ก

คํานํา
คูมือปฏิบัติงานถือวาเปนคูมือที่เปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานเปนอยางยิ่ง ซึ่งจะสามารถทําให
ผูปฏิบัติงานหลักและผูปฏิบัติงานรวมไดรูขึ้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งไดปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใหเหมาะสมอยูตลอดเวลา และยังสามารถชวยใหทราบระยะเวลา เครื่องมือ อุปกรณที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ การมีคูมือปฏิบัติงานยังจะชวยทําใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได และยังจะเปน
ประโยชนตอการเผยแพรใหผูใชบริการทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน จนสามารถเลือกใชบริการไดอยางสะดวก
และชัดเจน
คูมือปฏิบัติงานฉบับนี้กองการเจาหนาที่ไดจัดทําเปนครั้งที่ 2 หลังจากไดจัดทํา ในครั้งแรก
เมื่อเดือนกันยายน 2558 แตเนื่องจากขณะนี้ไดมีการเขาสูระบบแทงมีการเปลี่ยนแปลงขอระเบียบ กฎหมาย
ประกาศหลักเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเปนจํานวนมาก ทํา ใหกระบวนการขั้นตอนในการ
ปฏิ บั ติ ง านตามคู มื อ ฉบั บ เดิ ม ตองมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น ดั ง นั้ น จึ ง อาศั ย ความรวมมื อ ของบุ ค ลากรทุ ก คนของ
กองการเจาหนาที่ จึงไดรวบรวมความรูและประสบการณในการทํา งานประกอบกับขอระเบี ย บกฎหมาย
ที่เกี่ยวของรวมกันดําเนินการใหมีเนื้อหาสาระที่สําคัญ ๆ กระชับ เขาใจงาย และเปนป:จจุบัน ถือเปนผลงาน
ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานเปนอยางยิ่ง จึงขอขอบคุณบุคลากรทุกทานที่ไดรวมมือรวมใจกันจัดทํา
คูมือนี้ไว ณ ที่นี้
หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะเปนแนวทางการปฏิบัติงานแกผูปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่ ง ขึ้ น ผู บริ ห ารทุ ก ระดั บ พรอมผู รั บ บริ ก ารในดานตาง ๆ ของกองการเจาหนาที่ มี ค วามรู ความเขาใจ
ในกระบวนการทํางานของกองการเจาหนาที่ไดดียิ่งขึ้น

กองการเจาหนาที่
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
พฤษภาคม ๒๕60

ข

สารบัญ
หนา
คํานํา

ก

สารบัญ

ข

บทที่ ๑ บทนํา
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญ
๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือการปฏิบัติราชการ
๑.๓ ประโยชนของการจัดทําคูมือปฏิบัติงานและผลที่คาดวาจะไดรับ

๑
๑
๑

บทที่ ๒ ขอมูลพื้นฐานกองการเจาหนาที่
๒.๑ ภารกิจตามกรอบโครงสรางการแบงสวนราชการ
๒.๒ โครงสรางอัตรากําลังกองการเจาหนาที่

๓
๗

บทที่ ๓ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๓.๑ ฝ&ายสรรหาและบรรจุแต+งตั้ง
-ขั้นตอนการรับโอนขาราชการประเภทอื่นมาดํารงตําแหนงขาราชการ อบจ.เชียงราย
-ขั้นตอนการรับโอนขาราชการ อบจ. พนักงานสวนทองถิ่นมาตํารงตําแหนงขาราชการ อบจ.
-กระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงบริหาร (วิธีการคัดเลือก)
-การสอบคัดเลือกผูดํารงตําแหนงบริหาร/ผอ.สถานศึกษา/รอง ผอ.สถานศึกษา
-การบรรจุบุคคลเขารับราชการ (กรณีขอใชบัญชีคณะกรรมการกลางสอบแขงขัน
เปนพนักงานสวนทองถิ่น (กสถ.))
-การใหยายขาราชการ
-งานใหโอนขาราชการ
-งานตรวจสอบวุฒิการศึกษาของขาราชการบรรจุใหม
-งานตรวจสอบประวัติบุคคลของขาราชการบรรจุใหม
-งานทะเบียนประวัติ
-การสรรหาพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
-การสรรหาพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ
-งานตอสัญญาจาง
-การออกจากราชการ
-การออกตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
-ขาราชการ/ลูกจางประจํา เกษียณอายุราชการ
-การลาออก
-การใหออก
-ขอรับบําเหน็จ/บํานาญของขาราชการ
-ขอรับบําเหน็จ/บํานาญรายเดือนของลูกจางประจํา
-ขาราชการ/พนักงานจาง (พนักงานจางตามภารกิจ) ลาออกจากราชการ
-พนักงานจาง (พนักงานจางทั่วไป) ลาออกจากราชการ
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สารบัญ (ต+อ)
หนา
๓.๒ ฝ&ายส+งเสริมและพัฒนาบุคลากร
-การฝSกอบรมบุคลากร (หลักสูตรที่จัดสงบุคลากรเขารวมกับสวนราชการอื่น)
-การขออนุมัติยืมเงินคาใชจายในการฝSกอบรม
-แนวทางปฏิบัติภายหลังเสร็จสิ้นการฝSกอบรม
-การฝSกอบรมบุคลากร (หลักสูตรที่ อบจ.เชียงราย ดําเนินการเองหลังจากบรรจุ
เขาแผนพัฒนาขาราชการ)
-การเลื่อนและแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
ในสายงานประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
-การเลื่อนและแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ สายงานประเภทวิชาการ
-การเลื่อนและแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
นอกระดับควบในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสายงานนิติการ
-การปรับปรุงตําแหนงกําหนดตําแหนงการเลื่อนและแตงตั้งขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ
-ขั้นตอนการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับขาราชการ ลูกจางประจํา
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
-การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ
-การขอมีบัตรประจําตัวขาราชการ/ผูรับบําเหน็จ บํานาญ
-การขอมีบัตรลูกจางประจํา
-การขอมีบัตรรับรองการแตงตั้ง (ผูชวยผูบริหารทองถิ่น และผูชวยประธานสภาทองถิ่น)
-การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจางประจํา
-การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา
-การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจาง
-การเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง
-การคัดเลือกตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
-ขั้นตอนการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครูผูชวย
-การรับนักศึกษาฝSกประสบการณวิชาชีพ
-ขั้นตอนการเสนอแฟZมตอผูบริหารของกองการเจาหนาที่
-ขั้นตอนการจัดทําฎีกาเบิกจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจาง อบจ.
๓.๓ ฝ&ายวินัยและส+งเสริมคุณธรรม
-งานเลขานุการการประชุม ก.จ.จ.เชียงราย
-การประชุม ก.จ.จ.
-งานเบิกจายคาตอบแทน ก.จ.จ. คณะอนุกรรมการพิจารณาดําเนินการทางวินัย
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-กรณีมีมูลกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
-กระบวนการสอบสวน
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-งานควบคุมภายใน
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70
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๑

บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ความเป2นมาและความสําคัญ
กองการเจาหนาที่ องคการบริ หารสวนจั ง หวั ด เชี ย งราย เปนสวนราชการในโครงสราง
การบริ ห ารขององคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด เชี ย งราย มี ลั ก ษณะงานเปนงานที่ ซั บ ซอน มี ห ลายขั้ น ตอน
และเกี่ยวของกับบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายทุกคน การปฏิบัติงานผูปฏิบัติงานตองศึกษา
ขอระเบียบหนังสือสั่งการ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดโดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบซีสูระบบแทง
ในป\งบประมาณ 2558 กองการเจาหนาที่ไดรวมกันรวบรวมเปนองคความรูในองคกร เพื่อดําเนินการตามที่
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งกําหนดใหสวนราชการนําเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) มาใชเปนเครื่องมือใน
การผลักดันใหสวนราชการปรับปรุงองคกรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูระดับมาตรฐาน
เทียบเทาสากล โดยพัฒนาใหองคกรภาครัฐมีกระบวนการทํางาน และผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น โดยมีเปZาหมายคือประโยชนสูงสุดของประชาชน และประโยชนสูงสุดของประเทศชาติ
เนื่องจากไดมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย ประกาศหลักเกณฑตาง ๆ อันทําใหขั้นตอน
กระบวนการทํางานตองมีการปรับเปลี่ยน ดังนั้น เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการบริหาร และกระบวนการทํางาน
ภายในกองการเจาหนาที่ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ใหเปนป:จจุบันและเปนไปตามแนวทางของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงรายและนโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ในการสงเสริมและสรางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี ในดานการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย สนับสนุนการพัฒนา
บุ ค ลากรใหมี ศัก ยภาพในการปฏิ บั ติ หนาที่ เพื่อ เพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํา งาน จึ งไดจั ด ทํ า คูมื อการ
ปฏิบัติงานสํา หรับเปนเครื่องมือสํา คัญในการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อใหการทํางานไดมาตรฐาน
เปนไปตามเปZาหมายตอไป

๑.๒ วัตถุประสงค4ของการจัดทําคู+มอื การปฏิบัติงาน
๑. เพื่อใหการปฏิบัติงานในป:จจุบันเปนมาตรฐานเดียวกัน
๒. .ผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลัง
๓. .ผูปฏิบัติงานทราบวาควรปฏิบัติงานอยางไร เมื่อใด กับใคร
๔. เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และเปZาหมายขององคกร
๕. .เพื่อใหผูบริหารติดตามงานไดทุกขั้นตอน
๖. เปนเครื่องมือในการฝSกอบรม
๗. .ใชเปนเอกสารอางอิงในการทํางาน
๘. .ใชเปนสื่อในการประสานงาน

๑.๓ ประโยชน4ของการจัดทําคู+มอื ปฏิบัติงานและผลที่คาดว+าจะไดรับ
๑. เปนการยกระดับองคกร
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทําใหผูปฏิบัติงานไมเกิดความสับสน
๓. สรางมาตรฐานเดียวกัน

๒
๔. ลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน หรือขอผิดพลาดจากการทํางานที่ไมเปนระบบ
๕. แกป:ญหาหรือลดความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในการทํางาน
๖. สามารถประหยัดงบประมาณในการฝSกอบรม เมื่อใชคูมือเพื่อการสอนงาน ชวยองคกรประหยัด
เพราะการมีคูมือทําใหการปฏิบัติงานผิดพลาดนอย ไดงานที่มีคุณภาพตามที่กําหนด
๗. สามารถใชเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Review) ของขาราชการ และพนักงาน
จาง ชวยในการจัดทํา Check List เพื่อใชในการควบคุมการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพเสมอ
๘. แตละหนวยสวนราชการในองคการบริหารสวนจังหวัดเรียนรูงานซึ่งกันและกัน
๙. บุคลากรหรือเจาหนาที่สามารถทํางานแทนกันได
๑๐. ชวยใหเกิดความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานสามารถเริ่มปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
และรวดเร็วเมื่อมีการโยกยายตําแหนงงาน
๑๑. ชวยเสริมสรางความมั่นใจในการทํางาน
๑๒. ชวยลดการตอบคําถาม/ลดเวลาการสอนงาน/ชวยใหการทํางานเปนมืออาชีพ
๑๓. ชวยในการออกแบบระบบงานใหมและปรับปรุงงาน

๓

บทที่ ๒
ขอมูลพื้นฐานกองการเจาหนาที่
ภารกิจตามกรอบโครงสรางการแบ+งส+วนราชการ
ตามประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การจัดโครงสรางขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕59 กองการเจาหนาที่ องคการบริ หารสวนจังหวัดเชี ยงราย
มี ผู อํ า นวยการกองการเจาหนาที่ (ระดั บ กลาง) เปนผู บั ง คั บ บั ญ ชาและรั บ ผิ ดชอบในการปฏิ บั ติ ร าชการ
โดยมีการแบงสวนราชการภายใน ออกเปน ๓ ฝ[าย ดังนี้
๑. ฝ[ายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง (ระดับตน)
๒. ฝ[ายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร (ระดับตน)
๓. ฝ[ายวินัยและสงเสริมคุณธรรม (ระดับตน)
๑. ฝ& า ยสรรหาและบรรจุ แ ต+ ง ตั้ ง มี ห นาที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานการเจาหนาที่
ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง งานการสอบ งานบรรจุแตงตั้ง งานการโอนยายการรับโอน งาน
ถายโอนบุคลากร งานประสานสวนราชการอื่นและสวนราชการทองถิ่นอื่นที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย
โดยกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานสอบแขงขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การยาย การโอน การรับโอนขาราชการ อบจ.
และขาราชการครู
- งานตรวจสอบประวัติและวุฒิการศึกษาของพนักงานจาง อบจ.ที่บรรจุและแตงตั้งใหม
- งานขาราชการ ลูกจาง พนักงานจางลาออก
- งานคัดเลือกขาราชการ อบจ. เพื่อเปลี่ยนสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหาร
- งานคัดเลือกขาราชการ อบจ. เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนง
บริหาร
- งานสรรหาและคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานจาง
- งานแผนอัตรากําลัง การจัดตั้งสวนราชการและการปรับปรุงสวนราชการ
- งานการกําหนดตําแหนงและการปรับปรุงกําหนดตําแหนงขาราชการ อบจ. ขาราชการครู
อบจ. ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
- งานบันทึก แกไข เปลี่ยนแปลง ขอมูลสารสนเทศบุคลากร
- งานใหบริการขอมูลสารสนเทศบุคลากร
- งานจัดทําทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร
- งานการคัดเลือกลูกจางประจําใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
- งานบรรจุและแตงตั้งขาราชการ อบจ. ขาราชการครู อบจ. และพนักงานจาง
- งานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการขาราชการ อบจ.
- งานการตอสัญญาจางของพนักงานจาง
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- งานควบคุม ตรวจสอบ แกไข เปลี่ยนแปลงขอมูลในทะเบียนประวัติและขอมูล
อัตรากําลังขาราชการ อบจ. ขาราชการครู อบจ. ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
- งานการขอลาออกจากราชการ และเกษียณอายุราชการ
- งานการหารือ/ตอบขอหารือ และใหคําปรึกษาแนะนําดานการบริหารงานบุคคล
- งานควบคุม จัดเก็บ กฎหมาย กฎระเบียบ และหนังสือสั่งการตาง ๆ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. ฝ&ายส+งเสริมและพัฒนาบุคลากร มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนา
บุคลากร งานการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร งานฝSกอบรมสัมมนาขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ขาราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา งานการเลื่ อ นระดั บ เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อน งานการเพิ่ ม คาจาง
ลูกจางประจํา งานสิทธิสวัสดิการตางๆ ของบุคลากรในสังกัด งานบําเหน็จบํานาญ งานบัตรประจําตัวบุคลากร
งานออกหนังสือรับรองบุคคล งานเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ และประกาศเกียรติคุณบุคลากร งานการให
ทุนการศึกษาของบุคลากร งานควบคุมเวลาการปฏิบัติราชการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย
โดยกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานแผนพัฒนาบุคลากร
- งานการจัดฝSกอบรม การประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
- งานสงเสริมการศึกษาตอและการจัดสงเจาหนาที่เขารับการฝSกอบรม
- งานติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
- งานการเลื่อนระดับขาราชการ อบจ.
- งานการเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น/คาจาง/คาตอบแทน ขาราชการ อบจ. ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
- งานการปรับอัตราเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน เงินประจําตํา แหนง และเงินเพิ่มอื่น ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
- งานจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการครู อบจ.
- งานประโยชนตอบแทนอื่น
- งานสวัสดิการขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง ที่ไดรับอุบัติเหตุและเสียชีวิต
- การประเมิ น ผลปฏิ บั ติ ง านของขาราชการ ขาราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
และลูกจางประจํา
- การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง
- การประเมินผลการปฏิบัติงานลาการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง
- งานจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
- งานการออกหนังสือรับรองบุคคล
- งานการขออนุญาตเดินทางไปราชการ
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- งานการรายงานกรณีบุค ลากรของ อบจ. เชียงราย เดิ นทางออกจากราชอาณาจั กรไทย
ตามระเบียบ ประกาศกําหนด
- งานการออกคําสั่ง ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
- งานเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครูผูชวยเขาสูตําแหนงครู
- งานประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู อบจ.
- งานการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและการยกยองเชิดชูเกียรติ
- งานเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนา ๓ ป\ ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป\/เพิ่มเติม
แผนดําเนินการ การควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของกอง
- งานจัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ
- งานควบคุม จัดเก็บ กฎหมาย กฎระเบียบ และหนังสือสั่งการตาง ๆ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
๓. ฝ&ายวินัยและส+งเสริมคุณธรรม มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสอบสวน งานสอบวินัย
งานรองทุกขรองเรียน งานเลขานุการ ก.จ.จ. งานความรับผิดชอบทางละเมิดของบุคลากร งานบริหารทั่วไป
และธุรการของกอง งานสงเสริม คุณธรรมจริย ธรรมเพื่ อใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจ การบานเมืองที่ ดี
ใหเกิดความผาสุก และความเปนอยู ที่ ดีของประชาชน ความสงบสุ ขปลอดภัย ของสั งคมสวนรวมตลอดจน
ประโยชนสูงสุดของประเทศ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย โดยกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังนี้
- งานดําเนินการทางวินัย
- งานการทําสํานวนไตสวน สํานวนการสอบสวนทางวินัย
- งานตรวจสอบหรือการสืบสวน การสอบสวน การแสวงหาขอเท็จจริง
- งานการอุทธรณและการรองทุกข
- งานการพิจารณา และตรวจสอบคําอุทธรณ หรือคําโตแยง
- งานทําสํานวนสอบสวน สืบสวน จากการรองเรียน รองทุกข ของบุคลากรในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย
- งานคณะอนุกรรมการพิจารณาดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการ
- งานคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและการรองทุกข
- งานประมวลจริยธรรม
- งานเสริมสรางวินัยคุณธรรมและจริยธรรม
- งานคณะกรรมการประมวลจริยธรรม
- งานทะเบียนประวัติของผูถูกดําเนินการทางวินัย
- งานควบคุ ม กฎหมาย กฎระเบี ย บ และหนัง สื อสั่ งการเกี่ ย วกับ งานวิ นัย และเสริม สราง
คุณธรรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- งานเลขานุการ ก.จ.จ.
- งานการหารือขอราชการดานการบริหารงานบุคคลตามมติ ก.จ.จ.เชียงราย
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- งานการจั ด ทํ า ประกาศหลั ก เกณฑ และเงื่ อนไขเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลตามที่
สํานักงาน ก.จ. กําหนด
- งานการบริหารงานบุคคลขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ที่มิไดกําหนดไว
- งานวางระบบควบคุมภายในของกอง
- งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการลาของขาราชการ อบจ. ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง
- งานตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติราชการและการลาของกอง
- งานบริหารทั่วไปและธุรการของกอง
- งานพัสดุ ครุภัณฑ และการขอเบิกจายเงินของกอง
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย

โครงสรางอัตรากําลังกองการเจาหนาที่
(วาง) (21)
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่

นางสาวไพรวรรณ อารีย (6)
หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแต"งตั้ง

นางรัชนี ชูบุบผา (7)
หัวหนาฝายส"งเสริมและพัฒนาบุคลากร

นายทรงวุฒิ พุทธิสกุลชัย (7)
หัวหนาฝ[ายวินัยและสงเสริมคุณธรรม

ขาราชการ
- นักจัดการงานทั่วไป (1)
นางกัญญาณัฐ จันทรใจ

ขาราชการ
- นักจัดการงานทั่วไป (1)
ส.อ.ภายุภคั ค เสนางาม

ขาราชการ
- บุคลากร (1)
นางปริณดา แดงจันทรตา

- นักทรัพยากรบุคคล (3)
1. นางสาวธนัชญา วงศชัย
2. นางสุจิญาญ เอี่ยมสมบูรณ
3. นางสาวนลิดา ขัตติยะ

- นักทรัพยากรบุคคล (3)
1. นางวราภรณ ผางคํา
2. นางสาววิภา แสนชัย
3. นางสาวสุมติ รา บางขะกูล

- นิติกร (2)
1. นายชัยวุฒิ สมุดความ
2. (วาง)

พนักงานจาง
- ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นายวชรพงษ สาริวงค

พนักงานจาง
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
นางสาวอุษณี โนวงศ
- ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
นางสาวณัฐศิชญา บัวดง

- เจาพนักงานธุรการ (1)
นางสาวสุภาภรณ วันดี
พนักงานจาง
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
นางสาวรัตนาภรณ ไชยรัตน
- คนงานทั่วไป
นายสาคร บุตรโคษา

๗

๘

บทที่ ๓
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๓.๑ ฝายสรรหาและบรรจุแต%งตั้ง
ฝายสรรหาและบรรจุแต"งตั้งไดรวบรวบกระบวนการปฏิบัติงานไดจํานวน ๒๐ กระบวนงาน
ประกอบดวย
๑) การรับโอนขาราชการ
๒) การสรรหาผูดํารงตําแหน"งบริหาร
๓) การสอบคัดเลือกผูอํานวยการสถานศึกษา/รองผูอํานวยการสถานศึกษา
๔) งานบรรจุบุคคลเขารับราชการ
๕) งานใหยายขาราชการ
๖) งานใหโอนขาราชการ
๗) งานตรวจสอบวุฒิการศึกษาของขาราชการบรรจุใหม"
๘) งานตรวจสอบประวัติบุคคลของขาราชการบรรจุใหม"
๙) งานทะเบียนประวัติ
๑๐) การสรรหาพนักงานจาง
๑๑) งานต"อสัญญาจาง
๑๒) การออกจากราชการ
๑๓) การออตามกฎหมายว"าดวยบําเหน็จบํานาญ
๑๔) ขาราชการ/ลูกจางประจํา เกษียณอายุราชการ
๑๕) การลาออก
๑๖) การใหออก
๑๗) ขอรับเงินบําเหน็จ/บํานาญของขาราชการ
๑๘) ขอรับเงินบําเหน็จ/บํานาญของลูกจางประจํา
๑๙) ขาราชการ/พนักงานจาง (พนักงานจางตามภารกิจ) ลาออกจากราชการ
๒๐) พนักงานจาง (พนักงานจางทั่วไป) ลาออกจากราชการ

ขั้นตอนการรับโอนขาราชการประเภทอื่น
มาดํารงตําแหน%งขาราชการองค+การบริหารส%วนจังหวัดเชียงราย
ผูขอโอนแจงความประสงคขอโอนมา อบจ.

