
 
 
 
 
 
 

ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง 
ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานส่วนต าบล 

----------------------------------------- 
  โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบ  ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของ
พนักงานส่วนต าบล สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เหมาะสมในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 ประกอบกับมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2545 
  ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง ว่าด้วยการ
แต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.2552 
  ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้กับพนักงานส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง มีผลบังคับใช้ถัดจากวัน
ประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 
  “พนักงานส่วนต าบล” หมายความว่า  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง 
ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลท่ีให้แก่
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง และองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงน ามาจัดเป็นเงินเดือน
ของพนักงานส่วนต าบล 
  ข้อ 4. การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนิคมห้วยผ้ึง ใหเ้ป็นไปตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
  ข้อ 5. เครื่องแบบพิธีการให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
  ข้อ 6. บรรดาหลักเกณฑ์ใดท่ีมิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ และได้มีกฎหมายระเบียบ มติ
หรือค าส่ังท่ีเกี่ยวข้องก าหนดไว้แล้ว ให้พนักงานส่วนต าบลถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มติและค าส่ัง
นั้นต่อไป 
  ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มี
อ านาจตีความ วินิจฉัยปัญหา หรือยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๓   เดือนตุลาคม พ.ศ.2552 

 
(นายยุทธศิลป์  ภูโทสุทธิ์) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง 

 

 



 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง 
เรื่อง  การแต่งกายและเครื่องแบบปกติ 

ของพนักงานส่วนต าบลตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
----------------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 ประกอบกับมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เรื่อ ง ห ลัก เกณฑ์และเงื่อน ไขเกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล                   
ลงวันท่ี  6  ธันวาคม 2545 และตามมติท่ีประชุมประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ ในวันท่ี ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  

  และเพื่อให้การแต่งกายของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะแก่การ
ปฏิบัติราชการและสร้างความเช่ือมั่นให้กับพนักงานตลอดจนผู้มารับบริการ จึงก าหนดการแต่งกายและ
เครื่องแบบปกติดังนี้ 

1. วันจันทร์ แต่งกายชุดเครื่องแบบปกติสีกากี 
2. วันอังคาร ผ้าพื้นเมือง  
3. วันพุธ แต่งกายเส้ือสีเขียว  
4. วันพฤหัสบดี แต่งกายเส้ือสีส้ม,สีแสด 
5. วันศุกร์ แต่งกายเส้ือผ้าพื้นเมือง โดยหญิงใส่ผ้าถุง  
6.   การแต่งกายส าหรับสตรีมีครรภ์ให้สวมชุดคลุมท้องติดกัน  
7. การสวมรองเท้าให้สวมรองเท้ามีหุ้มส้นหรือรัดส้น (ห้ามสวมรองเท้าแตะ) 
8. การแต่งกายท่ีมิใช่ชุดเครื่องแบบปกติให้แขวนป้ายช่ือทุกครั้งในขณะปฏิบัติงาน 
9. ห้ามสวมกางเกงผ้ายีนส์หรือกระโปรงผ้ายีนส์ เว้นแต่ออกปฏิบัติราชการภาคสนาม

นอกพื้นทีหรือกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดเป็นการยกเว้นเป็นรายกรณี 

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยท่ัวกันและถือปฏิบัติ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๓   เดือนตุลาคม พ.ศ.2552 

 
(นายยุทธศิลป์  ภูโทสุทธิ์) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง 

ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้าง 
----------------------------------------- 

  โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบ  ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของ
พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสม
ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 ประกอบกับมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2547 
  ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง ว่าด้วยการ
แต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้าง พ.ศ.2552 
  ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้กับพนักงานจ้างมีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 
  “พนักงานจ้าง” หมายความว่า  พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษ 
พนักงานจ้างท่ัวไป ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2547  โดยเป็นบุคคลซึ่ง
ได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างตามมาตรฐานท่ัวไปนี้ โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เพื่อปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง 
  ข้อ 4. การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลนิคม
ห้วยผ้ึง ให้เป็นไปตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
  ข้อ 5. เครื่องแบบพิธีการให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
  ข้อ 6. บรรดาหลักเกณฑ์ใดท่ีมิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ และได้มีกฎหมายระเบียบ มติ
หรือค าส่ังท่ีเกี่ยวข้องก าหนดไว้แล้ว ให้พนักงานจ้างถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มติและค าส่ังนั้น
ต่อไป 
  ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มี
อ านาจตีความ วินิจฉัยปัญหา หรือยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๓   เดือนตุลาคม พ.ศ.2552 

 
(นายยุทธศิลป์  ภูโทสุทธิ์) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง 
เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติ 

ของพนักงานจ้างตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
----------------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 ประกอบกับมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2547 ข้อ 10 การแต่งกายและเครื่องแบบ
ปกติให้เป็นไปตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด และตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมห้วยผ้ึง ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้าง ลงวันท่ี  27 สิงหาคม 2552 นั้น 

  และเพื่อให้การแต่งกายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะแก่การปฏิบัติราชการและสร้าง
ความเช่ือมั่นให้กับพนักงานตลอดจนผู้มารับบริการ จึงก าหนดการแต่งกายและเครื่องแบบปกติดังนี้ 

6. วันจันทร์ แต่งกายชุดเครื่องแบบปกติสีกากี 
7. วันอังคาร แต่งกายผ้าพื้นเมือง หรือเส้ือสีชมพู  
8. วันพุธ แต่งกายเส้ือสีเขียว  
9. วันพฤหัสบดี แต่งกายเส้ือสีส้ม 
10. วันศุกร์ แต่งกายผ้าพื้นเมือง 
11. วันจันทร์-วันอาทิตย์ ส าหรับพนักงานจ้างท่ีปฏิบัติงานนอกสถานท่ีให้แต่งกายสุภาพ 
12. การแต่งกายส าหรับสตรีมีครรภ์ให้สวมชุดคลุมท้องติดกัน เส้ือสีขาว+กระโปรงสี

กรมท่า 
13. การสวมรองเท้าให้สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น (ห้ามสวมรองเท้าแตะ) 
14. การแต่งกายท่ีมิใช่ชุดเครื่องแบบปกติให้แขวนป้ายช่ือทุกครั้งในขณะปฏิบัติงาน 
15. ห้ามสวมกางเกงผ้ายีนส์หรือกระโปรงผ้ายีนส์ เว้นแต่ออกปฏิบัติราชการภาคสนาม

นอกพื้นที หรือกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดเป็นการยกเว้นเป็นรายกรณี 

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๓   เดือนตุลาคม พ.ศ.2552 

 
(นายยุทธศิลป์  ภูโทสุทธิ์) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง 

 
 
 
 

 



 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง 
เรื่อง การแต่งกายของพนักงานจ้างเหมาบริการ 
ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

----------------------------------------- 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 ประกอบกับมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2547 ข้อ 10 การแต่งกายและเครื่องแบบ
ปกติให้เป็นไปตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด และตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมห้วยผ้ึง ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้าง ลงวันท่ี  27 สิงหาคม 2552 นั้น 

  และเพื่อให้การแต่งกายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะแก่การปฏิบัติราชการและสร้าง
ความเช่ือมั่นให้กับพนักงานตลอดจนผู้มารับบริการ จึงก าหนดการแต่งกายและเครื่องแบบปกติดังนี้ 

1.วันจันทร-์วันศุกร์ และวันเสาร์-อาทิตย์  แต่งกายด้วยชุดสภาพ  
2.การแต่งกายส าหรับสตรีมีครรภ์ให้สวมชุดคลุมท้องติดกัน เส้ือสีขาว+กระโปรงสี

กรมท่า 
3.การสวมรองเท้าให้สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น (ห้ามสวมรองเท้าแตะ) 
4.ห้ามสวมกางเกงผ้ายีนส์หรือกระโปรงผ้ายีนส์ เว้นแต่ออกปฏิบัติราชการภาคสนาม
นอกพื้นท่ี หรือกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดเป็นการยกเว้นเป็นรายกรณี 
5.ให้แขวนป้ายช่ือทุกครั้งในขณะปฏิบัติงาน 

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๓   เดือนตุลาคม พ.ศ.2552 

 
(นายยุทธศิลป์  ภูโทสุทธิ์) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง 

 

 

 


