ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
สําหรับลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล
********************************
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความตองการและความเหมาะสมของทองถิ่น ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 บัญญัติใหคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบลกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับลูกจางของ
องคการบริหารสวนตําบล ใหมีมาตรฐานที่สอดคลองกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับมติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
ในการประชุมครั้งที่ 7 / 2544 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2544 จึงกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลสําหรับลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในมาตรฐานทั่วไปนี้
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการที่องคการบริหารสวนตําบลประกาศ
จัดตั้งขึ้นตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และลูกจางลักษณะ
ผูชํานาญงาน ขององคการบริหารสวนตําบล โดยไมรวมถึงลูกจางของกิจการพาณิชยของ
องคการบริหารสวนตําบล
“ลูกจางประจํา” หมายความวา ลูกจางรายเดือน รายวัน และรายชัว่ โมง ที่จางไวปฏิบัติงาน
ที่มีลักษณะประจํา โดยไมมกี ําหนดเวลาการจางตามอัตราและจํานวนทีก่ ําหนดไว
และรับเงินคาจางจากงบประมาณหมวดคาจางประจําขององคการบริหารสวนตําบลหรือ
หมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลดวย
“ลูกจางชั่วคราว” หมายความวา ลูกจางรายเดือน รายวัน และรายชัว่ โมง
ที่จางไวปฏิบัตงิ านที่มีลักษณะชั่วคราว และหรือมีกําหนดเวลาจาง แตทั้งนี้ระยะเวลาการจาง
ตองไมเกินปงบประมาณ และรับเงินคาจางจากงบประมาณหมวดคาจางชั่วคราวหรือจาก
ยอดเงินอืน่ ใด
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“ลูกจางลักษณะผูชํานาญงาน” หมายความวา ลูกจางซึ่งมีความรูความชํานาญ
ในงานเฉพาะอยางที่จะตองปฏิบัติเปนอยางดี ทั้งเคยปฏิบัติงานชนิดนัน้ มานานไมนอ ยกวา 5 ป
โดยมีใบรับรองความรูความชํานาญและความสามารถในการทํางานจากสถานที่ทํางานเดิมที่ผูนั้นเคยปฏิบัติงาน
มาแลว
“เวลาทํางานปกติ” หมายความวา เวลาทํางานของทางราชการหรือเวลาอื่นใด
ที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลกําหนดตามลักษณะงานใหเปนเวลาทํางานปกติ
“วันหยุดประจําสัปดาห” หมายความวา วันอาทิตย หรือวันอื่นใดที่ประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลกําหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมตามลักษณะงานของ
องคการบริหารสวนตําบล โดยอาจกําหนดวันหยุดประจําสัปดาห เปนสองวันก็ได
“วันหยุดพิเศษ” หมายความวา วันหยุดทีท่ างราชการประกาศเปนวันหยุด
ราชการ นอกจากวันหยุดประจําสัปดาห
“คาจางอัตราปกติ” หมายความวา คาจางรายเดือน รายวัน และรายชัว่ โมง รวมถึงเงินเพิ่ม
พิเศษสําหรับการสูรบตามอัตราที่กําหนดจายใหลูกจางสําหรับการปฏิบัติงานปกติ
“คาจางรายเดือน” หมายความวา คาจางที่กําหนดอัตราจายเปนรายเดือน รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับการสูรบ
“คาจางรายวัน” หมายความวา คาจางที่กาํ หนดอัตราจายเปนรายวันในวันทํางานปกติ รวมถึง
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ
“คาจางรายชั่วโมง” หมายความวา คาจางที่กําหนดอัตราจายเปนรายชัว่ โมง
ในวันทํางานปกติ รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ
“คาจางนอกเวลา” หมายความวา คาจางที่กาํ หนดจายใหแกลูกจางรายวันและ
รายชั่วโมง เนื่องจากตองปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ
“คาจางในวันหยุด” หมายความวา คาจางที่กําหนดจายใหแกลูกจางรายวันและ
รายชั่วโมง กรณีสั่งใหปฏิบตั ิราชการในวันหยุดประจําสัปดาหหรือวันหยุดพิเศษ
“คาอาหารทําการนอกเวลา” หมายความวา คาอาหารที่กําหนดจายใหแกลูกจางรายเดือน
เนื่องในการปฏิบัติราชการนอกเวลาทําการปกติหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจําสัปดาหหรือวันหยุดพิเศษ
“เงินชวยพิเศษ” หมายความวา เงินชวยเหลือคาทําศพของลูกจางที่จายในกรณี
ลูกจางถึงแกความตายในระหวางรับราชการ
“ทองถิ่นอื่น” หมายความวา ทองถิ่นที่ลูกจางตองเดินทางไปปฏิบัติราชการ
นอกเขตองคการบริหารสวนตําบลที่ตนสังกัด
“ฝกอบรม” หมายความวา การเพิม่ พูนความรูความชํานาญ หรือประสบการณ ดวยการเรียน
การวิจยั การอบรม การสัมมนา หรือการปฏิบัติงานโดยไมมกี ารรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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ตามกฎ ก.พ.วาดวยการนั้น และหมายความรวมตลอดถึงการฝกฝนภาษาและการรับคําแนะนํากอนเขา
ฝกอบรมหรือการดูงานที่เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม หรือตอจากการฝกอบรมนั้นดวย
“ดูงาน” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูห รือประสบการณดวยการสังเกตการณ
“ป” หมายความวา ปงบประมาณ
หมวด 1
คุณสมบัตขิ องลูกจาง
ขอ 2 ผูที่จะเขารับราชการเปนลูกจาง อยางนอยจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
เบื้องตน ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหาสิบหาป
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
(5) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด
(6) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพกั ราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ
ไวกอน ตามมาตรฐานกลาง มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานสวนตําบล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนที่รังเกียจของสังคม
(8) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(9) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(10) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอืน่ ของรัฐ
(12)ไมเปนผูเ คยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินยั ตาม
มาตรฐานทัว่ ไป หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล ตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินยั ตามมาตรฐานทัว่ ไป
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล ตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ

4

ขอ 3 คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล มีอํานาจพิจารณายกเวนสําหรับ
ลูกจางผูที่ขาดคุณสมบัติตามขอ 2 (2) เปนรายบุคคลได แตอายุไมต่ํากวาสิบแปดป และไมเกิน
หกสิบป หรือการจางลูกจางลักษณะผูชํานาญงาน มีอํานาจพิจารณายกเวนสําหรับลูกจาง
ผูที่ขาดคุณสมบัติตามขอ 2 (2) และ (10) เปนรายบุคคลได
ผูที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 2 (7) (9) (10) หรือ (14) เพื่อ
ประโยชนทางราชการ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลอาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได หรือผูที่
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 2 (11) หรือ (12) ถาผูนั้นไดออกจากงานหรือราชการไป
เกินสองปแลว หรือผูที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 2 (13) ถาผูนั้นไดออกจากงานหรือ
ราชการไปเกินสามปแลว และมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือราชการเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได สําหรับการขอยกเวนและการ
พิจารณายกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามใหนําขัน้ ตอนและวิธกี ารที่กําหนดสําหรับ
พนักงานสวนตําบลมาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด 2
การกําหนดตําแหนง การจาง อัตราคาจาง และการแตงตัง้
ขอ 4 การกําหนดมาตรฐานตําแหนงของลูกจาง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของ
ลูกจาง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด
ขอ 5 การกําหนดจํานวนตําแหนงลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล ยกเวน
ลูกจางที่รับคาจางจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนดวาจะมีตําแหนงใด
ในหนวยงานหรือสวนราชการใด จํานวนเทาใด โดยใหองคการบริหารสวนตําบล
จัดทําแผนอัตรากําลังของลูกจาง เพื่อใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบลกําหนด
ขอ 6 ตําแหนงที่รับคาจางจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะมีตําแหนงใด ใน
หนวยงานหรือสวนราชการใด จํานวนเทาใด ใหเปนไปตามความตกลงกับสํานักงบประมาณ
ขอ 7 การจางลูกจางใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการโดยวิธีการคัดเลือก โดยให
แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกไมนอยกวา 3 คน เพื่อดําเนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง อาจดําเนินการโดยวิธีสัมภาษณ สอบขอเขียน
สอบปฏิบัติ วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม
ขอ 8 อัตราคาจางลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล และการใหลูกจางไดรับ
คาจางใหเปนไปตามบัญชีและหลักเกณฑทคี่ ณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด
การเพิ่มคาจางลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบลตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
กําหนด
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ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูม ีอํานาจสั่งจางลูกจาง
ในอัตราคาจางขั้นต่ําสุดของตําแหนง
ขอ 9 การจางลูกจางที่มีเงือ่ นไขใหจางจากผูมีคุณวุฒิ ใหจางในอัตราคาจาง
ตามวุฒิและเงือ่ นไขที่กําหนดไว ในกรณีจางผูที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศใหถืออัตรา
คาจางตามอัตราเงินเดือนทีค่ ณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนด
การจางลูกจาง ใหดาํ เนินการจางจากบัญชีผูไดรับการคัดเลือกตามลําดับที่ของผูไดรับการ
คัดเลือก ตามขอ 7
ขอ 10 การจางลูกจางลักษณะผูชํานาญงาน ใหคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบลกําหนดอัตราคาจางตามที่เห็นสมควร
ขอ 11 การจางและแตงตัง้ ลูกจางใหดํารงตําแหนงใด ใหประธานกรรมการ
บริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูแตงตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล
ขอ 12 การโอนลูกจางประจําระหวางองคการบริหารสวนตําบลหรือกับหนวยราชการอื่น
อาจกระทําได ในกรณีเจาตัวสมัครใจและผูมีอํานาจจางทั้งสองฝายตกลงยินยอม ทั้งนี้ ในการแตงตั้งหรือใหพน
จากตําแหนงแลวแตกรณี ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล โดยแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและไดรับคาจางในอัตราที่ไมสูงกวาเดิม และใหนับเวลา
การทํางานตอเนื่องกัน
ขอ 13 ลูกจางประจําผูใดออกจากราชการไปแลวประสงคจะกลับเขารับราชการ
ถาองคการบริหารสวนตําบลตองการจะรับผูนั้นเขารับราชการ ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลสั่งจางและแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนง และรับคาจางตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง
การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลโดย
อนุโลม
ขอ 14 ลูกจางประจําผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหารและพนจากราชการทหาร โดยไมมีความเสียหาย ถาประสงคจะเขารับราชการเปนลูกจางประจําในสวน
ราชการเดิมภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวนั พนจากราชการทหาร ใหผูมีอํานาจสั่งจางและแตงตัง้
ใหดํารงตําแหนงและรับคาจางตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดใน
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับ
โอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลโดยอนุโลม
ขอ 15 การแตงตั้งลูกจางประจําผูดํารงตําแหนงใดไปดํารงตําแหนงใหม ผูนั้น
ตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหมที่กําหนดไวในขอ 4
หมวด 3
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วินัยและการรักษาวินัย
ขอ 16 ลูกจางตองรักษาวินยั โดยเครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
ถือวาผูนั้นกระทําผิดวินยั จักตองไดรับโทษตามที่กําหนดไว
ขอ 17 วินัยของลูกจางใหเปนไปตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการ
ดําเนินการทางวินัยของพนักงานสวนตําบลโดยอนุโลม
หมวด 4
การออกจากราชการ
ขอ 18 ลูกจางออกจากราชการ เมื่อ
(1) ตาย
(2) พนจากราชการตามระเบียบวาดวยบําเหน็จลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(3) ไดรับอนุญาตใหลาออก
(4) ถูกสั่งใหออกจากราชการตามขอ 21 ( 2) (3) (4) (5) (6) และ (7)
(5) ครบกําหนดการจาง
(6) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก
(7) ขาดคุณสมบัติตามขอ 2
วันออกจากราชการตาม (6) ใหเปนไปตามมาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับการให
ออกจากราชการของพนักงานสวนตําบลโดยอนุโลม
ขอ 19 การลาออกของลูกจาง ใหเปนไปตามที่กําหนดเกี่ยวกับการลาออกของพนักงานสวน
ตําบล ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการของพนักงานสวนตําบล
โดยอนุโลม
ขอ 20 ลูกจางผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ วันออกจาก
ราชการตามขอนี้ ใหเปนไปตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก
การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของพนักงานสวนตําบลโดยอนุโลม
ขอ 21 ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจสั่งใหลูกจาง
ออกจากราชการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เมื่อปรากฎวา
(1) ลูกจางผูใดขาดคุณสมบัติตามขอ 2
(2) ลูกจางผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติราชการในหนาที่ของตนไดโดยสม่ําเสมอ
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หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดอันเปนผลเนือ่ งมาจากตองตกอยูในภยันตรายใด ๆ และเวลาไดลวง
พนไปเกินหกสิบวัน ยังไมมีผูใดพบเห็น
(3) ลูกจางผูใดหยอนความสามารถดวยเหตุใดในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ของตน
หรือประพฤติหนาที่ของตน หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่หรือบกพรองในหนาที่ดวยเหตุอนั
ใด และประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นวา ถาใหผูนั้นรับ
ราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนโดยไมชักชา หลักเกณฑและวิธีการสอบสวน
ใหเปนไปตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินยั และการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินยั
ของพนักงานสวนตําบลโดยอนุโลม
(4) ลูกจางผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไดมีการสอบสวน
ตามมาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินยั ของพนักงาน
สวนตําบลแลว การสอบสวนไมไดความวากระทําผิดทีจ่ ะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไลออก แตมีมลทินหรือ
มัวหมอง ในกรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งจะใหปฏิบัติราชการตอไปอาจจะเปนการเสียหาย
แกราชการ
(5) ลูกจางผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกในความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไมถึงกับจะตองลงโทษปลดออกหรือไลออก
(6) ลูกจางผูใดขาดราชการบอยครั้ง ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก
หรือไลออก
(7) ยุบเลิกตําแหนง
วันออกจากราชการตามขอนี้ ใหเปนไปตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออก
จากราชการของพนักงานสวนตําบลโดยอนุโลม การใหออกจากราชการตามขอนี้ไมถือเปนโทษ
ทางวินยั
หมวด 5
การอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ และการรองทุกข
ขอ 22 ลูกจางผูใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งใหออกจากราชการตามขอ 21 ตามมาตรฐาน
ทั่วไปนีด้ วยเหตุใด ๆ ใหผนู ั้นมีสิทธิอุทธรณคําสั่งหรือมีสิทธิรองทุกขตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการ
อุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ และการรองทุกขของพนักงานสวนตําบลโดยอนุโลม
หมวด 6
การลา
ขอ 23 การลาปวยของลูกจางกําหนดไวดังนี้
(1) การลาปวยกรณีปกติ
(ก) ในปหนึ่งลูกจางประจํามีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวาง

8

ลาไดไมเกินหกสิบวัน แตถาประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นสมควรจะใหลาโดย
ไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาตอไปอีกก็ได แตไมเกินหกสิบวัน
(ข) ลูกจางชั่วคราวที่มีระยะเวลาการจางหนึ่งป มีสิทธิลาปวยโดยไดรับ
คาจางอัตราปกติระหวางลา ในชวงระยะเวลาการจางไมเกินสิบหาวันทําการ ในกรณีที่มีระยะเวลาการจาง
ตั้งแตเกาเดือนขึ้นไปแตไมถงึ หนึ่งป มีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาในชวงระยะเวลาการจาง
ไมเกินแปดวันทําการ ในกรณีมีระยะเวลาการจางตั้งแตหกเดือนขึ้นไปแตไมถึงเกาเดือน มีสิทธิลาปวยโดย
ไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาในชวงระยะเวลาการจาง
ไมเกินหกวันทําการ ในกรณีที่มีระยะเวลาการจางต่ํากวาหกเดือนมีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติ
ระหวางลาในชวงระยะเวลาการจางไมเกินสี่วันทําการ
(2) การลาปวยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่
(ก) ลูกจางประจําปวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่ หรือเนื่องจากการ
ปฏิบัติราชการในหนาที่ หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่ ถาลาปวยครบตาม
(1) (ก) แลวยังไมหาย และแพทยของทางราชการลงความเห็นวามีทางที่จะรักษาพยาบาลใหหายและสามารถ
ทํางานไดกใ็ หลาปวยเพื่อรักษาพยาบาล เทาที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นสมควร
อนุญาตใหลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติ ทั้งนี้ ถาเปนลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสทิ ธิไดรับคาจาง
ในวันหยุดประจําสัปดาห แตถาแพทยลงความเห็นวาไมมีทาง
ที่จะรักษาพยาบาลใหหายได ก็ใหพจิ ารณาสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จตอไป
(ข) ถาอันตรายหรือการเจ็บปวย หรือการถูกประทุษรายอันเกิดจากกรณี
ดังกลาวใน (ก) ทําใหลูกจางประจําผูใดตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ อันเปนเหตุจะตองสั่งให
ออกจากราชการตามมาตรฐานทั่วไปนี้ หากผูบังคับบัญชาเจาสังกัดของลูกจางประจําผูนั้น
พิจารณาเห็นวาลูกจางประจําผูนั้นยังอาจปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่เหมาะสมได และเมื่อลูกจางประจํา
ผูนั้นสมัครใจจะปฏิบัติหนาที่ตอไป ใหยา ยลูกจางประจําผูนั้นไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอืน่
ที่เหมาะสมโดยไมตองสั่งใหออกจากราชการก็ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล
(ค) ลูกจางชั่วคราวปวยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่ หรือเนื่องจากการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่ ถาลาปวยครบตาม (1) (ข) แลวยังไม
หายและแพทยของทางราชการลงความเห็นวามีทางที่จะรักษาพยาบาลใหหาย
และสามารถทํางานได ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจอนุญาตให
ลาปวยเพื่อรักษาพยาบาล โดยไดรับคาจางอัตราปกติไดตามที่เห็นสมควร แตตองไมเกิน
หกสิบวัน ทั้งนี้ ถาเปนลูกจางชั่วคราวรายวันและรายชัว่ โมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด
ประจําสัปดาห และถาแพทยลงความเห็นวาไมมีทางที่จะรักษาใหหายได ใหพจิ ารณาสั่ง
ใหออกจากราชการ
ลูกจางผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติงานได ใหยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชากอน

9

หรือในวันที่ลาเวนแตกรณีจาํ เปนจะเสนอหรือจัดสงใบลาในวันแรกทีม่ าปฏิบัติราชการก็ได
การลาปวยเกินสามวัน ตองมีใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งสงพรอม
กับใบลาดวย เวนแตผูมีอํานาจอนุญาตใหลาจะเห็นสมควรเปนอยางอื่น
ทั้งนี้ การอนุญาตใหลาใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล กําหนด
ขอ 24 ในปหนึ่งลูกจางประจํามีสิทธิลากิจสวนตัว รวมทั้งลาไปตางประเทศ
โดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาไมเกินสี่สิบหาวันทําการ แตในปแรกที่ไดรับการบรรจุเปน
ลูกจางประจําใหไดรับคาจางระหวางลาไมเกินสิบหาวัน ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับ
คาจางในวันหยุดประจําสัปดาห
ลูกจางประจําผูใดประสงคจะลากิจสวนตัว ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตาม
ลําดับชั้น และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได เวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถขอรับอนุญาตไดทันจะ
เสนอใบลา พรอมระบุเหตุจาํ เปนไวแลวหยุดราชการไปกอนก็ได แตจะตองชี้แจง
เหตุผลใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
ขอ 25 การลาพักผอนประจําปของลูกจางใหเปนไปตามที่กําหนดสําหรับพนักงานสวน
ตําบลโดยอนุโลม
การอนุญาตใหลาใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบลกําหนด
ขอ 26 ลูกจางประจํามีสทิ ธิลาคลอดบุตรโดยไดรับคาจางนับรวมวันหยุดประจําสัปดาหและ
วันหยุดพิเศษในระหวางลาไมเกินเกาสิบวัน ลูกจางประจํารายวันและรายชัว่ โมงไมมีสิทธิไดรับคาจางใน
วันหยุดประจําสัปดาห
ลูกจางประจําที่ลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงคจะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรเพิ่มอีก ใหมีสิทธิ
ลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยไดรับคาจางระหวางลาไดอีกไมเกิน สามสิบวัน
ทําการ และใหนับรวมในวันลากิจสวนตัวสี่สิบหาวันทําการดวย
ลูกจางชั่วคราวรายเดือนที่จางไวปฏิบัติงานตอเนื่อง มีสิทธิลาเนื่องจากการคลอดบุตรปหนึ่งไม
เกินเกาสิบวัน โดยมีสิทธิไดรับคาจางระหวางลาจากสวนราชการไมเกินสี่สิบหาวัน
เวนแตกรณีที่เริ่มเขาปฏิบัติงานในปแรกไมครบเจ็ดเดือน ไมอยูในขายไดรับสิทธิดงั กลาว
การอนุญาตใหลาใหเปนไปตามคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด
ขอ 27 ลูกจางประจําทีย่ ังไมเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือยังไมเคย
ไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประสงคจะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธี
ฮัจยแลวแตกรณี มีสิทธิลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาไมเกินหนึ่งรอยยี่สบิ วัน ในปแรกที่เริ่มเขา
ปฏิบัติงานเปนลูกจางประจําจะไมไดรับคาจางระหวางลา ลูกจางประจํา
รายวันและรายชั่วโมงไมมีสทิ ธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห
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ผูประสงคจะลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นกอนอุปสมบท หรือวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวาหกสิบวัน
เวนแตมีเหตุผลอันสมควรจะเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชานอยกวาหกสิบวันก็ได
การอนุญาตใหลาเปนของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ขอ 28 การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร เขารับการระดมพล เขารับการฝก
วิชาการทหาร เขารับการทดลองความพรัง่ พรอม
(1)
ลูกจางมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพือ่ เขารับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารโดยไดรับคาจางอัตราปกติในระหวางนั้น การลาดังกลาว
จะตองใหผูลาแสดงจํานวนวันที่ตองเดินทางไปกลับ และวันทีต่ องอยูเพื่อตรวจคัดเลือกเขารับ
ราชการทหารเทาที่จําเปน เพื่อประกอบการพิจารณา ลูกจางประจํารายวันและรายชัว่ โมงไมมีสิทธิไดรับคาจาง
ในวันหยุดประจําสัปดาห
(2)
ลูกจางประจํามีสิทธิลาเขารับการระดมพล หรือเขารับการฝกวิชา
การทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม โดยใหไดรับคาจางอัตราปกติในระหวางการ
ระดมพลหรือเขารับการฝกวิชาการทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมนั้น แตถาพน
ระยะเวลาของการดังกลาวแลว ไมมารายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน ใหงดจายคาจางหลังจากนั้น
ไวจนถึงวันเขาปฏิบัติงานเวนแตในกรณีทมี่ ีเหตุจําเปน ประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลจะใหจายคาจางระหวางนั้นตอไปอีกก็ได แตตองไมเกินเจ็ดวัน ลูกจางประจํา
รายวันและรายชั่วโมงไมมีสทิ ธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห
(3)
ในกรณีลูกจางชั่วคราวลาเขารับการฝกวิชาการทหาร ใหไดรับคาจาง
อัตราปกติไมเกินหกสิบวัน สวนการลาเพื่อเขารับการระดมพล หรือเขารับการทดลองความ
พรั่งพรอมแลวแตกรณีใหไดรับคาจางอัตราปกติไมเกินสามสิบวัน ลูกจางชั่วคราวรายวันและ
รายวันชัว่ โมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห
ในกรณีการลาตาม (2) และ (3) หากลูกจางไดรับเงินเดือนตามชั้นยศของตน
ทางกระทรวงกลาโหมแลว ไมมีสิทธิไดรับคาจางขององคการบริหารสวนตําบล อํานาจการ
อนุญาตใหลาเปนของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ขอ 29 การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบายของลูกจาง ใหนับเปนการลา
ครึ่งวันตามประเภทการลานัน้ ๆ
ขอ 30 การลาและการจายคาจางระหวางลานอกเหนือจากที่กาํ หนดไวในมาตรฐาน
ทั่วไปนี้ ใหอยูใ นดุลยพินิจของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
การอนุญาตใหลา ตามขอ 23 , 24, 25 , 26 ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบลกําหนด
หมวด 7
การจายคาจาง
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ขอ 31 หามสั่งลูกจางไปปฏิบัติราชการในทองถิ่นอื่น เวนแตในกรณีจําเปนแทจริง
ที่ตองใชความรูความชํานาญพิเศษ หรือความไววางใจในลูกจางนั้น และไมอาจหาจางไดใน
ทองถิ่นนั้น
ขอ 32 การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ หรือการปฏิบัติราชการใน
วันหยุดประจําสัปดาห หรือในวันหยุดพิเศษซึ่งจะตองจายคาจางนอกเวลาหรือคาจางในวันหยุด หรือคาอาหาร
ทําการนอกเวลาใหกระทําไดในกรณีที่จําเปนหรือรีบดวน โดยมีคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเปนหลักฐาน
ขอ 33 การจายคาจางในวันทํางานปกติ คาอาหารทําการนอกเวลา คาจาง
ลูกจางรายวัน และรายชัว่ โมง คาจางนอกเวลา และกําหนดเวลาทํางานใหเปนไปดังตอไปนี้
(1) ลูกจางรายเดือน
(ก) กําหนดใหจา ยคาจางเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทิน โดยปกติใหจา ยใน
วันสิน้ เดือน ถาวันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ใหจายไดในวันเปดทําการกอนวันสิ้นเดือน
ในกรณีที่มีความจําเปนที่จะกําหนดวันจายคาจางเปนวันอื่นของเดือนถัดไป จะตองไดรับอนุมัติ
จากประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
(ข) กําหนดเวลาทํางานปกติ ใหเปนไปตามเวลาทํางานของทางราชการ
เวนแตถามีงานเปนลักษณะพิเศษที่จะเขาทํางานและเลิกงานตามปกติไมได ใหหวั หนาสวน
ราชการเปนผูกําหนดโดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละเจ็ดชัว่ โมง แตสัปดาหละไมเกิน
สี่สิบแปดชั่วโมง ไมรวมเวลาหยุดพัก
(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ หรือปฏิบัติราชการในวันหยุด
ประจําสัปดาห หรือวันหยุดพิเศษแลวแตกรณี ใหเปนไปตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจายเงิน
คาอาหารทําการนอกเวลา
(2) ลูกจางรายวันและรายชั่วโมง
(ก) กําหนดใหจายคาจางเดือนละครั้ง ในกรณีที่มีความจําเปนตองจาย
คาจางมากกวาเดือนละครั้ง จะตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบล
ในกรณีจายคาจางเดือนละครั้ง โดยปกติใหจายในวันถัดจากวัน
สุดทายของเดือน หนวยงานใดมีความจําเปนที่จะกําหนดวันเริ่มจายเปนวันอืน่ ของเดือนถัดไป
จะตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ในกรณีจายคาจางมากกวาเดือนละครั้ง ใหหนวยงานกําหนดวัน
จายเงินคาจางตามความเหมาะสมไดโดยขออนุมัติจากประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบล
(ข) กําหนดเวลาทํางานปกติ ใหเปนไปตามเวลาทํางานของทางราชการ
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เวนแตถามีงานเปนลักษณะพิเศษที่จะเขาทํางานและเลิกงานตามปกติไมได ใหหวั หนาหนวยงานเปนผู
กําหนดโดยจะตองมีเวลาทํางานวันละไมนอ ยกวาเจ็ดชัว่ โมง แตสัปดาหละไมเกินสีส่ ิบแปด
ชั่วโมง ไมรวมเวลาหยุดพัก
(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติตดิ ตอกันเกินสามชั่วโมงขึ้นไป ใหจาย
คาจางไดในอัตราหนึ่งเทาครึ่งของคาจางอัตราปกติ
ขอ 34 การจายคาจางในกรณีวันหยุดประจําสัปดาห สําหรับลูกจางรายเดือน
ไมหักคาจางลูกจางรายวันและรายชั่วโมงไมจายคาจาง
สําหรับการจายคาจางในกรณีสั่งใหมาปฏิบัติงานในวันหยุดประจําสัปดาห ใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจางรายเดือน จายตามขอ 33 (1) (ค)
(2) ลูกจางรายวันและรายชัว่ โมง จายคาจางใหสองเทาของคาจางอัตราปกติ
ตามระยะเวลาทํางาน
ขอ 35 การจายคาจางในกรณีในวันหยุดพิเศษ สําหรับลูกจางรายเดือนไมหัก
คาจางลูกจางรายวันและรายชั่วโมงจายคาจางอัตราปกติ
สําหรับการจายคาจางในกรณีสั่งใหมาทํางานในวันหยุดพิเศษ ใหถือปฏิบัติดังนี้
(1)ลูกจางรายเดือน จายตามขอ 33 (1) (ค)
(2)ลูกจางรายวันและรายชัว่ โมง จายคาจางเพิ่มใหอีกหนึ่งเทาของคาจาง
อัตราปกติตามระยะเวลาทํางาน

ขอ 36 การจายคาจางในกรณีลูกจางถูกสั่งใหไปปฏิบตั ิงานในทองถิน่ อื่นตาม
ขอ 31 ใหถือปฏิบัติดังนี้
(1)ลูกจางรายเดือนใหจายคาจางรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไป
ราชการ โดยไมมีสิทธิไดรับคาอาหารทําการนอกเวลา
(2) ลูกจางรายวันและรายชั่วโมงใหถอื ปฏิบัติดังนี้
(ก) ในระยะเวลาระหวางเดินทางไปปฏิบัติงาน หรือเดินทางกลับสํานัก
งานที่ตั้งปกติหรือสถานที่อยู ไมวาจะเปนวันทํางานปกติหรือนอกเวลาหรือวันหยุดประจําสัปดาหหรือวันหยุด
พิเศษใหจายคาจางอัตราปกติ ไมมีการจายคาจางนอกเวลาหรือคาจางในวันหยุดตามขอ 33 และขอ 34
(ข) ลูกจางซึ่งทําหนาที่คนรถหรือคนเรือ ซึ่งไดปฏิบัติหนาทีใ่ นขณะ
เดินทางครบกําหนดเวลาทํางานปกติประจําวันแลว หากยังคงตองปฏิบัติหนาที่ดังกลาวตอไปอีกสําหรับวันนัน้
ใหจายคาจางนอกเวลาไดตามเกณฑที่กําหนดไวในขอ 33 (1) (ค)
การปฏิบัติงานในวันทํางานปกติ การปฏิบัติงานนอกเวลา การปฏิบัติงานในวันหยุด หรือ
ในกรณีในวันหยุดพิเศษ ใหจายคาจางไดตามเกณฑที่เคยจาย เสมือนปฏิบัติงานในสํานักงานที่ตั้งปกติ เวนแต
ในกรณีวนั หยุดประจําสัปดาหซึ่งปกติไมจา ยคาจางให ใหจายคาจางอัตราปกติ
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ขอ 37 ลูกจางผูใดตายในระหวางรับราชการ ใหจายคาจางจนถึงวันที่ถึงแกความตาย
หรือเพียงวันทีม่ ีสิทธิไดรับคาจางกอนวันถึงแกความตาย และใหจายเงินชวยพิเศษจํานวนสามเทาของอัตรา
คาจางปกติทั้งเดือนในเดือนสุดทายกอนวันถึงแกความตาย ในกรณี
ลูกจางรายวันและรายชัว่ โมง ใหถือเสมือนวาลูกจางผูนนั้ มาปฏิบัติงานเต็มเดือนเปนเกณฑคํานวณเงินชวยพิเศษ
ขอ 38 ลูกจางประจําซึ่งถูกสั่งพักราชการผูใดถึงแกความตาย ผูมีอํานาจ
ไดวนิ ิจฉัยตามขอ 42 แลวสั่งจายคาจางเปนจํานวนเทาใด ใหจายคาจางตามจํานวนที่วินจิ ฉัยให
จนถึงวันที่ถึงแกความตายหรือเพียงวันที่มสี ิทธิไดรับคาจางกอนวันถึงแกความตาย นอกจากนี้
ใหจายเงินชวยพิเศษอีกจํานวนหนึ่งเปนจํานวนสามเทาของจํานวนคาจางนั้น
ถาผูมีอํานาจวินิจฉัยแลวสั่งไมจายคาจาง ใหจายคาจางใหเพียงวันสุดทายที่
ผูนั้นมาปฏิบัติงานและไมมกี ารจายเงินชวยพิเศษ
ขอ 39 ลูกจางที่ขาดหรือหนีราชการ หามมิใหจายคาจางสําหรับวันที่ขาดหรือหนีราชการ
นั้น
ลูกจางผูใดตายในระหวางขาดราชการ ใหจายคาจางใหเพียงวันสุดทายที่ผูนั้นมาปฏิบัติงาน
และไมมีการจายเงินชวยพิเศษ
ขอ 40 คาจางที่จายตามขอ 37 ถึงขอ 39 เปนทรัพยสินของผูตายในขณะตายและ ให
จายแกผูมีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก
เงินชวยพิเศษตามขอ 37 หรือขอ 38 ใหจายแกบคุ คลซึ่งลูกจางไดแสดงเจตนาระบุไว
เปนหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด
ถาลูกจางผูตายมิไดแสดงเจตนาระบุไวตามวรรคสอง หรือบุคคลซึ่งลูกจางผูตายไดแสดง
เจตนาระบุไวไดตายไปเสียกอน ใหจายแกบุคคลตามลําดับกอนหลัง ดังตอไปนี้
(1) คูสมรส
(2) บุตร
(3) บิดามารดา
(4) ผูที่ไดอยูในอุปการะของผูตายตลอดมา โดยจําเปนตองมีผูอุปการะ และความตายของ
ผูนั้นทําใหไดรับความเดือดรอนเพราะขาดความอุปการะ ซึ่งประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลเห็นวามีหลักฐานแสดงไดวา เปนผูอยูในอุปการะของผูตาย
(5) ผูที่อุปการะเลี้ยงดูใหการศึกษาผูตายมาแตเยาว ซึ่งประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลเห็นวามีหลักฐานแสดงไดวาเปนผูอุปการะผูตาย
เมื่อปรากฎวา มีบุคคลในลําดับกอนดังกลาวในวรรคสามบุคคลนั้นมีสิทธิรับเงินชวยพิเศษแต
ในลําดับเดียว ผูที่อยูในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ
ถาบุคคลดังกลาวขางตนไมมตี ัวมาขอรับภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่
ลูกจางผูนั้นถึงแกความตาย การจายเงินชวยพิเศษก็เปนอันไมตองจาย
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ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลมีความจําเปนตองเขาเปนผูจัดการศพลูกจาง
ผูถึง แกความตาย เพราะไมมีผูใดเขาจัดการศพในเวลาอันควร ก็ใหองคการบริหารสวนตําบล
หักคาใชจายจากเงินชวยพิเศษที่ตองจายตามมาตรฐานนี้ไดเทาที่จายจริง และมอบสวนที่เหลือ
ใหแกผูมีสิทธิไดรับ
ขอ 41 องคการบริหารสวนตําบลใดมีความจําเปนทีจ่ ะตองสั่งใหลกู จางประจําไปฝกอบรม
หรือดูงานเกี่ยวกับหนาที่ที่ลกู จางประจํานัน้ ปฏิบัติอยู ณ ตางประเทศ หรือภายในประเทศโดยใหไดรับคาจาง
อัตราปกติตลอดระยะเวลาที่ไปฝกอบรมหรือดูงานนัน้ ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
เปนผูอนุมัติ ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสทิ ธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห
ขอ 42 ลูกจางประจําที่ถกู กลาวหาวากระทําผิดวินยั อยางรายแรง จนถูกตั้งกรรมการ
สอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา และถูกสั่งพักราชการไวกอนจนกวาคดี
หรือกรณีถึงทีส่ ุด การจายคาจางระหวางพักราชการ ใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งพักราชการ ใหงดการเบิกจายคาจางตั้งแตวันที่ถูก
สั่งพักราชการไวกอน เวนแตลูกจางผูนั้นไดปฏิบัติราชการตามหนาที่ลวงเลยวันใหพกั ราชการ
เพราะมิไดทราบคําสั่ง ใหเบิกจายคาจางใหถึงวันที่ทราบ หรือควรไดรับทราบคําสั่งนั้น
(2) ถาปรากฏวาลูกจางประจําผูถ ูกสั่งพักราชการไวกอน มิไดกระทําความผิด
และไมมีมลทินหรือมัวหมอง ใหจายคาจางใหเต็มอัตราปกติ
(3) ถาปรากฏวาลูกจางประจําผูถ ูกสั่งพักราชการไวกอน มิไดกระทําความผิด
แตมีมลทินหรือมัวหมอง หรือกระทําความผิด แตถูกลงโทษไมถึงปลดออก หรือไลออก ใหจาย
คาจางได ครึ่งหนึ่งของคาจางอัตราปกติ
(4) ถาปรากฏวาลูกจางประจําผูถ ูกสั่งพักราชการไวกอน ไดกระทําความผิดและ
ถูกลงโทษถึงปลดออก หรือไลออก หามจายคาจาง
(5) ในกรณีลูกจางประจําซึ่งถูกสั่งพักราชการไวกอน ผูใดถึงแกความตายกอน
คดีหรือกรณีถงึ ที่สุด ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาวินิจฉัยตอไปดวยวาควรจะ
จายคาจางระหวางเวลานัน้ หรือไมเพียงใด โดยอนุโลม (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ใหจาย
คาจางตามจํานวนทีว่ ินจิ ฉัยใหจนถึงวันทีถ่ ึงแกความตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิไดรับคาจางกอนถึง
แกความตาย
กรณีใหออกจากราชการไวกอ น ใหถือปฏิบัติทํานองเดียวกับการจายคาจางระหวาง พัก
ราชการ
ลูกจางชั่วคราวไมมสี ิทธิไดรับคาจางระหวางถูกสั่งใหพกั ราชการ หรือถูกสั่งให
ออกจากราชการไวกอน เวนแตลูกจางผูนนั้ ไดปฏิบัติราชการตามหนาที่ลวงเลยวันใหพักราชการ
ไวกอน เพราะมิไดทราบคําสั่ง ใหเบิกจายคาจางใหถึงวันที่ทราบหรือควรไดรับทราบคําสั่งนั้น
อัตราลูกจางระหวางพักราชการ ไมถือเปนอัตราวาง
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ขอ 43 ใหนําความในขอ 42 มาใชบังคับแกการจายคาจางลูกจางประจําระหวาง
อุทธรณหรือรองทุกขคําสั่งลงโทษปลดออก หรือถูกควบคุมตัวตามคําพิพากษาของศาลโดยอนุโลม
ขอ 44 การจายคาจางของผูซึ่งถูกลงโทษตัดคาจาง ถาภายหลังผูนั้นไดรับ
การแตงตั้งหรือปรับคาจาง โดยไดรับคาจางตางจากเดิมและยังไมพนโทษตัดคาจาง ใหคงตัด
คาจางตอไปตามจํานวนเดิม
การจายคาจางในกรณี
(1) ลาออก ใหจายใหถึงวันกอนถึงกําหนดลาออก แตถาถึงกําหนดลาออก
แลวยังไมไดรบั ทราบคําสั่งอนุญาตใหลาออก และลูกจางผูนั้นยังคงปฏิบัติราชการตอมา ใหจาย
ไดถึงวันทราบคําสั่งหรือควรไดรับทราบคําสั่ง
(2) ปลดออก หรือไลออก ใหจายไดถึงวันกอนระบุในคําสั่ง แตถายังไม
รับทราบคําสั่งและลูกจางผูนนั้ ยังคงปฏิบัตริ าชการตอมา ใหจายไดถึงวันทราบคําสั่งหรือควร
ไดรับทราบคําสั่ง
(3) พนจากราชการเพราะเกษียณอายุ ใหจายไดถึงวันสิ้นป
การจายคาจางลูกจางผูที่มิไดมาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากที่กําหนดไวใน
มาตรฐานทั่วไปนี้ และเปนกรณีเดียวกับทีก่ ฎหมายวาดวยการนั้นบัญญัติสิทธิไว สําหรับ
ขาราชการ หรือคณะรัฐมนตรีกําหนดสิทธิใหจายเงินเดือนขาราชการไวแลว ใหคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลกําหนดหลักเกณฑการจายคาจางลูกจางใหสอดคลองกับกฎหมาย หรือมติ
คณะรัฐมนตรีดังกลาว โดยไมขัดหรือแยงกับมาตรฐานทั่วไปนี้
ขอ 45 ลูกจางมีสิทธิไดรับเงินทําขวัญตามระเบียบหรือกฎหมายเกีย่ วกับการ
จายเงินทําขวัญขาราชการและลูกจางซึ่งไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะการปฏิบตั ิงานในหนาที่
ขอ 46 ใหองคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานกลางทะเบียนลูกจางประจําของ
องคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการจัดทําทะเบียนลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบล แกไขและ
เปลี่ยนแปลงรายการตาง ๆ ใหเปนปจจุบนั เสมอ และเก็บรักษาไว ณ องคการบริหาร
สวนตําบล
เมื่อมีคําสั่งแตงตั้งลูกจางประจําผูใดไปตางสังกัด ใหสว นราชการเดิมมอบทะเบียน
ลูกจางประจําใหลูกจางผูนนั้ นําไปมอบแกสวนราชการทีส่ ังกัดใหมทกุ ครั้ง
ทะเบียนลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบล ถือเปนเอกสารลับของทาง
ราชการไมพึงเปดเผยตอผูอื่น การขอคัดทะเบียนลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบล หรือตรวจสอบ
รายการใหดําเนินการขออนุมัติตามระเบียบของทางราชการ
ขอ 47 การเปลี่ยนอัตราคาจางลูกจางประจํารายวันเปนอัตราคาจางรายเดือน
ใหเอายี่สิบหกวันทําการคูณดวยอัตราคาจางรายวันที่ลูกจางผูนั้นไดรับในปจจุบนั โดยปดเศษขึ้น
เปนเกณฑพจิ ารณาแตตองไมเกินกวาอัตราคาจางขั้นสูงของตําแหนงนัน้
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ขอ 48 ใหลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ
ราชการ และการปฏิบัติตน ตามประกาศกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่กาํ หนดไว
สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนตําบล ตามที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนด
หมวด 8
บทเฉพาะกาล
ขอ 49 ผูใดเปนลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล อยูกอนวันที่มาตรฐาน
ทั่วไปนีใ้ ชบังคับ ใหผูนั้นเปนลูกจางตามมาตรฐานทั่วไปนี้ตอไป โดยไดรับคาจาง สิทธิ และประโยชน
ตลอดจนระยะเวลาการจางเชนเดิม
ขอ 50 การใดที่เกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของลูกจางขององคการบริหาร
สวนตําบลที่มิไดกําหนดไวในมาตรฐานทั่วไปนี้ ใหนําแนวทาง หลักเกณฑหรือวิธีการที่กําหนดตามมาตรฐาน
ทั่วไปเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานสวนตําบลมาใชบังคับโดยอนุโลม

ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. 2544

รอยตํารวจเอก
(ปุระชัย เปยมสมบูรณ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล

