สำเนำถูกต้อง

ระเบียบองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำแคม
ว่ำด้วยกำรแต่งกำยและเครื่องแบบปกติของพนักงำนจ้ำง พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาแคม มีการแต่งกาย
และเครื่องแบบปกติเป็นไปในลักษณะเดียวกัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีระเบียบวินัย และมีส่วนสาคัญที่
สามารถเสริมสร้างความมีวินัยในการปฏิบัติงาน สายการบังคับบัญชาภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐ จึงให้มรี ะเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลนาแคม ว่า
ด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี เรี ย กว่า “ระเบียบองค์การบริห ารส่ ว นตาบลนาแคม ว่าด้ว ยการแต่งกายและ
เครือ่ งแบบปกติ พนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๑ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนีให้บังคับใช้เมื่อพ้น ๓๐ วันนับแต่วันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี
“องค์การบริหารส่วนตาบล” หมายถึง องค์การบริหารส่วนตาบลนาแคม
“พนักงานจ้าง” หมายถึง พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
“นายกองค์การบริหารส่วนตาบล” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแคม
ข้อ ๔ เครื่องแบบปกติ
(๑) หมวก
๑.๑) พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ให้ใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากี หน้าหมวก
ติดตราครุฑพ่าห์ปักดินสีทอง สูง ๔.๕ เซนติเมตร
๑.๒) พนักงานจ้างทั่วไปชาย ให้ใช้ หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีเข้ม หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิน
สีทอง สูง ๔.๕ เซนติเมตร
(๒) เสือ
๒.๑) พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปชาย ให้ใช้เสือได้ ๒ แบบ
แบบที่ ๑ เสือคอพับ สีประเภทสีกากี แขนยาวรัดข้อมือ มีดุมข้างข้อมือข้างละ ๑ ดุม หรือแขนสัน
มีกระเป๋าเย็บติดที่หน้าอกข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเสือมีแถบอยู่ตรงกลางตามแนวดิ่งกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร
มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม หรือเป็นกระเป๋าเสือชนิดไม่มีแถบกลางกระเป๋าและใบปกกระเป๋าเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า มุมกระเป๋าและมุมปกกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม ที่ปากกระเป๋าทังสองข้างติดดุมข้างละ ๑ เม็ด
สาหรับขัดใบปกกระเป๋า ตัวเสือผ่าอกตลอด มีสาบกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ติดดุมตามแนวอกเสือ ๕ ดุม ระยะห่าง
พอสมควร และติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเสือด้านหน้าทังสองข้าง ที่ไหล่เสือประดับอินธนูสีเดียวกับเสือ
ยาวตามความยาวของบ่าเย็บติดกับเสือเหนือบ่าทังสองข้างจากไหล่ไปคอ ปลายมน ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร
ด้านคอกว้าง ๓ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสือ
แบบที่ ๒.../

