ปีที่ 5 ฉบับที่ 34 เดือนสิ งหาคม 2560

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือ กเพื่ อ พิ จ ารณารับ โอนพนักงานส่วนท้ องถิ่นประเภทอื่น ซึ่ง ดารงตาแหน่ง ประเภท
อานวยการท้ อ งถิ่ น หรื อ ข้ าราชการประเภทอื่ น ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานเที ย บเคี ย งได้กั บ ต าแหน่ ง ประเภทอ านวยการท้ อ งถิ่ น
และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน
พนัก งานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดารงตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่ นหรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่ง มีลัก ษณะงาน
เทียบเคียงได้กับตาแหน่งประเภทอานวยการตาแหน่งผู้อานวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
ทั้งนี้กาหนดวันรับสมัคคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 7 – 28 สิงหาคม 2560 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ได้ทางเว็บไซต์ http://www.chiangraipao.go.th และให้ยนื่ ใบสมัครตามแบบที่กาหนด พร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในวันและเวลาราชการ
การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไปดารงตาแหน่งประเภทเดิมและระดับเดิม
นายสรวิชญ์ ป๊กคา ตาแหน่ง นัก พัฒ นาการท่องเที่ยวปฏิบัติก าร สังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ไปดารงตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดกองแผนและงบประมาณ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

พนักงานส่วนตาบลและข้าราชการพลเรือนสามัญที่โอนย้ายมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
นายสุชาติ มณีโชติ ตาแหน่งนิติกรชานาญการ สังกัดสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหาร
ส่วนตาบลรอบเวียงมาดารงตาแหน่งนิติกรชานาญการ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย
นางสาวภัณฑิรา รักษาดี ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบล ศรีดอนมู ล มาดารงตาแหน่ง นักวิชาการศึก ษาปฏิบัติการ สัง กัดส านัก การศึก ษา
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
นายนเรศ อยู่ดี ตาแหน่งนายช่างพิมพ์ชานาญงาน สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา มาดารงตาแหน่งเจาพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ผ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่ ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ ประเด็น "การสรรหา การคัดเลือก
บุคลากรและการประเมิ นผลการปฏิบัติงาน" แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อจัดทารายงานในรายวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
พระสงฆ์ จานวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณสานักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจาปี 2560 ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ได้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินฯ ด้านที่ 2
ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ร่วมกับกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เมื่อวันนี้ 28 กรกฎาคม 2560 นายทรงวุฒิ พุทธิสกุลชัย หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม และตัวแทนข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่
ร่วมกิจกรรมทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรม
ประชารัฐร่วมใจกาจัดผักตบชวาพัฒนาแหล่งน้าหนองหลวง - ห้วยสัก ณ บริเวณหนองหลวง - ห้วยสัก ตาบลห้วยสัก อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ณ สานักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 8 สิง หาคม 2560 กองการเจ้าหน้าที่ก าหนดให้มีการประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ประจาเดือนสิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมเก้าจอม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เมื่ อวันที่ 10 สิ ง หาคม 2560 ข้ า ราชการและพนั กงานจ้ า งกองการเจ้ า หน้ า ที่ ได้ เ ข้ า ร่ วมโครงการอบรมเสริ มสร้ า งการป้ องกั น
และปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจาปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ข้าราชการ และพนักงานจ้างกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชิ นีนาถ ในรั ชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิง หาคม 2560 พร้ อมพิธีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

จากการประกาศรับสมั ครบุคคลเพื่อ เพื่อ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนัก งานจ้างองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ในตาแหน่ง คนงานทั่ วไป จ านวน 5 อั ตรา นั้น เมื่ อ วันที่ 15 สิง หาคม 2560 ได้ ดาเนินการสอบภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การประชุม คณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริหารส่วนจัง หวัด จัง หวัดเชียงราย (ก.จ.จ.เชียงราย) ครั้ง ที่ 6/2560
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้ดาเนินการ ณ ห้องประชุมธรรมรับอรุณ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ข้าราชการส่วนท้องถิน่ ...เกษียณจะได้อะไรบ้าง?
ลันตา...อีก 20 ปีข้างหน้า ถ้าเกษียณอายุราชการจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง??
ปีนัง...ก็มีสิท ธิที่จะได้รับ คือ สิทธิในบาเหน็จบานาญ ซึ่งจะมีอยู่
2 กรณี คือ
กรณีรับบาเหน็จ
เงินเดือนสุดท้าย x อายุราชการ
* ได้รับเงินจากทางราชการก้อนเดียว

กรณีรับบานาญ
เงินเดือนสุดท้าย x อายุราชการ
50
*จ่ายเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือน เรียกว่า
บานาญปกติ

ถ้าเลือกรับบานาญ จะได้รับสิทธิเพิ่ม ดังนี้
1. มีสิทธิขอรับบาเหน็จดารงชีพได้ 15 เท่า ของเงินบานาญปกติ แต่ไม่เกิน
400,000 บาท
2. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ช.ค.บ.)
3. สิทธิในเงินเพิ่ม 25% ของเงินบานาญปกติ ถ้าได้เข้ารับราชการใน อปท.
ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2535
4. หากเสียชีวิต กฎหมายกาหนดให้ทายาทมี สิทธิได้รับบาเหน็จตกทอด
จานวน 30 เท่าของเงินบานาญ รวมกับเงิน ช.ค.บ.

ถ้าจะเลือกขอรับเป็นเงินบานาญแล้ว
นอกจากนีจ้ ะมีสิทธิได้รบั อะไรเพิ่มหรือไม่ ?

แล้วหากเสียชีวิตเงินบาเหน็จตกทอดจะจ่ายให้ใครบ้าง ?
*กฎหมายกาหนดให้จ่ายแก่ทายาทเป็นลาดับแรก* ตามสัดส่วน ดังนี้
* บุตร ได้รับ 2 ส่วน ถ้ามีบุตร 3 คน ขึ้นไปรับได้ 3 ส่วน
* คู่สมรส ได้รับ 1 ส่วน แต่ต้องจดทะเบียนสมรส
* บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดา ได้รับ 1 ส่วน
แต่. ..ถ้าไม่ มี ทายาทในลาดับ ใดเลย สามารถแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จ ตกทอดได้
โดยยื่นแบบตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดต่อส่วนราชการต้นสังกัดของตนเอง
อ่อ ...อี กนิ ดนึง กฎหมายไม่ มีบังคับให้ต้องแสดงเจตนานะ แต่ถ้าไม่มี ทายาทเหลืออยู่เ ลย
และไม่ได้แสดงเจตนาไว้ การจ่ายบาเหน็จตกทอดถือเป็นอันยุติ

แหล่งที่มา : สานักบริหารการคลังท้องถิ่น ส่วนบาเหน็จบานาญและสวัสดิการ โทร.02 241 9000 ต่อ 1404-4

หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการเทียบตาแหน่งอย่างอืน่ เท่ากับการดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 กรณีตาแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น

************************
1. กรณีตาแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ให้เทียบการดารงตาแหน่งเท่ากับตาแหน่งในประเภทและระดับที่
ดารงตาแหน่งอยู่
2. กรณีตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และประเภทอานวยการท้องถิ่น ให้เ ป็นไปตามตารางเทียบตาแหน่งพนักงาน
ท้องถิ่นในสายงานบริหารต่าง ๆ ดังนี้

ตารางการเทียบตาแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นในสายงานนักบริหารต่าง ๆ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
ตาแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่น
ในสายงานนักบริหารงานท้องถิ่น

ระดับ
สูง
กลาง
ต้น

ประเภทอานวยการท้องถิ่น
ในสายงานนักบริหารงานต่าง ๆ

สูง
กลาง
ต้น

ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประเภทอานวยการ
ประเภทวิชาการ
ระดับสูง
*ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับต้น
*ระดับชานาญการพิเศษ
*ระดับชานาญการ
*ระดับชานาญการ
ระดับสูง
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับต้น
*ระดับชานาญการพิเศษ
*ระดับชานาญการ
*ระดับชานาญการ

ประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส
**ระดับอาวุโส
ระดับชานาญงาน
ระดับอาวุโส
**ระดับอาวุโส
ระดับชานาญงาน

หมายเหตุ * เฉพาะผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการหรือสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 หรือได้รับ
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการหรือสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 โดยวิธีการสอบแข่งขัน
** เฉพาะผู้ที่เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระอาวุโส หรือผู้ที่เคยดารงตาแหน่งระดับ 7
ทั้งนี้ ผู้ดารงตาแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งตามที่ ก.พ.กาหนด

จากจดหมายข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ฉบับที่ 32 เดือนมิถุนายน 2560 และฉบับที่ 33 เดือนกรกฎาคม 2560 ในคอลัมน์
“คุณธรรมกากับใจ วินัยกากับงาน” ได้กล่าวถึงวินัยการเป็นข้าราชการและพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อ ง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดาเนินการ
ทางวินัย พ.ศ.2559 ลงวันที่ 20 มกราคม 2559 ซึ่งได้กล่าวไปแล้วจานวน 12 ข้อ ตามประกาศฯ หมวด 2 วินัยและการรักษาวินัย
ในข้อ 5 - 17 นั้น ในฉบับนี้จึงขอเพิ่มเติมอีก 6 ข้อ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติงาน ดังนี้
ข้อ 18 ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทาการ
อย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยกัน
และผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
ข้อ 19 ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจัง หวัด ต้องต้อนรับ ให้ ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้
การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชัก ช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่ น
เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง ประชาชนผู้ติดต่อราชการ
การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ 20 ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องไม่กระทาการ หรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาผลประโยชน์
อันอาจทาให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ร าชการของตน
ข้อ 21 ข้าราชการ พนัก งานจ้างองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัด ต้องไม่ เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดารง
ตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
ข้อ 22 ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และในการปฏิบัติการอื่นที่ เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมือง
ของข้าราชการโดยอนุโลม
ข้อ 23 ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่ง
หน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทาการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
การกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก หรือโทษที่หนักกว่าจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกหรือได้รับโทษ
ที่หนักกว่าจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือการกระทาอื่นใดอันได้ชื่อว่า
เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

10 เมนูเพือ่ สุขภาพฟันทีด่ ี
ช่วยเพิ่มความชุ่มชืนในปาก
แถมยังชาระล้างแบคทีเรียที่อยู่ใน
ช่องปากของเรา และยังเร่งให้

ร่างกายผลิตนาลาย เพื่อลด
กลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย

ควรเลือกดื่มที่ไม่มีนาตาลเท่านั้น
เพราะในชาเขียวจะมีสารคาเทซิน
(Catechin) ที่สามารถฆ่าเชือ

แบคทีเรียในช่องปากและขจัด
คราบหินปูนได้ อีกทั้งชาเขียว
ยังช่วยลดกลิ่นปากได้อีกด้วย

เป็นอาหารเพื่อฟันสวยที่ช่วยเร่ง
ให้ร่างกายผลิตน้าลายมากขึ้น
เพื่อช่วยลดแบคทีเรีย

ในช่องปากและลดอาการ
เหงือกอักเสบ แถมยังทาความ
สะอาดตามช่องฟัน

ช่วยเร่งการผลิตน้าลาย
เพื่อช่วยป้องกันฟันผุ
โดยในชีสชนิดไฮแคลเซียม
อุดมไปด้วยฟอสเฟตที่ช่วย
สร้างค่า pH ในปาก รวมทั้ง
สร้างสารเคลือบฟันด้วย

เป็นอาหารที่อุดมไปด้วย
แคลเซียม ซึ่งจะช่วยให้

ฟันแข็งแรง
กินบ่อยๆ ฟันแข็งแรง
แน่นอน

สามารถ

ฆ่าแบคทีเรีย
หลายชนิด
ในช่องปากได้

มีวิตามินซี
เยอะที่สุด
มีสรรพคุณช่วย

ยับยังการสะสมของ
แบคทีเรีย
ได้ด้วย

สามารถลดกลิ่นปากแรงๆ
ของเราได้ นอกจากนี้สะระแหน่
ยังมีสาร Monoterpenes
ซึ่งจะซึมเข้าสู่กระแสเลือด
ทาให้ปอดผลิตอากาศ
ได้ดีขึ้นอีกด้วย

สามารถลดกลิ่นปากแรงๆ
ของเราได้ นอกจากนี้สะระแหน่
ยังมีสาร Monoterpenes
ซึ่งจะซึมเข้าสู่กระแสเลือด
ทาให้ปอดผลิตอากาศ
ได้ดีขึ้นอีกด้วย
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