
 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ      ส ำนักปลัดเทศบำล  งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ โทร ๐-๔๒๘๔-๑๓๙๓ โทรสำร ๐-๔๒๘๔-๑๓๙๓   .  

ที ่   ลย ๕๒๒๐๑.๒/          วันที่    ๗  มกรำคม  ๒๕๖๓                                . 

เรื่อง    ระเบียบหลักเกณฑ์และปฏิบัติรำชกำรของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงของ      .
 เทศบำลเมืองวังสะพุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล/ปลัดเทศบำล/นำยกเทศมนมนตรีเมืองวังสะพุง 
   

ต้นเรื่อง 

ตำมที่คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำลมีประกำศ เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำล พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวำคม 
๒๕๕๘ และคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดเลยมีประกำศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำล พ.ศ .๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวำคม 
๒๕๕๘ โดยก ำหนดให้เทศบำลประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมนผลกำรปฏิบัติงำนให้พนักงำนเทศบำล
และพนักงำนครูเทศบำล ในสังกัดทรำบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมินนั้น 

ข้อเท็จจริง 
 ๑. มำตรำ  ๑๕  และมำตรำ  ๒๓แห่งพระรำชบัญญัติบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
๒๕๔๒ 
 ๒. ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดเลย  ลงวันที่  ๓๐  ธันวำคม  ๒๕๕๙ 
เรื่อง   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงำนเทศบำล พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 ข้อพิจารณา 
 - เห็นควรออกระเบียบเทศบำลเมืองวังสะพุง  เรื่อง ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติรำชกำร
ของพนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงของเทศบำลเมืองวังสะพุง   พ.ศ.  ๒๕๖๓  

 
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

 
 

    (นำงกำญจนำ  รำคำแพง)  
         นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

ระเบียบเทศบาลเมืองวังสะพุง 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า 

และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองวังสะพุง    
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

------------------------------------------- 
เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรของพนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนจ้ำงของ

เทศบำลเมืองวังสะพุง  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ปัจจุบันอำศัย
อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๔๘  เตรส (๔) แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และแก้ไขเพ่ิมเติม    
ทุกฉบับ  นำยกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง  จึงวำงระเบียบว่ำด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของ
พนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลเมืองวังสะพุงไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้  เรียกว่ำ  “ระเบียบเทศบำลเมืองวังสะพุง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
รำชกำรของพนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลเมืองวังสะพุง (ฉบับที่ ๑)  พ.ศ. 
๒๕๖๓” 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้  ให้ใช้บังคับพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำล 
เมืองวังสะพุง  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
“เทศบำล”  หมำยถึง  เทศบำลเมืองวังสะพุง 
“ก.ท.จ.”    หมำยถึง  คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดเลย 
“พนักงำนเทศบำล”  หมำยถึง  พนักงำนเทศบำลสังกัดเทศบำลเมืองวังสะพุง ทั้งที่ปฏิบัติ

หน้ำที่ ณ  ส ำนักงำนเทศบำลเมืองวังสะพุง และปฏิบัติหน้ำที่  ณ  ส ำนักงำนทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลเมือง
วังสะพุง  รวมถึงข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรถ่ำยโอนจำกส่วนรำชกำรอ่ืนด้วย 

“ลูกจ้ำงประจ ำ”  หมำยถึง ลูกจ้ำงประจ ำสังกัดเทศบำลเมืองวังสะพุงและให้หมำยรวมถึง
ลูกจ้ำงประจ ำที่ได้รับถ่ำยโอนจำกส่วนรำชกำรอ่ืนด้วย 

“พนักงำนจ้ำง”  หมำยถึง  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  พนักงำนจ้ำงทั่วไป  สังกัดเทศบำลเมือง
วังสะพุง 

“ผู้บังคับบัญชำชั้นต้น”  หมำยถึง  หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกองหรือเทียบเท่ำที่พนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงผู้นั้นสังกัดอยู่  อันได้แก่  หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล  ผู้ อ ำนวยกำร
กองคลัง  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 

 
ผู้อ ำนวยกำร… 



 

 

 
 

ผู้อ ำนวยกำรสวัสดิกำรสังคม ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำรและแผนงำนและให้หมำยควำมรวมถึงปลัดเทศบำลใน
ฐำนะผู้บังคับบัญชำของรองปลัดเทศบำล หัวหน้ำส่วนรำชกำรดังกล่ำว ทั้งนี้ รวมถึงผู้รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร นั้นๆ ด้วย 
  “ส่วนรำชกำร” หมำยถึง ส ำนักปลัดเทศบำล กองวิชำกำรและแผนงำน กองคลัง กองช่ำง 
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม กองกำรศึกษำ และกองสวัสดิกำรสังคมของเทศบำลเมืองวังสะพุง 

  “ปลัดเทศบำล” หมำยถึง ปลัดเทศบำลเมืองวังสะพุง 

  “นำยกเทศมนตรี” หมำยถึง นำยกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง 

  ข้อ ๔ ให้ปลัดเทศบำลรักษำกำรตำมระเบียบนี้ และให้มีอ ำนำจตีควำมวินิจฉัยปัญหำหรือ
ยกเว้นกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้ 

  ข้อ ๕ พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ นอกจำกมีหน้ำที่ต้อง
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ในประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำล ลงวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๔๕ แล้ว ยังต้องถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
ในระเบียบนี้โดยเคร่งครัด 

 

หมวดที่ ๑ 

เวลาท างานปกติและการลงเวลาปฏิบัติงาน 

  ข้อ ๖ พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ต้องมีวันท ำงำนปกติวันจันทร์ – 
ศุกร์ เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และเทศบำลอำจสั่งให้พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง
ท ำงำนนอกเหนือจำกวันท ำงำนปกติก็ได้ โดยเมื่อนับรวมกับวันท ำงำนปกติแล้ว ต้องมีเวลำท ำงำนปกติในวัน 
จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมส ำนักนำยกรัฐมนตรี ก ำหนดส ำหรับ
ข้ำรำชกำรพลเรือนโดยอนุโลม 

  ข้อ ๗ พนักงำนจ้ำง ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเก็บขนขยะมูลฝอยกำรท ำควำมสะอำดเริ่มท ำงำน
ตั้งแต่เวลำดังนี้ 

๑) รอบเย็น เวลำ ๑๖.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. เก็บขยะ 
๒) รอบเช้ำ เวลำ ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. เอำขยะที่เก็บรอบเย็นไปทิ้ง 
๓) รอบเช้ำ เวลำ ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. เก็บขยะรอบเช้ำ 

โดยแบ่งผู้รับผิดชอบออกเป็นช่วงๆ จนกว่ำกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่จะแล้วเสร็จและให้ลงชื่อ 
ปฏิบัติงำนก่อนจะออกปฏิบัติงำน 

ข้อ ๘ กำรปฏิบัติหน้ำที่อยู่เวรยำมรักษำกำรณ์ในสถำนที่รำชกำรของเทศบำลให้เป็นไปตำมค ำสั่ง 
ว่ำด้วยเรื่องนั้นๆ 

ข้อ ๙ พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง รำยใดไม่ปฏิบัติตำม ข้อ ๖ ข้อ ๗ และ
ข้อ ๘ ถือเป็นควำมผิดทำงวินัย 

 ข้อ ๑๐ วิธีกำรลงเวลำ... 

-๒- 



 

 

 
ข้อ ๑๐ วิธีกำรลงเวลำท ำงำนปกติของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงให้

ใช้วิธีกำรลงลำยมือชื่อที่ส ำนักงำนเทศบำลเมืองวังสะพุงทุกคน ยกเว้น โรงเรียนเทศบำล ๑ โรงเรียนเทศบำล ๒ 
บ้ำนบุ่งสไล่, โรงเรียนเทศบำล ๓ อนุบำล และศูนย์เด็กเล็กที่อยู่นอกเขตอำคำรส ำนักง่ำนเทศบำล โดยให้ลง
เวลำกำรปฏิบัติรำชกำร ณ สถำนที่ที่หน่วยงำนก ำหนด โดยให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ และหัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย ส ำหรับนอกเวลำท ำงำนปกติ
ให้ลงสมุดลงชื่อ 

หมวดที่ ๒  

การลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน และการลาอื่นๆ 

ข้อ ๑๑ ใบลำประเภทต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแบบที่งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักปลัดเทศบำล
ก ำหนดในฐำนะหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำล ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร
เป็นส ำคัญ 

ข้อ ๑๒ กำรยื่นใบลำให้ยื่นผ่ำนผู้บังคับบัญชำชั้นต้นตำมล ำดับ ผ่ำนงำนกำรเจ้ำหน้ำที่     
ส ำนักปลัดเทศบำล เพ่ือตรวจสอบสถิติกำรลำและควำมถูกต้อง หำกมีควำมไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้ผู้ลำ
แก้ไขตำมค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่ให้ถูกต้องก่อน หำกผู้ลำไม่ด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำดังกล่ำว งำนกำร
เจ้ำหน้ำที่ปลัดเทศบำลอำจเสนอควำมเห็นไม่ควรอนุญำตให้ผู้นั้นลำต่อผู้มีอ ำนำจอนุญำตกำรลำของผู้นั้นได้ 
ส ำหรับวันเวลำของกำรยื่นเวลำให้ถือเอำวันที่งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักปลัดเทศบำลได้รับและได้ตรวจสอบ
ใบลำนั้นแล้ว เป็นวันที่ได้ยื่นใบลำ ส่วนจะได้รับจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติหรือไม่นั้น เป็นหน้ำที่ของงำนกำร
เจ้ำหน้ำที่ ส ำนักปลัดเทศบำลเป็นผู้แจ้งผลกำรอนุมัติใบลำที่ได้ยื่นไว้แล้ว ให้กับต้นสังกัด (กองต่ำงๆ)ทรำบเพ่ือ
แจ้งผู้ยื่นใบลำต่อไป 

กำรลำป่วยตั้งแต่ ๓ วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำต
เป็นผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลำด้วยในกรณีจ ำเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอ ำนำจจะอนุญำตให้ใช้
ใบรับรองแพทย์ซึ่งผู้มีอ ำนำจอนุญำตเห็นชอบแทนก็ได้ 

กำรลำป่วยไม่ถึง ๓ วันไม่ว่ำจะเป็นกำรลำครั้งเดียวหรือหลำยครั้งติดต่อกันถ้ำผู้มีอ ำนำจ
อนุญำตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ตำมวรรคสำมประกอบใบลำหรือสั่งให้ผู้ลำไปรับกำรตรวจจำก
แพทย์ของทำงรำชกำรเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำอนุญำตก็ได้ 

ข้อ ๑๓ พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง ผู้ใดไม่มำปฏิบัติรำชกำร โดยไม่ยื่นใบลำตำม
แบบและระยะเวลำที่เทศบำลก ำหนด ให้ถือว่ำเป็นกำรขำดรำชกำรและถือเป็นควำมผิดวินัยและให้งดจ่ำย
เงินเดือนหรือค่ำจ้ำงส ำหรับวันที่ขำด โดยให้น ำวันที่ขำดรำชกำรดังกล่ำวมำหักออกจำกวันที่ควรได้รับเงินเดือน
เต็มเดือน 

ข้อ ๑๔ กรณีจ ำเป็นอย่ำงยิ่งไม่อำจยื่นใบลำได้ทันที เช่น เจ็บป่วยฉุกเฉิน มีกิจธุระจ ำเป็น
เร่งด่วนให้แจ้งที่งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ส ำนักปลัดเทศบำล โดยทำงโทรศัพท์หรือวิธีอ่ืนใดและแจ้งผู้บังคับบัญชำให้
ทรำบด้วยหำกไม่ได้แจ้งหรือแจ้งผู้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ จะถือว่ำขำดรำชกำรเมื่อกำรปฏิบัติรำชกำรตำมปกติ
แล้ว ให้ยื่นใบลำทันทีในวันแรกเมื่อมำปฏิบัติรำชกำรข้อ  

 ๑๕ กรณีท่ียื่นใบลำ... 

-๓- 



 

 

 
 

ข้อ ๑๕ กรณีที่ยื่นใบลำต่องำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักปลัดเทศบำลแล้ว และได้หยุดรำชกำรไป
ก่อน โดยที่ไม่ได้รับกำรอนุญำตให้ถือว่ำผู้นั้นขำดรำชกำรเช่นเดียวกับ ข้อ ๑๕ 

ข้อ ๑๖ ในครึ่งปีที่แล้วมำหำกพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงได้ลำหรือมำ
ท ำงำนสำยตำมจ ำนวนครั้งดังต่อไปนี้ ให้ผู้บังคับบัญชำน ำข้อมูลกำรลำและกำรมำท ำงำนสำยดังกล่ำวนี้
ประกอบกำรพิจำรณำควำมดี ควำมชอบ เช่น กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน กำรให้รำงวัลประจ ำปีด้วย แม้กำรลำจะ
เป็นสิทธิอันพึงกระท ำได้ก็ตำม 

- นอกจำกนี้กำรมำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ดังนี้ เหล่ำนี้คือ 

(๑) มำท ำงำนสำยเกิน ๑๓ ครั้ง ลำกิจหรือลำป่วยเกินกว่ำ ๒๓ วันในครึ่งปีผู้บังคับบัญชำควร
พิจำรณำประเมินให้อยู่ในเกณฑ์ต่ ำกว่ำมำตรฐำน อันจะท ำให้ผู้นั้นไม่สำมำรถได้รับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน และ
เงินรำงวัลประจ ำปี ฯลฯ 

(๒) มำท ำงำนสำยเกิน ๑๕ ครั้ง ผู้บังคับบัญชำควรรำยงำนต่อนำยกเทศมนตรี เพ่ือแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย ฐำนหย่อนควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 

ข้อ ๑๗ กรณีผู้ที่ขำดรำชกำรไปแล้ว ได้มำยื่นใบลำเป็นลำยลักษณ์อักษรต่อผู้มีอ ำนำจอนุญำต
กำรลำนั้นๆ ในภำยหลัง หำกผู้มีอ ำนำจอนุญำตกำรลำเห็นว่ำไม่มีเหตุผลอันควรอนุญำต ก็ให้ถือว่ำผู้นั้นขำด
รำชกำรตำม ข้อ ๑๓ กำรใช้ดุลพินิจของผู้มีอ ำนำจอนุญำตกำรลำนั้นๆ ให้ถือเป็นที่สุด 

ข้อ ๑๘ พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ที่มำลงเวลำปฏิบัติงำนแล้วต่อมำ
ไม่อยู่ในสถำนที่ก ำหนดให้ปฏิบัติงำนหรือออกไปจำกที่ท ำงำนโดยมิได้รับอนุญำตจำกปลัด เทศบำลหรือผู้ได้รับ
หมอบหมำยจำกปลัดเทศบำลให้ถือเป็นกำรละทิ้ง หรือทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำรเป็นควำมผิดวินัยทำงกำรกระท ำ
ดังกล่ำวไม่จ ำเป็นต้องเป็นกำรกระท ำท่ีต่อเนื่องกันหรือติดต่อกัน สมควรได้รับโทษดังนี้ 

๑. กระท ำผิดครั้งที่ ๑ อำจรับโทษว่ำกล่ำวตักเตือน 
๒. กระท ำผิดครั้งที่ ๒ อำจได้รับโทษภำคทัณฑ์ 
๓. กำรกระท ำผิดครั้งที่ ๓ เป็นต้นไปอำจได้รับโทษตัดเงินเดือน ๕% ต่อครั้ง 
๔. กระท ำผิด ๑๐ ครั้งขึ้นไป อำจให้ออกจำกรำชกำรฐำนหย่อนควำมรู้ควำมสำมำรถ  

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร โดยจะด ำเนินกำรสอบสวนตำมหลักเกณฑ์ท่ี ก.ท.จ.ก ำหนด 
ข้อ ๑๙ กำรออกนอกสถำนที่ปฏิบัติงำนหรือนอกส ำนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง ขอ

อนุญำตผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นในแต่ละกอง และในส่วนหัวหน้ำส่วนรำชกำรให้ขออนุญำตปลัดเทศบำล
เป็นผู้อนุญำต ยกเว้นกรณีไปรำชกำรเป็นอ ำนำจของนำยกเทศมนตรี 

 

 

 

หมวดที่ ๓… 

 

-๔- 



 

 

  
หมวดที่ ๓ 

การลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ 

  ข้อ ๒๐ กำรด ำเนินกำรทำงวินัยกับลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงให้
ถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดเลยเรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในกำรสอบสวน กำรลงโทษทำงวินัย กำรให้ออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ ของ
พนักงำนเทศบำลและหลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยอนุโลม 

 

หมวดที่ ๔ 

การแต่งกาย 

  ข้อ ๒๑ กำรแต่งกำยของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง เพ่ือมำปฏิบัติ
รำชกำรให้ถือปฏิบัติรำชกำรให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

