
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับสมัครบุคคลสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  จ านวน 7 ต าแหน่ง  17 อัตรา โดยได้รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย www.chaingraipao.go.th  
ตั้งแต่วันท่ี 26 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยดุราชการ เสรจ็สิ้นแล้ว  ดังนี ้
 
  1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)  จ านวน 6 ต าแหน่ง  13 อัตรา  
  (1) ต าแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร จ านวน     1   อัตรา 
  (2) ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จ านวน     1   อัตรา 
  (3) ต าแหน่ง ผู้ช่วยครู  
       - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน     3   อัตรา 
   - สาขาวิชาภาษาจีน จ านวน     1   อัตรา 
   - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน     1   อัตรา    
  - สาขาวิชาพลศึกษา จ านวน     1   อัตรา 
  (4) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา จ านวน  1   อัตรา 
  (5) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน  1   อัตรา 
  (6) ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จ านวน   3   อัตรา 
 
  2. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จ านวน 1 ต าแหน่ง 4 อัตรา 
  (1) ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จ านวน    4   อัตรา 
   

  ขณะน้ีอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหลังจากได้ตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องแล้วและสถานท่ีด าเนินการสอบสรรหาและเลือกสรร ก่อนวัน
ประเมินสมรรถนะ ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้คลี่คลายลง โดยเป็นไป
ตามค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 17/2564 เรื่องก าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ข้อ 1 ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเนียน สถาบันการศึกษาทุกประเภทและสถาบันกวดวิชาเพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ 
การฝึกอบรม หรือการท ากิจกรรมใด ๆ ท่ีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมากท าให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่การใช้เป็นที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
หรือการใช้เป็นสถานท่ีเพื่อให้ความช่วยเหลืออุปการะ หรือการใช้สถานท่ีตามข้อยกเว้นท่ีก าหนดไว้ในข้อ 1 ของข้อก าหนด (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 
พ.ศ. 2564  
  โดยจะปิดประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรไว ้ณ บอร์ดประชาสมัพันธ์ ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย และทางเว็บไซต์ www.chiangraipao.go.th 
 

http://www.chiangraipao.go.th/


  

 

 

  

 
 

 
 

ประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการขอรับบ านาญปกติและบ าเหน็จด ารงชีพ  
ข้าราชการท้องถิ่น (กบท.) เทียบเคียงโดยอนุโลม 

 
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น 
  1) กรณีรับบ าเหน็จ  
    = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x อายุราชการ (รวมอายุราชการทวีคูณ) 
   กรณีนี้จะได้รับเงินก้อนเดียวสิทธิต่างๆ ระงับไป ยกเว้นการขอพระราชทานเพลิงศพ 
 
  2) กรณีรับบ านาญ  
    = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x อายุราชการ (รวมอายุราชการทวีคูณ เกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี) หาร 50 
   กรณีนี้จะได้รับเงินทุกเดือนจนกว่าจะเสียชีวิต และยังมีสิทธิได้รับ 

ก. ค่ารักษาพยาบาลของตนเอง คู่สมรสและบิดามารดา บุตรที่ไร้ความสามารถ ยกเว้นบุตรปกติที่อายุครบ    
20 ปีบริบูรณ์ 

      ข. ค่าเล่าเรียนบุตร เบิกได้ถึงอายุ 25 ปีบริบูรณ์ 

      ค. บ าเหน็จด ารงชีพ = เงินบ านาญ x 15 เท่า 
 เมื่อเกษียณได้รับเลย 200,000 บาท 
 เมื่ออายุครบ 65 ปี ไม่เกิน 200,000 บาท  
 เมือ่อายุครบ 70 ปี ได้อีก 100,000 บาท แต่ทั้งหมดนี้ไม่เกิน 15 เท่าของเงินบ านาญ 

      ง. เงินช่วยพิเศษ (ถึงแก่กรรม)  
    = เงินบ านาญ x 3 เท่า 

 มอบให้กับผู้ที่ผู้รับบ านาญแสดงเจตนาหรือทายาทตามกฎหมาย 

      จ. เงินบ าเหน็จตกทอด (ถึงแก่กรรม)  
    = เงินบ านาญ x 30 เท่า (กรณีไม่เบิกตาม ค.)  

