
                                                                                                                                                                                          
 
 
ส่วนราชการ  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์     
ที่  สร  84101/-                        วันที่      30  กันยายน  2563    
เร่ือง  มาตรฐานการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์   

  

   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  นั้น  

       เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  เห็นควร  จัดทำประกาศมาตรฐาน
การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564-2566 
เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  ทราบและถือปฏิบัติ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
แนบมาพร้อมนี้ 
   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ 
 
     (ลงชื่อ)        สุวรรณี  แก้วดี 
       (นางสาวสุวรรณี  แก้วดี) 
                     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  

 
ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด    ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
………………………………………    ………………………………………………………. 
………………………………………    ………………………………………………………. 
 
      ศศิธร  วรรณูปถัมภ์            นายวรรณชัย   เพชรแก้ว 
(นางสาวศศิธร  วรรณูปถัมภ์)            (นายวรรณชัย   เพชรแก้ว) 
       หัวหน้าสำนักปลัด                  ปลัดองคก์ารบริหารส่วนตำบล 
       
ความเห็น/คำสั่ง นายกองค์การบริหารสว่นตำบลแสลงพันธ์   
(    )  ทราบ / อนุมตั ิ
(    )  ไม่อนุมัต ิ เหตุผล/เนื่องจาก/เพราะ............................................................................................. 

 
 

        ประณีย์  เสาะสิทธิ ์
                                              (นายประณีย์  เสาะสิทธิ์) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์   
 

       บันทึกข้อความ 



                                                                                                                                                                                          
 
 
ส่วนราชการ  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์     
ที่  สร  84101/-                        วันที่      30  กันยายน  2563    
เร่ือง  มาตรฐานการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์   

  

   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  นั้น  

       เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  เห็นควร  จัดทำประกาศมาตรฐาน
การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 -2566 
เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  ทราบและถือปฏิบัติ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
แนบมาพร้อมนี้ 
   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ 
 
              ศศธิร  วรรณูปถัมภ์ 
                        (นางสาวศศิธร  วรรณูปถัมภ์)  
                                        หัวหน้าสำนักปลัด 
 ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 

      วรรณชัย   เพชรแกว้ 
              (นายวรรณชัย   เพชรแก้ว)  
             ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
ความเห็น/คำสั่ง  ของนายกองค์การบริหารสว่นตำบลแสลงพันธ์   
(    )  ทราบ / อนุมตัิดำเนินการตามที่เสนอ 
(    )  ไม่อนุมัต ิ เหตุผล/เน่ืองจาก/เพราะ............................................................................................. 

 
 
                  ประณีย์  เสาะสิทธิ ์

                                              (นายประณีย์  เสาะสิทธิ์) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  

 

       บันทึกข้อความ 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ ์
เรื่อง  มาตรฐานการใหร้างวัลและการลงโทษพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  

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

อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  

      ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์จึงประกาศมาตรฐานการให้รางวัลและการลงโทษ
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564-2566 ดังนี้ 

ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ เรื่อง มาตรฐานการให้
รางวัลและการลงโทษพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564-2566”  

ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบปีงบประมาณ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 - 30 กันยายน พ.ศ.
2566 

หมวด 1 บททั่วไป 

 
  ข้อ 3. ในประกาศนี ้
   “พนักงานส่วนตำบล” หมายถึง พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  
ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแสลงพันธ์ หมวดเงินเดือน” 
   “พนักงานจ้าง” หมายถึง พนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยเป็นบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง โดยรับค่าตอบแทนจากงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ เพื่อปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ 
   ข้อ 4 บรรดา กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี มาตรฐาน
ทั่วไป หลักเกณฑ์ มติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล หรือมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
สุรินทร์ ที่กำหนดให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ มีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติ ให้ปฏิบัติเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ 
 

หมวด 2 มาตรการให้รางวัล 
 

   ข้อ 5 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ผู้ใดปฏิบัติคนเหมาะสมและปฏิบัติราชการมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ถือว่าผู้นั้นมีความชอบจะได้รับบำเหน็จ
ความชอบ(ตามควรแก่กรณี) ดังตอ่ไปน้ี 

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้สามารถบริการประชาชน 
 
 



2 
 

   (2) การมอบประกาศนียบัตรพนักงานดีเด่น 
  (3) ประกาศพนักงานที่ปฏิบัติงานดีเด่น 
   (4) การเลือ่นข้ันเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษตามควรแก่กรณี ตามมาตรฐานทัว่ไปที่คณะกรรมการ
กลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด 
   (5) สวัสดิการอื่นๆ เช่น ค่าเช่าบ้าน ทุนการศึกษาบุตร และอื่นๆ ตามกฎหมาย 
 

หมวด 3 มาตรการลงโทษ 
 

   ข้อ 6 พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจา้ง มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามที่องค์การบริหารสว่น
ตำบลแสลงพันธ์กำหนด และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบดว้ย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
   ข้อ 7 พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจา้ง ต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครดัตามที่กำหนดเป็นข้อ
ห้ามและข้อปฏิบัติ  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การ
อุทธรณ ์และการร้องทุกข์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล 
   ข้อ 8 พนักงานส่วนตำบล ผู้ใดฝา่ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ ์และการร้องทุกข์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบล ซึ่งมีโทษ 5 สถาน ดังนี้ 
    (1) ภาคทัณฑ ์
    (2) ตัดเงินเดือน 
    (3) ลดขั้นเงินเดือน 
    (4) ปลดออก 
    (5) ไล่ออก 
  ข้อ 9 พนักงานจ้าง ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ ์และการร้องทุกข์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล 
ซึ่งมีโทษ 4 สถาน ดังนี ้
    (1) ภาคทัณฑ ์
    (2) ตัดค่าตอบแทน 
    (3) ลดขั้นค่าตอบแทน 
   (4) ไล่ออก 
   และการกระทำผิดวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานจ้างได้กำหนดไว้ในประกาศพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดสรุินทร ์เรื่อง มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัพนักงานจ้าง หมวดที ่7 เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย สำหรับ
การสอบสวน และการอทุธรณ ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออก
จากราชการ การอุทธรณ ์และการร้องทุกข์ ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนตำบลโดยอนุโลม 
 

              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

               ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓                   
 

    นายประณีย์  เสาะสิทธิ์                     
                                                              (นายประณีย์  เสาะสิทธิ์) 
               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์   



 
                                                                                                                                                                                          
 
 
ส่วนราชการ  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์     
ที่  สร  84101/-                        วันที่      30  กันยายน  2563    
เร่ือง  มาตรฐานการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
เรียน  ปลัด/หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองทุกกอง     

  

   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  นั้น  

       เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  จึงประกาศมาตรฐานการให้รางวัล
และการลงโทษพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 -2566 เพื่อให้บุคลากร
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  ทราบและถือปฏิบัติ  ทั้งนี้  สามารถดาวโหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  
www.salangpan.go.th  หัวข้อ  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวข้อย่อย  หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป 
 

 
           ประณีย ์ เสาะสิทธิ ์

                                               (นายประณีย์  เสาะสิทธิ์) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  
 
แจ้งเวียน 
 
1. ปลัด........................................................... 
2. สำนักปลัด.................................................. 
3. กองคลัง .................................................... 
4. กองช่าง ..................................................... 
5. กองการศึกษาฯ ........................................ 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

       บันทึกข้อความ 


