ระเบียบเทศบาลตาบลเวียงเทิง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตาบลเวียงเทิง
อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ประกาศเทศบาลตาบลเวียงเทิง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตาบลเวียงเทิง ประจาปี พ.ศ.2564
------------------------------เพื่อให้การปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างของเทศบาล
ตาบลเวียงเทิง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอาศัยอานาจตามความในมาตรา
48 เตรส (4) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ.2596 และที่ แ ก้ไ ขเพิ่ม เติ มถึ งฉบับ ที่ 14 พ.ศ.2562
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 8 มกราคม 2559 ข้อ 11 (1) ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลง
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรื่ องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ย วกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547 รวมทั้งที่แก้ไข
เพิ่มเติม นายกเทศมนตรีตาบลเวียงเทิง จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบเทศบาลตาบลเวียงเทิง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตาบลเวียงเทิง ประจาปี พ.ศ.
2564”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล
ตาบลเวียงเทิง ตั้งแต่วันประกาศใช้โดยเปิดเผยที่สานักงานเทศบาลตาบลเวียงเทิงแล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“เทศบาล” หมายถึง เทศบาลตาบลเวียงเทิง
“ก.ท.จ.” หมายถึง คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
“พนักงานเทศบาล” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลตาบล
เวียงเทิง ทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สานักงานเทศบาลตาบลเวียงเทิง และปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเทศบาลตาบล
เวียงเทิง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเวียงเทิง รวมถึงข้าราชการที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ
อื่นด้วย
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“ลูกจ้างประจา” หมายถึง ลูกจ้างประจาสังกัดเทศบาลตาบลเวียงเทิง และให้หมายรวมถึง
ลูกจ้างประจาที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการอื่นด้วย
“พนักงานจ้าง” หมายถึง พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาล
ตาบลเวียงเทิง และให้หมายถึงพนักงานจ้างที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการอื่น
“พนักงานจ้างเหมา” หมายถึง พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างรายวัน ของเทศบาลตาบล
เวียงเทิง
“ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ” หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่าที่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ผู้นั้นสังกัดอยู่ อันได้แก่ หัวหน้าสานักปลัด ผู้อานวยการกอ งคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อานวยการกองการศึกษา และให้หมาย
รวมถึงปลัดเทศบาลในฐานะผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าว ทั้งนี้รวมถึงผู้รักษาราชการแทน
หัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ ด้วย
“วันทางานปกติ” หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
“วันทางานนอกเหนือจากวันปกติ” หมายถึง วันเสาร์-วันอาทิตย์ และ วันจันทร์ – วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 16.30 น.-08.29 น. ของวันถัดไป และรวมถึงวันหยุดอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
“ปลัดเทศบาล” หมายถึง ปลัดเทศบาลตาบลเวียงเทิง
“นายกเทศมนตรี” หมายถึง นายกเทศมนตรีตาบลเวียงเทิง
ข้อ 4 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง นอกจากมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 8 มกราคม 2559 ข้อ 11 (1) แล้วยังต้อง
