เนื่องด้วยมีหลายๆ ท่านได้สอบถามถึงขั้นตอนการลาออกจากราชการ กรณีที่เป็นข้าราชการท้องถิ่นอยู่แล้ว
(รวมถึงพนักงานจ้างด้วย) ต้องการจะลาออก ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม วันนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ไว้เพื่อเป็น
ข้อมูลต่อไป ดังนี้

>> หนังสือขอลาออก
ข้าราชการ – พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดที่ประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีสาระสาคัญ ตามแบบ ลก 1. (ค้นหาแบบฟอร์มได้ใน Web Page กองการเจ้าหน้าที่)
เพื่อให้นายกฯ เป็นผู้ออกคาสั่งให้ออกจากราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก จังหวัด
>> ต้องยื่นหนังสือขอลาออก ภายใน ...
การยื่นหนังสือลาออกจากราชการ ให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน

ในกรณีผู้ประสงค์จะลาออก ยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน และนายกฯ เห็นว่ามีเหตุผลและ
ความจาเป็น จะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลาออกตามวันที่ขอลาออกก็ได้

ท่านสามารถติดตามรับข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
http://www.chiangraipao.go.th/ หรือ
Facebook ค้นหา : กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงราย
หรือติดต่อด้วยตัวเอง ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หรือโทรศัพท์ 0 5317 5352
โทรสาร 0 5317 5319 (นางสาวนลิดา ขัตติยะ ผู้รับผิดชอบ)

การประเมินผลงานของข้าราชการ อบจ. เพื่อขอรับเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาการ
ตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (วช.)
นายวิโรจน์ จงตระกูล ตาแหน่ง วิศวกรโยธาชานาญการ
วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาเอกวิศวกรรมโยธา
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-05-3701-002
สังกัดสานักการช่าง ให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสายงานนิติการประเภทวิชาการตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (วช.)
ในอัตราเดือนละ 3,500 -. บาท
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
นายประสิทธิ์ เด่นศิริโยธา ตาแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ให้ดารงตาแหน่งนิติกรชานาญการ
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-02-3105-005
สังกัดกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายเอกชัย รัตนแสงสกุล ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์
ให้ดารงตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-04-4101-013
สังกัดกองคลัง

การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางอัญชลี ถุงแก้ว สอบแข่งขันได้ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การเลขานุการ
บรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-21-4203-008 สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวกาญจนา ใจหาญ สอบแข่งขันได้ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
บรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-21-4203-009 สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวจินตรา ใจเที่ยง สอบแข่งขันได้ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจ
บรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-21-4203-012 สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวพิมพ์พรรณ บ้านสระ สอบแข่งขันได้ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พณิชยการ
บรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-21-4203-013 สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน

การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ต่อ)
นางมนฤดี ปวงใจ สอบแข่งขันได้ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
บรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-21-4203-001 สังกัดสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวศิศิรา ศรีรักษ์ สอบแข่งขันได้ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศึกษา
บรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-08-4802-002 สังกัดสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

นางสาวเบญจพร บุญเรือง ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การเลขานุการ)
สังกัดสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
โอนมารับราชการตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-03-4101-011 สังกัดกองแผนและงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

การแต่งตั้งพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

นางสาวเบญจวรรณ ศักดิ์สูง
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่ง ผู้ช่วยครู เอกภาษาอังกฤษ
สังกัดสานักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

นางสาวพิจิฏรา พงศ์โชคดีเลิศ
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
ตาแหน่ง ผู้ช่วยครู เอกสังคมศึกษา
สังกัดสานักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

นางสาวสกุลรัตน์ ทิพรักษ์
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
ตาแหน่ง ผู้ช่วยครู เอกภาษาไทย
สังกัดสานักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

นายกันต์ณภัทร สิริโชติชัยกุล
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่ง ผู้ช่วยครู เอกภาษาอังกฤษ
สังกัดสานักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

การประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชานาญการ จานวน 8 ราย รอบเดือนตุลาคม 2562
ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ จานวน 10 ราย รอบเดือนตุลาคม 2562
ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีสอบภาคสนาม
ในตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และพนักงานขับรถยนต์
ณ ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และโรงเรียนเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม (A-TECH)

“บทเรียนจากไลน์”
โดย...อาจารย์ประวิทย์ เปรื่องการ
อดีตผู้อานวยการส่วนมาตรฐานวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คาถาม 29/1/๖3
คาถาม
เรียนปรึกษาท่านอาจารย์ค่ะ กรณีพนักงานครูเทศบาล ขาดราชการติดต่อกันเกินว่า 15 วัน โดยไม่ทราบสาเหตุนั้น ถือเป็น
การกระทาผิดทางวินัยที่ปรากฏชัดแจ้ง สมควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรืออาจจะไม่แต่งตั้งก็ได้ เพื่อดาเนินการทาง
วินัยกับบุคคลดังดังกล่าว แต่ทางกองการศึกษามาทราบภายหลังว่าถูกดาเนินคดีทางอาญาฐานยักยอกทรัพย์มรดก และได้รับโทษหนัก
ให้จาคุก 1 ปี โดยไม่รอการลงโทษ ซึ่งถือว่าเป็นความผิดที่หนักกว่าความผิดการขาดราชการเกินกว่า 15 วัน และมีความเห็นดังนี้
1. ระงับการเบิกจ่ายเงินเดือน และสิทธิ/สวัสดิการต่างๆ
2. ให้ประสานงานกับศาลจังหวัดเพื่อให้ทราบเรื่องที่ชัดเจนว่าคดีได้ถึงที่สุดแล้วหรือยัง
3 หากคดีนี้ได้ถึงที่สุดแล้ว ให้ดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
ให้ออกจากราชการ ความเห็นนี้ถูกต้องหรือไม่ค่ะ หรือ ต้องมาแต่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหรือไม่ประการใด ขอความ
กรุณาชี้แนะด้วยค่ะอาจารย์/ขอบพระคุณมากค่ะ
ตอบ
เพิ่งตอบไปว่า
"การออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ต้องมีมูลเพียงพอเสียก่อนว่า มีการละทิ้งการทางานจริง แต่
การตรวจสอบเฉพาะสมุดลงเวลามาปฏิบัติงานอย่างเดียว บางครั้งอาจไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงต้องมีการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น
ก่อนว่า มีมูลว่าเขากระทาผิดวินัยหรือไม่ (ข้อ ๒๔ ว ๕) " (คาถาม ๒๗/๑/๖๓)
การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น อาจกระทาได้ โดยการตัง้ กรรมการ
๑. สืบสวน
๒. สอบสวน หรือ
๓. ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ก็ได้ (ข้อ ๒๔ ว ๘)
ดังนั้น กรณีที่จาต้องสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ามีมูลเพียงพอที่จะดาเนินการทางวินัยได้หรือไม่ เช่น
๑. มีหนังสือร้องเรียนโดยปรากฏตัวผู้ร้อง
๒. มีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นกระทาผิดวินัย
โดยยังไม่มีพยานหลักฐานในเบื้องต้น (ข้อ ๒๔ ว ๕) ซึ่งการไม่ลงชื่อมาปฏิบัติราชการ บางครั้งอาจอยู่ในความหมายนี้ (ต้อง
พิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป)

สรุป
๑. ข้าราชการผู้ใดไม่มาทางาน (โดยไม่อาจอ้างกฎหมายได้) ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน
๒. และ ๓. ถูกต้องแล้ว
ขยายความ
๑. เงิน เดือนเป็ นเงินที่ จ่ายให้กั บผู้มีสิทธิ ได้รับเท่านั้น ผู้ ที่ไม่มาท างานโดยไม่อาจอ้างกฎหมายได้ ย่อมไม่มีสิทธิไ ด้รับเงิ น
ดังกล่าว รวมถึงสิทธิสวัสดิการด้านอื่น ๆ ด้วย (ม.๑๖ ว ๒)
๒. กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดถูกควบคุม ขัง หรือจาคุกในคดีอาญาติดต่อกันเกินกว่า ๑๕ วัน [ข้อ ๑๔ (๔)] ผู้นั้นมีหน้าที่
ต้องรายงานให้นายกฯ ทราบ เพื่อขอความเห็นชอบให้ออกจากราชการไว้ก่อน และเพื่อประโยชน์ในการจ่ายเงินเดือน คดีดังกล่าว
จาเลยคงปกปิดสถานะความเป็นข้าราชการ และไม่กล้ารายงานให้นายกฯ ทราบ เป็นเหตุให้นายกฯ ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอย่างร้ายแรง ดังนั้น ต้นสังกัดชอบที่จะมีหนังสือสอบถามผลคดีไปยังศาลเพื่อดาเนินการต่อไป
๓. กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องหาคดีอาญา หรือถูกฟ้องคดีอาญา นายกฯ ต้องดาเนินการทางวิ นัยไปพร้อมกัน (ว ๔) ซึ่ง
กรณีนี้ยังไม่มีการดาเนินการใด ๆ อาจเข้าข่ายละเลยหรือไม่สุจริต (ข้อ ๒๔ ว ๑๒) แต่อย่างไรก็ตาม นายกฯ อาจไม่ทราบข้อมูลด้วย
เหตุผลข้างต้น
ดังนั้น เมื่อ (ความปรากฏต่อนายกฯ ว่า) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัดต้องคาพิพากษาให้ลงโทษจาคุก ๑ ปี โดยไม่รอลง
อาญา นายกฯ จึงต้องดาเนินการทางวินัยทันที (ขัอ ๒๔ ว ๔) โดยไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงอีก
ส่วนกรณีเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งนายกฯ จะดาเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวนได้นั้น ต้องเป็น
กรณีคาพิพากษาถึงที่สุด [ข้อ ๔๖ (๑)] เท่านั้น
อ้างอิง :
๑. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๓๕
มาตรา ๑๖ วรรคสอง
มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๒
๒. หนังสือสานักงาน ก.พ.ที่ สร ๐๙๐๕/ว ๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๐๙
๓. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินยั (พ.ศ.๒๕๕๘/๒๕๕๙)
ข้อ ๑๕
ข้อ ๑๗ วรรคสอง
ข้อ ๒๓ วรรคสอง
ข้อ ๒๔ วรรคสี่ วรรคห้า วรรคเจ็ด และวรรคสิบสอง
ข้อ ๔๖ (๑)
๔. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (พ.ศ.๒๕๕๘/๒๕๕๙)
ข้อ ๑๔ (๔)

ขอบคุณทุกความเห็น ครับ
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