ปีที่ 7 ฉบับที่ 54 เดือนเมษายน 2562

กาหนดเหตุผลความจาเป็นอย่างยิ่งกรณีโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
มีมติเห็นชอบว่า เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามข้อ 22 ของประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 จึงกาหนดเหตุผลความจาเป็นในการขอโอนของข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หากผ่านการทดลอง
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการให้ ส ามารถที่ จ ะโอนได้ กรณี มี เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง และเพื่ อ
ประโยชน์ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดถึงการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ
ก.อบต.จังหวัด พิจารณาภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
1. เกิดการขัดแย้งหรือความคับข้องใจในการปฏิบัติงานกับผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการหรือผู้ร่วมปฏิบัติงาน หรือผู้นาชุมชนในพื้นที่ จนเป็นเหตุ
ไม่ ส ามารถที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ได้ ซึ่ ง อาจเป็ น เหตุ ห รื อ ท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการนั้ น
ขาดประสิทธิภาพ หรือเป็นการส่อที่แสดงให้เห็นว่าจะมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น
2. ภาระทางด้านครอบครัวที่ต้องดูแลบิดาหรือมารดาหรืออุปการะบุคคลในครอบครัว
ที่เจ็บป่วยร้ายแรง หรือทุพพลภาพ
ทั้งนี้ การโอนกรณีดังกล่าว ให้โอนได้เฉพาะในกลุ่มภาค/เขต ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
เท่านั้น ไม่สามารถโอนข้ามเขต ถึงแม้จะอยู่ในกลุ่มภาคเดียวกัน

การแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนให้ดารงตาแหน่งบริหาร

นางสาวยุพเรศ กันทวี ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) เทศบาลตาบลดงเจน จังหวัดพะเยา
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562

นางสาวอโนชา คาสุทธิ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เทศบาลตาบลไม้ยา จังหวัดเชียงราย
ให้ดารงตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) สังกัดกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562

การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

นางรัตน์มิกา ติดรักษ์ ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-04-3201-003 สังกัดกองคลัง
ให้ดารงตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562

การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ต่อ)

นายชรัญญู สุวรรณทา ตาแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ช่างโยธา)
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-05-4701-007 สังกัดสานักการช่าง
ให้ดารงตาแหน่งนายช่างโยธาชานาญงาน
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางสาวรัชนีกร ชัยสนิท สอบแข่งขันได้ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
บัญชี กสถ. ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
แข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน สังกัดกองกิจการสภา อบจ.
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562

นางสาวกัญญานี คาโล้น สอบแข่งขันได้ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
บัญชี กสถ. ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
แข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน สังกัดสานักการช่าง
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมล้างทาความสะอาดพื้นถนนบริเวณ
สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อลดภาวะฝุ่นละอองและเพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมประเพณีนมัสการและสรงน้าพระธาตุดอยตุง
“2001 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” ประจาปี 2562

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 กองการเจ้าหน้าที่ ได้จดั ทาโครงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (Knowledge Management : KM) ประจาปีงบประมาณ 2562 ในหัวข้อ “แนวทางการเบิกจ่ายเงินของ อปท.”
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ชั้น 4

“บทเรียนจากไลน์”
โดย...อาจารย์ประวิทย์ เปรื่องการ
อดีตผู้อานวยการส่วนมาตรฐานวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คาถาม ๒๐/๓/๖๒
กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ จนท.หญิงคนหนึ่ง ยื่นใบลาป่วยครึ่งวันเช้ามาแล้ว 30 กว่าวัน ในเวลาไล่เลี่ยกัน ผมซึ่ง
เป็นนายกก็อนุญาต ผมถามว่าป่วยเป็นอะไรบ่อยจัง พอช่วงบ่ายก็มาทางานปกติ เขาบอกว่าเป็นสิทธิของเขา ผมจึงให้ จนท.
อีกคนไปสืบจึงรู้ว่าแกตื่นสายมาทางานไม่ทัน ผมบอกแกว่าเธอไม่ได้ป่วยจริงครั้งต่อไปจะไม่อนุญาต แกยืนยันว่า "เป็นสิทธิ
อันชอบธรรมตามกฎหมาย" ผมล่ะมึน จะทาอย่างไรดีครับกับเรื่องนี้ ผมเกรงว่าปล่อยไปมันจะเสียหาย เพราะอายุยังน้อย
ยังไม่มีครอบครัว โปรดหาทางออกให้ผมด้วย ขอบพระคุณมากครับท่านอาจารย์
ตอบ
"การลาเป็นสิทธิของข้าราชการ แต่การอนุญาตเป็นอานาจของผู้บังคับบัญชา"
"ขี้เ ซาอย่างนี้" จะแนะนาให้มาพักที่สานักงานหรือบ้า นนายกฯ ก็เ กรงจะมีเรื่ องใหม่ขึ้น มาอีก เพราะลูกน้องท่า น
เป็นหญิงและยังโสด
ทางที่ดีที่สุด หากข้าราชการรายนี้ปรับตัวเองให้เหมือนกับข้าราชการทั่วไปได้ ปัญหา..จบ..!!
ประเด็น
การลาเป็นสิทธิอันชอบธรรมของข้าราชการ ใช่หรือไม่
สรุปสั้น
ใช่..แต่ต้องใช้โดยสุจริต
ขยายความ
แยกอธิบาย ดังนี้
๑. การลาของข้าราชการ มีทั้งสิ้น ๑๑ ประเภท เช่น ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน เป็นต้น การลาต้องยื่นใบลาล่วงหน้า
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงหยุดราชการได้ เว้นแต่การลาป่วยกรณีจาเป็น ให้เสนอใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
๒. การหยุ ด ราชการโดยที่ ยั ง ไม่ ท ราบว่ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาอนุ ญ าตหรื อ ไม่ อาจมี ป ระเด็ น การละทิ้ ง หน้ า ที่ ร าชการ
หากผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาต (ผู้บังคับบัญชาต้องใช้อานาจด้วยความตั้งใจดี และชอบด้วยทานองคลองธรรม)
๓. การลาสามารถลาตั้งแต่ครึ่งวันขึ้นไปได้ เช่นเดียวกับการขาดราชการต้องขาดตั้งแต่ครึ่งวันขึ้นไปเช่นเดียวกัน
๔. การยื่นใบลาป่วยเท็จ เป็นความผิด ทางวินัย (ข้อ ๑๕) นายกฯ อาจลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ข้อ ๘๔) ได้
แต่ หากการลาป่ว ยเท็จ นั้น เป็ น เหตุ ใ ห้ เ สี ยหายแก่ ร าชการอย่ า งร้ า ยแรง อาจถู กลงโทษทางวิ นัย อย่ า งร้ า ยแรง (ข้อ ๘๕)
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการสอบสวนพิจารณา

ดังนั้น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจะหยุดราชการได้ ต้องมีองค์ประกอบ ๒ ประการ คือ
๑. การลา (เสนอความประสงค์ที่จะหยุดราชการ) และ
๒. การอนุญาต (จากผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจ)
ซึ่งทั้งสองส่วนต้องกระทาโดยสุจริต

ข้อแนะนา
แม้การลาจะเป็นสิทธิของข้าราชการ แต่การใช้สิทธินั้นต้องสุจริต หาไม่แล้วอาจเกิดความเสียหาย กรณีนี้หากให้
เจ้าตัวทาบันทึกชี้แจง คงไม่ได้ความจริง จึงควรดาเนินการ ดังนี้
๑. เสริมสร้างและพัฒนาให้มีวินัย ปลูกจิตสานึกในการรักษาวินัย (ข้อ ๒๔ ว.๑)
๒. เรียกมาว่ากล่าวตักเตือนทางบริหาร (ไม่ต้องสอบสวน/ไม่ใช่วินัย/ไม่ต้องรายงาน ก.จังหวัด)
๓. ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง (ไม่มีผลกระทบใด ๆ ทางกฎหมาย ยกเว้นกระทบด้านจิตใจ)
๔. หากไม่เป็นผล ควรสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แล้วสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ภาค/ตัด/ลด)
ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา (ข้อ ๑๕ ว.๑ ข้อ ๘๔) และรายงานไปยัง ก.จังหวัดเพื่อพิจารณา (ข้อ ๘๗ ว.๑)
๕. ถ้ า พฤติ กรรมดั ง กล่ า วเป็ น เหตุ ใ ห้ เ สี ย หายแก่ ร าชการอย่า งร้ า ยแรง ต้ อ งแต่ งตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย
อย่างร้ายแรง (แบบ สว.๑) แล้วเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.จังหวัดเพื่อลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง (ปลด/ไล่) ฐานรายงานเท็จ
เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง (ข้อ ๑๕ ว.๒ ข้อ ๘๕)
ข้อควรคานึง
พฤติ กรรมกรรมที่เกิด ขึ้น เชื่อว่านายกฯ สามารถบริหารจัดการได้ ดังนั้น จึงควรดาเนิน การตามขั้นตอนจากเบา
ไปหาหนัก เพื่อให้โอกาสปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้เป็นข้าราชการที่ดีต่อไป
อ้างอิง :
๑. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (พ.ศ.๒๕๕๘/๒๕๕๙)
ข้อ ๕
ข้อ ๑๕
ข้อ ๒๔ วรรคหนึ่ง วรรคห้า
ข้อ ๒๖ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก
ข้อ ๘๔
ข้อ ๘๕ วรรคหนึ่ง
ข้อ ๘๖ วรรคสอง (๒)
ข้อ ๘๗ วรรคหนึ่ง วรรคหก
๒. หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ น.ว. ๒๐๖๐/๒๔๙๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๔๙๗ (เทียบเคียง)
๓. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ หมวดว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๕
๔. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ วรรคหก
๕. กรมการปกครอง, คู่มือการดาเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อาสารักษา
ดินแดน), ๒๕๔๕, หน้า ๕ และหน้า ๓๒๐.
ขอบคุณทุกความเห็น ครับ

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