อบจ. ตรวจสอบตําแหน"งว"าง/ตรวจสอบคุณสมบัติ
(รวบรวมคํ ารองขอโอนจากทุ กหน"ว ยงานที่ขอโอน
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน)

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบรวบรวมคํารองขอโอนเสนอ
ประธานกรรมการฯ เพื่อนัดวัน เวลา สัมภาษณผูขอ
โอนเพื่อประกอบการพิจารณารับโอน
(คณะกรรมการฯ ตามคําสั่งที่ ๓๐๓/๒๕๕๗)
ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗

แจงหน" ว ยงานตนสั ง กั ด ใหผู ขอโอนมาเขารั บ การ
สัมภาษณ

เสนอขอมูลเบื้องตนของผูขอโอนต"อ นายก อบจ. เพื่อประกอบการ
พิจารณารับโอน
(มติของคณะกรรมการพิจารณารับโอนฯ)
ทํ า หนั ง สื อ สอบถามไปยั ง ผู ออกคํ า สั่ ง แต" ง ตั้ ง จะ
พิจารณาใหโอนหรือไม" พรอมขอเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการพิจาณารับโอน

นํา ขอมูล เสนอเรื่องรับโอน ต" อ นายก อบจ.
เพื่อเสนอต"อที่ประชุม ก.จ.จ.เชียงราย แจงมติ
รับโอน และประสานวันรับโอน
....ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔5 เรื่องหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบจ. ขอ 181, 182

หน" ว ยงานตนสั ง กั ด รั บ มติ รั บ โอนจาก อบจ. /ออก
คําสั่งรับโอนและออกคําสั่งใหพนจากตําแหน"งเปIนวัน
เดีย วกั น วันที่พ นจากตํา แหน"งจากตนสังกัดเปI นวัน
เดียวกัน

ขาราชการผูขอโอน
มารายงานตัวตาม
วันที่ในคําสั่งรับโอน
เพื่อดํารงตําแหน"ง
ในสังกัด อบจ.
เชียงราย
๙

ขั้นตอนการรับโอนขาราชการ อบจ. พนักงานส%วนทองถิ่น
มาดํารงตําแหน%งขาราชการองค+การบริหารส%วนจังหวัดเชียงราย
- ผูขอโอนจัดส"งคํารองขอโอนมา อบจ.
(ตามแบบคํารองขอโอนจากตนสังกัด)
- มีหนังสือนําส"งมาจากตนสังกัดยินยอมใหโอน

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เสนอขอมูลเบื้องตนของผูขอโอนต"อ
นายก อบจ. เพื่อประกอบการพิจารณารับโอน
(ขอมูลมติของคณะกรรมการพิจารณารับโอนฯ)

อบจ. รับคํารองขอโอน/ตรวจสอบตําแหน"งว"าง
(รวบรวมคํ า รองขอโอนจากทุ ก หน" ว ยงานที่
ตรวจสอบคุณสมบัติ ขอโอนภายในวันที่ ๑๕ ของ
เดือน)

เสนอเรื่องรับโอน ต"อ นายก อบจ. เพื่อเสนอต"อที่ประชุม
ก.จ.จ.เชี ย งราย แจงมติ รับโอนไปยังหน" ว ยงานตนสั งกั ด
ดําเนินการต"อไป

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบรวบรวมคํารองขอโอน
เสนอประธานกรรมการฯ เพื่ อ นั ด วั น เวลา
สัมภาษณผูขอโอนเพื่อประกอบการพิจารณารับโอน
(คณะกรรมการฯ ตามคําสั่งที่ ๓๐๓/๒๕๕๗)
ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗

หน"วยงานตนสังกัดรับมติรับโอนจาก อบจ. /เสนอ ก. ใหพน
จากตําแหน"ง ประสานวันที่รับโอน และวันที่พนจาก
ตําแหน"งจากตนสังกัดเปIนวันเดียวกัน /ออกคําสั่งรับโอน/
ออกคําสั่งใหพนจากตําแหน"ง
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แจงหน"วยงานตนสั งกั ดใหผู ขอโอนมาเขารับ
การสัมภาษณ

ขาราชการผูขอโอนมา
รายงานตัวตามวันที่ใน
คําสั่งรับโอน เพื่อดํารง
ตํ า แ ห น" ง ใ น สั ง กั ด
อบจ.เชียงราย

กระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหน%งบริหาร (วิธีการคัดเลือก)
มีตําแหน"งว"าง
รายงาน ก.จ.จ. เพื่อทราบ

....ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๘ เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบจ. (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๑๕๒

นําเสนอ ก.จ.จ. เพื่อพิจารณาให ....ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๘ เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบจ. (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๑๕๒ (๒)
ความเห็นชอบวิธีการสรรหา
แต" ง ตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ ก/จั ด ส" ง
คําสั่งใหคณะกรรมการ (นายกฯ ลงนาม)

องคการบริหารส"วนจังหวัด
๑. จัดสงรางแผนการดําเนินการคัดเลือก รางประกาศรับสมัครและรางประกาศแตงตั้งเจาหนาที่ดําเนินการรับ
สมัคร เจาหนาที่ตรวจคุณสมบัติและคณะกรรมการสอบสัมภาษณ ไปยังสํานักงานสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่นจังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจสอบความถูกตองแลวจะไดเสนอใหประธานกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณา
(หนังสือ ชร. ที่ มท. ๐๘๒๖.๒/๒๔๙๑๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของ อบจ.)
*ดําเนินการกอนวันประกาศไมนอยกวา ๗ วัน (หลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกสําหรับขาราชการ อบจ.
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗)
๒. ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกสําหรับขาราชการ
อบจ. ขอ ๑๐๖ (๓) (๔) อบจ. ประกาศผลการคัดเลือก เมื่อไดรับรายงานผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
(เลม 5 หนา 13 – 18)
๓. เสนอขอความเห็นชอบตอ ก.จ.จ. พิจารณาเพื่อแตงตั้ง

....ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕52 เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการคัดเลือกสําหรับขาราชการ อบจ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ ขอ ๑๖๐ (๑)
(เลม 9 หนา 19-20)
คณะกรรมการคัดเลือก
๑. จัดสงรางประกาศใหคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อขอทราบมติเวียน “ว” ในการ
เห็ น ชอบแผนดํ าเนิ น การคั ด เลื อก/รางประกาศรั บ สมั ค ร คํ า สั่ง แตงตั้ ง เจาหนาที่
รับสมัคร เจาหนาที่ตรวจคุณสมบัติและคณะกรรมการสอบสัมภาษณ (ตามประกาศ)
๒. ประกาศแตงตั้ง เจาหนาที่ ดํ าเนิ น การรั บสมั ค รเจาหนาที่ ต รวจคุ ณ สมบั ติ แ ละ
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ
๓. จัดสงประกาศรับสมัครฯ ใหสํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด
เชียงราย เพื่อพิจารณาจัดสงใหสํานักงาน กจ.ทราบ (กอนวันรับสมัครไมนอยกวา ๗ วัน)
๔. จัดสงประกาศรับสมัครเลือกให ก.จ.จ.เชียงราย ทราบ (รับสมัครไมนอยกวา ๗ วัน)
๕. จัดสงประกาศรับสมัครคัดเลือกใหแตละกองทราบ/อบจ. ทั่วประเทศ

๑๑

(ต%อ) กระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหน%งบริหาร (วิธีการคัดเลือก)
๖.จั ด สงประกาศรั บ สมั ค รฯ และประกาศแตงตั้ งเจาหนาที่ รับ สมั ค ร เจาหนาที่
ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละคณะกรรมการสอบสั ม ภาษณใหคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณทราบ
๗. จัดสงประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ และประกาศแตตั้งเจาหนาที่ดําเนินการรับ
สมัครเจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติและคณะกรรมการสอบสัมภาษณใหเจาหนาที่
เกี่ยวของทราบ
๘. การทํางานของคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
๘.๑ เจาหนาที่รับสมัคร รายงานจํานวนผูสมัครพรอมจัดสงเอกสารของผูสมัคร
๘.๒ เจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติ
๘.๓ เลขานุการคณะกรรมการฯ รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเสนอ
ดําเนินการ
๘.๓.๑ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก (กอนวันคัดเลือกไมนอย
กวา ๕ วันทําการ)
๘.๓.๒ เชิญคณะกรรมการสัมภาษณทําการสัมภาษณ
๘.๓.๓ จัดสงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกให อบจ. ทุกจังหวัดทราบ
๘.๓.๔ จัดสงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกใหทุกกองในสังกัดทราบ
๙. รายงานผลการคัดเลือกตอองคการบริหารสวนจังหวัด (เพื่อในสวน อบจ. จะได
ดําเนินการตาม ขอ ๒ และ ๓ ตามลําดับ)

๑๒

๑3

การสอบคัดเลือกผูดํารงตําแหน%งบริหาร/ผอ.สถานศึกษา/รอง ผอ.สถานศึกษา
รายงานตําแหน"งว"างต"อ ก.จ.จ./
เสนอวิธีการสรรหา

ระเบียบที่เกี่ยวของ
(๑) ประกาศ ก.จ.จ.เชี ยงราย ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๘
เรื่อ ง หลักเกณฑและเงื่อ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริ หารสวนจั งหวั ด (ฉบับ ที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๔๘
ขอ ๑๕๒ (เลม 6 หนา 7 – 8)
(๒) ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙
เรื่ อ ง กํ า หนดหลั ก เกณฑเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องคการบริหารสวน
จังหวัด

บันทึกขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการฯ
-คําสั่ง
-ประกาศ
-หนังสือแจงคณะกรรมการ

ระเบียบที่เกี่ยวของ
(๑) ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑและเงื่ อ นไขการสอบคั ด เลื อ กสํ า หรั บ
ขาราชการองคการบริ หารสวนจั งหวั ด พ.ศ.๒๕๕๗ ขอ ๕
(เลม 15)

จัดสงรางใหจังหวัดและคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกตรวจสอบ

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือก/
จัดสงประกาศไปยังจังหวัดเชียงรายและ
ประธาน ก.จ.จ.ทุกจังหวัดทราบ
(ประกาศกอนรับสมัครไมนอยกวา ๑๕
วันทําการ)

รับสมัครสอบคัดเลือก
(ไมนอยกวา ๑๐ วันทําการ)

....ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑและเงื่ อ นไขการสอบคั ด เลื อ กสํ า หรั บ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๗ ขอ ๑๒
และขอ ๙ (เลม 15 หนา 5 – 16)

๑๔

(ต%อ) การสอบคัดเลือกผูดํารงตําแหน%งบริหาร/ผอ.สถานศึกษา/รอง ผอ.สถานศึกษา
ตรวจสอบคุณสมบัติและเสนอรายชื่อ
ผูมีสิทธิสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผูดํารงตําแหนงบริหาร/
ผอ.สถานศึกษา/รอง ผอ.สถานศึกษา
(อบจ.ดําเนินการ)

....มีคุณสมบัติครบถวนในวันรับสมัคร

....ไม"นอยกว"า ๑๐ วัน

ประกาศกํ า หนดวั น สอบ/ระเบี ย บ
และวิธีสอบ

ประชุ ม คณะกรรมการออกขอสอบ/
ออกขอสอบ

ดําเนินการสอบคัดเลือก

ประกาศผลการสอบคั ด เลื อ กผู ดํ า รง
ตํ า แหนงบริ หาร/ ผอ.สถานศึ ก ษา/ รอง
ผอ.สถานศึกษา
ผานเกณฑแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๖๐
ขึ้นบัญชี ๒ เทาของอัตราวาง รายงานตัว
ภายใน ๓๐ วัน บัญชีสํารองใหยกเลิก

....ประกาศ ก.จ.จ.เชีย งราย ลงวั นที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑและเงื่ อ นไขการสอบคั ด เลื อ กสํ า หรั บ
ขาราชการองคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด พ.ศ.๒๕๕๗
ขอ ๑๖, ๑๘

๑๕

(ต%อ) การสอบคัดเลือกผูดํารงตําแหน%งบริหาร/ผอ.สถานศึกษา/รอง ผอ.สถานศึกษา

เสนอขอความเห็นชอบต"อ ก.จ.จ.

บั น ทึ ก เสนอเพื่ อ แตงตั้ ง ผู ผานการสอบ
คัดเลือกใหเขาสูตําแหนง
-คําสั่ง
-รายงาน ก.จ.จ.เชียงรายทราบ
-แจงจังหวัดเพื่อรายงาน ก.จ.จ.
-แจงทุกสวนราชการใน อบจ.เชียงราย

....ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕45
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑและเงื่ อ นไขการสอบคั ด เลื อ กสํ า หรั บ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ขอ 198

(๑) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
มาตรา ๑๕
(๒) ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนจังหวัด ขอ 356

การบรรจุบุคคลเขารับราชการ
(กรณีขอใชบัญชีคณะกรรมการกลางสอบแข%งขันเป;นพนักงานส%วนทองถิ่น (กสถ.)
กรณีขอครั้งแรก

กรณีขอเพิ่มเติม

กรมส"งเสริมฯ สํารวจอัตราว"างและประสงครองขอ กสถ. ดําเนินการสอบแข"งขันแทน

บันทึกขออนุมัติการขอใชบัญชีผูสอบแขงขันฯ
(เสนอนายก อบจ.เชียงราย)

อบจ.เชียงราย ทําหนังสือแจงการสํารวจดังกลาว
(แจงผานผูวาราชการจังหวัดเชียงราย)

หนังสือขอใชบัญชี
(เรียนผูวาราชการจังหวัดเชียงราย)

จั งหวั ดเชี ย งใหม" ใ นฐานะเจาของบั ญชีผูสอบแข"งขั นได
ภาคเหนือเขต ๑ เรียกผูสอบแข"งขันมารายงานตัว

จังหวัดเชียงรายจัดสงรายชื่อผูมารายงานตัวและสําเนาใบ
สมัครสอบพรอมเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อมาบรรจุแตงตั้ง
ในตําแหนงที่สอบแขงขันได

จังหวัดเชียงราย (โดยการประสานงานกับจังหวัดเชียงใหม"ใน
ฐานะเจาของบัญชีผูสอบแข"งขันได) แจงชื่อผูที่จะบรรจุแต"งตั้ง
บั น ทึ ก เสนอต" อ นายก อบจ.เชี ย งราย เพื่ อ ขอความ
เห็นชอบต"อ ก.จ.จ.เชียงราย

ก.จ.จ.เชียงราย มีมติเห็นชอบ

.....ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย
๑) ลงวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๔๕ ขอ ๑๓๖
๒) ลงวันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๔๘ ขอ ๑๐๘ เลม 6 หนา 3
๓) ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2558 เลมที่ 15 หนา 124

๑๖

จัดทําบันทึกเสนอ นายก อบจ.
-ออกคําสั่งบรรจุแตงตั้ง
-หนังสือแจงใหมารายงานตัว (พรอมแนบคําสั่งบรรจุ)
-หนังสือแจงผูวาราชการจังหวัดเชียงราย/เลขานุการ ก.จ.
-บันทึกแจงเวียนคําสั่งใหสวนราชการใน อบจ. ทราบ

....อางหนังสือระเบียบตามขั้นตอนกอน
หนานี้ แ ละเพิ่ ม พ.ร.บ.ระเบี ย บบริ หาร
งานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ และ
ประกาศ ก.จ.จ.เชี ย งราย ลงวั น ที่ ๗
พ.ย. ๒๕๔๕ ขอ ๓๕๖

๑๗

งานใหยายขาราชการ
ผู ขอยายจั ด ทํ า บั น ทึ ก ขอยายเสนอสวนราชการ
ตนสังกัด

สวนราชการตนสั งกั ดของผู ยื่ นคํา รองขอยายจั ด ทํ า
บันทึกแจงประสานกองการเจาหนาที่

กองการเจาหนาที่ ต รวจสอบคุ ณสมบัติ บั นทึก เสนอ
ตํา แหน" งว" างที่ จ ะใหยายและนั ด วั น เวลา สั ม ภาษณ
ผูขอยาย

กองการเจาหนาที่ นํา ขอมู ล เบื้ อ งตนของผู ขอยาย
เสนอตอนายกฯ เพื่อประกอบการพิจารณา (ขอมูล
จากการสัมภาษณของคณะกรรมการ) ใหยาย

...ขอระเบียบที่เกี่ยวของ
(๑) ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 20
มกราคม 2559 (เลม 16 หนา 1-4)
(๒) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๕
**กรณียายตางสายงานจะตองจัดทําแบบ
ประเมินประกอบการพิจารณาดวย

...กรณีมีผูขอยายเกินตําแหนงวาง จัดทําบัญชีเรียงตามลําดับ
เสนอ ก.จ.จ. บัญชีมีอายุ 1 ป\ นับแต ก.จ.จ. เห็นชอบ

เสนอขอความเห็นชอบต"อ ก.จ.จ.เชียงราย ในการ
ใหยาย (หลังจากนายก อบจ. เห็นสมควรใหยาย)

จัดทําคําสั่งใหยาย

ผูยายไปรายงานตัวส"วนราชการที่ไปสังกัดใหม"

๑๘

งานใหโอนขาราชการ
ผูขอโอนยื่นคํารองขอโอน

สวนราชการตนสังกัดของผูขอโอนจัดทําบันทึกแจง
ประสานกองการเจาหนาที่ พ รอมแนบคํา รองขอ
โอน/ประวัติสวนตัว/ประวัติการลา (กรณีโอนลด
ระดั บ ตํ า แหนงตองมี ห นั ง สื อ ยิ น ยอมลดระดั บ
ตําแหนงและอัตราเงินเดือน)

บันทึกเสนอขอโอน เพื่อจัดส"งหนังสือขอโอนไปยัง
หน"วยงานที่ประสงคจะโอนไปสังกัด

...ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที ๖ มกราคม
๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๖ ขอ ๑๗๙
(เลม 43 หนา 42)

จั ด ส" ง หนั ง สื อ แจงประสานการขอโอนไปยั ง
หน"วยงานที่ประสงคจะขอโอนไปสังกัด

หน" วยงานที่จ ะรั บโอนแจงประสานการรั บโอนว" า
ยินดีรับโอนและแจงมติเห็นชอบรับโอนมายัง อบจ.
เชียงราย

เสนอขอความเห็ นชอบต"อ ก.จ.จ.เชี ย งรายในการ
ใหพนจากตําแหน"ง

...ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที ๖ มกราคม
๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๖ ขอ ๑๗๙

๑๙

(ต%อ) งานใหโอนขาราชการ

แจงมติ ของ ก.จ.จ. และประสานวันใหโอน

ออกคําสั่งใหพนจากตําแหนง รายงาน ก.จ./ จังหวัด/
หนวยงานที่รับโอน

หนวยงานที่ รั บ โอนแจงขาราชการใหไปรายงานตั ว
เรียบรอยแลว

เสนอผูบริหารเพื่อทราบ

๒๐

งานตรวจสอบวุฒิการศึกษาของขาราชการบรรจุใหม%

คําสั่งบรรจุแต"งตั้ง

จั ด ทํ า บั น ทึ ก เสนอการตรวจสอบคุ ณ วุ ฒิ
การศึ ก ษา เพื่ อ มี ห นั ง สื อ จั ด สงสํ า เนาวุ ฒิ
การศึกษาไปยังมหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษา
ของผูที่มีคําสั่งบรรจุแตงตั้งตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยแจงผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
วาสําเร็จการศึกษาจริง นําผลตรวจสอบเก็บไว
ใน ก.พ.๗ ของขาราชการผูนั้น

....หนั ง สื อ ก.จ. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/
ว ๑๔๗ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐
เรื่อง การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
ของขาราชการหรื อ พนั ก งานสวน
ทองถิ่น

๒๑

งานตรวจสอบประวัติบุคคลของขาราชการบรรจุใหม%

บันทึกเสนอสงตัว ขาราชการบรรจุใหมไปพิมพ
ลายนิ้ ว มื อ ณ ภู มิ ลํ า เนา (ผู บรรจุ ใ หมกรอก
ประวัติตามแบบ รปภ.๑) พรอมหนังสือสงตัว

เมื่อไดรับผลพิมพลายนิ้วมือจากสถานีตํารวจก็
ดํ า เนิ น การสงแบบประวั ติ บุ ค คล (รปภ.๑)
พรอมสําเนาผลลายพิมพไปยังสํานักขาวกรอง
แหงชาติ

จัดเก็บผลพิมพลายพิมพนิ้วมือ (สําเนา) ไวใน
ก.พ.๗ ของขาราชการบรรจุใหม

...ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
ขอ ๒๕ (๑) , ๒๖ (๑)
...หนังสือจังหวัดเชียงราย ที่ ชร ๐๐๒๓๒/
๖๐๒ ลงวั น ที่ ๒๕ มี น าคม ๒๕๕๖ เรื่ อ ง
ระเบียบสํานักนายก รัฐมนตรีวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
...หนั ง สื อ จั ง หวั ด เชี ย งราย ที่ ชร
๐๐๒๓๒/๖๐๒ ลงวั นที่ ๒๕ มีน าคม
๒๕๕๖ เรื่ อ ง ระเบี ยบสํ านั กนายก
รัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัย
แห"งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒

๒๒

งานทะเบียนประวัติ
รับสําเนาคําสั่งบรรจุ, แตงตั้ง, รับโอน จากหนวยงานอื่น
การเลื่อนขั้นเงินเดือน, เลื่อนระดับ, เปลี่ยนตํ าแหนง,
เปลี่ยนชื่อสกุล ชื่อตัว

บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในทะเบียนประวัติ ก.พ.๗

กรณี รั บ โอนจากหนวยงานอื่ น ตองคั ด ลอกทะเบี ย น
ประวั ติ ใ หมจํ า นวน ๓ ชุ ด เพื่ อ จั ด สงจั ง หวั ด ๑ ชุ ด
สํานักงาน ก.จ. ๑ ชุด และเก็บไวที่ อบจ. ๑ ชุด

กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อตัว, ชื่อสกล, สมรส บันทึกเสนอ
การเปลี่ยนแปลง โดยแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงไป
ยังจังหวัด และสํานักงาน ก.จ. ทราบ และบันทึกแกไข
ในทะเบียนประวัติ

......ประกาศ ก.จ.จ. ลงวันที่ 7 พ.ย.
2545 ขอ 358

......ประกาศ ก.จ.จ. ลงวันที่ 7 พ.ย.
2545 ขอ 359

๒๓

การสรรหาพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
รายงานตําแหนงวาง
และขออนุมัติสรรหา

จัดทําประวัติและทําสัญญาจาง

จัดทําประกาศรับสมัคร
และประชาสัมพันธ

...ประกาศก"อนวันรับ
สมัครไม"นอยกว"า ๕ วัน

แต"งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ไม"นอยกว"า ๓ คน

...ประกาศ ก.จ.จ. ลว.
19 ธันวาคม 2557
(เลม 15 หนา 1)

รับสมัคร

...ไม"นอยกว"า ๗ วัน

แจงเวียนใหทุกกองทราบและ
ดําเนินการส"วนที่เกี่ยวของ

ออกคําสั่งแต"งตั้งพนักงานจาง

ขออนุมัติ ก.จ.จ.เพื่อจัดจาง

...ประกาศ ก.จ.จ. ลว.
12 กรกฎาคม 2547

ขอ 20

ตรวจสอบคุณสมบัติ

ประกาศผลผูผานการสรรหาและเลือกสรรและ
ขึ้นบัญชีเพื่อแตงตั้งเปนพนักงานจาง

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ
และกําหนดวันสอบ

...อายุตามสมควร
ไม"เกิน ๑ ปM

สอบสัมภาษณ

กําหนดสอบสัมภาษณ

ประชุมคณะกรรมการ
ออกขอสอบ

ประกาศผลสอบขอเขียน
ออกขอสอบ/สอบขอเขียน
ตรวจขอสอบ
ขอระเบียบ : ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ขอ 18, 19
(เลม 4 หนา 25 – 52)

๒๔

การสรรหาพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ
ก.จ.จ./ก.จ.
เห็นชอบกําหนดตําแหนง

จัดทําประวัติและทําสัญญาจาง

แจงเวียนใหทุกกองทราบและ
ดําเนินการสวนที่เกี่ยวของ

กําหนดขอบขายงาน ชื่อตําแหนง
คุณสมบัติ ระยะเวลาการจาง
คาตอบแทน เงื่อนไขอื่นๆ

ประกาศรับสมัคร

...ประกาศก"อนวันรับ
สมัครไม"นอยกว"า ๕ วัน

ออกคําสั่งแต"งตั้งพนักงานจาง

ขออนุมัติ ก.จ.จ.เพื่อจัดจาง
แต"งตั้งคณะกรรมการสรรหาไม"
นอยกว"า ๕ คน

รับสมัคร

...ประกาศ ก.จ.จ. ลว.
12 กรกฎาคม 2547
(เลม 4 หนา 34)

...ไมนอยกวา ๗ วัน
คาสมัคร 200 บาท

ประกาศผลผูผานการสรรหา
และเลือกสรรและขึ้นบัญชี
เพื่อแตงตั้งเปนพนักงานจาง

ตรวจสอบคุณสมบัติ

สอบสัมภาษณ

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ
และกําหนดวันสอบ

กําหนดสอบสัมภาษณ

ประชุมคณะกรรมการ
ออกขอสอบ

ประกาศผลสอบขอเขียน

ตรวจขอสอบ
ออกขอสอบ/สอบขอเขียน

...อายุบัญชีตามที่
เห็นสมควร ไมเกิน
๖๐ วัน

๒๕

งานต%อสัญญาจาง
รายงานผลการประเมิ น ฯ ของพนั ก งานจาง
ที่จะสิ้น สุดสัญญาจางตอนายกฯ เพื่อขอความ
เห็นชอบตอ ก.จ.จ. ในการตอสัญญาจาง

ขอระเบียบที่เกี่ยวของ
ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ
เกี่ยวกับพนักงานจาง ขอ 9, 32 และขอ 34
(1) (2) และฉบับที่ 3 ลงวันที่ 15 สิงหาคม
2557 ขอ 44 (เลม 4 หนา 25-52) ,
เลม 14 (หนา 55-59)

เสนอขอความเห็ น ชอบตอ ก.จ.จ. เชี ย งราย
เพื่อตอสัญญาจางพนักงานจางที่สิ้นสุดสัญญา
ในป\นั้นๆ

จั ด ทํ า สั ญ ญาจางและกํ า หนดวั น ประชุ ม
เพื่อเตรียมตอสัญญาจาง

จัดทําคําสั่งแต"งตั้งพนักงานจาง (ต"อสัญญาจาง)

ขอระเบียบที่เกี่ยวของ
๑) พ.ร.บ.ระเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คล
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕, และมาตรา 22
๒) ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ ๑๒
กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ
เกี่ ย วกั บ พนั ก งานจาง ขอ ๙, ๓๔ และ
ฉบับ ที่ ๓ ลงวั นที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
ขอ 32 ,ขอ ๔๔ ,ขอ 45
๓) หนังสือ ก.จ. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๑๒๒
ลงวั น ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่ อ ง
การพิจารณาต"อสัญญาจางพนักงานจาง

๒๖

การออกจากราชการ

มี ๕ กรณี

ตาย

ออกตามกฎหมาย
ว"าดวยบําเหน็จบํานาญ

ไม"ตองทําเปIนคําสั่ง
ไม"ตองให ก. จังหวัดเห็นชอบ
แจง ก. จังหวัดเพื่อทราบ

ประกาศ ก.จ.จ.ชร. ลงวันที่ 20 มกราคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหออก
จากราชการ พ.ศ. 2559 ขอ 5 (เลม 16 หนา 5)

ลาออก

ถูกสั่งใหออก

ถูกลงโทษ
ปลดออก ไล"ออก

๒๗

การออกตามกฎหมายว%าดวยบําเหน็จบํานาญ
เหตุทดแทน

มีเหตุสงสัย
ว"าไม"เลือ่ มใส
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมีพระ
มหากษัตริย
เปIนประมุข

ดําเนินการ
สอบสวนตาม
หลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนด

เหตุทุพพลภาพ

-ออกเพราะเลิก
หรือยุบตําแหน"ง
-ไปดํารง
ตําแหน"งทาง
การเมือง
-ลมละลาย
-เปIนโรคที่

-เจ็บปวย
แพทยรับรอง
ว"าไม"สามารถ
ปฏิบัติหนาที่
ได

ผูบริหารทองถิ่นเสนอ
ก.จังหวัด

ก.จังหวัดพิจารณาให
ความเห็นชอบ
ผูบริหารทองถิ่น ออกคําสั่ง
ใหออกและใหมีสิทธิไดรับ
บําเหน็จบํานาญ

เหตุรับราชการนาน

เหตุสูงอายุ

๖๐ ปMบริบูรณ

เสนอเรื่องต"อ
ก.จังหวัด
ก.พิจารณาให
ความเห็นชอบ

ออกประกาศ
พนและใหมี
สิทธิไดรับ
บําเหน็จ/บํานาญ

๖๐ ปM
บริบูรณแลว

๒๕ ปMบริบูรณขึ้น
ไปแลวลาออก

ยื่ น หนั ง สื อ
ขอลาออก
ต"อ ผูบริหาร
ทองถิ่น

ยื่นหนังสือ
ต"อผูบริหาร
ทองถิ่น

เสนอเรื่องต"อ
ก.จังหวัด

เสนอเรื่องต"อ
ก.จังหวัด

ก.จังหวัดพิจารณา
ใหความเห็นชอบ

ก.จังหวัดพิจารณา
ใหความเห็นชอบ

ผูบริหารทองถิ่น
ออกคําสั่งใหออก
และใหมีสิทธิไดรับ
บําเหน็จบํานาญ

ผูบริหารทองถิ่น
ออกคําสั่งใหออก
และใหมีสิทธิ
ไดรับบําเหน็จ
บํานาญ

๒๘

ขาราชการ/ลูกจางประจํา เกษียณอายุราชการ
ขาราชการ/ลูกจางประจํา
อายุครบ ๖๐ ปMบริบูรณ

ขอรับความเห็นชอบจาก ก.จ.จ.เชียงราย
ใหพนจากราชการ

จัดทําประกาศพนจากราชการ

แจงเวียนใหทุกกองทราบ
และดําเนินการในส"วนที่เกี่ยวของ

๒9

การลาออก
การดํารงตําแหน"งทางการเมือง
สมัคร ส.ส., ส.ว. ผูบริหาร
หรือสมาชิกสภาทองถิ่น

ปกติ

ยื่นหนังสือขอลาออกต"อ
ผูบริหารทองถิ่น

ยื่นหนังสือต"อผูบริหาร
ทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่นพิจารณา
ก.จังหวัด

ควรอนุญาต

ยับยั้งไม"เกิน ๙๐ วัน

ยับยั้งและไม"อนุญาต

ก.จังหวัด

ก.จังหวัด

ก.จังหวัด

ก.จังหวัดพิจารณา
ใหความเห็นชอบ

ก.จังหวัดพิจารณา
ใหความเห็นชอบ

ก.จังหวัดพิจารณา
ใหความเห็นชอบ

ผูบริหารทองถิ่น
ออกคําสั่งใหลาออก

ผูบริหารทองถิ่น
ออกคําสั่งใหลาออก

ผูบริหารทองถิ่น
ออกคําสั่งใหลาออก

การลามีผลตั้งแต"
วันขอลาออก

การลามีผลตั้งแต"
วันถัดจากวันครบ
กําหนด ๙๐ วัน

การลามีผลตั้งแต"
วันขอลาออก

ก.จังหวัดพิจารณา
ใหความเห็นชอบ

ผูบริหารทองถิ่น
ออกคําสั่งใหลาออก

การลามีผลตั้งแต"
วันขอลาออก

๓๐

การใหออก

-ไม"พนทดลองราชการ
-ขาดคุณสมบัติ

ไปรับราชการทหาร

เสนอ ก.จังหวัด

ผูบริหารทองถิ่นออก
คําสั่งใหออก

-หย"อนความสามารถ
-ประพฤติตนไม"เหมาะสม
บกพร"องต"อหนาที่
-มีมลทินหรือมัวหมอง

ผูบริหารทองถิ่นแต"งตั้ง
กรรมการสอบสวน

อนุวินัยฯ ทําความเห็น

ก.จังหวัดพิจารณา
ใหความเห็นชอบ

ผูบริหารทองถิ่น
ออกคําสั่งใหออก

ดําเนินการสอบสวนตาม
วิธีการที่กําหนดใน ๔

๓๑

ขอรับบําเหน็จ/บํานาญของขาราชการ
เมื่อมีประกาศพนจากราชการ
กรณีเกษียณอายุ/ลาออกจากราชการ
มีสิทธิไดรับบําเหน็จ/บํานาญ

ขาราชการขอรับบําเหน็จ/บํานาญ

จัดทําแบบคําขอ บ.ท. ๑ – บ.ท. ๔,
บ.ท. ๖ และเอกสารประกอบคําขอ

ส"งใหผูว"าราชการจังหวัดฯ พิจารณา
อนุมัติส"งจ"ายเงินบําเหน็จ/บํานาญ

จัดส"งใหกองคลัง เพื่อจ"ายเงิน
บําเหน็จ/บํานาญ ใหกับผูขอต"อไป

๓๒

ขอรับเงินบําเหน็จ/บํานาญรายเดือนของลูกจางประจํา
เมื่อมีประกาศพนจากราชการ
กรณีเกษียณอายุ/ลาออกจากราชการ
(กรณีมีสิทธิไดรับบําเหน็จ/บํานาญรายเดือน)

ลู ก จางประจํ า ขอรั บ บํ า เหน็ จ /บํ า นาญ
รายเดือน

จัดทําแบบคํา ขอ บ/ช รายรับเงินเดือน
แบบวันทวีคูณ, แบบคํานวณ

ออกคําสั่งจ"ายเงินบําเหน็จ/บํานาญปกติ
โดยนายก อบจ.

ส" ง หลั ก ฐานการขอจ" า ยเงิ น บํ า เหน็ จ /
บํา นาญรายเดื อนใหจั งหวั ด เพื่ อขอรั บ
การจัดสรรใหส"วนของรัฐบาลจัดสรรให

ส"งคําสั่งใหกองคลัง เพื่อจ"ายเงินบําเหน็จ/
บํานาญรายเดือนใหกับผูของต"อไป

๓๓

ขาราชการ/พนักงานจาง (พนักงานจางตามภารกิจ) ลาออกจากราชการ
ขาราชการ/พนักงานจาง ยื่นหนังสือลาออก
จากราชการ (ผ"านตนสังกัด)

....ตามแบบ ลก.๑ โดยยื่นลวงหนาไมนอยกวา
๓๐ วัน (ตามประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่
๒0 มกราคม 2559 เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ.
2559 ขอ 24, ขอ 25 (เลม 16 หนา 12)

ขออนุมัติต"อผูบริหารทองถิ่น

เขา ก.จ.จ. เพื่อขอรับความเห็นชอบ

ก.จ.จ. เห็นชอบแลวออกคําสั่ง
พนจากตําแหน"งหนาที่

แจงเวียนใหทุกกองทราบและดําเนินการ
ส"วนที่เกี่ยวของ

....ขอระเบียบ
๑) พ.ร.บ. ระเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๕, ๒๒
๒) ประกาศ ก.จ.จ.เชี ย งราย ลงวั น ที่ ๑๒
กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่ อง หลั กเกณฑเกี่ ย วกั บ
พนักงานจาง ขอ ๕๕
๓) ประกาศ ก.จ.จ.เชี ย งราย ลงวั น ที่ 20
มกราคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. 2559
ขอ 26 – 28 (เลม 16 หนา 5 – 22)

๓๔

พนักงานจาง (พนักงานจางทั่วไป) ลาออกจากราชการ

พนักงานจางยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ
(ผ"านตนสังกัด)

ขออนุมัติลาออกต"อผูบริหารทองถิ่น

ออกคําสั่งพนจากตําแหน"งโดยผูบริหาร
ทองถิ่น

รายงาน ก.จ.จ. เพื่อทราบ
ตามคําสั่งพนจากตําแหน"ง
(กรณีพนักงานจางทั่วไปลาออก)

....พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๒
มาตรา ๑๕, ๒๒
....หนัง สื อ สํ า นัก งาน ก.จ. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/
ว ๑๖๔ ลงวั น ที่ ๙ สิ ง หาคม ๒๕๔๘ แจง
แนวทางปฏิ บัติเกี่ยวกั บการบริหารงานบุค คล
ของ อบจ.
....มติ ก.จ.จ.เชี ย งราย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
๘/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ มีมติ
เห็นชอบในหลักการไวว"า อบจ.จะดําเนินการ
ออกคํ า สั่ ง ให พนั ก งานจางทั่ ว ไปพนจาก
ตําแหน"ง โดยไม"ตองขอความเห็นชอบ ก.จ.จ.
ก"อน

แจงเวี ย นใหทุ ก กองทราบและ
ดําเนินการส"วนที่เกี่ยวของ

๓๕

ฝ&ายส+งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ฝ[ า ยสงเสริ ม และพั ฒ นาบุ ค ลากรไดดํ า เนิ น การจั ด ทํ า กระบวนการทํ า งาน ไดจํ า นวน
๑๘ กระบวนงาน ประกอบดวย
๑) การฝSกอบรมบุคลากร (หลักสูตรที่จัดสงบุคลากรเขารวมกับสวนราชการอื่น)
๒) การฝSกอบรมบุคลากร (หลักสูตรที่ อบจ.เชียงราย ดําเนินการเองหลังจากบรรจุเขาแผนพัฒนา
ขาราชการ)
๓) การเลื่อนและแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นในสายงาน
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
4) การเลื่อนและแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนง
ที่กําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ สายงานประเภทวิชาการ
5) การเลื่อนและแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นนอกระดับควบ
ในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสายงานนิติการ
6) การปรับปรุงตําแหนงกําหนดตําแหนงการเลื่อนและแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ
๗) ขั้ น ตอนการกํ า หนดประโยชนตอบแทนอื่ น เปนกรณี พิ เศษสํ า หรั บ ขาราชการ ลู ก จางประจํ า
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
๘) การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ
๙) การขอมีบัตรประจําตัวขาราชการ/ผูรับบําเหน็จ บํานาญ
๑๐) การขอมีบัตรลูกจางประจํา
๑๑) การขอมีบัตรรับรองการแตงตั้ง (ผูชวยผูบริหารทองถิ่น และผูชวยประธานสภาทองถิ่น)
๑๒) การประเมิ น ผลปฏิ บั ติ ง านของขาราชการ ขาราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
และลูกจางประจํา
๑๓) การเลื่ อนขั้ นเงิ นเดื อนขาราชการ ขาราชการครู และบุค ลากรทางการศึ ก ษา ลู ก จางประจํ า
และพนักงานจาง
๑๔) การประเมินผลการปฏิบัติงานลาการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง
๑๕ การคัดเลือกตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
๑๖) ขั้นตอนการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครูผูชวย
๑๗) การรับนักศึกษาฝSกประสบการณวิชาชีพ
๑๘) ขั้นตอนการเสนอแฟZมตอผูบริหารของกองการเจาหนาที่
19) ขั้นตอนการจัดทําฎีกาเบิกจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจาง

๓๖

การฝ<กอบรมบุคลากร (หลักสูตรที่จดั ส+งบุคลากรเขาร+วมกับส+วนราชการอื่น)
หนวยงานอื่นเสนอโครงการตอ อบจ.เชียงราย
ในหลักสูตรตาง ๆ

ฝ[ายสงเสริมและพัฒนาบุคลากรพิจารณาเบื้องตน
ตามหลักสูตร เพื่อพิจารณาสวนราชการที่เกี่ยวของ
กับหลักสูตร พรอมองคประกอบอืน่ ๆ และจัดทํา
บันทึกเสนอผูบริหาร

กรณีเห็นวาไมควรสงบุคลากรเขาอบรมหรือ
มีการจัดสงแลว นําเสนอผูบริหารรวมเรื่อง

1. สอดคลองกับแผนพัฒนาขาราชการ
2. สอดคลองและจําเปนตอภารกิจหนาที่/ประโยชน
3. สวนราชการหนวยงานผูจัด
4. เพิ่มทักษะปฏิบัติงาน/บริหารของบุคลากร
5. งบประมาณ

กรณีเห็นวาควรจัดสงอบรม นําเสนอผูบริหาร
วาเกี่ยวของกับสวนราชการใด/เห็นควรแจงเวียน

จั ด ทํ า บั น ทึ ก แจงเวี ย นสวนราชการที่ เ กี่ ย วของ
เพื่อสอบถามความตองการฝSกอบรม
(พรอมใหยื่นเอกสารประกอบการเขารับการฝSกอบรม
ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดในเว็บไซตกองการเจาหนาที่)
เอกสารประกอบการเขารับการฝSกอบรม
1. สําเนาประวัติการฝSกอบรม
2. แบบแสดงเจตจํานง
3. แบบประเมินผลกอนเขารับการฝSกอบรม

สวนราชการแจงความประสงคจัดสงบุคลากร
เขารับการอบรม (พรอมแนบเอกสาร
ประกอบการเขารับการฝSกอบรม)

- สําหรับ นายกฯ จะตองขออนุมัติเดินทางไป
ราชการจากผูวาราชการเชียงราย แนบดวย
- สําหรับ ส.อบจ. จะตองขออนุมตั ิการเดินทาง
จากประธานสภา อบจ.เชียงราย แนบดวย

จัดทําบันทึกเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
พรอมออกคําสั่งใหเดินทางไปราชการ

ระเบี ย บ มท.วาดวยคาใชจายในการฝS ก อบรม
พ.ศ.2557 ขอ 9 ประกอบกั บ ระเบี ย บ มท.
วาดวยคาใชจายในการเดิ น ทางไปราชการฯ
พ.ศ. 2555 ขอ 8
*รายงานผลการอบรมตามระเบียบ มท.วาดวย
คาใชจายในการฝSกอบรมฯ พ.ศ.2557 ขอ 10
(กรณีไปตางประเทศรูปแบบตามหนังสือดวนมาก
ที่ มท 0809.3/ว 2988 ลว 4 ก.ย. 2550
สงกระทรวงมหาดไทย 2 เลม, จังหวัด 1 เลม
*สงใชเงินยืมตามระเบียบ มท.วาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงินฯ พ.ศ. 2547 ขอ 86

จัดทําบันทึกแจงสวนราชการตนสังกัดของ
ผูเขารับการอบรม เพื่อทําเรื่องขออนุมัตยิ ืมเงิน
(เมื่อผูบริหารอนุมตั ิ -->ประสานการวางฎีกา
กับกองการเจาหนาที่)/สงใชเงินยืมหลังอบรม
การติดตามและประเมินผล
(แบบติดตามและประเมินผล
หลังการฝSกอบรม 3 เดือน)

...ตามขั้นตอนแนวทาง
ปฏิบัติหนา 37 - 38
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การขออนุมัติยืมเงินค%าใชจ%ายในการฝ@กอบรม
จั ด ทํ า บั น ทึ ก ขออนุ มั ติ ยื ม เงิ น โดยส" ว น
ราชการที่บุคลากรที่จะเขารับการฝQกอบรม
สั ง กั ด อยู" (ก" อ นนํ า เสนอผู บริ ห ารใหทํ า
บั น ทึ ก มาใหผู คุ ม งบประมาณกองการ
เจาหนาที่คุมงบประมาณก"อน)

นําเสนอผู บริ หารตามลํ า ดับ ชั้ น การบั งคั บ
บั ญ ชาของแต" ล ะสํ านั ก /กอง จนถึง นายก
องคการบริหารส"วนจังหวัดเชียงราย

นําเอกสารการบันทึกเสนอขออนุมัติยืมเงิน
(ที่ ไ ดรั บ การอนุ มั ติ แ ลว) พรอมเอกสาร
ที่ เ กี่ ย วของในการเขารั บ การฝQ ก อบรม
มาจั ด ทํ า ฎี ก ายื ม เงิ น และงบรายละเอี ย ด
ประกอบฎีกาส"งกองการเจาหนาที่

กองการเจาหนาที่นําเสนอผูอํานวยการกอง
พรอมจั ด ส" ง ฎี ก ายื ม เงิ น ไปยั ง กองคลั ง
เพื่อตรวจสอบ/นําเสนอ/เบิกจ"าย

ผูขอยืมเงินติดต"อขอรับเช็คเงินยืม
ที่กองคลัง

...แนวทางการจัดทําบันทึกขอความ
๑. เรื่องเดิม คําสั่งใหไปราชการ ซึ่งกองการเจาหนาที่
ไดจัดสงให
๒. ขอเท็จจริง ในการเดินทางไปราชการมีคาใชจาย
อะไรบาง จํานวนเทาไร
๓. ขอระเบียบ
-ขอบัญญัติงบประมาณรายจายหนา/รายการที่จะเบิก
-ระเบียบ มท.วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงินฯ
พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๘๔
-ระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการฝSกอบรมและการ
เขารับการฝSกอบรมฯ พ.ศ.๒๕๕๗ ขอที่เกี่ยวของ
เชน ขอ ๒๘ (๑), ๒๙
-ระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการฯ พ.ศ.๒๕๕๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๘ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ขอที่เกี่ยวของ เชน ขอ ๑๕, ๑๖, ๒๗
๔. ขอพิจารณา เพื่อใหการเขารวมการฝSกอบรมดังกลาว
เปนไปดวยความเรียบรอย เห็นควรอนุมัติใหเบิกคาใชจาย
ประกอบดวยคาอะไรบาง/จากงบประมาณหนาไหน
รายการไหน/โดยมอบหมายใครเปนผูยืมเงิน (กรณีไป
หลายคน)
๕. ขอเสนอ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
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แนวทางปฏิบัติภายหลังเสร็จสิ้นการฝ@กอบรม
กรณียืมเงินเขารับการอบรม
จัดทําเอกสาร ดังนี้
๑. ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
(สวนที่ ๑ แบบ ๘๗๐๘)
๒. หลักฐานการจายเงินคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ (สวนที่ ๒ แบบ ๘๗๐๘)
๓. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.๑๑๑)
4. รายละเอียดการใชรถยนต (กรณีนํารถยนต
ราชการหรือรถสวนตัวไปราชการ)
5. บันทึกขออนุมัติสงใชเงินยืมนําเสนอผูบริหาร
ตามลําดับชั้น (บันทึกของสํานัก/กอง ที่ผูเขา
รับการอบรมสังกัด) ประกอบดวย
-เรื่องเดิม คําสั่งที่ใหไปราชการ/สัญญายืมเงิน
-ขอเท็จจริง มีคาใชจายอะไรบาง เทาไร
เงินเหลือสงคืนตามใบเสร็จใด
-ขอระเบียบ ระเบียบ มท.วาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงินฯ พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘) ขอ ๘๖
-ขอพิจารณา
-ขอเสนอ
6. จั ด สงฎี ก าสงใชเงิ น ยื ม และงบรายละเอี ย ด
ประกอบฎี กา รวบรวม เอกสารตามขอ ๑-5
พรอมสั ญ ญาเงิ น ยื ม (ถายเอกสารจากกองคลั ง )
สงกองการเจาหนาที่ เ พื่ อ เสนอ ผอ.กองลงนาม
และนําสงกองคลัง

กรณีไม%มีการยืมหรือเขารับการอบรม
จัดทําเอกสาร ดังนี้
๑. ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
(สวนที่ ๑ แบบ ๘๗๐๘)
๒. หลักฐานการจายเงินคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ (สวนที่ ๒ แบบ ๘๗๐๘)
3. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.๑๑๑)
4. รายละเอียดการใชรถยนต (กรณีนํารถยนต
ราชการหรือรถสวนตัวไปราชการ)
5. บันทึกขออนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ นําเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น (โดยกอนเสนอผูบริหาร
ใหนํามาใหกองการเจาหนาที่คุมงบประมาณกอน)
-เรื่องเดิม คําสั่งที่ใหไปราชการ
-ขอเท็จจริง มีคาใชจายอะไรบาง/เทาไร
-ขอระเบียบ ระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการ
ฝSกอบรมฯ พ.ศ.๒๕๕๗ ขอทีเ่ กี่ยวของ เชน ขอ ๒๘ (๑),
๒๙ และระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2559 ขอที่เกี่ยวของ เชน ๑๕, ๑๖, ๒๗
-ขอพิจารณา
-ขอเสนอ
6. จัดสงฎีกาสงใชเงินยืมและงบรายละเอียดประกอบ
ฎีกา รวบรวมเอกสารตามขอ ๑-5 พรอมสัญญาเงิน
ยืม (ถายเอกสารจากกองคลัง) สงกองการเจาหนาที่
เพื่อเสนอ ผอ.กอง ลงนาม และนําสงกองคลัง

๑. จัดทําบันทึกเพื่อรายงานต"อนายก อบจ.เชียงราย
-เรื่องเดิม คําสั่งที่ใหไปราชการ
-ขอเท็จจริง ไปแลวไดอะไรมาบาง เช"น เอกสาร หรือสาระความรูที่
สําคัญโดยย"อ
-ขอระเบียบ ระเบียบ มท.ว"าดวยค"าใชจ"ายในการฝQกอบรมและการเขา
รับการฝQกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ขอ ๑๐
-ขอพิจารณา เอกสารที่ไดมาควรทําอย"างไร/มีหัวขอใดของการอบรม
ที่เกี่ยวของหรือนํามาปรับใชกับ อบจ.เชียงราย
-ขอเสนอ เห็นควรดําเนินการอย"างไร เช"น แจงเวียน จัดเวทีถ"ายทอด
๒ เมื่อนายก อบจ. ลงนามรับทราบแลว จัดส"งสําเนาใหกองการเจาหนาที่ เพื่อรวบรวม
ติดตามประเมินผลภายหลังการอบรม

๓9

การฝ@กอบรมบุคลากร
(หลักสูตรที่ อบจ.เชียงราย ดําเนินการเองหลังจากบรรจุเขาแผนพัฒนาขาราชการ)
จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป\ เพื่ อ กํ า หนด
ชวงเวลาดําเนินการที่เหมาะสม

จั ด ทํ า บั น ทึ ก สอบถามความ
ตองการฝSกอบรมแตละหลักสูตร
กับทุกสวนราชการ (กอนบรรจุ
โครงการเขาแผน ไดสอบถาม
แลว แตสอบถามอีกครั้งกอนการ
จั ดฝS กอบรมจริ งเพื่ อทราบ
จํานวนที่แนนอนในการขออนุมัติ
ยืมเงินทดรองราชการมาดําเนิน
โครงการ)

จัดทําบันทึกเสนอผูบริหารเพื่อเห็นชอบ/อนุมัติ
ใหดําเนินการตามหวงระยะเวลาที่กําหนดตาม
แผนปฏิบัติงานประจําป\

จัดทําบันทึกเสนอผูบริหารเพื่อขออนุมัติยืมเงิน
คาใชจายในการดําเนินการ

...ระเบียบ มท.วาดวย
คาใชจายในการฝSกอบรมฯ
เชน ขอ 7, 9 และ 12

...ระเบียบ มท.วาดวย
คาใชจายในการฝSกอบรมฯ
เชน ขอ 7, 9 และ 12
...ระเบียบ มท.วาดวย
การรับเงินฯ ขอ 84

การดําเนินการตามโครงการ

สงใชเงินยืมทดรองราชการ

การรายงานผลการดําเนินโครงการ

...ระเบียบ มท.วาดวย
การรับเงินฯ ขอ 86

...ระเบียบ มท.วาดวย
คาใชจายในการฝSกอบรมฯ
เชน ขอ 11

การติดตามและประเมินผล
ระเบียบที่ใช
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝSกอบรมและการเขารับการฝSกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2555 ขอ 8
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจสอบเงินของ อปท. พ.ศ.2547 ขอ 84 และ 86
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การเลื่อนและแต%งตั้งขาราชการ อบจ. ใหดํารงตําแหน%งที่สูงขึ้น
ในสายงานประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
ตรวจสอบประวัติ, คุณสมบัติ และระยะเวลาดํารงตําแหน"ง

ประเมิ น แบบบุ ค คลและเสนอผลงานใหคณะกรรมการ
พิ จ ารณาใหคะแนนและเสนอประธานกรรมการนัด สอบ
สัมภาษณ

เสนอนายกฯ เห็นชอบในการเลื่อนระดับผลการประเมิน

ขอรั บ ความเห็ น ชอบต" อ ก.จ.จ. ใหมี ผ ลไม" ก" อ นวั น ที่
ผูบังคับบัญชาชั้นตนบันทึกความเห็นว"าควรเลื่อนระดับได

เสนอนายกฯ รายงานมติ ก.จ.จ. เห็นชอบออกคําสั่งแต"งตั้ง
ในระดับที่สูงขึ้น
หมายเหตุ 1. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 ขอ 191
2. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547
3. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2547
4. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2548
5. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระบบแทง

๔๑

การเลื่อนและแต%งตั้งขาราชการ อบจ. ใหดํารงตําแหน%งที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหน%งทีก่ ําหนดเป;นตําแหน%งผูปฏิบัตงิ านที่มีประสบการณ+ สายงานประเภทวิชาการ
บั น ทึ ก ขอความแลวนํ า เสนอประธานคณะกรรมการประเมิ น ผลงาน
(ปลั ด องคการบริ หารส" วนจั งหวั ด ) ใหคณะกรรมการ ๓ คน เปI นผู พิ จ ารณา
ผลงาน ประกอบดวย ปลั ดองคการบริ ห ารส" ว นจั งหวั ด, ผู อํ านวยการกองที่
เกี่ ย วของ และหั วหนาสํ านั ก ปลั ด องคการบริ หารส"วนจั งหวั ด เปIน ผู ประเมิ น
ผลงาน, กรอกคะแนนประเมินผลงาน

ส"งแบบประเมินใหคณะกรรมการประเมินผลงาน, สรุปคะแนนการประเมินผลงาน
ต"อประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน (ปลัดองคการบริหารส"วนจังหวัด)

นําเสนอประธานกรรมการแจงกําหนดการสอบสัมภาษณ, ทําประกาศองคการ
บริหารส"วนจังหวัด เรื่อง กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณและสอบ
สัมภาษณ

สรุปคะแนนทั้ง ๓ ส"วน คือ การประเมินบุคคล, ประเมินปริมาณงาน และสอบ
สัมภาษณ

นํา เสนอนายกองคการบริ ห ารส" วนจั ง หวั ด เพื่ อ เห็ น ชอบ นํ า เสนอขอรั บ ความ
เห็นชอบจาก ก.จ.จ.เชียงราย ในการประชุมประจําเดือน

ก.จ.จ. มีมติเห็นชอบแลวนําเสนอนายกองคการบริหารส"วนจังหวัด เพื่อออกคําสั่ง
แต"งตั้งและเลื่อนระดับต"อไป
หมายเหตุ 1. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 ขอ 192
2. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547
3. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระบบแทง

๔๒

การเลื่อนและแต%งตั้งขาราชการ อบจ. ใหดํารงตําแหน%งที่สูงขึ้นนอกระดับควบ
ในสายงานวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีและสายงานนิติการ
ตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ ระยะเวลาการดํารงตําแหน"ง
ขออนุมัติแต"งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงาน
(เสนอนายก อบจ.)
ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงาน
บั น ทึ ก เสนอเชิ ญ คณะกรมกาประเมิ น ปริ ม าณงานประชุ ม
พิจารณา/หนังสือเชิญ (เสนอประธานคณะกรรมการ)
ประกาศกําหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินปริมาณ
งานและการสัมภาษณผูขอรับการประเมิน
คณะกรรมการประชุมพิจารณาและสัมภาษณผูขอรับการประเมิน
บันทึกเสนอขอรับความเห็นชอบจาก ก.จ.จ.
เพื่อขอปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหน"ง (เสนอนายกฯ)
ก.จ.จ.เห็นชอบให ก.จ.จ.รายงานต"อ ก.จ.เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
คณะกรรมการประเมินผลงาน จํานวน ๓ คน
(แต"งตั้งจากบัญชีกรรมการประเมินผลงานที่ ก.จ.กําหนด)
อบจ.ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
ออกคําสั่งแต"งตั้งใหดํารงตําแหน"งในระดับที่สูงขึ้น
หมายเหตุ 1. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2553
2. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558
3. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระบบแทง

๔๓
การปรับปรุงกําหนดตําแหน%งการเลื่อนและแต%งตั้งขาราชการ อบจ.
ใหดํารงตําแหน%งในระดับที่สงู ขึ้นสําหรับตําแหน%งที่กําหนดเป;นตําแหน%งผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ+
ตรวจสอบประวัติ, คุณสมบัติ และระยะเวลาในการดํารงตําแหน"ง

ศึกษาวิเ คราะหลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบ ปริมาณ และคุณภาพของงานของ
ตํ าแหน" งนั้ นเปลี่ ย นไปจากเดิ มในสาระสํา คั ญ ถึ งขนาดที่ ตองปรั บระดั บตํ าแหน" งตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน"งที่ ก.จ.กําหนดแลวนําเสนอ ก.จจ. เพื่อปรับระดับตําแหน"ง
แต"งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น ผลงาน มี หนาที่ กํ าหนดแนวทางการประเมิ นประเภท
จํานวนแผนงาน ลักษณะผลงาน วิธีการสัมภาษณ พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน
บันทึกเสนอประธานกรรมการประเมิน (ปลัด อบจ.) เพื่อแจงเวียนคณะกรรมการประเมิน
คะแนนบุคคลและประเมินผลงาน
บันทึก เสนอเชิญ คณะกรรมการประเมินปริมาณงานประชุมพิจ ารณาออกหนังสือเชิ ญ
(เสนอประธานกรรมการ ปลัด อบจ.)
ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ ผูขอรับการประเมิน

คณะกรรมการประชุมพิจารณาและสอบสัมภาษณ ผูขอรับการประเมิน

รายงานผลการคัดเลือกเพื่อเห็นชอบเสนอขอรับความเห็นชอบ ก.จ.จ.
ขอรับความเห็นชอบ ก.จ.จ. มีผลไม"ก"อนวันที่ผ"านการประเมินของกรรมการ
รายงานจังหวัดและเลขานุการ กจ. โดยส"งสําเนาคําสั่งเลื่อนระดับ
หมายเหตุ 1. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545
2. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547
3. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2547
4. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2548
5. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระบบแทง

๔๔

ขั้นตอนการกําหนดประโยชน+ตอบแทนอื่นเป;นกรณีพิเศษสําหรับขาราชการ ลูกจางประจํา
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
ประชุมพิจารณาโครงการที่จะนําเสนอต%อ ก.จ.จ พรอมพิจารณา
คุณสมบัติและเงื่อนไขขององคกร มีดังนี้
- มีวงเงินเหลือจ"ายจากค"าใชจ"ายเงินเดือน ค"าจางและประโยชนตอบแทนอื่นที่กําหนด
ไวไม"สูงกว"ารอยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ"ายประจําปMที่ขอรับการประเมิน
- ไดรับผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ (Core Team) ของกรม
ส" งเสริ ม การปกครองส" วนทองถิ่ น ในปM งบประมาณที่ ผ" า นมาของปM ที่ ข อรั บ การประเมิ น
ทุกดานๆ ละไม"ต่ํากว"ารอยละ ๖๐
- ในขอบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําปMตองมีงบประมาณรายจ"ายเพื่อการพัฒนา
ไม"นอยกว"ารอยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ"ายประจําปMที่ขอรับการประเมิน (รายจ"ายเพื่อ
การพัฒนา หมายถึง รายจ"ายเพื่อการลงทุน ประกอบดวย ค"าครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก"อสราง)
- ตองจัด ทํ างบแสดงฐานะการเงิ น ปZด บั ญชีร ายรั บ -รายจ" า ยเสร็ จ เรี ย บรอย และ
รายงานผลใหกับหน"วยงานต"าง ๆ ทราบตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด

เสนอ ก.จ.จ. เพื่อขอรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ภายในเดือนกันยายนของทุกปM)
- แต"งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
- เสนอโครงการ/กิ จ กรรมที่ ส อดคลองกั บ นโยบายหรื อ ยุ ท ธศาสตรของจั งหวั ด จํ านวน
๑ โครงการ ตามมิติดานประสิทธิผลการปฏิบัติ ตัวชี้วัดที่ ๖ และโครงการ/กิจกรรมดีเด"น
หรือมีความสําคัญ จํานวน ๑ โครงการ ตามมิติดานคุณภาพการใหบริการตัวชี้วัดที่ ๔

ทํ า หนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะหไปยั ง มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ดํ า เนิ น การสํ า รวจความพึ ง พอใจ
และดําเนินการจางสํารวจ

คํ า สั่ งคณะกรรมการขาราชการ อบจ. แต" ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

รวบรวมเอกสารตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอ
ขอรับเงินรางวัลประจําปMของ อปท.

คณะอนุกรรมการฯ ดําเนินการประเมินตามหลักเกณฑ

...ประกาศ ก.จ.จ.
เชียงราย เรื่อง
หลักเกณฑเงื่อนไข
และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําป\สําหรับ
ขาราชการ ลูกจาง และ
พนักงานจางของ อปท.
พ.ศ.2558 ขอ 4
1.1 คุณสมบัติและ
เงื่อนไขขององคกร

1.3 ขั้นตอนและวิธีการ
ประเมิน (1) (2)

1.3 ขั้นตอนและวิธีการ
ประเมิน (4)

1.3 ขั้นตอนและวิธีการ
ประเมิน (2)

...ตามสิ่งที่สงมาดวยหนังสือ
สํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ
ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่
28 ก.พ. 58
1.3 ขั้นตอนและวิธีการ
ประเมิน (3)

๔๕

(ต%อ) ขั้นตอนการกําหนดประโยชน+ตอบแทนอื่นเป;นกรณีพิเศษสําหรับขาราชการ
ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
รายงานผลการประเมินให ก.จ.จ. เห็นชอบ
(หากไดคะแนนประเมิน ๙๕ ขึ้นไปและประสงคจะจ"ายเงินรางวัลประจําปMในอัตรา ไม"เกิน
๑.๕ เท"า)

อบจ. แต"งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ"ายเงิ น (ในอัตราที่ลดหลั่นกันตามผลการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนค"าจางประจําปM)

คุณสมบัติผูมีสิทธิไดรับเงินประโยชนตอบแทนฯ
- ผู ไดรั บ เงิ น เดื อ นจากงบประมาณงบบุ ค ลากร หมวดเงิ น เดื อ น ค" า จางประจํ า
และค"าจางชั่วคราวของ อบจ.หรือจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให อบจ.
- มีระยะเวลาการปฏิบัติงานใน อบจ. ไม"นอยกว"า ๘ เดือน
- เปI น ผู มี ค ะแนนการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ปM ๒ ครั้ ง ไดแก" ครั้ ง ที่ ๑
(๑ ต.ค. ถึง ๓๑ มี.ค.ของปMถัดไป) และครั้งที่ ๒ (๑ เม.ย. ถึง ๓๐ ก.ย.ของปMเดียวกัน) และ
ไดรับ การเลื่อนขั้ น เงิ นเดือนหรือ ค" าจางทั้ งปM ไ ม"นอยกว"า ๑ ขั้ น สํา หรับพนักงานจางตองมี
คะแนนประเมินในระดับดีขึ้นไป
อัตราการจ"าย
- ตั้งแต" ๗๕ คะแนน แต"ไม"ถึง ๘๕ คะแนน จ"ายไม"เกิน ๐.๕ เท"า
- ตั้งแต" ๘๕ คะแนน แต"ไม"ถึง ๙๕ คะแนน จ"ายไม"เกิน ๑ เท"า
- ตั้งแต" ๙๕ คะแนนขึ้นไป จ"ายไม"เกิน ๑.๕ เท"า

1.3 ขั้นตอนและวิธีการ
ประเมิน (4) 4) และ
3.2 อัตราการจายเงินฯ

2.1 หลักเกณฑและ
วิธีการจายเงิน (2) (3)

1.2 คุณสมบัติของผูมี
สิทธิไดรับเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ

รายงานจังหวัด โดยจัดส"ง
- สําเนาคําสั่งการกําหนดประโยชนตอบแทนฯ
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ"ายเงินฯ
- แบบรายงานผลการดําเนินการกําหนดประโยชน
หมายเหตุ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
1. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๓๘๐ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที มท ๐๘๐๙.๓/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม ๒๕๕9

๔๖

การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ+
สํารวจผูมีคุณสมบัติขอเครื่องราชอิสริยาภรณ
ขาราชการ ลูกจางประจํา ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น
- ตามเงื่ อ นไขและระยะเวลาในการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณของขาราชการทองถิ่น
- ตามเงื่ อ นไขและระยะเวลาในการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณของขาราชการครู/พนักงานครู
- คุ ณ สมบั ติ ข องผู ขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ
ลูกจางประจํา
- ตามเงื่ อ นไขและระยะเวลาในการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณของผูบริหารทองถิ่น

จัดทําเอกสารการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
บัญชีสรุปผูเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
- เพื่อใหนายกองคการบริหารส"วนจังหวัดรับรองความถูกตอง

ขอระเบี ย บ/หนั งสือ สั่ง การที่
เกี่ยวของ
1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่
เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราช
อิ ส ริ ย าภรณอั น มี เ กี ย รติย ศยิ่ ง
มงกุฎไทย พ.ศ.2536
2.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่
เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราช
อิ ส ริ ย าภรณอั น มี เ กี ย รติย ศยิ่ ง
มงกุ ฎ ไทย (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.
2552
3.ดํ า เนิ น การตามแนวทาง
การเสนอขอพระราชทานเครื่อง
ราชอิสริยาภรณตามหนังสือสั่ง
การของการขอพระราชทาน
เครื่องราช อิสริยาภรณป\นั้น ๆ

บัญชีแสดงคุณสมบัติของผูที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
- แบบ ขร 4 แบบ ลจ.3 แบบ ทถ.3
- แบบบั ญ ชี แ สดงคุ ณ สมบั ติ ข อขาราชการ/พนั ก งาน ซึ่ ง ขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลงนามรับรองผูเสนอ
ขอพระราชทาน
- แบบบั ญ ชี แ สดคุ ณ สมบั ติ ข องขาราชการ/พนั ก งาน ซึ่ ง ขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ใหผูมีคุณสมบัติเซ็นรับรองเสนอขอพระราชทาน

ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ดําเนินการตามแนวทางการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณขอปMนั้น ๆ

บันทึกเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณต"อนายกองคการบริหารส"วน
จั ง หวั ด เพื่ อ จั ด ส" ง เอกสารของผู ที่ ข อพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ
ส"งจังหวัดตามกําหนด

๔๗

การขอมีบัตรประจําตัวขาราชการ/ผูรับบําเหน็จ บํานาญ
ยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว
(บ.จ.๑)

บันทึกเสนอขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
โดยแนบเอกสาร
-คําขอมีบัตรฯ (บ.จ.๑)
-แบบบัตรประจําตัวฯ (แบบที่ ๑ ก) สําหรับ
ขาราชการ
-แบบบัตรประจําตัวฯ (แบบที่ ๒ ก) สําหรับผูรับ
บําเหน็จ บํานาญ

นําเสนอนายก อบจ.เชียงรายพิจารณาลงนาม

ใส"เลขที่ในบัตร

แจงเจาตัวทราบเพื่อรับบัตร
(พรอมลงนามรับบัตรในสมุดคุม)

....กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตาม
ความใน พ.ร.บ.บัต รประจํ า ตัวเจาหนาที่
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ ๓

(๑) พ.ร.บ.บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔ (๑๓), ๕, ๖ (๑๖),
๘ และ ๙
(๒) กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตาม
ความใน พ.ร.บ.บัต รประจํา ตัวเจาหนาที่
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ ๓, ๔, ๕
**ขอ ๔ ใส"เฉพาะการทําบัตรผูรับบําเหน็จ
บํานาญ

....มาตรา ๖ (๑๖)

๔๘

การขอมีบัตรลูกจางประจํา
ยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว
(พรอมรูปถ"าย ๒ นิ้ว)

....ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว"าดวยบัตร
ประจํ า ตั ว ลู ก จางของหน" ว ยการบริ ห าร
ราชการส"วนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๓๒ ขอ ๕, ๖

บันทึกเสนอขอมีบัตรประจําตัวลูกจางประจํา
โดยแนบเอกสาร
-แบบคําขอ
-บัตรประจําตัว (แบบที่ ๑)

...ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว"าดวยบัตร
ประจํ า ตั ว ลู ก จางของหน" ว ยการบริ ห าร
ราชการส"วนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๓๒ ขอ ๔, ๕,
๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐

นําเสนอนายก อบจ.เชียงรายพิจารณาลงนาม

...ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว"าดวยบัตร
ประจํ า ตั ว ลู ก จางของหน" ว ยการบริ ห าร
ราชการส"วนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๓๒ ขอ ๘

ใส"เลขที่ในบัตร

แจงเจาตัวทราบเพื่อรับบัตร
(พรอมลงนามรับบัตรในสมุดคุม)

๔๙

การขอบัตรรับรองการแต%งตั้ง
(ผูช%วยผูบริหารทองถิ่น และผูช%วยประธานสภาทองถิ่น)
ยื่นคําขอมีบัตรรับรองการแต"งตั้ง
(แบบ บ.ร.๑)

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอมีบัตร

บันทึกเสนอขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
โดยแนบเอกสาร
-คําสั่งแต"งตั้ง
-คําขอมีบัตรฯ (แบบ บ.ร.๑)
-แบบบัตรรับรองการแต"งตั้งฯ (แบบ บ.ร.๒)

นําเสนอนายก อบจ.เชียงรายพิจารณาลงนาม

ใส"เลขที่ในบัตร

แจงเจาตัวทราบเพื่อรับบัตร
(พรอมลงนามรับบัตรในสมุดคุม)

....หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
๐๘๐๙.๒/๒๓๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม
๒๕๔๘ เรื่ อ ง การขอมี บั ต รประจํ า ตั ว
เจาหนาที่ของรัฐ ขอ ๑

....คําสั่ง/ประกาศ แต"งตั้งฯ

....ขอ ๓ (๑), ๔, ๕ และ ๖

....ขอ ๓ (๑)

๕๐

การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของขาราชการ อบจ. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจางประจํา
จัดทําประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

จัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน โดยผูทําขอตกลงและผูรับขอตกลงพิจารณา
ร"วมกันในการกําหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ"งชี้ความสําเร็จของงานอย"าง
เปIน รูป ธรรมและเหมาะสมกั บ ลั กษณะงาน (กรณี มี การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง
นโยบาย หรืองานที่ไดรับมอบหมาย หรือมีการายเปลี่ยนตําแหน"งหรือหนาที่
ความรับผิดชอบใหร"วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนขอตกลง โดยผูประเมินเปIนผู
มีอํานาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงขอตกลง)

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ระยะเวลาประเมิน
- ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ของป\ถัดไป)
- ครั้งที่๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ของป\เดียวกัน)
2. องคประกอบการประเมิน จํานวน 2 องคประกอบไดแก
2.1 ผลสั มฤทธิ์ ข องงาน (รอยละ 70) ประเมิ น จากปริ ม าณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาที่กําหนด หรือความประหยัด
หรือความคุมคาของการใชทรัพยากรตามขอตกลงการปฏิบัติงานที่ไดตกลงกันไว
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30) นํา ประกาศหลักเกณฑ
ที่เกี่ยวของที่ไดประกาศไวมารวมพิจารณา โดยประเมินจาก
- สมรรถนะหลักใชสําหรับการประเมินทุกตําแหนง ระดับที่คาดหวัง
ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละตําแหนงและหนังสือ
สั่ ง การที่ เ กี่ ย วของ ไดแก การมุ งผลสั ม ฤทธิ์ การยึ ด มั่ น ในความถู ก ตอง
และจริ ย ธรรม ความเขาใจในองคกร และระบบงาน การบริ ก ารเปนเลิ ศ
การทํางานเปนทีม
- สมรรถนะประจําสายงาน สํ าหรับขาราชการตําแหนงประเภท
วิชาการและทั่วไป ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละตําแหนงอยางนอย
3 สมรรถนะ สําหรับขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา
ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

....หลักเกณฑ4
ประกาศ ก.จ.จ .เชียงราย ลงวันที่ 20 ม.ค.
๒๕59 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของขาราชการ อบจ. ขอ 11(1)
...ขอระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
1. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 20 ม.ค.
๒๕59 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของขาราชการ อบจ. ขอ 11(2),
(3)
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ดวนที่สดุ ที่ มท 0809.3/ว 692 ลว. 31
มี.ค. 2559
3. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ดวนที่สดุ ที่ มท 0809.9/ว4 ลว. 1 เม.ย.
2559
4. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ดวนที่สดุ ที่ มท 0809.3/ว 11 ลว. 30
ก.ย. 2559

....หลักเกณฑ4
ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 20 ม.ค. ๒๕
59 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของขาราชการ อบจ. ขอ 6 - 14

๕๑

(ต+อ) การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจางประจํา
3. ผลคะแนนการประเมิน
ดีเดน ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 90 ขึ้นไป
ดีมาก ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปแตไมถึงรอยละ 90
ดี
ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไปแตไมถึงรอยละ 80
พอใช ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไปแตไมถึงรอยละ 70
ตองปรับปรุง ตองมีชวงคะแนนประเมินต่ํากวารอยละ 60
4. แจงผลการประเมิน
ใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน หากไมยินยอมลงลายมือชื่อใหขาราชการ
อบจ.อยางนอยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเปนพยานวาไดแจงผลการประเมินแลว
หมายเหตุ 1. กรณี ท ดลองปฏิบั ติ ห นาที่ ราชการใหประเมิ น ผลสัม ฤทธิ์ ข องงานและพฤติ ก รรมสั ด สวนแตละ
องคประกอบรอยละ 50
2. กรณีโอนหรือยายหลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1 กันยายน ใหผูมีอํานาจประเมินกอนการโอน
หรือยาย แลวจัดสงผลการประเมินใหสังกัดใหม
...หลักเกณฑ4

แต" ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของขาราชการและลูกจางประจํา อบจ.เชียงราย

๑.ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 20 ม.ค. ๒๕
59 เรื่ อ ง หลั ก เกณ ฑและเ งื่ อ น ไ ขเกี่ ย วกั บ
หลัก เกณฑและวิ ธี การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง าน
ของขาราชการ อบจ. ขอ 13

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ประชุมพิจารณา

จัดทํารายงานการประชุม (ผลการพิจารณากลั่นกรองฯ)

จัดทําประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงานผูที่มีผลการประเมิน “ดีเด"น”

จัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสําเร็จของงานเก็บสําเนาไว
ที่กองผูนั้นสังกัด ตนฉบับเก็บไวในแฟZมประวัติ หรือจัดเก็บในรูปแบบอื่น
ตามความเหมาะสมอยางนอยสองรอบการประเมิ น และนํ า ผลการ
ประเมินไปใชในการประกอบการพิจารณาในเรื่องตางๆ ดังนี้
1) การเลื่อนขั้นเงินเดือน การใหรางวัลประจําป\และคาตอบแทนอื่น ๆ
2) การพัฒนาและการแกไขการปฏิบัติงาน
3) การแตงตั้งขาราชการ
4) การใหออกจากราชการ
5) การใหรางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคล เรื่องอื่นๆ

...องค4ประกอบที่นํามาพิจารณา
1) ผลการปฏิบัติราชการตามบันทึกขอตกลง
2) ขอมูลสรุปผลการขาด ลา มาสาย
3) ประกาศ อบจ.เชียงราย ลงวันที่ 13 ธ.ค. ๒๕๕
9 เรื่อง การกําหนดจํานวนครั้งการลา และการมา
ทํ า งานสายของขาราชการลู ก จาง ประจํ า และ
พนั กงานจาง เพื่ อประกอบการพิ จารณาเลื่อนขั้ น
เงินเดือน คาจาง และคาตอบแทน

....หลักเกณฑ4
1. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 20 ม.ค.
๒๕59 เรื่ อง หลั ก เกณฑและเงื่ อนไขเกี่ ย วกั บ
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของขาราชการ อบจ. ขอ 11 (7)

....หลักเกณฑ4
ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 20 ม.ค.
๒๕59 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
หลั ก เกณฑและวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ข า ร า ช ก า ร อ บ จ .
ขอ 5, 14

5๒

การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา
แต"งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค"าจาง และค"าตอบแทน
ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ อบจ.เชียงราย

ผู บั ง คั บ บั ญ ชาพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นตามผลการประเมิ น การ
ปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ เมษายนของปMที่เลื่อน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑
ตุลาคม ของป\ถัดไป โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลการลา พฤติกรรม
การมาทํ า งาน การรั ก ษาวิ นั ย การปฏิ บั ติ ต นเหมาะสมกั บ การเปน
ขาราชการ และขอควรพิจารณาอื่น ๆ มาประกอบการพิจารณา

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พิจารณาตามหลักเกณฑที่
กําหนด
โควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้ งที่ ๑ โควตารอยละ ๑๕ ของจํา นวนขาราชการที่ มีค นครองตํา แหน" งอยู"
ณ วันที่ ๑ มีนาคม ถามีเศษ (๐.๕) ใหป^ดเปIนจํานวนเต็ม ถาไม"ถึงครึ่งใหป^ดทิ้ง
ครั้ งที่ ๒ ฐานอั ต ราเงิ น เดื อ นรอยละ ๖ ของจํ า นวนขาราชการที่ มี ค นครอง
ตําแหน"งอยู" ณ วันที่ ๑ กันยายน
หลักเกณฑการเลื่อน
-ครึ่งปMที่แลวมาไม"ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว"าโทษภาคทัณฑหรือไม"ถูกศาล
พิพากษาคดีอาญาลงโทษความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ
-ครึ่งปMที่แลวมาไม"ถูกสั่งพักราชการเกินกว"า ๒ เดือน
-ครึ่งปMที่แลวมาตองไม"ขาดราชการโดยไม"มีเหตุผลอันสมควร
-ครึ่งปMที่แลวมาตองบรรจุมาแลวไม"นอยกว"า ๔ เดือน
-ครึ่ งปM ที่ แลวมาตองมีเ วลาปฏิบัติ ราชการ ๖ เดื อน ตองไม" ลาปวยและลากิจ
ส"วนตัวรวมกันเกิน 10 ครั้ง หรือลาปวยและลากิจทุกครั้งรวมกันไม"เกิน ๒๓ วัน
ทําการ (ยกเวนลาบวช/คลอดบุตร/ปวยตองรักษาตัวเปIนเวลานานคราวเดียวกัน
หรือ หลายคราวรวมกันไม"เ กิน ๖๐ วั นทําการ/พักผ"อ น/ทหาร/ปฏิบัติงานใน
ต"างประเทศ)

....หลักเกณฑ4
1. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่
20 ม.ค. ๒๕59 เรื่อ ง หลักเกณฑ
และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การกํ า หนด
หลั ก เกณฑการเลื่อ นขั้ น เงิ น เดื อ น
ขา รา ช กา ร อ บจ .พ. ศ. 2559
ขอ 14
....ขอระเบียบที่เกี่ยวของ
๑. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่
20 ม.ค. ๒๕59 เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ อบจ.
พ.ศ.2559 ขอ 4 – 13, 15 - 20

...ขอระเบียบที่เกี่ยวของ

๑. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่
20 ม.ค. ๒๕59 เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดโควตาและ
วงเงิ น เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น คาจาง
และคาตอนแทน สํ า หรั บขาราชการ
และลูก จางประจํา อบจ.พ.ศ.2559
ขอ 4 - 7
2. ประกาศ อบจ.ชร. ลงวั น ที่ 13
ธ.ค. ๒๕๕9 เรื่อง การกําหนดจํานวน
ครั้งการลาและการมาทํางานสายของ
ข ารา ช กา ร ลู กจา งประจํ า แล ะ
พนั กง า นจ า ง เพื่ อ ป ระกอ บ ก า ร
พิ จ ารณาเลื่ อนเงิ น เดื อ น คา จาง
และคาตอบแทน

5๓

(ต+อ) การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจางประจํา
จัดทําเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประกอบดวย
- คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ อบจ.
- คําสั่งใหขาราชการ อบจ. ไดรับค"าตอบแทนพิเศษ
- จัดทําแบบ ๑ ของขาราชการผูสมควรไดรับการเลื่อนขั้น ๐.๕ ขั้น
- จัดทําแบบ ๑ (พิเศษ) ของขาราชการผูสมควรไดรับการเลื่อนขั้น ๑ ขั้น
- จัดทําแบบ ๒ ของขาราชการผูไม"สมควรไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน (เต็มขั้น)
- สรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ อบจ.
- ประกาศรายชื่อขาราชการ อบจ.ผูมีผลการปฏิบัติงานอยู"ในระดับดีเด"น
- รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินฯ และคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

รายงานใหหน"วยงานที่เกี่ยวของทราบและดําเนินการในส"วนที่เกี่ยวของ
ต"อไป ดังนี้
-สํานักงานส"งเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย (สถจ.เชียงราย)
-ประธานคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริ ห ารส" ว นจั ง หวั ด
เชียงราย (ก.จ.)
-รองนายกฯ/ ปลัด อบจ.เชียงราย/ รองปลัด อบจ.เชียงราย/ผอ.สํานัก/
หน.สํานัก/ผอ.กอง ทุกกอง

....หลักเกณฑ+
-ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ ๗
พ.ย. ๒๕๔๕ เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงาน
บุ ค คลขององคการบริ ห ารส" ว น
จังหวัด ขอ ๓๕๖ (๓) และวรรคสอง
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การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจาง
จัดทําประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานจางองคการบริหารส"วนจังหวัด

ผูจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน โดยผูทําขอตกลงและผูรับ
ขอตกลงพิจารณาร"วมกันในการกําหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐาน
บ"งชี้ความสําเร็จของงานอย"างเปIนรูปธรรมและเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน

....หลักเกณฑ+
1. ประกาศ ก.จ.จ.เชี ย งราย ลงวั น ที่ 11
พ.ย. ๒๕59 เรื่ อ ง หลั ก เกณฑเกี่ ย วกั บ
พนักงานจาง(ฉบับที่ 7) ขอ 39 (3) (ก)

....หลักเกณฑ+
1. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 11
พ.ย. ๒๕59 เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับ
พนักงานจาง(ฉบับที่ 7) ขอ 39 (3) (ก)

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ระยะเวลาการประเมิน
-ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม ของป\ถัดไป)
-ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ของป\เดียวกัน)
2. องค4ประกอบการประเมิน จํานวน 2 องค4ประกอบไดแก+
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (รอยละ 8๐) ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของ
ผลงาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา การใชทรัพยากรอยางคุมคาตามขอตกลง
การปฏิบัติงานที่ไดตกลงกันไว
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (รอยละ 20) นําสมรรถนะของขาราชการ อบจ.มา
ใชสําหรับการประเมินพนักงานจางโดยอนุโลม ประกาศหลักเกณฑที่เกี่ยวของที่ได
ประกาศไวมารวมพิจารณา โดยประเมินจาก
- สมรรถนะหลักใชสําหรับการประเมินทุกตําแหนง ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
ดังนี้
* พนักงานจางทั่วไป ระดับ 1
* พนั กงานจางตามภารกิจ ไมรวมถึงพนักงานจางตามภารกิ จสําหรับผู มี
ทักษะ ระดับเดียวกันกับขาราชการ อบจ.ในลักษณะงานเดียวกันในระดับปฏิบัติงาน
หรือระดับปฏิบัติการแลวแตกรณี
* พนักงานจางผูมีทักษะ ระดับ 2
* พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 3
- สมรรถนะประจําสายงาน
* พนัก งานจางตามภารกิ จ ไมรวมถึงพนั ก งานจางตามภารกิ จ สํ าหรับ ผู มี
ทักษะ ประเมินอยางนอย 3 สมรรถนะ ระดับเดียวกันกับขาราชการ อบจ.ในลักษณะ
งานเดียวกันในระดับปฏิบัติงาน หรือระดับปฏิบัติการแลวแตกรณี
* พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ประเมิน 3 สมรรถนะ ไดแก ความเขาใจ
พื้นที่และการเมืองทองถิ่น ความคิดสรางสรรค สรางสรรคเพื่อประโยชนทองถิ่น ระดับ
ที่คาดหวัง ระดับ 3
ปรับปรุง นอยกวารอยละ ๖๕ คะแนน

....หลักเกณฑ+
1. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 12 ก.ค.
๒๕47 เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง
ขอ 34, 36, 37 และ 40
2. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 11 พ.ย.
๒๕59 เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง
(ฉบับที่ 7) ขอ 39

5๕
(ต+อ) การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจาง

3. -ผลคะแนนประเมิน
ดีเดน ตั้งแตรอยละ ๙๕ ถึง ๑๐๐ คะแนน
ดีมาก ตั้งแตรอยละ ๘๕ แตไมถึงรอยละ ๙5 คะแนน
ดี ตั้งแตรอยละ 7๕ แตไมถึงรอยละ 85 คะแนน
พอใช ตั้งแตรอยละ 6๕ แตไมถึงรอยละ 75 คะแนน
4. แจงผลการประเมิน
ใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน หากไมยินยอมลงลายมือชื่อ
ใหขาราชการ อบจ.อยางนอยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเปนพยานวาไดแจงผลการประเมินแลว

แต" งตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของพนักงานจาง อบจ.เชียราย

....หลักเกณฑ+
1. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 11 พ.ย.
๒๕59 เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง
(ฉบับที่ 7) ขอ 41

....หลักเกณฑ4

จัดทําบัญชีรายชื่อตามลําดับคะแนน

เสนอบัญชีคะแนนใหคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิน

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ประชุมพิจารณา

จัดทํารายงานการประชุม (ผลการพิจารณากลั่นกรอง)

1. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 11 พ.ย.
๒๕59 เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง
(ฉบับที่ 7) ขอ 39 (3) (ค) (2)

....หลักเกณฑ4
1. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 11 พ.ย.
๒๕59 เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง
(ฉบับที่ 7) ขอ 39 ค (3)

...องค4ประกอบที่นํามาพิจารณา
1) ผลการปฏิบัติราชการตามบันทึกขอตกลง
2) ขอมูลสรุปผลการขาด ลา มาสาย
3) ประกาศ อบจ.เชียงราย ลงวันที่ 13 ธ.ค.
๒๕๕9 เรื่อง การกําหนดจํานวนครั้งการลา
และการมาทํางานสายของขาราชการลูกจาง
ประจํ า และพนักงานจาง เพื่อประกอบการ
พิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น คาจางและ
คาตอบแทน

จัดเก็บผลการประเมินเพื่อใชในการประกอบการพิจารณาในเรื่องการตอ
สัญญาจางของพนักงานจาง

....หลักเกณฑ4
ประกาศ อบจ.เชียงราย ลงวันที่ 15 ส.ค.
๒๕๕7 เรื่อง หลักเกณเกี่ยวกับพนักงานจาง
(ฉบับที่ 3) ขอ 44 (3)
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การเลื่อนค+าตอบแทนพนักงานจาง
แต"งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนค"าตอบแทนพนักงานจางของ อบจ.เชียงราย

ผูบังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑ เมษายนของป\ที่เลื่อน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ ตุลาคม ของป\ถัดไป โดยดําเนินการ
ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑที่วิธีการที่ อบจ.กําหนดพิจารณา
ประกอบกั บขอมูล การลา พฤติก รรมการมาทํ างาน การรัก ษาวินัย การปฏิ บัติ ต น
เหมาะสมกับการเปนพนักงานจาง และขอควรพิจารณาอื่น ๆ
2. จัดทําบัญชีรายชื่อตามลําดับคะแนนผลการประเมิน
3. เสนอบัญชีรายชือ่ ตามขอ 2 ใหคณะกรรมการกลั่นกรองฯพิจารณา

การประชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาเลื่ อนคาตอบแทน พิ จารณาตามหลัก เกณฑที่
กําหนด
หลักเกณฑการเลื่อนคาตอบแทน
- ยกเวนพนักงานจางทั่วไป
- มีระยะเวลาการปฏิบัติงานไมนอยกวา ๘ เดือน (๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน)
- เลื่อนในวันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกป\
- มีผลการปฏิบัติงานไมต่ํากวาระดับดี ไดไมเกินอัตรารอยละ ๖
ของฐานคาตอบแทน
- วงเงิ น งบประมาณเลื่ อ นคาตอบแทนไมเกิ น รอยละ ๔ ของอั ต ราคาตอบแทน
พนักงานจาง ณ วันที่ ๑ กันยายน
- กรณีไ ดรับคาตอบแทนถึงขั้นสูงของอัตราคาตอบแทนใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ
ไมเกินรอยละ ๖ ของอัตราคาตอบแทนขั้นสูงตําแหนงนั้น
- ตองไมถู ก สั่ ง ลงโทษทางวิ นัย ที่ ห นั ก กวาโทษภาคทั ณ ฑหรื อ ไมถู ก ศาลพิ พ ากษา
คดีอาญาลงโทษความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือความผิดที่ทําใหเสื่อม
เสีย เกีย รติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ของตนซึ่งมิใ ชความผิดที่ไ ดกระทําโดยประมาณ
หรือความผิดลหุโทษ/ตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุอันควร
- ครึ่งป\ที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการ ๖ เดือน ตองไมลาป[วยและลากิจสวนตัว
รวมกันเกิน 10 ครั้ง หรือลาป[วยและลากิจทุกครั้งรวมกันไมเกิน ๒๓ วันทําการ

จัดทําเอกสารการเลื่อนค"าตอบแทนประกอบดวย
- คําสั่งเลื่อนค"าตอบแทนพนักงานจาง อบจ.
- สรุปผลการเลื่อนค"าตอบแทนพนักงานจาง อบจ.
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค"าตอบแทน
รายงานใหหน"วยงานที่เกี่ยวของทราบและดําเนินการในส"วนที่เกี่ยวของต"อไป ดังนี้
- สํานักงานส"งเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย (สถจ.เชียงราย)
- ประธานคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารส"วนจังหวัดเชียงราย (ก.จ.)
- รองนายกฯ/ ปลัด อบจ.เชียงราย/ รองปลัด อบจ.เชียงราย/ผอ.สํานัก/หน.สํานัก/ผอ.กอง ทุกกอง

....หลักเกณฑ4
ประกาศ ก.จ.จ.เชี ย งราย ลงวั น ที่ 11
พ.ย. ๒๕59 เรื่ อ ง หลั ก เกณฑเกี่ ย วกั บ
พนักงานจาง(ฉบับที่ 7) ขอ 31 วรรคสาม

....หลักเกณฑ4
ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 11
พ.ย. ๒๕59 เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับ
พนักงานจาง(ฉบับที่ 7) ขอ 39 (ค)

...ขอระเบียบที่เกี่ยวของ
1. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 15 ส.ค.
๒๕47 เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง
ขอ 29
2. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 11 พ.ย.
๒๕59 เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง
(ฉบับท 7) ขอ 31

3. ประกาศ อบจ.ชร. ลงวันที่ 13 ธ.ค.
๒๕๕9 เรื่อง การกําหนดจํานวนครั้งการลา
และการมาทํางานสายของขาราชการ
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เพื่อ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน คาจาง
และคาตอบแทน

๕๗

การคัดเลือกตําแหน%งทีม่ ีเหตุพิเศษตําแหน%งนิติกร (พ.ต.ก.)
ขั้นตอนที่ ๑
- ก.จ. แจงรายละเอี ย ดการฝQ ก อบรมหลั ก สู ต รการพั ฒ นานั ก กฎหมาย/นั ก กฎหมายภาครั ฐ
อบจ. แจงรายชื่อให ก.จ. นิติกร ระดับ ๓-๘
- ก.จ. แจงรายชื่ อ ใหจั ง หวั ด แจงองคกรปกครองส" ว นทองถิ่ น ส" ง ผู เขาอบรมตามวั น เวลา
และสถานที่กําหนด
-ทดสอบทางวิชาการ ถาผ"าน ก.จ. แจงผลให ก.จ.จ.

ขั้นตอนที่ ๒
อบจ. ประกาศแจงนิติกรที่มีคุณสมบัติตามประกาศ ก.จ.จ. ลงวันที่ .... มีนาคม ๒๕๕๘ และผ"าน
การอบรมเสนอผลงานแบบ พ.ต.ก. ๑-๑ พรอมสําเนาการผ"านการอบรมใหผูบังคับบัญชารับรองตาม
แบบ พ.ต.ก. ๑.๑ ดานที่ ๒ กองการเจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ

ขั้นตอนที่ ๓
อบจ. ประเมินความรูความสามารถ คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
๑. การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
ก) ก.จ.จ. กําหนดแนวทางและวิธีการคุณลักษณะและพฤติกรรมคาดหวังล"วงหนา แจงเวียน
ขาราชการทราบ
ข) ผูบังคับบัญชาประเมินตาม ก.
ค) ผอ.กองการเจาหนาที่ตรวจสอบการประเมิน ไม"ผ"านการประเมินใหปรับปรุงแกไข พัฒนา
ตนเองต"อไป
๒. การประเมินความรูความสามารถของบุคคล
ก) หัวหนากลุ"มกฎหมาย เลขานุการ นําเสนอผลงาน/ผลสําเร็จของงานดานกฎหมาย
ข) หัวหนากลุ"มงานกฎหมาย จัดทํารายงานการประชุม บันทึกความเห็น ขอสังเกต และมติของ
ก.จ.

ขั้นตอนที่ ๔
- สํานักงาน ก.จ.จ. จัดทําสรุปผลการคัดเลือก ตามแบบ พ.ต.ก. ๑ – ๒ เสนอ ก.จ.จ. พิจารณาคัดเลือก
-นายก อบจ. ออกคําสั่ง มีผลวันรับแบบสรุปคุณสมบัติและผลงาน

ขั้นตอนที่ ๕
- อบจ. รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกและเอกสารที่เกี่ยวของใหสํานักงาน ก.จ.จ. ภายใน ๓๐ วัน
นั บแต" วัน ที่ นายก อบจ. มี คํา สั่ งใหผู ดํา รงตํ าแหน" ง นิติ ก รไดรั บเงิ น พ.ต.ก. เพื่อ นํ าเสนอ ก.จ.จ.
ตรวจสอบ
-ใหสํานักงาน ก.จ.จ. รายงานไปสํานักงาน ก.จ. ภายใน ๖๐ วัน นับแต"วันที่สํานักงาน ก.จ.จ. ไดรับ
รายงานผลการพิจารณาคัดเลือก

๕๘

ขั้นตอนการเตรียมความพรอมและพัฒนาอย%างเขมครูผูช%วย
บรรจุและแต"งตั้งเปIนพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในตําแหน"งครูผูช"วย

ประเมิน
(๓ เดือน/ครั้ง รวมทั้งหมด ๘ ครั้ง
ในระยะเวลา ๒ ปM)

เจาหนาที่ นํ า ผลงานทุ ก 3 เดื อ น ตามแบบ
ประเมิ น รา ยงา นใหนา ยก อบจ. ทราบ
เพื่อพิจารณา

เมื่ อ ครบเวลา 2 ปM เจาหนาที่ นํ า ผลงานทั้ ง
8 ครั้ ง สรุ ป ผลการประเมิ น ตามแบบสรุ ป
เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต"อ ก.จ.จ.

ออกคําสั่ง/ประกาศแต"งตั้งเปIนครูอันดับ คศ.๑

แจงเวียนส"วนราชการในสังกัด อบจ.เชียงราย/
ส"งหนังสือแจงผูว"าราชการจังหวัดฯ , ก.จ.

บันทึกในทะเบียนประวัติ (ก.พ. ๗)
ของผูไดรับการแต"งตั้ง

...ขอระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
1.ประกาศ ก.จ.จ.เชี ย งราย ลงวั น ที่ 31
พฤษภาคม 2549 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคลคลขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา อบจ.
2.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จั ง หวั ด เชี ย งราย ลงวั น ที่ 29 พฤษภาคม
2549 เรื่ อ ง หลั กเกณฑและวิ ธีก ารเตรีย ม
ควมพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูดํารง
ตํา แหนงครูผูชวย...แตงตั้งใหดํารงตํา แหนง
ครู
เกณฑการประเมิน
...ครั้งที่ ๑-๔ ผานเกณฑรอยละ ๕๐
...ครั้งที่ ๕-๘ ผานเกณฑรอยละ ๖๐
....กรณี ที่เห็ น ว" า ครูผูช"ว ยมี ผ ลการประเมิ น
ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร อ ม แ ล ะ พั ฒ น า
อ ย" า ง เ ข ม ต่ํ า ก ว" า เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ที่ ค ณะกรรมการกํ า หนด หากนาก อบจ.
เห็นว"าการทบทวนผลการประเมินการเตรียม
ความพรอมและพั ฒ นาอย" า งเขม อาจให
คณะกรรมการเตรี ย มความพรอมและ
พัฒ นาอย"างเขมไปพิจ ารณาทบทวนอีกครั้ง
และหากผลการประเมิ น ยั ง ต่ํ า กว" า เกณฑ
ที่ ค ณะกรรมการกํ า หนด ใหนายก อบจ.
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งให
ครูผูช"วยนั้นออกจากราชการ

แนวทางการปฏิบัติเมื่อมีนักศึกษามาติดต%อฝ@กประสบการณ+วิชาชีพ/ฝ@กงาน
๑. ติดต%อฝ@กประสบการณ+วิชาชีพ/
ฝ@กงาน
ใหนักศึกษากรอกขอมูลเบื้องตนในสมุดคุม
การฝQกประสบการณวิชาชีพ/ฝQกงาน (เล"มสี
ฟcา) โดยกรอก ชื่อ -สกุล, สถาบันการศึกษา,
สาขาวิชา, ช"วงระยะเวลาที่ขอฝQกฯ, เบอร
โทรศัพทที่ติดต"อได
ใหนักศึกษากลับไปที่สถาบันการศึกษาของ
ตน เพื่อใหตนสังกัดจัดทําหนังสือขออนุญาต
เขารับการฝQกประสบการณวิชาชีพวิชาชีพ/
ฝQกงาน (เอกสารราชการ)
เมื่อไดรับหนังสือจากตนสังกัดของนัก ศึกษา
ไดประสานอย" า งเปI น ทางการมายั ง อบจ.
เชี ย งราย ทางกองการเจาหนาที่ จ ะจั ด ทํ า
หนั ง สื อ ตอบรั บ อย" า งเปI น ทางการไปยั ง
หน"วยงานตนสังกัดของนักศึกษา

๒.รายงานเขารับการฝ@ก
ประสบการณ+วิชาชีพ/ฝ@กงาน

๓. ระหว%างที่นักศึกษาเขารับการฝ@ก
ประสบการณ+วิชาชีพ/ฝ@กงาน

๔. ครบกําหนดฝ@กประสบการณ+
วิชาชีพ/ฝ@กงาน

นั ก ศึ ก ษาที่ ม ารายงานตั ว เพื่ อ เขารับ การฝQ ก
ประสบการณวิ ชาชี พวิ ชาชีพ/ฝQก งาน จะถื อ
หนังสือส"งตัวจากสถาบันมาดวย

จัดใหมีสมุดลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาฯ
โดยใหนักศึกษาฯ ลงเวลาฝQกประสบการณ
วิชาชีพ/ฝQกงาน เช"นเดียวกับขาราชการและ
พนักงานจางในสังกัด อบจ.เชียงราย

รวบรวมแบบประเมินผลการฝQกประสบการณ
วิ ช าชี พ วิ ช าชี พ /ฝQ ก งาน จากหน" ว ยงานใน
สังกัด อบจ.เชียงราย

จัด ใหมี การนิเ ทศนัก ศึก ษาฝQ ก ประสบการณ
วิชาชี พวิชาชีพ/ฝQกงาน รวมทั้งอธิบายเกี่ยวกั บ
การแต" ง กาย การลา และการปฏิ บั ติ ตั วของ
นักศึกษา จากนั้นทางเจาหนาที่จะจัดอัตรากําลัง
ของนักศึกษาฯ ลงฝQกประสบการณวิชาชีพ/ ฝQกงาน
ในหน" วยงานสั ง กั ด อบจ.เชี ยงราย โดยจั ด ตาม
ความรู พื้ น ฐานสาขาวิ ช าใหสอดคลองและ
สัมพันธกับขอบเขตเนื้อหางานตามความเหมาะสม
นํานักศึกษาไปรายงานตัวต"อหน"วยงานในสังกัด
อบจ.เชียงราย ที่ไ ดจัด ไว (โดยประสานส"งตัว
ก"อนแลวค"อยจัดส"งบันทึกส"งตัวภายหลัง)

จัดทําหนังสือแจงการรายงานตัวของนักศึกษาฯ
ใหทางตนสังกัดทราบ (หนังสือราชการ) และ
ทํ าบั นทึ ก สงตั วนัก ศึก ษาฯ ใหหนวยงานใน
สั ง กั ด อบจ.เชี ย งราย พรอมแบบประเมิ น
และใหประเมินนักศึกษาฯ กอนฝSกประสบการณ
วิชาชีพ/ฝSกงานเสร็จสิ้นประมาณ 1 สัปดาห
และสงแบบประเมินกลับคืนมายังกองการเจาหนาที่

หากนักศึกษาฯ มีการลาต"างๆ ใหเสนอ/จัดส"ง
ใบลาต" อ ผู อํ า นวยการสํ านั ก /หัว หนาสํ า นั ก
ปลั ด อบจ./ผู อํ านวยการกอง เปIน ผู อนุ มั ติ
โดยใหถือปฏิบัติเช"นเดียวกับระเบียบการลา
ประเภทต"างๆ ของขาราชการและพนักงาน
จางในสังกัด อบจ.เชียงราย
หากมี การนิ เทศงานจากสถาบันการศึ ก ษา
ของนักศึกษาฯ ใหนัดหมายนักศึกษาและให
ขอมูลรายละเอียดของนักศึกษาในระหว"างที่
ฝQกประสบการณวิชาชีพ/ฝQกงาน แก"เจาหนาที่
หรื อ ตั ว แทนจากสถาบั น ตนสั ง กั ด ของ
นักศึกษาฯ

จัดทําหนังสือส"งตัวนักศึกษากลับสถาบันและ
ออกหนังสือรับรองฝQกประสบการณวิชาชีพ
ใหแก"นักศึกษาฯ
จัดส"งหนังสือส"งตัวนักศึกษากลับสถาบันพรอม
แบบประเมินผลการฝQกประสบการณวิชาชีพ
และหนัง สือ รับรองฝQ ก ประสบการณวิช าชีพ
ปZดผนึกเอกสารลงในซองขยายขางสีน้ําตาล
และประทั บ ตรา อบจ.เชี ยงราย ดานหลั งซอง
โดยใหนักศึกษาถือกลับสถาบันเองหรือจัดส"ง
ทางไปรษณีย
จัดเก็บขอมูล เอกสารที่เกี่ย วของกั บการฝQ ก
ประสบการณวิ ช าชี พ วิ ช าชี พ /ฝQ ก งานของ
นักศึกษาฯ ไวในแฟcมเก็บเอกสาร จัดเก็บไวใน
ตูเก็บเอกสารของกองการเจาหนาที่ เพื่อง"าย
ต"อ การสื บ คนเอกสารหรือ สะดวกต"อการใช
ประโยชนอื่นๆ
๕๙

๖๐

ขั้นตอนการเสนอแฟFมต%อผูบริหารของกองการเจาหนาที่
รับแฟcมเสนอจากเจาหนาที่หรือหั วหนาฝายต"าง ๆ ของกองการเจาหนาที่
จากนั้นทําการตรวจสอบหนังสือว"ามีคําถูก คําผิดหรือไม" หากมีใหทําการแกไข
หรื อ ส" ง มอบใหเจาหนาที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานนั้ น ๆ ทํ า การแกไข และเสนอ
หัวหนาฝายฯ ใหม" หากไม"มีคําผิดใหคุมแฟcมเสนอในสมุดคุมแฟcมเสนอและทํา
การเสนอแฟcมต"อผูอํานวยการกองการเจาหนาที่

เมื่อผูอํานวยการกองการเจาหนาที่เซ็นแฟcมเสนอแลว ใหตรวจสอบเอกสาร
และลายเซ็นว"าถูกตองครบถวนทุกหนาหรือไม" หากลายเซ็นไม"ครบใหนําแฟcม
เสนอกลับเขาไปใหเซ็นใหม" หากถูกตองครบถวนแลวใหเสนอแฟcมต"อปลัด
องคการบริหารส"วนจังหวัดเชียงราย และใหเจาหนาที่ที่ประจําหนาหองปลัด
องคการบริหารส"วนจังหวัดเชียงรายทําการเซ็นรับแฟcมเสนอในสมุดคุมแฟcม
เสนอ (เล"มสีน้ําเงิน) ของกองการเจาหนาที่

เมื่อปลัดองคการบริหารส"วนจังหวัดเชียงรายเซ็นแฟcมเสนอแลว ใหตรวจสอบ
เอกสารและลายเซ็นว"าถูกตองครบถวนทุกหนาหรือไม" หากลายเซ็นไม"ครบให
นําแฟcมเสนอกลับเขาไปใหเซ็นใหม" หากถูกตองครบถวนแลวใหเสนอแฟcมต"อ
นายกองคการบริหารส"วนจังหวัดเชียงราย โดยเซ็นรับแฟcมเสนอจากเจาหนาที่
ที่ประจําหนาหองปลัดองคการบริหารส"วนจังหวัดเชียงราย

เมื่อนายกองคการบริหารส"วนจังหวัดเชียงรายเซ็นแฟcมเสนอแลว ใหตรวจสอบ
เอกสารและลายเซ็นว"าถูกตองครบถวนทุกหนาหรือไม" หากลายเซ็นไม"ครบให
นําแฟcมเสนอกลับเขาไปใหเซ็นใหม" หากถูกตองครบถวนแลวใหเซ็นรับแฟcม
เสนอจากเจาหนาที่ ที่ ป ระจํ า หนาหองนายกองคการบริ ห ารส" ว นจั ง หวั ด
เชียงราย

ส"งมอบแฟcมเสนอของกองการเจาหนาที่ใหเจาหนาที่ที่เปIนผูรับผิดชอบงาน
นั้นๆ

๖๑

ขั้นตอนการจัดทําฎีกาเบิกจ%ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจาง อบจ.
ติดตอขอรับรายชื่อพนักงานจาง อบจ.เชียงราย จากเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการจัดทําเงินเดือนของ
กองคลัง เพื่อนํามากรอกขอมูลพนักงานจางในโปรแกรมเชียงราย 2 ของประกันสังคม โดยดําเนินการ
ดังนี้
1. คลิกเลือกตรงชองบันทึก แกไข ขอมูล เลือกชื่อสถานประกอบการ องคการบริห ารสวน
จังหวัดเชียงราย จากนั้นดับเบิ้ลคลิก หรือเลือกตกลง
2. คลิกเลือกตรงชองชื่อใหปรากฏเปนรูปดวงตา จากนั้นคลิกตรงชองคนหาตามชื่อ และทําการ
กรอกรายชื่อพนักงานจาง อบจ.เชียงราย ( 1 รายชื่อจะตอง Enter จํานวน 4 ครั้ง)
3. เมื่ อดําเนิ นการกรอกรายชื่อครบทุกรายแลว ทําการคลิกเลือกบัน ทึกรูปแบบเพื่อ จัดเก็ บ
ไฟลขอมูล จากนั้นคลิกเลือกสรางไฟลสื่อ/พิมพใบนําสง ทําการสั่งพิมพ สปส.1-10 (สวนที่ 1) และ สปส.
1-10 (สวนที่ 2) จํานวนอยางละ 4 ชุด หลั งจากนั้นใหคลิกเลือกสงไฟลสื่อฯ เพื่อจัดเก็ บไฟลขอมู ล
และทําการป…ดโปรแกรม
ติดตอขอเขาระบบ e-Lass เพื่อจัดทําหนาฎีกาเบิกเงินรายจายที่กองคลัง

จั ด เรี ย งเอกสารประกอบฎี ก าการเบิ ก จายเงิ น สมทบกองทุ น ประกั น สั ง คมพนั ก งานจาง อบจ.
ประกอบดวย
- ใบฎีกาการเบิกเงินรายจาย
- งบรายละเอียดใบสําคัญประกอบฎีกา
- แบบใบรายการแสดงการสงเงินสมทบ (สปส.1-10 (สวนที่ 1))
- รายละเอียดการนําสงเงินสมทบ (สปส.1-10 (สวนที่ 2))
- ใบ e-Plan

เสนอฎี ก าเบิ ก จายเงิ น สบทบกองทุ น ประกั น สั ง คม/แบบใบรายการแสดงการสงเงิ น สมทบ
และรายละเอี ย ดการนํ า สงเงิ น สมทบ (จั ด สงใหสํ า นั ก งานประกั น สั ง คมจั ง หวั ด เชี ย งราย)
ใหผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ทําการลงนาม และจัดสงฎีกาดังกลาวใหกองคลัง เพื่อออกเปนเช็ค
เงินสบทบกองทุนประกันสังคม

จั ด สงเช็ ค เงิ น สบทบกองทุ นประกั นสั ง คมพนั ก งานจาง อบจ. ที่ ธ นาคารกรุ ง ไทย หรื อ สํ า นั ก งาน
ประกั นสั ง คมจั ง หวั ดเชี ยงราย (แลวแตกรณี ) โดยมี ระยะเวลากํ าหนดการจายเงิ นสมทบกองทุ น
ประกั นสั ง คม ไมเกิ นวั นที่ 15 ของทุ กเดื อน พรอมทั้ ง นํา แบบใบรายการแสดงการสงเงิน สมทบ
และรายละเอียดการนําสงเงินสมทบ จัดสงที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย
หมายเหตุ การจัดส"งเช็คเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจาง อบจ. ขึ้นอยู"กับเช็คที่กองคลังไดออกให ซึ่งหากเปIน
เช็คของธนาคารกรุงไทยใหจัดส"งที่ธนาคารกรุงไทย แต"หากเปIนเช็คของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธ.ก.ส.) ใหจัดส"งที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงรายโดยตรง

6๒

๓.๓ ฝายวินัยและส%งเสริมคุณธรรม
ฝายวิ นั ย และส" ง เสริ ม คุ ณ ธรรม ไดดํ า เนิ น การรวบรวบกระบวนการปฏิ บั ติ ง านไดจํ า นวน
๑๔ กระบวนงาน ประกอบดวย
๑) งานเลขานุการการประชุม ก.จ.จ.เชียงราย
๒) การประชุม ก.จ.จ.
๓) งานเบิกจายคาตอบแทน ก.จ.จ. คณะอนุกรรมการพิจารณาดําเนินการทางวินัยและการใหออกจาก
ราชการ คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข
๔) การลาพักผ"อน
๕) การลาปวย
๖) การลากิจส"วนตัว
๗) การเบิกจ"ายค"าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๘) การเบิกจ"ายค"าตอบแทนคณะกรรมการใหการสอบแข"งขัน สอบคัดเลือก
๙) ขั้นตอนการดําเนินการทางวินัย
๑๐) กรณีมีมูลว"ากระทําผิดวินัยอย"างไม"รายแรง
๑๑) กรณีมีมูลความผิดวินัยอย"างรายแรง
๑๒) กระบวนการสอบสวน
๑๓) การอุทธรณ
๑๔) การรองทุกข

๖๓

งานเลขานุการ ก.จ.จ.เชียงราย
รับเรื่องจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของหลังจาก
นายกองคการบริหารส"วนจังหวัดเห็นชอบแลว

จัดเตรียมทําวาระการประชุม จํานวน ๒ ชุด

เสนอวาระใหนายกองคการบริหารส"วนจังหวัด
(๕ วัน)

-สงวาระใหกรรมการ
-ทองถิ่นจังหวัด
-หัวหนาฝ[าย 3 ฝ[าย
-เจาหนาทีที่เกี่ยวของ
-สํารองไว

๑๔ เลม
๑ เลม
3 เลม
๑ เลม
1 เลม

ประสานเจาหนาที่ดูแลหองประชุม
เตรี ย มเครื่ องเสี ย งและบั น ทึ ก เทป
การประชุม

เสนอวาระการประชุมใหประธาน ก.จ.จ.เชียงราย
(ผูว"า ราชการจังหวัดเชียงราย) พรอมหนั งสือนัด
ประชุมคณะกรรมการ ก.จ..จ.เชียงราย (๕ วัน)

จัด ทํา ระเบี ยบวาระการประชุม เปI นรู ปเล"ม ส"ง ให
กรรมการ ก.จ.จ.เชียงราย ทุกคน ล"วงหนา ๓ วัน
ก"อนประชุม จํานวน ๒๐ เล"ม (๒ วัน)

ตามระเบียบวาระ โดยมีกรรมการมาประชุมไม"
นอยกว"ากึ่งหนึ่ง

แจงมติใหเจาของเรื่องดําเนินการตามระเบียบ

จัดทํารายงานการประชุมเสนอเลขานุการ ก.จ.จ.
เชียงรายลงนาม เพื่อใชประกอบในการประชุมครั้ง
ตอไป (5-7 วัน)

ผังขั้นตอนการประชุม ก.จ.จ.

รวบรวมเรื่องเพื่อบรรจุเขาระเบียบ
วาระการประชุมประจําเดือน
จัดทําบันทึกเสนอระเบียบวาระการประชุม
กําหนดวันประชุม

จัดทํารายงานการประชุมประจําเดือน/
จัดทําฎีกาเบิกเงินค"าเบี้ยประชุม

ประชุม ก.จ.จ.ประจําเดือน

จัดทํารูปเล"มระเบียบวาระการประชุม

จัดส"งระเบียบวาระการประชุม
ใหคณะกรรมการ ก.จ.จ.
(ก"อนการประชุม 3 วัน)

๖๔

๖๕

งานเบิกจ%ายค%าตอบแทน ก.จ.จ. คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัย
และการใหออกจากราชการ, คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ+และรองทุกข+
๑. กรณีเบิกจ%ายค%าตอบแทน ก.จ.จ. คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัย
และการใหออกจากราชการ, คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ+และรองทุกข+
๑. ทําบันทึกขอความขอเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการ

2. ทําหนังสือขออนุมัติเบิกคาตอบแทนคณะกรรมการ
(หนังสือเรียนทองถิ่นจังหวัดเชียงราย)
โดยมีเอกสารที่ตองแนบสงจังหวัด ดังนี้
2.๑ แบบรายงานการจายคาตอบแทนคณะกรรมการฯ
จํานวน ๑ ชุด
๒.2 แบบรายงานการจายคาตอบแทนคณะกรรมการฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2.3 สําเนาหนังสือและประกาศแตงตั้งคณะกรรมการฯ
2.4 ระเบียบวาระการประชุม
2.5 บัญชีลงทะเบียนเขารวมประชุมคณะกรรมการ
2.6 ระเบียบคณะกรรมการกลางขาราชการ อบจ. วาดวย
คาตอบแทนคณะกรรมการขาราชการ อบจ. และคณะอนุกรรมการ
พ.ศ.๒๕๔๓
(สํ า เนาเอกสารใหผู อํ า นวยการกองการเจาหนาที่ ลงนามสํ า เนา
ถูกตอง)

3. ทําบันทึกขออนุมัติเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการฯ
โดยเบิกจายเงินนอกงบประมาณ

๖๖

ขั้นตอน กรณีจัดทําฎีกาเบิกค%าตอบแทน ก.จ.จ. คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนิน
การทางวินัยและการใหออกจากราชการ, คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ+และรองทุกข+
1. จังหวัดเชียงรายแจงใหไปรับเช็คคาตอบแทนคณะกรรมการ
ก.จ.จ.เชียงราย และนําเช็คดังกลาวเขาบัญชีของ อบจ.เชียงราย
(ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัด)

2. นําใบเสร็จของธนาคารมาใหงานจัดเก็บรายไดออกใบเสร็จให

3. กองการเจาหนาที่ดําเนินการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อจัดทําฎีกา
เบิกคาตอบแทน ประกอบดวยเอกสาร ดังนี้
3.1 งบรายละเอียดใบสําคัญประกอบฎีกา
3.2 บันทึกขอความขออนุมัติเบิกจายเงินนอกงบประมาณ
3.3 ใบเสร็จรับเงิน
3.4 สําเนาใบสําคัญรับเงิน
3.5 บัญชีรายละเอียดการจายเงินคาตอบแทนคณะกรรมการ
ก.จ.จ.เชียงราย
3.6 ใบมอบฉันทะของคณะกรรมการฯ
3.7 สําเนาระเบียบวาระการประชุม (ครั้งที่ขอเบิก)
3.8 สําเนาบัญชีลงทะเบียนเขารวมประชุม (ครั้งที่ขอเบิก)
3.9 สําเนารายงานการประชุม
3.10 สําเนาประกาศแตงตั้งคณะกรรมการฯ
3.11 สําเนาระเบียบคณะกรรมการกลางขาราชการ อบจ.
วาดวยคาตอบแทนคณะกรรมการ ขาราชการ อบจ. และ
คณะอนุกรรมการ พ.ศ.2543
(สํา เนาเอกสารใหผูอํานวยการกองการเจาหนาที่รับรองสําเนา
ถูกตองทุกฉบับ)

๖๗

(ต%อ) ขั้นตอน กรณีจัดทําฎีกาเบิกค%าตอบแทน ก.จ.จ. คณะอนุกรรมการพิจารณาการ
ดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการ, คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ+และรองทุกข+

4. กองคลังออกหนาฎีกาให
โดยผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ลงนามพรอม Passbook

5. นําฎีกาใหกองคลังตรวจสอบความถูกตองตอไป
เพื่อออกเช็คคาตอบแทน ก.จ.จ.เชียงราย

๖๘

แผนผังแสดงขั้นตอน การลาพักผ%อน
เขียนใบลา
(เสนอก"อนวันลา เมื่อไดรับอนุญาตจึงหยุดราชการได)
เจาหนาที่รับใบลา (ตามแต"ละสํานัก/กอง มอบหมาย)
ตรวจสอบขอมูลวันลาพรอมบันทึกขอมูลการลาในทะเบียนคุมวันลา
เสนอใบลาต"อผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึง
ผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตการลา
ผูมีอํานาจพิจาณาอนุญาตการลา
(ตามที่เห็นสมควรและตามสิทธิ)
เจาหนาที่รับใบลา (ตามแต"ละสํานัก/กอง มอบหมาย)
แจงผลการพิจารณาใหผูเขียนใบลาทราบ
เจาหนาที่รับใบลา (ตามแต"ละสํานัก/กอง มอบหมาย)
จัดทําจัดทําสรุปรายงานวันลาประจําเดือนส"งกองการเจาหนาที่
ฝายวินัยและส"งเสริมคุณธรรม
จัดทํารายงานวันลาประจําปMภายในเดือนตุลาคมของปMงบประมาณถัดไป
หมายเหตุ 1. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด
สวนที่ 5 การลา (ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด) ขอ 312 - 350
หมวด 13 การบริหารงานบุคคลของลูกจาง (หนา 113-114)
สวนที่ 6 การลา ขอ 395 – 402
2. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2555 เลมที่ 12 หนา 21 - 22
3. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด (แกไขเพิ่มเติม) เลมที่ 4 หนา 45 หมวด 10 การลา
4. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ 3) หนา 55-59

๖๙

แผนผังแสดงขั้นตอน การลาปวย
เขียนใบลา
(เสนอก"อนหรือในวันที่ลา ยกเวนจําเปIนเสนอวันแรกที่มาปฏิบัติงาน)

เจาหนาที่รับใบลา (ตามแต"ละสํานัก/กอง มอบหมาย)
ตรวจสอบขอมูลวันลาพรอมบันทึกขอมูลการลาในทะเบียนคุมวันลา
เสนอใบลาต"อผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึง
ผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตการลา

ผูมีอํานาจพิจาณาอนุญาตการลา
(ตามที่เห็นสมควรและตามสิทธิ)
เจาหนาที่รับใบลา (ตามแต"ละสํานัก/กอง มอบหมาย)
แจงผลการพิจารณาใหผูเขียนใบลาทราบ

เจาหนาที่รับใบลา (ตามแต"ละสํานัก/กอง มอบหมาย)
จัดทําจัดทําสรุปรายงานวันลาประจําเดือนส"งกองการเจาหนาที่
ฝายวินัยและส"งเสริมคุณธรรม
จัดทํารายงานวันลาประจําปMภายในเดือนตุลาคมของปMงบประมาณ
ถัดไป
หมายเหตุ 1. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนจังหวัด
สวนที่ 5 การลา (ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด) ขอ 312 - 350
หมวด 13 การบริหารงานบุคคลของลูกจาง (หนา 113-114)
สวนที่ 6 การลา ขอ 395 – 402
2. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2555 เลมที่ 12 หนา 21 - 22
๖๘
3. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนจังหวัด (แกไขเพิ่มเติม) เลมที่ 4 หนา 45 หมวด 10 การลา
งแสดงขั
4. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 15แผนผั
สิงหาคม
2557 ้นเรืตอน
่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ 3) หนา 55-59

๗๐

การลากิจส%วนตัว
เขียนใบลา
(เสนอก"อนวันลา เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได
เวนแต"จําเปIนใหชี้แจงเหตุผลในใบลาแลวหยุดราชการไปก"อน)

เจาหนาที่รับใบลา (ตามแต"ละสํานัก/กอง มอบหมาย)
ตรวจสอบขอมูลวันลาพรอมบันทึกขอมูลการลาในทะเบียนคุมวันลา
เสนอใบลาต"อผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึง
ผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตการลา

ผูมีอํานาจพิจาณาอนุญาตการลา
(ตามที่เห็นสมควรและตามสิทธิ)
เจาหนาที่รับใบลา (ตามแต"ละสํานัก/กอง มอบหมาย)
แจงผลการพิจารณาใหผูเขียนใบลาทราบ

เจาหนาที่รับใบลา (ตามแต"ละสํานัก/กอง มอบหมาย)
จัดทําจัดทําสรุปรายงานวันลาประจําเดือนส"งกองการเจาหนาที่
ฝายวินัยและส"งเสริมคุณธรรม
จัดทํารายงานวันลาประจําปMภายในเดือนตุลาคมของปMงบประมาณถัดไป
หมายเหตุ 1. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนจังหวัด
สวนที่ 5 การลา (ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด) ขอ 312 - 350
หมวด 13 การบริหารงานบุคคลของลูกจาง (หนา 113-114)
สวนที่ 6 การลา ขอ 395 – 402
2. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2555 เลมที่ 12 หนา 21 - 22
3. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนจังหวัด (แกไขเพิ่มเติม) เลมที่ 4 หนา 45 หมวด 10 การลา
4. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ 3) หนา 55-59

๗๑

การเบิกจ%ายค%าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขออนุมัติใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกเวลา

หมายเหตุ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลา
ราชการของ อปท. พ.ศ.2559

คําสั่งใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน)

จัดทําฎีกาเบิกจ"ายเงิน เอกสารประกอบดวย
- บันทึกขออนุมัติใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
- คําสั่ง อบจ. ใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
- คํา สั่ง อบจ. เรื่อง การแต"งตั้ งขาราชการและพนักงานจางอยู" เวรสถานที่ร าชการ (เดือนที่จ ะมี
การเบิ ก จ" า ยค" า ตอบแทนนอกเวลา) เพื่ อตรวจสอบรายชื่ อผู อยู" เวร ไม" ส ามารถเบิกค" า ตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาได
- รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลา
- หลักฐานการเบิกจ"ายเงินค"าตอบแทนฯ
- บันทึกขออนุมัติเบิกจ"ายเงิน
- งบรายละเอียดใบสําคัญประกอบฎีกา
- หนาฎีกา
- e-plan

๗๒

การเบิกจ%ายค%าตอบแทนคณะกรรมการในการสอบแข%งขัน สอบคัดเลือก
ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการสอบแขงขัน/
สอบคัดเลือกขาราชการ อบจ.

หมายเหตุ ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายการคัดเลือ กพนัก งานและลูก จางของ อปท.
พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน เอกสารประกอบดวย
- บันทึกขออนุมัติเบิกคาใชจายในการสอบแขงขัน/สอบคัดเลือกขาราชการ อบจ.
- รวบรวมเอกสารประกอบฎีกา ประกอบดวย
๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัดเลือกพนักงานและลูกจางของ อปท.
พ.ศ. ๒๕๕๕ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
๒) ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง แตงตั้ง จนท.สําหรับการสอบคัดเลือก/คัดเลือก
๓) รายงานการประชุมคณะกรรมการ/ลายมือชื่อผูประชุม
๔) ใบมอบฉันทะ
๕) หลักฐานการจายเงิน (เอาแนบไปกับฎีกาขณะเบิกจายและเมื่อเช็คออกนําเงินไปจาย
เอาฉบับที่มีลายมือชื่อผูรับเงินครบถวนไปแนบฎีกาเบิกจายของกองคลัง)
- งบรายละเอียดใบสําคัญประกอบฎีกา
- หนาฎีกา
- e-plan

๗๓

1. สรุปขั้นตอนการดําเนินการทางวินัย

มีการรองเรียน

ผูบังคับบัญชาตรวจสอบ
พบความผิด

หน"วยงานที่มีหนาที่
ตรวจสอบพบความผิด

รับสารภาพเอง

มีมูลกรณีที่ควรกล"าวหา
ว"ากระทําผิดวินัย

ตั้งเรื่องกล"าวหา
-ทําผิดเรื่องใด อย"างไร

กรณีมีมูลว"ากระทําผิด
วินัยอย"างไม"รายแรง

ดําเนินการตาม ๒

โทษไม"ถึงปลดออก ไล"ออก
ทางราชการไม"เสียหาย
อย"างรายแรง

มีโทษปลดออก ไล"ออก
ทางราชการเสียหาย
อย"างรายแรง

กรณีมีมูลว"ากระทําผิด
วินัยอย"างรายแรง

ดําเนินการตาม ๓

หมายเหตุ ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559
ขอ 24, 26, 50, 84 และขอ 85

๗๔

2. กรณีมีมูลว+ากระทําผิดวินัยอย+างไม+รายแรง
ผูบริหารทองถิน่

แต"งตั้งกรรมการสอบสวน
วินัยอย"างไม"รายแรง

แต"งตั้งกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริง

ดําเนินการสอบสวน
ตามที่เห็นสมควร

การสอบสวนที่ไม"ตอง
ทํ า เปI น กระบวนการ
ตามมาตรฐานฯ

ผลการสืบสวนหรือสอบสวน

หากเห็นว"ามีมูลความผิดทางวินัยอย"างรายแรง

หากเห็นว"ามีมูลความผิดไม"รายแรง

รายงานผูบริหารทองถิ่น

รายงานผูบริหารทองถิ่น

ดําเนินการตาม ๓

ผูบริหารทองถิน่
-ว"ากล"าวตักเตือน, ทําทัณฑบน
-ลงโทษภาคทัณฑ, ลงโทษตัดเงินเดือน
-ลงโทษลดขั้นเงินเดือนตามควรแก"กรณี

รายงาน ก. จังหวัด

อนุวนิ ัยฯ ทําความเห็น

ก. จังหวัดพิจารณา

ผูบริหารทองถิน่ สั่งหรือปฏิบัตติ ามมติแลวรายงาน ก. จังหวัด
หมายเหตุ ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559
ขอ 26, 50, 84 และขอ 87

๗๕

3. กรณีมีมูลว+ากระทําผิดวินัยรายแรง
ผูบริหารทองถิน่

แต"งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย"างรายแรง

การสอบสวนที่ ต องเปI น
กระบวนการตามมาตรฐาน
ทั่วไป

ดําเนินการสอบสวนตามกระบวนการใน
ผลการสอบสวน

คณะกรรมการฯ เห็ น ว" าไม" ผิ ด
หรือผิดวินัยอย"างไม"รายแรง

คณะกรรมการฯ เห็ น ว" า ผิ ด
วินัยอย"างรายแรง

รายงานผูบริหารทองถิ่น

รายงานผูบริหารทองถิ่น

ผูบริหารทองถิน่ สั่งยุติเรื่องหรือลงโทษ
หรือลงทัณฑตามควรแก"กรณี

รายงาน ก. จังหวัด

อนุวนิ ัยฯ ทําความเห็น

ก. จังหวัดพิจารณามีมติ

รายงาน ก. จังหวัด

อนุวินัยฯ ทําความเห็น

ก. จังหวัดพิจารณามีมติ

ผูบริหารทองถิน่ สั่งหรือปฏิบัติ
ตามมติแลวรายงาน ก. จังหวัด

ผูบริหารทองถิน่ สั่งหรือปฏิบัติ
ตามมติแลวรายงาน ก. จังหวัด
หมายเหตุ ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559
ขอ 48, 50, 76, 77, 84, 85 และขอ 87

๗๖

กระบวนการสอบสวน

ผูบริหารทองถิน่ แต"งตั้งกรรมการสอบสวน

แจงผูถูกกล"าวหา/แจงประธานกรรมการสอบสวน

ประชุมคณะกรรมการสอบสวน/แจง สว. ๒

รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กล"าวหา

แจง สว. ๓

รวบรวมพยานหลักฐานของผูกล"าวหา

คณะกรรมการสอบสวนประชุมลงมติ

ทํารายงานการสอบสวน สว. ๖

เสนอรายงานสอบสวนต"อผูบริหารทองถิน่
ที่แต"งตั้งกรรมการสอบสวน

หมายเหตุ ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559
ขอ 26, 50, 51, 52, 53, 58, 60, 61, 75, 76 และขอ 77

๗๗

การอุทธรณ+

โทษไม"รายแรง

โทษรายแรง

อุทธรณต"อ ก.จังหวัดภายใน
๓๐ วัน นับแต"วนั ทราบคําสั่ง

อุทธรณต"อ ก.จังหวัดภายใน
๓๐ วัน นับแต"วนั ทราบคําสั่ง

อนุอุทธรณฯ ทําความเห็น

ก. จังหวัดพิจารณามีมติ

ผูบริหารทองถิน่ สั่ง
หรือปฏิบัติตามมติ

แจงผูอุทธรณทราบ

-พิ จ า ร ณ า ใ ห เ ส ร็ จ
ภายใน ๙๐ วัน นับแต"
วันที่เลขานุการ ก.จ.จ.
รับหนังสืออุทธรณ
-ขยายได ๒ ครั้งๆ ละ
๓๐ วัน

อนุอุทธรณฯ ทําความเห็น

ก. จังหวัดพิจารณามีมติ

ผูบริหารทองถิ่นสั่ง
หรือปฏิบัติตามมติ

แจงผูอุทธรณทราบ

ผูอุทธรณเห็นว"ามติขดั หรือ
แยงกับมาตรฐานทั่วไป

รองต"อ ก.กลาง
เพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอน
มติ

หมายเหตุ 1. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.2559
ขอ 5, 9, 10, 21 และขอ 23
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 19

๗๘

การรองทุกข+

กรณีถูกสัง่ ใหออก

กรณีเกิดความคับของใจ

อุทธรณต"อ ก. จังหวัด
ภายใน ๓๐ วัน นับแต"วนั

ยื่นคํารองทุกขต"อ ก. จังหวัด ภายใน ๓๐
วัน นับแต"วันทราบเรื่องอันเปIนเหตุรองทุกข

อนุอุทธรณฯ ทําความเห็น

ก. จังหวัดพิจารณามีมติ

ผูบริหารทองถิน่ สั่ง
หรือปฏิบัติตามมติ

-พิ จ า ร ณ า ใ ห เ ส ร็ จ
ภายใน ๙๐ วัน นับแต"
วันที่เลขานุการ ก.จ.จ.
จะไดรับเรื่อง
-ขยายได ๒ ครั้งๆ ละ
๓๐ วัน

แจงผูรองทุกขทราบ

อนุอุทธรณฯ ทําความเห็น

ก. จังหวัดพิจารณามีมติ

ผูบริหารทองถิน่ สั่ง
หรือปฏิบัติตามมติ

แจงผูรองทุกขทราบ

ผูรองทุกขเห็นว"ามติขัด
หรือแยงกับมาตรฐานทั่วไป

รองต"อ ก.กลาง
เพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอน

หมายเหตุ 1. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.2559
ขอ 5, 9, 10, 21, 23, 26, 27, 32 และขอ 33
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕42 มาตรา 19

๗๙

งานควบคุมภายใน
แตงตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามประเมิ นผลการควบคุ ม ภายในของกองการเจาหนาที่
ภายในป\งบประมาณที่จะประเมินติดตาม
จั ด ทํ าแบบประเมิ น องคประกอบของกา รควบคุ ม ภายใน (ภาคผนวก ก)
เพื่อประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน 5 ดาน ไดแก
1. สภาพแวดลอมการควบคุม
2. การประเมินความเสี่ยง
3. กิจกรรมการควบคุม
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
5. การติดตามและประเมินผล
จัดทําแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) เมื่อทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มี
ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในและการใชประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป โดยแบบสอบถามมี 4 ชุด คือ
ชุดที่ 1 แบบสอบถามดานการบริการ
ชุดที่ 2 แบบสอบถามดานการเงิน
ชุดที่ 3 แบบสอบถามดานการผลิต
ชุดที่ 4 แบบสอบถามดานอื่น

จั ด ประชุ ม คณะกรรมการติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน เพื่ อ รายงานผล
การประเมินผลองคประกอบของการควบคุ ม ภายใน ณ วัน ที่ 30 กั น ยายนของป\ ที่ประเมิ น
ประกอบดวย 5 สวน คือ
1. สภาพแวดลอมการควบคุม
2. การประเมินความเสี่ยง
3. กิจกรรมการควบคุม
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
5. การติดตามและประเมินผล
จัดทําแบบรายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
และจัดทําแบบรายงานผลการประเมินผล และการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
ใหผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ และจัดสงใหหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
หมายเหตุ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 20 ตุลาคมของทุกป\ และจัดสงแบบ ปย.1
และแบบ ปย.2 ใหเลขานุการฯ (Center) เพื่อ สรุปเปนรายงานในภาพรวมของระดับองคกร
และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
หมายเหตุ การจัดวางระบบควบคุมภายในเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินและแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2545
2545