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้โดยเคร่งครัด
หมวด 1
เวลาทางานปกติ
ข้อ 5 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ต้องมีวันทางานปกติไม่น้อยกว่า
20 วันต่อเดือน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนดสาหรับข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
ข้ อ 6 เทศบาลอาจสั่ ง ให้ พ นั ก งานเทศบาล ลู ก จ้ า งประจ า และพนั ก งานจ้ า ง ท างาน
นอกเหนือจากวันทางานปกติก็ได้ โดยเมื่อนับรวมกับวันทางานปกติแล้ว ต้องไม่น้อยกว่า 20 วันต่อเดือน
ข้อ 7 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนเทศบาล
ตาบลเวีย งเทิง และ ศูน ย์ พัฒนาเด็กเล็ กเทศบาลตาบลเวียงเทิง ต้องเริ่มทางานตั้งแต่เวลา 07.30 น. –
16.30 น. ของวันทางานปกติ และวันทางานนอกจากวันทางานปกติ
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ตาบลเวียงเทิง ต้องเริ่มทางานตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ของวันทางานปกติ และวันทางานนอกจาก
วันทางานปกติ
ข้อ 9 การปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ในสถานที่ราชการของเทศบาล ให้เป็นไปตามคาสั่ง
ว่าด้วยเรื่องนั้น ๆ
ข้อ 10 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างรายใดไม่ปฏิบัติตามข้อ 6 ข้อ 7
ข้อ 8 ถือเป็นความผิดทางวินัย
หมวด 2
วิธีการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ข้อ 11 ให้เพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตาบลเวียงเทิง
ใช้เครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติราชการโดยการสแกนลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ
ข้อ 12 ให้ทาการสแกนลายนิ้วมือ ตั้งแต่ก่อนเข้าปฏิบัติราชการและหลังเลิกปฏิบัติราชการ
ดังนี้
1) สแกนลายนิ้วมือในช่วงเวลาเช้า - 08.30 น. : เข้าปฏิบัติราชการตามปกติ
2) สแกนลายนิ้วมือในช่วงเวลา 08.31 - 10.30 น. : ปฏิบัติราชการสาย
3) สแกนลายนิ้วมือในช่วงเวลา 10.31 น. : ลาครึ่งวันเช้า
4) สแกนลายนิ้วมือในช่วงเวลา เลิกปฏิบัติราชการก่อนเวลา : ลาครึ่งวันบ่าย
5) สแกนลายนิ้วมือในช่วงหลังจากเวลา 16..30 น. : เลิกปฏิบัติราชการตามปกติ
ข้อ 13 กรณีที่ไปราชการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
1) ไปราชการตลอดระยะเวลาทาการ (ไปทั้งวัน) ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.
(โดยประมาณ) ไม่ต้องสแกนลายนิ้วมือ ทั้งเข้าปฏิบัติราชการและเลิกปฏิบัติราชการ
2) ไปราชการตั้ งแต่เ วลา 08.30 – 13.00 น. (โดยประมาณ) ไม่ต้อ งสแกน
ลายนิ้วมือเวลาเข้าปฏิบัติราชการ แต่หากกลับเข้ามาปฏิบัติราชการเวลาใดก็สแกนลายนิ้วมือเวลานั้น แล้ว
สแกนลายนิ้วมือเลิกปฏิบัติราชการตามปกติ
3) ไปราชการตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. (โดยประมาณ) ให้สแกนลายนิ้วมือ
เข้าปฏิบัติราชการปกติ แล้วสแกนลายนิ้วมือเลิกปฏิบัติราชการก่อนไปราชการ
ทั้งนี้ กรณี ข้อ 13 1) – 3) จะต้องมีหนังสืออนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติให้ไปปฏิบัติราชการ
หรือหนังสือมอบหมายการไปปฏิบัติราชการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมาย
บันทึกหมายเหตุว่ามิใช่เป็นกรณีมาสายเพื่อจะไม่นับเป็นจานวนครั้งที่มาสาย โดยจะต้องนาหลักฐานประกอบ
ในการอ้างอิงด้วย
ข้อ 14 กรณีที่ไม่สามารถเข้ามาสแกนลายนิ้วมือปฏิบัติราชการตามปกติในช่วงเช้าเนื่องจาก
ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่อื่นก่อน แล้วจึงมาปฏิบัติราชการที่สานักงานให้สแกนลายนิ้วมือปฏิบัติราชการ
ตามปกติเมื่อมาถึงสานักงาน โดยจะต้องบันทึกตามแบบฟอร์มที่กาหนดพร้อมแนบหลักฐานในการอ้างอิงด้วย
ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายบันทึกหมายเหตุว่ามิใช่เป็นกรณีมาสาย
เพื่อจะไม่นับเป็นจานวนครั้งที่มาสาย

-4ข้อ 15 หากหลงลืมสแกนลายนิ้วมือเข้าปฏิบัติราชการ หรือเลิกปฏิบัติราชการ ให้บันทึกตาม
แบบฟอร์ ม ที่ ก าหนดโดยมี พ ยานที่ รู้ เ ห็ น ว่ า มาปฏิ บั ติ ร าชการตามเวลาจริ ง ลงลายเมื อ ชื่ อ รั บ รองเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับเพื่อใช้เป็นหลักฐานแทน
ข้อ 16 กรณีที่มีความจ าเป็นจะขอเลิ กปฏิบัติราชการก่อนเวลา 16.30 น. (ตั้งแต่เวลา
15.30 -16.30 น. โดยประมาณ) ในช่วงบ่าย ให้บันทึกตามแบบฟอร์มที่กาหนดเพื่อขออนุญาตต่อผู้บังตับ
บัญชาตามลาดับและต้องสแกนลายนิ้วมือออกตามเวลาที่ขออนุญาต
ข้อ 17 กรณีเครื่องสแกนลายนิ้วมือเสียไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือได้ ให้ลงลายมือชื่อในสมุด
บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ
ข้อ 18 ให้สานัก กอง จัดส่งสรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการและสาเนาหนังสือ เอกสาร ชี้แจง
เหตุผลความจาเป็น กรณีที่ไม่สามารถบันทึกเวลาได้ของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ใน
สังกัด ให้งานการเจ้าหน้าที่เป็นรายเดือน
อนึ่ ง การลงเวลาปฏิบั ติร าชการด้ว ยเครื่องสแกนลายนิ้ว มือ ถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ควบคุมการปฏิบัติราชการและวันลา ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.
2554 ข้อ 11 เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการจัดทาบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการในสั งกัด โดยมีส าระส าคัญตามตัว อย่างท้ ายระเบียบนี้ หรือจะใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติ
ราชการแทนก็ได้ ดังนั้น ผู้ไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดหรือมีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงรายการเพื่อให้
ข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงของการมาปฏิบัติราชการ ถือว่าเป็นการกระทาผิดวินัย
หมวด 3
กาหนดจานวนครั้งของการขาดลาและการมาทางานสาย
ข้อ 19 การมาปฏิบัติราชการ ในรอบครึ่งปีแรก หรือครึ่งปีหลัง ในแต่ละครั้ง หากพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง มาปฏิบัติราชการตามเวลา ไม่สาย ไม่ขาด
หรือไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ร าชการ มีความเสี ยสละอุทิศเวลาราชการ จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนในรอบครึ่งปีงบประมาณ
ข้อ 20 การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม ) และครึ่งปีหลัง
(1 เมษายน – 30 กัน ยายน) ในแต่ล ะครั้ งมาสายไม่เกิน 26 ครั้ง มีวัน ลากิจและลาป่ว ย รวมไม่เกิ น
23 วันทาการ จะได้รับการพิจารณา
ข้อ 21 การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีแรก หรือครึ่งปีหลัง ในแต่ละครั้ง หากพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง มาสายเกิน 26 ครั้ง หรือลากิจและลาป่วย
รวมเกิน 23 วันทาการ หรือจงใจ ละเลย ละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ ราชการ อาจไม่ได้รับการพิจารณาความดี
ความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบนั้น ๆ รวมทั้งผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ และถูกดาเนินการ
ลงโทษด้วยวินัย
ข้อ 22 เนื่องจากเทศบาลตาบลเวียงเทิง มีสภาพเป็นพื้นที่ราบ การคมนาคมสะดวก จึง
กาหนดให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง เดินทางมาปฏิบัติราชการ
ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ หรือตามที่ ก.ท. กาหนด

-5หมวด 4
การแต่งกาย
ข้อ 23 การแต่งกายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และพนักงานจ้าง
เหมา เพื่อมาปฏิบัติราชการให้ถือปฏิบัติดังนี้
1) วันจันทร์ ให้แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปฏิบัติการสีกากี พนักงานจ้าง และพนักงานจ้าง
เหมา แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง โดยบุรุษให้สวมกางเกงขายาวสีสุภาพ สตรีให้สวม
