ประกาศเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
เรื่อง หลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
------------------------------------------------------------------เพื่อให้ การปฏิบั ติร าชการของพนักงานเทศบาล และพนัก งานจ้างของเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชั ย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 48 เตรส (4)
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่องกาหนด หลักเกณฑ์การลาของพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) ตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2555 ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.
2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวั นที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2547 นายกเทศมนตรี จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย พ.ศ.2561
ข้อ 2 ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับกับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
ตั้งแต่วันที่ประกาศใช้โดยเปิดเผยที่สานักงานเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย แล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“เทศบาล” หมายถึง เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
“ก.ท.จ.” หมายถึง คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
“พนักงานเทศบาล” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
ทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สานักงานเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย และปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตาบลสิริ
เวียงชัย รวมถึงข้าราชการที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการอื่นด้วย
“พนักงานจ้าง” หมายถึง พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดตาบลสิริเวียงชัย
และให้หมายถึงพนักงานจ้างที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการอื่น
“พนักงานจ้างเหมา” หมายถึง พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างรายวัน ของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
“ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น” หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่า ที่พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างผู้นั้นสังกัดอยู่ อันได้แก่ หัวหน้าสานักปลัด ผู้อานวยการกองคลัง ผู้อานวยการกองช่าง ผู้อานวยการกอง
การศึกษา และให้หมายรวมถึงปลัดเทศบาลในฐานะผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าว ทั้งนี้รวมถึงผู้รักษา
ราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ ด้วย
“วันทางานปกติ” หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. 2
“วันทางานนอกเหนือจากวันปกติ” หมายถึง วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา
16.31 -08.29 น. ของวันถึงไป และรวมถึงวันหยุดอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
“ปลัดเทศบาล” หมายถึง ปลัดเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย

-2“นายกเทศมนตรี” หมายถึง นายกเทศมนตรีตาบลสิริเวียงชัย
ข้อ 4 พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง นอกจากมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ในประกาศ
คณะกรรมการพนั กงานเทศบาล จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลั กเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริห ารงานบุคคลของ
เทศบาล ลงวันที่ 8 มกราคม 2545 แล้วยังต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ โดยเคร่งครัด
หมวด 1
เวลาทางานปกติ
ข้อ 5 พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ต้องมีวันทางานปกติไม่น้อยกว่า 20 วัน ต่อเดือน ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนดสาหรับข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
ข้อ 6 เทศบาลอาจสั่งให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทางานนอกเหนือจาก วันทางานปกติก็ได้
โดยเมื่อนับรวมกับวันทางานปกติแล้ว ต้องไม่น้อยกว่า 20 วันต่อเดือน
ข้อ 7 พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้องเริ่มทางานตั้งแต่
เวลา 07.30 – 15.30 น. ของวันทางานปกติ และวันทางานนอกเหนือจากวันทางานปกติ
ข้อ 8 พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน ณ สานักงานเทศบาล ต้อง เริ่มทางานตั้งแต่
เวลา 08.30 – 16.30 น. ของวันทางานปกติ และวันทางานนอกเหนือจากวันทางานปกติ
ข้อ 9 การปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ในสถานที่ราชการของเทศบาล ให้เป็นตามคาสั่งว่าด้วย
เรื่องนั้นๆ
ข้อ 10 พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างรายใดไม่ปฏิบัติตามข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ถือเป็นความผิด
ทางวินัย
หมวด 2
วิธีการลงเวลาทางาน
ข้อ 11 ใบลาประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบที่งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล กาหนด ใน
ฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
ข้อ 12 การยื่นใบลาให้ยื่นผ่านผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตามลาดับ ผ่านงานการเจ้าหน้าที่ สานัก
ปลั ดเทศบาลเพื่อตรวจสอบสถิติการลา และความถูกต้อง หากมีความไม่ถูกต้องหรือไม่ส มบูรณ์ ให้ ผู้ล าแก้ไขตาม
ค าแนะน าของเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งก่ อ น หากผู้ ล าไม่ ด าเนิ น การตามค าแนะน าดั ง กล่ า ว งานการเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก
ปลัดเทศบาล อาจเสนอความเห็นไม่ควรอนุญาตให้ผู้นั้นลาต่อผู้มีอานาจอนุญาตการลาของผู้นั้นได้ สาหรับ วัน เวลา
ของการยื่นใบลาให้ถือเอาวันที่ งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล ได้รับและได้ตรวจสอบใบลานั้นแล้ว เป็นวันที่ ได้
ยื่นใบลา ส่วนจะได้รับอนุญาตจากผู้มีอานาจอนุมัติหรือไม่นั้น เป็นหน้าที่ของผู้ประสงค์จะลา ที่จักต้องติดตามหรือ
ติดต่อสอบถามจาก งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล อีกครั้งหนึ่ง อนึ่งการยื่นใบลาผู้ประสงค์จะลาต้องมีหน้าที่
เสนอผู้มีอานาจอนุมัติเอง
ข้อ 13 พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ผู้ใดไม่มาปฏิบัติราชการ โดยไม่ยื่น ใบลาตามแบบและ
ระยะเวลาที่เทศบาลกาหนด ให้ถือว่าเป็นการขาดราชการ และถือเป็นความผิดวินัย และให้ งด จ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้าง
สาหรับวันที่ขาด โดยให้นาวันที่ขาดราชการดังกล่าวมาหักออกจากจานวนวันที่ควรได้รับ เงินเดือนเต็มเดือน
ข้อ 14 กรณีจาเป็นอย่างยิ่งจนไม่อาจยื่นใบลาได้ทัน เช่น เจ็บป่วย ให้แจ้งที่ งานการเจ้าหน้าที่ สานัก
ปลัด หรือปลัดเทศบาล หรือนายกเทศมนตรี เท่านั้น โดยทางโทรศัพท์หรือวิธีอื่นใด หากไม่ได้แจ้งหรือแจ้งผู้ที่ ไม่มีหน้าที
รับผิดชอบ จะถือว่าขาดราชการ เมื่อมาปฏิบัติราชการตามปกติแล้ว ให้ยื่นใบลาทันที

-3ข้อ 15 กรณีที่ได้ยื่นใบลาต่องานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาลแล้ว และได้หยุดราชการไป ก่อน
โดยที่ยังมิได้การอนุญาตจากนายกเทศมนตรีให้ถือว่าผู้นั้นขาดราชการเช่นเดียวกับข้อ 13
ข้อ 16 ในครึ่งปีที่แล้วมา หากพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างได้ลา หรือมา ทางานสายตาม
จานวนครั้ง ที่ผู้ บังคับบัญชาได้กาหนด การทางานสาย การลา ดังกล่ าวจะนาไป ประกอบการ พิจารณาความดี
ความชอบ เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การให้รางวัลประจาปี การต่อสัญญาจ้าง ด้วย แม้การลาจะ เป็นสิทธิอันพึงกระทา
ได้ก็ตาม ซึ่งกาหนดการลา การสาย ดังนี้
1) ในครั้งปีที่แล้วมา (6 เดือน) หากมีการลาเกินกว่า 8 ครั้ง พนักงานเทศบาล จะไม่ได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้ง สาหรับพนักงานจ้างจะไม่ผ่านการประเมิน และจะไม่ได้รับ การพิจารณาเพิ่ม
ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในแต่ละครั้ง (ยกเว้นการลาพักผ่อน ลาอุปสมบท ลาคลอด ลาเข้ารับการ ตรวจเลือกเตรียมพล
ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติหน้าที่)
2) ในครั้งปีที่แล้วมา (6 เดือน) หากมาทางานสายเกินกว่า 4 ครั้งต่อเดือน พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจาจะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้ง สาหรับพนักงานจ้างจะไม่ผ่านการประเมิน และจะ
ไม่ได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในแต่ละครั้ง
ข้อ 17 กรณีผู้ที่ขาดราชการไปแล้ว ได้มายื่นใบลาเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้มีอานาจอนุญาตการลา
นั้น ๆ ในภายหลัง หากนายกเทศมนตรีเห็นว่าไม่มีเหตุอันควรอนุญาต ก็ให้ถือว่าผู้นั้นขาดราชการตามข้อ 13 การ ใช้
ดุลพินิจของนายกเทศมนตรี ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 18 การลงเวลาปฏิบัติงานราชการ ให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ให้ลงเวลาปฏิบัติงาน
ในสมุดลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมา
ข้อ 19 พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ลงเวลาปฏิบัติงานแล้ว ต่อมาไม่อยู่ใน สถานที่ที่
กาหนดให้ ป ฏิบั ติงาน หรือออกไปจากที่ทางานโดยมิได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีห รือผู้ ได้รับมอบหมายจาก
นายกเทศมนตรี ให้ถือเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัย โดยการกระทาดังกล่าวไม่จาเป็นต้องเป็นการ
กระทาที่ต่อเนื่องกันหรือติดต่อกัน สมควรได้รับโทษดังนี้
1) กระทาผิดครั้งที่ 1 อาจได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือน
2) กระทาผิดครั้งที่ 3 อาจได้รับโทษภาคทัณฑ์
3) กระทาผิดครั้งที่ 5 อาจได้รับโทษตัดเงินเดือน ตัดค่าจ้าง 5% เป็นเวลา 1 เดือน
4) กระทาผิดครั้งที่ 8 อาจได้รับโทษตัดเงินเดือน ตัดค่าจ้าง 5% เป็นเวลา 3 เดือน
5) กระทาผิด 10 ครั้งขึ้นไป อาจให้ออกจากราชการฐานหย่อนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ โดยจะดาเนินการสอบสวนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ท.จ.กาหนด
หมวดที่ 3
การลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้
ข้อ 20 การดาเนินการทางวินัยกับ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ให้ถือ ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของพนักงาน เทศบาลและ
หลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยอนุโลม
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การแต่งกาย
ข้อ 21 การแต่งกายของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมา เพื่อ มาปฏิบัติ
ราชการให้ถือปฏิบัติดังนี้
1) วันจันทร์ ให้แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปฏิบัติการสีกากี
2) วันอังคาร ให้แต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงเชียงรายหรือสีม่วงอื่น โดยบุรุษให้สวมกางเกงขายาวสีสุภาพ
สตรีให้สวม กระโปรงหรือกางเกงขายาวสีสุภาพ
3) วันพุธ ให้แต่งกายด้วยเสื้อสีชมพู หรือชุดกีฬา โดยบุรุษให้สวมกางเกงขายาวสีสุภาพ สตรีให้สวม
กระโปรง หรือกางเกงขายาวสีสุภาพ
4) วันพฤหัสบดี ให้แต่งกายด้วยเสื้อสีเทาสมเด็จย่าหรือสีเทาอื่น โดยบุรุษให้สวมกางเกงขายาวสี
สุภาพ สตรีให้สวมกระโปรงหรือกางเกงขายาวสีสุภาพ
5) วันศุกร์ ให้แต่งกายชุดพื้นเมือง
กรณีที่หน่วยงานต้นสังกัดขอความร่วมมือในการแต่งกายในช่วงงานพิธีต่างๆ ให้ปฏิบัติตามนั้น และ
ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตามความในข้อนี้ได้ ให้ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการอื่น มีอานาจ ผ่อนผันการปฏิบัติตาม
ความในข้อนี้ได้ หากเห็นว่ามีเหตุผลและความจาเป็นพิเศษ
หมวดที่ 5
การไปราชการ การเข้าร่วมประชุม สัมมนา การอบรม และการลาศึกษาต่อ
ข้อ 22 การไปราชการ การเข้าร่วมประชุม สัมมนา ให้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นผ่าน
ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีเป็นผู้อนุญาต และต้องแจ้ง งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล ทุกครั้ง เพื่อ
ประโยชน์ในการรายงานจานวนกาลังคนในแต่ละวันต่อผู้บังคับบัญชา
ข้อ 23 การอนุญาตให้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เป็นอานาจของนายกเทศมนตรี ทั้งนี้ต้องเป็นหลักสูตร
ที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและทางราชการเป็นสาคัญ และต้องแจ้งงานการเจ้าหน้าที่ สานัก ปลัดเทศบาลทุกครั้ง
เพื่อประโยชน์ในการรายงานจานวนกาลังคนในแต่ละวันต่อผู้บังคับบัญชา
ข้อ 24 การลาศึกษาต่อทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ ให้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชา ตาม
ลาดับชั้นผ่านงานการเจ้าหน้าที่ เพื่อทาความเห็นเสนอปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรี เป็นผู้อนุญาต ให้รายงานผล
การศึกษาทุกปี และหลังจากจบการศึกษาแล้ว ให้ยื่นหมายประวัติการศึกษาต่องานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0706/2/ว 7 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2531 เรื่องการนา
วุฒิที่ข้าราชการได้รับเพิ่มขึ้นระหว่างรับ ราชการบันทึกลงในทะเบียนประวัติการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้มานั้นไม่
สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารบุคคลได้ เช่น ปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ หรือสอบเปลี่ยนสายงาน หรือการ
เลื่อนระดับ เป็นต้น
บทเฉพาะกาล
ข้อ 25 ปลัดเทศบาลหรือผู้บังคับบัญชาระดับกองหรือผู้รักษาราชการแทนตาแหน่งดังกล่าว เมื่อมี
ภารกิจต้องเข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือไปปฏิบัติภารกิจอื่นที่จาเป็นกับทางเทศบาล อาจไม่ต้องมาลงเวลา
ปฏิบัติราชการในวันนั้นๆ ได้ เมื่อกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติแล้วให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และ
แจ้งงานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล ให้ทราบ เพื่อประโยชน์ในการรายงานจานวนกาลังคน

-5ข้อ 26 ให้ปลัดเทศบาลรักษาราชการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความ วินิจฉัยปัญหา หรือ
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ต้องได้รับการยินยอมจากนายกเทศมนตรี
ปลัดอาจมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องใด หรือทุกเรื่องเกี่ยวกับ
ระเบียบนี้ได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)
(นายประเวช ราชชมภู)
นายกเทศมนตรีตาบลสิริเวียงชัย

