คู่มือ

สวัสดิการ

เทศบาลนครปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี

พนักงานส่วนท้องถิ่น
พนักงานจ้างส่วนท้องถิ่น

รวบรวมโดย
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและแผนงาน

*เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมควรประสาน งานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดเทศบาล ในรายละเอียดเฉพาะเรื่อง

พนักงานจ้างส่วนท้องถิ่น
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เงินรางวัล
เงินทำขวัญ
เงินสวัสดิการพื้นที่พิเศษ
ค่าเช่าบ้าน
การเดินทางไปราชการ
เงินเดือน,เงินตอบแทน
การลา
บำเหน็จ-บำนาญ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
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สำนักพัฒนาระบบบริหาร
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พนักงานส่วนท้องถิ่น

๑

สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

การรักษาพยาบาล

การลา

การศึกษาบุตร

เงินสวัสดิการ ๓ จ.
ภาคใต้

เงินทำขวัญ

ค่าเช่าบ้าน การเดินทางไปราชการ

เงินรางวัล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

บำเหน็จบำนาญ

เงินเดือน,
เงินตอบแทน

เงินสวัสดิการพื้นที่พิเศษ

๒

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

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

๓

เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาล
ประกอบด้วย

๑. ค่ายา ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือด
๒. ค่าอวัยวะเทียม
๓. ค่าบริการทางแพทย์
๔. ค่าห้องและค่าอาหาร			
                            ๕. ค่าตรวจสุขภาพประจำปี

โรงพยาบาล

รัฐ

เอกชน

เต็มจำนวนเท่าที่จ่ายจริง

กรณีฉุกเฉิน

ค่าอวัยวะเทียม,อุปกรณ์บำบัด
โรครวมทั้งค่าซ่อมแซม,
ค่าห้องและค่าอาหาร

เต็มจำนวนเท่าที่จ่ายจริง

ค่ารักษาพยาบาล
ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

๔

การศึกษาบุตร
ระเบียบ ข้อกฎหมาย
- ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาบุตร พนักงานส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๑
- ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาบุตร พนักงานส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๑
- ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาบุตร พนักงานส่วนท้องถิน่ (ฉบับ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๙

ให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย คนที่ ๑ ถึงคนที่ ๓
เรียงลำดับก่อนหลัง และอายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ หากบุตรคนหนึ่งคนใด
• ตาย
• พิการ จนไม่สามารถเล่าเรียนได้
• เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสมารถ มิได้ศึกษาใน
สถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการ
• วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบก่อนอายุครบ ๒๕ ปีบริบูรณ์

*ให้บุตรคนถัดไปมีสิทธิรับเงินสวัสดิการแทนได้*
สถานศึกษาราชการ
*หลักสูตรไม่สงู กว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลักสูตรแยกต่างหากจากหลักสูตร
ปริญญาตรี ให้ได้เต็มตามจำนวนทีจ่ า่ ยจริง
*หลักสูตรปริญญาตรี ให้ได้รบั เต็มตามจำนวนทีจ่ า่ ยจริง

๕

สถานศึกษาเอกชน

*หลักสูตรไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ได้รบั เต็มจำนวนตามที่จ่ายจริง

*หลักสูตรสูงกว่ามัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญา หรือ เทียบเท่า ให้ได้
รับครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริง
*หลักสูตรปริญญาตรี ให้ได้รับครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริง
เงื่อนไข
*ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด สำหรับบุตรที่ศึกษาใน
สถานศึกษาของทางราชการ หรือเอกชน
* หลักสูตรปริญญาตรี ต้องเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นหลักสูตรแรก

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ค่าธรรมเนียมการเรียน หมายถึง ค่าเล่าเรียน/ค่าหน่วยกิต /ค่าลงทะเบียน
แรกเข้า (ค่าขึน้ ทะเบียนนักศึกษา)/ค่าบำรุงห้องสมุด/ค่าบำรุงกีฬา/ค่าเวชภัณฑ์/ค่าภาคปฏิบัติ
หรือวัสดุฝึกหัด หรืออุปกรณ์การศึกษา
แนวทางการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรระดับอนุปริญญาและหลัก
สูตรระดับปริญญาตรี ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรจากราชการได้
ได้แก่
- ค่าปรับพื้นฐาน
- ค่าธรรมเนียมพิเศษ
- ค่าสนับสนุน/ค่าอุดหนุนการศึกษา
- ค่าพัฒนาด้านวิชาการ
- ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต/ปริญญา
- ค่าคู่มือนักศึกษา
- ค่าจ้างบุคลากรของสถานศึกษา
- ค่าเอกสาร/วารสาร/ใบรับรอง/ค่าปรับต่าง ๆ
- การลงทะเบียนซ้ำเพื่อปรับผลการเรียน(รีเกรด)
- ค่าขนย้าย

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
- ค่าห้องเรียนปรับอากาศ
- ค่าบำรุงสถานศึกษา/มหาวิทยาลัย
- ค่าบำรุงสโมสรนักศึกษา
- ค่าบำรุงกิจกรรม
- ค่ากิจกรรมซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร
- ค่าวัสดุเครื่องใช้สำนักงาน
- ค่าบำรุงครุภัณฑ์
- ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา
- ค่าสาธารณูปโภค

๖

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (เงินรางวัล)
ระเบียบ ข้อกฎหมาย
* ประกาศ ก.กลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
* ประกาศ ก.กลาง เรื่องกำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙

เจตนารมณ์
เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรของ อปท.
เพื่อให้การปฏิบัติงานราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปี
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อปท. รวมทั้งบุคลากร
ถ่ายโอนตามโครงการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่ อปท.

เงื่อนไข
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ และลูกจ้างประจำเลือ่ นขัน้ เงินเดือน/
ค่าจ้างทั้งปีรวม ๒ ครั้ง ( ๑ เม.ย. และ ๑ ต.ค.) ไม่น้อยกว่า ๑ ขั้น
พนักงานจ้างตามภารกิจ เลื่อนขั้นค่าตอบแทน (๑ ครั้ง) ไม่นอ้ ยกว่า ๑ ขัน้
ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งปี (๒ ครั้ง) ในระดับดีขึ้นไป

๗

สรุปขั้นตอนการขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ
(เงินรางวัลประจำปี)
อปท.เสนอขอรับการประเมิน
ประสิทธิภาพฯและโครงการตามมิติที่ ๔
จำนวน ๑ โครงการต่อก. จังหวัดเพื่อรับทราบ
(ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี)

อปท.ที่ผ่านการประเมินการบริหาร
จัดการที่ดีของ สถ. ในปีงบประมาณ
ที่แล้วมามีสิทธิกำหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่น
อปท.รายงานผลการปฏิบัติงานตามมิติ
และตัวชี้วัดและแบบแสดงรายจ่ายด้าน
เงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ
เสนอ ก. จังหวัด
ก.จังหวัดแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ผลการประเมิน
(คะแนนร้อยละ ๗๕ = ผ่าน)

อปท.บริหารราชการไม่น้อยกว่า ๘ เดือน
(ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน)

คณะอนุกรรมการ
เสนอผล
ประเมินให้ ก.จังหวัด
เห็นชอบ

- ๗๕ คะแนนไม่เกิน ๓ เท่า
- ๙๕ คะแนนอาจขอความเห็นชอบจาก
ก.จังหวัด เพื่อให้มีสิทธิรับไม่เกิน ๕ เท่า
- ไม่จำเป็นต้องได้เท่ากันทุกคน โดย
พิจารณาจากผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน

อปท.แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาจ่ายเงินโบนัส
ตามเกณฑ์การกำหนด
วงเงินโบนัส

วงเงินโบนัสรวมของอปท. =
(วงเงิน ๔๐ % ที่เหลือ)x(คะแนนประเมิน)
๑๐๐

๘

เงินทำขวัญ
ระเบียบ ข้อกฎหมาย
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการ และลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖
*ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับ เงินทำขวัญ
และการพิจารณาเงินทำขวัญข้าราชการ และลูกจ้างพ.ศ. ๒๕๕๐
*ประกาศ ก.กลาง เรื่อง เงินทำขวัญข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗

เงื่อนไข
* ข้าราชการหรือลูกจ้างผูใ้ ดได้รบั อันตรายหรือเจ็บป่วยจนพิการหรือสูญเสีย
อวัยวะเพราะเหตุปฏิบตั ริ าชการในหน้าที่
* ยังสามารถรับราชการต่อไปได้
* เงินทำขวัญตามอัตราทีก่ ระทรวงการคลังกำหนด

๙

ขั้นตอนการขอรับเงินทำขวัญ
คำขอไม่ถูกต้อง
ภายใน ๑๕ วัน

ผู้ขอยื่นแบบขอรับเงิน
และใบรับรองแพทย์

ผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้น

อปท.ทบทวน
และแจ้งผล

สถ.จังหวัด ตรวจสอบ
คำขอรับเงิน
และหลักฐาน

ไม่มีสิทธิ/สิทธิแตกต่าง
ภายใน ๓๐ วัน
อปท.ดำเนินการ
เบิกจ่ายเงิน

เสนอ ก.จังหวัด
พิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงิน

นายก อปท.ตรวจสอบ
คำขอรับเงินและหลักฐาน
ประกอบด้วย
๑. คำขอรับเงินทำขวัญ
๒. ใบรับรองแพทย์
๓. หลักฐานการสั่งให้ไป
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อันเป็นเหตุให้ได้รับ
อันตรายหรือเจ็บป่วย
๔. หลักฐานการสอบสวน
ของ อปท.ที่แสดงว่าผู้รับเงิน
ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย
เข้าเกณฑ์ที่มีสิทธิได้รับเงิน
ทำขวัญ

๑๐

เงินสวัสดิการสำหรับการปฎิบัติงาน
ประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ (สปพ.)
กรณีกระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้สำนักงานใดเป็นสำนักงานใน
พื้นที่พิเศษ อปท. ในเขตอำเภอเดียวกับสำนักงานดังกล่าวสามารถเสนอ
ก.จั ง หวัด ประกาศกำหนดให้ อปท. นั้น เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการในอัตราคนละ
๑,๐๐๐ บาท/เดือน
หลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
• ความยากลำบากของการคมนาคม
• ความขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการหรือปัจจัยในการดำรงชีวติ
• ความเสี่ยงภัย
• ความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ
เงินตอบแทนพิเศษรายเดือน
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและ ๔ อำเภอจังหวัดสงขลาได้แก่
อ.จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน
ในอัตราคนละ ๑,๐๐๐ บาท

๑๑

ค่าเช่าบ้าน
เจตนารมณ์
จ่ายให้เนื่องจากทางราชการทำให้เดือดร้อน

ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปี
พนักงานส่วนท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั คำสัง่ ให้ไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ มีสทิ ธิ
ได้รบั ค่าเช่าบ้าน ยกเว้น อปท.ได้จดั ทีพ่ กั อาศัยให้อยูแ่ ล้ว , มีเคหะสถานของตนเอง
หรือคูส่ มรสในท้องทีน่ น้ั , ได้รบั คำสัง่ ให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในท้องที่
ทีเ่ ริม่ รับราชการครัง้ แรก/ท้องทีท่ ก่ี ลับรับราชการใหม่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องทีี่
พนักงานส่วนท้องถิ่น

อบจ. เทศบาล
และ อบต.

อำเภอ กิ่งอำเภอ หรือ
ท้องที่ของอำเภอและหรือ
กิ่งอำเภอที่ มท. กำหนด ให้เป็น
ท้องที่เดียวกัน
ข้าราชการ อบจ.
พนักงานเทศบาลและพนักงาน
ส่วนราชการตำบล

การจ่ายค่าเช่าบ้าน
* ตามทีจ่ า่ ยจริงตามสภาพแห่งบ้าน และไม่เกินอัตราทีก่ ระทรวงการคลังกำหนด
* พนักงานส่วนท้องถิน่ สามารถนำค่าเช่าบ้านไปเช่าซือ้ บ้านได้

๑๒

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ผูม้ สี ทิ ธิ
พนักงานส่วนท้องถิน่ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง นายกและรองนายก อปท.
ประธานสภา อปท. สมาชิกสภา อปท. เลขานุการและทีป่ รึกษานายก อปท.

ผูม้ อี ำนาจอนุญาตในการเดินทางไปราชการ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด

ผูบ้ ริหารท้องถิน่

ประธานสภาท้องถิน่

ผูบ้ ริหารและประธาน
สภาท้องถิน่

รองนายก อปท. ที่ปรึกษา
และ เลขานุการนายก อปท.
ข้าราชการ/ส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

สมาชิกสภาท้องถิน่

๑๓

ประกอบด้วย
* เบีย้ เลีย้ งเดินทาง
* ค่าเช่าทีพ่ กั
* ค่าพาหนะ
* ค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีจ่ ำเป็น
การปรับอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง
เพิม่ การครองชีพชัว่ คราว และเงินตอบแทนอืน่
หากมีการปรับอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งเงินเพิม่ การครองชีพชัว่ คราว
และเงินตอบแทนอืน่ ของข้าราชการพลเรือนเพิม่ ขึน้ พนักงานส่วนท้องถิน่ จะมีสทิ ธิ
ได้รบั การปรับเพิม่ เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม

๑๔

การลา
ประเภทการลา
๕. ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธฮี จั ย์
๑. ลาป่วย		
๖. ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
๒. ลาคลอดบุตร
๓. ลากิจส่วนตัว		 ๗. ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบตั กิ ารวิจยั
๘. การไปปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่างประเทศ
๔. ลาพักผ่อน
๙. ลาติดตามคูส่ มรส

ผู้มีอำนาจอนุญาต
นายก อปท.

ปลัด อปท.

- ลาป่วย		 - ลาอุปสมบท
- ลาคลอดบุตร - ลาเข้ารับการตรวจเลือก
- ลาไปศึกษา ฝึกอบรม
- ลากิจส่วนตัว		
- การไปปฏิบตั งิ านใน
- ลาพักผ่อน องค์การระหว่างประเทศ
- ลาติดตามคูส่ มรส

ผอ.กองหรือหัวหน้าส่วนราชการ
- ลาป่วย (๖๐ วัน)
- ลาคลอดบุตร (๓๐วัน)
- ลากิจส่วนตัว		
- ลาพักผ่อน

- ลาป่วย (๖๐ วัน)
- ลาคลอดบุตร (๓๐วัน)
- ลากิจส่วนตัว		
- ลาพักผ่อน

๑๕

บำเหน็จ- บำนาญ

พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๐
รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘
“ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ” หมายความว่า ข้าราชการ อบจ. พนั ก งานเทศบาล พนักงาน
เมืองพัทยา พนักงานส่วนตำบล แต่ไม่รวมถึงข้าราชการกรุงเทพมหานคร
“เวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ” หมายความว่า เวลาที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นรับ
ราชการหรือปฏิบตั งิ านมาตัง้ แต่ตน้ จนถึงวันสุดท้ายทีไ่ ด้รบั เงินเดือนตามเกณฑ์และวิธกี ารทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้
“บำเหน็จ” หมายความว่า เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายครั้งเดียว
“บำนาญ” หมายความว่า เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน
สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
มาตรา ๙ เมื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดออกจากราชการให้จ่ายบำเหน็จหรือบำนาญ
จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนด สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไม่ได้
มาตรา ๑๑ บุคคลต่อไปนี้ไม่มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ
(๑) ผู้ถูกไล่ออกจากราชการเพราะมีความผิด
(๒) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญหรือลูกจ้าง เว้นแต่ที่มีข้อกำหนดในบำเหน็จบำนาญไว้
ในหนังสือสัญญาจ้างตามความต้องการของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นโดยอนุมัติกระทรวงมหาดไทย
(๓) ผู้ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดเงินอย่างอื่นไว้ให้แทนบำเหน็จบำนาญแล้ว
(๔) ผู้ซึ่งมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญไม่ครบหนึ่งปีบริบูรณ์ หรือ
(๕) ผู้ซึ่งไม่เคยรับราชการมาก่อน แต่ได้เป็นทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหาร เมื่อได้ปลดเป็นกองหนุนแล้วและได้เข้ารับราชการอีกโดยเวลารับราชการจะติดต่อกับเวลา
ราชการกองประจำการหรือไม่ก็ตามยังไม่ครบหนึ่งปีบริบูรณ์
มาตรา ๑๒ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญปกติด้วยเหตุอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เหตุทดแทน
(๒) เหตุทุพพลภาพ

๑๖

(๓) เหตุสูงอายุ
(๔) เหตุรับราชการนาน
มาตรา ๑๓ สิทธิในการขอบำเหน็จบำนาญให้มีอายุความสามปี
มาตรา ๑๔ บำเหน็จบำนาญทดแทนนั้นให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการ
เพราะเลิกหรือยุบตำแหน่งหรือไปดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือซึง่ มีคำสัง่ ให้ออกโดยไม่มคี วามผิด
มาตรา ๑๕ บำเหน็จบำนาญเหตุทุพพลภาพนั้นให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ป่วยเจ็บ
ทุพพลภาพ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจแสดงความเห็นว่าไม่สามารถที่จะรับราชการ
ในตำแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไป
มาตรา ๑๖ บำเหน็จบำนาญเหตุสูงอายุนั้น ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีอายุครบหกสิบ
ปีบริบูรณ์ ถ้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีอายุครบห้าสิบปีบริบูรณ์แล้วประสงค์จะลาออกจาก
ราชการให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุสูงอายุได้
มาตรา ๑๗ บำเหน็จบำนาญเหตุรับราชการนานนั้น ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ซึ่ ง มี เวลาราชการสำหรั บ คำนวณบำเหน็ จ บำนาญยี่ สิ บ ห้ า ปี บ ริ บู ร ณ์ แ ล้ ว ประสงค์ จ ะลาออก
จากราชการ ก็ให้ผู้มีอำนาจสั่งให้ลาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุรับราชการนานได้
มาตรา ๑๘ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญไม่
ถึงสิบปีบริบูรณ์มีสิทธิได้บำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จ
บำนาญตั้งแต่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปได้บำนาญ

วิธีคำนวณบำเหน็จบำนาญ
คำนวณ

มาตรา ๓๑ ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญนั้นให้ตั้งเงินเดือนเดือนสุดท้าย เป็นเกณฑ์

มาตรา ๓๒ วิธีคำนวณบำเหน็จ บำนาญให้กระทำดังนี้
(๑) สำหรับบำเหน็จ ให้ตั้งเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณจำนวนปีเวลาราชการ เช่น เงินเดือน
๒๕,๑๖๐ x ๒๕ = ๖๒๙,๐๐๐ บาท
(๒) สำหรับบำนาญ ให้ตั้งเงินเดือนเดือนสุดท้ายหารด้วยห้าสิบคูณจำนวนปีเวลาราชการ
เช่น ๒๕,๑๖๐ x ๒๕ = ๑๒,๕๘๐ บาท
๕๐

๑๗

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระเบียบ ข้อกฎหมาย
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นทีเ่ ชิดชูยง่ ิ ช้างเผือก และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
พ.ศ.๒๕๓๖

เงือ่ นไข
๑.สัญชาติไทย ประพฤติดแี ละปฏิบตั ริ าชการหรือปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สาธารณะ
ด้วยความอุตสาหะ ซือ่ สัตย์สจุ ริต
๒.ไม่เคยถูกเรียกคืนเครือ่ งราชฯหรือต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงทีส่ ดุ เว้นแต่โทษ
จำคุกเป็นการกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๓.รับราชการติดต่อกันมาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปีบริบรู ณ์
๔.การเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราช ฯ ให้เริม่ จากมงกุฎไทยและ ช้างเผือกสลับกัน
จากชัน้ ล่างสุดจนถึงชัน้ สูงสุด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาน
ข้าราชการพลเรือนหรือ
ข้าราชการอื่นที่มีระดับเทียบเท่า
(ตำแหน่งระดับ)
๑
๒
๓-๔
๕-๖
๗-๘
๙

๑๘

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ

เลื่อนได้ถึง

เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.)

เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช)

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) จัตุรถาภรณ์ชา้ งเผือก (จ.ช.)
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

บำเหน็จความชอบกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
บาดเจ็บหรือบาดเจ็บจนสูญเสีย
อวัยวะหรือพิการแต่ยังสามารถ
ปฏิบัติราชการได้
เงินทำขวัญ/
ค่ารักษาพยาบาล
ข้าราชการ/
พนักงานและลูกจ้าง

บาดเจ็บจนไม่สามารถ
ปฎิบัติงานได้

บำนาญพิเศษ/บำเหน็จ
บำนาญปกติ
ข้าราชการ/พนักงาน

กรณีถึงแก่ความตาย
เงินช่วยพิเศษ ๓เท่า

ค่ารักษาพยาบาล
/ค่าทดแทนกรณี
ทุพลภาพถาวร
ข้าราชการ/พนักงานและลูกจ้าง

บำเหน็จพิเศษ/
บำเหน็จปกติ
ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว

ข้าราชการ/
พนักงานและลูกจ้าง

เลื่อนขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน ๗ ขั้น
ข้าราชการ/พนักงาน
และลูกจ้างประจำ

บำเหน็จพิเศษ/บำเหน็จตกทอด
ข้าราชการ/พนักงาน

๑๙

ตัวเงิน

บำเหน็จความชอบ

มิใช่ตวั เงิน

ตัวเงิน
๑. เงินค่าตอบแทนพิเศษตามที่ ครม.กำหนด
๒. การเลือ่ นขัน้ เงินเดือนเป็นกรณีพเิ ศษนอกเหนือโควตาปกติตามที่
ครม. กำหนด
๓. การประกันชีวติ
๔. ทุนการศึกษา
๕. เงินช่วยเหลือตามที่ ก.บ.จ.ต. พิจารณาเห็นสมควร
มิใช่ตวั เงิน
๑. การขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
๒. การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
๓. การยกย่องเชิดชูเกียรติยศยิง่
๔. การนับเวลาราชการเป็นทวีคณ
ู
๕. การส่งเสริมความก้าวหน้าเพือ่ มิให้ขอโอนย้ายออก
๖. การจัดสรรโควตาสำหรับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษา /อบรม
ทีห่ น่วยงานของรัฐเป็นผูจ้ ดั /ร่วมจัด
๗. สิทธิลาพักผ่อน
๘. การสงเคราะห์และช่วยเหลือทายาท เพือ่ บรรจุ เป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ

พนักงานจ้าง

๒๑

คู่มือ..สวัสดิการพนักงาน

พนักงานจ้าง
พนักงานจ้างหมายความว่า ลูกจ้างของ อปท. ตาม พ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณ
ของ อปท. มีด้วยกัน ๓ ประเภท ดังนี้
๑. พนักงานจ้างทัว่ ไป (พท.) หมายถึง พนักงานจ้างทีม่ ลี กั ษณะงานเป็นการใช้
แรงงานทั่วไป ไม่ต้องมีความรู้หรือทักษะ ระยะเวลาจ้างไม่เกิน ๑ ปี
๒. พนักงานจ้างตามภารกิจ (พก.) หมายถึง พนักงานจ้างที่มีลักษณะ
งานเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานซึ่งจะมีชื่อเป็นผู้ช่วย
พนักงานในตำแหน่งนั้น หรืองานที่ต้องใช้ทักษะ
๓. พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หมายถึง พนักงานจ้างที่มีลักษณะ
งานเป็นที่ปรึกษา มีความชำนาญงานหรือวิชาชีพเฉพาะพิเศษ
อำนาจหน้าที่การปฏิบัติตามกฎหมาย
บรรดากฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ ครม. หรือมติ ก.กลาง ที่
กำหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างของ อปท. มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหรือเป็นข้อห้ามในเรื่องใด ให้ถือว่าพนักงานจ้างต้องมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามนัน้ เว้นแต่เรือ่ งใดทีไ่ ด้มกี ำหนดไว้ในมาตรฐานทัว่ ไปพนักงานจ้าง หรือ
ก.กลาง กำหนดให้ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับพนักงานฯ

คู่มือ..สวัสดิการพนักงาน

๒๒

ความสำคัญของพนักงานจ้าง
เป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารงานของ อปท.
ให้ประสบผลสำเร็จ โดยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลือกปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ
คือ
ปฏิบัติตามนโยบาย
ของผู้บริหาร ฯ

- ในสำนักงาน
- งานด้านวิชาการ
- ด้านธุรการ

ด้านสาธารณสุข
รักษาความสะอาด

ซ่อมบำรุงรักษา
ไฟฟ้า ประปา

นอกสำนักงาน
ดูแลความสงบเรียบร้อย
และการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย

ยานพาหนะ
อื่น ๆ

๒๓

คู่มือ..สวัสดิการพนักงาน

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
• มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี (๕๕ปี)
• ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
• ไม่เป็นผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมืองฯ หรือเป็นคณะผูบ้ ริหารหรือสมาชิก
สภาท้องถิน่
• ไม่เป็นผู้ถูกสั่งลงโทษให้ออก ไล่ออก จากราชการหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
• ไม่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างของรัฐหรือส่วนท้องถิ่น
(การคำนวณระยะเวลาในการสมัคร และบรรจุ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ)

คู่มือ..สวัสดิการพนักงาน

๒๔

การกำหนดตำแหน่ง การจ้าง
• ให้ อปท.จัดทำกรอบอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งโดยต้องได้รับ

ความเห็นชอบจาก ก.จังหวัด [ แผนอัตรากำลัง ๔ ปี ]

• ตำแหน่งพนักงานจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษ เมือ่ ก.จังหวัดเห็นชอบแล้ว
ต้องเสนอ ก.กลาง ให้ความเห็นชอบด้วย (อบต.) ก.ท.จ. ก.จ. ไม่ต้องขอ
ก.กลาง
• ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น อปท.อาจขอเปลี่ยนแปลงกรอบ
อัตรากำลังพนักงานจ้างได้ โดยความเห็นชอบจาก ก.จังหวัด (ในระหว่าง ๔ ปี )
• การจ้างพนักงานจ้างต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.จังหวัด
ก่อนจึงทำสัญญาจ้างได้ โดยภารกิจและผู้เชี่ยวชาญพิเศษทำสัญญาจ้างคราว
ละไม่เกิน ๔ ปี ทั่วไปคราวละไม่เกิน ๑ ปี และอาจต่อสัญญาได้
• อปท.ทีม่ รี ายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนตัง้ แต่ ๒๐ ล้านบาทขึน้ ไปสามารถ
จ้างพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษได้หนึ่งคน
• สั่งเป็นการภายในให้ไปปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ต้องการนั้นได้

๒๕

คู่มือ..สวัสดิการพนักงาน

การสรรหาและการเลือกสรร
• การสรรหาฯ เมือ่ ก.จังหวัด เห็นชอบให้กำหนดตำแหน่งใดแล้ว ถึงจะ
ดำเนินการสรรหาได้ โดยให้ยดึ หลักสมรรถนะ โปร่งใส ยุตธิ รรม
• อปท.แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย
ปลัด ผอ.กอง/ส่วน หัวหน้าสำนักปลัด (หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย)
• กรณีมีผู้ผ่านการสรรหามากกว่าจำนวนอัตราว่างในตำแหน่งนั้น
หากมีตำแหน่งอืน่ ทีว่ า่ งและมีลกั ษณะงานทีค่ ล้ายคลึงกัน อาจนำบัญชีนน้ั มาใช้
ในการจ้างได้ โดยบัญชีทส่ี รรหานัน้ ต้องยังไม่หมดอายุ
• บัญชีรายชือ่ ผูผ้ า่ นการสรรหากำหนดอายุได้ตามสมควรแต่ตอ้ งไม่เกิน
๑ ปี (วิธกี ารสรรหาอาจใช้โดยวิธที ดสอบ สัมภาษณ์)
• เมือ่ สรรหาเสร็จแล้วให้รายงานต่อนายกฯ เพือ่ ประกาศรายชือ่ ผูผ้ า่ น
การเลือกสรรฯ และดำเนินการจัดจ้าง โดยความเห็นชอบของ ก.จังหวัด

คู่มือ..สวัสดิการพนักงาน

๒๖

ประกาศรับสมัครฯ
รายละเอียดประกอบด้วย
ชื่อตำแหน่ง

ความรับผิดชอบ
ของตำแหน่ง

วัน เวลา สถานที่

ลักษณะงาน

ระยะเวลาจ้าง

วิธีเลือกสรร

ประเภท

ค่าตอบแทน

คุณสมบัติ

๒๗

คู่มือ..สวัสดิการพนักงาน

การเปลีย่ นจาก พท.เป็น พก.
• ในกรณีมีการกำหนดตำแหน่ง พก.ขึ้นใหม่ อปท.จะต้องคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์เงือ่ นไขเกีย่ วกับพนักงานจ้าง เว้นแต่เป็นกรณีกำหนดตำแหน่ง
พก.(ผูม้ ที กั ษะ) ใน ๑๘ ภารกิจ หาก อปท.มี พท.หรือลูกจ้างชัว่ คราวเดิมปฏิบตั ิ
ภารกิจอยู่ จะต้องคัดเลือกเข้าสูต่ ำแหน่งโดยใช้การประเมินผลการปฏิบตั งิ านที่
ผ่านมาซึง่ ต้องไม่ตำ่ กว่าระดับดี
• ๑๘ ตำแหน่งได้แก่ ตกแต่งสวน แม่ครัว ผลิตน้ำประปา ดับเพลิง
พนักงานวิทยุ ขับรถยนต์ เครื่องจักรกลขนาดเบา ขับเรือขุด ขับเรือยนต์
ดูแลเด็กเล็ก ช่างปูน ช่างไม้ ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องสูบน้ำ ประจำรถขยะ
ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขับเครื่องจักรกลขนาดกลางหรือขนาดหนัก ประจำ
รถสิง่ ปฏิกลู
• สำหรับตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด
หาก อปท.เห็นว่าเป็นผู้มีทักษะ มีความรู้และทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
อาจกำหนดเป็น พก.ได้ (ทักษะ) โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก. จังหวัด
(ต้องกำหนดตำแหน่งก่อน)
• สามารถนำหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิม
ในแต่ละช่วงมานับรวมกันได้ โดยระยะเวลาการทำงานไม่จำเป็นต้องต่อเนื่อง
กันก็ได้ แต่ตอ้ งเป็นงานในหน้าทีเ่ ดียวกัน

คู่มือ..สวัสดิการพนักงาน

๒๘

การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
• พนักงานจ้างตามภารกิจ ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจำปี และประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านเพือ่ ต่อสัญญาจ้าง
• พนักงานจ้างทัว่ ไป ให้ประเมินผลการปฏิบตั งิ านเพือ่ ต่อสัญญาจ้าง
• พนักงานจ้างผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นายก อปท. รายงาน
ก. จังหวัด เพือ่ ให้ความเห็นชอบในการเลิกจ้าง และให้ถอื ว่าสัญญาจ้างนัน้ สิน้ สุดลงโดยให้ อปท.
แจ้งพนักงานจ้างผูน้ น้ั ทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้ทราบมติของ ก.จังหวัด
• การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน จะเป็นประโยชน์และใช้เป็นเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาในการเลื่อนค่าตอบแทน การเลิกจ้างและต่อสัญญาจ้าง โดยจะพิจารณาจาก
องค์ประกอบคือปริมาณงาน คุณภาพงาน ความทันเวลา ตัง้ ใจและอุทศิ เวลาให้กบั งาน
• การประเมินผลการปฏิบตั งิ านให้ประเมินปีละ ๒ ครัง้ ตามปีงบประมาณคือประเมิน
ช่วง ๑ ต.ค. ถึง ๓๑ มี.ค. และช่วง ๑ เม.ย. ถึง ๓๐ ก.ย.
• พนักงานจ้างผู้ใดมีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินติดต่อกันสองครั้งต่ำกว่าระดับดี
ให้ผบู้ งั คับบัญชาทำความเห็นเสนอนายก อปท. เพือ่ เลิกจ้างโดยความเห็นชอบของ ก.จังหวัด
• พนักงานจ้างตามภารกิจ เมื่อปฏิบัติงานครบ ๔ ปี ตามสัญญาจ้างแล้ว อปท.ได้
ประเมินฯและต่อสัญญาจ้างให้แก่พนักงานจ้างผูน้ น้ั ต่อไป การเลือ่ นขัน้ ค่าจ้างให้เลือ่ นอย่าง
ต่อเนือ่ ง แต่หากไม่ได้มกี ารต่อสัญญา และสรรหาใหม่แล้ว ถึงแม้พนักงานจ้างคนเดิมจะได้
รับการคัดเลือก เงินค่าจ้างจะต้องเริม่ นับใหม่จากอัตราค่าจ้างขัน้ ต้นในตำแหน่งนัน้

๒๙

คู่มือ..สวัสดิการพนักงาน

สิทธิประโยชน์

สิทธิเกี่ยวกับการลา

ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง

สิทธิการรับ
ค่าตอบแทน
ระหว่างลา

ค่าเบีย้ ประชุม
กรรมการ ฯ

สิทธิการรับ
ค่าตอบแทน
การปฏิบตั ิ นอกเวลา

สิ ทธิ อื่น ๆ
ที่ ก.กลางกำหนด
ให้ได้รบั

คู่มือ..สวัสดิการพนักงาน

๓๐

ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาทำงานฯ
• การปฏิบตั ริ าชการนอกเวลาทำงานปกติ หรือการปฏิบตั ริ าชการในวัน
หยุดประจำสัปดาห์ ซึ่งจะต้องจ่ายค่าตอบแทน ให้กระทำได้กรณีจำเป็นหรือรีบ
ด่วน (ไม่ใช่เป็นงานทีต่ อ้ งปฏิบตั เิ ป็นปกตินอกเวลาหรือในวันหยุดราชการ) โดยมี
คำสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชาทีม่ อี ำนาจเป็นหลักฐาน
• การจ่ายค่าตอบแทนฯ ให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฏหมายทีใ่ ช้สำหรับ
พนักงานส่วนตำบลโดยอนุโลม
• อปท.ใดมีความจำเป็นที่ต้องสั่งให้พนักงานจ้างไปฝึกอบรมหรือดูงาน
เกี่ยวกับหน้าที่ที่พนักงานจ้างนั้นปฏิบัติอยู่ ณ ต่างประเทศ หรือภายในประเทศ
ให้ได้รบั ค่าตอบแทนอัตราปกติตลอดระยะเวลาทีไ่ ปฝึกอบรมหรือดูงานนัน้ ให้นายก
อปท.เป็นผูอ้ นุมตั ิ

๓๑

คู่มือ..สวัสดิการพนักงาน

การลาป่วย
• การลาป่วยกรณีปกติ ในปีหนึ่งพนักงานจ้ า งตามภารกิ จ ( พก. )
และเชี่ยวชาญฯ มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาไม่เกิน ๖๐ วัน
และพนักงานจ้างทัว่ ไป ( พท.) มีสทิ ธิได้รบั ไม่เกิน ๑๕ วัน
• การลาป่วยกรณีประสบอุบัติเหตุ หรือถูกทำร้ายจากการปฏิบัติหน้าที่
จนเป็นเหตุให้ทพุ พลภาพหรือพิการซึง่ จะต้องเลิกจ้าง กรณีนห้ี ากนายกเห็นว่า พก.
ผู้นั้นยังอาจปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอื่นที่เหมาะสมได้ ให้เป็นอำนาจของนายกฯ
ในการสั่งให้ผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่อื่นโดยไม่ต้องเลิกจ้าง ถ้าเป็นกรณีของ พท. ให้
อนุญาตลาป่วยเพื่อรักษาพยาบาล โดยได้รับค่าตอบแทนตามที่เห็นสมควรแต่ไม่
เกิน ๖๐ วัน ทัง้ ๒ กรณีหากแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มที างทีจ่ ะรักษาให้หายได้ให้
พิจารณาเลิกจ้าง
• การลาป่วยเกิน ๓ วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์สง่ พร้อมใบลาด้วย ยกเว้น
ผูม้ อี ำนาจให้ลาจะเห็นสมควรเป็นอย่างอืน่

คู่มือ..สวัสดิการพนักงาน

๓๒

การลาอืน่ ๆ
• พ.ก.มีสทิ ธิลากิจส่วนตัวและลาไปต่างประเทศ โดยได้รบั ค่าตอบแทนไม่
เกินสีส่ บิ ห้าวันทำการ ถ้าในปีแรกได้ไม่เกินสิบห้าวัน สำหรับ พท. ไม่มสี ทิ ธิ
• การลาพักผ่อนประจำปีของพนักงานจ้าง ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้
สำหรับพนักงานส่วนตำบลโดยอนุโลม
• พก. มี ส ิ ท ธิ ล าคลอดบุ ต รโดยได้ ร ั บ ค่ า ตอบแทนไม่ เ กิ น เก้ า สิ บ วั น
หากประสงค์จะลาเพือ่ เลีย้ งดูบตุ รต่อเนือ่ งโดยได้คา่ ตอบแทนอีกไม่เกิน ๓๐ วัน ซึง่
ให้นบั รวมในวันลากิจส่วนตัวด้วย
• พท.มีสทิ ธิลาคลอดบุตรปีหนึง่ ไม่เกินเก้าสิบวัน โดยได้รบั ค่าตอบแทนไม่
เกินสีส่ บิ ห้าวัน เว้นแต่ทำงานในปีแรกไม่ครบเจ็ดเดือนไม่มสี ทิ ธิดงั กล่าว
• พก. มีสิทธิลาบวชและได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน ๑๒๐ วัน เว้นในปีแรก
ลาได้แต่ไม่ได้ค่าตอบแทน ซึ่ง พท. ไม่มีสิทธิลาบวช อำนาจการอนุญาตให้ลา
เป็นของนายก อปท.

๓๓

คู่มือ..สวัสดิการพนักงาน

สรุปสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ลาป่วย ไม่เกิน ๑๕วันทำการ
ได้ค่าตอบแทน

ลาป่วย ไม่เกิน ๖๐วัน ได้ค่าตอบแทน

ลากิจ ลาไปต่างประเทศ -ไม่ระบุ-

ลากิจ ลาไปต่างประเทศ ไม่เกิน
๔๕ วัน ได้คา่ ตอบแทนปีแรก ๑๕ วัน

ลาพักผ่อน ปีแรก ๑๐ วันสะสม ๓๐วัน ลาพักผ่อน ปีแรก ๑๐ วันสะสม ๓๐วัน
ลาคลอดบุตร ไม่เกิน ๙๐ วันได้ค่าตอบ
แทนไม่เกิน ๔๕ วัน
เว้นปีแรกทำงานไม่ครบ ๗ เดือน
ลาบวช

- ไม่ระบุ –

ลาคลอดบุตร ไม่เกิน ๙๐ วัน
ได้ ค่าตอบแทน ต่อเนื่องได้อีก
๓๐ วันทำการรวมในลากิจ
ลาบวช ไม่เกิน ๑๒๐วัน
ได้ค่าตอบแทน
เว้นปีแรกลาได้แต่ไม่ได้ค่าตอบแทน

-ระหว่างลาการลาและการจ่ายค่าตอบ ระหว่างลาการลาและการจ่ายค่าตอบ
แทนนอกเหนือจากที่กำหนดในประกาศ
แทนนอกเหนือจากที่กำหนดใน
นี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายกฯ
ประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของนายกฯ

คู่มือ..สวัสดิการพนักงาน

๓๔

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
		
• หลักการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ให้ถือหลักคุณภาพ
หลักความยุตธิ รรม หลักการจูงใจ และหลักความสามารถ
• พนักงานจ้างตามภารกิจได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตาม
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน โดยต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีที่
แล้วมาไม่นอ้ ยกว่า ๘ เดือน ถ้าจะได้รบั การพิจารณาเลือ่ นขัน้ หนึง่ ขัน้ ต้องได้รบั
ผลการประเมินในระดับดี และถ้าจะได้รบั ค่าตอบแทนพิเศษจำนวนร้อยละ ๓ – ๕
ก่อนการเลือ่ นขัน้ ค่าตอบแทนในปีนน้ั ต้องมีผลการประเมินในระดับดีเด่น โดยจะ
ได้รบั ค่าตอบแทนพิเศษตัง้ แต่ ๑ ต.ค. ของปีทป่ี ระเมินจนถึง ๓๐ ก.ย. ของปีถดั ไป
(ให้คดิ สัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของพนักงานจ้าง ณ ๑ ก.ย.ปีประเมิน)
• พนักงานจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเว้นแต่
ค่าเบีย้ ประกันสังคมให้ อปท.เป็นผูช้ ำระแทนพนักงานจ้าง

๓๕

คู่มือ..สวัสดิการพนักงาน

การจ่ายค่าตอบแทน
• การจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาทำงานปกติหรือวันหยุดราชการ ให้กระทำ
ได้กรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยมีคำสัง่ ผูบ้ งั คับบัญชาเป็นหลักฐาน และการจ่ายให้เป็น
ไปตามระเบียบทีใ่ ช้สำหรับพนักงานส่วนตำบลโดยอนุโลม
• ห้ามสัง่ พนักงานจ้างไปปฎิบตั ริ าชการในท้องถิน่ อืน่ เว้นแต่กรณีจำเป็นแท้
จริง โดยให้จา่ ยค่าตอบแทนตามปกติตลอดระยะเวลาทีไ่ ปราชการ
• พนักงานจ้างผูใ้ ดตายในระหว่างรับราชการให้จา่ ยฯจนถึงวันตาย และให้
จ่ายเงินช่วยพิเศษจำนวน ๓ เท่าของอัตราค่าตอบแทนปกติทง้ั เดือนในเดือนสุดท้าย
ก่อนถึงวันตาย
• พนักงานจ้างทีข่ าดหรือหนีราชการ ห้ามจ่ายสำหรับวันทีข่ าดหรือหนี กรณี
ตายในระหว่างขาดราชการให้จา่ ยค่าตอบแทนเพียงวันสุดท้ายทีผ่ นู้ น้ั มาปฏิบตั งิ าน
และไม่ให้มกี ารจ่ายเงินช่วยพิเศษ
• กรณีถกู สัง่ พักราชการ ให้งดจ่ายค่าตอบแทนตัง้ แต่วนั ทีถ่ กู สัง่ พักราชการ
ไว้กอ่ น แต่หากการสอบสวนเสร็จสิน้ แล้วปรากฏว่าผูน้ น้ั ไม่ได้กระทำความผิดและ
ไม่มีมลทินมัวหมองให้จ่ายเต็มอัตรา แต่หากมิได้กระทำความผิดแต่มีมลทิน
มัวหมอง หรือกระทำความผิดแต่ถูกลงโทษไม่ถึงกับไล่ออกให้จ่ายได้ครึ่งหนึ่งของ
ค่าตอบแทน

คู่มือ..สวัสดิการพนักงาน

๓๖

เงินเพิม่ การครองชีพชัว่ คราว
๑. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างตามภารกิจ ซึ่งได้
รับเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ ๑๑,๗๐๐บาท ให้ได้รับเงิน
เพิม่ ฯเดือนละ ๑,๕๐๐บาท แต่เมือ่ รวมกันแล้วต้องไม่เกินเดือนละ ๑๑,๗๐๐ บาท
๒. กรณีเงินเพิม่ ฯ รวมกับเงินเดือนฯแล้ว ไม่ถงึ ๘,๒๐๐ บาท ก็ให้ได้รบั เงิน
เพิ่มขึ้นอีกโดยให้มีจำนวนรวมกันเป็น ๘,๒๐๐ บาท (เงินเดือน ๖,๐๐๐บาท
ได้รับเงินเพิ่ม ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็น ๗,๕๐๐ บาท ซึ่งยังไม่ถึง ๘,๒๐๐
บาท ก็ให้ได้รบั เงินเพิม่ ขึน้ อีก ๗๐๐ บาท รวมกันให้ได้เป็น ๘,๒๐๐ บาท)
๓. หากกรณีได้รับเงินเดือน ๗,๐๐๐ บาท เมื่อได้รับเพิ่ม ๑,๕๐๐ บาท
รวมเป็น ๘,๕๐๐ บาท ก็ให้ได้รบั เงินยอดนี้ ซึง่ ยังไม่เกิน ๑๑,๗๐๐ บาท
๔. กรณีพนักงานจ้างทัว่ ไปให้ได้รบั เงินเพิม่ ค่าครองชีพชัว่ คราวเดือนละ
๑,๕๐๐บาท จากยอดเงินค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั
๕. ทัง้ นี้ ให้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
๖. ให้ อปท.ออกคำสัง่ โดยการปรับปรุงจากคำสัง่ เดิมฯ และให้สง่ สำเนาให้
ก.จังหวัด

๓๗

คมอ..สวสดก รพนกง น

ค่าตอบแทน พก.ขั้นต้นของทุกตำแหน่งจะเท่ากัน
ยกเว้นตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง/ขนาดหนัก

ค่าตอบแทนฯ

พนักงานจ้างทัว่ ไป ๕,๐๘๐+ ๑,๕๐๐ = ๖,๕๘๐
พนักงานจ้างตามภารกิจพิจารณาตามคุณวุฒฯิ 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
ค่าตอบแทนไม่ถงึ ๑๑,๗๐๐ และ ๘,๒๐๐ บาท
พนักงานจ้างทัว่ ไปทีไ่ ด้รบั การประเมินเป็นภารกิจ (ทักษะ ๕ ปี) ค่าตอบแทน ๕,๗๖๐ เท่ากับ
ภารกิจ วุฒิ ปวช.หากจะกำหนดค่าตอบแทนให้ได้มากกว่านีต้ อ้ งขอความเห็นชอบ ก.กลาง

เงินทำขวัญพนักงานและลูกจ้างของ อปท.

• กรณีได้รบั อันตรายหรือเจ็บป่วยจนพิการ ถึงสูญเสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึง่ ไปเพราะ
เหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ แต่ยัง
สามารถรับราชการต่อไปได้ ให้ได้รบั เงินทำขวัญเป็นเงินก้อนตามอัตราทีก่ ระทรวงการคลัง
กำหนดฯ
• เงินทำขวัญจะจ่ายได้ตอ่ เมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบจาก ก.อปท.จังหวัดหลักเกณฑ์
และวิธกี ารขอรับเงินทำขวัญ ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือคำวินจิ ฉัยทีค่ ณะ
กรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนดโดยอนุโลม
- แขนขาดหนึง่ ข้างให้ได้รบั ๒๔ เท่าครึง่ ของอัตราค่าจ้าง

- ขาดหนึง่ ข้าง ๒๒ เท่าครึง่ และมือขาด ๑ ข้าง เท่าครึง่

คมอ..สวสดก รพนกง น

๓๘

ขั้นตอนการขอรับเงินทำขวัญ
ผู้ ยื่ น ต้ อ งยื่ น แบบขอรั บ เงิ น และแนบใบรั บ รองแพทย์
ผ่านผู้บังคับบัญชาฯ
เอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบด้วย
คำขอรับเงิน

ใบรับรองแพทย์

หลักฐานการสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย
หลักฐานการสอบสวนของ อปท.ที่แสดงว่าผู้รับเงินได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย
เข้าเกณฑ์มีสิทธิได้รับเงินทำขวัญ และความเห็นของผู้บังคับบัญชา

อปท.ส่งหลักฐาน
ให้ จว.ตรวจสอบ

เสนอ ก.จังหวัด
อนุมัติจ่ายเงิน

แจ้ง อปท.
จ่ายเงิน

๓๙

คู่มือ..สวัสดิการพนักงาน

อปท.บอกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบกำหนด
• อปท.บอกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบกำหนดโดยไม่ใช่ความผิดของ
พนักงานจ้าง ให้ได้รับค่าตอบแทนการออกจากงานจาก อปท. ดังนี้
		
๑. ปฏิบตั งิ านติดต่อกันครบ ๔ เดือน แต่ไม่ครบ ๑ ปี ให้จา่ ยค่าตอบ
แทนเท่ากับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันออกจากงาน
		
๒. ทำงานครบ ๑ ปี แต่ไม่ครบ ๓ ปี ให้จ่าย 3 เท่าฯ
		
๓. ทำงานครบ ๓ ปี แต่ไม่ครบ ๖ ปี ให้จ่าย ๖ เท่าฯ
		
๔. ทำงานครบ ๖ ปี แต่ไม่ครบ ๑๐ ปี ให้จ่าย ๘ เท่าฯ
		
๕. ทำงานครบ ๑๐ ปีขึ้นไป ให้จ่าย ๑๐ เท่าฯ
• โดยการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ให้ อปท.เสนอเหตุความจำเป็น
(ค่าใช้จ่ายบุคลากร) และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับให้ ก.จังหวัด
ให้ความเห็นชอบ

คู่มือ..สวัสดิการพนักงาน

๔๐

การต่อสัญญาจ้าง
• อปท.เสนอเรื่องก่อน ๑ ต.ค. ควรพิจารณาต่อสัญญจ้างตั้งแต่ ๑ ต.ค.
• อปท.เสนอเรื่องหลัง ๑ ต.ค. แต่ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าพนักงานจ้าง
ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องมาโดยตลอด ถึงแม้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม ให้
พิจารณาต่อสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.
• หาก อปท.เสนอเรือ่ งหลัง ๑ ต.ค. และพนักงานจ้างผูน้ น้ั มิได้อยูป่ ฏิบตั ิ
หน้าทีต่ ง้ั แต่วนั ทีส่ น้ิ สุดสัญญาจ้างถึงวันที่ ก.จังหวัดพิจารณาก็เป็นดุลยพินิจของ
ก.จังหวัด ในการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง
เส้นทางการรับราชการของพนักงานจ้าง
ทั่วไป

ใช้แรงงาน

ภารกิจ

ทักษะ ๕ ปี / มีคุณวุฒิการศึกษา

พนักงาน

สอบแข่งขัน / คัดเลือกกรณีพิเศษ

๔๑

คู่มือ..สวัสดิการพนักงาน

วินัยและการรักษาวินัย
• พนักงานจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กำหนดในมาตรฐานทั่วไปนี้
และตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจ้าง และตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาฯ
• ผูใ้ ดกระทำผิดวินยั ต้องได้รบั โทษทางวินยั ซึง่ มี ๔ สถาน คือ ภาคฑัณฑ์
ตัดค่าตอบแทน ลดขั้นค่าตอบแทน และไล่ออก
• ความผิดวินัยร้ายแรงได้แก่ ทุจริตฯ ประมาทเลินเล่อฯ ขัดคำสั่ง
ผูบ้ งั คับบัญชา ละทิง้ หรือทอดทิง้ ฯเกินกว่า ๗ วัน ประพฤติชว่ั อย่างร้ายแรงหรือ
กระทำความผิดอาญาโดยมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
• หลักเกณฑ์และวิธกี ารสอบสวน การลงโทษทางวินยั ฯ ให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ของพนักงานส่วนตำบล ตามประกาศ ก.อบต.โดยอนุโลม
• กรณีผลการสอบสวนปรากฏว่าเป็นการกระทำความผิดอย่างไม่
ร้ายแรง ให้นายกหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายสั่งลงโทษฯ
• ในกรณีกระทำความผิดเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษ
ให้โดยทำฑัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือน

คมอ..สวสดก รพนกง น

๔๒

โทษทางวินัย
• กรณีละทิ้งการทำงานเกินกว่า ๗ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันควรถือว่าเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีโทษโดนไล่ออก (รวมถึงกรณีที่ได้กระทำความผิด
ในระหว่างเวลาในสัญญาจ้าง แต่กระบวนการดำเนินการทางวินัยได้ล่วงเลยไป
พ้นเวลาในสัญญาจ้างเป็นเหตุให้พ้นสภาพกรณีเช่นนี้ก.จังหวัด สามารถมีมติ
เห็นชอบให้ไล่ออกจากราชการได้ซึ่งจะมีผลต่อการไปทำงานที่อื่น)
• การเล่นการพนันประเภทที่กฎหมายห้ามมีโทษไล่ออกหรือปลดออก
• การมาทำงานสายเกินกว่ากำหนดเวลาเป็นนิจ อันแสดงว่ามิได้ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งของทางราชการ ให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาโทษทางวินัยตามพฤติกรรมที่ปฏิบัติ
• การทุจริตต่อหน้าที่ราชการเป็นความผิดวินัยร้ายแรง มีโทษถูกไล่ออก
จากราชการ(ต้องถูกดำเนินคดีทางอาญา และต้องถูกดำเนินการทางละเมิด)
• พนักงานผู้ใดเสพสุรามึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ให้พิจารณาโทษ
ตามควรแก่กรณีแต่หากเป็นกรณีดังต่อไปนี้อาจถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
คือเสพสุราในขณะปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ เมาสุราจนเสียเวลาราชการ หรือเมาสุรา
ในที่ชุมชนจนเกิดเรื่องเสียหาย หรือเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ
• การเล่นพนันสลากกินรวบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องมีโทษปลดออก ไล่ออก

๔๓

คู่มือ..สวัสดิการพนักงาน

โทษทางวินัย (ต่อ)
• การไม่ให้ความสะดวก การกดขี่ข่มเหง บีบคั้น และไม่ให้ความเป็น
ธรรมแก่ประชาชนเป็นความผิดวินัย ต้องได้รับโทษตามแต่กรณี
• ห้ามสมรสหรืออยู่กินอย่างสามีภรรยากับผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัยที่เข้าเมือง
โดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย หากฝ่าฝืนถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
• การเบิกเงินค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าพาหนะเดินทางและเงินอืน่ ในทำนองเดียว
กันถ้าเป็นกรณีทไ่ี ด้ความว่าเป็นการใช้สทิ ธิเป็นเท็จโดยเจตนาทุจริตฉ้อโกงเงินของ
ทางราชการอย่างแน่ชัด เป็นความผิดวินัยร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
มีโทษปลดออก ไล่ออก
• การกระทำผิดวินัยกรณีการเรียกรับ เงินจากผู้ที่มาติดต่อราชการ
ผูส้ มัครสอบฯหรืออืน่ ๆ ถือว่าเป็นความผิดวินยั ร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าทีร่ าชการ
• พนักงานผู้ใดเสพหรือจำหน่ายยาเสพติดประเภทต้องห้ามถือว่า
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง มีโทษปลดออก ไล่ออก
• การขาดความสามัคคี มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
ราชการเป็นความผิดวินัย

คู่มือ..สวัสดิการพนักงาน

๔๔

ละเมิด
• การละเมิดหมายถึง การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดย จนท.ของรัฐที่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ หรือต่อบุคคลภายนอก
• เมื่อเกิ ด การกระทำละเมิ ด แล้ ว ให้ ห ั ว หน้ า หน่ ว ยงานแต่ ง ตั ้ ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ไม่เกิน ๕ คน
คดีละเมิดมีอายุความ ๒ ปี มี ๒ กรณี คือ
• กรณี จนท.ของรัฐกระทำการละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ เช่นการทุจริต
ยักยอก หรือการกระทำให้ทรัพย์สินของรัฐเกิดความเสียหาย
• กรณี จนท.ของรัฐกระทำการละเมิดต่อบุคคลภายนอก
• ถ้ า เป็ น การกระทำระหว่ า งปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ร าชการ และไม่ ใช่ เ ป็ น
การประมาทเลินเล่อ กรณีนี้หน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้รับผิดชอบ
• ถ้าเป็นการกระทำนอกเหนือจากหน้าที่ หรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง หน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกก่อน
แล้วค่อยมาไล่เบี้ยเอากับผู้กระทำความผิดภายหลัง แต่จะชดใช้ในลักษณะใดขึ้น
อยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

๔๕

คู่มือ..สวัสดิการพนักงาน

การสิ้นสุดสัญญาจ้าง

		
• ผู้ใดประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือลาออกต่อนายก อปท
• อปท.อาจบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานจ้างผูใ้ ดก่อนครบกำหนดสัญญา
จ้างจะสิ้นสุดเมื่อ ครบตามเวลาในสัญญาจ้าง ขาดคุณสมบัติ ตาย ไม่ผ่าน
การประเมิน ถูกไล่ออก
• โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่เป็นเหตุที่พนักงานจ้างจะเรียก
ร้องค่าตอบแทนการเลิกสัญญาจ้างได้ เว้นแต่ ก.กลาง จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
• กรณีที่บุคคลใดพ้นจากการเป็นพนักงานจ้างแล้ว หากในการปฏิบัติ
งานระหว่างเป็นพนักงานจ้างก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ให้บุคคล
ดังกล่าวต้องรับผิดชอบในความเสียหาย เว้นแต่เกิดจากเหตุสุดวิสัย

คู่มือ..สวัสดิการพนักงาน

๔๖

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
• พนักงานจ้างผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย หรือเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้
อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง หรือเกิดจากความคับข้องใจอันเกิดจาก
การปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์
• การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษภาคฑัณฑ์ ตัดค่าตอบแทน ลดขั้นค่าตอบแทน
หรือ ไล่ออก ให้อุทธรณ์ต่อ ก.จังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง
(ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน) โดยทำเป็นหนังสือ และให้อุทธรณ์
ได้สำหรับตนเองเท่านั้น
• การร้องทุกข์กรณีที่เห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อ
ตนไม่ถูกต้อง หรือร้องทุกข์คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ร้องทุกข์ต่อ
ก.จังหวัดภายใน ๓๐ วัน โดยทำเป็นหนังสือและให้รอ้ งทุกข์สำหรับตนเองเท่านัน้

๔๗

คู่มือ..สวัสดิการพนักงาน

การมอบอำนาจของ ก.จังหวัด

			
• ก.จังหวัด เป็นองค์คณะทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ มี ๓ องค์คณะคือ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.
• มีอำนาจหน้าทีใ่ นการกำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลฯ
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.กลาง กำหนด และพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องการ
บริหารงานบุคคล ที่ อปท. เสนอ
• ก.อบต. และ ก.ท.จ. มอบอำนาจให้ อบต.และเทศบาลใน
เรื่องการแต่งตั้งหรือพ้นจากตำแหน่งของพนักงานจ้างทั่วไป (เพื่อความคล่องตัว

ในการปฏิบัติงาน ของ อปท.) ยกเว้นการขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มปรับปรุง
และปรับเกลี่ย ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.จังหวัด

คู่มือ..สวัสดิการพนักงาน

๔๘

เบี้ยประกันสังคม
• ก.กลางได้กำหนดให้ อปท.อุดหนุนงบประมาณ หรือจ่ายเบี้ยประกัน
สังคมแทนพนักงานจ้าง ให้ถือว่าเป็นการที่ อปท.จ่ายเงินสมทบในส่วนของ
พนักงานจ้างแทนแก่พนักงานจ้างอันเป็นสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานจ้าง
• กรณีลกู จ้างประจำของ อปท.ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม
พ.ศ.๒๕๓๓ จึงไม่อยู่ในบังคับแห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม

๔๙

คู่มือ..สวัสดิการพนักงาน

การพัฒนาบุคลากร
• ประกาศ ก.จังหวัดกำหนดให้ อปท.ต้องมีการพัฒนาผู้ที่เริ่มเข้ารับ
ราชการ ก่อนมอบหมายงานให้ปฏิบัติให้รู้ถึงระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และบทบาทหน้าที่ของตนเอง การพัฒนามี ๕ ด้าน ได้แก่
๑.ด้านความรู้ทั่วไปในสายงานบังคับบัญชา และระเบียบกฎหมายนอก
เหนือจากงานที่ต้องปฏิบัติในหน้าที่
๒.ด้านความรู้และทักษะเฉพาะงานในตำแหน่งที่ต้องปฏิบัติ ว่าจะต้อง
ทำงานอย่างไรให้งานเกิดประสิทธิภาพ โดยผู้ชำนาญงาน
๓.ด้านการบริหาร เช่นการวางแผน การมอบหมายงาน
๔.ด้านคุณสมบัติส่วนตัว เช่นบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์
๕.ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ
ตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้น โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
• การทำงานให้ประสบผลสำเร็จ และก้าวหน้าในชีวิตรับราชการ

คู่มือ..สวัสดิการพนักงาน

๕๐

การศึกษาอบรมดูงาน

			

• เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในด้านต่าง ๆ อันจะ
เป็นประโยชน์ในการนำมาพัฒนาท้องถิ่น
• เป็นตัวชี้วัดในด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปกำหนด
เป็นคะแนนในการประเมินขอรับเงินรางวัลประจำปี (โบนัส)
• ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
• ประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน

๕๑

คู่มือ..สวัสดิการพนักงาน

ลูกจ้างประจำ
• เมื่อลูกจ้างประจำตำแหน่งใดพ้นจากตำแหน่ง ให้ยุบเลิกตำแหน่งนั้น
• ลูกจ้างประจำต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่ออายุครบ ๕๕ ปี
• ปี ๔๗ ก.กลาง ได้แจ้งแนวทางปฏิบตั ใิ นเรือ่ งการต่ออายุลกู จ้างประจำว่า
ก.จังหวัด ไม่ควรพิจารณายกเว้นคุณสมบัติในการต่ออายุราชการ
• ปี ๕๑ ก.กลาง ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมว่า
ก.จังหวัด อาจพิจารณาต่ออายุราชการลูกจ้างประจำได้อกี ครัง้ ละ ๑ ปี แต่จะต้อง
ไม่เกิน ๖๐ ปี โดยให้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็น และประโยชน์ที่ท้องถิ่นจะ
ได้รับเป็นสำคัญ และเป็นความต้องการของลูกจ้างผู้นั้น

คู่มือ..สวัสดิการพนักงาน

๕๒

การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ
• ลู ก จ้ า งประจำที ่ จ ะขอปรั บ ปรุ ง ตำแหน่ ง ให้ ส ู ง ขึ ้ น ได้ ต้ อ งเป็ น
ลูกจ้างประจำตามประกาศ ก.กลาง โดยต้องปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกับ
ตำแหน่งที่ขอปรับปรุง และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่ง
ตั้งครบถ้วน อปท.นั้นจึงสามารถดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างประจำดังกล่าว
เข้าสู่ตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ได้
• กรณีการนำวุฒิการศึกษาเพื่อมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง
ตำแหน่งให้สูงขึ้นของลูกจ้างประจำนั้น ไม่สามารถดำเนินการได้
• เนื่องจากประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ
ใช้ ต ั ้ ง แต่ ว ันที่ ๑ ก.ค. ๔๗ ดังนั้น อปท. จึงไม่อาจกำหนดตำแหน่งลูกจ้าง
ประจำใหม่ได้ และหากตำแหน่งใดว่างลงก็ยุบเลิกตำแหน่งนั้น
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