กระโปรงหรือกางเกงขายาวสีสุภาพ
2) วันอังคาร ให้แต่งกายด้วยเสื้อสีชมพูหรือสีสุภาพ โดยบุรุษให้สวมกางเกงขายาวสีสุภาพ
สตรีให้สวมกระโปรงหรือกางเกงขายาวสีสุภาพ
3) วันพุธ ให้แต่งกายด้วยชุดกีฬา สีสุภาพ โดยบุรุษให้สวมกางเกงขายาวสีสุภาพ สตรีให้
กางเกงขายาวสีสุภาพ รองเท้าผ้าใบ
4) วันพฤหัสบดี ให้แต่งกายด้วยเสื้อสีเทา (สมเด็จย่า) โดยบุรุษให้สวมกางเกงขายาวสีสุภาพ
สตรีให้สวมกระโปรงหรือกางเกงขายาวสีสุภาพ
5) วันศุกร์ ให้แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง (ล้านนา)
กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามความในข้อนี้ได้ ให้ ปลัดเทศบาลหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่น มี
อานาจผ่อนผันการปฏิบัติตามความในข้อนี้ได้ หากเห็นว่ามีเหตุผลและความจาเป็นพิเศษ
หมวด 5
การไปราชการ การเข้าร่วมประชุม สัมมนา การอบรม และการลาศึกษาต่อ
ข้อ 24 การไปราชการ การเข้าร่วมประชุม สัมมนา ให้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
ชั้น ผ่านปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีเป็นผู้อนุญาต และต้องแจ้งงานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาลทุก
ครั้ง เพื่อประโยชน์ในการายงานจานวนกาลังคนในแต่ละวันต่อผู้บังคับบัญชา
ข้อ 25 การอนุญาตให้เข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เป็นอานาจของนายกเทศมนตรี ทั้งนี้ต้อง
เป็นหลักสูตรที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและทางราชการเป็นสาคัญ และต้องแจ้งงานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาลทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการรายงานจานวนกาลังคนในแต่ละวันต่อผู้บังคับบัญชา
ข้อ 26 การลาศึกษาต่อทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ให้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชา
ตาลาดับชั้นผ่านงานการเจ้าหน้าที่ เพื่อทาความเห็นเสนอปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรีเป็นผู้อนุญาต
ให้รายงานผลการศึกษาและหลังจากจบการศึกษาแล้วให้ยื่นประวัติการศึกษาต่องานการ
เจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล ทุกปี

-6หมวด 6
การลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้
ข้อ 27 การดาเนินการทางวินัย กับ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ให้
ถือ ปฏิบั ติ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ก าหนดไว้ใ นประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจั ง หวั ด เชีย งราย เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้อง
ทุกข์ ของพนักงานเทศบาลและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
ข้อ 28 ปลัดเทศบาลหรือผู้บังคับบัญชาระดับกองหรือผู้รักษาราชการแทนตาแหน่งดังกล่าว
เมื่อมีภารกิจต้องเข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือไปปฏิบัติภารกิจอื่นที่จาเป็นกับทางเทศบาล อาจไม่ต้องมาลง
เวลาปฏิบัติราชการในวันนั้น ๆ ได้ เมื่อกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติ ให้รายงานให้ผู้ บังคับบัญชาทราบ และ
แจ้งงานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล ให้ทราบ เพื่อประโยชน์ในการายงานจานวนกาลังคน
ข้อ 29 ให้ปลัดเทศบาลรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความ วินิจฉัยปัญหา หรือ
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ต้องได้รับการยินยอมจากนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลอาจมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผุ้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องใด หรือทุก
เรื่องเกี่ยวกับระเบียบนี้ได้
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายสิงห์ทอง หนุนนาสิริสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตาบลเวียงเทิง

