เนื่องด้วยมีหลายๆ ท่านยังไม่ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการตามระเบียบ
อย่างถูกต้อง วันนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ไว้เพื่อเป็นข้อมูลต่อไป ดังนี้
>> การเพิ่มสิทธิ
ข้าราชการมีหน้าที่เพิ่มสิทธิตนเอง และผู้ใช้สิทธิร่วม เมื่อท่านได้บรรจุแต่งตั้ง หรือโอน (ย้าย) มาดารงตาแหน่ง ณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และต้องมาแจ้งสิทธิด้วยตัวเองต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยยื่นหลักฐาน ดังนี้
ผู้ใช้สิทธิ (ตนเอง)
1. สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน
จานวน 1 ชุด
ผู้ใช้สิทธิร่วม กรณี บิดา / มารดา
1. สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนสมรส
จานวน
1 ชุด
2. สาเนาใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต)
จานวน 1 ฉบับ
3. ถ้าบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้บิดาใช้สาเนาหนังสือรับรองบุตร (คร.11)
ผู้ใช้สิทธิร่วม กรณี คู่สมรส
1. สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนสมรส
จานวน 1 ชุด
2. สาเนาใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต)
จานวน 1 ฉบับ
ผู้ใช้สิทธิร่วม กรณี บุตร
1. สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน, สูติบัตร
จานวน 1 ชุด
2. ถ้าผู้มีสิทธิเป็นชายไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ใช้สาเนาหนังสือรับรองบุตร
จานวน
1 ฉบับ
>> การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ข้าราชการมีหน้าที่แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของตนเอง และผู้ใช้สิทธิร่วม ต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดังนี้
1. สถานภาพสมรส (หย่า)
2. เปลี่ยน ชื่อ – สกุล
ฉะนั้น หากตรวจสอบพบว่าท่านไม่ดาเนินแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ถือว่าท่านจงใจปกปิดข้อมูลทาให้
ราชการเสียหาย ผิดวินัยร้ายแรงฐาน “จงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของทางราชการ
มติ ค.ร.ม. และนโยบายของรัฐบาล เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง” โทษปลดออก และไล่ออก สถานเดียว
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 (นางสาววิภา แสนชัย ผู้รับผิดชอบ)

การแต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายบรรเจิด ภูสมศรี
ตาแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-00-1101-002
รักษาการในตาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 – 7 สิงหาคม 2563

การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้น
นางสาวมะลิวัลย์ ปัญญาชัย
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต
ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-04-3201-005
ให้ดารงตาแหน่งนักวิชาการเงินละบัญชีชานาญการ
สังกัดกองคลัง

นางสาวปรานอม สวัสดี
วุฒิการศึกษา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-05-4101-014
ให้ดารงตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
สังกัดสานักการช่าง

คาสั่ง อบจ.ชร. ที่ 760/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายศุภชัย จันธิมา
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ
ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-21-4203-022
สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน

คาสั่ง อบจ.ชร. ที่ 494/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

การให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สอบแข่งขันได้
นางนิรมัย อุ่นอินต๊ะ
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เลขที่ตาแหน่ง 12-3-04-3204-001
สังกัดสานักปลัด อบจ.

นางสาวนราพร โพธิษา
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เลขที่ตาแหน่ง 12-2-04-3204-001
สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน

คาสั่ง อบจ.ชร. ที่ 476/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

การแต่งตั้งพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
นายพงษ์สิริ หลวงใจ
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สังกัดสานักปลัด อบจ.

นายพีรชาติ จาปา
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สังกัดสานักปลัด อบจ.

นายเดชายุทภูมิ เชื้อมังราย
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สังกัดสานักการช่าง

นายธวัชชัย เขียวใหญ่
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สังกัดสานักการช่าง

นายสาราญ ไชยชมภู
ตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
สังกัดสานักการช่าง

การแต่งตั้งพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (ต่อ)
นายธีรดนัย หอมเนียม
ตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
สังกัดสานักการช่าง

นายชัยยนต์ ยาวิชัยป้อง
ตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
สังกัดสานักการช่าง

นายเกียรติศักดิ์ ตันลือ
ตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
สังกัดสานักการช่าง

นางลักษณารีย์ มั่งกุง
ตาแหน่งคนงานทั่วไป
สังกัดสานักปลัด อบจ.

นายวีรภัทร วงษา
ตาแหน่งคนงานทั่วไป
สังกัดสานักปลัด อบจ.

คาสั่ง อบจ.ชร. ที่ 506/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)
ครั้งที่ 2/2563 ในหัวข้อ “การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย”
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม รวมพลังคน อบจ.เจียงฮาย Big Cleaning day Clean place safe people
โดยมีกิจกรรม ร่วมกันทาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง และภายในห้องทางาน บริเวณโดยรอบ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning day เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจาปี 2563 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563
เวลา 10.00 น. โดยมีกิจกรรมร่วมกันทาความสะอาดภายในห้องทางานและพื้นที่ส่วนกลาง

“บทเรียนจากไลน์”
โดย...อาจารย์ประวิทย์ เปรื่องการ
อดีตผู้อานวยการส่วนมาตรฐานวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คาถาม 4/3/๖3
คาถาม
อาจารย์คะ มีค รู สังกัดโรงเรี ยนเทศบาล ที่หนูทางาน แกเป็นญาติกับปลัด มีพฤติกรรม มาเซ็น ชื่อ แต่ไ ม่อยู่สอน
ที่โ รงเรี ยน หายไปเป็น วั น ๆ บางครั้ ง ไม่ มาสอนเลย พอมา ก็ มาแจ้ง คนคุมสมุด เซ็น ชื่อ ว่า ลาป่วย แต่ก็ไ ม่ย อมส่ งใบลา
รวมๆ แล้ว ก็ 30 กว่าครั้ง ตอนนี้คนคุมสมุด ปรึกษาด้วยวาจากับรองปลัดฯ รองปลั ด นาเรื่องเรียนปลัด แต่ปลัด นิ่งไม่มีการ
ตอบสนอง คาถามคือ คนคุมสมุดเซ็นชื่อ (เป็นครูในโรงเรียน) ต้องทาอย่างไรดีคะ
ตอบ
ประเด็น
ผู้คุมสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ พบว่า มีผู้ไม่ลงชื่อปฏิบัติราชการ ต้องดาเนินการอย่างไร
สรุป
ต้องรายงาน (เป็นหนังสือ) ตามลาดับชั้นถึงนายกฯ โดยเร็ว
ขยายความ
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ พบว่า มีข้าราชการบางราย
ไม่ลงชื่อในบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ อันอาจถือเป็นความผิดทางวินัย ฐาน
๑. ไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ (ข้อ ๑๖) หรือ
๒. ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ (ข้อ ๑๗ ว ๑)
ในแต่ ละวันต้ องท าบั นทึ กข้ อความรายงานให้ผู้ บังคับบัญชาทราบ และผู้ บังคับบัญชาซึ่งมิใช่นายกฯ ต้ องรายงาน
ตามลาดับชั้นถึงนายกฯ โดยเร็ว (ข้อ ๒๔ ว ๗) เพื่อให้นายกฯ รีบดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยหรือไม่ (ข้อ ๒๔ ว ๕) เนื่องจากมีการอ้างความเจ็บป่วย
การรายงานถือเป็นการปฏิบัติราชการ (ข้อ ๑๐ ว ๑) ตามปกติมักจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ในราชการเพราะหากมีการรายงานด้วยวาจา ย่อมเกิดความยุ่งยากเมื่อจาต้องหาพยานหลักฐาน

กรณี นี้เ มื่ อ เจ้ า หน้า ที่ ไ ด้ ร ายงานด้ ว ยวาจาแล้ ว ไม่บั ง เกิ ด ผลในทางปฏิบั ติ หรื อ ไม่มี ก ารแก้ ไ ขเยี ยวยา เจ้ า หน้ า ที่
ผู้รายงานนั้น ต้ องทารายงานเป็น ลายลักษณ์อักษรในราชการเสนอผู้บังคับบัญชาอีกครั้ง แล้วถ่า ยสาเนาบัน ทึกข้อความ
ฉบับดังกล่าว พร้อมหาพยานรู้เห็นไว้ด้วย (บันทึกข้อความบางฉบับ อาจสูญหายระหว่างนาเสนอ) เพื่อป้องกันตัวเองว่ า
ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของทางราชการ (ข้อ ๑๐ ว ๑) แล้ว และรอ
ผลการพิจารณาสั่งการของนายกฯ
หากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาผู้ ใ ดละเลยไม่ ป ฏิ บั ติ ต่ อ บั น ทึ ก ข้ อ ความดั ง กล่ า ว หรื อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยไม่ สุ จ ริ ต ให้ ถื อ ว่ า
ผู้บังคับบัญชาผู้นั้นกระทาผิดวินัย กรณีเป็นนายกฯ ถือว่าไม่ปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งผู้กากับ
ดูแลต้องดาเนินการตามกฎหมายจัดตั้ง (ข้อ ๒๔ ว ๑๒) ต่อไป
อ้างอิง :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (พ.ศ.๒๕๕๘/๒๕๕๙)
ข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง
ข้อ ๑๖
ข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง
ข้อ ๒๔ วรรคห้า วรรคเจ็ด และวรรคสิบสอง
ขอบคุณทุกความเห็น ครับ

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ที่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตาบลริมกก อาเภเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0 5317 5352 โทรสาร 0 5317 5319 Call Center 1131

