ปีที่ 7 ฉบับที่ 57 เดือนกรกฎาคม 2562

1. รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
องค์การบริหารส่ วนจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุ คคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้า ง
สาหรับปฏิบัติ หน้า ที่ช่วยเหลือภารกิ จหน้าที่ข ององค์ก ารบริหารส่ วนจั งหวั ดเชี ยงราย จานวน 5 ต าแหน่ง 38 อัตรา
สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย http://www.chiangraipao.go.th/ เมนู “ประกาศ
รับสมัคร / โอนย้าย” หรือ Facebook ค้นหา: กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงราย หรือสแกน QR-Code หรือติดต่อด้วย
ตัวเอง ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หรือโทรศัพท์ 0 5317 5352 โทรสาร 0 5317
5319 (นางสาวธนัชญา ใจแปง ผู้รับผิดชอบ)

2. รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วน
ท้ อ งถิ่ น อื่ น หรื อ ข้ า ราชการประเภทอื่ น เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ในสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งราย
จานวน 9 อัตรา สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย http://www.chiangraipao.go.th/
เมนู “ประกาศรับสมัคร / โอนย้าย” หรือ Facebook ค้นหา: กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงราย หรือสแกน QR-Code
หรือติ ด ต่ อด้ วยตั วเอง ณ กองการเจ้ าหน้าที่ ชั้ น 3 องค์ ก ารบริห ารส่ วนจั ง หวั ดเชี ยงราย หรือโทรศั พท์ 0 5317 5352
โทรสาร 0 5317 5319 (นางสาวนลิดา ขัตติยะ ผู้รับผิดชอบ)

การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
นางวิไลพร คาน้อย ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ให้ดารงตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-04-3201-004 สังกัดกองคลัง
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถนุ ายน 2562

นายเมธี ฑีฆายุ ตาแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ช่างก่อสร้าง)
ให้ดารงตาแหน่งนายช่างโยธาชานาญงาน
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-05-4701-009 สังกัดสานักการช่าง
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562

การจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
1. นายพัลลภ ปัญญาบุญ
2. นางสาววลัยพร ยอกสาแล
3. นางสาวนฤมล เตจ๊ะ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
1.
2.
3.
4.
5.

ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา แก้วมณี
นายสุทัศน์ สาปา
นายอนุพงษ์ บุญประคอง
นายเติมศักดิ์ ต๊ะอุด
นายวิจักษ์ เชื้อเมืองพาน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายพรรษา ศรีนวลพุฒ
นายนิยม สิทธิ
นายเสกสรร อุตสาห์
นายวิษณุ ดวงพันธ์
นายธวัชชัย สมสวัสดิ์
นายราชารัตน์ นาวัน
นายวรพล ปัญญาเทพ
นายศราวุธ ประยงค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

การประเมินวิทยฐานะครูชานาญการ จานวน 13 ราย เมื่อวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2562

การประเมินวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ จานวน 9 ราย เมื่อวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 (ภาคเช้า) กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ในการทางาน (Quality of work Life) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 (ภาคบ่าย) กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ในการทางาน (Quality of work Life) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 กองการเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม อบจ.เชียงราย "ฮอมบุญ" หล่อเทียนพรรษา
เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

“บทเรียนจากไลน์”
โดย...อาจารย์ประวิทย์ เปรื่องการ
อดีตผู้อานวยการส่วนมาตรฐานวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คาถาม 3/7/๖๒
ขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์ประวิทย์ค่ะ กรณี พนักงานจ้างตามภารกิจขาดราชการ จานวน 5 วัน ติดต่อกัน และได้ตั้ง
กรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฎว่า ขาดราชการจริงและเจ้าตัวก็ยอมรับว่าขาดจริง โดยพนักงานดังกล่าวได้กระทาผิดตามประกาศ
ก.อบต. หมวด 11 การจ่ายค่าตอบแทน ข้อ 74 พนักงานจ้างที่ขาดหรือหนีราชการ ห้ามมิให้จ่ายค่าตอบแทนสาหรับวันที่ขาดหรือหนี
ราชการนั้น ขอเรียนถามว่า อบต.จะสามารถเรียกเงินคืนกับพนักงานจ้างรายดังกล่าวได้หรือไม่กรณีที่ได้มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนเต็ม
เดือนไปแล้ว ถ้าได้ ตามระเบียบอะไร และ อบต.สามารถหักเงินค่ าตอบแทนของเขาได้หรือไม่ในเดือนถัดไป แทนการให้เขานาเงินที่
จ่ายเกินมาคืน ...
ตอบ
เป็นปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ไม่ใช่ปญ
ั หาทางวินัยโดยตรง แม้จะเริ่มต้นจากวินัยก็ตาม !!
กรณีถือเป็นลาภมิควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๐๖ วรรคหนึ่ง
ประเด็น
คลังจ่ายเงินค่าตอบแทนให้พนักงานจ้างเกิน จะเรียกคืนอย่างไร
สรุป
ต้องแจ้งให้เขาคืนเงินที่รับเกินไปนั้น
ขยายความ
สืบเนื่องจากพนักงานจ้างผู้นั้นขาดหรือหนีราชการ รวม ๕ วัน และเจ้าตัวรับสารภาพ จึงไม่มีสิทธิ ได้รับเงินค่าตอบแทน
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ วรรคหนึ่ง
แต่การจ่ายเงินค่าตอบแทน ต้องมีการโอนเข้าบัญชีผู้นั้นก่อนถึงวันสิ้นเดือน ๓ วันทาการของธนาคาร (ว.๓๑๙ ลง ๒๙ ก.ย.๔๘)
เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ผู้โอนไม่มีข้อมูลการขาดราชการในเดือนนั้น จึงจ่ายเต็มเดือนตามปกติ
ดังนั้น พนักงานจ้างคนดังกล่าวจึงมีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าตอบแทน รวม ๕ วัน ที่รับไปโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้
ตามหลักลาภมิควรได้ ตามมาตรา ๔๐๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติว่า "บุคคลใดได้มาซึ่งทรัพย์สิ่งใด...
โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ และเป็นทางให้บุคคลอีกคนหนึ่งนั้นเสียเปรียบไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นจาต้องคืนทรัพย์ให้แก่เขา.."
โดยหน่วยเบิกจ่ายต้องมีหนังสือแจ้งให้คืน
กรณี ผู้นั้น ไม่ คืน สามารถหั กเงิ นค่าตอบแทน รวม ๕ วัน ในเดื อนถัดไปเพื่อทดแทน ได้ห รือไม่ ตามระเบี ยบใด อาจต้อง
พิจารณาจากระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน เช่น ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเ ก็บรักษาเงินฯ
หรือหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีฯ เป็นต้น หากไม่มีกาหนดไว้ อปท.อาจต้องฟ้องเป็นคดีแพ่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ (ป.พ.พ.) มาตรา ๑๓๓๖ ที่บัญญัติให้เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิติดตามและเอาคืนทรัพย์สินของตน จากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะ
ยึดถือไว้ โดยดาเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ป.วิ.พ.) ต่อไป

หมายเหตุ
เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นค่อนข้างมาก หากมีการร้องเรียน ผู้เกี่ยวข้องอาจประสบความยุ่งยาก !!
ดังนั้น เพื่อป้องกันเหตุดังกล่าว อปท.ควรปฏิบัติ ดังนี้
๑. ผู้รับผิดชอบสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการหรือมาทางาน ต้องตรวจสอบสมุดลงเวลาก่อนถึงกาหนดจ่ายเงินเดือนหรือเงิน
ค่าตอบแทนตามสมควร แล้วรายงานนายกฯ เพื่อแจ้งคลังให้ระงับการจ่ายไว้ก่อนชั่วคราว เฉพาะวันที่ข้าราชการผู้นั้นไม่ลงชื่อ (พ.ร.ฎ.
การจ่ายเงินเดือนฯ มาตรา ๑๖ ว.๑) และแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อทราบว่ามีเหตุผลอันสมควรหรือไม่ ส่วนพนักงานจ้างให้
ระงับการจ่ายเงินค่าตอบแทนในวันที่ไม่ลงชื่อนั้น
๒. กรณีจ่ายเงินเดือนหรือเงินค่าตอบแทนไปแล้ว ต้องมีหนังสือแจ้งให้เขานาเงินที่รับไปเกินจานวนนั้นมาคืน หรืออาจต้อง
ดาเนินการเพื่อให้มีการคืนเงินเดือนหรือเงินค่าตอบแทนที่รับไปโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ดังกล่าว
๓. กรณีไม่สามารถเรียกให้เขาคืนเงินที่รับไปเกินจานวนได้ ผู้เกี่ยวข้องในการเบิกจ่าย อาจต้องร่วมรับผิดทางละเมิด และถูก
ดาเนินการทางวินัยฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการได้
อ้างอิง :
๑. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๔๐๖ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๓๓๖ วรรคหนึ่ง
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๓๕
มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง
๓. มาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗
ข้อ ๗๔ วรรคหนึ่ง
๔. หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๓๑๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๘
๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
๖. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียน และรายงานการเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
ขอบคุณทุกความเห็น ครับ

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

