
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒563 

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

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านไทรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้ายแห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ 

เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเรื่องก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร

จึงวางระเบียบไว้ดังนี้  

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านไทร  

ข้อ ๓  ในประกาศนี้  

“องค์การบริหารส่วนต าบล” หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร  

“พนักงานส่วนต าบล” หมายถึง พนักงานส่วนต าบลที่สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

ไทร 

 “พนักงานจ้าง” หมายถึง พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้าง

เหมาบริการที่สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร   

“วันท างานปกติ” หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

“วันท างานนอกเหนือจากวันปกติ” หมายถึง วันเสาร์-อาทิตย์ และวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่

เวลา ๑๖.๓๑ น. - ๐๘.๒๙ น.ของวันถัดไป และรวมถึงวันหยุดอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
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ข้อ ๔ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรมีหน้าที่ต้อง

ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ 

เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง แล้วยังต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้โดย

เคร่งครัด 

เวลาท างานปกติ  

 ข้อ ๕ พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร ต้องเริ่มมา

ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หยุดพักกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น.  

ข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร อาจสั่งให้พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากวันท างานปกติได้ 

การลา 

ขอ ๗ ใบลาประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบที่ราชการและระเบียบก าหนด 

ข้อ ๘ การยื่นใบลาให้ยื่นผ่านผู้บังคับชาชั้นต้นตามล าดับเพ่ือตรวจสอบสถิติการลาและความ

ถูกต้อง ส าหรับ วัน เวลา ของการยื่นใบลาให้ถือเอาวันที่ที่เจ้าหน้าที่งานบุคคลไดรับและไดตรวจสอบใบลา นั้น

แลว เป็นวันที่ไดยื่นใบลา ลาล่วงหน้าตามระเบียบก าหนด สวนจะไดรับอนุญาตจากผู้มีอ านาจอนุมัติหรือไมนั้น 

เป็นหน้าที่ของผู้ประสงค์จะลาที่จักตอ้งติดตามหรือติดต่อสอบถามจากงานการเจ้าหน้าที่ อีกครั้งหนึ่ง 

ข้อ ๙ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างผู้ใดที่ไมมาปฏิบัติราชการ โดยไม

ยื่นใบลา ตามแบบและระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด ให้ถือว่าเป็นการขาดราชการ และถือเป็นความผิดวินัย 

ข้อ ๑๐ กรณีพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างผู้ใดมีความจ าเป็นอย่างยิ่งจนไมอาจยื่น

ใบลาไดทัน เช่น เจ็บป่วย มีกิจธุระเร่งด่วน ให้ด าเนินการดังนี้ 

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

๒. หัวหน้าส่วนราชการแจ้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

๓. พนักงานส่วนต าบลแจ้งผู้อ านวยการกอง 

๔. พนักงานจ้างให้แจ้งหัวหน้างาน  

โดยทางโทรศัพท์หรือวิธีอ่ืนใด หากไมไดแจ้งหรือแจ้งผู้ที่ไมมีหน้าที่รับผิดชอบ จะถือว่าขาด

ราชการ เมื่อมาปฏิบัติราชการตามปกติแลว ให้ยื่นใบลาในทันท ี

ข้อ ๑๑ กรณีที่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ไดยื่นใบลาแลว และไดหยุดราชการไป

ก่อน โดยที่ยังไมไดรับการอนุญาตจากผู้มีอ านาจอนุญาต ให้ถือว่าผู้นั้นขาดราชการเช่นเดียวกับข้อ ๙ 
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ข้อ ๑๒ ในครึ่งปีที่แล้วมาหากพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างไดลาหรือมาท างานสาย

เกินกว่าจ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาน าข้อมูล

การลาและการมาท างานสายดังกล่าว ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การ

ให้รางวัลประจ าปีด้วย แม้การลาจะเป็นสิทธิอันพึงกระท าไดก็ตาม  

ข้อ ๑๓ กรณีผู้ที่ขาดราชการไปแลว ไดมายื่นใบลาเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้มีอ านาจอนุญาต

การลานั้น ๆ ในภายหลัง ตามข้อ ๑๐ หากผู้มีอ านาจอนุญาตการลาเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันควรอนุญาตก็ให้ถือว่า

ผู้นั้นขาดราชการตามขอ้ ๙ การใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจอนุญาตการลานั้น ๆใหถือเป็นที่สุด 

ข้อ ๑๔ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างที่มาลงเวลาปฏิบัติงานแลว ต่อมาไม่อยู่ใน 

สถานที่ที่ก าหนดให้ปฏิบัติงาน หรือออกไปจากที่ท างานโดยมิไดรับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ถือเป็นการละ

ทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัย โดยการกระท าดังกล่าวไมจ าเป็นต้องเป็นการกระท าที่

ต่อเนื่องกันหรือติดต่อกัน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนตาม

หลักเกณฑแ์ละระเบียบก าหนดเพ่ือพิจารณาโทษ 

ข้อ ๑๕ การลงเวลาท างานปกติของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างให้ใช้วิธีการลงเวลาและ

ลายมือชื่อตามความเป็นจริงในสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีเวลาปฏิบัติราชการตามข้อ 5 

ขอ ๑6 กรณีพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง เมื่อมีภารกิจต้องเข้าร่วมประชุม สัมมนา 

ฝึกอบรม ไปงานราชการหรือไปปฏิบัติภารกิจราชการอ่ืนที่จ าเป็น อันอาจไม่สามารถมาลงเวลาปฏิบัติราชการ

ในวันนั้น ๆ ได้ทัน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทางโทรศัพท์หรือวิธีอ่ืนตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ก าหนด 