-๒แบบที่ ๒ เสือคอแบะปล่อยเอว แบบคอตืน สีประเภทสีกากีแขนสัน ตัวเสือผ่าอกตลอด มีดุมที่อก
เสือ ๔ ดุม มีกระเป๋าเย็บติดภายนอกเป็นกระเป๋าบนและล่างอย่างละสองกระเป๋า กระเป๋าบนมีใบปกมนชายปลาย
แหลม มีแถบกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ตรงกึ่งกลางกระเป๋าทางดิ่ง กระเป๋าล่างเป็นกระเป๋าย่ามมีใบปกรูปตัด มีฝา
กระเป๋าทังสองกระเป๋าติดดุม ข้างละ ๑ ดุม สาหรับขัดกับใบปกกระเป๋า ที่เอวด้านหลังคาดด้วยผ้าสีเดียวกับเสือ
ขนาดกว้าง ๕ เซนติเมตร ชายเสื อที่ตะเข็บกลางหลังเปิดไว้ถึงผ้าคาดเอว ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเสือ
ด้านหน้าทังสองข้าง
๒.๒) พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปหญิง ให้ใช้เสือได้ ๒ แบบ
แบบที่ ๑ อนุโลมตามแบบเสือของพนักงานจ้างตามภารกิจชาย
แบบที่ ๒ เสือคอแบะปล่อยเอว สีประเภทสีกากี สีเดียวกับกระโปรงหรือกางเกง ผ่าอกตลอดตัวเสือ
ไม่มีสาบ แขนสันเหนือศอกเล็กน้อย ตลบชายกว้างประมาณ ๕ เซนติเมตร ด้านหน้ามี คิวตามสาบ มีดุม ๓ ดุม
ต่อด้านหน้าและด้านหลังยาวตามตัว ติดเครื่องหมายแสดสังกัดที่ปกคอแบะทังสองข้าง มีกระเป๋าข้างละ ๑ กระเป๋า
เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อยไม่มีปกกระเป๋า
(๓) ลักษณะเครื่องหมายสัญลักษณ์ (อาร์มติดไหล่ทังสองด้าน)
(๔) กางเกง กระโปรง
๔.๑) พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปชาย ให้ใช้กางเกงแบบราชการสีประเภทสีกากี
ขายาว ไม่พับปลายขา
๔.๒) พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปหญิง ให้ใช้กระโปรงสีประเภทสีกากียาวปิด
เข่า ปลายบานเล็กน้อยหรือกางเกงแบบราชการสีประเภทสีกากีขายาว ไม่พับปลายขา
๔.๓) พนักงานจ้างทั่วไปชาย ที่ปฏิบัติหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความมั่นคง
(เฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่งานเทศกิจ) ให้ใช้กางเกงแบบราชการสีประเภทสีกากี เข้มขายาว ไม่พับ
ปลายขา
(๕) เข็มขัด
๕.๑) พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปชายและหญิง ให้ใช้เข็มขัดทาด้วยด้านถักสี
กากี กว้ าง ๓ เซนติ เมตร หั ว เข็ มขัด ทาด้ ว ยโลหะสี ท องเป็นรู ปสี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ าทางนอน ปลายมน กว้ าง ๓.๕
เซนติ เ มตร มี รู ป ครุ ฑ ดุ น นู น อยู่ กึ่ ง กลางหั ว เข็ ม ขั ด ไม่ มี เ ข็ ม ส าหรั บ สอดรู ปลายเข็ ม ขั ด หุ้ ม ด้ ว ยโลหะสี ท อง
กว้าง ๑ เซนติเมตร
๕.๒) พนักงานจ้างทั่วไปชาย ที่ปฏิบัติหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความมั่นคง
(เฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่งานเทศกิจ) ให้ใช้เข็มขัดทาด้วยหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดา หัวเข็มขัด
สาหรับสอดรู ๒ เข็ม ขนาดกว้าง ๔ เซนติเมตร ยาว ๔.๕ เซนติเมตร หัวครุฑทาด้วยโลหะสีทอง
(๖) รองเท้า ถุงเท้า
ชายให้ใช้รองเท้าหุ้มสันหรือหุ้มข้อหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดา ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีดา
หญิงให้ใช้รองเท้าหุ้มสันหรือรัดสันหนังหรือวัสดุเทียมหนัง สีดาแบบปิดปลายเท้า ไม่มีลวดลาย สัน
สูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร
(๗) เครื่องหมายแสดงสังกัด.../

-๓(๗) เครื่องหมายแสดงสังกัด
ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัดทาด้วยโลหะโปร่งสีทอง ไม่มีขอบ สูง ๒ เซนติเมตร เป็นรูปราชสีห์ติดที่
ปกคอเสือด้านหน้าทังสองข้าง ติดเหนือป้ายชื่อ
(๘) ป้ายชื่อและตาแหน่ง
ให้มีป้ายชื่อพืนสีดา ขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตร ตัวอักษรสีขาว แสดงชื่อตัว
ชื่อสกุล และชื่อตาแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด ประดับที่อกเสือเหนือกระเป๋าบนขวา
(๙) แพรแถบแบบย่อ ให้ติดที่อกเสือเหนือกระเป๋าบนซ้าย
(๑๐) สายนกหวีดและซองกระบอง พนักงานจ้างทั่วไปชาย ที่ปฏิบัติหน้าที่งานรักษาความสงบ
เรียบร้อยและรักษาความมั่นคง (เฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่งานเทศกิจ)
สายนกหวีด ให้ใช้สายนกหวีดทาด้วยไหมหรือด้าย สีเลือดหมูสลับดาเกลียง ๑ เส้น คล้องแขนซ้าย
ใต้อินทรธนูทางด้านไหล่ ปลายมีนกหวีดสอดไว้ในกระเป๋าเสือข้างซ้ายระหว่างดุมกระเป๋าเสือกับไหล่ซ้าย
ซองกระบอง ให้ใช้ซองกระบองทาด้วยหนังหรือวัส ดุเทียมหนัง แขวนกับเข็มขัดด้านขวา พร้อม
กระบอง
ข้อ ๕ ในการปฏิบัติราชการประจาของพนักงานจ้าง อาจแต่งกายตามลักษณะการปฏิบัติงานโดย
สุภาพตามประเพณีนิยมในการปฏิบัติราชการประจาได้ หรือตามนโยบายจังหวัด อาเภอ หรือองค์การบริหารส่วน
ตาบล แล้วแต่กรณี
ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรมหรือการปฏิบัติราชการภาคสนามหรือในเวลาฉุ กเฉินหรือเหตุ
อื่นใด นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแคม จะสั่งให้ใช้หรืองดใช้เครื่องแบบที่กาหนดไว้ในระเบียบนีก็ได้
ข้อ ๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแคม เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี และมี
อานาจตีความ วินิจฉัยและยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายอุดร จันทะภา )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแคม

