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คาํนํา

คูม่อืปฏบิตัริาชการสํานักงานปลดัฉบบันี� เป็นคูม่อืการปฏบิตังิานซึ�ง
เทศบาลตําบลลําปางหลวง ไดจั้ดทําขึ�น เพื�อใหข้า้ราชการและลกูจา้งผู ้
รับผดิชอบ ใชศ้กึษาและนําไปปฏบิตังิาน เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการ
ดําเนนิงานของสํานักงานปลดั

คูม่อืปฏบิตัริาชการสํานักงานปลดั เทศบาลตําบลลําปางหลวง ได ้
แสดงใหเ้ห็นถงึขั �นตอนในการปฏบิตังิาน รายละเอยีดงานและมาตรฐาน
คณุภาพงาน เพื�อกําหนดเป็นมาตรฐานคณุภาพงาน มาตรฐานในการปฏบิตั ิ
งานของขา้ราชการและลกูจา้งสํานักงานปลดัใหบ้รรลตุามขอ้กําหนดที�
สําคญั ซึ�งตอบสนองตอ่ความตอ้งการ ของผูรั้บบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีสําคญั

คณะผูจั้ดทําหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่ ขา้ราชการและลกูจา้งผูรั้บผดิชอบ
สํานักงานปลดั เทศบาลตําบลลําปางหลวง จะไดนํ้าคูม่อืปฏบิตังิานฉบบันี�ไป
ศกึษาและนํามาใชใ้นการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ บรรลตุามหนา้ที�
ของเทศบาลตําบลลําปางหลวงที�ไดร้ะบไุวใ้นขอ้บญัญัตเิทศบาล

สํานักงานปลดั
เทศบาลตําบลลําปาง

หลวง



สารบญั

บทนํา
หนา้ วตัถปุระสงค์

2 ขอบเขต
2 ความรบัผดิชอบ

2 โครงสรา้งของสาํนกังานปลดั
3

ข ั�นตอนการปฏบิตังิาน
4 – 17 - การแตง่กาย
- การลา กฎหมาย ระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง
- การกําหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาการเลื�อนขั �น
- การกําหนดหลกัเกณฑก์ารใชร้ถยนตก์ลาง
- การกําหนดหลกัเกณฑง์านดา้นสารบรรณ การประชาสมัพันธ์
การเขา้รับการฝึกอบรมและงานอื�นๆ - การกําหนดการดา้นการวาง
แผนและงบประมาณ
- การกําหนดการดําเนนิงานดา้นกฎหมาย คดคีวาม
- การรับเรื�องราวรอ้งเทยีนและรอ้งทกุขข์องประชาชน
- การเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ



~ ๑ ~

คูม่อืปฏบิตังิานสาํนกังานปลดั

การจัดทําคูม่อืการปฏบิตัริาชการสํานักงานปลดัของเทศบาล
ตําบลลําปางหลวง เนื�องจากในปัจจบุนัเทศบาลตําบลลําปางหลวง มี
ภารกจิที�ตอ้งรับผดิชอบเพิ�มมากขึ�น มบีคุลากรเพิ�ม มากขึ�น การอยูร่ว่มกนั
ของบคุลากรในองคก์รเป็นสว่นสําคญัที�จะทําใหอ้งคก์รเจรญิกา้วหนา้ไปใน
ทศิทางที�ด ี ดงันั�นเพื�อเป็นเครื�องมอืในการกํากบัการปฏบิตังิานราชการ
ของเทศบาลตําบลลําปางหลวง เป็นไปดว้ยความมรีะเบยีบเรยีบรอ้ย ถกู
ตอ้ง รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่ง มี
ประสทิธภิาพ และผูป้ฏบิตังิานไดท้ราบและเขา้ใจการปฏบิตังิาน ขั �นตอน
การปฏบิตังิานที�ถกูตอ้งใหส้อดคลอ้ง กบันโยบาย วสิยัทศัน ์ภารกจิ และ
เป้าหมายขององคก์ร ในทศิทางเดยีวกนั และเป็นเครื�องมอืในการกํากบั
พฤตกิรรม การอยูร่วมกนัของบคุลากรในองคก์รใหเ้ป็นแบบแผนเดยีวกนั
อกีทั �งยงัเป็นตวัชี�วดัประสทิธภิาพและ ประสทิธผิลของการปฏบิตังิานของ
พนักงานในองคก์ร และการพจิารณาเลื�อนคา่ตอบแทน การใหค้วามดี
ความชอบ การสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม การรับผดิชอบ การปฏบิตังิานดว้ย
ความซื�อสตัย ์สจุรติ  โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล มกีารกําาหนดมาตรฐานการ
จัดระเบยีบใหก้บัองคก์ร



การสรา้งคณุธรรมจรยิธรรมภายในองคก์ร และการสรา้งขวญั
และกําลงัใจใหแ้กพ่นักงาน  เพื�อสง่เสรมิใหบ้คุลากรมคีวามกา้วหนา้ใน
หนา้ที�การงาน การปลกูจติสํานกึในการรักองคก์ร เทศบาลตําบลลําปาง
หลวงจงึออกคูม่อืแนวทางการปฏบิตังิานราชการภายในเทศบาลตําบล
ลําปางหลวง ใหส้ว่นราชการทกุสว่นราชการของเทศบาลตําบลลําปาง
หลวง ตามลกัษณะงานของแตล่ะสว่นราชการใน สงักดัของเทศบาลตําบล
ลําปางหลวง ดงันี�

1. สาํนกังานปลดั มกีารแบง่สว่นราชการภายในเป็น 4 งาน
ดงันี�

1.1 งานบรหิารทั�วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานกฎหมายและคดี
1.4 งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

~ ๒ ~

วตัถปุระสงค์

วตัถปุระสงคข์องการจดัทาํคูม่อืการปฏบิตังิาน
1. เพื�อเป็นแนวทางในการปฏบิตัริาชการใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานและแบบแผนเดยีวกนั
2. ผูป้ฏบิตังิานทราบและเขา้ใจวา่ควรทําอะไรกอ่นและหลงั
3. ผูป้ฏบิตังิานทราบวา่ควรปฏบิตังิานอยา่งไร เมื�อใด กบัใคร
4. เพื�อใหก้ารปฏบิตังิานสอดคลอ้งกบันโยบาย วสิยัทศัน์

ภารกจิ และเป้าหมายขององคก์ร
5. เพื�อใหผู้บ้รหิารตดิตามงานไดท้กุขั �นตอน



6. เป็นเครื�องมอืในการกําหนดตวัชี�วดัการประเมนิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนักงานในองคก์ร

7. เป็นเครื�องมอืในการตรวจสอบการปฏบิตังิานของแตล่ะ
สว่นราชการ

8. เป็นกรอบกําหนดพฤตกิรรมการอยูร่วมกนัในองคก์รได ้
อยา่งมคีวามสขุ

9. เป็นแนวทางการสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรมใหแ้กพ่นักงาน
ในองคก์ร

10. เพื�อกําหนดเป็นแนวทางการปฏบิตัริาชการในการให ้
บรกิารประชาชนในเขตพื�นที�ไดอ้ยา่ง รวดเร็ว

( ขอบเขต )

การจัดทําคูม่อืปฏบิตังิานเพื�อใหพ้นักงานเทศบาล พนักงาน
จา้งตามภารกจิ พนักงานจา้ง ทั�วไป รวมไปถงึพนักงานที�ปฏบิตัหินา้ที�อื�น ๆ
ที�ไดรั้บมอบหมายใหม้หีนา้ที�รับผดิชอบปฏบิตังิานในสงักดัเทศบาล ฯให ้
สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หนังสอืสั�งการ มต ิหลกัเกณฑ์
คําสั�ง เทศบาลตําบลลําปางหลวง ที�มอบหมายหนา้ที�ความรับผดิชอบของ
แตล่ะสว่นราชการและวธิกีาร ปฏบิตังิานที�ครอบคลมุตั �งแตข่ั �นตอนเริ�มตน้
จนถงึสิ�นสดุกระบวนงานนั�น

(ความรบัผดิชอบ )

การแสดงความรับผดิชอบในการปฏบิตังิานตามตําแหน่ง
หนา้ที�ที�ตนรับผดิชอบไดรั้บมอบหมาย รวมไปถงึ ผูบ้งัคบับญัชาที�ดแูลและ
ควบคมุงานนั�น ๆ งานที�เกี�ยวขอ้ง โดยแบง่สายการบงัคบับญัชาตาม
ลกัษณะงานตาม โครงสรา้งของสว่นราชการ ดงันี�

~ ๓ ~



โครงสรา้งของสาํนกังานปลดั

๑. หวัหนา้สาํนกังานปลดั
๒. งานบรหิารท ั�วไป

- นักจัดการงานทั�วไป (ปก.)
- เจา้พนักงานธรุการ (ชง.)
- ผูช้ว่ยเจา้พนักงานธรุการ
- พนักงานขบัรถยนต์
- พนักงานขบัรถบรรทกุนํ�า

๓. งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
- เจา้พนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปง.)

