นทําให
ไดรับความเดือดรอนเพราะขาดความอุปการะ ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลเห็นวามีหลักฐาน
แสดงไดวาเปนผูอยูในอุปการะของผูตาย
(5)ผูที่อุปการะเลี้ยงดูใหการศึกษาผูตายมาแตเยาว ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลเห็นวามี
หลักฐานแสดงไดวาเปนผูอุปการะผูตาย เมื่อปรากฏวามีบุคคลในลําดับกอนดังกลาวในวรรคสาม
บุคคลนั้นมีสิทธิรับเงินชวยพิเศษแตในลําดับเดียว ผูที่อยูในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับเงิน
ชวยพิเศษ
ถาบุคคลดังกลาวขางตนไมมีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่พนักงานจางผูนั้นถึงแกความตาย
การจายเงินชวยพิเศษก็เปนอันไมตองจาย
ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบล มีความจําเปนตองเขาเปนผูจัดการศพพนักงานจางผูถึงแกความตาย
เพราะไมมีผูใดเขาจัดการศพในเวลาอันควร ก็ใหองคการบริหารสวนตําบลหักคาใชจายจากเงินชวยพิเศษที่ตองจายตามประกาศ
หลักเกณฑฯ นี้ไดเทาที่จายจริง และมอบสวนที่เหลือใหแกผูมีสิทธิไดรับ
ขอ 76 องคการบริหารสวนตําบลใด มีความจําเปนที่จะตองสั่งใหพนักงานจางไปฝกอบรม หรือดูงาน
เกี่ยวกับหนาที่ที่พนักงานจางนั้นปฏิบัติอยู ณ ตางประเทศ หรือภายในประเทศโดยใหไดรับคาตอบแทนอัตราปกติตลอด
ระยะเวลาที่ไป ฝกอบรมหรือดูงานนั้น ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูอนุมัติ
ขอ 77 พนักงานจางที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟอง
คดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา และถูกสั่งพักราชการไวกอนจนกวาคดีหรือกรณีถึงที่สุด การจายคาตอบแทน
ระหวางพักราชการ ใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) พนักงานจางผูใดถูกสั่งพักราชการ ใหงดการเบิกจายคาตอบแทนตั้งแตวันที่ถูกสั่งพักราชการไวกอน
เวนแตพนักงานจางผูนั้นไดปฏิบัติราชการตามหนาที่ลวงเลยวันใหพักราชการ เพราะมิไดทราบคําสั่ง
ใหเบิกจายคาตอบแทนใหถึงวันที่ทราบ หรือควรไดรับทราบคําสั่งนั้น
(2) ถาปรากฏวาพนักงานจางผูถูกสั่งพักราชการไวกอน มิไดกระทําความผิดและไมมีมลทินหรือมัวหมอง
ใหจายคาตอบแทนใหเต็มอัตราปกติ
(3) ถาปรากฏวาพนักงานจางผูถูกสั่งพักราชการไวกอน มิไดกระทําความผิดแตมีมลทินหรือมัวหมอง
หรือกระทําความผิด แตถูกลงโทษไมถึงไลออก ใหจายคาตอบแทนไดครึ่งหนึ่งของคาตอบแทนอัตราปกติ
(4) ถาปรากฏวาพนักงานจางผูถูกสั่งพักราชการไวกอน ไดกระทําความผิดและถูกลงโทษไลออก
หามจายคาตอบแทน
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(5) ในกรณีพนักงานจางซึ่งถูกสั่งพักราชการไวกอน ผูใดถึงแกความตายกอนคดีหรือกรณีถึงที่สุด
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาวินิจฉัยตอไปดวยวาควรจะจายคาตอบแทนระหวางเวลานั้น
หรือไม เพียงใด โดยอนุโลม (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ใหจายคาตอบแทนตามจํานวนที่วินิจฉัยใหจนถึง
วันที่ถึง
แกความตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนกอนถึงแกความตาย
กรณีใหออกจากราชการไวกอน ใหถือปฏิบัติทํานองเดียวกับการจายคาตอบแทนระหวางพักราชการ
ขอ 78 ใหนําความในขอ 77 มาใชบังคับแกการจายคาตอบแทนพนักงานจาง ระหวางอุทธรณคําสั่ง
ลงโทษ ไลออก หรือระหวางถูกพนักงานสอบสวนควบคุมตัวดําเนินคดีอาญา หรือถูกควบคุมตัวตามคําพิพากษาของศาลโดย
