ปีที่ 6 ฉบับที่ 42 เดือนเมษายน 2561
ข้าราชการโอนมารับราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
นางสาววรวรรณ ทิพย์ประเสริฐ ข้าราชการศาลยุติธรรม ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน โอนมาเป็น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดสานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

พนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
นายกฤษฎา คาวัง ตาแหน่งคนงานทั่วไป สังกัดสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การเลื่อนและแต่งตั้งตั้งข้าราชการ อบจ. ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
นางสุจิญาญ์ เอี่ยมสมบูรณ์ ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่

สังกัดฝ่ายสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง

ชื่อ – สกุล :
นางสาวสุจิญาญ์ เอี่ยมสมบูรณ์
ตาแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หน้าที่ความรับผิดชอบที่สาคัญ :
งานการสอบคั ด เลือก การคั ด เลือ ก การย้ า ย การโอน การรั บ โอนข้ า ราชการ อบจ.
งานบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ อบจ. งานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ข้าราชการ อบจ. งานสารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสิทธิสวัสดิการภายในหน่วยงาน/ งานวิจัย อบจ. งานจัดทา บันทึก แก้ไขอัตรา
เงินเดือนการโอน/ การรับโอนข้าราชการ ฯลฯ

ชื่อ – สกุล :
นางสาววิภา แสนชัย
ตาแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยพายัพ
ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
หน้าที่ความรับผิดชอบที่สาคัญ :
งานจัด ท าบั ญ ชี ถื อ จ่า ยเงิ น เดื อ นข้ า ราชการครู อบจ. (จ.18) งานสิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก าร
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง งานจัดทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ งานเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเข้าสู่ตาแหน่งครู งานประเมินผลงานเพื่อให้มีการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู
อบจ. งานการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการยกย่องเชิดชูเกียรติ การออกคาสั่ง ประกาศ
เกี่ยวกับการบริหารงาน และการปฏิบัติงาน งานจัดทาแผนปฏิบัติราชการกองการเจ้าหน้าที่ งานดาเนินการ
กรอกข้อมูลในแบบรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
(ค่าเงินเดือนและค่าจ้างประจา) ฯลฯ

สังกัดฝ่ายวินัย
และส่งเสริมคุณธรรม

สังกัดฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากร

ชื่อ – สกุล :
นายสุชาติ มณีโชติ
ตาแหน่ง :
นิติกรชานาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หน้าที่ความรับผิดชอบที่สาคัญ :
งานดาเนินการทางวินัย งานการทาสานวนไต่สวน สานวนการสอบสวนทางวินัย งาน
อุทธรณ์และการร้องทุกข์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานคณะอนุกรรมการพิจารณาดาเนินการทางวินัย
และการให้ออกจากราชการ งานตรวจสอบข้อกฎหมาย และงานการหารือข้อราชการด้านการบริหารงาน
บุ ค คลตามมติ ก.จ.จ.เชี ย งราย งานประมวลจริ ย ธรรม งานเสริ ม สร้ า งวิ นัย คุ ณธรรม และจริ ย ธรรม
งานคณะกรรมการประมวลจริยธรรม งานทะเบียนประวัติของผู้ถูกดาเนินการทางวินัย ฯลฯ

เมื่อวั นที่ 18 มีนาคม 2561 ข้าราชการและเจ้ าหน้าที่ กองการเจ้าหน้ าที่ เข้าร่ วมงานวันท้ องถิ่ นไทย ประจาปี 2561
ณ อาคารคชสาร (สนามกีฬากลาง) จังหวัดเชียงราย

เมื่ อ วั นที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริ ห าร หั ว หน้ าส่ว นราชการ ข้าราชการและบุคลากร อบจ.เชียงราย
ร่วมกิจกรรม “สานักงานสะอาด ด้วยมือเรา” โดยร่วมกันทาความสะอาดบริเวณโรงจอดรถด้านหลังอาคารสานักงานและพื้นที่
โดยรอบอาคารสานักงาน อบจ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ตัวแทนกองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรายการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย CRPAO NEWS REPORT
โดยได้ร่วมพูดคุยในหัวข้อ “การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ”

วันที่ 20 เมษายน 2561 ตัวแทนกองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีแสดงสามีจิกรรม (คารวะดาหัว) เนื่องในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
จุลศักราช 1380 แด่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

“คัมภีร์นกั วินัยมืออาชีพ”
ในจดหมายข่าวฉบับที่ 41 เดือนมีนาคม 2561 ได้กล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องที่สาคัญเพื่อระมัดระวังตนเองในการปฏิบัติตนตามคัมภีร์นัก
วินัยมืออาชีพ ซึ่งเป็นการรวบรวมไว้ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 โดยส่วนมาตรฐานวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
ในจดหมายข่าวฉบับนี้จึงขอเพิ่มเติมอีก 5 ข้อ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน ดังนี้
หัวข้อ/ ประเด็น
9. การอุทิศเวลาของตน
ให้แก่ราชการ

ขอบเขต/ เนื้อหา
ตามข้อ 12 ของมาตรฐาน
ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ วิ นั ย และ
การรั ก ษาวิ นัย และการ
ดาเนินการทางวิ นัย พ.ศ.
2558

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ/ คาอธิบาย

หมายถึง
9.1 การอุทิศหรือสละเวลาทั้งหมดปฏิบัติ
ราชการ
9.2 ตามที่ทางราชการต้องการ
9.3 รวมถึงเวลานอกเหนือจากเวลาปฏิบัติ
ราชการตามปกติในกรณีราชการมีงาน
เร่งด่วนจาเป็นด้วย
10. การวินิจฉัยคาว่า “ละทิ้ง” มีลักษณะต่างกัน
10.1 ละทิ้ง หมายถึง ตัวไม่อยู่ปฏิบัติงานตาม
กับคาว่า “ทอดทิ้ง” หน้าที่
หน้าที่ จะลงชื่อหรือไม่ก็ต าม (การลงชื่ อเป็ น
ราชการ
เพี ย งระเบี ย บและแบบธรรมเนี ย มของทาง
ราชการ ตามวินัยข้อ 16 ของมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยฯ)
10.2 ทอดทิ้ง หมายถึง ไม่เอาเป็นธุระ ไม่เอา
ใจใส่ ตัวอยู่แต่ไม่ทางาน
11. จะถือว่ าขาดราชการต้อง ไม่ ถึ ง ครึ่ ง วั น ยั ง ไม่ ถื อ ว่ า แต่ เป็ นการกระทาผิด วินัยฐานไม่ป ฏิบั ติต าม
เป็ น กรณี ไ ม่ ม าท างาน ตั้ ง แต่ เ ป็ น กา ร ข าด ร าช กา ร ระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ
ครึ่งวันขึ้นไป
(เพียงเป็นการมาสาย)
(มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยฯ ข้อ 16)
12. การลงโทษผู้ ก ระท าผิ ด 12.1 กรณีไม่กลับมา
วิ นั ย ฐานละทิ้ ง หน้ า ราชการ ปฏิบตั ิราชการอีกเลย
ติ ด ต่ อ ในคราวเดี ย วกั น เป็ น
เวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มี
เหตุ ผ ลอั น สมควร (ลู ก จ้ า ง/
พนักงานจ้าง เพียง 7 วัน)
12.2 กรณีกลับมาปฏิบัติ
ราชการอีก

กฎหมาย/ มาตรฐาน/ มติ/
แนวทาง/ หนังสือที่เกี่ยวข้อง
9. หนังสือสานักงาน ก.พ.ที่ นร
0709.2/580 ลงวันที่ 4 ก.ค. 2540
ในหนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย
ข้าราชการพลเรือน ต.ค. 2540
หน้า 287
10. หนังสือสานักงาน ก.พ.ที่ นร
0709.2/229 ลงวันที่ 10 พ.ค. 2537
ในคู่มือการดาเนินการทางวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่นฯ หน้า 217

11. หนั ง สื อ สานั ก งาน ก.พ. ที่ นร
0709.2/ป 737 ลงวันที่ 19 ต.ค. 2538
ในหนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย
ข้าราชการพลเรือน ต.ค. 2540 หน้ า
159
(1) มีโทษสถานเดียวคือ “ไล่ออกจากราชการ”
12.1 หนั ง สื อ สานั ก งานเลขาธิ ก าร
(2) ลงโทษน้อยกว่าไล่ออกไม่ได้
ครม.ที่ นร 0205 /ว 234 ลงวันที่ 24
(3) อ้างเหตุลดหย่อนโทษไม่ได้
ธ.ค. 2536 ในคู่ มื อ การด าเนิ น การ
(4) ให้ ล งโทษย้ อ นหลั ง ไปถึ ง วั น เริ่ ม ขาด ทางวินัยฯ หน้า 188
ราชการ
(1) สถานโทษเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 12.2 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและ
ในทางสอบสวน
การรักษาวินัยและการดาเนินการทาง
(1) จะลงโทษย้อนหลังไม่ได้ (เว้นแต่ถูกสั่งพัก/ วินัย ข้อ 69 มาตรฐานทั่ วไปเกี่ย วกั บ
สั่งให้ออกไว้ก่อน/ถูกจับกุม/คุมขัง ฯลฯ ให้
การให้ออกจากราชการ ข้อ 30
สั่งลงโทษย้อนหลังไปถึงวันถูกสั่งพัก/สั่งให้
ออกไว้ก่อน ฯลฯ นั้น)

คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ (ต่อ)
หัวข้อ/ ประเด็น

ขอบเขต/ เนื้อหา

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ/ คาอธิบาย

กฎหมาย/ มาตรฐาน/ มติ/
แนวทาง/ หนังสือที่เกี่ยวข้อง

หากหลี กเลี่ ย งหรื อไม่ มา ถื อว่ าละทิ้ ง หน้ าที่
ราชการ (อาจเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ถ้าเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร)

12.3 หนั ง สื อ สานั ก งาน ก.พ.ที่ นร
0709.2/1000 ลงวันที่ 29 พ.ย. 2537
ในคู่ มื อการ ด า เ นิ นการ ท าง วิ นั ย
พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2545
หน้า 218
13. หนั ง สื อสานั กเลขาธิ การ ครม.ที่
สร 0401/ว 40 ลงวันที่ 22 พ.ค. 2510
ในคู่ มื อการ ด า เ นิ นการ ท าง วิ นั ย
พนักงานส่วนท้องถิ่นฯ หน้า 205
14. หนังสือกรมสารบัญ ครม. ที่ น.ว.
280/2498 ลงวั นที่ 3 ก.ย. 2598 ใน
คู่มือการดาเนินการทางวิ นัยพนั กงาน
ส่วนท้องถิ่นฯ หน้า 211

12.3 ทั้งสองกรณีให้นับ
วันหยุดราชการ
(ตรงกลาง) รวมด้วย
13. ลาศึ ก ษาแล้ วไม่ เ ดิ นทาง เมือ่ ครบกาหนดต้อง
กลับมารับราชการตามกาหนด กลับมารับราชการ
ที่ได้รับอนุมัติ

14. ข้ าราชการเล่ นการพนั น ทั้ ง ในฐานะเป็ น เจ้ า มื อ , 14.1 ให้ มีก ารด าเนิ นคดี อาญาอย่ า งจริ ง จั ง
สลากกินรวบ (หวย)
ผู้เดินขาย หรือผู้เล่น
มิให้เห็นแก่หน้าผู้ใด
14.2 ให้ พิ จารณาลงโทษทางปกครองอย่ า ง
น้อยให้ ออกจากราชการ (โทษทางปกครอง
กรณีนี้คือโทษทางวินัย ตาม พ.ร.บ.พลเรือนฯ
ปี 97)
15. ข้ าราชการเล่ นการพนั น 15. เล่นการพนัน
แยกเป็น 2 ประเภท คือ
และเสพสุรา
(1) การพนั นประเภทที่ ก ฎหมายห้ า มขาด
ควรวางโทษปลดถึงไล่ออกจากราชการ
(2) การพนั น ประเภทที่ กฎหมายให้ เ ล่ นได้
เมื่อได้รับอนุญาตจากทางการ
ก. เล่นโดยไม่ไ ด้รับ อนุ ญาต ถ้าผู้เล่ นมีห น้าที่
ปราบปรามโดยตรง ครู เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการ
วั ฒ นธรรมหรื อ ที่ มีข้ อ ห้ า มวางไว้ เ ป็ น พิ เ ศษ
ให้ พิ จารณาโทษทางวิ นัย อย่ างร้ ายแรงตาม
ข้ อ (1) ถ้ าเป็ น ข้ า ราชการอื่ น ให้ พิ จ ารณา
ลงโทษตามควรแก่กรณี
ข. เล่นโดยได้รับอนุญาตถ้าเป็นบุคคลตาม (ก)
อาจพิ จ ารณาโทษตามข้ อ (1) ได้ ถ้ า เป็ น
ข้าราชการอื่ นจะเป็นความผิด ต่อเมื่อปรากฏ
ว่ า ผู้ นั้ น หมกมุ่ น ต่ อ การพนั น เป็ น เหตุ ใ ห้
เสื่อมเสีย แก่ราชการ และให้พิจารณาลงโทษ
ตามควรแก่กรณี

15. หนั ง สื อ กรมเลขาธิ ก าร ครม. ที่
น.ว. 208/2496 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2596
ในคู่ มื อการ ด า เ นิ นการ ท าง วิ นั ย
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ทางานอย่างไรไม่ให้ลา้
การป้องกันการล้าจากการทางานทาได้ไม่ยาก มี 10 ข้อ ดังนี้
1. ลดท่าทางการทางานที่จะทาให้เกิดอาการล้า
ท่าทางที่ต้องใช้กล้ามเนื้อทางานมาก ต้องปรับปรุงสภาพการทางานให้ใช้กล้ามเนื้อนั้นน้อยลง เช่น จาเป็นต้องก้มหยิบของที่อยู่ใน
ลังก้นลึก ต้องปรับเปลี่ยนตาแหน่งของลังให้ก้มตัวน้อยลง เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อหลังล้า (ดูรูปประกอบ)
2. แบ่งงานให้เหมาะสม
ถ้ามีงานที่ต้องใช้แรงงาน และสมองมาก ให้พยายามทางานนั้นในตอนเช้า ให้ทางานเบาในตอนบ่าย
3. แบ่งงานเป็นช่วงๆ และมีช่วงพักที่เหมาะสม
ข้อแนะนาของงานที่ต้องใช้แรงงาน คือ ควรพักประมาณ 10 นาที เมื่อเริ่มอาการล้า สาหรับงานที่ต้องทรงท่าอยู่นาน เช่น งานที่ต้อง
นั่งหรือยืนตลอดเวลา ควรจะพักด้วยการเปลี่ยนอิริยาบถและเคลื่อนไหวร่างกาย 10-15 นาที ทุก 2 ชั่วโมง
4. หลีกเลี่ยงการทางานเกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน
พบว่าการทางานที่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวันไม่ได้ทาให้ผลผลิตจากการทางานมากขึ้นโดยเฉพาะในงานที่ต้องใช้แรงงาน ซ้ายังทาให้มี
โอกาสบาดเจ็บจากการทางานได้มาก ในกรณี ที่ต้ องทางานล่ วงเวลาต้ องมีช่ วงพักให้ ได้ พักผ่อนและนอนหลั บอย่า งน้ อย 11-12 ชั่ วโมง
ตัวอย่างเช่น ไม่ควรทางานเช้าและต่อด้วยการทางานล่วงเวลาในตอนบ่าย
5. ตรวจสอบสภาพการทางานว่าอากาศร้อนหรือ เย็น
และมีเสียงดังเกินไปหรือไม่? แสงในที่ทางานน้อย หรือจ้าเกินไปหรือไม่?
6. กินอาหารที่ให้พลังงานในผู้ที่ต้องใช้แรงงานมาก
และดื่มน้าให้เพียงพอถ้าต้องทางานหนักกลางแจ้ง ควรดื่มน้าทุก 20 นาที อย่ารอให้มีอาการกระหายน้าเพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วย
จากความร้อนและการขาดน้า
7. พักผ่อนด้วยการนอนอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
ในผู้ที่ต้องใช้แรงงาน ให้เข้านอนหัวค่า และควรพักผ่อนในวันหยุด ไม่ออกไปเที่ยวหาความสาราญ ดื่มสุรา จะทาให้ การล้าจากการ
ทางานคงค้างอยู่
8. ผู้ที่ต้องนั่งหรือยืนทางานนาน ๆ ให้ออกกาลังกายด้วยการเดิน วิ่ง หรือว่ายน้า
ให้เหนื่อยปานกลาง 15-20 นาที 3 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือทากิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆ เช่น การเดินขึ้นบันได เดินเร็วๆ
ในที่ทางาน สาหรับผู้ต้องใช้แรงงาน ให้ออกกาลังด้วยการยืดกล้ามเนื้อและข้อต่อที่ต้องใช้งานบ่อยๆ
9. ขจัดความเครียดด้วยการพักผ่อน นั่งสมาธิ เป็นต้น
10. พักสายตาโดยการมองไกล 1-2 นาที ทุกชั่วโมง
ในการอ่านหนังสือหรือใช้คอมพิวเตอร์ จะเห็นได้ว่าการป้องกันไม่ให้ล้าจากการทางาน ปฏิบัติได้ไม่ยาก
ที่สาคัญ คือคนทางานต้องรู้ ตัวเองไม่ฝืนทางานทั้งที่มีอาการล้ า อย่ าลื มว่า การล้ าสามารถสะสมได้ ถ้า จะเปรียบร่า งกายเหมือน
กรุงเทพฯ การล้าเปรียบเหมือนน้าที่คอยจะท่วมอยู่ ถ้าไม่สามารถระบายน้าออกไปได้ น้าจะท่วมเกิดความเสียหายตามมาเช่นเดียวกับการล้า
ที่บางครั้งต้องเกิดขึ้น ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จึงต้องให้ช่วงเวลาพักผ่อนให้พอ เพื่อระบายการล้าออก แล้วจึงกลับไปทางาน โอกาสที่จะเกิด
การบาดเจ็บจากการทางานที่มาจากการล้าจะน้อยลง

แหล่งทีม่ า : http://www.thaihealth.or.th/Content/42044-ทางานอย่างไรไม่ให้ลา้ .html