 เงินบ าเหน็จด ารงชีพที่เบิกไปแล้ว มอบให้กับทายาทตามกฎหมายหรือผู้ที่ผู้รับบ านาญแสดงเจตนา  
(กรณีที่ไม่มีทายาท) 

 
 
 
 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  
กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 



 

 

 

 

  

ที ่ ประเด็นความรู ้ ส่วนราชการทีร่ับผิดชอบ วิธีด าเนินการ 
ห้วงเวลา  

ที่ด าเนินการ 
1 
 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กองคลัง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เดือนพฤษภาคม 2564 

เดือนพฤษภาคม 
2564 

2 การเขียนโครงการและขั้นตอนการเสนอ
โครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณ 
อบจ. 

กองแผนและงบประมาณ/ 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต/ 
ส านักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. การประชุมหวัหนา้ส่วนราชการประจ าเดือน/
การประชุมประจ าเดือนของแต่ละส่วนราชการ 
2. การประชุมอื่นๆ เช่นกลุม่ผู้น าชุมชน 
องค์กรต่างๆ หรือการออกเวทีประชาคม ฯลฯ 
3. การอบรมโดยวิทยากรจากภายนอก 

เดือนพฤษภาคม – 
กันยายน 2564 

3 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
 

กองการเจ้าหน้าที ่ การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
- แบ่งปันความรู้โดยท า work shop ในการ
ประชุมประจ าเดือนของแต่ละส านกั/กอง 

เดือนมิถุนายน 
2564 

 
4 การก าหนดคณุลักษณะเฉพาะของพัสด ุ

ที่จะจัดซื้อ 
กองพัสดุและทรัพย์สิน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เดือนพฤษภาคม 

2564 
5 การตรวจสอบพัสดุประจ าปี กรณีเพื่อ

ด าเนินการจ าหน่ายพสัด ุ
กองพัสดุและทรัพย์สิน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เดือนพฤษภาคม 

2564 
6 การจัดการความรู้ความเข้าใจในการยื่น

บัญชีทรัพย์สินและหนีส้ินต่อ ป.ป.ช. 
ส านักงานเลขานุการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge Forum 
การบรรยายอภิปรายซักถาม/ฝึกปฏิบัติจาก
แบบฝึกปฏิบตั ิ

เดือนมีนาคม 
2564 

7 ขั้นตอนการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
 

ส านักงานเลขานุการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

1. ฝึกปฏบิัติโดยการบรรยายโดยการประชุม 
ช้ีแจงท าความเข้าใจร่วมกับบุคลากรในสังกัด
ส านักเลขานุการ อบจ. 
2. เผยแพร่เอกสารให้บุคลากร อบจ.และ
สมาชิกสภา อบจ. 
3. การจัดเก็บข้อมูลเป็นศูนย์ความรู้ขององค์กร 

หลังจากการจดัท า
คู่มือการปฏิบตัิงาน
เสร็จเรียบร้อยเป็น

รูปเลม่ 
เดือน มีนาคม – 
กันยายน 2564 

8 การถ่ายถอดความรู้การจัดท าถนนดิน
ซีเมนตผ์สมยางพารา 

ส านักช่าง สัมมนาเชิงวิชาการ จัดแปลงสาธิต ปฏิบัติงาน
จริงในพื้นที่ จังหวัดเชียราย (18 อ าเภอ) 
ปีงบประมาณ 2564 

ปีงบประมาณ 
2564 

9 ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส ์
Smart Office (E- office) 

ส านักปลดั อบจ. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 

เดือนมิถุนายน 
2564 

10 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปน็
พนักงานจ้างของ อบจ. 