อนุโลม
ขอ 79 การจายคาตอบแทนของผูซึ่งถูกลงโทษตัดคาตอบแทน ถาภายหลังผูนั้นไดรับการแตงตั้งหรือ
ปรับคาตอบแทน โดยไดรับคาตอบแทนตางจากเดิมและยังไมพนโทษตัดคาตอบแทน ใหคงตัดคาตอบแทนตอไปตามจํานวนเดิม
การจายคาตอบแทนในกรณี
(1) ลาออก ใหจายใหถึงวันกอนถึงกําหนดลาออก แตถาถึงกําหนดลาออกแลวยังไมไดรับทราบ
คําสั่งอนุญาตใหลาออก และพนักงานจางผูนั้นยังคงปฏิบัติราชการตอมา ใหจายไดถึงวันทราบ
คําสั่งหรือควรไดรับทราบคําสั่ง
(2) ไลออกหรือเลิกจาง ใหจายไดถึงวันกอนระบุในคําสั่ง แตถายังไมรับทราบคําสั่งและ
พนักงานจางผูนั้นยังคงปฏิบัติราชการตอมา ใหจายไดถึงวันทราบคําสั่งหรือควรไดรับทราบคําสั่ง
(3) สิ้นสุดสัญญาจาง ใหจายไดถึงวันสุดทายที่ระบุไวในสัญญาจางการจายคาตอบแทนพนักงาน
จาง ผูที่มิไดมาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศหลักเกณฑฯ นี้ และเปนกรณี
เดียวกับที่กฎหมายวาดวยการนั้นบัญญัติสิทธิไวสําหรับพนักงานสวนตําบล หรือคณะรัฐมนตรี
กําหนดสิทธิใหจายเงินเดือนขาราชการไวแลว ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) กําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนพนักงานจางใหสอดคลองกับกฎหมาย หรือ
มติคณะรัฐมนตรีดังกลาว โดยไมขัดหรือแยงกับประกาศหลักเกณฑฯ นี้
ขอ 80 พนักงานจางมีสิทธิไดรับเงินทําขวัญตามระเบียบ กฎหมาย หรือหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินทํา
ขวัญพนักงานสวนตําบลและพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งไดรับ
อันตรายหรือปวยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหนาที่
ขอ 81 ใหองคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานกลางทะเบียนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
โดยดําเนินการจัดทําทะเบียนพนักงานจาง แกไขและเปลี่ยนแปลงรายการตางๆ ใหเปนปจจุบันเสมอ และเก็บรักษาไว ณ องคการ
บริหารสวนตําบล
ทะเบียนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ถือเปนเอกสารลับของทางราชการไมพึงเปดเผยตอผูอื่น
การขอคัดทะเบียนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล หรือตรวจสอบรายการใหดําเนินการขออนุมัติตามระเบียบของทาง
ราชการ
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ขอ 82 ใหพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติ
ตนตามประกาศกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่กําหนดไวสําหรับพนักงานสวนตําบล ตามที่คณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด

บทเฉพาะกาล
*****************
ขอ 83 ในกรณีที่อัตราพนักงานจางตามประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลวางลงในทุกกรณี ใหยุบเลิกตําแหนงนั้น หากยังไมมีกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง
และองคการบริหารสวนตําบล ยังมีความจําเปนไมอาจจางเหมาบริการได ใหขออนุมัติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) เพื่อพิจารณากําหนดใหเปนพนักงานจางตามภารกิจ หรือพนักงานจางทั่วไปแลวแตกรณี
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่

13 สิงหาคม พ.ศ.2547

ประธานกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครสวรรค

