เนื่องด้วยมีหลายๆ เรื่องที่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายควรทราบ วันนี้ กองการเจ้าหน้าที่
จึงขอประชาสัมพันธ์ไว้เพื่อเป็นข้อมูลต่อไป ดังนี้
>> การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร อบจ.เชียงราย 3 ปี
โดยในเดือน มิถุนายน นี้ กองการเจ้าหน้าที่จะดาเนินการสารวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรม และเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมที่ อบจ.เชียงราย ดาเนินการเอง โดยทาการสารวจเป็นรายบุคคล ขอให้ทุกท่านแจ้งความต้องการ
เข้ารับการการฝึกอบรมตามหลักสูตร / ความรู้ / ทักษะ / สมรรถนะ / ปัญหา / อุปสรรค์ ของท่าน เพื่อจะได้นามา
เป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรต่อไป
>> แจ้งการสารวจคุณวุฒิที่สูงขึ้น หรือคุณวุฒิที่เพิ่มเติม
โดยให้บุคลากรสารวจคุณวุฒิของตนเองในเว็บไซต์ อบจ.เชียงราย ในหัวข้อ “ระบบงานบริหารงานบุคคล”
โดยใส่ ชื่อ – สกุล รหัสผ่าน คือ เลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก ของตนเอง และตรวจสอบคุณวุฒิว่า
ถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่ และหากพบว่าข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ขอให้ส่งคุณวุฒิที่สูงขึ้น หรือคุณวุฒิเพิ่มเติมอื่น
ให้กองการเจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อกองการเจ้าหน้าที่จะได้บันทึกไว้ในระบบบริหารงานบุคคล ของ อบจ.เชียงราย / ระบบ
บริหารงานบุคคลแห่งชาติ (LHR) ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น / รวมทั้งบันทึกใน ก.พ.7 ของแต่ละท่านด้วย

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 (นางสาวสุมิตรา บางขะกูล ผู้รับผิดชอบ)

การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
นางสาวกริชรีย์ สร้อยนาค
วุฒิการศึกษา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ให้ดารงตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-05-3101-014
สังกัด สานักการช่าง

นายเอกสิทธิ์ สวัสดิ์นที
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ให้ดารงตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-08-3103-010
สังกัด สานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คาสั่ง อบจ.ชร. ที่ 989/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรือโทสัณหวัช อินนา
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
สังกัดกองแผนและงบประมาณ ย้ายเปลี่ยนสังกัด
ไปดารงตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-01-4101-001
สังกัด สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ต่อ)
สิบเอกดนัย คาใส
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน ย้ายไปดารงตาแหน่งประเภทเดียวกัน
แต่ต่างสายงาน ตาแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-05-4705-006
สังกัด สานักการช่าง

คาสั่ง อบจ.ชร. ที่ 988/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ
นายประจวบ สายเมืองนาย
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสารวจ (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-05-2103-004
สังกัดสานักการช่าง
ขอลาออกจากราชการด้วยเหตุรับราชการนาน

คาสั่ง อบจ.ชร. ที่ 983/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ (ต่อ)

นางสาวนริสรินทร์ อินต๊ะศิลป์
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-19-3602-002
สังกัดกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขอลาออกจากราชการด้วยเหตุรับราชการนาน

คาสั่ง อบจ.ชร. ที่ 528/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
การแต่งตั้งพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

นางสาวธัญญาภรณ์ เตมีศักดิ์
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
ตาแหน่ง ผู้ช่วยครู เอกสังคมศึกษา
สังกัดสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

คาสั่ง อบจ.ชร. ที่ 984/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

“เมื่อท่านอยู่เราอบอุ่นใจ เมื่อท่านจากไปเราคิดถึง ภาพท่านจะยังติดตราตรึง และจะยังคิดถึงตลอดไป…”
กราบหัวหน้าไพรวรรณ์ อารีย์ ด้วยความเคารพรักตลอดนิรันดร์ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 กองการเจ้าหน้าที่ประจาจุดคัดกรอง และดาเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายข้าราชการ
พนักงานผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้มาติดต่อใช้บริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 กองการเจ้าหน้าที่ โดย น.ส.กนกวรรณ อินปันส่วน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ได้ร่วมจัดรายการประชาสัมพันธ์นาเสนอเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 ในรายการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย CRPAO NEW REPORT.

“บทเรียนจากไลน์”
โดย...อาจารย์ประวิทย์ เปรื่องการ
อดีตผู้อานวยการส่วนมาตรฐานวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คาถาม 22/4/๖3
คาถาม
รบกวนสอบถามค่ะ กรณีข้าราชการกู้เงินจากธนาคาร และให้ข้าราชการอีกคนค้าประกัน ต่อมาผู้กู้ไม่ชาระเงิน กู้
จนเป็นเหตุให้ผู้ค้าเกิดความเดือดร้อน จึงการร้องเรียนมาทางนายก และนายกได้ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง ประเด็นคาถาม : นายก อปท. สามารถนาเหตุนี้มาลงโทษทางวินัยแก่ผู้กู้ได้หรื อไม่ หากลงโทษทางวินัยได้
ผูก้ ผู้ ดิ ในฐานใด ขอบพระคุณมากค่ะ
ตอบ
"เป็น หนี้แ ล้ วไม่ชาระ ผิด วินั ยฐานประพฤติชั่ว" ตามข้ อ ๒๓ ส่ว นจะร้ า ยแรงหรื อไม่ ขึ้น อยู่ กับพฤติก รรมที่ผู้นั้ น
ได้กระทาลง
กรณีเมื่อนายกฯ ได้ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ข้อ ๒๖ ว ๕) แล้ว สามารถออกคาสั่งลงโทษวินัย
อย่า งไม่ร้ ายแรง (ภาค/ตัด /ลด) ได้ เลย (ข้อ ๘๔ ว ๑) แล้วรายงานการดาเนินการทางวินัยรายดังกล่าวไปยัง ก.จังหวัด
เพื่อพิจารณา (ข้อ ๘๗ ว ๑) เมื่อ ก.จังหวัด พิจารณาและมีมติเป็นประการใด ให้นายกฯ สั่งหรือปฏิบัติให้ เ ป็นไปตามนั้น
(ข้อ ๘๗ ว ๔)
อ้างอิง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (พ.ศ.๒๕๕๘/๒๕๕๙)
ข้อ ๒๓
ข้อ ๒๖ วรรคห้า
ข้อ ๘๔ วรรคหนึ่ง
ขัอ ๘๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสี
ขอบคุณทุกความเห็น ครับ

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

