ปีที่ 7 ฉบับที่ 55 เดือนพฤษภาคม 2562

ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดให้มีช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียนต่าง ๆ ในกรณีที่มีผู้ได้รับความ
ไม่เป็นธรรมด้านงานบุคคล ในหลายช่องทาง ดังนี้
1. เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ www.officer.chiangraipao.go.th โดยมีวิธี คือ
- เข้าไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์
- เลื่อนไปที่เมนู รับข้อร้องเรียนร้ องทุกข์ จากนั้นคลิกเข้าไปที่หน้าจอจะน าไปสู่ช่องทางการแจ้งเรื่ องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์
ทั้งนี้บุคลากร/ประชาชน/ผู้สนใจทั่วไปจะต้องสมัค รเป็น สมาชิกก่อน โดยระบุ ชื่อผู้ใ ช้งาน/E-Mail และ
รหัสผ่าน ให้ครบทุกช่อง เพื่อสมัครสมาชิกแล้วให้เข้าไปที่เมนูอีกครั้งเพื่อทาการยืนยันการเป็นสมาชิก
- อ่านกติกาในการโพสต์ข้อความ
- เมื่อต้องการสร้างกระทู้ใหม่/หรือตอบกระทู้เพื่อแสดงความคิดเห็น สามารถกลับไปที่หน้าแรก เพื่อเพิ่มเติม
หัวข้อ / คลิกที่ชื่อหัวข้อเพื่อเพิ่มเติมข้อความได้ตามต้องการ
2. Facebook ค้นหา: กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงราย
3. กลุ่ม Line ชื่อกลุ่ม อบจ.เชียงราย
4. E-Mail กองการเจ้าหน้าที่: dvspsn59@gmail.com
5. ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น สายด่วน 1131 หรือที่
สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ชั้น 1
6. ศู น ย์ ด ารงธรรมองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งราย เบอร์ โ ทรศั พท์ 0 5371 7504 ต่ อ 521 หรื อ ที่
สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ชั้น 3
7. ตู้รับฟังความคิดเห็นและเรื่องราวร้องทุกข์บริเวณอาคารสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ชั้น 1
8. ติดต่อด้วยตนเอง ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หรือโทรศัพท์ 0 5317
5352 โทรสาร 0 5317 5319

การยกเลิกคาสั่งย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเฉพาะราย
นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) เลขที่ตาแหน่ง 12-1-18-2101-013
สังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อกลับไปดารงตาแหน่งเดิม
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง) เลขที่ตาแหน่ง 12-1-03-2101-007
สังกัดกองแผนและงบประมาณ

การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในต่างสายงาน
นางนิรมัย อุ่นอินต๊ะ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-21-4203-008 สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน
ย้ายเปลี่ยนสายงานไปดารงตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-01-4101-001 สังกัดสานักปลัด อบจ.
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 กองการเจ้าหน้าที่ ได้จดั ทาโครงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
(Knowledge Management : KM) ประจาปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3/2562 ในหัวข้อ “การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ชั้น 4

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ การสรงน้าพระและการรดน้าดาหัว”
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ. ข้าราชการบานาญ และลูกจ้างประจาที่เกษียณแล้ว

“บทเรียนจากไลน์”
โดย...อาจารย์ประวิทย์ เปรื่องการ
อดีตผู้อานวยการส่วนมาตรฐานวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คาถาม ๘/๓/๖๒
เรียนถามท่านอาจารย์ครับ ผมเป็นเจ้าพนักงานธุรการได้รับมอบหมายให้ควบคุมสมุดลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ราชการ และตกลงกัน
ว่าให้ตีเส้นแดงเวลา 09.00 น.
เรื่องมีอยู่ว่า ปลัดไม่ค่อยลงชื่อตามเวลา บางวันมาทางานพักเดียวก็หายไปทั้งวัน ผมต้องเขียนชื่อให้แล้วเว้นลายเซ็น ไว้ก่อนตีเส้น
แดง จนเมื่อไม่นานมานี้มีพนักงานในเทศบาลพูดกันว่าเอาเปรียบผู้อื่น จะร้องเรียนทั้งปลัดและผม
ขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าผมควรทาอย่างไรดีจึงจะพ้นผิด โปรดช่วยชี้แนะด้วย ขอบพระคุณครับ
ตอบ
ไม่มีสิ่งใดชี้แนะดอก เพราะเป็น "เรื่องเล็กน้อย" ภายในองค์กร ถ้าปลัดไม่มาทางานเลย นั่นแล้ว "เรื่องใหญ่"
อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ใช่เรื่อง "คอขาดบาดตาย" แต่เป็นเรื่องที่ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของ ทาง
ราชการ ดังนี้
๑. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (พ.ศ.๒๕๕๘/๒๕๕๙)
ข้อ ๕ "ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ต้องรักษาวินัยตามที่กาหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้ โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ"
ข้อ ๒๔
วรรคหนึ่ง "ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย"
วรรคสอง "...โดยการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี"
ข้อ ๑๖ "ข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ"
๒. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลฯ (พ.ศ.๒๕๔๔/๒๕๔๕)
ข้อ ๓๔๖
วรรคหนึ่ง "...ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาบัญชีลงเวลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ในสังกัด..."
๓. ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดเวลาทางานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๐๒…
๑. กาหนดเวลาทางาน เริ่มทางานตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หยุดกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น.
ความเห็น
เมื่อข้าราชการทุกคนมาทางาน ต้องลงชื่อและลงเวลามาปฏิบัติราชการ ยิ่งถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาด้วยแล้ว ต้องประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยการลงชื่อและลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.ตามระเบียบ
และแบบธรรมเนียมของทางราชการ
แต่ เ นื่ องจากลั ก ษณะการปฏิ บั ติ ราชการของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชากั บ ผู้ อ ยู่ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ค วามแตกต่ า งกั น ในบางครั้ ง เช่ น
ผู้บังคับบัญชาต้องไปร่วมประชุมนอกสานักงานในช่วงเช้า ไม่สะดวกในการเดินทางเข้ามาลงชื่อตามกาหนดได้ เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่อง
ภายในองค์กรที่ต้องสร้างความเข้าใจ "หากทุกคนรักกัน เรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้น" แน่นอน
ผู้ถามควรนาเรื่องดังกล่าวเข้าปรึกษาท่านปลัด ซึ่งอาจมีการหารือร่วมกันทั้งท่านนายกฯ และกลุ่มบุคคลผู้ที่พูดว่าจะร้องเรียน
เพื่อหาข้อสรุป เชื่อว่าไม่เกินฝีมือในการบริหารจัดการของท่านปลัดดอกกระมัง !!
ขอบคุณทุกความเห็น ครับ

คาถาม ๖/๓/๖๒
เรียนถามครับ
ผมเป็นวิเคราะห์อยู่ที่เทศบาลนี้มา 3 ปี ปรากฏว่ามีพนักงานเทศบาลคนหนึ่งถูกเจ้าของบ้านที่ตนเองเช่าร้องเรียนว่าไม่จ่ายเงินค่า
เช่าบ้านให้เขามาหลายเดือน นายกตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง ต่อมาวันที่ 5 ต.ค.61 ศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายและออก
จากราชการไปแล้ว ปัจจุบันการสอบข้อเท็จจริงก็ยังไม่เสร็จ
หากสอบเสร็จแล้วจาเป็นต้องสอบวินัยสามารถทาได้หรือไม่ อย่างไรครับ
ตอบ
เข้าใจว่า "ทาเรื่องเบิกค่าเช่าบ้าน แต่เมื่อเงินออกแล้วไม่นาไปชาระ"
ประเด็นที่ต้องพิจารณา คือ
๑. หนังสือร้องเรียนนั้น เป็นการกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือไม่
๒. ไม่มีการนาเงินค่าเช่าบ้านที่เบิกจากทางราชการไปชาระให้แก่เจ้าของบ้านเช่า จริงหรือไม่
ประเด็นที่ ๑. สาคัญทีส่ ุด เพราะจะนาไปสู่คาตอบที่วา่ "สามารถดาเนินการทางวินัยผู้ที่ออกจากราชการไปแล้ว" ได้หรือไม่
กรณีการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ได้มีหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ทึ่ นร ๐๒๐๔/ว ๖๑ ลงวันที่ ๓๐
มีนาคม ๒๕๔๑ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๕/ว ๗๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ สรุปว่า การเบิกค่าเช่า
บ้านไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมตามกฎหมาย ให้ระงับการเบิกจ่าย ให้เรียกให้ชดใช้เงินดังกล่าวคืน และหากมีเจตนากระทาความผิด
ให้ถือว่ากระทาโดยทุจริต และมีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
เมื่อนายกฯ สอบข้อเท็จจริง ตามหลักเกณฑ์วินัย ข้อ ๒๔ วรรคห้า แล้ว จึงมีประเด็นว่า
๑. กรรมการสอบข้อเท็จจริงปฏิบตั ิหน้าที่ล่วงมา ๘ เดือน ยังสอบไม่เสร็จ จะดาเนินการอย่างไร
๒. การเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แต่ไม่นาเงินไปชาระแก่เจ้าของบ้านเช่า ผิดวินัยฐานใด
๓. ถ้าผลการสอบข้อเท็จจริงปรากฏมีมูลว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง จะตั้งกรรมการสอบวินัยได้หรือไม่ เพราะเขาได้ออก
จากราชการไปด้วยเหตุขาดคุณสมบัติแล้วเนื่องจากเป็นบุคคลล้มละลาย
สรุปสั้น
๑. ต้องเร่งรัดการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๒. ฐานทุจริต ตาม ว.๖๑ และ ว.๗๕ (อาจประพฤติชั่วได้ ขึ้นอยู่ที่ผลการสอบ)
๓. ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้ (ถ้ามีมูลว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงมาแต่ต้นตาม ว.๖๑ และ ว.๗๕) แต่ต้อง
ไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติ
ขยายความ
๑. การสอบข้อเท็จจริงกรณีนี้ล่าช้าเกินสมควร เพราะเมื่อมีการร้องเรียนกล่าวหาว่าผู้ใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านมิได้นาเงินที่ทาง
ราชการจ่ายให้ไปชาระแก่เจ้าของบ้านเช่าผู้ร้องเรียน มักไม่มีความสลับซับซ้อนอันใด โดยปกติพยานหลักฐานที่จาเป็นต้องรวบรวม ได้แก่
(๑) เจ้าของบ้านเช่าผู้ร้องเรียน
(๒) เจ้าหน้าที่การเงินผู้จ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
(๓) หลักฐานการลงนามรับเงินค่าเช่าบ้านจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกร้องเรียน
(๔) ผู้ถูกร้องเรียน
เท่านั้น

แต่กรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีนี้ ใช้เวลาสอบไปแล้ว ๘ เดือน จึงมีปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้น
ดังนั้น นายกฯ ต้องเร่งรัดการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากล่าช้าไปอีก อาจเกิดความเสียหายแก่ราชการได้
๒. พฤติกรรมดังกล่าว เป็นความผิดทางวินัยฐานทุจริต ตามหลักเกณฑ์วินัย ข้อ ๗ วรรคสาม ตาม ว.๖๑ และ ว.๗๕ (อาจผิด
ฐานประพฤติชั่วได้ ขึ้นอยู่ที่ผลการสอบสวนพิจารณา)
๓. หนังสือร้องเรียนของเจ้าของบ้านเช่า มีประเด็นทีต่ ้องพิจารณาดังกล่าวแล้ว ๒ ประการ คือ
(๑) เป็นการร้องเรียนกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงก่อนออกจากราชการ ตามหลักเกณฑ์วินัย ข้อ ๒๘ วรรคหนึ่ง
ใช่หรือไม่ ถ้าใช่...นายกฯ ต้องออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ ตามข้อ ๒๘
วรรคสอง ประกอบข้อ ๒๖ วรรคหก (ซึ่งเหลือเวลาไม่มาก) โดยให้รีบสรุปผลการสอบข้อเท็จจริง เพื่อตั้งกรรมการสอบวินัยให้ทัน
ภายในกาหนด) หรือ
(๒) หากวินิจฉัยว่าเป็นการกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (มาแต่ต้น) เมื่อผู้นั้นออกจากราชการไปแล้ว ไม่
อาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ข้อ ๒๘ ว.๑) ได้ หรือแม้แต่ผลการสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ก็ไม่อาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้เช่นเดียวกัน เพราะผลการกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ปรากฏเมื่อผู้นั้นได้ออก
จากราชการไปเพราะขาดคุณสมบัติแล้ว จึงไม่ต้องด้วยข้อ ๒๘ วรรคหนึ่ง

ข้อแนะนา
๑. หากพิจารณาตาม ว.๖๑ และ ว.๗๕ จะเห็นเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงก่อนออกจากราชการ
๒. เมื่อตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว ต้องเร่งรัดให้สรุปผลโดยเร็ว เพื่อให้ตั้งกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรงได้ทนั ภายใน
๑๘๐ วัน
๓. ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสอบข้อเท็จจริงถึงเหตุแห่งความล่าช้า
อ้างอิง :
๑. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (พ.ศ.๒๕๕๘/๒๕๕๙)
ข้อ ๗ วรรคสาม
ข้อ ๒๓
ข้อ ๒๔ วรรคห้า
ข้อ ๒๖ วรรคหก
ข้อ ๒๘
๒. หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๔/ว ๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๑
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๕/ว ๗๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗.
ขอบคุณทุกความเห็น ครับ
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