กองการเจ้าหน้าที ่ 1. ประชุมของผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
2. การประชุมภายในส่วนราชการของ อบจ 

เดือนกันยายน 
2564 

11 การป้องกันภัยกรณีเกิดอัคคีภัย 
ในอาคารและแผนดินไหว 

กองป้องกันและบรรเทา- 
สาธารณภัย 

จัดฝึกอบรมด้านการป้องกันอัคคีภยั  
ซ้อมอพยพแผ่นดินไหว 

เดือนมีนาคม-
สิงหาคม 2564 

12 การด าเนินการทางวินัย กองการเจ้าหน้าที ่ 1. การประชาสมัพันธ์เสียงตามสาย 
2. การอบรม สัมมนา ของหน่วยงาน 
3. การประชุมภายในส่วนราชการ 

เดือนกันยายน 
2564 

13 การช าระภาษีและค่าธรรมเนียมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แบบออนไลน ์

กองคลัง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เดือนกรกฎาคม 2564 

เดือนกรกฎาคม 
2564 

14 การประเมินความเสีย่งเพื่อวางแผน 
การจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน 

หน่วยตรวจสอบภายใน แบ่งปันความรู้โดยท า work shop ทุกส่วน
ราชการ 

เดือนสิงหาคม 
2564 

การด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ในองค์กร  
(Knowledge Management Action Plan) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

โดยน าแผนไปสู่การปฏิบัตใินปงีบประมาณ พ.ศ.2564 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม รวมพลังคน อบจ.เจียงฮาย 
BIG CLEANING DAY CLEAN PLACE SAFE PEOPLE  

ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564  ณ ส านักงาน อบจ.เชียงราย 

ใตร้ ัว้ อบจ. 



 

  

กองการเจ้าหน้าที่จัดการประชุมคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 2/2564   

เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564  ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา อบจ.เชียงราย 

ใตร้ ัว้ อบจ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“บทเรียนจากไลน”์ 
โดย...อาจารย์ประวิทย์  เปรื่องการ 

อดีตผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ค าถาม  ๒๖/๔/๖๔ 

  เรียนสอบถามท่านอาจารย์ค่ะ กรณีตั้งสอบวินัยร้ายแรง กรณีเสพยาเสพติด และมีค าสั่งให้ข้าราชการผู้ถูกสอบออกจากราชการ   
ไว้ก่อน ผลการพิจารณาของ มติ ก. จังหวัด  เป็นการกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง เนื่องจากผู้นั้นพ้นสภาพจากการเป็นผู้เสพยาเสพติด ให้ลงโทษ
ลดขั้นเงินเดือน 1 ข้ัน ให้นายกสั่งให้ข้าราชการผูน้ั้นกลบัเข้าราชการ จึงขอเรียนถามใน 3 ประเด็น ดังนี ้
  1. เทศบาลต้องออกค าสั่งให้ข้าราชผูน้ั้นกลบัเข้ารับราชการ มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนใช่หรือไม่ 
  2. การจ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้น สามารถจ่ายคืนให้ได้มากน้อยแค่ไหน เพียงใด  
  3. จะต้องมีการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้แก่ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ในช่วงระหว่างถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือไม่ 
 

ตอบ หากมีข้อมูลต่อไปนี ้
  ๑. ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน [ข้อ ๗๕ ว ๒ (๒)]  
  ๒. ความเห็นของนายกฯ [ข้อ ๗๗ ว ๑ (๑) หรือ (๒)] ว่า เห็นควรให้ลงโทษสถานใด" ก่อนรายงาน ก.จังหวัด และรายงานเมื่อใด 
  ๓. วันที่ระบุในเอกสารของสถานบ าบัดรักษาวา่ผู้ถูกกล่าวหาพน้จากสภาพการใช้ยาเสพติด 

๔. ก.จังหวัดพิจารณาและมีมติเมื่อใด 
           ๕. ผู้นั้นถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด เป็นระยะเวลาเทา่ใด เป็นตน้ 
           
  ค าตอบจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

๑. การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ต้องสั่งให้ออกไว้ก่อนตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา (ข้อ ๑๙ ประกอบข้อ ๑๕) เมื่อ ก.จังหวัด 
พิจารณาและมีมติให้กลับเข้ารับราชการ [ข้อ ๒๒ (๓) ประกอบ ว ๓๕] นายกฯ ต้องออกค าสั่งตามแบบ พอก.๔ ให้ผู้นั้นกลบัเข้ารับราชการ
โดยมีความผดิ (ข้อ ๒๓) ให้มีผลไม่ก่อนวันออกค าสั่ง (เชน่ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตน้ไป สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔...เป็นต้น) จากนั้น   
ให้ออกค าสั่งลงโทษลดขัน้เงินเดอืน ๑ ขั้นตามแบบ ลท.๓ [ข้อ ๘๔ ว ๔ (๒)] 
  ๒. การจ่ายเงินเดือนระหว่างถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้จ่ายได้ไม่เกินคร่ึงหนึง่ของเงินเดือนที่ได้รับก่อนวนัถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนตามที่ ก.จังหวัด จะได้ก าหนด แต่เฉพาะค่าเช่าบ้านให้จ่ายให้เต็ม [กระท าผิดวินัยจนถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น] [ข้อ ๔ (๓)] 
  ๓. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนครึ่งขั้นให้ผู้นั้นระหว่างถูกสั่งออกจากราชการไว้ก่อน ไม่อาจกระท าได้ [ข้อ ๘ (๒) (๓) หรือ (๙)] 
          หมายเหตุ 
          ๑. ผู้นั้นได้รับประโยชนจ์ากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เร่ือง แนวทางปฏิบตัิเก่ียวกับการให้โอกาสผู้ติดเชื้อ
เอดส์ คนพิการ และผู้เสพหรือผูต้ิดยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติดแล้ว ไม่ให้ต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 
ดังนั้น ผู้มีอ านาจจึงกระท าได้เพียงลงโทษขั้นสงูสุดของสถานโทษทางวนิัยอย่างไม่ร้ายแรง คือ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น [ข้อ ๒๕ ว ๒ (๓)] 
เท่านั้น 
          ๒. ในขณะที่ผู้มีอ านาจพิจารณา ผู้ถูกกลา่วหาต้องพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติดแล้วเทา่นั้น (ไม่ควรเกิดจากการ "รอ" ให้พ้น เพื่อให้
ผู้นั้นได้รับประโยชน์ เพราะอาจเกิดประเด็นในภายหลังได้) 
           
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“บทเรียนจากไลน”์ 
(ต่อ) 

 
          อ้างอิง : 
          ๑. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (พ.ศ.๒๕๕๘/๒๕๕๙) 
               ข้อ ๑๕ 
               ข้อ ๑๙ 
               ข้อ ๒๒ (๓) 
               ข้อ ๒๓               
          ๒. หนังส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว ๓๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
          ๓. หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินเดือน (ข้าราชการท้องถิ่น) ผู้ถูกสั่งพักราชการ ผู้ถูกสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ผู้ร้องทุกข์ค าสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน ผู้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
               ข้อ ๔ (๓)  
          ๔. หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน (ข้าราชการท้องถิน่) พ.ศ.๒๕๕๘ 
               ข้อ ๘ (๒) (๓) หรือ (๙) 
          ๕. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวนิัย (พ.ศ.๒๕๕๘/๒๕๕๙) 
               ข้อ ๒๕ วรรคสอง (๓) 
               ข้อ ๘๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ (๒) 
 

ขอบคุณครับ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

  

 
 

 
 

ท่านสามารถติดตามรับข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
hpptp://www.chiangraipao.go.th/หรือ 

Facebook ค้นหา : กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงราย 
หรือติดต่อด้วยตนเอง  ณ กองการเจ้าหน้าที่ ช้ัน 3 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หรือ 
โทรศัพท์ 0 5317 5352 
โทรสาร 0 5317 5319 

 


