
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

..................................................... 
  เพื่อให้การปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล
วังตะเฆ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ 203 และ ข้อ 314 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารงานบุคคลของ                 
องค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม ๒๕๔๕ จึงวางระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ
ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ 
  ข้อ ๑ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ต้องมีวันทำงานปกติในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 
08.30 - 16.30 น. และองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสั่งให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทำงาน
นอกเหนือ จากวันทำงานปกติก็ได้ โดยเมื่ อนับรวมกับวันทำงานปกติแล้ว ต้องมีเวลาทำงานปกติใน                  
วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดสำหรับข้าราชการ
พลเรือนโดยอนุโลม 
  ข้อ ๒ พนักงานจ้างที ่ปฏิบัติงานเกี ่ยวกับการทำความสะอาดให้มาตามกำหนดเวลาการ
ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมต่อลักษณะงานและให้ลงช่ือปฏิบัติงานก่อนที่จะออกปฏิบัติงาน 
  ข้อ ๓ การปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามรักษาการณ์ในสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ให้เป็นไปตามคำสั่งว่าด้วยเรื่องนั้น ๆ 
  ข้อ ๔ วิธีการลงเวลาทำงานปกติของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างให้ใช้วิธีลงลายมือ
ชื่อที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ทุกคน โดยให้ลงลายมือชื่อทั้งเวลามาและเวลากลับสำหรับ
นอกเวลาทำงานปกติให้ใช้สมุดลงช่ือ หากไม่ลงลายมือช่ือเวลากลับจะถือว่าละทิ้ง ทอดทิ้ง หน้าที่ราชการต้อง
ถูกดำเนินการทางวินัยตามระเบียบฯกำหนด 
                   ข้อ ๕ ใบลาประเภทต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามแบบที่งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด กำหนดใน
ฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสำคัญ 
  ข้อ ๖ การยื่นใบลาให้ยื่นผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ผ่านงานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด
เพื่อตรวจสอบสถิติการลาและความถูกต้อง หากมีความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้ผู้ลาแก้ไขตามคำแนะนำ
ของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องก่อน หากผู้ลาไม่ดำเนินการตามคำแนะนำดังกล่าว ให้งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด
เสนอความเห็นไม่อนุญาตให้ผู้นั้นลาต่อผู้มีอำนาจอนุญาตการลาของผู้นั้นได้ สำหรับวัน เวลาของการยื่นใบลา
ให้ถือเอาวันที่งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด ได้รับและได้ตรวจสอบใบลาน้ันแล้ว เป็นวันที่ได้ย่ืนใบลา ส่วน
จะได้รับอนุญาตจากผู้มอีำนาจอนุมตัิหรอืไม่นั้น เป็นหน้าที่ของผู้ยื่นใบลาที่จะสอบถามกับงานบรหิารงานบคุคล
สำนักปลัดเกี่ยวกับผลการอนุมัติใบลาที่ยื่นไว้ 

          /ข้อ ๗ การลา... 
 



 

(๒) 

  ข้อ ๗ การลาป่วยต้องยื่นใบลาทันทีที่มาปฏิบัติราชการ หากลาเกิน ๓ วัน ต้องมีใบรบัรอง
แพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณี
จำเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอำนาจจะอนุญาตให้ใช้ใบรับรองแพทย์ ซึ่งผู้มีอำนาจอนุญาตเป็นแบบเป็นชอบแทน
หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได ้
  ข้อ ๘ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ผู้ใดที่ไม่มาปฏิบัติราชการ โดยไม่ยื่นใบลาตาม
แบบและระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ให้ถือว่าเป็นการขาดราชการ และถือเป็นความผิดวินัย
และ ให้งดจ่ายเงินเดือนหรือจ่ายค่าจ้างสำหรับวันที่ขาด โดยให้นำวันที่ขาดราชการดังกล่าวมาหักออกจาก
จำนวนวันที่ควรได้รับเงินเดือนเต็มเดือน 
  ข้อ ๙ กรณีจำเป็นอย่างยิ่งจนไม่อาจยื่นใบลาทันที เช่น เจ็บป่วยฉุกเฉิน มีกิจธุระจำเป็น
เร่งด่วนให้แจ้งที่งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด โดยทางโทรศัพท์หรือวิธีอื่นใด และแจ้งผู้บังคับบัญชาให้
ทราบด้วย และเมื่อมาปฏิบัติราชการตามปกติแล้ว ให้ยื่นใบลาทันทีในวันแรกเมื่อมาปฏิบัติราชการหากไม่ได้
แจ้งหรือแจ้งผู้ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ จะถือว่าขาดราชการ 
  ข้อ 10 กรณีที่ได้ยืนใบลาต่องานบริหารงานบุคคล สำนักปลัดแล้ว และได้หยุดราชการไป
ก่อน โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอำนาจอนุญาต ให้ถือว่าผู้นั้นขาดราชการ 
  ข้อ 11 ในครึ ่งปีที่แล้วมาหากพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างได้ลาหรือมาทำงาน
สายตามจำนวนครั้งดังต่อไปนี้ให้ผู้บังคับบัญชานำข้อมูลการลา และการมาทำงานสายดังกล่าวประกอบการ
พิจารณาความดี ความชอบ เช่นการเลื่อนข้ันเงินเดือน การให้รางวัลประจำปีด้วย แม้การลาจะเป็นสิทธิอันพึง
กระทำได้กระทำได้ก็ตาม 
   (๑) มาทำงานสายเกิน 15 คร ั ้ง ลากิจหรือลาป่วยเกินกว่า 23 วันในครึ ่งปี 
ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาประเมินให้อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน อันจะทำให้ผู้นั้นไม่สามารถได้รับการเลื่อน
ข้ันเงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี 
   (๒) มาทำงานสายเกิน ๒0 ครั้ง ให้ผู้บังคับบัญชารายงานต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ฐานหย่อนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  ข้อ 12 กรณีผู้ที่ขาดราชการไปแล้ว ได้มาย่ืนใบลาเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้มีอำนาจอนุญาต
การลานั้นๆ ในภายหลังหากผู้มีอำนาจอนุญาตการลาเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันควรอนุญาต ก็ถือว่าผู้นั้นขาด
ราชการ การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจอนุญาตการลาน้ันๆ ให้ถือเป็นที่สุด 
  ข้อ ๑๓ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่มาลงเวลาปฏิบัติงานแล้ว ต่อมาไม่อยู่ใน
สถานที่ที่กำหนดให้ปฏิบัติงาน หรือออกไปจากที่ทำงานโดยมิได้รับอนุญาตจากนายกองค์การบรหิารส่วนตำบล
หรือผู้ได้รับอนุญาตมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ถือเป็นการละทิ้ง หรือทอดทิ้งหน้าที่
ราชการเป็นความผิดวินัยโดยการกระทำดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องกันหรือติดต่อกัน
สมควรได้รับโทษดังนี้ 
   (๑) กระทำผิดครั้งที่ ๑ อาจได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือน 
   (๒) กระทำผิดครั้งที่ ๒ อาจได้รับโทษภาคทัณฑ์ 
    
 
                 /(๓) กระทำผิดครั้งที่.... 



 

(๓) 

    (๓) กระทำผิดครั้งที่ ๓ เป็นต้นไปอาจได้รับโทษตัดเงินเดือน ๕ % ต่อครั้ง 
   (๔) กระทำผิด 10 ครั้งข้ึนไปอาจให้ออกจากราชการฐานหย่อนความรูค้วามสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยจะดำเนินการสอบสวนตามหลักเกณฑ์ที่ ก อบต.กำหนด 

  ข้อ ๑๔ การออกนอกสถานที่ปฏิบัติงานหรือนอกสำนักงานให้พนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้า ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นในแต่ละกอง และในส่วนหัวหน้าส่วนราชการและปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ได้รับอนุญาตจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ยกเว้นกรณีไปราชการเป็น
อำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

  ข้อ 15 การแต่งกายของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างมาเพื่อปฏิบัติราชการให้ถือ
ปฏิบัติดังนี้ 
   -วันจันทร์ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างให้แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปฏิบตัิ
ราชการ สีกากีคอพับ เว้นแต่พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ อนุโลมให้แต่งกายด้วยชุดที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานได ้
   -วันอังคาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ โดยบุรุษ
ให้สวมกางเกงขายาวสุภาพ สตรีให้สวมกระโปรงหรือกางเกงขายาวสีสุภาพ หรือชุดเสื้อผ้าที่เป็นผ้าไทย,ผ้า
พื้นเมือง เว้นแต่พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ อนุโลมให้แต่งกายด้วยชุดที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานได้ 
   -วันพุธ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างให้แต่งกายด้วยชุดกีฬาเว้นแต่พนักงาน
จ้างผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ อนุโลมให้แตงกายด้วยชุดที่เหมะสมกับการปฏิบัติงานได้ 
   - วันพฤหัสบดี พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ โทนสี
ส้ม เว้นแต่พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ อนุโลมให้แต่งกายด้วยชุดที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานได้ 
   -วันศุกร์ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างให้แต่งกายด้วยชุดผ้าย้อมครามหรือ
ชุดเสื้อผ้าที่เป็นผ้าไทย,ผ้าพื้นเมือง เว้นแต่พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ อนุโลมให้แต่งกายด้วยชุด                    
ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานได้ 
  กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามข้อนี ้ได้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู ้ท ี ่ได ้รับ
มอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจผ่อนผันการปฏิบัติตามความ ในข้อนี ้ หากเห็นว่า           
มีเหตุผลและความจำเป็นพิเศษ เช่น สภาวะภูมิอากาศความเหมาะสมในสภาพการณ์ปฏิบัติงาน 
  ข้อ 16 การเดินทางไปราชการให้ขออนุมัติผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น ผ่านปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้อนุมัติ 
  ข้อ 17  การอนุญาตให้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล ทั ้งนี ้ต้องเป็นหลักสูตรที ่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและทางราชการเป็นสำคัญ และต้องแจ้ง                
งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด ทุกครั ้ง เพื ่อประโยชน์ในการรายงานจำนวนกำลังคนในแต่ละวันต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
  หลังจากเสรจ็สิน้การอบรม จะต้องรายงานผลต่อนายกองค์การบริหารสว่นตำบล โดยรายงาน
ผ่านงานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด เพื่อประเมินผลที่ได้จากกการฝึกอบรมและดำเนินการบันทึกประวัติการ
อบรมในบัตรประวัติพนักงาน หากไม่มีรายงานฝึกอบรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  
 

            /จะไม่ดำเนิน... 



 

(๔) 

จะไม่ดำเนินการบันทึกประวัติ การฝึกอบรมให้และครั้งต่อไปจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประชุม หรือฝึกอบรม
อีกจนกว่าจะมีรายงานผลการประชุมหรือการอบรม 

 ข้อ 18 การลาศึกลาต่อทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ให้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับข้ัน ผ่านงานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด เพื่อทำความเห็นเสนอปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบล และ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
  ข้อ 19 ให้มีการรายงานผลการศึกษาทุกปีและหลังจากจบการศึกษาแล้ว ให้ยื ่นประวัติ
การศึกษาต่องานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด ตามประกาศคระกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบรหิารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๔๕ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที ่ นร 0707/2/ว7 ลงวันที ่ 27 ธันวาคม 2531 เรื ่องการนำวุฒิที่
ข้าราชการได้รับเพิ่มข้ึนระหว่างรับราชการบันทึกลงในทะเบียนประวัติ หากผู้ใดไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตลง
ศึกษาต่อและเมื ่อจบการศึกษาแล้ว ไม่ย ื ่นเร ื ่องขอหมายประวัติการศึกษาวุฒิก ารศึกษาที ่ได้มานั้น                  
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารบุคคลได้ เช่น การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ หรือสอบเปลี่ยนสายงาน 
หรือการเลื่อนระดับ เป็นต้น 
  ข้อ 20 ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหรือการประชุม
กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจดัข้ึนทุกครั้ง กรณีไม่เข้าร่วมประชุมโดยไม่ได้แจ้งต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทราบหรือไม่ม ีเหตุผลอันสมควร ให้ถือว่าจงใจละทิ ้ง ทอดทิ ้งหน้าที ่ราชการและขัดคำสั่ง
ผู้บังคับบัญชา ให้นำข้อมูลการเข้าร่วมประชุมประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น  การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน การให้รางวัลประจำปี เป็นต้น 
  ข้อ 21 ห้ามไม่ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานราชการทำการ
เรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด 
  ข้อ 22 ห้ามดื่มสุราหรือเล่นการพนันในเวลาราชการและหรือในสถานที่ราชการโดยเด็ดขาด 
  ข้อ ๒๓ ห้ามมิให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สร้างความแตกแยกแตกสามัคคี หรือ 
มีพฤติกรรมยุยง ปลุกปั ่น แบ่งฝักฝ่าย พูดจาไม่สุภาพ เสียดสี และทำให้เกิดความแตกแยกในองค์กร                    
โดยเด็ดขาด 
  ข้อ 24 ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ที่สั่งโดย
ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะสั่งการด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมิให้มีการหลีกเลี่ยง บ่ายเบี่ยง                
ไม่รับทราบคำสั่งที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย 
  ข้อ 25 ให้พนักส่วนตำบลและพนักงานจ้าง วางตัวเป็นกลางทางการเมืองให้ตั้งใจ เอาใจใส่ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่าให้บกพร่องต่อ
หน้าที่และเกิดความเสียหายแก่ราชการ 
 ข้อ 26 ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง มีมารยาทที่ดีงาม พูดจาสุภาพ อ่อนโยน 
สร้างความรักความสามัคคีในหน่วยงานและต่อประชาชน 
 ข้อ 27 ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อำนวยความสะดวก ต้อนรับ พูดจาสุภาพ
เรียบร้อยและรีบการต้อนรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการหรือติดต่อ ประสานงานองค์การบริหาร              
ส่วนตำบล  

         /ข้อ 28 ให้พนักงาน... 



 
  

 