  ๑. วันจันทร์ พนักงำนเทศบำล และลูกจ้ำงประจ ำให้แต่งกำยด้วยชุดเครื่องแบบปฏิบัติ
รำชกำรสีกำกีคอพับ ส่วนพนักงำนจ้ำง สุภำพบุรุษให้สวนเสื้อและกำงเกงขำยำวสุภำพ สุภำพสตรีใส่เสื้อ ,
กระโปรงหรือกำงเกงสุภำพ เว้นแต่ลูกจ้ำงประจ ำหรือพนักงำนจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรรักษำควำมสะอำดงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และปฏิบัติงำนทั่วไป อนุโลมให้แต่งกำยด้วยชุดที่เหมำะสมกับกำรปฏิบัติ    
งำนได ้

  ๒. วันอังคำร พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ให้แต่งกำยด้วยชุดผ้ำไทย
โดยบุรุษให้สวมกำงเกงสแล็ค ขำยำวสุภำพ สตรีให้สวมกระโปรงหรือกำงเกงขำยำวสีสุภำพ เว้นแต่
ลูกจ้ำงประจ ำหรือพนักงำนจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนด้ำนรักษำควำมสะอำด งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยและ
ปฏิบัติงำนทั่วไป อนุโลมให้แต่งกำยด้วยชุดที่เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนได้ 

  ๓. วันพุธ พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ให้แต่งกำยชุดกีฬำเว้นแต่
ลูกจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรรักษำควำมสะอำด งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และปฏิบัติงำนทั่วไป 
อนุโลมให้แต่งกำยด้วยชุดที่เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนได้ 

๔. วันพฤหัสบดี พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ให้แต่งกำยด้วยชุดสุภำพ 
เว้นแต่ลูกจ้ำงประจ ำหรือพนักงำนจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรรักษำควำมสะอำด งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย และปฏิบัติงำนทั่วไป อนุโลมให้แต่งกำยด้วยชุดที่เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนได้ 
  ๕. วันศุกร์ พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ให้แต่งกำยด้วยชุดผ้ำไทย โดย
บุรุษให้สวมกำงเกงสแล็คขำยำว/เสื้อผ้ำไทย สตรีนุ่งผ้ำซิ่น/เสื้อผ้ำไทย เว้นแต่ ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรรักษำควำม
สะอำด งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และปฏิบัติงำนทั่วไป อนุโลมให้แต่งกำยด้วยชุดที่เหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติงำนได ้

 
 

หมวดที่  ๕… 

-๕- 



 

 

 
หมวดที่  ๕ 

การไปราชการ การอบรมและการลาศึกษาต่อ 
  ข้อ ๒๒ กำรเดินทำงไปรำชกำรให้ขออนุญำตผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น ผ่ำนปลัดเทศบำล
และนำยกเทศมนตรีเป็นผู้ขออนุญำต 

  ข้อ ๒๓ กำรอนุญำตให้เข้ำอบรมหลักสูตรต่ำงๆ เป็นอ ำนำจของนำยกเทศมนตรี ทั้งนี้ต้องเป็น
หลักสูตรที่เกิดประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนและทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ และต้ องแจ้งงำนกำรเจ้ำหน้ำที่       
ส ำนักปลัดทุกครั้ง เพ่ือประโยชน์ในกำรรำยงำนจ ำนวนก ำลังคนในแต่ละวันต่อผู้บังคับบัญชำ 

  หลังจำกเสร็จสิ้นกำรอบรม จะต้องรำยงำนผลต่อนำยกเทศมนตรีโดยรำยงำนผ่ำนงำนกำร
เจ้ำหน้ำที่ ส ำนักปลัดเทศบำล เพ่ือประเมินผลที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรม 

  กรณีไม่สำมำรถปฏิบัติตำมควำมในข้อนี้ได้ ให้ปลัดเทศบำล หรือหัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำลมี
อ ำนำจผ่อนผันกำรปฏิบัติตำมควำมในข้อนี้ได้ หำกเห็นว่ำมีเหตุผลและควำมจ ำเป็นพิเศษ 

 

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ ๒๔ บรรดำหลักเกณฑ์ใดที่มิได้ก ำหนดไว้ในประกำศนี้ และได้มีกฎหลำย ระเบียบ ค ำสั่งที่
เกีย่วข้องก ำหนดไว้แล้ว ก็ให้เทศบำลถือปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ค ำสั่งนั้นต่อไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

ประกำศ ณ วันที่         มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

(นำงรัชฎำภรณ์  สิงหก ำ) 
         ปลัดเทศบำล  ปฏิบัติหน้ำที่ 
        นำยกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง 

 

-๖- 