4. งานนโยบายและแผน
- นักวเิคราะหน์โยบายและแผน (ชก.)

5. งานกฏหมายและคดี
- นติกิร (ปก.)

~ ๔ ~

( ข ั�นตอนการปฏบิตังิาน )



เทศบาลตําบลลําปางหลวง ไดกํ้าหนดแนวทางและ
หลกัเกณฑเ์พื�อใหก้ารปฏบิตังิาน ราชการของเทศบาลฯ  เป็นไปดว้ยความ
มรีะเบยีบเรยีบรอ้ย ถกูตอ้ง รวดเร็ว และ สอดคลอ้งกบัขอ้สั�งการของผู ้
บงัคบับญัชาทกุระดบั เทศบาลฯ จงึออกคูม่อืปฏบิตัริาชการเพื�อใชเ้ป็น
หลกัเกณฑแ์นวทางการปฏบิตังิานราชการภายในเทศบาลฯ ใหส้ว่นราชการ
ทกุสว่นราชการ ถอืปฏบิตัโิดยแบง่การกําหนดแนวทางภายใตก้ารกํากบั
ดแูลและรับผดิชอบของแตล่ะสว่นราชการ ทั �งนี�ใหนํ้าหลกัเกณฑห์รอื
แนวทางการปฏบิตังิานราชการนี�กําหนดเป็นตวัชี�วดัความสําเร็จของงานใน
แตล่ะสว่นงานของเทศบาลตําบล ตอ่ไป

การกําหนดหลกัเกณฑใ์หพ้นักงานในองคก์รไดถ้อืปฏบิตัใิน
แนวทางเดยีวกนันั�น โดยมหีนังสอื  สั�งการ ขอ้ระเบยีบ กฎหมาย กํากบัเป็น
แนวทางปฏบิตัใิหถ้กูตอ้งอยูแ่ลว้ สําหรับการกําหนดหลกัเกณฑต์ามคูม่อื
กําหนดขึ�นเพื�อนํามาเป็นแนวทางการถอืปฏบิตัใิหเ้ป็นแบบแผนเดยีวกนั
ดว้ยความยตุธิรรม โดยคํานงึถงึประโยชน ์ขององคก์รและทางราชการเป็น
หลกัที�ตอ้งคํานงึถงึเป็นสําคญั

ดงันั�น สว่นราชการภายในเทศบาลตําบลฯ ไดกํ้าหนดกฎ
หลกัเกณฑ ์ เป็นแนวทางการปฏบิตัริาชการ ดงันี�

1. การแตง่กาย
ใหพ้นักงานเทศบาลฯ และพนักงานจา้งทกุคน ในสงักดั

เทศบาลตําบลฯ แตง่กายดว้ยความสภุาพ เรยีบรอ้ยเป็นไปตาม
ประเพณีนยิม โดยกําหนดดงันี�

1.1 วนัจันทร ์แตง่กายดว้ยเครื�องแบบชดุกากี
1.2 วนัองัคาร แตง่กายดว้ยชดุผา้ไทยพื�นถิ�น
1.3 วนัพธุ แตง่กายดว้ยชดุสเีหลอืง
1.4 วนัพฤหสับด ีแตง่กายดว้ยชดุสชีมพู
1.5 วนัศกุร ์แตง่กายดว้ยชดุผา้พื�นเมอืง

หรอืถอืปฏบิตัติามระเบยีบ หนังสอืสั�งการ มตคิรม. ที�สั�งการ
นอกเหนอืจากนี�ใหถ้อืปฏบิตัติามนั�น

2. การลา กฎหมาย ระเบยีบที�เก ี�ยวขอ้ง
2.1 ประกาศ ก.จังหวดั เรื�อง หลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขเกี�ยวกบั

การบรหิารงานบคุคลฯ หมวดวา่ ดว้ยการลา
2.2 ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยการลาของขา้ราชการ

พ.ศ. 2555
2.3 พ.ร.ฎ.การจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บําเหน็จ บํานาญ และเงนิ

อื�นในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535  และแกไ้ขเพิ�มเตมิถงึ (ฉบบัที� 5)



~ ๕ ~

การลาแบง่ออกเป็น 11 ประเภท คอื
1. การลาป่วย ปีละไมเ่กนิ 60 วนัทําการ

– กรณีจําเป็นผูม้อํีานาจสามารถใหล้าไดอ้กีไมเ่กนิ 60
วนัทําการ

- เสนอใบลา กอ่น/ในวนัลา
- ลาตั �งแต ่3 วนัขึ�นไป ตอ้งมใีบรับรองแพทย(์กรณีมคี

วามประสงคล์าป่วยเพื�อรักษาตวั)
- แมไ้มถ่งึ 3 วนั แตผู่ม้อํีานาจฯ จะสั�งใหม้ใีบรับรอง

แพทย/์ใบรับการตรวจจากแพทยก์ไ็ด ้
2. การลาคลอดบตุร

- สามารถลาไดไ้มเ่กนิ 90 วนั/ครั�ง
- ไมต่อ้งมใีบรับรองแพทย์
- ตอ้งเสนอใบลา กอ่น/ในวนัลา
- สามารถลาวนัที�คลอด/กอ่นวนัที�คลอดกไ็ด ้
- ถา้ลาแลว้ไมไ่ดค้ลอดใหถ้อืวา่วนัที�หยดุไปแลว้เป็นวนั

ลากจิสว่นตวั
- การลาคลอดที�คาบเกี�ยวกบัลาประเภทอื�นซึ�งยงัไมค่รบ

ใหถ้อืวา่ ลาประเภทอื�นสิ�นสดุและให ้นับเป็น วนัเริ�มลาคลอดบตุร
3. การลาไปชว่ยเหลอืภรยิาที�คลอดบตุร

- ลาไปชว่ยเหลอืภรยิาโดยชอบดว้ยกฎหมาย
- ลาไดค้รั �งหนึ�งตดิตอ่กนัไดไ้มเ่กนิ 15 วนัทําการ
- เสนอใบลา กอ่น/ในวนัลาภายใน 90 วนั

4. การลากจิสว่นตวั
- ลาไดปี้ละไมเ่กนิ 45 วนัทําการ
- ปีแรกที�เขา้รับราชการ ลาไดไ้มเ่กนิ 15 วนั
- ลากจิเพื�อเลี�ยงดบูตุร (ตอ่จากลาคลอดบตุร) ลาไดไ้ม่

เกนิ 150 วนัทําการ
- การเสนอใบลา ตอ้งไดรั้บอนุญาตกอ่นจงึจะสามารถ

หยดุได ้
- หากมรีาชการจําเป็น : สามารถเรยีกตวักลบัได ้

5. การลาพักผอ่น
- สามารถลาไดปี้ละ 10 วนัทําการ



- สามารถสะสมไดไ้มเ่กนิ 20 วนัทําการ
- สามารถสะสมไดไ้มเ่กนิ 30 วนัทําการ (รับราชการ 10

ปีขึ�นไป)
- ถา้บรรจไุมถ่งึ 6 เดอืน : ไมม่สีทิธิ�
- หากเสนอใบลาตอ้งไดรั้บอนุญาตกอ่นจงึหยดุได ้
- ถา้มรีาชการจําเป็น : สามารถเรยีกตวักลบัได ้

~ ๖ ~

หลกัเกณฑก์ารลาพักผอ่น

มสีทิธลิาพักผอ่นในปีหนึ�งได ้10 วนัทําการ
การลาพักผอ่นขา้ราชการ ลกูจา้งประจํา มสีทิธลิา

พักผอ่นในปีหนึ�งได ้10 วนัทําการ ผูไ้ดรั้บการบรรจคุรั �งแรก หรอืบรรจกุลบั
เขา้รับราชการในปีงบประมาณใดไมถ่งึ 6 เดอืน ไมม่สีทิธลิาพักผอ่นใน
ปีงบประมาณ นั�น

ผูท้ี�รับราชการตดิตอ่กนัมาไมถ่งึ 10 ปี สะสมวนัลาได ้แต่
วนัลาสะสมกบัวนัลาพักผอ่นในปีปัจจบุนั รวมกนัแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 20 วนัทํา
การ

ผูท้ี�รับราชการตดิตอ่กนัมา 10 ปี ขึ�นไปสะสมวนัลาได ้แต่
วนัลาสะสมกบัวนัลาพักผอ่นในปีปัจจบุนั รวมกนัแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 30 วนัทํา
การ

6. การลาอปุสมบท/ประกอบพธิฮีจัยก์รณีไมเ่กนิ 120 วนั
- ตอ้งไมเ่คยลาประเภทนี�มากอ่น
- รับราชการไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี
- การเสนอใบลา กอ่นอปุสมบท หรอืเดนิทางไมน่อ้ยกวา่

60 วนั
- อปุสมบท หรอืเดนิทางภายใน 10 วนั
- เสร็จแลว้ รายงานตวัภายใน 5 วนั
- หากลาแลว้ขอถอนวนัลา ถอืวา่วนัที�หยดุไปเป็นวนัลา

กจิสว่นตวั
7. การเขา้รับการตรวจเลอืก/เตรยีมพล เขา้รับการตรวจเลอืก

: เพื�อรับราชการเป็นทหารกองประจําการ
- ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชากอ่นไมน่อ้ยกวา่ 48 ชม. เขา้

รับการเตรยีมพล : เขา้รับการระดมพล  ตรวจสอบพล ฝึกวชิาการทหาร
ทดสอบความพรั�งพรอ้ม



- รายงานผูบ้งัคบับญัชาภายใน 48 ชม. นับแตรั่บ
หมายเรยีก ลาไดต้ามระยะเวลาของภารกจิใน หมายเรยีก เสร็จภารกจิให ้
กลบัภายใน 7 วนั (ตอ่ไดร้วมแลว้ไมเ่กนิ 15 วนั)

8. การลาศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน หรอืปฏบิตักิารวจัิย
- ไดรั้บเงนิเดอืนไมเ่กนิ 4 ปี ตอ่ไดร้วมไมเ่กนิ 6 ปี
- พน้ทดลองงานแลว้
- เสนอใบลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชาตามลําดบั
- ไปศกึษา/ปฏบิตักิารวจัิย ตอ้งรับราชการมาไมน่อ้ยกวา่

1 ปีลาศกึษาตอ่ในประเทศ    (กรณีให ้ไดรั้บเงนิเดอืน)
- หลกัสตูรที�ไมส่งูกวา่ปรญิญาตร ีสามารถลาไดม้กํีาหนด

เทา่กบัระยะเวลาของหลกัสตูร
- หลกัสตูรปรญิญาโท สามารถลาได ้2 ปี
- หลกัสตูรปรญิญาเอก สามารถลาได ้4 ปี

หมายเหต ุ: สามารถขยายเวลาศกึษาไดค้รั �งละ 1 ภาคการ
ศกึษา รวมแลว้ไมเ่กนิ 2 ครั�ง หรอืไม ่เกนิ 1 ปีการศกึษา

- สาขาวชิา/ระดบัการศกึษา : สอดคลอ้งเป็นประโยชน์
กบังาน/มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง

~ ๗ ~

- ตอ้งพน้จากการทดลองปฏบิตัหินา้ที�ราชการแลว้
- กรณีที�เคยไดรั้บอนุมตัใิหไ้ปศกึษาเพิ�มเตมิฯ จะตอ้ง

กลบัมาปฏบิตัริาชการแลว้เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี
- ตอ้งสําเร็จการศกึษาไมตํ่�ากวา่ระดบัปรญิญาตร ีหรอื

เทยีบเทา่ และรับราชการตดิตอ่มาแลว้เป็น เวลา ไมน่อ้ยกวา่หนึ�งปี
- ตอ้งทําสญัญากบัสว่นราชการเจา้สงักดัวา่จะกลบัมา

ปฏบิตัริาชการเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ระยะเวลาที� ใชใ้นการศกึษาเพิ�มเตมิ
หรอืปฏบิตักิารวจัิยแลว้แตก่รณี

- ทําสญัญาชดใช(้ศกึษา/ฝึกอบรม ตา่งประเทศ : เวลา 1
เทา่) (ศกึษาในประเทศ : เวลาไมน่อ้ยกวา่ 1 เทา่)

หมายเหต ุ: หากไมก่ลบัมารับราชการ : ชดใชเ้งนิ + เบี�ยปรับ
9. การลาไปปฏบิตังิานในองคก์รระหวา่งประเทศ การลาไป

ปฏบิตังิานฯ ม ี2 ประเภท ไดแ้ก่

ประเภทที� 1
- องคก์ารฯ ซึ�งไทยเป็นสมาชกิ และถงึวาระตอ้งสง่
- รัฐบาลไทยมขีอ้ผกูพันที�จะตอ้งสง่ฯ ตามความตกลง

ระหวา่งประเทศ
- ไปศกึษา/ปฏบิตักิารวจัิย ตอ้งรับราชการมาไมน่อ้ยกวา่



1 ปี
- สง่เพื�อพทิกัษ์รักษาผลประโยชนข์องประเทศตามความ

ตอ้งการรัฐบาลไทย

ประเภทที� 2
- นอกเหนอืจากประเภทที� 1

10. การลาตดิตามคูส่มรส เป็นคูส่มรสโดยชอบดว้ยกฎหมาย
ซึ�งเป็น ขา้ราชการ หรอืพนักงาน รัฐวสิาหกจิ

- ลาไดไ้มเ่กนิ 2 ปี
- ตอ่ไดอ้กี 2 ปี รวมไมเ่กนิ 4 ปี
- ถา้เกนิใหล้าออก ไมไ่ดรั้บเงนิเดอืนระหวา่งลา ผูม้ี

อํานาจจะอนุญาตใหล้าครั �งเดยีวหรอืหลายครั�งกไ็ด ้และคูส่มรสตอ้งอยู่
ปฏบิตัหินา้ที�ราชการตดิตอ่กนั ครบกําหนด 4 ปี ไมม่สีทิธลิา ยกเวน้คูส่มรส
กลบัมาแลว้และไดรั้บคําสั�งใหไ้ปอกี

11. การลาไปฟื�นฟสูมรรถภาพดา้นอาชพี ขา้ราชการผูไ้ดรั้บ
อนัตรายหรอืการป่วยเจ็บเพราะเหตปุฏบิตัริาชการในหนา้ที� ถกูประทษุรา้ย
เพราะเหตกุระทําการตามหนา้ที�จนทําใหต้กเป็นผูท้พุพลภาพหรอืพกิาร

- ลาไปฟื�นฟดูา้นอาชพีไดต้ามระยะเวลาที�กําหนดไวใ้น
หลกัสตูรที�ประสงคจ์ะลา แตไ่มเ่กนิ 12 เดอืน ขา้ราชการที�ไดรั้บอนัตราย
หรอืการป่วยเจ็บจนทําใหต้กเป็นผูท้พุพลภาพหรอืพกิารเพราะเหตอุื�น

- ลาไปฟื�นฟดูา้นอาชพีไดต้ามระยะเวลาที�กําหนดไวใ้น
หลกัสตูรที�ประสงคจ์ะลา แตไ่มเ่กนิ 12 เดอืน จัดสง่ใบลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชา
ตามลําดบัจนถงึผูม้อํีานาจพจิารณา หรอือนุญาตพรอ้มแสดงหลกัฐาน
เกี�ยวกบั หลกัสตูรที�ประสงคจ์ะลา และเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง (ถา้ม)ี เพื�อ
พจิารณาอนุญาต

~ ๘ ~

สรปุสทิธกิารลาของพนักงานจา้ง พนักงานจา้งทั�วไป
พนักงานจา้งตามภารกจิ

๑. ลาป่วย ไมเ่กนิ ๑๕ วนัทําการ ไดค้า่ตอบแทน
- ระยะเวลาการจา้ง ๑ ปีไมเ่กนิ ๑๕ วนั
- ระยะเวลาการจา้ง ๙ เดอืน ลาไดไ้มเ่กนิ ๘ วนั
- ระยะเวลาการจา้ง ๖ เดอืน ลาไดไ้มเ่กนิ ๖ วนั
- ระยะเวลาการจา้ง ตํ�ากวา่ ๖ เดอืน ลาได ้ไมเ่กนิ ๔

วนั
- ลาป่วย ไมเ่กนิ ๖๐ วนั ไดค้า่ตอบแทน การลาป่วย



เกนิ ๓ วนั ตอ้งมใีบรับรองแพทยส์ง่พรอ้มใบลาดว้ย ยกเวน้ผูม้อํีานาจใหล้า
จะเห็นสมควรเป็นอยา่งอื�น

๒. ลาพักผอ่น ปีละ ๑๐ วนั ไดค้า่ตอบแทน
๓. ลาคลอดบตุร ไมเ่กนิ ๙๐ วนั ไดค้า่ตอบแทนไมเ่กนิ

๔๕ วนั เวน้ปีแรกทํางานไมค่รบ ๗  เดอืน ตอ่เนื�องไดอ้กี ๓๐ วนั ทําการ
รวมในลากจิ

๔. ลาบวช ไมม่สีทิธลิาบวช
- อํานาจการอนุญาตใหล้าเป็นของนายกเทศบาล

ตําบล
- ลาบวช ไมเ่กนิ ๑๒๐ วนั ไดค้า่ตอบแทน เวน้ปีแรก

ลาไดแ้ตไ่มไ่ดค้า่ตอบแทน
**ระหวา่งลาการลาและการจา่ยคา่ตอบแทนนอกเหนอืจากที� กําหนดนี�ให ้

อยูใ่นดลุยพนิจิของนายกฯ**
**การสง่ใบลาทกุครั �งตอ้งผา่นทางหวัหนา้งานตามสายบงัคบับญัชาตามขั �น

ตอนกอ่นสง่ฝ่ายงานบคุลากร**
๑. ลากจิ, ลาพักผอ่น ตอ้งสง่ใบลาลว่งหนา้ ๓ วนั
๒. ลาป่วยเกนิ ๓ วนั ตอ้งมใีบรับรองแพทยแ์นบกบัใบลา

(นับวนัหยดุราชการรวมดว้ย)
๓. ลากจิ ลาพักผอ่นตดิวนัหยดุนักขตัฤกษ์หลายวนัตอ้ง

ชี�แจงเหตผุล
๔. ลาป่วยเมื�อมาปฏบิตังิานตามปกตติอ้งสง่ใบลาทนัที
๕. ขา้ราชการ , ลกูจา้งประจํา ลาป่วยตดิตอ่กนัมสีทิธไิด ้

รับเงนิเดอืนระหวา่งลาปีหนึ�งได ้ 60-120 วนัทําการ
๖. ขา้ราชการ , ลกูจา้งประจํา ลากจิโดยไดรั้บเงนิเดอืน

ระหวา่งลาปีหนึ�งไมเ่กนิ ๔๕ วนั
๗. ขา้ราชการ , ลกูจา้งประจํา ลาป่วย ลากจิ เกนิ 6 ครั�ง

ในรอบครึ�งปีงบประมาณจะไมไ่ด ้การพจิารณาขึ�นขั �นเงนิเดอืน ใหอ้ยูใ่น
อํานาจของผูบ้งัคบับญัชาพจิารณา

๘. ลกูจา้งประจํามาปฏบิตังิานสายเกนิ 6 ครั�ง จะไมไ่ด ้
รับการพจิารณาขึ�นขั �นเงนิเดอืน ใหอ้ยู ่ในอํานาจของผูบ้งัคบับญัชา
พจิารณา

๙. ขา้ราชการฯ ที�ไดล้าคลอดบตุร ๙๐ วนั(นับวนัหยดุ
ราชการรวมดว้ย) โดยไดรั้บเงนิเดอืน  มสีทิธลิากจิสว่นตวัเพื�อเลี�ยงดบูตุร
ตอ่เนื�อง จากการลาคลอดบตุรไดไ้มเ่กนิ ๑๕๐ วนั โดยไมม่สีทิธไิดรั้บ
เงนิเดอืนระหวา่งลา



~ ๙ ~

3. การกาํหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาการเลื�อนข ั�น
1. คณุสมบตัขิองผูท้ี�จะไดรั้บการเลื�อนเงนิเดอืน

1.1 เป็นพนักงานเทศบาลตําบล พนักงานจา้งที�อยู่
ในสงักดัเทศบาลตําบลลําปางหลวง

1.2 พนักงานเทศบาลตําบล จะตอ้งมคีณุสมบตัติาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลตําบล จังหวดัลําปาง ดงันี�

(1.1) ปฏบิตังิานตามหนา้ที�ไดผ้ลดเีดน่ มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล อนักอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์ละผลดยีิ�งตอ่ทาง
ราชการและสงัคมจนถอืเป็นตวัอยางที�ดไีด ้

(1.2) ปฏบิตังิานโดยมคีวามคดิรเิริ�มในเรื�องใด
เรื�องหนึ�ง หรอืไดค้น้ควา่หรอืประดษิฐสิ�งใดสิ�งหนึ�งซึ�งเป็นประโยชนต์อ่ทาง
ราชการเป็นพเิศษ และทางราชการไดดํ้าเนนิการตามความคดิรเิริ�มหรอืได ้
รับรอง ใหใ้ชก้ารคน้ควา้หรอืสิ�งประดษิฐนั�น

(1.3) ปฏบิตังิานตามหนา้ที�ที�มสีถานการณ
ตรากตรําเสี�ยงอนัตรายมาก หรอืมกีารตอ่สูท้ี�เสี�ยงตอ่ความปลอดภยัของ
ชวีติเป็นกรณีพเิศษ

(1.4) ปฏบิตังิานที�มภีาระหนา้ที�หนักเกนิกวา่
ระดบัตําแหน่งจนเกดิประโยชนต์อ่ทางราชการเป็นพเิศษ และปฏบิตังิานใน
ตําแหน่งหนา้ที�ของตนเป็นผลดดีว้ย

(1.5) ปฏบิตังิานตามตําแหน่งหนา้ที�ดว้ยความ
ตรากตรําเหน็ดเหนื�อย ยากลําบากเป็นพเิศษและงานนั�นไดผ้ลดยีิ�งเป็น
ประโยชนต์อ่ทางราชการและสงัคม

(1.6) ปฏบิตังิานที�ไดรั้บมอบหมายใหก้ระทํา
กจิกรรมอยา่งใดอยา่งหนึ�งจนสําเร็จเป็นผลดี

(1.7) มสีว่นรว่มกบัองคก์ร ชมุชนและสงัคมได ้
เป็นอยา่งดี

1.3 หลกัเกณฑก์ารลาบอ่ยครั �ง และการมาทํางาน
สายตอ่เนื�อง ตามที�เทศบาลตําบลลําปางหลวง กําหนด คอื

การลาบอ่ยครั �งกําหนดใหพ้นักงานเทศบาล
ตําบล ถา้ลาเกนิ 10 ครั�งถอืวา่ลาบอ่ยครั �ง แตถ่า้ลาเกนิ จํานวนครั�งที�
กําหนดหากวนัลาไมเ่กนิ 30 วนั มผีลงานดเีดน่ กอ็าจพจิารณาใหเ้ลื�อนขั �น
เงนิเดอืนได ้การมาทํางานสายตอ่เนอืง กําหนดใหพ้นักงานเทศบาลตําบล
สายเกนิ 15 ครั�ง ถอืวา่มาทํางานสายตอ่เนื�อง



2. คณุสมบตัขิองผูท้ี�จะไดรั้บการเลื�อนขั �นเงนิเดอืนหนึ�งขั �น
ครึ�ง

2.1 ผลการปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเป็น
ประโยชนต์อ่ทางราชการ อยา่งดยีิ�งและมผีลการประเมนิการปฏบิตังิานอยู่
ในระดบัดี

2.2 มวีนัลาป่วย ลากจิ รวมกนัไมเ่กนิ 10 ครั�ง 30 วนั แต่
สําหรับพนักงานเทศบาลตําบล ที�ลาเกนิจํานวนครั�งที�กําหนด แตว่นัลาไม่
เกนิ 30 วนั และมผีลงานการปฏบิตังิานด ีอาจพจิารณาผอ่นผัน ใหเ้ลื�อน
สองขั �นได ้

2.3 มวีนัลาพักผอ่น รวมกนัปีละ 6 ครั�ง และไดเ้สนอ
ใบลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชาตามลําดบั จนถงึผูม้อํีานาจอนุญาต และเมื�ออนุญาต
แลว้จงึจะหยดุราชการได ้ควรเสนอใบลาลว่งหนา้กอ่นอยา่งนอ้ย 3 วนั

~ ๑๐ ~

2.4 มาทํางานสายไมเ่กนิ 5 ครั�ง
2.5 ผลการปฏบิตังิานเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

มาตรฐานที�หน่วยงานกําหนดขึ�น
2.6 มสีว่นรว่มกบัองคก์ร ชมุชนและสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดี

๓. คณุสมบตัขิองผูท้ี�จะไดรั้บการเลื�อนขั �นเงนิเดอืนสองขั �น
๓.๑ ผลการปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

เป็นประโยชนต์อ่ทางราชการ อยา่งดยีิ�งและมผีลการประเมนิการปฏบิตังิาน
อยูใ่นระดบัดเีดน่

๓.๒ มวีนัลาป่วย ลากจิ รวมกนัแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 15 วนั
และมผีลงานการปฏบิตังิาน    ดเีดน่และเป็นที�ยอมรับของเพื�อนรว่มงาน

๓.๓ มวีนัลาพักผอ่น รวมกนัปีละ ๔ ครั�ง แตว่นัลาตอ้งไม่
เกนิตามระเบยีบที�กําหนดไว ้ และไดเ้สนอใบลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชาตาม
ลําดบัจนถงึผูม้อํีานาจอนุญาต และเมื�ออนุญาตแลว้จงึจะหยดุราชการได ้
ควรเสนอใบลาลว่งหนา้กอ่นอยา่งนอ้ย 3 วนั

๓.๔ มาทํางานสายไมเ่กนิ ๑๐ ครั�ง
๓.๕ ผลการปฏบิตังิานเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

มาตรฐานที�หน่วยงานกําหนดขึ�น
๓.๖ มสีว่นรว่มกบัองคก์ร ชมุชนและสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดี

๔. คณุสมบตัขิองผูท้ี�จะไดรั้บการเลื�อนขั �นเงนิเดอืนสองขั �น
การกําหนดตวัชี�วดัในการประเมนิประสทิธภิาพความ

สําเร็จของงานของพนักงานเทศบาลตําบล และพนักงานจา้ง ใหแ้ตล่ะสว่น
ราชการกําหนดใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณงานและความสําเร็จของงาน โดย



ให ้หวัหนา้สว่นราชการ/ผอ.ของแตล่ะกองกําหนดรว่มกนักบัพนักงานที�
สงักดัในสว่นราชการ และสง่ใหง้าน บคุคลากร ไดต้รวจสอบและเสนอผู ้
บรหิารภายในวนัที� 20 ของเดอืนมนีาคม และเดอืนกนัยายน ของทกุปี

๕. การกาํหนดหลกัเกณฑก์ารใชร้ถยนตส์ว่นกลาง
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

การใชร้ถยนตแ์ละการรกัษารถยนตข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น
พ.ศ. ๒๕๔๘

“รถยนตส์ว่นกลาง” หมายถงึ รถยนตห์รอืรถจักรยานยนตท์ี�จัด
ไวเ้พื�อกจิการอนัเป็นสว่นรวม ของเทศบาลตําบลลําปางหลวง และใหร้วม
ถงึรถยนตท์ี�ใชใ้นการบรกิารประชาชนหรอืใชใ้นหนา้ที� สว่นราชการ เชน่ รถ
พยาบาลฉุกเฉนิ รถยนตด์บัเพลงิ รถยนตบ์รรทกุนํ�า รถยนตบ์รรทกุ
อเนกประสงค ์และเครื�องจักรกลตา่ง ๆ

“ผูม้อํีานาจสั�งอนุญาตใชร้ถ” หมายถงึ นายกเทศมนตร ีหรอืผู ้
ที�ไดรั้บมอบหมายจากนายกเทศมนตรี

“การใชร้ถยนตส์ว่นกลาง” ใหใ้ชเ้พื�อกจิการอนัเป็นสว่นรวม
ของเทศบาลตําบลลําปางหลวง ดงันี�

๑. เพื�อกจิการงานของเทศบาลตําบลลําปางหลวง
๒. เพื�อกจิการงานของสว่นราชการตา่ง ๆ ของเทศบาลตําบล

ลําปางหลวง
๓. เพื�อกจิการงานศนูย ์อปพร, กูช้พี กูภ้ยั ในสงักดัเทศบาล

ตําบล ที�ใชห้รอืสนับสนุนงานและสง่เสรมิกจิการงานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั

๔. เพื�อกจิการในการบรหิารราชการของสว่นราชการอื�น หรอื
บคุคลภายนอกตามที�ไดรั้บการรอ้งขอ และไดรั้บการอนุมตัจิากผูม้อํีานาจ
สั�งอนุญาตใชร้ถ

~ ๑๑ ~

๕. เพื�อใชใ้นการบรกิารประชาชนในพื�นที� เฉพาะกรณีจําเป็น
เรง่ดว่นหรอืเฉพาะกจิโดยใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของผูม้อํีานาจสั�งอนุญาตใชร้ถ
ทั �งนี�ใหคํ้านงึถงึสถานการณค์ลงัของเทศบาลตําบลในการเบกิจา่ยนํ�ามนั
เชื�อเพลงิ การซอ่มแซม การบํารงุรักษารถ และใหเ้ป็นไปดว้ยความ
เสมอภาค

๖. เพื�อใชใ้นกจิเฉพาะตามลกัษณะการใชง้านของสว่น
ราชการของเทศบาลฯ เชน่ รถยนต ์  ดบัเพลงิ รถยนตบ์รรทกุนํ�า รถกูช้พี
ในเขตเทศบาลฯ หรอืนอกเขตตามที�ไดรั้บการรอ้งขอ และใหไ้ดรั้บอนุญาต
จากผูม้อํีานาจสั�งอนุญาตใชร้ถ

๑. การรับผดิชอบรถยนตส์ว่นกลางของแตล่ะสว่น



ราชการ ใหม้อบหมายเป็นคําสั�งของแตล่ะ สว่นราชการ
๒. การขออนุญาตใชร้ถยนตส์ว่นกลาง

๒.๑ การใชร้ถยนตส์ว่นกลางใหใ้ชใ้นการปฏบิตั ิ
ราชการเพื�อกจิการอนัเป็นสว่นรวม และหากจะใชร้ถยนตส์ว่นกลางออก
นอกเขตเทศบาลฯ ใหผู้ใ้ชง้านขออนุญาตใชร้ถยนตส์ว่นกลาง (แบบ ๓)

๒.๒ ผูใ้ชง้านรถยนตส์ว่นกลางตอ้งบนัทกึการใช ้
รถยนตส์ว่นกลางทกุครั �งที�มกีารใชร้ถยนต ์(แบบ ๔) โดยผูท้ี�มหีนา้ที�
รับผดิชอบดแูลตอ้งคอยตดิตามการบนัทกึการใชร้ถยนตส์ว่นกลางใหเ้ป็น
ปัจจบุนั  พรอ้มรายงานพัสดเุพื�อเสนอผูบ้รหิารทราบภายในวนัที� ๕ ของ
เดอืนถดัไป

๒.๓ สําหรับรถเฉพาะกจิ (รถพยาบาลฉุกเฉนิ) ใหใ้ช ้
สําหรับการชว่ยเหลอืผูป่้วยฉุกเฉนิ ในเขตพื�นที�เทศบาลฯ เทา่นั�น และใหผู้ ้
ใชง้านจัดทําการบนัทกึการใชง้านตามแบบที�กําหนด และรายงานผลการ
ดําเนนิงานรายงานตอ่งานพัสดเุพื�อเสนอใหผู้บ้รหิารทราบภายในวนัที� ๕
ของเดอืนถดัไป

๒.๔ การใชร้ถยนตใ์หพ้นักงานขบัรถเป็นผูข้บัขี�
ยกเวน้ในขณะนั�นจําเป็นตอ้งใชร้ถและ ไมม่พีนักงานขบัรถ หรอืมแีตไ่ม่
สามารถปฏบิตัหินา้ที�ไดใ้หผู้ข้ออนุญาตเป็นพนักงานขบัรถรับผดิชอบการ
ใชร้ถในการปฏบิตัริาชการ ยกเวน้มคํีาสั�งเป็นการเฉพาะกจิ

๒.๕ การใชร้ถยนตข์องสว่นราชการอื�น หรอืบคุคล
ภายนอกที�ประสงคจ์ะใชร้ถยนตเ์พื�อตดิตอ่ราชการหรอืกจิการทั�วไป เฉพาะ
กรณีจําเป็นเรง่ดว่นหรอืเฉพาะกจิ ใหผู้ข้อใชจั้ดทําเป็นหนังสอืขอใชร้ถ
และ ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูม้อํีานาจสั�งใชก้อ่นนํารถไปใชง้าน

๒.๖ หลงัจากเสร็จสิ�นการใชร้ถเมื�อกลบัเขา้มาแลว้
ใหนํ้ากญุแจเกบ็ไวท้ี�สถานที�เกบ็ และ สง่เลขไมค ์ใหผู้รั้บผดิชอบรถยนต์
สว่นกลางและตรวจสอบสภาพรถใหพ้รอ้มสําหรับการใชง้านไดด้อียูเ่สมอ
และ พรอ้มที�จะใชง้านในครั�งตอ่ไป

๒.๗ ภายในวนัที� ๕ ของเดอืนถดัไป ผูรั้บผดิชอบ
การใชร้ถยนตส์ว่นกลาง ตอ้งนําสง่เอกสารประกอบการใชร้ถยนตใ์หแ้กง่าน
พัสดเุพื�อตรวจสอบและรายงานผูบ้รหิาร ตอ่ไป

๓. การเกบ็รักษาและดแูลซอ่มบํารงุรักษารถยนต์
สว่นกลาง

๓.๑ ผูรั้บผดิชอบดแูลรถยนตต์อ้งทําความสะอาด
รถยนตใ์นความรับผดิชอบใหส้ะอาดอยูเ่สมอพรอ้มในการใชง้านในครั�งตอ่
ไป

๓.๒ ผูรั้บผดิชอบดแูลรถยนตห์รอืผูท้ี�ไดรั้บ
มอบหมายตอ้งทําความสะอาดรถยนตท์ี�อยูใ่นความรับผดิชอบ อยา่งนอ้ย
เดอืนละ ๑ ครั�ง



๓.๓ การบํารงุรักษายนต ์เชน่ การเตมิหรอืเปลี�ยน
นํ�ามนัเครื�อง นํ�ามนัเบรก    ไสก้รอง นํ�ามนัเครื�อง แบตเตอรี� เป็นตน้ ใหผู้ ้
รับผดิชอบตรวจสอบและรายงานพัสด ุเพื�อทําการซอ่มบํารงุตามระยะ การ
ใชง้านรถยนตแ์ละขออนุมตัผิูบ้รหิาร

~ ๑๒ ~

๕. การกาํหนดการดา้นงานสารบรรณการประชาสมัพนัธ์
เขา้รบัการฝึกอบรมและงานอื�น ๆ

๑. การบนัทกึผา่นเว็บไซน ์ประชาสมัพันธ ์ประกาศตา่ง ๆ
ของสว่นราชการ

การบนัทกึผา่นเว็บไซน ์สื�ออเิล็กทรอนกิสต์า่ง ๆ ของอ
เทศบาลฯ ให ้อยูใ่นความรับผดิชอบของผูช้ว่ยเจา้หนา้ที�บนัทกึขอ้มลู โดย
กําหนดใหเ้จา้หนา้ที�แตล่ะสว่นราชการสง่มอบเอกสารที�จะ ดําเนนิการให ้
เจา้หนา้ที�ผูรั้บผดิชอบดําเนนิการบนัทกึผา่นระบบอเิล็กทรอนกิสก์อ่นอยา่ง
นอ้ย ๓ วนัทําการ เพื�อเจา้หนา้ที�จะไดดํ้าเนนิการไดอ้ยา่งเรยีบรอ้ยตอ่ไป

๒. การจัดเกบ็เอกสารดา้นงานสารบรรณ
๒.๑ ใหท้กุสว่นราชการในสงักดัเทศบาลฯ จัดสง่คําสั�ง

ประกาศ  หนังสอืราชการตา่ง ๆ ใหง้านธรุการจัดเกบ็ภายหลงัเสร็จสิ�นการ
ดําเนนิการเพื�อเกบ็รักษา อยา่งนอ้ย ๓ วนัทําการ ทั �งนี� ใหเ้ป็นไปตาม
ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

๒.๒. การเสนองานตา่ง ๆ ใหท้กุสว่นสง่แฟ้มไวท้ี�โตะ๊
เอกสาร แลว้ใหเ้จา้หนา้ที�ธรุการ หรอืเจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นําแฟ้ม
ออกมาตรวจความถกูตอ้งแลว้เสนอใหผู้บ้งัคบับญัชาตามลําดบัขั �น หากเกดิ
ขอ้ผดิพลาดใหทํ้าเครื�องหมายไว ้และแจง้กลบัไปยงัสว่นที�เสนองานมา
เพื�อแกไ้ขและนําเสนอใหม่

๒.๓ ใหเ้จา้หนา้ที�ธรุการ หรอืเจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บ
มอบหมายจากเจา้หนา้ที�ธรุการเขา้ตรวจหนังสอื สั�งการของกรมสง่เสรมิ
การปกครองทอ้งถิ�นทกุวนั อยา่งนอ้ยวนัละ 2 ครั�ง หากมหีนังสอืสําคญัให ้
นําเรยีนปลดัเทศบาลทราบ เพื�อสั�งการตอ่ไป และใหต้รวจสอบในเมนูขา่ว
ประจําวนัในเว็บไซตข์องกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�น แลว้ปริ�นขา่วที�
คดิวา่มสีว่นสําคญัตอ่เทศบาลฯ มาปิดประกาศ

๒.๔. ใหส้ว่นราชการทกุสว่นนําผลการปฏบิตังิาน และ
ผลการปฏบิตัติามขอ้สั�งการของผูบ้งัคบับญัชารายงานตอ่ที�ประชมุ
ประจําเดอืนทกุเดอืน

๒.๕. การเดนิทางไปราชการใหท้กุคนเขยีนคําขอ
อนุญาตในการเดนิทางไปราชการทกุครั �ง  ยกเวน้เดนิทางไปราชการตา่ง
จังหวดัตามหนังสอืสั�งการใหใ้ชบ้นัทกึขออนุญาตพรอ้มคําสั�งในการ
อนุญาตเดนิทางไปราชการ

๒.๖ การเขา้รับการฝึกอบรมตามโครงการตา่ง ๆ ใหเ้ป็น



ไปตามหนา้ที�ความรับผดิชอบ  มาตรฐานกําหนดตําแหน่งของแตล่ะบคุคล
โดยคํานงึถงึความรูท้ี�จะไดรั้บ สถานะการเงนิการคลงั และรายงานผล การ
ฝึกอบรมใหท้ราบภายหลงัจากเดนิทางกลบัพรอ้มทั �งทําแบบแสดง
เจตจํานงในการเขา้รับการฝึกอบรมหาก โครงการหรอืหลกัสตูรนั�นมคีา่ลง
ทะเบยีนและรายงานผลใหผู้บ้รหิารทราบและจัดสง่ใหเ้จา้หนา้ที�ฝ่ายบคุคล
เกบ็ รวบรวมเป็นองคค์วามรูต้อ่ไป

๒.๗ ใหท้กุสว่นราชการดําเนนิการถอืปฏบิตัติามขอ้สั�ง
การของผูบ้งัคบับญัชาอยา่งเครง่ครัดที�ได ้สั�งการลงไป และใหป้ฏบิตังิาน
รวมทั �งรายงานผลการปฏบิตัภิายในระยะเวลาที�กําหนด หากไมไ่ดกํ้าหนด
ระยะเวลาไว ้ใหดํ้าเนนิการภายในระยะเวลา ๓ วนัทําการ และใหท้กุสว่น
ราชการถอืเป็นเรื�องสําคญั หากไมดํ่าเนนิการถอืวา่มคีวามผดิทางวนัิย

๒.๘ ใหท้กุสว่นราชการที�ประสงคจ์ะขอขอ้มลูตา่ง ๆ ของ
แตล่ะสว่นราชการอื�น ๆ ภายใน เทศบาลฯ โดยใหส้ว่นราชการที�ประสงคจ์ะ
ขอขอ้มลูตอ้งประสานกบัสว่นราชการนั�น ๆ  กอ่นลว่งหนา้ และสว่นราชการ
ที�ใหข้อ้มลูไดต้อ้งดําเนนิการใหข้อ้มลูใหช้ดัเจน ถกูตอ้ง ตามหลกัฐานที�อยู่
ในความรับผดิชอบ และใหแ้ตล่ะสว่นราชการที�รับผดิชอบไดรั้บความ
สะดวกจากขอ้มลูนั�น ๆ เพื�อประกอบในการดําเนนิงานของเทศบาลฯดว้ย
ความรวดเร็ว และเรยีบรอ้ย เชน่ การตรวจสอบเอกสารดา้นการบรหิาร
จัดการที�ด ีITA การจัดเตรยีมเอกสารเพื�อรับตรวจงานตา่ง ๆ เป็นตน้

~ ๑๓ ~

๒.๙ การจัดทําควบคมุภายในของเทศบาลฯ  ใหกํ้าหนด
สง่ภายใน วนัที� ๓๐ กนัยายน ของทกุปีใหสํ้านักงานปลดัไดร้วบรวมเพื�อ
ตรวจสอบและรายงานใหผู้บ้รหิารและหน่วยงานที� เกี�ยวขอ้งทราบ

๒.๑๐ การจัดทําคําสั�งของสว่นราชการตา่ง ๆ ที�เกี�ยวกบั
ความรับผดิชอบในหนา้ที�ของแตล่ะบคุคลในสงักดัของสว่นราชการอื�นตอ้ง
แจง้ใหบ้คุคลนั�น ๆ ทราบกอ่นลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ ๓ วนั และหากมกีาร
ปรับปรงุคําสั�งหนา้ที�ความรับผดิชอบของเจา้หนา้ที�ในสว่นราชการตา่ง ๆ
ตอ้งแจง้ใหง้านบคุลากรทราบเพื�อจะไดดํ้าเนนิการปรับปรงุในคําสั�งรวม
ของเทศบาลฯ ตอ่ไป

๒.๑๑ การเขา้รว่มพธิกีารตา่ง ๆ เชน่ งาน
เฉลมิพระชนมพรรษา งานเฉลมิพระเกยีรตขิองพระราชวงศ ์งาน/กจิกรรม
ตา่ง ๆ ของเทศบาลฯ หน่วยงานภายนอกอื�น ๆ ใหพ้นักงานเทศบาล และ
พนักงานจา้งทกุคนเขา้รว่มกจิกรรม หากไมไ่ดเ้ขา้รว่มใหช้ี�แจงเหตผุลใหผู้ ้
บรหิารทราบ

๒.๑๒. ใหพ้นักงานของเทศบาลฯ  พนักงานจา้ง  คร ูถอื
ปฏบิตัติามคําสั�งทกุคําสั�งที�ไดรั้บมอบหมายหนา้ที�ตา่ง ๆ โดยเครง่ครัด

๓. การดแูลความสะอาดและความเรยีบรอ้ย



๓.๑ การดแูลความสะอาดและความเรยีบรอ้ยภายใน
อาคารที�ทําการเทศบาลฯ  และอาคารทกุอาคาร รวมทั �งหอ้งน ้ า ตลอดจน
การจัดสถานที�ใหบ้รกิารผูม้าตดิตอ่ราชการ ใหนั้กการ ภารโรง, คนงาน
ทั�วไป รับผดิชอบ ภายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงานปลดัเป็นผูรั้บผดิชอบ

๓.๒ การดแูลความสะอาดและความเรยีบรอ้ยบรเิวณ
ภายนอกอาคาร ใหก้องชา่งเป็นผูกํ้ากบัด ูและโดยใหนั้กการภารโรง,คน
งานทั�วไป หรอืเจา้หนา้ที�ของสํานักงานปลดั เป็นผูป้ฏบิตังิาน ยกเวน้ใน
บางกรณีจะใหเ้จา้หนา้ที�ของสว่นอื�น ๆ เป็นผูป้ฏบิตังิานตามที�หวัหนา้กอง
ชา่งรอ้งขอ

๖. การกาํหนดการดา้นการวางแผนและงบประมาณ
๑. การวางแผนและงบประมาณ

๑.๑ การจัดทํางบประมาณรายจา่ยประจําปี ใหส้ว่น
ราชการจัดสง่ประมาณการรายรับและ ประมาณการรายจา่ยและใหก้องคลงั
จัดทําประมาณการรายรับ-รายจา่ย และสถติกิารรับ-จา่ยจรงิยอ้นหลงัให ้
เจา้หนา้ที�งบประมาณตรวจสอบภายในวนัที� 20 ของเดอืนมถินุายนของทกุ
ปี

๑.๒ การโอน แกไ้ข เปลี�ยนแปลงคําชี�แจงใน
งบประมาณรายจา่ยประจําปี ใหแ้ตล่ะสว่นราชการ ตรวจสอบงบประมาณ
และจัดทํารายละเอยีดการโอน แกไ้ข เปลี�ยนแปลงคําชี�แจงพรอ้มเหตผุล
ในการโอน แกไ้ข  เปลี�ยนแปลงคําชี�แจง้ใหเ้จา้หนา้ที�งบประมาณทราบ
กอ่นลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ ๓ วนัทําการ เพื�อดําเนนิการขออนุมตัจิากผูบ้รหิาร
หรอืสภาทอ้งถิ�น

๑.๓ การจัดทําแผนดําเนนิงานใหส้ว่นราชการตา่ง ๆ
จัดสง่แผนดําเนนิงานของแตล่ะสว่นราชการสง่ใหนั้กวเิคราะหน์โยบายและ
แผนภายในเดอืนตลุาคมของทกุปี เพื�อดําเนนิการจัดทําแผนดําเนนิงานให ้
แลว้เสร็จภายในเดอืนธนัวาคมของทกุปีและประชาสมัพันธใ์หส้ว่นราชการ
อื�นทราบโดยทั�วไป

๑.๔ การจัดทําแผนสามปี ใหส้ว่นราชการตา่ง ๆ จัด
สง่แผนงานหรอืโครงการพรอ้มรายละเอยีด ของแตล่ะสว่นราชการ จัดสง่
ใหนั้กวเิคราะหน์โยบายและแผนภายในเดอืนมนีาคม เพื�อดําเนนิการในการ
รวบรวม จัดทําแผนพัฒนาสามปีใหแ้ลว้เสร็จพรอ้มประชาสมัพันธใ์หส้ว่น
ราชการ อื�น ๆ ทราบภายในเดอืนพฤษภาคมของทกุปี

~ ๑๔ ~

๗. การกาํหนดการดาํเนนิงานดา้นกฎหมาย คดคีวาม
การจัดทําคําชี�แจงขอ้ทกัทว้ง หรอืดา้นกฎหมายตา่ง ๆ

ใหส้ว่นราชการที�มหีนา้ที�รับผดิชอบ โดยตรงตรวจสอบชี�แจงรายละเอยีด



แกห่น่วยงานภายนอกเป็นการเบื�องตน้กอ่น หากไมส่ามารถชี�แจงราย
ละเอยีด ไดจ้งึสง่เอกสารประกอบเรื�อง ๆ นั�นใหแ้กง่านนติกิรและกฎหมาย
เพื�อพจิารณาในลําดบัตอ่ไป ทั �งนี� การจะตอ้ง จัดสง่เอกสารตา่ง ๆ เพื�อ
ประกอบในการชี�แจงหน่วยงานภายนอกใหแ้กง่านนติกิรและกฎหมายตรวจ
สอบไมน่อ้ยกวา่ ๓ วนัทําการ

๘. การรบัเร ื�องราวรอ้งเรยีนและรอ้งทกุขข์องประชาชน
๑. การรับเรื�องราวรอ้งเรยีนและรอ้งทกุขใ์ห ้

- งานธรุการรับเรื�อง แจง้รายละเอยีดใหสํ้านักงานปลดั
และกองชา่งทราบโดยเรง่ดว่นและ รายงานผูบ้รหิารทราบภายใน 1 วนัทํา
การ

- งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั สํานักงานปลดั
และกองชา่งเขา้ดําเนนิการ  ตรวจสอบ และรายงานผูบ้รหิารพจิารณาสั�ง
การ ภายใน ๓ วนัทําการนับจากวนัรับเรื�องดงักลา่ว

- หากตอ้งดําเนนิการเรง่ดว่น ใหง้านป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั สํานักงานปลดั  ตดิตามเอกสาร และรวบรวมสง่ใหง้านพัสดุ
ดําเนนิการตามระเบยีบภายใน ๓ วนัทําการ

- หากตอ้งดําเนนิการป้องกนัและซอ่มแซมปกต ิใหก้อง
ชา่ง ดําเนนิการตดิตามเอกสาร  และรวบรวมสง่ใหง้านพัสดดํุาเนนิการตาม
ระเบยีบภายใน ๕ วนัทําการ

- แจง้ผลการดําเนนิการใหผู้ร้อ้งเรยีนและรอ้งทกุขท์ราบ
ภายใน ๑ วนัทําการ

๙. การเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
๑.๑ จดัทาํโครงการตามขอ้บญัญตั ิ

- กรณีจัดทําโครงการใหส้ง่บนัทกึดําเนนิการใหก้องคลงั
ภายใน ๑๐ วนัทําการ

- เอกสารที�ตอ้งแนบ
- โครงการ
- บนัทกึจัดหาพัสดุ
- ระเบยีบหนังสอืสั�งการที�เกี�ยวขอ้ง
- พัสดดํุาเนนิตามขั �นตอนตามระเบยีบฯ
- สง่เอกสารเบกิจา่ยภายใน ๓ วนัหลงัตรวจรับพัสดุ

- สว่นราชการผูเ้บกิสง่รปูถา่ย/รายชื�อผูร้ว่มงานและ
เอกสารที�เกี�ยวขอ้งประกอบการ    เบกิจา่ยหลงัเสร็จสิ�นโครงการภายใน ๕
วนัทําการ

- กองคลงัตรวจรับเอกสาร(ถกูตอ้งครบถว้น)เบกิจา่ย
ภายใน ๓ วนันับถดัจากวนัรับฏกีา

- กองคลงัตรวจรับเอกสาร (ไมค่รบถว้น) สง่คนืแกไ้ข
เบกิจา่ยภายใน ๓ วนั หลงั   ตรวจสอบแลว้ครบถว้นถกูตอ้ง



๑.๒ การยมืเงนิตามโครงการ
- สง่โครงการเอกสารตน้เรื�องทั �งหมดใหก้องคลงั กอ่นวนั

ที�จะใชเ้งนิไมน่อ้ยกวา่ ๕ วนัทําการ นอกจากกรณีเรง่ดว่น
- จัดทําบนัทกึยมืเงนิตามแบบ/จัดทําสญัญายมืกําหนด

สง่ใชภ้ายใน ๓๐ วนันับจากวนัที�   ไดรั้บเงนิ
- กองคลงัตรวจรับเอกสารถกูตอ้งครบถว้นเบกิจา่ย

ภายใน ๓ วนัทําการ นับถดัจากวนั
~ ๑๕ ~

รับฎกีาหรอืเร็วกวา่นี�กอ่นดําเนนิโครงการ
- หลงัจากดําเนนิการโครงการเสร็จสิ�นภายใน ๓๐

วนั นับจากวนัที�ไดรั้บเงนิตาม สญัญายมื
- สง่เอกสารตามรายการดงันี�

- บนัทกึสง่ใชเ้งนิยมืพรอ้มถา่ยเอกสาร
โครงการแนบเรื�อง

- ใบเสร็จรับเงนิ
- ภาพถา่ย/รายชื�อผูร้ว่มงาน
- กรณีมเีงนิเหลอืจา่ยจากโครงการบนัทกึสง่

ใชเ้งนิสด
๑.๓ การเบกิคา่วทิยากร

- หนังสอืเชญิวทิยากร
- หนังสอืตอบรับจากวทิยากร
- เอกสารการปฏบิตังิานของวทิยากร
- ภาพถา่ย/รายชื�อผูร้ว่มงานโครงการ
- ใบเสร็จรับเงนิ
- สําเนาบตัรประชาชนวทิยากร
- บนัทกึสง่ใชเ้งนิยมืพรอ้มถา่ยเอกสารโครงการ

แนบเรื�องสง่ใชเ้งนิยมื
๑.๔ การเบกิเงนิรางวลั

- ใบสําคญัรับเงนิ
- ผลการแขง่ขนั
- รายชื�อนักกฬีาที�รว่มแขง่ขนักฬีาแตล่ะประเภทที�

รับรางวลั
- ภาพถา่ย/รายเซน็ครบถว้นตามโครงการ
- บนัทกึสง่ใชเ้งนิยมื/พรอ้มถา่ยเอกสารโครงการ

แนบเรื�องสง่ใชเ้งนิยมื
๑.๕ การยมืเงนิคา่ลงทะเบยีน/คา่เดนิทางราชการ

- จัดทําบนัทกึยมืเงนิ



- สง่เอกสารตน้เรื�องทั �งหมดพรอ้มคําสั�งใหก้องคลงักอ่น
จะใชเ้งนิไมน่อ้ยกวา่ ๕ วนัทําการ นอกจากกรณีเรง่ดว่น

- จัดทําสญัญายมืกําหนดสง่ใชภ้ายใน ๑๕ วนันับจากวนั
ที�กลบัมาถงึ

- กองคลงัตรวจรับเอกสารตั �งฎกีาเบกิจา่ยภายใน ๓ วนั
นับจากวนัรับฎกีา

- ครบกําหนดสง่ใชเ้งนิยมื
- จัดทําบนัทกึสง่ใชเ้งนิยมื
- สง่เอกสารรายงานการเดนิทางทั �งหมดพรอ้มใบสําคญั

รับเงนิ
- ถา่ยเอกสารตน้เรื�องแนบ

~ ๑๖ ~

๑.๖ การงานโครงการกอ่สรา้ง
- งบประมาณจากขอ้บญัญัติ
- สง่แบบแปลนพรอ้มบนัทกึโครงการ
- บนัทกึขออนุมตัจัิดหาพัสดสุง่กองคลงั
- พัสดดํุาเนนิการขออนุมตัแิตง่ตั �งคณะกรรมการ

กําหนดราคากลางภายใน      ๕ วนัทําการ
- คณะกรรมการกําหนดราคากลางรายงานผลการ

กําหนดราคากลางใหพั้สดุ
- พัสดรุายงานขอซื�อจา้งภายใน ๑๐ วนันับจากคณะ

กรรมการกําหนดราคากลางเสร็จสิ�น
- พัสดจัุดทําเอกสารสอบราคาประกาศสอบราคา

ขายแบบ ๑๐ วนัทําการ
- คณะกรรมการเปิดซอง ๑ วนั
- คณะกรรมการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา
- พัสดดํุาเนนิรายงานผลการสอบราคาเสนอหวัหนา้

พัสด/ุนายกอนุมตัภิายใน ๓ วนั
- นายกอนุมตัิ
- สง่หนังสอืเรยีกผูช้นะทําสญัญาภายใน ๗ วนั
- พัสดจัุดทําสญัญาจา้ง
- พัสดสุง่สําเนาสญัญาจา้งใหก้องชา่งดําเนนิการ
- ผูรั้บจา้งสง่มอบงาน



- กองชา่งรายงานผลการควบคมุงาน ใหป้ระธาน
กรรมการตรวจรับงานจา้งทราบ และเสนอใหผู้บ้รหิารทราบทกุวนัทําการ
พรอ้มจัดสง่ใหง้านพัสด ุรวบรวมเพื�อดําเนนิการเบกิจา่ยตอ่ไป

- กองชา่งจัดทําบนัทกึสง่ภาพถา่ย/รายงานผลการ
ดําเนนิงานตามโครงการใหพั้สดภุายใน ๓ วนั นับจากงานแลว้เสร็จตาม
สญัญา

- พัสดแุจง้คณะกรรมการตรวจรับงานจา้งตรวจรับ
งานภายใน ๓ วนั นับจากที�นายกทราบ

- คณะกรรมการตรวจรับงานจา้งตรวจรับงานจา้ง
เรยีบรอ้ยตามแบบ

- พัสดรุายงานการตรวจรับงานใหผู้บ้รหิารทราบ
- รวบรวมเอกสารการตรวจรับงานทั �งหมดใหห้น่วย

งานเจา้ของงบประมาณวางฏกีาและจัดสง่เอกสารใหก้องคลงัภายใน ๑ วนั
ทําการ

- กองคลงัตรวจสอบเอกสาร(เอกสารครบถว้น) เบกิ
จา่ยภายใน ๓ วนั

- กองคลงัตรวจสอบเอกสาร(เอกสารไมค่รบถว้น)
สง่คนืแกไ้ข เบกิจา่ยภายใน  ๓ วนั หลงัตรวจรับเอกสารถกูตอ้ง

๑.๗ การจา่ยขาดเงนิสะสม
- เมื�อสภามมีตเิพื�ออนุมตักิารจา่ยขาดเงนิสะสม ใหนํ้า

เอกสารทั �งหมดพรอ้มวาระการประชมุสภาใหแ้กง่านพัสดุ

~ ๑๗ ~

๑.๘ การจา่ยเงนิอดุหนนุหนว่ยงานอื�น
- ใหก้องคลงัตดิตามรายงานผลการดําเนนิงานหลงั

เสร็จสิ�นโครงการภายใน ๓๐ วนั
- กองคลงัจัดทํารายงานตามแบบที�กําหนดรายงาน

ให ้สตง. ภายในกําหนด
- ตรวจสอบความถกูตอ้งและรายงานผูบ้รหิารทราบ


