 พนักงานส่วนท้องถิ่น
 พนักงานจ้างส่วนท้องถิ่น

งานบริหารงานบุคคล
สานักปลัด เทศบาลตาบลสีแก้ว
จังหวัดร้อยเอ็ด

สารบัญ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
ค่ารักษาพยาบาล
การศึกษาบุตร
เงินรางวัล
เงินทาขวัญ
เงินสวัสดิการพื้นที่พิเศษ
ค่าเช่าบ้าน
การเดินทางไปราชการ
เงินเดือน,เงินตอบแทน
การลา
บาเหน็จ-บานาญ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พนักงานจ้างส่วนท้องถิ่น
1
2
4
6
8
10
11
12
13
14
15
17

ความสาคัญของพนักงานจ้าง
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
การกาหนดตาแหน่งการจ้าง
การสรรหาและการเลือกสรร
การเปลี่ยนจาก พท. เป็น พก.
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
สิทธิประโยชน์
การปฏิบัติงานนอกเวลาทางาน
การลา
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
การเลิกจ้างก่อนกาหนด
การต่อสัญญาจ้าง
วินัยและการรักษาวินัย
การสิ้นสุดสัญญาจ้าง
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
การมอบอานาจของ ก. จังหวัด
เบี้ยประกันสังคม
การพัฒนาบุคลากร
ลูกจ้างประจา

21
22
22
23
24
24
25
26
26
28
32
32
33
35
35
35
35
36
36
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สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

การรักษาพยาบาล

การลา

การศึกษาบุตร

เงินสวัสดิการ
3 จ.ภาคใต้

เงินทาขวัญ

เงินรางวัล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
บาเหน็จบานาญ

ค่าเช่าบ้าน

การเดินทางไปราชการ

เงินเดือน,
เงินตอบแทน

เงินสวัสดิการพื้นที่พิเศษ
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ค่ารักษาพยาบาล
- ระเบียบ มท.ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑
- ระเบียบ มท.ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙

การรักษาพยาบาล
ผู้มีสิทธิ
- พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจา ผู้รับบานาญ
- นายกและรองนายก อบจ.
- นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา (ยกเว้นรองนายกฯ)
- ประธานกรรมการบริหาร อบต. กรรมการบริหาร อบต.
- บิดา มารดา/คู่สมรส/บุตร (โดยชอบด้วยกฎหมาย,ยังไม่บรรลุนิติภาวะ,
บรรลุนิติภาวะ แต่เป็นผู้ไร้ความสามารถไม่เกิน ๓ คน
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เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาล

ประกอบด้วย
๑. ค่ายา ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือด
๒. ค่าอวัยวะเทียม
๓. ค่าบริการทางแพทย์
๔. ค่าห้องและค่าอาหาร
๕. ค่าตรวจสุขภาพประจาปี

โรงพยาบาล
รัฐ

เต็มจานวนที่จ่ายจริง

ค่าอวัยวะเทียม,อุปกรณ์บาบัด
โรครวมทั้งค่าซ่อมแซม,
ค่าห้องและค่าอาหาร

เต็มจานวนที่จ่ายจริง

เอกชน

กรณีฉุกเฉิน

ค่ารักษาพยาบาล

ครึ่งหนึ่งของจานวนที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
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การศึกษาบุตร
ระเบียบ ข้อกฎหมาย
- ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑
- ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๑
- ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๙

ให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย คนที่ ๑ ถึงคน
ที่ ๓ เรียงลาดับก่อนหลัง และอายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ หากบุตร
คนหนึ่งคนใด
• ตาย
• พิการ จนไม่สามารถเล่าเรียนได้
• เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสมารถ มิได้ศึกษาใน
สถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการ
• วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบก่อนอายุครบ ๒๕ ปีบริบูรณ์

*ให้บุตรคนถัดไปมีสิทธิรับเงินสวัสดิการแทนได้*
สถานศึกษาราชการ
*หลักสูตรไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลักสูตรแยกต่างหากจากหลักสูตร
ปริญญาตรี ให้ได้เต็มตามจานวนที่จ่ายจริง
*หลักสูตรปริญญาตรี ให้ได้รับเต็มตามจานวนที่จ่ายจริง
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สถานศึกษาเอกชน
*หลักสูตรไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ได้รับเต็มจานวนตามที่จ่ายจริง
*หลักสูตรสูงกว่ามัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญา หรือ เทียบเท่า ให้ได้
รับครึ่งหนึ่งของจานวนทีจ่ ่ายจริง
*หลักสูตรปริญญาตรี ให้ได้รับครึ่งหนึ่งของจานวนที่จ่ายจริง
เงื่อนไข
*ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด สาหรับบุตรที่ศึกษาใน
สถานศึกษาของทางราชการ หรือเอกชน
* หลักสูตรปริญญาตรี ต้องเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นหลักสูตรแรก

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ค่าธรรมเนียมการเรียน หมายถึง ค่าเล่าเรียน/ค่าหน่วยกิต /ค่าลงทะเบียน
แรกเข้า (ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา)/ค่าบารุงห้องสมุด/ค่าบารุงกีฬา/ค่าเวชภัณฑ์/ค่าภาคปฏิบัติ
หรือวัสดุฝึกหัด หรืออุปกรณ์การศึกษา
แนวทางการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรระดับอนุปริญญาและหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนามาเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากราชการได้
ได้แก่
- ค่าปรับพื้นฐาน
- ค่าบารุงคุรุภัณฑ์
- ค่าธรรมเนียมพิเศษ
- ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา
- ค่าสนับสนุน/ค่าอุดหนุนการศึกษา
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าพัฒนาด้านวิชาการ
- ค่าบารุงกิจกรรม
- ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต/ปริญญา
- ค่าบารุงสโมสรนักศึกษา
- ค่าคู่มือนักศึกษา
- ค่าจ้างบุคลากรของสถานศึกษา
- ค่าเอกสาร/วารสาร/ใบรับรอง/ค่าปรับต่าง ๆ
- การลงทะเบียนซ้าเพื่อปรับผลการเรียน(รีเกรด)
- ค่าขนย้าย
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
- ค่าห้องเรียนปรับอากาศ
- ค่าบารุงสถานศึกษา/มหาวิทยาลัย
- ค่าวัสดุเครื่องใช้สานักงาน
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เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (เงินรางวัล)
ระเบียบ ข้อกฎหมาย
* ประกาศ ก.กลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสาหรับข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
* ประกาศ ก.กลาง เรื่องกาหนดเงื่อนไขและวิธีการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙

เจตนารมณ์
เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดย
สร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากรของ อปท. เพื่อให้การปฏิบัติงานราชการเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด

ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจาปี
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อปท. รวมทั้งบุคลากรถ่ายโอนตามโครงการถ่าย
โอนบุคลากรให้แก่ อปท.

