ระเบียบการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

สำนักงำนปลัด
งำนกำรเจ้ำหน้ำที่
โทร. ๐-๕๓๗๐-๙๕๘๒ ต่อ ๑๑
โทรสำร ๐-๕๓๗๐-๙๒๐๘

ระเบียบการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
อำศัยอำนำจตำมมำตรำ ๕๙ และ ๖๐ แห่งพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒) และมำตรำ ๒๒ และมำตรำ ๒๖ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลจังหวัดเชียงรำย
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์บริหำรส่วนตำบล ลงวันที่ ๕ พฤศจิกำยน
พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้พนักงำน ลูกจ้ำงในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งงำมได้ยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ ระเบียบกำรปฏิบัติรำชกำรของพนักงำนส่วนตำบล องค์ กำรบริหำร
ส่วนตำบลโป่งงำม พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ นับแต่วันประกำศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“พนักงำนส่วนตำบล” หมำยควำมถึง พนักงำนส่วนตำบล ซึ่งได้รับบรรจุแต่งตั้งให้รับรำชกำร
ในองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
“พนั กงำนจ้ ำงตำมภำรกิจ ” หมำยควำมถึง พนักงำนจ้ำงที่มีลั กษณะงำนเป็นกำรส่งเสริม
หรื อ สนั บ สนุ น กำรท ำงำนของพนั ก งำนองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล หรื อ งำนที่ ต้ อ งใช้ ทั ก ษะเฉพำะบุ ค คล
และมีระยะเวลำจ้ำงไม่เกิน ๔ ปี
“พนั ก งำนจ้ ำงทั่ ว ไป” หมำนควำมถึ ง พนัก งำนจ้ ำงที่ มีลั ก ษณะเป็ นกำรใช้ แรงงำนทั่ว ไป
ซึ่งไม่ต้องใช้ควำมรู้หรือทักษะเฉพำะด้ำนในกำรปฏิบัติงำน และมีระยะเวลำจ้ำงในช่วงสั้น ๆ ไม่เกิน ๑ ปี
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ให้ พนั กงำนส่ ว นตำบล พนักงำนจ้ำงในองค์กำรบริห ำรส่ ว นตำบลโป่งงำม อุทิศตน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชำชนตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดี เป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติตนที่ดีต่อ
ประชำชนผู้พบเห็น โดยยึดหลักปฏิบัติ คุณธรรม จริยธรรม ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร มีรำยละเอียด ดังนี้
(๑) ห้ำมใช้วำจำไม่สุภำพหรือแสดงกิริยำไม่สุภำพกับประชำชนผู้มำรับบริกำรและบุคลำกรด้วยกัน
(๒) ห้ำมนำอำหำรและขนมมำรับประทำนขณะที่กำลังให้บริกำรประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำร
(๓) ห้ำมเล่นเกมในเวลำรำชกำร
(๔) ห้ำมเสพสุรำในเวลำรำชกำรและในสถำนที่รำชกำร
/(๕) ห้ำม...

(๕) ห้ำมลักทรัพย์สินของทำงรำชกำรและบุคลำกรทั่วไป
(๖) ห้ำมมั่วสุมกำรพนัน เสพยำเสพติดทุกชนิดในสถำนที่รำชกำร
(๗) ห้ำมสูบบุหรี่ในสถำนที่รำชกำร
(๘) ห้ำมทิ้งขยะในที่ไม่มีภำชนะรองรับ
หมวดที่ ๒
การแต่งกาย
ข้อ ๖ กำรแต่งกำยของพนักงำนส่วนตำบลโป่งงำมให้เป็นไปตำมแนวทำงเดียวกัน ดังนี้
(๑) วันจันทร์ ให้แต่งกำยด้วยเสื้อสีเหลือง หรือชุดสุภำพ
(๒) วันอังคำร ให้แต่งกำยด้วยเสื้อสีชมพู หรือชุดสุภำพ
(๓) วันพุธ ให้แต่งกำยด้วยเสื้อสีเขียว หรือชุดสุภำพ
(๔) วันพฤหัสบดี ให้แต่งกำยด้วยเสื้อสีส้ม หรือชุดสุภำพ
(๕) วันศุกร์ ให้แต่งกำยด้วยเสื้อสีฟ้ำ หรือชุดสุภำพ
ทั้งนี้ ในกำรแต่งกำยสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม โดยมีคำสั่งจำกผู้บังคับบัญชำ
หรือในกรณีมีหนังสือ ระเบียบ สั่งกำรจำกจังหวัด
ข้อ ๗ ห้ำมใส่กำงเกงยีนส์ สุภำพสตรีใส่กระโปรงหรือกำงเกงสุภำพ ยกเว้น ผู้ปฏิบัติงำนภำคสนำม
ข้อ ๘ ห้ำมใส่รองเท้ำแตะ ให้ใส่รองเท้ำหุ้มส้น
ข้อ ๙ กำรไว้ทรงผม บุรุษให้ไว้ทรงสุภำพเท่ำนั้น
สุภำพสตรีให้ไว้ผมทรงสุภำพเรียบร้อย
ข้อ ๑๐ ห้ำมบุรุษไว้หนวดเครำรุงรัง ไม่เหมำะสมกับกำรเป็นพนักงำนส่วนตำบล
หมวดที่ ๓
การมาปฏิบัติราชการ
ข้อ ๑๑ กำหนดเวลำกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนตำบล
“เวลำรำชกำรปกติ” หมำยถึง เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ของวันทำกำรและให้หมำยควำม
รวมถึง ช่วงเวลำอื่นที่ส่วนรำชกำรกำหนดให้ข้ำรำชกำรในสังกัดปฏิบัติงำนเป็นผลัดหรือกะหรือเป็นอย่ำงอื่นด้วย
“วันทำกำรปกติ” หมำยถึง วันจันทร์ถึงศุกร์และให้หมำยควำมรวมถึงวันทำกำรที่ส่วนรำชกำร
กำหนดเป็นอย่ำงอื่นด้วย
“วันหยุดรำชกำร” หมำยถึง วันหยุดเสำร์ – อำทิตย์ หรือวันหยุดรำชกำรประจำสัปดำห์ที่ส่วน
รำชกำรกำหนดเป็นอย่ำงอื่น และให้หมำยควำมรวมถึงวันหยุดรำชกำรประจำปี หรือวันหยุดพิเศษอื่น ๆ ที่
คณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นวันหยุดรำชกำรนอกเหนือจำกวันหยุดรำชกำรประจำปีด้วย
/กำรทำงำน...

“กำรทำงำนเป็นผลัดหรือกะ” หมำยควำมว่ำ กำรปฏิบัติงำนประจำตำมหน้ำที่ของข้ำรำชกำร
ในส่วนรำชกำรนั้น ๆ ซึ่งจัดให้มีกำรปฏิบัติงำนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอดยี่สิบชั่วโมงช่วงเวลำที่ปฏิบัติงำน
ดังกล่ำวถือเป็นเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรผู้นั้น โดยรวมเวลำหยุดพัก
ข้อ ๑๒ ผู้มีอำนำจสั่งกำร อนุญำต ให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรต้องมีคำสั่ง หรือได้รับอนุญำตจำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล ปลั ด องค์ก ำรบริ ห ำรส่ ว นตำบล หั ว หน้ำ ส่ ว นรำชกำร หรือ ผู้ ที่ ได้ รับ มอบหมำยก่ อนกำรปฏิบั ติง ำน
นอกเวลำรำชกำร โดยพิ จำรณำเฉพำะช่ว งเวลำที่จำเป็นต้องอยู่ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรในครั้งนั้น ๆ
เพื่อประโยชน์ของงำนรำชกำรเป็นสำคัญและคำนึงถึงควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับระบบและมุ่งเน้นผลงำน
ตำมยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร
กรณีที่มีรำชกำรจำเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร โดยยังไม่ ได้รับอนุญำตให้อยู่
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้ดำเนินกำรขออนุญำตจำกผู้มีอำนำจโดยไม่ชักช้ำและแจ้งเหตุแห่งควำมจำเป็นที่
ไม่อำจขออนุญำตก่อนได้
หมวดที่ ๔
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ
ข้อ ๑๓ กำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่รำชกำร ให้เป็นไปตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย คำสั่ง เหตุ
ฉุกเฉิน ยกเว้นกำรปฏิบัติธุระส่วนตัว จะต้องได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำตำมแบบฟอร์มที่องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลโป่งงำมกำหนด ถ้ำมิได้ปฏิบัติตำมถือว่ำละทิ้งกำรปฏิบัติรำชกำร ต้องได้รับโทษทำงวินัยตำมแต่กรณี
หมวดที่ ๕
การลา การมาสาย
ข้อ ๑๔ พนักงำนทุกคนต้องปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลจังหวัด
เชียงรำย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์บริหำรส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๕
แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๕๑
(๑) กำรลำป่วย ให้เสนอหรือจัดส่งใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับจนถึงผู้ มีอำนำจก่อนหรือ
ในวันที่ลำ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลำในวันแรกที่มำปฏิบัติรำชกำรก็ได้
ในกรณีที่ข้ำรำชกำรผู้ขอลำมีอำกำรป่วยจนไม่สำมำรถจะลงชื่อในใบลำได้ จะให้ผู้อื่นลำแทน
ก็ได้แต่เมื่อสำมำรถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลำโดยเร็ว
กำรลำป่วยตั้งแต่ ๓๐ วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลำด้วย ในกรณีจำเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอำนำจอนุญำต
จะสั่งให้ใช้ใบรับรองของแพทย์อื่นซึ่งผู้มีอำนำจอนุญำตเห็นชอบแทนก็ได้
/กำรลำ...

กำรลำป่วยไม่ถึง ๓๐ วัน ไมว่ำจะเป็นกำรลำครั้งเดียวหรือหลำยครั้งติดต่อกัน ถ้ำผู้มีอำนำจ
อนุญำตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์ตำมวรรคสำมประกอบใบลำ หรือสั่งให้ผู้ลำไปรับกำรตรวจ
จำกแพทย์ของทำงรำชกำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนุญำตก็ได้
(๒) ลำกิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับจนถึงผู้มีอำนำจอนุญำต
และเมื่อได้รับอนุญำตแล้วจึงจะหยุดรำชกำรได้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สำมำรถรอรับอนุญำตได้ทัน จะเสนอหรือ
จัดส่งใบลำพร้อมระบุเหตุจำเป็นไว้ แล้วหยุดรำชกำรไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอำนำจอนุญำต
ทรำบโดยเร็ว
ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อำจเสนอหรือจัดส่งใบลำก่อนตำมวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรือจัดส่ ง
ใบลำพร้อมทั้งเหตุผลควำมจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับจนถึงผู้มีอำนำจอนุญำตทันทีในวันแรกที่มำปฏิบัติ
รำชกำร
(๓) กำรลำประเภทอืน่ ๆ ให้เป็นไปตำมที่รำชกำรกำหนด
ข้อ ๑๕ กำรกำหนดจำนวนครั้งของกำรลำและกำรมำทำงำนสำย สำหรับกำรพิจำรณำเลื่อน
ขั้นเงินเดือนและเลื่อนค่ำตอบแทนในรอบปีงบประมำณ (ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก ๑ ต.ค. – ๓๐ มี.ค. และครั้งที่ ๒
ครึ่งปีหลัง ๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย.)
- ลำป่วยและลำกิจส่วนตัวเกิน ๑๕ ครั้ง หรือมำทำงำนสำยเกิน ๕ ครั้ง พิจำรณำเลื่อนขั้น
เงินเดือนให้ไม่เกิน ๑ ขั้น หรือเลื่อนขั้นค่ำตอบแทนไม่เกิน ๑ ขั้น
- ลำป่วยและลำกิจส่วนตัวเกิ น ๒๐ ครั้งหรือมำทำงำนสำยเกิน ๗ ครั้ง พิจำรณำเลื่อนขั้น
เงินเดือนให้ไม่เกิน ๐.๕ ขั้น หรือเลื่อนขั้นค่ำตอบแทนไม่เกิน ๐.๕ ขั้น
- ลำป่ ว ยและลำกิจ ส่ ว นตั ว เกิ น ๒๕ ครั้ งหรื อมำทำงำนสำยเกิ น ๙ ครั้ ง พิ จำรณำ
ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนขั้นค่ำตอบแทน
ข้อ ๑๖ ในกำรลำนั้น
(๑) กำรลำกิจ ได้ ๔๕ วันทำกำร ตลอด ๑ ปีงบประมำณ โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วง นับทุกครั้ง
ปีงบประมำณไม่เกิน ๒๓ วัน ทั้งนี้ ใน ๑ ปี งบประมำณรวมกันต้องไม่เกิน ๒๕ ครั้ง หำกเกินกำหนดจะมิได้รับ
กำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน นอกจำกมีเหตุสมควร ให้ดำเนินกำรรำยงำนชี้แจงต่อผู้บังคับบัญชำ
(๒) กำรลำป่วยได้ ๖๐ วันทำกำร ตลอด ๑ ปีงบประมำณต้องไม่เกิน ๒๕ ครั้ง ทั้งนี้ หำกเกิน
กำหนดจะมิ ได้ รั บ กำรพิ จ ำรณำเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น นอกจำกมีเ หตุส มควร ให้ ด ำเนิ น กำรรำยงำนชี้ แ จงต่ อ
ผู้บังคับบัญชำ
ในกำรส่งใบลำอย่ำงช้ำ ภำยใน ๗ วัน นับแต่วันแรกที่มำปฏิบัติงำน ถ้ำส่งเกินให้ดำเนินกำร
รำยงำนถึงเหตุที่ยื่นล่ำช้ำ กรณีไม่ดำเนินกำรส่งใบลำจะถือว่ำขำดรำชกำร และจะไม่มีสิทธิรับเงินเดือนหรือ
ค่ำตอบแทนสำหรับวันที่ขำด หำกพบว่ำเป็นควำมชัดแจ้งต้องดำเนินกำรสอบสวนจะลงโทษทำงวินัยอย่ำงเฉียบขำด

/หมวด ๖...

หมวดที่ ๖
การปฏิบัติงานของพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อ ๑๗ ให้งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กำหนดผู้รับผิดชอบในกำรรับ – ส่ง สัญญำณวิทยุ
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และให้ทดสอบสัญญำณวิทยุในทำงวิทยุในวันรำชกำร เวลำ ๐๙.๐๐ น. ทุกวัน ในเวลำรำชกำร
ข้อ ๑๘ กำรแต่งกำยของพนักงำนดับเพลิง เป็นไปตำมมำตรฐำนกำหนดของพนักงำนดับเพลิง
กำรไว้ผมทรงสุภำพ ห้ำมไว้หนวดเครำรกรุงรัง จะต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีกับประชำชนที่พบเห็น
หมวดที่ ๗
การแต่งกายของพนักงานจ้าง
ข้อ ๑๙ พนักงำนทั่วไป ให้แต่งกำยสุภำพห้ำมมิให้ใส่รองเท้ำแตะ ทรงผมสุภำพ ห้ำมไว้หนวดเครำ
รกรุงรัง
ข้อ ๒๐ กำรปฏิบัติงำน จะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตำมที่กำหนด เช่น เสื้อสะท้อนแสง ถุงมือ
รองเท้ำ ผ้ำปิดจมูก ปำกและแว่นตำ เพื่อป้องกันอันตรำยที่มำสู่ร่ำงกำย
ข้อ ๒๑ ในระเบียบนี้ให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งงำม เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแล
สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นำยแดนชัย บุลมำก)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งงำม