เมื่อกลับมาปฏิบัติราชตามปกติแล้วให้รายงานผลการไปสัมมนา ฝึกอบรม ไปงานราชการหรือ

ไปปฏิบัติภารกิจราชการอ่ืนให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น  

ข้อ ๑7 ให้พนักงานส่วนต าบลต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลและ

ตรวจสอบการมาท างาน การลงเวลาท างาน การลาของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน 

ถูกต้อง ตามความเป็นจริง  

การแต่งกาย 

ข้อ 18 การแต่งกายของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างเพ่ือมาปฏิบัติราชการให้ถือ

ปฏิบัติดังนี้ 
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1) วันจันทร์ ให้พนักงานส่วนต าบล แต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับส่วน

พนักงานจ้างทั้งบุรุษและสตรีแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบล

ก าหนด เว้นแต่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แต่ง

กายที่หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก าหนดด้วยชุดที่เหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงาน 

2) วันอังคาร พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ให้แต่งกายด้วยชุดผ้าไหมหรือชุดผ้าฝ้าย 

พ้ืนเมือง  โดยบุรุษให้สวมกางเกงขายาวสีสุภาพ สตรีให้สวมกางเกงขายาวสีสุภาพ เว้น

แต่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให้แต่งกายตามที่

หัวหน้างานป้องกันภัยก าหนด้วยชุดที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

3) วันพุธ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ให้แต่งกายด้วยเสื้อกีฬา(เน้นของจังหวัด 

บุรีรัมย์) โดยบุรุษให้สวมกางเกงขายาวสีสุภาพ สตรีให้สวมกางเกงขายาวสีสุภาพ สุภาพ 

เว้นแต่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให้แต่งกาย

ตามท่ีหัวหน้างานป้องกันภัยก าหนด้วยชุดที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

4) วันพฤหัสบดี พนักงานส่วนต าบลให้แต่งกายด้วยชุด ที่เก่ียวกับ To be number one  

เว้นแต่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให้แต่งกาย

ตามท่ีหัวหน้างานป้องกันภัยก าหนด้วยชุดที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

5) วันศุกร์ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ให้แต่งกายด้วยเสื้อประจ าองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล (ม่อฮ่อม)  เว้นแต่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย  ให้แต่งกายตามที่หัวหน้างานป้องกันภัยก าหนด้วยชุดที่เหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงาน 

กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามความในข้อนี้ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหัวหน้า 

ส านักงานปลัด มีอ านาจผ่อนผันการปฏิบัติตามความในข้อนี้ได้  หากว่ามีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษ 

  ข้อ 19 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้บังคับบัญชาระดับกองหรือผู้รักษาราชการแทน

ต าแหน่งว่าง เมื่อมีภารกิจต้องเข้าร่วมประชุม สัมมนาหรือไปปฏิบัติภารกิจอ่ืนที่จ าเป็นกับองค์การบริหารส่วน

ต าบล อาจไม่ต้องมาลงเวลาปฏิบัติราชการในวันนั้นๆ ก็ได้ เมื่อกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติแล้วให้รายงาน

ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
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ขอ 20 การด าเนินการทางวินัยกับพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างให้ถือปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ทีก่ าหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑแ์ลเงื่อนไข 

ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และหลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

โดยอนุโลม 

  ข้อ 21 บรรดาหลักเกณฑ์ใดที่มิได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้และได้มีกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง

เกี่ยวข้องก าหนดไว้แล้ว ก็ให้องค์การบริหารส่วนต าบลถือปฏิบัติตามกฎหมาย ค าสั่งต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ ณ วันที่  1   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62  

 

 

 (นายประเชิด สุขกูล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  การไปราชการ การไปฝึกอบรม 

  ข้อ 22 การไปราชการให้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ผ่านปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้อนุญาต 

  ข้อ 23 การอนุญาตให้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เป็นอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล  โดยได้รับความเห็นชอบจากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้  ต้องเป็นหลักสูตรที่เกิดประโยชน์ต่อ

การปฏิบัติงานและทางราชการเป็นส าคัญ และต้องแจ้งงานบุคคล ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุก

ครั้ง เพื่อประโยชน์ในการรายงานจ านวนก าลังคนในแต่ละวันต่อผู้บังคับบัญชา 

  หลักเสร็จสิ้นการอบรม จะต้องรายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยรายงาน

ผ่านงานบุคคล ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือประเมินผลที่ได้จากการฝึกอบรมและด าเนินการ

หมายประวัติในบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบล  หากไม่มีการรายงานผลการฝึกอบรม จะไม่ด าเนินการหมาย

ประวัติการฝึกอบรมให ้

  ข้อ 24 การลาศึกษาต่อทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ให้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับชั้น ฝ่ายงานบุคคล เพ่ือท าความเห็นเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเป็นผู้อนุญาต 

  ให้มีการรายงานผลการศึกษาทุกปีและหลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ให้ยื่นหมายประวัติ

การศึกษาต่องานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล

จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลง

วันที่ 24 ตุลาคม 2545 หรือหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0706.2/ว 7 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2531 เรื่อง 

กาดรน าวุฒิการศึกษาที่ข้าราชการได้รับเพ่ิมระหว่างรับราชการบันทึกลงในทะเบียนประวัติ หากผู้ใดไม่ได้

ด าเนินการขออนุญาตศึกษาต่อและเม่ือจบการศึกษาแล้วไม่ได้ยื่นเรื่องขอมหายประวัติการศึกษา วุฒิการศึกษา

ที่ได้มานั้นไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลได้ เช่น ปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการสอบ

เปลี่ยนสายงานหรือการเลื่อนระดับ เป็นต้น 

 