เงื่อนไข
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างทั้งปีรวม ๒ ครั้ง ( ๑
เม.ย. และ ๑ ต.ค.) ไม่น้อยกว่า ๑ ขั้น
พนักงานจ้างตามภารกิจ เลื่อนขั้นค่าตอบแทน (๑ ครั้ง) ไม่นอ้ ยกว่า ๑ ขั้น ผ่านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งปี (๒ ครั้ง) ในระดับดีขึ้นไป
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สรุปขั้นตอนการขอกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ
(เงินรางวัลประจาปี)

อปท.ที่ผ่านการประเมินการบริหาร
จัดการที่ดีของ สถ. ในปีงบประมาณ
ที่แล้วมามีสิทธิกาหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่น

อปท.รายงานผลการปฏิบัติงานตามมิติ
และตัวชี้วัดและแบบแสดงรายจ่ายด้าน
เงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทน
อื่นๆ เสนอ ก. จังหวัด

ก.จังหวัดแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบผลการประเมิน
(คะแนนร้อยละ 75= ผ่าน)

- 75 คะแนนไม่เกิน 3
- 95 คะแนนอาจขอความ
เห็นชอบจาก ก.จังหวัดเพื่อให้
มีสิทธิรับไม่เกิน 5 เท่า
- ไม่จาเป็นต้องได้เท่ากันทุกคน
โดยพิจารณาจากผลการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน

อปท.เสนอขอรับการประเมิน
ประสิทธิภาพฯและโครงการตามมิติที่ 4
จานวน 1 โครงการต่อก. จังหวัดเพื่อ
รับทราบ (ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี)

อปท.บริหารราชการไม่น้อยกว่า 8 เดือน
(ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน)

คณะอนุกรรมการ
เสนอผลประเมินให้
ก.จังหวัดเห็นชอบ

อปท.แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา
จ่ายเงินโบนัสตามเกณฑ์
การกาหนดวงเงินโบนัส

วงเงินโบนัสรวมของอปท. =
(วงเงิน 40% ที่เหลือ) x (คะแนนประเมิน)
100
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เงินทาขวัญ
ระเบียบ ข้อกฎหมาย
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทาขวัญข้าราชการ และลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖
*ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับ เงินทาขวัญและการพิจารณาเงินทา
ขวัญข้าราชการ และลูกจ้างพ.ศ. ๒๕๕๐
*ประกาศ ก.กลาง เรื่อง เงินทาขวัญข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗

เงื่อนไข
* ข้าราชการหรือลูกจ้างผูใ้ ดได้รับอันตรายหรือเจ็บปุวยจนพิการหรือสูญเสียอวัยวะเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่
* ยังสามารถรับราชการต่อไปได้
* เงินทาขวัญตามอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
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ขั้นตอนการขอรับเงินทาขวัญ

คาขอไม่ถูกต้อง
ภายใน 15 วัน

ผู้ขอยื่นแบบขอรับเงิน
และใบรับรองแพทย์

ผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้น

อปท.ทบทวน
และแจ้งผล

สถ.จังหวัด ตรวจสอบ
คาขอรับเงินและ
หลักฐาน

ไม่มีสิทธิ/สิทธิแตกต่าง
ภายใน 30 วัน
อปท.ดาเนินการ
เบิกจ่ายเงิน

เสนอ ก. จังหวัด
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน

นายก อปท. ตรวจสอบ
คาขอรับเงินและ
หลักฐานประกอบด้วย
1.คาขอรับเงินทาขวัญ
2. ใบรับรองแพทย์
3. หลักฐานการสั่งให้ไป
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอัน
เป็นเหตุให้ได้รับอันตราย
หรือเจ็บปุวย
4. หลักฐานการสอบสวน
ของ อปท. ที่แสดงว่า
ผู้รับเงินได้รับอันตราย
หรือเจ็บปุวยเข้าเกณฑ์ที่
มีสิทธิได้รับเงินทาขวัญ
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เงินสวัสดิการสาหรับการปฎิบัติงาน
ประจาสานักงานพื้นที่พิเศษ (สปพ.)
กรณีกระทรวงการคลังประกาศกาหนดให้สานักงานใดเป็นสานักงานในพื้นที่พิเศษ อปท.
ในเขตอาเภอเดียวกับสานักงานดังกล่าวสามารถเสนอ ก.จังหวัด ประกาศกาหนดให้ อปท. นั้น
เป็นสานักงานในพื้นที่พิเศษพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการในอัตรา
คนละ ๑,๐๐๐ บาท/เดือน หลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
• ความยากลาบากของการคมนาคม
• ความขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการหรือปัจจัยในการดารงชีวิต
• ความเสี่ยงภัย
• ความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ
เงินตอบแทนพิเศษรายเดือน
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและ ๔ อาเภอจังหวัดสงขลาได้แก่ อ.จะนะ เทพา นาทวี
และสะบ้าย้อย มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน ในอัตราคนละ ๑,๐๐๐ บาท
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ค่าเช่าบ้าน
เจตนารมณ์
จ่ายให้เนื่องจากทางราชการทาให้เดือดร้อน

ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจาปี
พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคาสั่งให้ไปประจาสานักงานในต่างท้องที่ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ยกเว้น อปท.ได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว , มีเคหะสถานของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่นั้น , ได้รับ
คาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานใหม่ในท้องที่ ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก/ท้องที่ที่กลับรับราชการ
ใหม่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่

พนักงานส่วนท้องถิ่น

อบจ.เทศบาล และ อบต.

อาเภอ กิ่งอาเภอ หรือท้องที่ของอาเภอ
และหรือกิ่งอาเภอที่ มท. กาหนดให้
เป็นท้องที่เดียวกัน
ข้าราชการ อบจ. พนักงานเทศบาลและ
พนักงานส่วนราชการตาบล

การจ่ายค่าเช่าบ้าน
* ตามที่จ่ายจริงตามสภาพแห่งบ้าน และไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
* พนักงานส่วนท้องถิ่นสามารถนาค่าเช่าบ้านไปเช่าซื้อบ้านได้
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ผู้มีสิทธิ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง นายกและรองนายก อปท.ประธานสภา อปท.
สมาชิกสภา อปท. เลขานุการและที่ปรึกษานายก อปท.

ผู้มีอานาจอนุญาตในการเดินทางไปราชการ
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประธานสภาท้องถิ่น

ผู้บริหารและ
ประธานสภาท้องถิ่น

รองนายก อปท. ที่ปรึกษาและ
เลขานุการนายกอปท.
ข้าราชการ/ส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

สมาชิกสภาท้องถิ่น
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ประกอบด้วย





เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น

การปรับอัตราเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินตอบแทนอื่น
หากมีการปรับอัตราเงินเดือน เงินประจาตาแหน่งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
และเงินตอบแทนอื่น ของข้าราชการพลเรือนเพิ่มขึ้น พนักงานส่วนท้องถิ่นจะมีสิทธิ
ได้รับการปรับเพิ่มเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
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การลา
ประเภทการลา
1. ลาปุวย
2. ลาคลอดบุตร
3. ลากิจส่วนตัว
4. ลาพักผ่อน
5. ลาติดตามคู่สมรส
6. ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์
7. ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
8. ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
9. การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

ผู้มีอานาจอนุญาต

นายก อปท.

ปลัด อปท.

- ลาป่วย
- ลาอุปสมบท
- ลาคลอดบุตร - ลาเข้ารับการตรวจเลือก
- ลากิจส่วนตัว – ลาไปศึกษาฝึกอบรม
- ลาพักผ่อน - การไปปฏิบัตงิ านใน
องค์การระหว่างประเทศ
- ลาติดตามคู่สมรส

ผอ.กองหรือหัวหน้าส่วนราชการ

- ลาป่วย (60 วัน)
- ลาคลอดบุตร
(30 วัน)
- ลากิจส่วนตัว
- ลาพักผ่อน

- ลาป่วย (60 วัน)
- ลาคลอดบุตร
(30 วัน)
- ลากิจส่วนตัว
- ลาพักผ่อน
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บาเหน็จ- บานาญ
พ.ร.บ.บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๐
รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘
“ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการ อบจ. พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา
พนักงานส่วนตาบล แต่ไม่รวมถึงข้าราชการกรุงเทพมหานคร
“เวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญ” หมายความว่า เวลาที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นรับ
ราชการหรือปฏิบัติงานมาตั้งแต่ต้นจนถึงวันสุดท้ายที่ได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้
“บาเหน็จ” หมายความว่า เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายครั้งเดียว
“บานาญ” หมายความว่า เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน

สิทธิในบาเหน็จบานาญ
มาตรา ๙ เมื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดออกจากราชการให้จ่ายบาเหน็จหรือบานาญ
จากกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กาหนด สิทธิในบาเหน็จบานาญ
เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไม่ได้
มาตรา ๑๑ บุคคลต่อไปนี้ไม่มีสิทธิรับบาเหน็จบานาญ
(1) ผู้ถูกไล่ออกจากราชการเพราะมีความผิด
(2) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญหรือลูกจ้าง เว้นแต่ที่มีข้อกาหนดในบาเหน็จบานาญไว้
ในหนังสือสัญญาจ้างตามความต้องการของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นโดยอนุมัติกระทรวงมหาดไทย
(3) ผู้ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดเงินอย่างอื่นไว้ให้แทนบาเหน็จบานาญแล้ว
(4) ผู้ซึ่งมีเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญไม่ครบหนึ่งปีบริบูรณ์ หรือ
(5) ผู้ซึ่งไม่เคยรับราชการมาก่อน แต่ได้เป็นทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหาร เมื่อได้ปลดเป็นกองหนุนแล้วและได้เข้ารับราชการอีกโดยเวลารับราชการจะติดต่อกับเวลา
ราชการกองประจาการหรือไม่ก็ตามยังไม่ครบหนึ่งปีบริบูรณ์
มาตรา ๑๒ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญปกติด้วยเหตุอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เหตุทดแทน
(2) เหตุทุพพลภาพ
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(3) เหตุสูงอายุ
(4) เหตุรับราชการนาน
มาตรา ๑๓ สิทธิในการขอบาเหน็จบานาญให้มีอายุความสามปี
มาตรา ๑๔ บาเหน็จบานาญทดแทนนั้นให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการ
เพราะเลิกหรือยุบตาแหน่งหรือไปดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือซึ่งมีคาสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด
มาตรา ๑๕ บาเหน็จบานาญเหตุทุพพลภาพนั้นให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ปุวยเจ็บ
ทุพพลภาพ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจแสดงความเห็นว่าไม่สามารถที่จะรับราชการ
ในตาแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไป
มาตรา ๑๖ บาเหน็จบานาญเหตุสูงอายุนั้น ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีอายุครบหกสิบ
ปีบริบูรณ์ ถ้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีอายุครบห้าสิบปีบริบูรณ์แล้วประสงค์จะลาออกจาก
ราชการให้ผู้มีอานาจสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุสูงอายุได้
มาตรา ๑๗ บาเหน็จบานาญเหตุรับราชการนานนั้น ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ซึ่งมีเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญยี่สิบห้าปีบริบูรณ์แล้วประสงค์จะลาออก
จากราชการ ก็ให้ผู้มีอานาจสั่งให้ลาออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุรับราชการนานได้
มาตรา ๑๘ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญไม่
ถึงสิบปีบริบูรณ์มีสิทธิได้บาเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จ
บานาญตั้งแต่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปได้บานาญ

วิธีคานวณบาเหน็จบานาญ
มาตรา ๓๑ ในการคานวณบาเหน็จบานาญนั้นให้ตั้งเงินเดือนเดือนสุดท้าย เป็นเกณฑ์คานวณ
มาตรา ๓๒ วิธีคานวณบาเหน็จ บานาญให้กระทาดังนี้
(1) สาหรับบาเหน็จ ให้ตั้งเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณจานวนปีเวลาราชการ เช่น เงินเดือน
๒๕,๑๖๐ x ๒๕ = ๖๒๙,๐๐๐ บาท
(2) สาหรับบานาญ ให้ตั้งเงินเดือนเดือนสุดท้ายหารด้วยห้าสิบคูณจานวนปีเวลาราชการ
เช่น ๒๕,๑๖๐ x ๒๕ = ๑๒,๕๘๐ บาท
๕๐
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระเบียบ ข้อกฎหมาย
-ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
พ.ศ.๒๕๓๖

เงื่อนไข
1.สัญชาติไทย ประพฤติดีและปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ
ด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต
2.ไม่เคยถูกเรียกคืนเครือ่ งราชฯหรือต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่โทษ
จาคุกเป็นการกระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
3.รับราชการติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
4.การเสนอขอพระราชทานเครื่องราช ฯ ให้เริ่มจากมงกุฎไทยและ ช้างเผือกสลับกัน
จากชั้นล่างสุดจนถึงชั้นสูงสุด
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ตัวเงิน

บาเหน็จความชอบ

ตัวเงิน
1. เงินค่าตอบแทนพิเศษตามที่ ครม.กาหนด
2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติตามที่
ครม. กาหนด
3. การประกันชีวิต
4. ทุนการศึกษา
5. เงินช่วยเหลือตามที่ ก.บ.จ.ต. พิจารณาเห็นสมควร

มิใช่ตัวเงิน
1. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
2. การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
3. การยกย่องเชิดชูเกียรติยศยิ่ง
4. การนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ
5. การส่งเสริมความก้าวหน้าเพื่อมิให้ขอโอนย้ายออก
6. การจัดสรรโควตาสาหรับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษา /อบรม
ที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัด/ร่วมจัด
7. สิทธิลาพักผ่อน
8. การส่งเคราะห์และช่วยเหลือทายาท เพื่อบรรจุ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มิใช่ตัวเงิน
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พนักงานจ้าง
พนักงานจ้างหมายความว่า ลูกจ้างของ อปท. ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของ อปท. มีด้วยกัน ๓ ประเภท ดังนี้
1. พนักงานจ้างทั่วไป (พท.) หมายถึง พนักงานจ้างที่มีลักษณะงานเป็นการใช้
แรงงานทั่วไป ไม่ต้องมีความรู้หรือทักษะ ระยะเวลาจ้างไม่เกิน ๑ ปี
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ (พก.) หมายถึง พนักงานจ้างที่มีลักษณะงานเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุน
การทางานของพนักงานซึ่งจะมีชื่อเป็นผู้ช่วยพนักงานในตาแหน่งนั้น หรืองานที่ต้องใช้ทักษะ
3. พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หมายถึง พนักงานจ้างที่มีลักษณะ
งานเป็นที่ปรึกษา มีความชานาญงานหรือวิชาชีพเฉพาะพิเศษ

อำนำจหน้ำทีก่ ำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
บรรดากฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ ครม. หรือมติ ก.กลาง ที่กาหนดให้พนักงานหรือ
ลูกจ้างของ อปท. มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือเป็นข้อห้ามในเรื่องใด ให้ถือว่าพนักงาน
จ้างต้องมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น เว้นแต่เรื่องใดที่ได้มีกาหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปพนักงานจ้าง
หรือก.กลาง กาหนดให้ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับพนักงานฯ
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ความสาคัญของพนักงานจ้าง
เป็นตัวจักรสาคัญในการขับเคลื่อนการบริหารงานของ อปท.ให้ประสบผลสาเร็จ โดยทา
หน้าที่เป็นผู้ช่วยเลือกปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ

ปฏิบัติตามนโยบาย
ของผู้บริหาร ฯ

- ในสานักงาน
- งานด้านวิชาการ
- ด้านธุรการ

ด้านสาธารณสุข
รักษาความ
สะอาด

ซ่อมบารุงรักษา
ไฟฟูา ประปา

นอกสานักงานดูแล
ความสงบเรียบร้อย
และการปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัย

ยานพาหนะ
อืน่ ๆ
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คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
• มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี (๕๕ปี)
• ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
• ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองฯ หรือเป็นคณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
• ไม่เป็นผู้ถูกสั่งลงโทษให้ออก ไล่ออก จากราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
• ไม่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างของรัฐหรือส่วนท้องถิ่น (การคานวณระยะเวลาในการ
สมัคร และบรรจุ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ)

การกาหนดตาแหน่ง การจ้าง
• ให้ อปท.จัดทากรอบอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่งโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.จังหวัด [

แผนอัตรากาลัง ๔ ปี ]
• ตาแหน่งพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อ ก.จังหวัดเห็นชอบแล้วต้องเสนอ ก.กลาง ให้ความ
เห็นชอบด้วย (อบต.) ก.ท.จ. ก.จ. ไม่ต้องขอก.กลาง
• ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็น อปท.อาจขอเปลี่ยนแปลงกรอบอัตรากาลังพนักงานจ้างได้ โดย
ความเห็นชอบจาก ก.จังหวัด (ในระหว่าง ๔ ปี )
• การจ้างพนักงานจ้างต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.จังหวัดก่อนจึงทาสัญญาจ้างได้ โดยภารกิจ
และผู้เชี่ยวชาญพิเศษทาสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี ทั่วไปคราวละไม่เกิน ๑ ปี และอาจต่อ
สัญญาได้
• อปท.ที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนตั้งแต่ ๒๐ ล้านบาทขึ้นไปสามารถจ้างพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษได้หนึ่งคน
• สั่งเป็นการภายในให้ไปปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ต้องการนั้นได้
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การสรรหาและการเลือกสรร
• การสรรหาฯ เมื่อ ก.จังหวัด เห็นชอบให้กาหนดตาแหน่งใดแล้ว ถึงจะดาเนินการสรรหาได้ โดยให้
ยึดหลักสมรรถนะ โปร่งใส ยุติธรรม
• อปท.แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วยปลัด ผอ.กอง/ส่วน หัวหน้า
สานักปลัด (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
• กรณีมีผู้ผ่านการสรรหามากกว่าจานวนอัตราว่างในตาแหน่งนั้นหากมีตาแหน่งอื่นที่ว่างและมี
ลักษณะงานที่คล้ายคลึงกัน อาจนาบัญชีนั้นมาใช้ในการจ้างได้ โดยบัญชีที่สรรหานั้นต้องยังไม่
หมดอายุ
• บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหากาหนดอายุได้ตามสมควรแต่ต้องไม่เกิน๑ ปี (วิธีการสรรหาอาจใช้
โดยวิธีทดสอบ สัมภาษณ์)
• เมื่อสรรหาเสร็จแล้วให้รายงานต่อนายกฯ เพื่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ และ
ดาเนินการจัดจ้าง โดยความเห็นชอบของ ก.จังหวัด

ประกาศรับสมัครฯ
รายละเอียดประกอบด้วย
 ชื่อตาแหน่ง

 ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
 วัน เวลา สถานที่
 ลักษณะงาน
 ระยะเวลาการจ้าง
 วิธีการเลือกสรร
 ประเภท
 ค่าตอบแทน
 คุณสมบัติ
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การเปลี่ยนจาก พท.เป็น พก.
• ในกรณีมีการกาหนดตาแหน่ง พก.ขึ้นใหม่ อปท.จะต้องคัดเลือกตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง เว้นแต่เป็นกรณีกาหนดตาแหน่งพก.(ผู้มีทักษะ) ใน ๑๘ ภารกิจ หาก อปท.มี พท.หรือ
ลูกจ้างชั่วคราวเดิมปฏิบัติภารกิจอยู่ จะต้องคัดเลือกเข้าสู่ตาแหน่งโดยใช้การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมาซึ่งต้องไม่ต่ากว่าระดับดี
• ๑๘ ตาแหน่งได้แก่ ตกแต่งสวน แม่ครัว ผลิตน้าประปา ดับเพลิงพนักงานวิทยุ ขับรถยนต์
เครื่องจักรกลขนาดเบา ขับเรือขุด ขับเรือยนต์ดูแลเด็กเล็ก ช่างปูน ช่างไม้ ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่อง
สูบน้า ประจารถขยะช่างเครื่องกาเนิดไฟฟูา ขับเครื่องจักรกลขนาดกลางหรือขนาดหนัก ประจา
รถสิ่งปฏิกูล
• สาหรับตาแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปอื่นนอกเหนือจากที่กาหนดหาก อปท.เห็นว่าเป็นผู้มีทักษะ มี
ความรู้และทางานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีอาจกาหนดเป็น พก.ได้ (ทักษะ) โดยได้รับความเห็นชอบ
จาก ก. จังหวัด(ต้องกาหนดตาแหน่งก่อน)
• สามารถนาหนังสือรับรองการทางานจากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิม
ในแต่ละช่วงมานับรวมกันได้ โดยระยะเวลาการทางานไม่จาเป็นต้องต่อเนื่อง
กันก็ได้ แต่ต้องเป็นงานในหน้าที่เดียวกัน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
• พนักงานจ้างตามภารกิจ ให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี และประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อต่อ
สัญญาจ้าง
• พนักงานจ้างทัว่ ไป ให้ประเมินผลการปฏิบัตงิ านเพื่อต่อสัญญาจ้าง
• พนักงานจ้างผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ให้นายก อปท. รายงานก. จังหวัด เพื่อให้ความ
เห็นชอบในการเลิกจ้าง และให้ถือว่าสัญญาจ้างนั้นสิน้ สุดลงโดยให้ อปท.แจ้งพนักงานจ้างผูน้ ั้นทราบภายใน ๗
วัน นับแต่วนั ที่ได้ทราบมติของ ก.จังหวัด
• การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน จะเป็นประโยชน์และใช้เป็นเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการเลือ่ น
ค่าตอบแทน การเลิกจ้างและต่อสัญญาจ้าง โดยจะพิจารณาจากองค์ประกอบคือปริมาณงาน คุณภาพงาน
ความทันเวลา ตั้งใจและอุทศิ เวลาให้กับงาน
• การประเมินผลการปฏิบัตงิ านให้ประเมินปีละ ๒ ครั้งตามปีงบประมาณคือประเมินช่วง ๑ ต.ค. ถึง ๓๑ มี.ค.
และช่วง ๑ เม.ย. ถึง ๓๐ ก.ย.
• พนักงานจ้างผู้ใดมีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินติดต่อกันสองครั้งต่ากว่าระดับดีให้ผบู้ ังคับบัญชาทาความเห็น
เสนอนายก อปท. เพื่อเลิกจ้างโดยความเห็นชอบของ ก.จังหวัด
• พนักงานจ้างตามภารกิจ เมื่อปฏิบตั ิงานครบ ๔ ปี ตามสัญญาจ้างแล้ว อปท.ได้ประเมินฯและต่อสัญญาจ้าง
ให้แก่พนักงานจ้างผูน้ ั้นต่อไป การเลื่อนขัน้ ค่าจ้างให้เลื่อนอย่างต่อเนื่อง แต่หากไม่ได้มีการต่อสัญญา และสรร
หาใหม่แล้ว ถึงแม้พนักงานจ้างคนเดิมจะได้รบั การคัดเลือก เงินค่าจ้างจะต้องเริม่ นับใหม่จากอัตราค่าจ้างขัน้ ต้น
ในตาแหน่งนัน้
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สิทธิประโยชน์

สิทธิเกี่ยวกับ
การลา

สิทธิรับ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ ฯ

สิทธิการรับ
ค่าตอบแทน
การปฏิบัตินอก

สิทธิอื่น ๆ
ที่ ก.กลาง
กาหนด
ให้ได้รับ
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทางานฯ
• การปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติ หรือการปฏิบัติราชการในวันหยุดประจาสัปดาห์ ซึ่ง
จะต้องจ่ายค่าตอบแทน ให้กระทาได้กรณีจาเป็นหรือรีบด่วน (ไม่ใช่เป็นงานที่ต้องปฏิบัติเป็นปกติ
นอกเวลาหรือในวันหยุดราชการ) โดยมีคาสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจเป็นหลักฐาน
• การจ่ายค่าตอบแทนฯ ให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฏหมายที่ใช้สาหรับพนักงานส่วนตาบลโดย
อนุโลม
• อปท.ใดมีความจาเป็นที่ต้องสั่งให้พนักงานจ้างไปฝึกอบรมหรือดูงานเกี่ยวกับหน้าที่ที่พนักงานจ้าง
นั้นปฏิบัติอยู่ ณ ต่างประเทศ หรือภายในประเทศให้ได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติตลอดระยะเวลาที่
ไปฝึกอบรมหรือดูงานนั้น ให้นายกอปท.เป็นผู้อนุมัติ

การลาป่วย
• การลาปุวยกรณีปกติ ในปีหนึ่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ( พก. )และเชี่ยวชาญฯ มีสิทธิลาปุวยโดย
ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาไม่เกิน ๖๐ วันและพนักงานจ้างทั่วไป ( พท.) มีสิทธิได้รับไม่เกิน
๑๕ วัน
• การลาปุวยกรณีประสบอุบัติเหตุ หรือถูกทาร้ายจากการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นเหตุให้ทุพพลภาพ
หรือพิการซึ่งจะต้องเลิกจ้าง กรณีนี้หากนายกเห็นว่า พก.ผู้นั้นยังอาจปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอื่นที่
เหมาะสมได้ ให้เป็นอานาจของนายกฯในการสั่งให้ผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่อื่นโดยไม่ต้องเลิกจ้าง ถ้า
เป็นกรณีของ พท. ให้อนุญาตลาปุวยเพื่อรักษาพยาบาล โดยได้รับค่าตอบแทนตามที่เห็นสมควรแต่
ไม่เกิน ๖๐ วัน ทั้ง ๒ กรณีหากแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาให้หายได้ให้พิจารณา
เลิกจ้าง
• การลาปุวยเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ส่งพร้อมใบลาด้วย ยกเว้น ผู้มีอานาจให้ลาจะ
เห็นสมควรเป็นอย่างอื่น
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การลาอื่นๆ
• พ.ก.มีสิทธิลากิจส่วนตัวและลาไปต่างประเทศ โดยได้รับค่าตอบแทนไม่เกินสี่สิบห้าวันทาการ ถ้า
ในปีแรกได้ไม่เกินสิบห้าวัน สาหรับ พท. ไม่มีสิทธิ
• การลาพักผ่อนประจาปีของพนักงานจ้าง ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้สาหรับพนักงานส่วนตาบลโดย
อนุโลม
• พก. มีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าตอบแทนไม่เกินเก้าสิบวันหากประสงค์จะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ต่อเนื่องโดยได้ค่าตอบแทนอีกไม่เกิน ๓๐ วัน ซึ่งให้นับรวมในวันลากิจส่วนตัวด้วย
• พท.มีสิทธิลาคลอดบุตรปีหนึ่งไม่เกินเก้าสิบวัน โดยได้รับค่าตอบแทนไม่เกินสี่สิบห้าวัน เว้นแต่
ทางานในปีแรกไม่ครบเจ็ดเดือนไม่มีสิทธิดังกล่าว
• พก. มีสิทธิลาบวชและได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน ๑๒๐ วัน เว้นในปีแรกลาได้แต่ไม่ได้ค่าตอบแทน
ซึ่ง พท. ไม่มีสิทธิลาบวช อานาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายก อปท.

สรุปสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป
 ลาปุวยไม่เกิน 15 วันทาการได้
ค่าตอบแทน
 ลากิจ ลาไปต่างประเทศ -ไม่ระบุ
 ลาพักผ่อน ปีแรก ๑๐ วันสะสม
๓๐วัน
 ลาคลอดบุตร ไม่เกิน ๙๐ วันได้ค่าตอบ
แทนไม่เกิน ๔๕ วันเว้นปีแรกทางานไม่
ครบ ๗ เดือน
 ลาบวช - ไม่ระบุ –
 ระหว่างลาการลาและการจ่ายค่าตอบ
แทนนอกเหนือจากที่กาหนดใน
ประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายกฯ

พนักงานจ้างตามภารกิจ
 ลาปุวย ไม่เกิน ๖๐วัน ได้ค่าตอบแทน
 ลากิจ ลาไปต่างประเทศ ไม่เกิน
๔๕ วัน ได้ค่าตอบแทนปีแรก ๑๕ วัน
 ลาพักผ่อน ปีแรก ๑๐ วันสะสม ๓๐วัน
 ลาคลอดบุตร ไม่เกิน ๙๐ วันได้
ค่าตอบแทน ต่อเนื่องได้อกี ๓๐ วันทา
การรวมในลากิจ
 ลาบวช ไม่เกิน ๑๒๐วันได้ค่าตอบแทน
เว้นปีแรกลาได้แต่ไม่ได้ค่าตอบแทน
 ระหว่างลาการลาและการจ่ายค่าตอบ
แทนนอกเหนือจากที่กาหนดในประกาศ
นี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายกฯ
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ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
• หลักการกาหนดค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ให้ถือหลักคุณภาพหลักความยุติธรรม หลักการจูง
ใจ และหลักความสามารถ
• พนักงานจ้างตามภารกิจได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน โดยต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีที่แล้วมาไม่น้อยกว่า 8 เดือน ถ้าจะได้รับ
การพิจารณาเลื่อนขั้นหนึ่งขั้น ต้องได้รับผลการประเมินในระดับดี และถ้าจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
จานวนร้อยละ ๓ – ๕ก่อนการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนในปีนั้น ต้องมีผลการประเมินในระดับดีเด่น
โดยจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษตั้งแต่ ๑ ต.ค. ของปีที่ประเมินจนถึง ๓๐ ก.ย. ของปีถัดไป
(ให้คดิ สัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของพนักงานจ้าง ณ ๑ ก.ย.ปีประเมิน)
• พนักงานจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเว้นแต่ค่าเบี้ยประกันสังคมให้ อปท.
เป็นผู้ชาระแทนพนักงานจ้าง

การจ่ายค่าตอบแทน
• การจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาทางานปกติหรือวันหยุดราชการ ให้กระทาได้กรณีจาเป็นเร่งด่วน
โดยมีคาสั่งผู้บังคับบัญชาเป็นหลักฐาน และการจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่ใช้สาหรับพนักงานส่วน
ตาบลโดยอนุโลม
• ห้ามสั่งพนักงานจ้างไปปฎิบัติราชการในท้องถิ่นอื่นเว้นแต่กรณีจาเป็นแท้จริง โดยให้จ่าย
ค่าตอบแทนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ
• พนักงานจ้างผู้ใดตายในระหว่างรับราชการให้จ่ายฯจนถึงวันตาย และให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจานวน
๓ เท่าของอัตราค่าตอบแทนปกติทั้งเดือนในเดือนสุดท้ายก่อนถึงวันตาย
• พนักงานจ้างที่ขาดหรือหนีราชการ ห้ามจ่ายสาหรับวันที่ขาดหรือหนี กรณีตายในระหว่างขาด
ราชการให้จ่ายค่าตอบแทนเพียงวันสุดท้ายที่ผู้นั้นมาปฏิบัติงานและไม่ให้มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
• กรณีถูกสั่งพักราชการ ให้งดจ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ถูกสั่งพักราชการ
ไว้ก่อน แต่หากการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่าผู้นั้นไม่ได้กระทาความผิดและไม่มีมลทินมัว
หมองให้จ่ายเต็มอัตรา แต่หากมิได้กระทาความผิดแต่มีมลทินมัวหมอง หรือกระทาความผิดแต่ถูก
ลงโทษไม่ถึงกับไล่ออกให้จ่ายได้ครึ่งหนึ่งของ
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เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
๑. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างตามภารกิจ ซึ่งได้รับเงินเดือน ค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ ๑๑,๗๐๐บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มฯเดือนละ ๑,๕๐๐บาท แต่เมื่อรวมกัน
แล้วต้องไม่เกินเดือนละ ๑๑,๗๐๐ บาท
๒. กรณีเงินเพิ่มฯ รวมกับเงินเดือนฯแล้ว ไม่ถึง ๘,๒๐๐ บาท ก็ให้ได้รับเงินเพิ่มขึ้นอีกโดยให้มี
จานวนรวมกันเป็น ๘,๒๐๐ บาท (เงินเดือน ๖,๐๐๐บาทได้รับเงินเพิ่ม ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็น
๗,๕๐๐ บาท ซึ่งยังไม่ถึง ๘,๒๐๐บาท ก็ให้ได้รับเงินเพิ่มขึ้นอีก ๗๐๐ บาท รวมกันให้ได้เป็น ๘,๒๐๐
บาท)
๓. หากกรณีได้รับเงินเดือน ๗,๐๐๐ บาท เมื่อได้รับเพิ่ม ๑,๕๐๐ บาทรวมเป็น ๘,๕๐๐ บาท ก็ให้
ได้รับเงินยอดนี้ ซึ่งยังไม่เกิน ๑๑,๗๐๐ บาท
๔. กรณีพนักงานจ้างทั่วไปให้ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ๑,๕๐๐บาท จากยอดเงิน
ค่าตอบแทนที่ได้รับ
๕. ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
๖. ให้ อปท.ออกคาสั่งโดยการปรับปรุงจากคาสั่งเดิมฯ และให้ส่งสาเนาให้ ก.จังหวัด
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ค่าตอบแทน พก.ขั้นต้นของทุกตาแหน่งจะเท่ากัน
ยกเว้นตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง/ขนาดหนัก
ค่าตอบแทนฯ
พนักงานจ้างทัว่ ไป ๕,๐๘๐+ ๑,๕๐๐ = ๖,๕๘๐
พนักงานจ้างตามภารกิจพิจารณาตามคุณวุฒิฯ ดังนี้
- ปวช. ๕,๗๖๐+๑,๕๐๐ = ๗,๒๖๐
- ปวท. ๖,๔๗๐+๑,๕๐๐ =๗,๙๗๐
- ปวส. ๖,๘๐๐+๑,๕๐๐ =๘,๓๐๐
- ปริญญาตรี ๗,๙๔๐+๑,๕๐๐ =๙,๔๔๐
- ค่าตอบแทนไม่ถึง ๑๑,๗๐๐ และ ๘,๒๐๐ บาท
พนักงานจ้างทั่วไปที่ได้รับการประเมินเป็นภารกิจ (ทักษะ ๕ ปี) ค่าตอบแทน ๕,๗๖๐ เท่ากับ
ภารกิจ วุฒิ ปวช.หากจะกาหนดค่าตอบแทนให้ได้มากกว่านี้ต้องขอความเห็นชอบ ก.กลาง

เงินทาขวัญพนักงานและลูกจ้างของ อปท.
• กรณีได้รับอันตรายหรือเจ็บปุวยจนพิการ ถึงสูญเสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไปเพราะเหตุปฏิบัตริ าชการใน
หน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่ แต่ยงั สามารถรับราชการต่อไปได้ ให้ได้รบั เงินทา
ขวัญเป็นเงินก้อนตามอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนดฯ
• เงินทาขวัญจะจ่ายได้ต่อเมือ่ ได้รับความเห็นชอบจาก ก.อปท.จังหวัดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินทาขวัญ
ให้ถือปฏิบตั ติ ามระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือคาวินิจฉัยทีค่ ณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลังกาหนดโดย
อนุโลม
- แขนขาดหนึ่งข้างให้ได้รับ ๒๔ เท่าครึ่ง ของอัตราค่าจ้าง

- ขาดหนึ่งข้าง ๒๒ เท่าครึ่ง และมือขาด ๑ ข้าง เท่าครึ่ง
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ขั้นตอนการขอรับเงินทาขวัญ
ผู้ยื่นต้องยื่นแบบขอรับเงินและแนบใบรับรองแพทย์ผ่านผู้บังคับบัญชาฯ
เอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบด้วย
คาขอรับเงิน
ใบรับรองแพทย์
หลักฐานการสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายหรือเจ็บปุวย
หลักฐานการสอบสวนของ อปท.ที่แสดงว่าผู้รับเงินได้รับอันตรายหรือเจ็บปุวยเข้าเกณฑ์มีสิทธิ
ได้รับเงินทาขวัญ และความเห็นของผู้บังคับบัญชา

อปท.ส่งหลักฐาน
ให้จังหวัด
ตรวจสอบ

เสนอ ก.จังหวัด
อนุมัติจ่ายเงิน

แจ้ง อปท.
จ่ายเงิน
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อปท.บอกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบกาหนด
• อปท.บอกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบกาหนดโดยไม่ใช่ความผิดของพนักงานจ้าง ให้ได้รับค่าตอบแทนการ
ออกจากงานจาก อปท. ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ ๔ เดือน แต่ไม่ครบ ๑ ปี ให้จ่ายค่าตอบ
แทนเท่ากับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันออกจากงาน
๒. ทางานครบ ๑ ปี แต่ไม่ครบ ๓ ปี ให้จ่าย 3 เท่าฯ
๓. ทางานครบ ๓ ปี แต่ไม่ครบ ๖ ปี ให้จ่าย ๖ เท่าฯ
๔. ทางานครบ ๖ ปี แต่ไม่ครบ ๑๐ ปี ให้จ่าย ๘ เท่าฯ
๕. ทางานครบ ๑๐ ปีขึ้นไป ให้จ่าย ๑๐ เท่าฯ
• โดยการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ให้ อปท.เสนอเหตุความจาเป็น(ค่าใช้จ่ายบุคลากร) และประโยชน์ที่
ทางราชการจะได้รับให้ ก.จังหวัดให้ความเห็นชอบ

การต่อสัญญาจ้าง
• อปท.เสนอเรื่องก่อน ๑ ต.ค. ควรพิจารณาต่อสัญญจ้างตั้งแต่ ๑ ต.ค.
• อปท.เสนอเรือ่ งหลัง ๑ ต.ค. แต่ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าพนักงานจ้างผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องมาโดย
ตลอด ถึงแม้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม ให้พิจารณาต่อสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.
• หาก อปท.เสนอเรื่องหลัง ๑ ต.ค. และพนักงานจ้างผู้นั้นมิได้อยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ตั้งแต่วันที่สิ้นสุดสัญญาจ้างถึงวันที่ ก.จังหวัดพิจารณาก็เป็นดุลยพินิจของก.จังหวัด ในการพิจารณา
ต่อสัญญาจ้าง

เส้นทางการรับราชการของพนักงานจ้าง
ทั่วไป

ภารกิจ
พนักงาน

ใช้แรงงาน
ทักษะ ๕ ปี / มีคุณวุฒิการศึกษา

สอบแข่งขัน / คัดเลือกกรณีพิเศษ
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วินัยและการรักษาวินัย
• พนักงานจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กาหนดในมาตรฐานทั่วไปนี้และตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา
จ้าง และตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาฯ
• ผู้ใดกระทาผิดวินัยต้องได้รับโทษทางวินัย ซึ่งมี ๔ สถาน คือ ภาคทัณฑ์ตัดค่าตอบแทน ลดขั้น
ค่าตอบแทน และไล่ออก
• ความผิดวินัยร้ายแรงได้แก่ ทุจริตฯ ประมาทเลินเล่อฯ ขัดคาสั่งผู้บังคับบัญชา ละทิ้งหรือทอดทิ้งฯเกิน
กว่า ๗ วัน ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือกระทาความผิดอาญาโดยมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
• หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน การลงโทษทางวินัยฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพนักงานส่วนตาบล
ตามประกาศ ก.อบต.โดยอนุโลม
• กรณีผลการสอบสวนปรากฏว่าเป็นการกระทาความผิดอย่างไม่ร้ายแรง ให้นายกหรืผู้บังคับบัญชาที่
ได้รับมอบหมายสั่งลงโทษฯ
• ในกรณีกระทาความผิดเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือ
ว่ากล่าวตักเตือน

โทษทางวินัย
• กรณีละทิ้งการทางานเกินกว่า ๗ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันควรถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีโทษ
โดนไล่ออก (รวมถึงกรณีที่ได้กระทาความผิดในระหว่างเวลาในสัญญาจ้าง แต่กระบวนการดาเนินการทาง
วินัยได้ล่วงเลยไปพ้นเวลาในสัญญาจ้างเป็นเหตุให้พ้นสภาพกรณีเช่นนี้ก.จังหวัด สามารถมีมติเห็นชอบให้
ไล่ออกจากราชการได้ซึ่งจะมีผลต่อการไปทางานที่อื่น)
• การเล่นการพนันประเภทที่กฎหมายห้ามมีโทษไล่ออกหรือปลดออก
• การมาทางานสายเกินกว่ากาหนดเวลาเป็นนิจ อันแสดงว่ามิได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ละเลยไม่
นาพาต่อคาสั่งของทางราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษทางวินัยตามพฤติกรรมที่ปฏิบัติ
• การทุจริตต่อหน้าที่ราชการเป็นความผิดวินัยร้ายแรง มีโทษถูกไล่ออกจากราชการ(ต้องถูกดาเนินคดีทาง
อาญา และต้องถูกดาเนินการทางละเมิด)
• พนักงานผู้ใดเสพสุรามึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ให้พิจารณาโทษตามควรแก่กรณีแต่หากเป็นกรณี
ดังต่อไปนี้อาจถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกคือเสพสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมาสุราจน
เสียเวลาราชการ หรือเมาสุราในที่ชุมชนจนเกิดเรื่องเสียหาย หรือเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่
ราชการ
• การเล่นพนันสลากกินรวบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องมีโทษปลดออก ไล่ออก
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โทษทางวินัย (ต่อ)
• การไม่ให้ความสะดวก การกดขี่ข่มเหง บีบคั้น และไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนเป็นความผิดวินัย
ต้องได้รับโทษตามแต่กรณี
• ห้ามสมรสหรืออยู่กินอย่างสามีภรรยากับผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัยที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย หากฝุา
ฝืนถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
• การเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางและเงินอื่นในทานองเดียวกันถ้าเป็นกรณีที่ได้ความว่าเป็น
การใช้สิทธิเป็นเท็จโดยเจตนาทุจริตฉ้อโกงเงินของทางราชการอย่างแน่ชัด เป็นความผิดวินัยร้ายแรงฐาน
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงมีโทษปลดออก ไล่ออก
• การกระทาผิดวินัยกรณีการเรียกรับเงินจากผู้ที่มาติดต่อราชการผู้สมัครสอบฯหรืออื่น ๆ ถือว่าเป็น
ความผิดวินัยร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
• พนักงานผู้ใดเสพหรือจาหน่ายยาเสพติดประเภทต้องห้ามถือว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง มีโทษปลด
ออก ไล่ออก
• การขาดความสามัคคี มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นความผิดวินัย

ละเมิด
• การละเมิดหมายถึง การกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดโดย จนท.ของรัฐทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายต่อ
หน่วยงานของรัฐ หรือต่อบุคคลภายนอก
• เมื่อเกิดการกระทาละเมิดแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดชอบทางละเมิด ไม่เกิน ๕ คนคดีละเมิดมีอายุความ ๒ ปี มี ๒ กรณี คือ
• กรณี จนท.ของรัฐกระทาการละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ เช่นการทุจริตยักยอก หรือการกระทาให้
ทรัพย์สินของรัฐเกิดความเสียหาย
• กรณี จนท.ของรัฐกระทาการละเมิดต่อบุคคลภายนอก
• ถ้าเป็นการกระทาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ และไม่ใช่เป็นการประมาทเลินเล่อ กรณีนี้หน่วยงานต้น
สังกัดจะเป็นผู้รับผิดชอบ
• ถ้าเป็นการกระทานอกเหนือจากหน้าที่ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกก่อนแล้วค่อยมาไล่เบี้ยเอากับผู้กระทาความผิดภายหลัง แต่จะชดใช้
ในลักษณะใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
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การสิ้นสุดสัญญาจ้าง
• ผู้ใดประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือลาออกต่อนายก อปท
• อปท.อาจบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานจ้างผู้ใดก่อนครบกาหนดสัญญา
จ้างจะสิ้นสุดเมื่อ ครบตามเวลาในสัญญาจ้าง ขาดคุณสมบัติ ตาย ไม่ผ่านการประเมิน ถูกไล่ออก
• โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่เป็นเหตุที่พนักงานจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทนการเลิกสัญญาจ้าง
ได้ เว้นแต่ ก.กลาง จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
• กรณีที่บุคคลใดพ้นจากการเป็นพนักงานจ้างแล้ว หากในการปฏิบัติงานระหว่างเป็นพนักงานจ้าง
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ให้บุคคลดังกล่าวต้องรับผิดชอบในความเสียหาย เว้นแต่เกิดจาก
เหตุสุดวิสัย

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
• พนักงานจ้างผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย หรือเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่
ถูกต้อง หรือเกิดจากความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์
หรือร้องทุกข์
• การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษภาคฑัณฑ์ ตัดค่าตอบแทน ลดขั้นค่าตอบแทนหรือ ไล่ออก ให้อุทธรณ์ต่อ ก.
จังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่ง(ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน) โดยทาเป็น
หนังสือ และให้อุทธรณ์ได้สาหรับตนเองเท่านั้น
• การร้องทุกข์กรณีที่เห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้อง หรือร้องทุกข์คาสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ร้องทุกข์ต่อก.จังหวัดภายใน ๓๐ วัน โดยทาเป็นหนังสือและให้ร้องทุกข์
สาหรับตนเองเท่านั้น

การมอบอานาจของ ก.จังหวัด
• ก.จังหวัด เป็นองค์คณะที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ มี ๓
องค์คณะคือ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.
• มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯตามหลักเกณฑ์ที่ ก.กลาง
กาหนด และพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องการบริหารงานบุคคล ที่ อปท. เสนอ
• ก.อบต. และ ก.ท.จ. มอบอานาจให้ อบต.และเทศบาลในเรื่องการแต่งตั้งหรือพ้นจากตาแหน่งของ
พนักงานจ้างทั่วไป (เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ของ อปท.) ยกเว้นการขอกาหนดตาแหน่งเพิ่ม
ปรับปรุงและปรับเกลี่ย ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.จังหวัด

เบี้ยประกันสังคม
• ก.กลางได้กาหนดให้ อปท.อุดหนุนงบประมาณ หรือจ่ายเบี้ยประกัน
สังคมแทนพนักงานจ้าง ให้ถือว่าเป็นการที่ อปท.จ่ายเงินสมทบในส่วนของ
พนักงานจ้างแทนแก่พนักงานจ้างอันเป็นสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานจ้าง
• กรณีลูกจ้างประจาของ อปท.ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม
พ.ศ.๒๕๓๓ จึงไม่อยู่ในบังคับแห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม
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การพัฒนาบุคลากร
• ประกาศ ก.จังหวัดกาหนดให้ อปท.ต้องมีการพัฒนาผู้ที่เริ่มเข้ารับ
ราชการ ก่อนมอบหมายงานให้ปฏิบัติให้รู้ถึงระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และบทบาทหน้าที่ของตนเอง การพัฒนามี ๕ ด้าน ได้แก่
๑.ด้านความรู้ทั่วไปในสายงานบังคับบัญชา และระเบียบกฎหมายนอก
เหนือจากงานที่ต้องปฏิบัติในหน้าที่
๒.ด้านความรู้และทักษะเฉพาะงานในตาแหน่งที่ต้องปฏิบัติ ว่าจะต้อง
ทางานอย่างไรให้งานเกิดประสิทธิภาพ โดยผู้ชานาญงาน
๓.ด้านการบริหาร เช่นการวางแผน การมอบหมายงาน
๔.ด้านคุณสมบัติส่วนตัว เช่นบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์
๕.ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ
ตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้น โดยนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
• การทางานให้ประสบผลสาเร็จ และก้าวหน้าในชีวิตรับราชการ

การศึกษาอบรมดูงาน
• เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในด้านต่าง ๆ อันจะ
เป็นประโยชน์ในการนามาพัฒนาท้องถิ่น
• เป็นตัวชี้วัดในด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน เพื่อนาไปกาหนด
เป็นคะแนนในการประเมินขอรับเงินรางวัลประจาปี (โบนัส)
• ทาให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
• ประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน

ลูกจ้างประจา
• เมื่อลูกจ้างประจาตาแหน่งใดพ้นจากตาแหน่ง ให้ยุบเลิกตาแหน่งนั้น
• ลูกจ้างประจาต้องพ้นจากตาแหน่งเมื่ออายุครบ ๕๕ ปี
• ปี ๔๗ ก.กลาง ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในเรื่องการต่ออายุลูกจ้างประจาว่า ก.จังหวัด ไม่ควรพิจารณา
ยกเว้นคุณสมบัติในการต่ออายุราชการ
• ปี ๕๑ ก.กลาง ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมว่าก.จังหวัด อาจพิจารณาต่ออายุราชการ
ลูกจ้างประจาได้อีกครั้งละ ๑ ปี แต่จะต้องไม่เกิน ๖๐ ปี โดยให้พิจารณาถึงเหตุผลความจาเป็น และ
ประโยชน์ที่ท้องถิ่นจะได้รับเป็นสาคัญ และเป็นความต้องการของลูกจ้างผู้นั้น
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การปรับปรุงตาแหน่งลูกจ้างประจา
• ลูกจ้างประจาที่จะขอปรับปรุงตาแหน่งให้สูงขึ้นได้ ต้องเป็นลูกจ้างประจาตามประกาศ ก.กลาง โดยต้อง
ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกับตาแหน่งที่ขอปรับปรุง และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่ง
ตั้งครบถ้วน อปท.นั้นจึงสามารถดาเนินการคัดเลือกลูกจ้างประจาดังกล่าวเข้าสู่ตาแหน่งตามหลัก
เกณฑ์ได้
• กรณีการนาวุฒิการศึกษาเพื่อมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงตาแหน่งให้สูงขึ้นของลูกจ้างประจานั้น
ไม่สามารถดาเนินการได้
• เนื่องจากประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค. ๔๗ ดังนั้น อปท.
จึงไม่อาจกาหนดตาแหน่งลูกจ้างประจาใหม่ได้ และหากตาแหน่งใดว่างลงก็ยุบเลิกตาแหน่งนั้น
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