1. กองการเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจาปี 2563 ดังนี้

ในการนี้ การขอพระราชทานเหรี ย ญจักรพรรดิมาลา ประจาปี 2563 ได้เ พิ่มคุณ สมบั ติของผู้ที่ จะขอ
พระราชทาน กรณีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นถูกสอบวินัยแล้ว แต่ ได้รับการงดโทษทางวินัยโดยให้ว่ากล่าว
ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ย่อมไม่อาจถือได้ว่าข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้นรับราชการมาด้วยความ
เรียบร้อย และไม่อยู่ในเกณฑ์เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาแต่อย่างใด
ดังนั้น ในการปฏิบัติราชการ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติราชการด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วย

2. กองการเจ้าหน้าที่จัดอบรม โครงการอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร
อบจ.เชียงราย” ครั้งที่ 1 หัวข้อ “เสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ระหว่างวันที่
27 – 28 พฤศจิ กายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัด ชั้น 4 องค์การบริ หารส่วน
จังหวัดเชียงราย
- วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
(หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Excel)
- วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
(หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Word และ
Microsoft Power Point)
หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมกรุณาเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) และปลั๊กไฟราง เพื่อใช้
ประกอบการฝึกอบรมมาด้วย
3. กองการเจ้าหน้าที่จัดอบรม โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หัวข้อ “แนวทางการ
วิ เ คราะห์ ค่ า งาน (ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ) ในการจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี ( พ.ศ. 2564 – 2566)”
โดยกองการเจ้ า หน้า ที่ ในวันที่ 4 ธัน วาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัด ชั้น 4
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
4. กองการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประกาศ ก.จ.จ. เชียงราย ดังนี้
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการอบจ. ให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นในสายงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๖๒
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู พ.ศ.๒๕๖๒
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๒
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.๒๕๖๒
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒
 สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒

ท่านสามารถติดตามรับข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
http://www.chiangraipao.go.th/ แล้วเข้าไปที่
กองการเจ้าหน้าที่ หมวดหัวข้อ ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย
หรือช่องทาง Line กลุ่มบุคลากร อบจ.เชียงราย

การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
นางรุ่งนภา พัวนุกุลนนท์ ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-01-3105-004
สังกัดสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
อัตราเดือนละ 4,500 -. บาท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562

การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
นายสนั่น ยอดสุวรรณ์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาช่างยนต์)
ให้ดารงตาแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชานาญงาน
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-19-4805-004 สังกัดกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562

การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางสาวพลิศาน์ เชื้อเมืองพาน ตาแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
สังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ย้ายไปดารงตาแหน่งต่างสายงาน
ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-18-3101-010 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

นางอรวรรณ ประเสริฐศิลปกุล ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สังกัดสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ย้ายไปดารงตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดกองคลัง
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-04-4201-003 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

การแต่งตั้งพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจาปีงบประมาณ 2563
1. นางสาวภัทรกันย์ กิติยศ วุฒิการศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) ตาแหน่งผู้ช่วยครู เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท สังกัดสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียน อบจ.เชียงราย)
2. นายเกรี ย งไกร วั น ไชยธนะวงศ์ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษารั ฐ ศาสตรบั ณ ฑิ ต ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยนั ก จั ด การงานทั่ ว ไป
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท สังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. นางสาวจุฑามาศ เพ็ญกุล วุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) ตาแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท สังกัดสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. นายณัฐวุฒิ อินขาว วุฒิการศึกษารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน
5. นายศุ ภชั ย พะอึ วุ ฒิ การศึ กษามั ธยมศึ กษาปี ที่ 6 ต าแหน่ งคนงานทั่ วไป อั ตราค่ าตอบแทน 9,000 บาท
สังกัดสานักการช่าง
6. นายสมชาติ แซวา วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (พื ช ศาสตร์ ) ต าแหน่ ง คนงานทั่ ว ไป
อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท สังกัดสานักการช่าง
7. นายสราวุ ธ จุ มปู วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชี พ ชั้ นสู ง (เทคนิ ค การผลิ ต ) ต าแหน่ ง คนงานทั่ ว ไป
อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท สังกัดสานักช่าง
8. นายธนพั ฒน์ วงค์ สี พรม วุ ฒิ การศึ กษาบริ หารธุ รกิ จบั ณฑิ ต (เศรษฐศาสตร์ ธุ รกิ จ) ต าแหน่ ง คนงานทั่ ว ไป
อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท สังกัดสานักช่าง
9. นางกิติยาพร ผ่านวิริยะกุลชัย วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การบัญชี) ตาแหน่งคนงานทั่วไป
อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท สังกัดสานักการช่าง
10. นายสุทนต์ เฟื่องสท้าน วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาแหน่งคนงานทั่วไป อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท

สังกัดสานักการช่าง
11. นายพนม ศรีจุมปา วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)ตาแหน่งคนงานทั่วไป
อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท สังกัดสานักการช่าง
12. นายอุเทน ราชสมบัติ ตาแหน่งคนงานทั่วไป อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท สังกัดสานักการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (โรงเรียน อบจ.เชียงราย)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เป็นประธานการปฐมนิเทศการบรรจุพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย นาข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีปฏิญาณตน จริยธรรมของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจา และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นข้าราชการและพนักงานที่ดี
เนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมนี้ ร่วมกันประกาศเจตจานงสุจริตรวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน ณ บริเวณลานธงชาติไทย สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจาปี พ.ศ. 2562

“บทเรียนจากไลน์”
โดย...อาจารย์ประวิทย์ เปรื่องการ
อดีตผู้อานวยการส่วนมาตรฐานวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คาถาม 6/11/๖๒

ต้นเรื่อง
1. พนักงานเทศบาล ไม่มาปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ 4-14 ต.ค.62 รวม 11 วัน(แจ้งว่าปุวย)ทางไลน์ให้ลูกน้องทราบ
ต่อมาวันที่ 15 ต.ค.62 มาลงชื่อในสมุดลงเวลา พร้อมยื่นใบลาปุวย ตั้งแต่วันที่ 4 -11ต.ค.62 โดยมีใบรับรองแพทย์เสนอมา
พร้อมใบลาปุวย(ใบรับรองแพทย์ ระบุว่ามาตรวจร่างกายจริง และหมอวินิจฉัยว่า เป็นโรคเครียด ซึ่งในใบรับรองแพทย์ไม่ได้
ระบุให้หยุดพักรักษาตัว) และ
2. ยื่นใบลาพักผ่อน 18 -30 ต.ค.62 และ
3. ในวันที่ 16-17 ต.ค.62 ไม่ได้มาทางาน(แจ้งว่าปุวย) ทางไลน์ให้ลูกน้องทราบ
คาถาม
1. ผู้บังคับบัญชาจะใช้ดุลยพินิจให้ลาปุวยตาม กฎหมาย/ระเบียบใด ได้หรือไม่
2. การนับวันลาปุวย ต้องนับวันเสาร์/วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ด้วยใช่หรือไม่
3. ผู้บังคับบัญชาจะดาเนินการทางวินัยได้หรือไม่ อย่างไร ขอคาแนะนาจากอาจารย์ในข้อระเบียบกฎหมาย ทั้ง 3
ประเด็น ขอบคุณครับ
ตอบ
เคยตอบแล้ว เช่น...
"การลาเป็นสิทธิของข้าราชการ แต่การอนุญาตเป็นอานาจของผู้บังคับบัญชา"
"การลาของข้าราชการส่วนท้ องถิ่น ทั้ง ๑๑ ประเภท ได้รับอนุญาตแล้วจึงไปได้ ยกเว้นการลาปุวยที่มีเหตุจาเป็น
อาจยื่นใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการก็ได้"
"ข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ" เป็นต้น
ผู้มีอานาจอนุญาตให้ลาได้แก่ผู้บังคับบัญชา หาใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ เมื่อประสงค์จะลาต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ
อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิต่าง ๆ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น หากระเบียบกาหนดให้เป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา
ย่อมขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีอานาจว่าจะอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นหรือไม่บนพื้นฐานของความถูกต้องเป็นธรรม

ตามปัญหา
เข้าใจว่าเป็นการสื่อสารเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ แต่ไม่ใช่การลาที่ถูกต้อง ถือว่าไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและ
แบบธรรมเนียมของทางราชการ ซึ่งอาจผิดวินัยฐานอื่นเพิ่มอีกได้ ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาว่าเมื่อทราบเรื่องแล้วจะอนุญาตให้
ลาหรือไม่ และเป็นกรณีที่นายกฯ ต้องดาเนินการทางวินัยฐานดังกล่าวด้วย เพราะพฤติกรรมเป็นการกระทาผิดวินัยแล้ว
ประเด็นคาตอบ
๑. หากผู้นี้ได้ปฏิบัติตามระเบียบ ผู้บังคับบัญชามีอานาจอนุญาตให้ลาปุวยได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ แต่กรณีนี้
นายกฯ ต้องรีบดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยหรือไม่ (ข้อ ๒๔ ว.๕)
๒. ให้นับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกัน รวมเป็นวันลาด้วย (เฉพาะการนับวันลา)
สาหรับวันลาปุวยซึ่งมิใช่วันลาปุวยตาม (๓), วันลากิจส่วนตัว, วันลาพักผ่อน และวันลาไปช่วยเหลือภริยาที่
คลอดบุตร ให้นับเฉพาะวันทาการ
๓. พฤติกรรมตามเล่า อาจถือเป็นความผิดทางวินัย อย่างน้อย ๓ ฐาน คือ
(๑) ฐานไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ (ข้อ ๑๖)
(๒) ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ (ข้อ ๑๗)
(๓) ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา (ข้อ ๑๕)
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ที่ผลการสอบสวนพิจารณา (ข้อ ๒๔ ว.๔ และ ๕)
อ้างอิง :
๑. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ หมวดว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๔๕
อบจ. ข้อ ๓๒๒, ๓๒๓ วรรคหนึ่ง
เทศบาล ข้อ ๓๕๐, ๓๕๑ วรรคหนึ่ง
อบต.ข้อ ๓๑๙, ๓๒๐ วรรคหนึ่ง
๒. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (พ.ศ.๒๕๕๘/๒๕๕๙)
ข้อ ๑๕
ข้อ ๑๖
ข้อ ๑๗
ข้อ ๒๔ วรรคสี่ และวรรคห้า
ขอบคุณทุกความเห็น ครับ

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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