ก

คานา
คู่มือปฏิบัติงานถือว่าเป็นคู่มือที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะสามารถทาให้
ผู้ปฏิบัติงานหลักและผู้ปฏิบัติงานร่วมได้รู้ขึ้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา และยังสามารถช่วยให้ทราบระยะเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ การมีคู่มือปฏิบัติงานยังจะช่วยทาให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ และยังจะเป็น
ประโยชน์ต่อการเผยแพร่ให้ผู้ใช้บริการทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน จนสามารถเลือกใช้บริการได้ อย่างสะดวก
และชัดเจน
คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดทาเป็นครั้งที่ 2 หลังจากได้จัดทาในครั้งแรก
เมื่อเดือนกันยายน 2558 แต่เนื่องจากขณะนี้ได้มีการเข้าสู่ระบบแท่งมีการเปลี่ยนแปลงข้อระเบียบ กฎหมาย
ประกาศหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเป็นจานวนมาก ทาให้กระบวนการขั้นตอนในการ
ปฏิ บั ติ ง านตามคู่ มื อ ฉบั บ เดิ ม ต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น ดั ง นั้ น จึ ง อาศั ย ความร่ ว มมื อ ของบุ ค ลากรทุ ก คนของ
กองการเจ้ าหน้าที่ จึ งได้ ร วบรวมความรู้และประสบการณ์ในการทางานประกอบกับข้อระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันดาเนินการให้มีเนื้อหาสาระที่สาคัญ ๆ กระชับ เข้าใจง่าย และเป็นปัจจุบัน ถือเป็นผลงาน
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดทา
คู่มือนี้ไว้ ณ ที่นี้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่ มนี้จะเป็นแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่ ง ขึ้ น ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ พร้ อ มผู้ รั บ บริ ก ารในด้ า นต่ า ง ๆ ของกองการเจ้ า หน้ า ที่ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ
ในกระบวนการทางานของกองการเจ้าหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่
เมษายน ๒๕61
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สำรบัญ
หน้ำ
คำนำ
สำรบัญ
บทที่ ๑ บทนำ
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญ
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มอื การปฏิบัติราชการ
๑.๓ ประโยชน์ของการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑
๑
๑

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐำนกองกำรเจ้ำหน้ำที่
๒.๑ ภารกิจตามกรอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
๒.๒ โครงสร้างอัตรากาลังกองการเจ้าหน้าที่

๓
๗

บทที่ ๓ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
๓.๑ ฝ่ำยสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง
-ขั้นตอนการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาดารงตาแหน่งข้าราชการ อบจ.เชียงราย
-ขั้นตอนการรับโอนข้าราชการ อบจ. พนักงานส่วนท้องถิ่นมาตารงตาแหน่งข้าราชการ อบจ.
-กระบวนการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งบริหาร (วิธีการคัดเลือก)
-การสอบคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งบริหาร/ผอ.สถานศึกษา/รอง ผอ.สถานศึกษา
-การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (กรณีขอใช้บัญชีคณะกรรมการกลางสอบแข่งขัน
เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.))
-การให้ย้ายข้าราชการ
-งานให้โอนข้าราชการ
-งานตรวจสอบวุฒิการศึกษาของข้าราชการบรรจุใหม่
-งานตรวจสอบประวัติบุคคลของข้าราชการบรรจุใหม่
-งานทะเบียนประวัติ
-การสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
-การสรรหาพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
-งานต่อสัญญาจ้าง
-การออกจากราชการ
-การออกตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ
-ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา เกษียณอายุราชการ
-การลาออก
-การให้ออก
-ขอรับบาเหน็จ/บานาญของข้าราชการ
-ขอรับบาเหน็จ/บานาญรายเดือนของลูกจ้างประจา
-ข้าราชการ/พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ลาออกจากราชการ
-พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป) ลาออกจากราชการ
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หน้ำ
๓.๒ ฝ่ำยส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร
-การฝึกอบรมบุคลากร (หลักสูตรทีจ่ ัดส่งบุคลากรเข้าร่วมกับส่วนราชการอื่น)
-การฝึกอบรมบุคลากร (หลักสูตรที่ อบจ.เชียงราย ดาเนินการเองหลังจากบรรจุ
เข้าแผนพัฒนาข้าราชการ)
-การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นใน
ระดับควบขั้นต้นและควบขั้นสูง
-การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
-การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
นอกระดับควบในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-การปรับปรุงตาแหน่งกาหนดตาแหน่งการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์
-ขั้นตอนการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสาหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
-การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
-การขอมีบัตรประจาตัวข้าราชการ/ผู้รับบาเหน็จ บานาญ
-การขอมีบัตรลูกจ้างประจา
-การขอมีบัตรรับรองการแต่งตั้ง (ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ช่วยประธานสภาท้องถิ่น)
-การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจา
-การเลือ่ นขั้นเงินเดือนข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
-การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง
-การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
-การคัดเลือกตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
-ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
-การรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
-ขั้นตอนการเสนอแฟ้มต่อผู้บริหารของกองการเจ้าหน้าที่
-ขั้นตอนการจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง อบจ.
๓.๓ ฝ่ำยวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
-งานเลขานุการการประชุม ก.จ.จ.เชียงราย
-การประชุม ก.จ.จ.
-งานเบิกจ่ายค่าตอบแทน ก.จ.จ.
-การลาพักผ่อน
-การลาป่วย
-การลากิจส่วนตัว
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-การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการในการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก
-ขั้นตอนการดาเนินการทางวินัย
-กรณีมีมูลว่ากระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
-กรณีมีมูลกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
-กระบวนการสอบสวน
-การอุทธรณ์
-การร้องทุกข์
-งานควบคุมภายใน
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บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
กองการเจ้าหน้ าที่ องค์ ก ารบริห ารส่ วนจัง หวัด เชีย งราย เป็ น ส่วนราชการในโครงสร้า ง
การบริ ห ารขององค์ ก ารบริห ารส่ วนจั ง หวั ด เชี ยงราย มี ลัก ษณะงานเป็ น งานที่ ซั บ ซ้ อ น มี ห ลายขั้ น ตอน
และเกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกคน การปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษา
ข้อระเบียบหนังสือสัง่ การ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดโดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบซีสู่ระบบแท่ง
ในปีงบประมาณ 2558 กองการเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันรวบรวมเป็นองค์ความรู้ในองค์กร เพื่อดาเนินการตามที่
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งกาหนดให้ส่วนราชการนาเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การผลักดันให้ส่วนราชการปรับปรุงองค์กรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระดับมาตรฐาน
เทียบเท่าสากล โดยพัฒนาให้องค์กรภาครัฐมีกระบวนการทางาน และผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายคือประโยชน์สูงสุดของประชาชน และประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย ประกาศหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อันทาให้ขั้นตอน
กระบวนการทางานต้องมีการปรับเปลี่ยน ดังนั้น เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการบริหาร และกระบวนการทางาน
ภายในกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริห ารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามแนวทางของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายและนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในการส่งเสริมและสร้างการบริหาร
กิจการบ้านเมื องที่ ดี ในด้านการบริหารงานบุคคลให้มีป ระสิท ธิภาพ โปร่งใส ทั นสมั ย สนับ สนุนการพัฒ นา
บุ ค ลากรให้มี ศัก ยภาพในการปฏิบั ติห น้ าที่ เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการท างาน จึง ได้ จัดท าคู่มื อการ
ปฏิบัติงานส าหรับเป็นเครื่อ งมือ สาคัญ ในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้การท างานได้มาตรฐาน
เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบตั ิงำน
๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒. .ผู้ปฏิบัตงิ านทราบและเข้าใจว่าควรทาอะไรก่อนและหลัง
๓. .ผู้ปฏิบัตงิ านทราบว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับใคร
๔. เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร
๕. .เพื่อให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทกุ ขั้นตอน
๖. เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม
๗. .ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทางาน
๘. .ใช้เป็นสื่อในการประสานงาน

๑.๓ ประโยชน์ของกำรจัดทำคู่มือปฏิบัตงิ ำนและผลที่คำดว่ำจะได้รบั
๑.เป็นการยกระดับองค์กร
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทาให้ผปู้ ฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน
๓. สร้างมาตรฐานเดียวกัน
๔. ลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัตงิ าน หรือข้อผิดพลาดจากการทางานที่ไม่เป็นระบบ
๕. แก้ปัญหาหรือลดความขัดแย้งทีอ่ าจเกิดขึ้นในการทางาน

๒
๖. สามารถประหยัดงบประมาณในการฝึกอบรม เมือ่ ใช้คู่มือเพื่อการสอนงาน ช่วยองค์กรประหยัด
เพราะการมีคู่มือทาให้การปฏิบัตงิ านผิดพลาดน้อย ได้งานที่มีคุณภาพตามที่กาหนด
๗. สามารถใช้เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Review) ของข้าราชการ และพนักงาน
จ้าง ช่วยในการจัดทา Check List เพื่อใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพเสมอ
๘. แต่ละหน่วยส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียนรู้งานซึ่งกันและกัน
๙. บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถทางานแทนกันได้
๑๐. ช่วยให้เกิดความสม่าเสมอในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็วเมื่อมีการโยกย้ายตาแหน่งงาน
๑๑. ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการทางาน
๑๒. ช่วยลดการตอบคาถาม/ลดเวลาการสอนงาน/ช่วยให้การทางานเป็นมืออาชีพ
๑๓. ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่และปรับปรุงงาน

๓

บทที่ ๒
ข้อมูลพื้นฐำนกองกำรเจ้ำหน้ำที่
ภำรกิจตำมกรอบโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การจัดโครงสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 1 สิง หาคม ๒๕59 กองการเจ้าหน้าที่ องค์ก ารบริหารส่วนจัง หวัดเชียงราย
มี ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ (ระดับ กลาง) เป็ น ผู้บั ง คับ บัญ ชาและรับ ผิดชอบในการปฏิ บั ติ ร าชการ
โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้
๑. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (ระดับต้น)
๒. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร (ระดับต้น)
๓. ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม (ระดับต้น)
๑. ฝ่ ำ ยสรรหำและบรรจุ แ ต่ งตั้ ง มี ห น้ าที่ ความรับ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานการเจ้ าหน้ า ที่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง งานการสอบ งานบรรจุแต่งตั้ง งานการโอนย้ายการรับโอน งาน
ถ่ายโอนบุคลากร งานประสานส่วนราชการอื่นและส่วนราชการท้องถิ่นอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
โดยกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอนข้าราชการ อบจ.
และข้าราชการครู
- งานตรวจสอบประวัติและวุฒิการศึกษาของพนักงานจ้าง อบจ.ที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่
- งานข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างลาออก
- งานคัดเลือกข้าราชการ อบจ. เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
- งานคัดเลือกข้าราชการ อบจ. เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่ง
บริหาร
- งานสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
- งานแผนอัตรากาลัง การจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงส่วนราชการ
- งานการกาหนดตาแหน่งและการปรับปรุงกาหนดตาแหน่งข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู
อบจ. ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
- งานบันทึก แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร
- งานให้บริการข้อมูลสารสนเทศบุคลากร
- งานจัดทาทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์
- งานการคัดเลือกลูกจ้างประจาให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
- งานบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู อบจ. และพนักงานจ้าง
- งานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการข้าราชการ อบจ.
- งานการต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง
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- งานควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติและข้อมูล
อัตรากาลังข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู อบจ. ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
- งานการขอลาออกจากราชการ และเกษียณอายุราชการ
- งานการหารือ/ตอบข้อหารือ และให้คาปรึกษาแนะนาด้านการบริหารงานบุคคล
- งานควบคุม จัดเก็บ กฎหมาย กฎระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รบั มอบหมาย
๒. ฝ่ำ ยส่งเสริม และพัฒนำบุคลำกร มี หน้าที่ รับ ผิดชอบเกี่ยวกั บ การส่งเสริม และพัฒ นา
บุคลากร งานการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรมสัมมนาข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ข้า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา งานการเลื่ อ นระดั บ เลื่ อ นขั้ น เงิน เดื อ น งานการเพิ่ ม ค่ าจ้ า ง
ลูกจ้างประจา งานสิทธิสวัสดิการต่างๆ ของบุคลากรในสังกัด งานบาเหน็จบานาญ งานบัตรประจาตัวบุคลากร
งานออกหนังสือรับรองบุคคล งานเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และประกาศเกียรติคุณบุคลากร งานการให้
ทุนการศึกษาของบุคลากร งานควบคุมเวลาการปฏิบัติราชการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
โดยกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานแผนพัฒนาบุคลากร
- งานการจัดฝึกอบรม การประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
- งานส่งเสริมการศึกษาต่อและการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
- งานติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
- งานการเลื่อนระดับข้าราชการ อบจ.
- งานการเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น/ค่ า จ้ า ง/ค่ า ตอบแทน ข้ า ราชการ อบจ. ข้ า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
- งานการปรับ อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เงินประจ าตาแหน่ง และเงินเพิ่มอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
- งานจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู อบจ.
- งานประโยชน์ตอบแทนอื่น
- งานสวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ที่ได้รับอุบัติเหตุและเสียชีวิต
- การประเมิ น ผลปฏิ บั ติ ง านของข้า ราชการ ข้า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
และลูกจ้างประจา
- การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง
- การประเมินผลการปฏิบัติงานลาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- งานจัดทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- งานการออกหนังสือรับรองบุคคล
- งานการขออนุญาตเดินทางไปราชการ
- งานการรายงานกรณี บุคลากรของ อบจ. เชียงราย เดินทางออกจากราชอาณาจักรไทย
ตามระเบียบ ประกาศกาหนด

5
- งานการออกคาสั่ง ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
- งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเข้าสู่ตาแหน่งครู
- งานประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู อบจ.
- งานการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
- งานเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนา ๓ ปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี /เพิ่มเติม
แผนดาเนินการ การควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของกอง
- งานจัดทาบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
- งานควบคุม จัดเก็บ กฎหมาย กฎระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. ฝ่ำยวินัยและส่งเสริมคุณธรรม มี หน้าที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับงานสอบสวน งานสอบวินัย
งานร้องทุกข์ร้องเรียน งานเลขานุการ ก.จ.จ. งานความรับผิดชอบทางละเมิดของบุคลากร งานบริหารทั่วไป
และธุรการของกอง งานส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เป็นไปตามหลัก การบริห ารกิ จการบ้านเมืองที่ ดี
ให้เกิดความผาสุก และความเป็นอยู่ที่ ดีของประชาชน ความสงบสุขปลอดภัยของสัง คมส่วนรวมตลอดจน
ประโยชน์สูงสุดของประเทศ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังนี้
- งานดาเนินการทางวินัย
- งานการทาสานวนไต่สวน สานวนการสอบสวนทางวินัย
- งานตรวจสอบหรือการสืบสวน การสอบสวน การแสวงหาข้อเท็จจริง
- งานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
- งานการพิจารณา และตรวจสอบคาอุทธรณ์ หรือคาโต้แย้ง
- งานทาสานวนสอบสวน สืบสวน จากการร้องเรียน ร้องทุกข์ ของบุคลากรในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
- งานคณะอนุกรรมการพิจารณาดาเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ
- งานคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์
- งานประมวลจริยธรรม
- งานเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรม
- งานคณะกรรมการประมวลจริยธรรม
- งานทะเบียนประวัติของผู้ถูกดาเนินการทางวินัย
- งานควบคุม กฎหมาย กฎระเบี ยบ และหนังสือสั่ง การเกี่ ยวกั บ งานวินัยและเสริม สร้าง
คุณธรรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานเลขานุการ ก.จ.จ.
- งานการหารือข้อราชการด้านการบริหารงานบุคคลตามมติ ก.จ.จ.เชียงราย
- งานการจัด ท าประกาศหลั ก เกณฑ์ และเงื่อ นไขเกี่ ย วกั บ การบริห ารงานบุ ค คลตามที่
สานักงาน ก.จ. กาหนด
- งานการบริหารงานบุคคลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ที่มิได้กาหนดไว้
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- งานวางระบบควบคุมภายในของกอง
- งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการลาของข้าราชการ อบจ. ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง
- งานตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติราชการและการลาของกอง
- งานบริหารทั่วไปและธุรการของกอง
- งานพัสดุ ครุภัณฑ์ และการขอเบิกจ่ายเงินของกอง
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

โครงสร้างอัตรากาลังกองการเจ้าหน้าที่
(ว่าง) (21)
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่

นางสาวไพรวรรณ์ อารีย์ (6)
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางรัชนี ชูบุบผา (7)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

นายทรงวุฒิ พุทธิสกุลชัย (7)
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

ข้ำรำชกำร
- นักจัดการงานทั่วไป (1)
นางกัญญาณัฐ จันทร์ใจ

ข้ำรำชกำร
- นักจัดการงานทั่วไป (1)
ส.อ.ภายุภัคค์ เสนางาม

ข้ำรำชกำร
- บุคลากร (1)
นางปริณดา แดงจันทร์ตา

- นักทรัพยากรบุคคล (3)
1. นางสาวธนัชญา วงศ์ชัย
2. นางสุจิญาญ์ เอี่ยมสมบูรณ์
3. นางสาวนลิดา ขัตติยะ

- นักทรัพยากรบุคคล (3)
1. นางวราภรณ์ ผางคา
2. นางสาววิภา แสนชัย
3. นางสาวสุมิตรา บางขะกูล

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

พนักงำนจ้ำง
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายวชรพงษ์ สาริวงค์

พนักงำนจ้ำง
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอุษณี โนวงศ์
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวณัฐศิชญา บัวดง

- เจ้าพนักงานธุรการ (1)
นางสาวสุภาภรณ์ วันดี
พนักงำนจ้ำง
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยรัตน์
- คนงานทั่วไป
นายสาคร บุตรโคษา

๗

๘

บทที่ ๓
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๓.๑ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งได้รวบรวบกระบวนการปฏิบัติงานได้จานวน ๒๐ กระบวนงาน
ประกอบด้วย
๑) การรับโอนข้าราชการ
๒) การสรรหาผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
๓) การสอบคัดเลือกผู้อานวยการสถานศึกษา/รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา
๔) งานบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
๕) งานให้ย้ายข้าราชการ
๖) งานให้โอนข้าราชการ
๗) งานตรวจสอบวุฒิการศึกษาของข้าราชการบรรจุใหม่
๘) งานตรวจสอบประวัติบุคคลของข้าราชการบรรจุใหม่
๙) งานทะเบียนประวัติ
๑๐) การสรรหาพนักงานจ้าง
๑๑) งานต่อสัญญาจ้าง
๑๒) การออกจากราชการ
๑๓) การออตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ
๑๔) ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา เกษียณอายุราชการ
๑๕) การลาออก
๑๖) การให้ออก
๑๗) ขอรับเงินบาเหน็จ/บานาญของข้าราชการ
๑๘) ขอรับเงินบาเหน็จ/บานาญของลูกจ้างประจา
๑๙) ข้าราชการ/พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ลาออกจากราชการ
๒๐) พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป) ลาออกจากราชการ

ขั้นตอนการรับโอนข้าราชการประเภทอืน่
มาดารงตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ผู้ขอโอนแจ้งความประสงค์ขอโอนมา อบจ.

อบจ. ตรวจสอบตาแหน่งว่าง/ตรวจสอบคุณสมบัติ
(รวบรวมคาร้อ งขอโอนจากทุ กหน่วยงานที่ขอโอน
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน)

เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบรวบรวมคาร้องขอโอนเสนอ
ประธานกรรมการฯ เพื่อนัดวัน เวลา สัมภาษณ์ผู้ขอ
โอนเพื่อประกอบการพิจารณารับโอน
(คณะกรรมการฯ ตามคาสั่งที่ ๓๐๓/๒๕๕๗)
ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

แจ้ ง หน่ว ยงานต้ น สัง กั ด ให้ ผู้ ข อโอนมาเข้ารั บ การ
สัมภาษณ์

เสนอข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอโอนต่อ นายก อบจ. เพือ่ ประกอบการ
พิจารณารับโอน
(มติของคณะกรรมการพิจารณารับโอนฯ)
ทาหนั ง สื อสอบถามไปยั ง ผู้ ออกค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง จะ
พิจารณาให้โอนหรือไม่ พร้อมขอเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการพิจาณารับโอน

นาข้อมู ล เสนอเรื่องรับ โอน ต่อ นายก อบจ.
เพื่อเสนอต่อที่ประชุม ก.จ.จ.เชียงราย แจ้งมติ
รับโอน และประสานวันรับโอน
....ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔5 เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบจ. ข้อ 181, 182

หน่ วยงานต้น สัง กั ดรับ มติ รับ โอนจาก อบจ. /ออก
คาสั่งรับโอนและออกคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งเป็นวัน
เดียวกั น วันที่ พ้นจากตาแหน่งจากต้นสังกั ดเป็นวัน
เดียวกัน

ข้าราชการผู้ขอโอน
มารายงานตัวตาม
วันที่ในคาสั่งรับโอน
เพื่อดารงตาแหน่ง
ในสังกัด อบจ.
เชียงราย

๙

ขั้นตอนการรับโอนข้าราชการ อบจ. พนักงานส่วนท้องถิ่น
มาดารงตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
- ผู้ขอโอนจัดส่งคาร้องขอโอนมา อบจ.
(ตามแบบคาร้องขอโอนจากต้นสังกัด)
- มีหนังสือนาส่งมาจากต้นสังกัดยินยอมให้โอน

เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ เสนอข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอโอนต่อ
นายก อบจ. เพื่อประกอบการพิจารณารับโอน
(ข้อมูลมติของคณะกรรมการพิจารณารับโอนฯ)

อบจ. รับคาร้องขอโอน/ตรวจสอบตาแหน่งว่าง
(รวบ รวมค าร้ อ งขอโอนจากทุ กห น่ ว ยงาน ที่
ตรวจสอบคุณสมบัติ ขอโอนภายในวันที่ ๑๕ ของ
เดือน)

เสนอเรื่องรับโอน ต่อ นายก อบจ. เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
ก.จ.จ.เชียงราย แจ้งมติรับ โอนไปยังหน่วยงานต้นสัง กั ด
ดาเนินการต่อไป

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวมคาร้องขอโอน
เสน อ ป ระธาน ก รรมก ารฯ เพื่ อ นั ดวั น เวล า
สัมภาษณ์ผู้ขอโอนเพื่อประกอบการพิจารณารับโอน
(คณะกรรมการฯ ตามคาสั่งที่ ๓๐๓/๒๕๕๗)
ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

หน่วยงานต้นสังกัดรับมติรับโอนจาก อบจ. /เสนอ ก. ให้พ้น
จากตาแหน่ง ประสานวันที่รบั โอน และวันที่พ้นจาก
ตาแหน่งจากต้นสังกัดเป็นวันเดียวกัน /ออกคาสัง่ รับโอน/
ออกคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง
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แจ้งหน่วยงานต้นสังกั ดให้ผู้ขอโอนมาเข้ารับ
การสัมภาษณ์

ข้าราชการผู้ขอโอนมา
รายงานตัวตามวันที่ใน
คาสั่งรับโอน เพื่อดารง
ต า แ ห น่ ง ใน สั ง กั ด
อบจ.เชียงราย

กระบวนการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งบริหาร (วิธีการคัดเลือก)
มีตาแหน่งว่าง
รายงาน ก.จ.จ. เพื่อทราบ

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

นาเสนอ ก.จ.จ. เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบวิธีการสรรหา

....ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๘ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบจ. (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๕๒ (๒)

แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อก/จั ด ส่ ง
คาสั่งให้คณะกรรมการ (นายกฯ ลงนาม)

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑. จัดส่งร่างแผนการดาเนินการคัดเลือก ร่างประกาศรับสมัครและร่างประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดาเนินการรับ
สมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติและคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ไปยังสานักงานส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วจะได้เสนอให้ประธานกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณา
(หนังสือ ชร. ที่ มท. ๐๘๒๖.๒/๒๔๙๑๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของ อบจ.)
*ดาเนินการก่อนวันประกาศไม่น้อยกว่า ๗ วัน (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสาหรับข้าราชการ อบจ.
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗)
๒. ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสาหรับข้าราชการ
อบจ. ข้อ ๑๐๖ (๓) (๔) อบจ. ประกาศผลการคัดเลือก เมื่อได้รับรายงานผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
(เล่ม 5 หน้า 13 – 18)
๓. เสนอขอความเห็นชอบต่อ ก.จ.จ. พิจารณาเพื่อแต่งตั้ง

....ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕52 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการคัดเลือกสาหรับข้าราชการ อบจ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๑๖๐ (๑)
(เล่ม 9 หน้า 19-20)
คณะกรรมการคัดเลือก
๑. จัด ส่งร่างประกาศให้ค ณะกรรมการคั ดเลือกเพื่อขอทราบมติเวียน “ว” ในการ
เห็ นชอบแผนด าเนิ นการคั ด เลื อก/ร่ างประกาศรั บ สมั ค ร ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง เจ้า หน้ า ที่
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติและคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ (ตามประกาศ)
๒. ประกาศแต่ งตั้ ง เจ้าหน้ า ที่ด าเนิ นการรับ สมั ค รเจ้า หน้ าที่ ตรวจคุ ณ สมบั ติ แ ละ
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
๓. จัดส่ งประกาศรับ สมัครฯ ให้สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงราย เพื่อพิจารณาจัดส่งให้สานักงาน กจ.ทราบ (ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า ๗ วัน)
๔. จัดส่งประกาศรับสมัครเลือกให้ ก.จ.จ.เชียงราย ทราบ (รับสมัครไม่น้อยกว่า ๗ วัน)
๕. จัดส่งประกาศรับสมัครคัดเลือกให้แต่ละกองทราบ/อบจ. ทั่วประเทศ

๑๑

(ต่อ) กระบวนการสรรหาผูด้ ารงตาแหน่งบริหาร (วิธีการคัดเลือก)
๖.จัด ส่ งประกาศรั บ สมั ค รฯ และประกาศแต่ งตั้ งเจ้า หน้ า ที่ รับ สมั ค ร เจ้า หน้ า ที่
ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละคณะกรรมการสอบสั ม ภาษณ์ ให้ ค ณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ทราบ
๗. จัดส่ง ประกาศรับ สมั ครคั ดเลือกฯ และประกาศแต่ตั้ งเจ้า หน้าที่ดาเนินการรั บ
สมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ให้เจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้องทราบ
๘. การทางานของคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
๘.๑ เจ้าหน้าที่รับสมัคร รายงานจานวนผู้สมัครพร้อมจัดส่งเอกสารของผู้สมัคร
๘.๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติ
๘.๓ เลขานุการคณะกรรมการฯ รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเสนอ
ดาเนินการ
๘.๓.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (ก่อนวันคัดเลือกไม่น้อย
กว่า ๕ วันทาการ)
๘.๓.๒ เชิญคณะกรรมการสัมภาษณ์ทาการสัมภาษณ์
๘.๓.๓ จัดส่งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ อบจ. ทุกจังหวัดทราบ
๘.๓.๔ จัดส่งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ทุกกองในสังกัดทราบ
๙. รายงานผลการคัดเลือกต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เพื่อในส่วน อบจ. จะได้
ดาเนินการตาม ข้อ ๒ และ ๓ ตามลาดับ)

๑๒

๑3

การสอบคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งบริหาร/ผอ.สถานศึกษา/รอง ผอ.สถานศึกษา
รายงานตาแหน่งว่างต่อ ก.จ.จ./
เสนอวิธีการสรรหา

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๑) ประกาศ ก.จ.จ.เชี ย งราย ลงวั นที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๘
เรื่ อง หลั กเกณฑ์แ ละเงื่อนไขเกี่ ยวกับ การบริห ารงานบุค คล
ขององค์ การบริ ห ารส่ วนจั ง หวั ด (ฉบั บ ที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๔๘
ข้อ ๑๕๒ (เล่ม 6 หน้า 7 – 8)
(๒) ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙
เรื่ อ ง ก าหนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วน
จังหวัด

บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
-คาสั่ง
-ประกาศ
-หนังสือแจ้งคณะกรรมการ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๑) ประกาศ ก.จ.จ.เชี ยงราย ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการสอบคั ด เลื อ กส าหรั บ
ข้ าราชการองค์ การบริ ห ารส่ วนจั ง หวั ด พ.ศ.๒๕๕๗ ข้ อ ๕
(เล่ม 15)

จัดส่งร่างให้จงั หวัดและคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกตรวจสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิสอบคัดเลือก/
จัดส่งประกาศไปยังจังหวัดเชียงรายและ
ประธาน ก.จ.จ.ทุกจังหวัดทราบ
(ประกาศก่อนรับสมัครไม่น้อยกว่า ๑๕
วันทาการ)

รับสมัครสอบคัดเลือก
(ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทาการ)

....ประกาศ ก.จ.จ.เชี ย งราย ลงวั นที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการสอบคั ด เลื อ กส าหรั บ
ข้าราชการองค์การบริห ารส่ วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๑๒
และข้อ ๙ (เล่ม 15 หน้า 5 – 16)

๑๔

(ต่อ) การสอบคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งบริหาร/ผอ.สถานศึกษา/รอง ผอ.สถานศึกษา
ตรวจสอบคุณสมบัติและเสนอรายชื่อ
ผู้มสี ิทธิสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ดารงตาแหน่งบริ หาร/
ผอ.สถานศึกษา/รอง ผอ.สถานศึกษา
(อบจ.ดาเนินการ)

....มีคุณสมบัติครบถ้วนในวันรับสมัคร

....ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน

ประกาศก าหนดวั น สอบ/ระเบี ย บ
และวิธีสอบ

ประชุ ม คณะกรรมการออกข้ อ สอบ/
ออกข้อสอบ

ดาเนินการสอบคัดเลือก

ประกาศผลการสอบคั ด เลื อ กผู้ ด ารง
ตาแหน่ง บริห าร/ ผอ.สถานศึก ษา/ รอง
ผอ.สถานศึกษา
ผ่านเกณฑ์แต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
ขึ้นบัญ ชี ๒ เท่าของอัตราว่าง รายงานตัว
ภายใน ๓๐ วัน บัญชีสารองให้ยกเลิก

....ประกาศ ก.จ.จ.เชี ย งราย ลงวั น ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่ อ ง หลั ก เกณ ฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการสอบคั ด เลื อ กส าหรั บ
ข้ า ราช การองค์ การบ ริ ห ารส่ วน จั ง ห วั ด พ .ศ .๒ ๕ ๕ ๗
ข้อ ๑๖, ๑๘

๑๕

(ต่อ) การสอบคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งบริหาร/ผอ.สถานศึกษา/รอง ผอ.สถานศึกษา

เสนอขอความเห็นชอบต่อ ก.จ.จ.

บั นทึ ก เสนอเพื่ อ แต่ ง ตั้ง ผู้ ผ่ านการสอบ
คัดเลือกให้เข้าสู่ตาแหน่ง
-คาสั่ง
-รายงาน ก.จ.จ.เชียงรายทราบ
-แจ้งจังหวัดเพื่อรายงาน ก.จ.จ.
-แจ้งทุกส่วนราชการใน อบจ.เชียงราย

....ประกาศ ก.จ.จ.เชีย งราย ลงวันที่ 7 พฤศจิ กายน ๒๕45
เรื่ อ ง หลั ก เกณ ฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการสอบคั ด เลื อ กส าหรั บ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อ 198

(๑) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
มาตรา ๑๕
(๒) ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ข้อ 356

การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
(กรณีขอใช้บัญชีคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
กรณีขอครั้งแรก

กรณีขอเพิ่มเติม

กรมส่งเสริมฯ สารวจอัตราว่างและประสงค์ร้องขอ กสถ. ดาเนินการสอบแข่งขันแทน

บันทึกขออนุมัติการขอใช้บญ
ั ชีผู้สอบแข่งขันฯ
(เสนอนายก อบจ.เชียงราย)

อบจ.เชียงราย ทาหนังสือแจ้งการสารวจดังกล่าว
(แจ้งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย)

หนังสือขอใช้บญ
ั ชี
(เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย)

จัง หวัดเชีย งใหม่ ในฐานะเจ้า ของบั ญ ชีผู้ ส อบแข่ งขั นได้
ภาคเหนือเขต ๑ เรียกผู้สอบแข่งขันมารายงานตัว

จังหวัดเชียงรายจัดส่งรายชือ่ ผู้มารายงานตัวและสาเนาใบ
สมัครสอบพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาบรรจุแต่งตั้ง
ในตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้

จังหวัดเชียงราย (โดยการประสานงานกับจังหวัดเชียงใหม่ใน
ฐานะเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) แจ้งชื่อผู้ที่จะบรรจุแต่งตั้ง
บั น ทึ ก เสนอต่ อ นายก อบจ.เชี ย งราย เพื่ อ ขอความ
เห็นชอบต่อ ก.จ.จ.เชียงราย

ก.จ.จ.เชียงราย มีมติเห็นชอบ

.....ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย
๑) ลงวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๔๕ ข้อ ๑๓๖
๒) ลงวันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐๘ เล่ม 6 หน้า 3
๓) ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2558 เล่มที่ 15 หน้า 124

๑๖

จัดทาบันทึกเสนอ นายก อบจ.
-ออกคาสั่งบรรจุแต่งตั้ง
-หนังสือแจ้งให้มารายงานตัว (พร้อมแนบคาสั่งบรรจุ)
-หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย/เลขานุการ ก.จ.
-บันทึกแจ้งเวียนคาสั่งให้ส่วนราชการใน อบจ. ทราบ

....อ้ างหนั งสือระเบี ยบตามขั้นตอนก่ อน
หน้ า นี้ แ ละเพิ่ ม พ.ร.บ.ระเบี ยบบริ ห าร
งานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ และ
ประกาศ ก.จ.จ.เชี ย งราย ลงวั น ที่ ๗
พ.ย. ๒๕๔๕ ข้อ ๓๕๖

๑๗

งานให้ย้ายข้าราชการ
ผู้ ข อย้ า ยจั ด ท าบั น ทึ ก ขอย้ า ยเสนอส่ ว นราชการ
ต้นสังกัด

ส่วนราชการต้ นสั งกั ด ของผู้ ยื่ นค าร้องขอย้ า ยจัด ทา
บันทึกแจ้งประสานกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้ าที่ต รวจสอบคุ ณสมบัติ บั นทึกเสนอ
ตาแหน่ งว่างที่จะให้ ย้า ยและนั ด วัน เวลา สัมภาษณ์
ผู้ขอย้าย

กองการเจ้า หน้ า ที่นาข้ อ มู ล เบื้ องต้ น ของผู้ ข อย้ า ย
เสนอต่อนายกฯ เพื่อประกอบการพิจารณา (ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการ) ให้ย้าย

...ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๑) ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 20
มกราคม 2559 (เล่ม 16 หน้า 1-4)
(๒) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๕
**กรณีย้ายต่างสายงานจะต้องจัดทาแบบ
ประเมินประกอบการพิจารณาด้วย

...กรณี มีผู้ ข้อย้ ายเกิ นตาแหน่ งว่าง จัด ท าบั ญ ชีเรี ยงตามล าดั บ
เสนอ ก.จ.จ. บัญชีมีอายุ 1 ปี นับแต่ ก.จ.จ. เห็นชอบ

เสนอขอความเห็นชอบต่อ ก.จ.จ.เชียงราย ในการ
ให้ย้าย (หลังจากนายก อบจ. เห็นสมควรให้ย้าย)

จัดทาคาสัง่ ให้ยา้ ย

ผู้ย้ายไปรายงานตัวส่วนราชการที่ไปสังกัดใหม่

๑๘

งานให้โอนข้าราชการ
ผู้ขอโอนยื่นคาร้องขอโอน

ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ขอโอนจัดทาบันทึกแจ้ง
ประสานกองการเจ้าหน้ าที่พ ร้อมแนบค าร้ องขอ
โอน/ประวัติส่ วนตั ว/ประวัติ การลา (กรณี โอนลด
ระดั บ ต าแหน่ ง ต้ อ งมี ห นั ง สื อ ยิ น ยอมลดระดั บ
ตาแหน่งและอัตราเงินเดือน)

บันทึกเสนอขอโอน เพื่อจัดส่งหนังสือขอโอนไปยัง
หน่วยงานที่ประสงค์จะโอนไปสังกัด

...ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที ๖ มกราคม
๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๑๗๙
(เล่ม 43 หน้า 42)

จั ด ส่ ง หนั ง สื อ แจ้ ง ประสานการขอโอนไปยั ง
หน่วยงานที่ประสงค์จะขอโอนไปสังกัด

หน่ วยงานที่จะรับ โอนแจ้ง ประสานการรั บ โอนว่า
ยินดีรับโอนและแจ้งมติเห็นชอบรับโอนมายัง อบจ.
เชียงราย

เสนอขอความเห็ นชอบต่ อ ก.จ.จ.เชี ย งรายในการ
ให้พน้ จากตาแหน่ง

...ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที ๖ มกราคม
๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๑๗๙

๑๙

(ต่อ) งานให้โอนข้าราชการ

แจ้งมติ ของ ก.จ.จ. และประสานวันให้โอน

ออกคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง รายงาน ก.จ./ จังหวัด/
หน่วยงานที่รับโอน

หน่ วยงานที่รับ โอนแจ้ง ข้ า ราชการให้ ไปรายงานตั ว
เรียบร้อยแล้ว

เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

๒๐

งานตรวจสอบวุฒกิ ารศึกษาของข้าราชการบรรจุใหม่

คาสั่งบรรจุแต่งตั้ง

จั ด ท าบั น ทึ ก เสนอการตรวจสอบคุ ณ วุ ฒิ
การศึ ก ษา เพื่ อ มี ห นั ง สื อ จั ด ส่ ง ส าเนาวุ ฒิ
การศึกษาไปยังมหาวิทยาลัยที่สาเร็จการศึกษา
ของผู้ที่มีคาสั่งบรรจุแต่งตั้งตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยแจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
ว่าส าเร็จการศึก ษาจริง นาผลตรวจสอบเก็ บไว้
ใน ก.พ.๗ ของข้าราชการผู้นั้น

....หนั ง สื อ ก.จ. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/
ว ๑๔๗ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐
เรื่อง การตรวจสอบคุ ณวุฒิ การศึ กษา
ของข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว น
ท้องถิ่น

๒๑

งานตรวจสอบประวัติบคุ คลของข้าราชการบรรจุใหม่

บันทึก เสนอส่งตัวข้าราชการบรรจุใหม่ไปพิม พ์
ลายนิ้ ว มื อ ณ ภู มิ ล าเนา (ผู้ บ รรจุ ใหม่ ก รอก
ประวัติตามแบบ รปภ.๑) พร้อมหนังสือส่งตัว

เมื่อได้รับผลพิมพ์ลายนิ้วมือจากสถานีตารวจก็
ด าเนิ น การส่ ง แบบประวั ติ บุ ค คล (รปภ.๑)
พร้อมสาเนาผลลายพิมพ์ไปยังสานักข่าวกรอง
แห่งชาติ

จัดเก็ บผลพิ มพ์ลายพิ มพ์นิ้วมื อ (สาเนา) ไว้ใน
ก.พ.๗ ของข้าราชการบรรจุใหม่

...ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อ ๒๕ (๑) , ๒๖ (๑)
...หนัง สือจังหวัดเชีย งราย ที่ ชร ๐๐๒๓๒/
๖๐๒ ลงวันที่ ๒๕ มี นาคม ๒๕๕๖ เรื่อ ง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
...หนั ง สื อ จั ง หวั ด เชี ย งราย ที่ ชร
๐๐๒๓๒/๖๐๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม
๒ ๕ ๕ ๖ เรื่ อ ง ระเบี ยบส านั กนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒

๒๒

งานทะเบียนประวัติ
รับสาเนาคาสั่งบรรจุ, แต่งตั้ง, รับโอน จากหน่วยงานอื่น
การเลื่อนขั้นเงินเดือน, เลื่อนระดับ , เปลี่ยนตาแหน่ง ,
เปลี่ยนชื่อสกุล ชื่อตัว

บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในทะเบียนประวัติ ก.พ.๗

กรณี รั บ โอนจากหน่ ว ยงานอื่ น ต้ อ งคั ด ลอกทะเบี ย น
ประวั ติ ใหม่ จ านวน ๓ ชุ ด เพื่ อ จั ด ส่ ง จั ง หวั ด ๑ ชุ ด
สานักงาน ก.จ. ๑ ชุด และเก็บไว้ที่ อบจ. ๑ ชุด

กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อตัว, ชื่อสกล, สมรส บันทึ กเสนอ
การเปลี่ยนแปลง โดยแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงไป
ยังจังหวัด และสานักงาน ก.จ. ทราบ และบันทึกแก้ไข
ในทะเบียนประวัติ

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

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

๒๓

การสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
รายงานตาแหน่งว่าง
และขออนุมัตสิ รรหา

จัดทาประวัติและทาสัญญาจ้าง

จัดทาประกาศรับสมัคร
และประชาสัมพันธ์

...ประกาศก่อนวันรับ
สมัครไม่น้อยกว่า ๕ วัน

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ไม่น้อยกว่า ๓ คน

...ประกาศ ก.จ.จ. ลว.
19 ธันวาคม 2557
(เล่ม 15 หน้า 1)

รับสมัคร

...ไม่น้อยกว่า ๗ วัน

แจ้งเวียนให้ทุกกองทราบและ
ดาเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ออกคาสั่งแต่งตั้งพนักงานจ้าง

ขออนุมัติ ก.จ.จ.เพื่อจัดจ้าง

...ประกาศ ก.จ.จ. ลว.
12 กรกฎาคม 2547

ข้อ 20

ตรวจสอบคุณสมบัติ

ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและ
ขึ้นบัญชีเพื่อแต่งตัง้ เป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิสอบ
และกาหนดวันสอบ

...อายุตามสมควร
ไม่เกิน ๑ ปี

สอบสัมภาษณ์

กาหนดสอบสัมภาษณ์

ประชุมคณะกรรมการ
ออกข้อสอบ

ประกาศผลสอบข้อเขียน
ออกข้อสอบ/สอบข้อเขียน
ตรวจข้อสอบ
ข้อระเบียบ : ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ 18, 19
(เล่ม 4 หน้า 25 – 52)

๒๔

การสรรหาพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ก.จ.จ./ก.จ.
เห็นชอบกาหนดตาแหน่ง

จัดทาประวัติและทาสัญญาจ้าง

แจ้งเวียนให้ทุกกองทราบและ
ดาเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

กาหนดขอบข่ายงาน ชื่อตาแหน่ง
คุณสมบัติ ระยะเวลาการจ้าง
ค่าตอบแทน เงื่อนไขอื่นๆ

ประกาศรับสมัคร

...ประกาศก่อนวันรับ
สมัครไม่น้อยกว่า ๕ วัน

ออกคาสั่งแต่งตั้งพนักงานจ้าง

ขออนุมัติ ก.จ.จ.เพื่อจัดจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาไม่
น้อยกว่า ๕ คน

รับสมัคร

...ประกาศ ก.จ.จ. ลว.
12 กรกฎาคม 2547
(เล่ม 4 หน้า 34)

...ไม่น้อยกว่า ๗ วัน
ค่าสมัคร 200 บาท

ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรรและขึ้นบัญชี
เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ตรวจสอบคุณสมบัติ

สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิสอบ
และกาหนดวันสอบ

กาหนดสอบสัมภาษณ์

ประชุมคณะกรรมการ
ออกข้อสอบ

ประกาศผลสอบข้อเขียน

ตรวจข้อสอบ
ออกข้อสอบ/สอบข้อเขียน

...อายุบัญชีตามที่
เห็นสมควร ไม่เกิน
๖๐ วัน

๒๕

งานต่อสัญญาจ้าง
รายงานผลการประเมิ น ฯ ของพนั ก งานจ้ า ง
ที่จ ะสิ้นสุดสัญ ญาจ้างต่อนายกฯ เพื่อขอความ
เห็นชอบต่อ ก.จ.จ. ในการต่อสัญญาจ้าง

ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ 9, 32 และข้อ 34
(1) (2) และฉบับที่ 3 ลงวันที่ 15 สิงหาคม
2557 ข้อ 44 (เล่ม 4 หน้า 25-52) ,
เล่ม 14 (หน้า 55-59)

เสนอขอความเห็ น ชอบต่ อ ก.จ.จ. เชีย งราย
เพื่อต่อสัญ ญาจ้างพนักงานจ้างที่สิ้นสุดสัญญา
ในปีนั้นๆ

จั ด ท าสั ญ ญ าจ้ า งและก าหนดวั น ประชุ ม
เพื่อเตรียมต่อสัญญาจ้าง

จัดทาคาสัง่ แต่งตั้งพนักงานจ้าง (ต่อสัญญาจ้าง)

ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑) พ.ร.บ.ระเบี ย บบริ ห ารงานบุ คคล
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕, และมาตรา 22
๒) ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ ๑๒
กรกฎาคม ๒๕๔ ๗ เรื่ อ ง หลั ก เกณ ฑ์
เกี่ ย วกั บ พนั ก งานจ้ า ง ข้ อ ๙, ๓๔ และ
ฉบั บ ที่ ๓ ลงวัน ที่ ๑๕ สิ ง หาคม ๒๕๕๗
ข้อ 32 ,ข้อ ๔๔ ,ข้อ 45
๓) หนังสือ ก.จ. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๑๒๒
ลงวั น ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่ อ ง
การพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง

๒๖

การออกจากราชการ

มี ๕ กรณี

ตาย

ออกตามกฎหมาย
ว่าด้วยบาเหน็จบานาญ

ไม่ต้องทาเป็นคาสัง่
ไม่ต้องให้ ก. จังหวัดเห็นชอบ
แจ้ง ก. จังหวัดเพื่อทราบ

ประกาศ ก.จ.จ.ชร. ลงวันที่ 20 มกราคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออก
จากราชการ พ.ศ. 2559 ข้อ 5 (เล่ม 16 หน้า 5)

ลาออก

ถูกสั่งให้ออก

ถูกลงโทษ
ปลดออก ไล่ออก

๒๗

การออกตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ
เหตุทดแทน

มีเหตุสงสัย
ว่าไม่เลื่อมใส
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมีพระ
มหากษัตริย์
เป็นประมุข

ดาเนินการ
สอบสวนตาม
หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนด

เหตุสงู อายุ

เหตุทุพพลภาพ

-ออกเพราะเลิก
หรือยุบตาแหน่ง
-ไปดารง
ตาแหน่งทาง
การเมือง
-ล้มละลาย
-เป็นโรคที่
กาหนด

-เจ็บป่วย
แพทย์รับรอง
ว่าไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่
ได้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
เรื่อง
ก.จังหวัด

ก.จังหวัดพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
ผู้บริหารท้องถิ่น ออกคาสั่ง
ให้ออกและให้มีสิทธิได้รับ
บาเหน็จบานาญ

๖๐ ปีบริบูรณ์

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น
ออกคาสั่ง
ให้มีสิทธิ
ได้รับ
บาเหน็จ

เหตุรับราชการนาน

๖๐ ปี
บริบูรณ์แล้ว
ลาออก

๒๕ ปีบริบูรณ์ขึ้น
ไปแล้วลาออก

ยื่ น หนั ง สื อ
ขอล าออก
ต่อผู้บ ริห าร
ท้องถิ่น

ยื่นหนังสือ
ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอเรื่องต่อ
ก.จังหวัด

เสนอเรื่องต่อ
ก.จังหวัด

ก.จังหวัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

ก.จังหวัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น
ออกคาสั่งให้ออก
และให้มีสิทธิได้รับ
บาเหน็จบานาญ

ผู้บริหารท้องถิ่น
ออกคาสั่งให้ออก
และให้มีสิทธิ
ได้รับบาเหน็จ
บานาญ

๒๘

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา เกษียณอายุราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา
อายุครบ ๖๐ ปีบริบรู ณ์

ขอรับความเห็นชอบจาก ก.จ.จ.เชียงราย
ให้พ้นจากราชการ

จัดทาประกาศพ้นจากราชการ

แจ้งเวียนให้ทุกกองทราบ
และดาเนินการในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง

๒9

การลาออก
การดารงตาแหน่งทางการเมือง
สมัคร ส.ส., ส.ว. ผู้บริหาร
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

ปกติ

ยื่นหนังสือขอลาออกต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น

ยื่นหนังสือต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา
ก.จังหวัด

ควรอนุญาต

ยับยั้งไม่เกิน ๙๐ วัน

ยับยั้งและไม่อนุญาต

ก.จังหวัด

ก.จังหวัด

ก.จังหวัด

ก.จังหวัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

ก.จังหวัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

ก.จังหวัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น
ออกคาสั่งให้ลาออก

ผู้บริหารท้องถิ่น
ออกคาสั่งให้ลาออก

ผู้บริหารท้องถิ่น
ออกคาสั่งให้ลาออก

การลามีผลตั้งแต่
วันขอลาออก

การลามีผลตั้งแต่
วันถัดจากวันครบ
กาหนด ๙๐ วัน

การลามีผลตั้งแต่
วันขอลาออก

ก.จังหวัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น
ออกคาสั่งให้ลาออก

การลามีผลตั้งแต่
วันขอลาออก

๓๐

การให้ออก

-ไม่พ้นทดลองราชการ
-ขาดคุณสมบัติ

ไปรับราชการทหาร

เสนอ ก.จังหวัด

ผู้บริหารท้องถิ่นออก
คาสั่งให้ออก

-หย่อนความสามารถ
-ประพฤติตนไม่เหมาะสม
บกพร่องต่อหน้าที่
-มีมลทินหรือมัวหมอง

ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
กรรมการสอบสวน

อนุวินัยฯ ทาความเห็น

ก.จังหวัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น
ออกคาสั่งให้ออก

ดาเนินการสอบสวนตาม
วิธีการที่กาหนดใน ๔

๓๑

ขอรับบาเหน็จ/บานาญของข้าราชการ
เมื่อมีประกาศพ้นจากราชการ
กรณีเกษียณอายุ/ลาออกจากราชการ
มีสิทธิได้รบั บาเหน็จ/บานาญ

ข้าราชการขอรับบาเหน็จ/บานาญ

จัดทาแบบคาขอ บ.ท. ๑ – บ.ท. ๔,
บ.ท. ๖ และเอกสารประกอบคาขอ

ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พิจารณา
อนุมัติส่งจ่ายเงินบาเหน็จ/บานาญ

จัดส่งให้กองคลัง เพื่อจ่ายเงิน
บาเหน็จ/บานาญ ให้กับผู้ขอต่อไป

๓๒

ขอรับเงินบาเหน็จ/บานาญรายเดือนของลูกจ้างประจา
เมื่อมีประกาศพ้นจากราชการ
กรณีเกษียณอายุ/ลาออกจากราชการ
(กรณีมสี ิทธิได้รบั บาเหน็จ/บานาญรายเดือน)

ลูก จ้ างประจ าขอรับ บ าเหน็จ /บ านาญ
รายเดือน

จัดทาแบบคาขอ บ/ช รายรับ เงินเดือน
แบบวันทวีคูณ, แบบคานวณ

ออกคาสั่งจ่ายเงินบาเหน็จ/บานาญปกติ
โดยนายก อบจ.

ส่ ง หลั ก ฐานการขอจ่ า ยเงิ น บ าเหน็ จ /
บ านาญรายเดือ นให้จังหวัด เพื่ อ ขอรับ
การจัดสรรให้ส่วนของรัฐบาลจัดสรรให้

ส่งคาสั่งให้กองคลัง เพื่อจ่ายเงินบาเหน็จ/
บานาญรายเดือนให้กับผู้ข้องต่อไป

๓๓

ข้าราชการ/พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ลาออกจากราชการ
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง ยื่นหนังสือลาออก
จากราชการ (ผ่านต้นสังกัด)

....ตามแบบ ลก.๑ โดยยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
๓๐ วัน (ตามประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่
๒0 มกราคม 2559 เรื่ อง หลั กเกณฑ์ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกั บการให้ ออกจากราชการ พ.ศ.
2559 ข้อ 24, ข้อ 25 (เล่ม 16 หน้า 12)

ขออนุมัติต่อผูบ้ ริหารท้องถิ่น

เข้า ก.จ.จ. เพื่อขอรับความเห็นชอบ

ก.จ.จ. เห็นชอบแล้วออกคาสั่ง
พ้นจากตาแหน่งหน้าที่

แจ้งเวียนให้ทุกกองทราบและดาเนินการ
ส่วนที่เกี่ยวข้อง

....ข้อระเบียบ
๑) พ.ร.บ. ระเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๕, ๒๒
๒) ประกาศ ก.จ.จ.เชี ย งราย ลงวั น ที่ ๑๒
กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่ อง หลักเกณฑ์ เกี่ ย วกั บ
พนักงานจ้าง ข้อ ๕๕
๓) ประกาศ ก.จ.จ.เชี ย งราย ลงวั น ที่ 20
มกราคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ย วกับ การให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559
ข้อ 26 – 28 (เล่ม 16 หน้า 5 – 22)

๓๔

พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป) ลาออกจากราชการ

พนักงานจ้างยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ
(ผ่านต้นสังกัด)

ขออนุมัติลาออกต่อผูบ้ ริหารท้องถิ่น

ออกคาสั่งพ้นจากตาแหน่งโดยผู้บริหาร
ท้องถิ่น

รายงาน ก.จ.จ. เพื่อทราบ
ตามคาสั่งพ้นจากตาแหน่ง
(กรณีพนักงานจ้างทั่วไปลาออก)

....พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๒
มาตรา ๑๕, ๒๒
....หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.จ. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/
ว ๑๖๔ ลงวั น ที่ ๙ สิ ง หาคม ๒ ๕๔๘ แจ้ ง
แนวทางปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การบริห ารงานบุ ค คล
ของ อบจ.
....มติ ก.จ.จ.เชี ย งราย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
๘/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ มีมติ
เห็ นชอบในหลั กการไว้ ว่า อบจ.จะด าเนิ นการ
ออกค าสั่ งให้ พ นั กงานจ้ า งทั่ วไป พ้ นจาก
ตาแหน่ง โดยไม่ต้ องขอความเห็ นชอบ ก.จ.จ.
ก่อน

แจ้ ง เวี ย นให้ ทุ ก กองทราบและ
ดาเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

๓๕

ฝ่ำยส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร
ฝ่ า ยส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาบุ ค ลากรได้ ด าเนิ น การจั ด ท ากระบวนการท างาน ได้ จ านวน
๑๘ กระบวนงาน ประกอบด้วย
๑) การฝึกอบรมบุคลากร (หลักสูตรที่จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมกับส่วนราชการอื่น)
๒) การฝึก อบรมบุคลากร (หลักสูตรที่ อบจ.เชียงราย ดาเนินการเองหลังจากบรรจุเข้าแผนพัฒ นา
ข้าราชการ)
๓) การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นในระดับควบ
ขั้นต้นและควบขั้นสูง
๔) การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งทีส่ ูงขึ้น สาหรับตาแหน่ง
ที่กาหนดเป็นตาแหน่งผูป้ ฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
๕) การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบ
ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖) การปรับปรุงตาแหน่งกาหนดตาแหน่งการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
๗) ขั้น ตอนการก าหนดประโยชน์ ต อบแทนอื่ น เป็ นกรณี พิ เศษส าหรับ ข้ าราชการ ลูก จ้างประจ า
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
๘) การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๙) การขอมีบัตรประจาตัวข้าราชการ/ผู้รับบาเหน็จ บานาญ
๑๐) การขอมีบัตรลูกจ้างประจา
๑๑) การขอมีบัตรรับรองการแต่งตั้ง (ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ช่วยประธานสภาท้องถิ่น)
๑๒) การประเมิ น ผลปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
และลูกจ้างประจา
๑๓) การเลื่อ นขั้นเงินเดือ นข้าราชการ ข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึก ษา ลูก จ้ างประจ า
และพนักงานจ้าง
๑๔) การประเมินผลการปฏิบัติงานลาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
๑๕ การคัดเลือกตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
๑๖) ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
๑๗) การรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๑๘) ขั้นตอนการเสนอแฟ้มต่อผู้บริหารของกองการเจ้าหน้าที่
19) ขั้นตอนการจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง

๓๖

กำรฝึกอบรมบุคลำกร (หลักสูตรที่จัดส่งบุคลำกรเข้ำร่วมกับส่วนรำชกำรอืน่ )
หน่วยงานอื่นเสนอโครงการต่อ อบจ.เชียงราย
ในหลักสูตรต่าง ๆ

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรพิจารณาเบื้องต้น
ตามหลักสูตร เพื่อพิจารณาส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตร พร้อมองค์ประกอบอื่น ๆ และจัดทา
บันทึกเสนอผู้บริหาร

กรณีเห็นว่าไม่ควรส่งบุคลากรเข้าอบรมหรือ
มีการจัดส่งแล้ว นาเสนอผู้บริหารรวมเรื่อง

1. สอดคล้องกับแผนพัฒนาข้าราชการ
2. สอดคล้องและจาเป็นต่อภารกิจหน้าที่/ประโยชน์
3. ส่วนราชการหน่วยงานผู้จัด
4. เพิ่มทักษะปฏิบัติงาน/บริหารของบุคลากร
5. งบประมาณ

กรณีเห็นว่าควรจัดส่งอบรม นาเสนอผู้บริหาร
ว่าเกี่ยวข้องกับส่วนราชการใด/เห็นควรแจ้งเวียน

จั ด ท าบั น ทึ ก แจ้ ง เวี ย นส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อสอบถามความต้องการฝึกอบรม
(พร้อมให้ยื่นเอกสารประกอบการเข้ารับการฝึกอบรม
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่)
เอกสารประกอบการเข้ารับการฝึกอบรม
1. สาเนาประวัติการฝึกอบรม
2. แบบแสดงเจตจานง
3. แบบประเมินผลก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
- ส าหรับ นายกฯ จะต้ องขออนุ มัติ เดิ นทางไป
ราชการจากผู้ว่าราชการเชียงราย แนบด้วย
- สาหรับ ส.อบจ. จะต้องขออนุมัติการเดินทาง
จากประธานสภา อบจ.เชียงราย แนบด้วย
ระเบี ย บ มท.ว่ า ด้ วยค่ าใช้ จ่า ยในการฝึ ก อบรม
พ.ศ.2557 ข้ อ 9 ประกอบกั บ ระเบี ย บ มท.
ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการฯ
พ.ศ. 2555 ข้อ 8
*รายงานผลการอบรมตามระเบี ย บ มท.ว่ าด้ วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมฯ พ.ศ.2557 ข้ อ 10
(กรณีไปต่างประเทศรูปแบบตามหนังสือด่วนมาก
ที่ มท 0809.3/ว 2988 ลว 4 ก.ย. 2550
ส่งกระทรวงมหาดไทย 2 เล่ม, จังหวัด 1 เล่ม
*ส่งใช้เงินยืมตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. 2547 ข้อ 86

ส่วนราชการแจ้งความประสงค์จัดส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรม (พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบการเข้ารับการฝึกอบรม)
จัดทาบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
พร้อมออกคาสั่งให้เดินทางไปราชการ
จัดทาบันทึกแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดของ
ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อทาเรื่องขออนุมัติยืมเงิน
(เมื่อผู้บริหารอนุมัติ -->ประสานการวางฎีกา
กับกองการเจ้าหน้าที่)
การติดตามและประเมินผล
(แบบติดตามและประเมินผล
หลังการฝึกอบรม 3 เดือน)

๓๗

การฝึกอบรมบุคลากร
(หลักสูตรที่ อบจ.เชียงราย ดาเนินการเองหลังจากบรรจุเข้าแผนพัฒนาข้าราชการ)
จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปี เพื่ อก าหนด
ช่วงเวลาดาเนินการที่เหมาะสม

จัดทาบันทึกสอบถามความ
ต้องการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร
กับทุกส่วนราชการ

จัดทาบันทึกเสนอผู้บ ริหารเพื่ อเห็นชอบ/อนุมัติ
ให้ ดาเนินการตามห้วงระยะเวลาที่ กาหนดตาม
แผนปฏิบัติงานประจาปี

จัดท าบันทึ กเสนอผู้บ ริหารเพื่ อขออนุมัติยืมเงิ น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ

การดาเนินการตามโครงการ

การติดตามและประเมินผล

๓๘

การเลือ่ นและแต่งตั้งข้าราชการ อบจ. ให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึน้
ในสายงานประเภททั่วไประดับปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบประวัติ, คุณสมบัติ และระยะเวลาดารงตาแหน่ง

ประเมิ น แบบบุ ค คลและเสนอผลงานให้ ค ณะกรรมการ
พิจารณาให้ ค ะแนนและเสนอประธานกรรมการนั ด สอบ
สัมภาษณ์

เสนอนายกฯ เห็นชอบในการเลื่อนระดับผลการประเมิน

ขอรั บ ความเห็ น ชอบต่ อ ก.จ.จ. ให้ มี ผ ลไม่ ก่ อ นวั น ที่
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นบันทึกความเห็นว่าควรเลื่อนระดับได้

เสนอนายกฯ รายงานมติ ก.จ.จ. เห็นชอบออกคาสั่งแต่งตั้ง
ในระดับที่สูงขึ้น

หมำยเหตุ ตามหนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
เรื่อง การดาเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง

๓๙

การเลือ่ นและแต่งตั้งข้าราชการ อบจ. ให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึน้
สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งผู้ปฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์ สายงานประเภทวิชาการ
บั น ทึ ก ข้ อ ความแล้ ว น าเสนอประธานคณ ะกรรมการประเมิ น ผลงาน
(ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจังหวัด ) ให้ ค ณะกรรมการ ๓ คน เป็ นผู้ พิ จารณา
ผลงาน ประกอบด้ วย ปลั ด องค์ การบริ ห ารส่ วนจัง หวัด , ผู้ อานวยการกองที่
เกี่ ย วข้อง และหั วหน้ าส านักปลั ด องค์ การบริ ห ารส่วนจังหวัด เป็ นผู้ป ระเมิ น
ผลงาน, กรอกคะแนนประเมินผลงาน

ส่งแบบประเมินให้คณะกรรมการประเมินผลงาน, สรุปคะแนนการประเมินผลงาน
ต่อประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน (ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

นาเสนอประธานกรรมการแจ้งกาหนดการสอบสั มภาษณ์ , ทาประกาศองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ และสอบ
สัมภาษณ์

สรุปคะแนนทั้ง ๓ ส่วน คือ การประเมินบุ คคล, ประเมิ นปริมาณงาน และสอบ
สัมภาษณ์

นาเสนอนายกองค์ การบริ ห ารส่ วนจังหวัด เพื่อเห็ น ชอบ นาเสนอขอรั บ ความ
เห็นชอบจาก ก.จ.จ.เชียงราย ในการประชุมประจาเดือน

ก.จ.จ. มีมติเห็นชอบแล้วนาเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อออกคาสั่ง
แต่งตั้งและเลื่อนระดับต่อไป
หมำยเหตุ ตามหนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
เรื่อง การดาเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง

๔๐

การเลือ่ นและแต่งตั้งข้าราชการ อบจ. ให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึน้ นอกระดับควบ
ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสายงานนิตกิ าร
ตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงาน
(เสนอนายก อบจ.)
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงาน
บั น ทึ กเสนอเชิ ญ คณะกรมกาประเมิ น ปริ มาณงานประชุ ม
พิจารณา/หนังสือเชิญ (เสนอประธานคณะกรรมการ)
ประกาศกาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินปริมาณ
งานและการสัมภาษณ์ผู้ขอรับการประเมิน
คณะกรรมการประชุมพิจารณาและสัมภาษณ์ผู้ขอรับการประเมิน
บันทึกเสนอขอรับความเห็นชอบจาก ก.จ.จ.
เพื่อขอปรับปรุงการกาหนดระดับตาแหน่ง (เสนอนายกฯ)
ก.จ.จ.เห็นชอบให้ ก.จ.จ.รายงานต่อ ก.จ.เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
คณะกรรมการประเมินผลงาน จานวน ๓ คน
(แต่งตัง้ จากบัญชีกรรมการประเมินผลงานที่ ก.จ.กาหนด)
อบจ.ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากาลัง
ออกคาสั่งแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งในระดับทีส่ ูงขึ้น
หมำยเหตุ ตามหนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
เรื่อง การดาเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง

๔๑
การปรับปรุงกาหนดตาแหน่งการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ อบจ.
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
ตรวจสอบประวัติ, คุณสมบัติ และระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง
ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะหน้าที่และความรับผิ ดชอบ ปริมาณและคุ ณภาพของงานของ
ตาแหน่ง นั้ นเปลี่ย นไปจากเดิ มในสาระส าคั ญ ถึ ง ขนาดที่ต้องปรับ ระดั บ ต าแหน่ งตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.จ.กาหนดแล้วนาเสนอ ก.จจ. เพื่อปรับระดับตาแหน่ง
แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการประเมิ นผลงาน มี ห น้ าที่กาหนดแนวทางการประเมิ นประเภท
จานวนแผนงาน ลักษณะผลงาน วิธีการสัมภาษณ์ พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน
บันทึกเสนอประธานกรรมการประเมิน (ปลัด อบจ.) เพื่อแจ้งเวียนคณะกรรมการประเมิน
คะแนนบุคคลและประเมินผลงาน
บันทึกเสนอเชิ ญ คณะกรรมการประเมินปริ มาณงานประชุ ม พิจารณาออกหนั งสื อเชิ ญ
(เสนอประธานกรรมการ ปลัด อบจ.)
ประกาศกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ผูข้ อรับการประเมิน

คณะกรรมการประชุมพิจารณาและสอบสัมภาษณ์ ผูข้ อรับการประเมิน

รายงานผลการคัดเลือกเพื่อเห็นชอบเสนอขอรับความเห็นชอบ ก.จ.จ.
ขอรับความเห็นชอบ ก.จ.จ. มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของกรรมการ
รายงานจังหวัดและเลขานุการ กจ. โดยส่งสาเนาคาสั่งเลื่อนระดับ
หมำยเหตุ ตามหนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
เรื่อง การดาเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง

๔๒

ขั้นตอนการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสาหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ประชุมพิจารณาโครงการที่จะนาเสนอต่อ ก.จ.จ พร้อมพิจารณา
คุณสมบัติและเงื่อนไขขององค์กร มีดังนี้
- มีวงเงินเหลือจ่ายจากค่าใช้จา่ ยเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นที่กาหนด
ไว้ไม่สูงกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ขอรับการประเมิน
- ได้รับผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ (Core Team) ของกรม
ส่ง เสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่ น ในปี งบประมาณที่ ผ่ านมาของปี ที่ข อรับ การประเมิ น
ทุกด้านๆ ละไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
- ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีต้องมีงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ขอรับการประเมิน (รายจ่ายเพื่อ
การพัฒนา หมายถึง รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
- ต้ องจัด ทางบแสดงฐานะการเงิ น ปิ ด บั ญ ชี รายรับ -รายจ่า ยเสร็ จเรี ย บร้ อ ย และ
รายงานผลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทราบตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาหนด

เสนอ ก.จ.จ. เพื่อขอรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ภายในเดือนกันยายนของทุกปี)
- แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิราชการ
- เสนอโครงการ/กิ จกรรมที่สอดคล้องกับ นโยบายหรือยุ ทธศาสตร์ของจังหวัด จานวน ๑
โครงการ ตามมิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติ ตัวชี้วัดที่ ๖ และโครงการ/กิจกรรมดีเด่นหรือมี
ความสาคัญ จานวน ๑ โครงการ ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการตัวชี้วัดที่ ๔

ท าหนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ ไ ปยั ง มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ด าเนิ น การส ารวจค วามพึ ง พอใจและ
ดาเนินการจ้างสารวจ

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้าราชการ อบจ. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

คณะอนุกรรมการฯ ดาเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์

๔๓

(ต่อ) ขั้นตอนการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอืน่ เป็นกรณีพเิ ศษสาหรับข้าราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
รายงานผลการประเมินให้ ก.จ.จ. เห็นชอบ
(หากได้คะแนนประเมิน ๙๕ ขึ้นไปและประสงค์จะจ่ายเงินรางวัลประจาปีในอัตรา ไม่เกิน
๑.๕ เท่า)

อบจ. แต่ งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงิน (ในอัตราที่ล ดหลั่ นกั นตามผลการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้างประจาปี)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รบั เงินประโยชน์ตอบแทนฯ
- ผู้ ได้ รั บ เงิ น เดื อ นจากงบประมาณงบบุ ค ลากร หมวดเงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า งประจ า
และค่าจ้างชั่วคราวของ อบจ.หรือจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ อบจ.
- มีระยะเวลาการปฏิบัตงิ านใน อบจ. ไม่น้อยกว่า ๘ เดือน
- เป็ น ผู้ มี ค ะแนนการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ปี ๒ ครั้ ง ได้ แ ก่ ครั้ ง ที่ ๑
(๑ ต.ค. ถึง ๓๑ มี.ค.ของปีถัดไป) และครั้งที่ ๒ (๑ เม.ย. ถึง ๓๐ ก.ย.ของปีเดียวกัน) และ
ได้รับ การเลื่อนขั้ นเงิ นเดื อนหรื อค่ า จ้างทั้งปี ไม่ น้อยกว่า ๑ ขั้ น ส าหรั บ พนักงานจ้างต้ องมี
คะแนนประเมินในระดับดีขึ้นไป
อัตราการจ่าย
- ตั้งแต่ ๗๕ คะแนน แต่ไม่ถึง ๘๕ คะแนน จ่ายไม่เกิน ๐.๕ เท่า
- ตั้งแต่ ๘๕ คะแนน แต่ไม่ถึง ๙๕ คะแนน จ่ายไม่เกิน ๑ เท่า
- ตั้งแต่ ๙๕ คะแนนขึ้นไป จ่ายไม่เกิน ๑.๕ เท่า

รายงานจังหวัด โดยจัดส่ง
- สาเนาคาสั่งการกาหนดประโยชน์ตอบแทนฯ
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินฯ
- แบบรายงานผลการดาเนินการกาหนดประโยชน์
หมายเหตุ หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สดุ ที มท ๐๘๐๙.๓/ว ๓๘๐ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๔๔

การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สารวจผู้มีคุณสมบัติขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
- ตามเงื่ อ น ไขและระยะเวลาในการขอพ ระราชท าน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการท้องถิ่น
- ตามเงื่ อ น ไขและระยะเวลาในการขอพ ระราชท าน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครู/พนักงานครู
- คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ข อพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริย าภรณ์
ลูกจ้างประจา
- ตามเงื่ อ น ไขและระยะเวลาในการขอพ ระราชท าน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้บริหารท้องถิ่น

จัดทาเอกสารการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
บัญชีสรุปผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรับรองความถูกต้อง

ข้ อ ระเบี ย บ/หนั งสื อ สั่ งกำรที่
เกี่ยวข้อง
1.ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่ า ด้ ว ยการขอพ ระราชท าน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราช
อิ ส ริ ย าภรณ์ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง
มงกุฎไทย พ.ศ.2536
2.ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่ า ด้ ว ยการขอพ ระราชท าน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราช
อิ ส ริ ย าภรณ์ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง
มงกุ ฎ ไทย (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.
2552
3 .ด าเนิ นการต ามแ นวท าง
การเสนอขอพระราชทานเครื่อง
ราชอิ สริยาภรณ์ ต ามหนังสื อสั่ ง
การของการขอพระราชทาน
เครื่องราช อิสริยาภรณ์ปีนั้น ๆ

บัญชีแสดงคุณสมบัติของผูท้ ี่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- แบบ ขร 4 แบบ ลจ.3 แบบ ทถ.3
- แบบบั ญ ชี แ สดงคุ ณ สมบั ติ ข อข้ า ราชการ/พนั ก งาน ซึ่ ง ขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงนามรับรองผู้เสนอ
ขอพระราชทาน
- แบบบั ญ ชี แ สดคุ ณ สมบั ติ ข องข้ า ราชการ/พนั ก งาน ซึ่ ง ขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ผู้มีคุณสมบัติเซ็นรับรองเสนอขอพระราชทาน

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ดาเนินการตามแนวทางการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขอปีนั้น ๆ

บันทึกเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ต่อนายกองค์การบริหารส่วน
จัง หวัด เพื่ อ จั ด ส่ ง เอกสารของผู้ ที่ ข อพระราชทานเครื่ อ งราชอิส ริ ย าภรณ์
ส่งจังหวัดตามกาหนด

๔๕

การขอมีบัตรประจาตัวข้าราชการ/ผูร้ ับบาเหน็จ บานาญ
ยื่นคาขอมีบัตรประจาตัว
(บ.จ.๑)

บันทึกเสนอขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยแนบเอกสาร
-คาขอมีบัตรฯ (บ.จ.๑)
-แบบบัตรประจาตัวฯ (แบบที่ ๑ ก) สาหรับ
ข้าราชการ
-แบบบัตรประจาตัวฯ (แบบที่ ๒ ก) สาหรับผูร้ ับ
บาเหน็จ บานาญ

นาเสนอนายก อบจ.เชียงรายพิจารณาลงนาม

ใส่เลขที่ในบัตร

แจ้งเจ้าตัวทราบเพือ่ รับบัตร
(พร้อมลงนามรับบัตรในสมุดคุม)

....กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตาม
ความใน พ.ร.บ.บั ต รประจาตั วเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ ข้อ ๓

(๑) พ.ร.บ.บัตรประจาตัวเจ้ าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔ (๑๓), ๕, ๖ (๑๖),
๘ และ ๙
(๒) กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตาม
ความใน พ.ร.บ.บั ต รประจาตั วเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ ข้อ ๓, ๔, ๕
**ข้อ ๔ ใส่เฉพาะการทาบัตรผู้รับบาเหน็จ
บานาญ

....มาตรา ๖ (๑๖)

๔๖

การขอมีบัตรลูกจ้างประจา
ยื่นคาขอมีบัตรประจาตัว
(พร้อมรูปถ่าย ๒ นิ้ว)

....ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบัตร
ประจ าตั ว ลู ก จ้ า งของหน่ ว ยการบริ ห าร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๒ ข้อ ๕, ๖

บันทึกเสนอขอมีบัตรประจาตัวลูกจ้างประจา
โดยแนบเอกสาร
-แบบคาขอ
-บัตรประจาตัว (แบบที่ ๑)

(๑) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ย
บัตรประจาตัวลูกจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๒ ข้อ ๔, ๕,
๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐
(๒) ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๗
ตุลาคม ๒๕๔๑ เรื่อง ให้อานาจหน้าที่ของ
ผู้ว่าราชการจั งหวั ด เป็ นอานาจหน้ าที่ ข อง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นาเสนอนายก อบจ.เชียงรายพิจารณาลงนาม

....ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๗
ตุลาคม ๒๕๔๑ เรื่อง ให้อานาจหน้าที่ของ
ผู้ว่าราชการจั งหวั ด เป็ นอานาจหน้ าที่ ข อง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ใส่เลขที่ในบัตร

แจ้งเจ้าตัวทราบเพือ่ รับบัตร
(พร้อมลงนามรับบัตรในสมุดคุม)

๔๗

การขอบัตรรับรองการแต่งตั้ง
(ผู้ช่วยผูบ้ ริหารท้องถิ่น และผู้ช่วยประธานสภาท้องถิ่น)
ยื่นคาขอมีบัตรรับรองการแต่งตั้ง
(แบบ บ.ร.๑)

....หนั ง สื อ กระท รวงมหาดไทย ที่ มท
๐๘๐๙.๒/๒๓๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม
๒๕๔๘ เรื่ อ ง การขอมี บั ต รประจ าตั ว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อ ๑

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคาขอมีบัตร

บันทึกเสนอขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยแนบเอกสาร
-คาสั่งแต่งตั้ง
-คาขอมีบัตรฯ (แบบ บ.ร.๑)
-แบบบัตรรับรองการแต่งตัง้ ฯ (แบบ บ.ร.๒)

นาเสนอนายก อบจ.เชียงรายพิจารณาลงนาม

ใส่เลขที่ในบัตร

แจ้งเจ้าตัวทราบเพือ่ รับบัตร
(พร้อมลงนามรับบัตรในสมุดคุม)

....ข้อ ๓ (๑), ๔, ๕ และ ๖

....ข้อ ๓ (๑)

๔8

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร อบจ. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และลูกจ้ำงประจำ
จัดทาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงาน โดยผู้ทาข้อตกลงและผู้รับข้อตกลงพิจารณา
ร่วมกันในการกาหนดตัวชี้วัด หรื อหลักฐานบ่งชี้ความสาเร็จของงานอย่าง
เป็ นรูป ธรรมและเหมาะสมกั บ ลั กษณะงาน (กรณี มีการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง
นโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการ้ายเปลี่ยนตาแหน่งหรือหน้าที่
ความรับผิดชอบให้ร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลง โดยผู้ประเมินเป็นผู้
มีอานาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง)

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
1. ระยะเวลาประเมิน
- ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป)
- ครั้งที่๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน)
2. องค์ประกอบการประเมิน จานวน 2 องค์ประกอบได้แก่
2.1 ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน (ร้ อ ยละ 70) ประเมิ น จากปริ ม าณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาที่กาหนด หรือความประหยัด
หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรตามข้อตกลงการปฏิบัติงานที่ได้ตกลงกันไว้
2.2 พฤติ กรรมการปฏิ บัติ ราชการ (ร้อยละ 30) นาประกาศหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องที่ได้ประกาศไว้มาร่วมพิจารณา โดยประเมินจาก
- สมรรถนะหลักใช้สาหรับการประเมินทุกตาแหน่ง ระดับที่คาดหวัง
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละตาแหน่งและหนังสื อ
สั่ ง การที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ การมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ การยึ ด มั่ น ในความถู ก ต้ อ ง
และจริ ย ธรรม ความเข้ า ใจในองค์ กร และระบบงาน การบริ ก ารเป็ นเลิ ศ
การทางานเป็นทีม
- สมรรถนะประจาสายงาน ส าหรั บ ข้ า ราชการต าแหน่ ง ประเภท
วิชาการและทั่วไป ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละตาแหน่งอย่างน้อย
3 สมรรถนะ สาหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา
ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

....หลักเกณฑ์
ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 20 ม.ค.
๒๕59 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ อบจ. ข้อ 11(1)
...ข้อระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 20 ม.ค.
๒๕59 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ อบจ. ข้อ 11(2),
(3)
2.หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 692 ลว. 31
มี.ค. 2559
3. หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ด่วนที่สุดที่ มท 0809.9/ว4 ลว. 1 เม.ย.
2559
4. หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 11 ลว. 30
ก.ย. 2559

....หลักเกณฑ์
ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 20 ม.ค. ๒๕
59 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ อบจ. ข้อ 6 - 14

๔9

(ต่อ) กำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำนของข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และลูกจ้ำงประจำ
3. ผลคะแนนการประเมิน
ดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปแต่ไม่ถงึ ร้อยละ 90
ดี
ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปแต่ไม่ถงึ ร้อยละ 80
พอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปแต่ไม่ถงึ ร้อยละ 70
ต้องปรับปรุง ต้องมีชว่ งคะแนนประเมินต่ากว่าร้อยละ 60
4. แจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน หากไม่ยินยอมลงลายมือชื่อให้ข้าราชการ
อบจ.อย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้แจ้งผลการประเมินแล้ว
หมายเหตุ 1. กรณี ทดลองปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ราชการให้ ป ระเมิ น ผลสั มฤทธิ์ข องงานและพฤติ กรรมสั ด ส่ วนแต่ ล ะ
องค์ประกอบร้อยละ 50
2. กรณีโอนหรือย้ายหลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1 กันยายน ให้ผู้มีอานาจประเมินก่อนการโอน
หรือย้าย แล้วจัดส่งผลการประเมินให้สังกัดใหม่
...หลักเกณฑ์

แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจา อบจ.เชียงราย

๑.ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 20 ม.ค. ๒๕
5 9 เรื่ อ ง ห ลั ก เกณ ฑ์ แล ะเงื่ อ น ไข เกี่ ย วกั บ
หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน
ของข้าราชการ อบจ. ข้อ 13

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ประชุมพิจารณา

จัดทารายงานการประชุม (ผลการพิจารณากลั่นกรองฯ)

จัดทาประกาศการประเมินผลการปฏิบัตงิ านผู้ที่มีผลการประเมิน “ดีเด่น”

จัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสาเร็จของงานเก็บสาเนาไว้
ที่กองผู้นั้นสังกัด ต้นฉบับเก็บไว้ในแฟ้มประวัติ หรือจัดเก็บในรูปแบบอื่น
ตามความเหมาะสมอย่ า งน้ อ ยสองรอบการประเมิ น และน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1) การเลื่อนขั้นเงินเดือน การให้รางวัลประจาปีและค่าตอบแทนอื่น ๆ
2) การพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบตั ิงาน
3) การแต่งตั้งข้าราชการ
4) การให้ออกจากราชการ
5) การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคล เรื่องอื่นๆ

...องค์ประกอบที่นำมำพิจำรณำ
1) ผลการปฏิบัติราชการตามบันทึกข้อตกลง
2) ข้อมูลสรุปผลการขาด ลา มาสาย
3) ประกาศ อบจ.เชียงราย ลงวันที่ 13 ธ.ค. ๒๕๕
9 เรื่อง การกาหนดจานวนครั้งการลา และการมา
ท างานสายของข้ า ราชการลู ก จ้ า ง ประจ า และ
พนั กงานจ้ าง เพื่ อประกอบการพิ จารณาเลื่ อนขั้ น
เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน

....หลักเกณฑ์
1. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 20 ม.ค.
๒๕59 เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ อบจ. ข้อ 11 (7)

....หลักเกณฑ์
ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวัน ที่ 20 ม.ค.
๒๕59 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
หลั ก เกณ ฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ข้ า ร า ช ก า ร อ บ จ .
ข้อ 5, 14

50

กำรเลือ่ นขัน้ เงินเดือนข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจำ
แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของ อบจ.เชียงราย

ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นตามผลการประเมิ น การ
ปฏิ บั ติงาน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ เมษายนของปีที่เลื่ อน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑
ตุลาคม ของปีถัดไป โดยพิจารณาประกอบกับ ข้อมูลการลา พฤติ กรรม
การมาท างาน การรั ก ษาวิ นั ย การปฏิ บั ติ ต นเหมาะสมกั บ การเป็ น
ข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอื่น ๆ มาประกอบการพิจารณา

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด
โควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้ งที่ ๑ โควตาร้ อยละ ๑๕ ของจานวนข้ า ราชการที่มีค นครองต าแหน่ ง อยู่
ณ วันที่ ๑ มีนาคม ถ้ามีเศษ (๐.๕) ให้ปัดเป็นจานวนเต็ม ถ้าไม่ถึงครึ่งให้ปัดทิ้ง
ครั้ งที่ ๒ ฐานอั ต ราเงิ นเดื อ นร้ อยละ ๖ ของจานวนข้ า ราชการที่มีค นครอง
ตาแหน่งอยู่ ณ วันที่ ๑ กันยายน
หลักเกณฑ์การเลื่อน
-ครึ่งปีที่แล้วมาไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์หรือไม่ถูกศาล
พิพากษาคดีอาญาลงโทษความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
-ครึ่งปีที่แล้วมาไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า ๒ เดือน
-ครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
-ครึ่งปีที่แล้วมาต้องบรรจุมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน
-ครึ่ งปี ที่แ ล้ วมาต้ องมีเวลาปฏิ บั ติ ราชการ ๖ เดื อน ต้ องไม่ล าป่ วยและลากิ จ
ส่วนตัวรวมกันเกิน 10 ครั้ง หรือลาป่วยและลากิจทุกครั้งรวมกันไม่เกิน ๒๓ วัน
ทาการ (ยกเว้นลาบวช/คลอดบุตร/ป่วยต้องรักษาตัวเป็นเวลานานคราวเดียวกัน
หรื อหลายคราวรวมกั นไม่ เกิน ๖๐ วันทาการ/พักผ่ อน/ทหาร/ปฏิ บั ติง านใน
ต่างประเทศ)

....หลักเกณฑ์
1. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่
20 ม.ค. ๒๕59 เรื่อง หลั กเกณฑ์
และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การก าหนด
หลั ก เกณฑ์ ก ารเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น
ข้ าร าช ก าร อ บ จ.พ .ศ .2 5 5 9
ข้อ 14
....ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศ ก.จ.จ.เชี ย งราย ลงวั น ที่
20 ม.ค. ๒๕59 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ อบจ.
พ.ศ.2559 ข้อ 4 – 13, 15 - 20

...ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศ ก.จ.จ.เชี ย งราย ลงวั น ที่
20 ม.ค. ๒๕59 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการกาหนดโควตาและ
วงเงิ น เลื่ อน ขั้ นเงิ น เดื อน ค่ าจ้ า ง
และค่ าตอนแทน ส าหรั บ ข้ าราชการ
และลู ก จ้ างประจา อบจ.พ.ศ.2559
ข้อ 4 - 7
2. ประกาศ อบจ.ชร. ลงวั น ที่ 13
ธ.ค. ๒๕๕9 เรื่อง การกาหนดจานวน
ครั้งการลาและการมาท างานสายของ
ข้ าร าช ก าร ลู ก จ้ างป ร ะ จ า แ ล ะ
พ นั ก งาน จ้ าง เพื่ อ ป ร ะ ก อบ การ
พิ จารณ าเลื่ อน เงิ น เดื อน ค่ าจ้ าง
และค่าตอบแทน
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(ต่อ) กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และลูกจ้ำงประจำ
จัดทาเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประกอบด้วย
- คาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ อบจ.
- คาสั่งให้ข้าราชการ อบจ. ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
- จัดทาแบบ ๑ ของข้าราชการผู้สมควรได้รับการเลื่อนขั้น ๐.๕ ขั้น
- จัดทาแบบ ๑ (พิเศษ) ของข้าราชการผู้สมควรได้รับการเลื่อนขั้น ๑ ขั้น
- จัดทาแบบ ๒ ของข้าราชการผู้ไม่สมควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน (เต็มขั้น)
- สรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ อบจ.
- ประกาศรายชื่อข้าราชการ อบจ.ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
- รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินฯ และคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

รายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป ดังนี้
-สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย (สถจ.เชียงราย)
-ประธานคณะกรรมการกลางข้ า ราชการองค์ การบริ ห ารส่ วนจัง หวั ด
เชียงราย (ก.จ.)
-รองนายกฯ/ ปลัด อบจ.เชียงราย/ รองปลัด อบจ.เชียงราย/ผอ.สานัก/
หน.สานัก/ผอ.กอง ทุกกอง

....หลักเกณฑ์
-ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ ๗
พ.ย. ๒๕๔๕ เรื่อง หลั กเกณฑ์ แ ละ
เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงาน
บุ ค คลขององค์ การบริ ห ารส่ ว น
จังหวัด ข้อ ๓๕๖ (๓) และวรรคสอง
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กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนพนักงำนจ้ำง
จัดทาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ผู้จัดทาข้อตกลงการปฏิบั ติงาน โดยผู้ทาข้อตกลงและผู้รับ
ข้อตกลงพิจารณาร่วมกันในการกาหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐาน
บ่งชี้ความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกั บ
ลักษณะงาน

....หลักเกณฑ์
1. ประกาศ ก.จ.จ.เชี ย งราย ลงวั น ที่ 11
พ.ย. ๒๕ 59 เรื่ อ ง หลั ก เกณ ฑ์ เกี่ ย วกั บ
พนักงานจ้าง(ฉบับที่ 7) ข้อ 39 (3) (ก)

....หลักเกณฑ์
1. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 11
พ.ย. ๒๕59 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง(ฉบับที่ 7) ข้อ 39 (3) (ก)

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
1. ระยะเวลำกำรประเมิน
-ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป)
-ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน)
2. องค์ประกอบกำรประเมิน จำนวน 2 องค์ประกอบได้แก่
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 8๐) ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของ
ผลงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามข้อตกลง
การปฏิบัติงานที่ได้ตกลงกันไว้
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 20) นาสมรรถนะของข้าราชการ อบจ.มา
ใช้ สาหรับ การประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ประกาศหลั กเกณฑ์ที่เกี่ย วข้องที่ได้
ประกาศไว้มาร่วมพิจารณา โดยประเมินจาก
- สมรรถนะหลักใช้สาหรับการประเมินทุกตาแหน่ง ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
ดังนี้
* พนักงานจ้างทั่วไป ระดับ 1
* พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนั กงานจ้างตามภารกิจส าหรั บผู้ มี
ทักษะ ระดับเดี ยวกันกับข้าราชการ อบจ.ในลักษณะงานเดียวกันในระดับปฏิบัติงาน
หรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี
* พนักงานจ้างผู้มีทักษะ ระดับ 2
* พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 3
- สมรรถนะประจาสายงาน
* พนักงานจ้า งตามภารกิ จ ไม่ร วมถึ งพนั กงานจ้า งตามภารกิ จสาหรับ ผู้ มี
ทักษะ ประเมินอย่างน้อย 3 สมรรถนะ ระดับเดียวกันกับข้าราชการ อบจ.ในลักษณะ
งานเดียวกันในระดับปฏิบัติงาน หรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี
* พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ประเมิน 3 สมรรถนะ ได้ แก่ ความเข้าใจ
พื้นที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ท้องถิ่น ระดับ
ที่คาดหวัง ระดับ 3
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ คะแนน

....หลักเกณฑ์
1. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 12 ก.ค.
๒๕47 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ข้อ 34, 36, 37 และ 40
2. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 11 พ.ย.
๒๕59 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 7) ข้อ 39
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(ต่อ) กำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำนพนักงำนจ้ำง

3. -ผลคะแนนประเมิน
ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ ๙๕ ถึง ๑๐๐ คะแนน
ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ แต่ไม่ถงึ ร้อยละ ๙5 คะแนน
ดี ตั้งแต่ร้อยละ 7๕ แต่ไม่ถงึ ร้อยละ 85 คะแนน
พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ 6๕ แต่ไม่ถงึ ร้อยละ 75 คะแนน
4. แจ้งผลการประเมิน
ให้ ผู้รับการประเมินลงลายมื อชื่ อรับ ทราบผลการประเมิน หากไม่ยิ นยอมลงลายมื อชื่ อ
ให้ข้าราชการ อบจ.อย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้แจ้งผลการประเมินแล้ว

แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิจ ารณากลั่ นกรองการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง อบจ.เชียราย

....หลักเกณฑ์
1. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 11 พ.ย.
๒๕59 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 7) ข้อ 41

....หลักเกณฑ์

จัดทาบัญชีรายชื่อตามลาดับคะแนน

เสนอบัญชีคะแนนให้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิน

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ประชุมพิจารณา

จัดทารายงานการประชุม (ผลการพิจารณากลั่นกรอง)

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

....หลักเกณฑ์
1. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 11 พ.ย.
๒๕59 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 7) ข้อ 39 ค (3)
...องค์ประกอบที่นำมำพิจำรณำ
1) ผลการปฏิบัติราชการตามบันทึกข้อตกลง
2) ข้อมูลสรุปผลการขาด ลา มาสาย
3) ประกาศ อบจ.เชียงราย ลงวันที่ 13 ธ.ค.
๒๕๕9 เรื่อง การกาหนดจานวนครั้งการลา
และการมาทางานสายของข้าราชการลูกจ้าง
ประจา และพนักงานจ้าง เพื่อประกอบการ
พิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น ค่ า จ้ างและ
ค่าตอบแทน

จัดเก็บผลการประเมินเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาในเรื่องการต่อ
สัญญาจ้างของพนักงานจ้าง

....หลักเกณฑ์
ประกาศ อบจ.เชียงราย ลงวันที่ 15 ส.ค.
๒๕๕7 เรื่อง หลักเกณ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 3) ข้อ 44 (3)
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กำรเลือ่ นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างของ อบจ.เชียงราย

ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑ เมษายนของปีที่เลื่อน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ ตุลาคม ของปี ถัดไป โดยดาเนินการ
ดังนี้
1. การประเมิ นผลการปฏิ บัติงานตามหลั กเกณฑ์ ที่ วิธี การที่ อบจ.กาหนดพิ จารณา
ประกอบกั บ ข้ อมู ล การลา พฤติ กรรมการมาท างาน การรัก ษาวิ นัย การปฏิ บั ติต น
เหมาะสมกับการเป็นพนักงานจ้าง และข้อควรพิจารณาอื่น ๆ
2. จัดทาบัญชีรายชื่อตามลาดับคะแนนผลการประเมิน
3. เสนอบัญชีรายชื่อตามข้อ 2 ให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯพิจารณา

การประชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาเลื่ อนค่ า ตอบแทน พิ จ ารณาตามหลั ก เกณฑ์ ที่
กาหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทน
- ยกเว้นพนักงานจ้างทั่วไป
- มีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๘ เดือน (๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน)
- เลื่อนในวันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปี
- มีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าระดับดี ได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๖
ของฐานค่าตอบแทน
- วงเงิ น งบประมาณเลื่ อ นค่ า ตอบแทนไม่ เกิ น ร้ อ ยละ ๔ ของอั ต ราค่ า ตอบแทน
พนักงานจ้าง ณ วันที่ ๑ กันยายน
- กรณี ได้ รับ ค่ าตอบแทนถึ งขั้ นสู งของอั ตราค่ าตอบแทนให้ ได้ รับ ค่ าตอบแทนพิ เศษ
ไม่เกินร้อยละ ๖ ของอัตราค่าตอบแทนขั้นสูงตาแหน่งนั้น
- ต้ องไม่ ถู ก สั่ ง ลงโทษทางวิ นั ยที่ ห นั ก กว่ า โทษภาคทั ณ ฑ์ ห รื อ ไม่ ถู ก ศาลพิ พ ากษา
คดีอาญาลงโทษความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทาให้เสื่อม
เสี ยเกียรติ ศั กดิ์ ข องตาแหน่ง หน้า ที่ ข องตนซึ่ งมิ ใช่ ความผิ ดที่ ได้ ก ระท าโดยประมาณ
หรือความผิดลหุโทษ/ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันควร
- ครึ่งปีที่ แล้ว มาต้องมีเวลาปฏิบั ติราชการ ๖ เดือน ต้องไม่ลาป่ วยและลากิจส่ วนตั ว
รวมกันเกิน 10 ครั้ง หรือลาป่วยและลากิจทุกครั้งรวมกันไม่เกิน ๒๓ วันทาการ

จัดทาเอกสารการเลื่อนค่าตอบแทนประกอบด้ว ย
- คาสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง อบจ.
- สรุปผลการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง อบจ.
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน
รายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนี้
- สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย (สถจ.เชียงราย)
- ประธานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (ก.จ.)
- รองนายกฯ/ ปลัด อบจ.เชียงราย/ รองปลัด อบจ.เชียงราย/ผอ.สานัก/หน.สานัก/ผอ.กอง ทุกกอง

....หลักเกณฑ์
ประกาศ ก.จ.จ.เชี ย งราย ลงวั น ที่ 11
พ.ย. ๒๕59 เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ เกี่ ย วกั บ
พนักงานจ้าง(ฉบับที่ 7) ข้อ 31 วรรคสาม

....หลักเกณฑ์
ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 11
พ.ย. ๒๕59 เรื่อง หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง(ฉบับที่ 7) ข้อ 39 (ค)

...ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 15 ส.ค.
๒๕47 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ข้อ 29
2. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 11 พ.ย.
๒๕59 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง
(ฉบับท่ 7) ข้อ 31

3. ประกาศ อบจ.ชร. ลงวันที่ 13 ธ.ค.
๒๕๕9 เรื่อง การกาหนดจานวนครั้งการลา
และการมาทางานสายของข้าราชการ
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง เพื่อ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง
และค่าตอบแทน

๕5

การคัดเลือกตาแหน่งที่มีเหตุพเิ ศษตาแหน่งนิตกิ ร (พ.ต.ก.)
ขั้นตอนที่ ๑
- ก.จ. แจ้ ง รายละเอี ย ดการฝึ ก อบรมหลั กสู ต รการพั ฒ นานั ก กฎหมาย/นั ก กฎหมายภาครั ฐ
อบจ. แจ้งรายชื่อให้ ก.จ. นิติกร ระดับ ๓-๘
- ก.จ. แจ้ ง รายชื่ อ ให้ จั ง หวั ด แจ้ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส่ ง ผู้ เ ข้ า อบรมตามวั น เวลา
และสถานที่กาหนด
-ทดสอบทางวิชาการ ถ้าผ่าน ก.จ. แจ้งผลให้ ก.จ.จ.

ขั้นตอนที่ ๒
อบจ. ประกาศแจ้งนิติกรที่มีคุณสมบัติตามประกาศ ก.จ.จ. ลงวันที่ .... มีนาคม ๒๕๕๘ และผ่าน
การอบรมเสนอผลงานแบบ พ.ต.ก. ๑-๑ พร้อมสาเนาการผ่านการอบรมให้ผู้บังคับบัญชารับรองตาม
แบบ พ.ต.ก. ๑.๑ ด้านที่ ๒ กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ

ขั้นตอนที่ ๓
อบจ. ประเมินความรู้ความสามารถ คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
๑. การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
ก) ก.จ.จ. กาหนดแนวทางและวิธีการคุ ณลั กษณะและพฤติกรรมคาดหวังล่วงหน้า แจ้งเวีย น
ข้าราชการทราบ
ข) ผู้บังคับบัญชาประเมินตาม ก.
ค) ผอ.กองการเจ้าหน้ าที่ตรวจสอบการประเมิน ไม่ผ่านการประเมินให้ ปรับ ปรุงแก้ไข พัฒ นา
ตนเองต่อไป
๒. การประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล
ก) หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย เลขานุการ นาเสนอผลงาน/ผลสาเร็จของงานด้านกฎหมาย
ข) หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย จัดทารายงานการประชุม บันทึกความเห็น ข้อสังเกต และมติของ
ก.จ.

ขั้นตอนที่ ๔
- สานักงาน ก.จ.จ. จัดทาสรุปผลการคัดเลือก ตามแบบ พ.ต.ก. ๑ – ๒ เสนอ ก.จ.จ. พิจารณาคัดเลือก
-นายก อบจ. ออกคาสั่ง มีผลวันรับแบบสรุปคุณสมบัติและผลงาน

ขั้นตอนที่ ๕
- อบจ. รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สานักงาน ก.จ.จ. ภายใน ๓๐ วัน
นั บ แต่ วันที่นายก อบจ. มี ค าสั่ ง ให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง นิ ติ กรได้ รับ เงิ น พ.ต.ก. เพื่ อนาเสนอ ก.จ.จ.
ตรวจสอบ
-ให้สานักงาน ก.จ.จ. รายงานไปสานักงาน ก.จ. ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สานักงาน ก.จ.จ. ได้รับ
รายงานผลการพิจารณาคัดเลือก

๕๖

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในตาแหน่งครูผู้ช่วย

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

เจ้ า หน้ า ที่ น าผลงานทุ ก 3 เดื อ น ตามแบบ
ป ระเมิ น รายงาน ให้ น ายก อ บ จ. ท ราบ
เพื่อพิจารณา

เมื่ อ ครบเวลา 2 ปี เจ้ าหน้ า ที่ น าผลงานทั้ ง
8 ครั้ ง สรุ ป ผลการประเมิ น ตามแบบสรุ ป
เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อ ก.จ.จ.

ออกคาสั่ง/ประกาศแต่งตั้งเป็นครูอันดับ คศ.๑

แจ้งเวียนส่วนราชการในสังกัด อบจ.เชียงราย/
ส่งหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดฯ , ก.จ.

บันทึกในทะเบียนประวัติ (ก.พ. ๗)
ของผู้ได้รบั การแต่งตั้ง

...ข้อระเบียบ/หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง
1.ประกาศ ก.จ.จ.เชี ย งราย ลงวั น ที่ 31
พฤษภาคม 2549 เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคลคลข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา อบจ.
2.ประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาล
จั ง หวั ด เชี ย งราย ลงวั น ที่ 29 พฤษภาคม
2549 เรื่ อง หลั กเกณฑ์ แ ละวิ ธีการเตรี ย ม
ควมพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสาหรับผู้ดารง
ตาแหน่ งครูผู้ ช่วย...แต่ งตั้ งให้ ดารงต าแหน่ ง
ครู
เกณฑ์การประเมิน
...ครั้งที่ ๑-๔ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐
...ครั้งที่ ๕-๘ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐
....กรณี ที่ เห็ น ว่ าครู ผู้ ช่ วยมี ผ ลการประเมิ น
ก าร เต รี ย ม ค ว าม พ ร้ อ ม แ ล ะ พั ฒ น า
อย่ างเข้ มต่ ากว่ าเกณ ฑ์ การป ระ เมิ น ที่
คณะกรรมการกาหนด หากนาก อบจ. เห็ น
ว่ าการทบทวนผลการประเมิ น การเตรี ย ม
ความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม อาจให้
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งและหาก
ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ยั ง ต่ า ก ว่ า เก ณ ฑ์ ที่
คณะกรรมการกาหนด ให้นายก อบจ. โดย
ความเห็ นชอบของคณะกรรมการสั่ ง ให้ ค รู
ผู้ช่วยนั้นออกจากราชการ

แนวทางการปฏิบัตเิ มื่อมีนกั ศึกษามาติดต่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน
๑. ติดต่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/
ฝึกงาน

๒.รายงานเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน

๓. ระหว่างที่นักศึกษาเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน

๔. ครบกาหนดฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/ฝึกงาน

ให้นักศึกษากรอกข้อมูลเบื้องต้นในสมุดคุ ม
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน (เล่มสี
ฟ้า) โดยกรอก ชื่อ -สกุล, สถาบันการศึกษา,
สาขาวิช า, ช่วงระยะเวลาที่ข อฝึ กฯ, เบอร์
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

นักศึกษาที่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับ การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพวิชาชีพ/ฝึกงาน จะถือ
หนังสือส่งตัวจากสถาบันมาด้วย

จัดให้มีสมุดลงเวลาปฏิบัตงิ านของนักศึกษาฯ
โดยให้นักศึ กษาฯ ลงเวลาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/ฝึกงาน เช่นเดียวกับข้าราชการและ
พนักงานจ้างในสังกัด อบจ.เชียงราย

รวบรวมแบบประเมินผลการฝึ กประสบการณ์
วิช าชี พ วิ ช าชี พ /ฝึ ก งาน จากหน่ ว ยงานใน
สังกัด อบจ.เชียงราย

ให้ นักศึ กษากลับ ไปที่สถาบั นการศึกษาของ
ตน เพื่อให้ต้นสังกัดจัดทาหนังสือขออนุญาต
เข้ารับ การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ วิชาชีพ /
ฝึกงาน (เอกสารราชการ)
เมื่อได้รับหนังสือจากต้ นสังกัดของนักศึกษา
ได้ ป ระสานอย่ า งเป็ นทางการมายั ง อบจ.
เชี ย งราย ทางกองการเจ้ า หน้ า ที่ จะจั ด ท า
หนั ง สื อ ตอบรั บ อย่ า งเป็ น ทางการไปยั ง
หน่วยงานต้นสังกัดของนักศึกษา

จัดให้มีการนิ เทศนักศึ กษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพวิชาชีพ/ฝึกงาน รวมทั้งอธิบายเกี่ยวกับ
การแต่ ง กาย การลา และการปฏิ บั ติ ตั วของ
นั ก ศึ ก ษ า จากนั้ น ทางเจ้ า หน้ า ที่ จ ะ จั ด
อัตรากาลั งของนั กศึ กษาฯ ลงฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ/ ฝึกงานในหน่วยงานสังกัด อบจ.เชียงราย
โดยจั ด ตามความรู้ พื้ น ฐานสาขาวิ ช าให้
สอดคล้ องและสั มพั นธ์กับ ขอบเขตเนื้ อหา
งานตามความเหมาะสม
นานั กศึ ก ษาไปรายงานตั วต่ อหน่ วยงานใน
สังกัด อบจ.เชียงราย ที่ได้จัดไว้ (โดยประสาน
ส่งตัวก่อนแล้วค่อยจัดส่งบันทึกส่งตัวภายหลัง)

หากมี การนิ เทศงานจากสถาบั นการศึกษา
ของนักศึกษาฯ ให้นัดหมายนักศึกษาและให้
ข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษาในระหว่างที่
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน แก่เจ้าหน้าที่
หรื อ ตั ว แทนจากสถาบั น ต้ น สั ง กั ด ของ
นักศึกษาฯ

จัดส่งหนังสือส่งตัวนักศึกษากลับสถาบันพร้อม
แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์ วิชาชี พ
และหนั ง สื อรับ รองฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ
ปิด ผนึกเอกสารลงในซองขยายข้ างสีน้าตาล
และประทับ ตรา อบจ.เชี ยงราย ด้ า นหลั ง ซอง
โดยให้นักศึกษาถือกลับสถาบันเองหรือจัดส่ง
ทางไปรษณีย์
จัด เก็ บ ข้อมู ล เอกสารที่เกี่ย วข้องกั บ การฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ วิ ช าชี พ /ฝึ ก งานของ
นักศึกษาฯ ไว้ในแฟ้มเก็บเอกสาร จัดเก็บไว้ใน
ตู้เก็บเอกสารของกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อง่าย
ต่ อการสื บ ค้ นเอกสารหรื อสะดวกต่ อการใช้
ประโยชน์อื่นๆ
๕๗

จัดทาหนั งสือแจ้ง การรายงานตั วของนั กศึกษาฯ
ให้ทางต้นสังกัดทราบ (หนังสือราชการ) และ
ทาบั นทึกส่ งตั วนั กศึ กษาฯ ให้ ห น่ วยงานใน
สั ง กั ด อบจ.เชี ย งราย พร้ อ มแบบประเมิ น
และให้ประเมินนักศึกษาฯ ก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชี พ/ฝึกงานเสร็จสิ้นประมาณ 1 สัปดาห์
และส่งแบบประเมินกลับคืนมายังกองการเจ้าหน้าที่

หากนักศึกษาฯ มีการลาต่างๆ ให้เสนอ/จัดส่ง
ใบลาต่ อ ผู้ อานวยการส านั ก/หั วหน้ า ส านั ก
ปลั ด อบจ./ผู้ อานวยการกอง เป็ นผู้ อ นุ มั ติ
โดยให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับระเบียบการลา
ประเภทต่างๆ ของข้าราชการและพนักงาน
จ้างในสังกัด อบจ.เชียงราย

จัดทาหนังสือส่งตัวนักศึกษากลับสถาบันและ
ออกหนั งสือรับ รองฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ
ให้แก่นักศึกษาฯ

๕๘

ขั้นตอนการเสนอแฟ้มต่อผูบ้ ริหารของกองการเจ้าหน้าที่
รับแฟ้มเสนอจากเจ้ าหน้า ที่ห รือ หัว หน้ าฝ่ ายต่ าง ๆ ของกองการเจ้ าหน้า ที่
จากนั้นทาการตรวจสอบหนังสือว่ามีคาถูก คาผิดหรือไม่ หากมีให้ทาการแก้ไข
หรื อ ส่งมอบให้ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานนั้ น ๆ ท าการแก้ไข และเสนอ
หัวหน้าฝ่ายฯ ใหม่ หากไม่มีคาผิดให้คมุ แฟ้มเสนอในสมุดคุมแฟ้มเสนอและทา
การเสนอแฟ้มต่อผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่

เมื่อผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่เซ็นแฟ้มเสนอแล้ว ให้ตรวจสอบเอกสาร
และลายเซ็นว่าถูกต้องครบถ้วนทุกหน้าหรือไม่ หากลายเซ็นไม่ครบให้นาแฟ้ม
เสนอกลับเข้าไปให้เซ็นใหม่ หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เสนอแฟ้มต่อปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และให้เจ้าหน้าที่ที่ ประจาหน้าห้องปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทาการเซ็นรับแฟ้มเสนอในสมุดคุมแฟ้ม
เสนอ (เล่มสีน้าเงิน) ของกองการเจ้าหน้าที่

เมื่อปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเซ็นแฟ้มเสนอแล้ว ให้ตรวจสอบ
เอกสารและลายเซ็นว่าถูกต้องครบถ้วนทุกหน้าหรือไม่ หากลายเซ็นไม่ครบให้
นาแฟ้มเสนอกลับเข้าไปให้เซ็นใหม่ หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เสนอแฟ้มต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยเซ็นรับแฟ้มเสนอจากเจ้าหน้าที่
ที่ประจาหน้าห้องปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเซ็นแฟ้มเสนอแล้ว ให้ตรวจสอบ
เอกสารและลายเซ็นว่าถูกต้องครบถ้วนทุกหน้าหรือไม่ หากลายเซ็นไม่ครบให้
นาแฟ้มเสนอกลับเข้าไปให้เซ็นใหม่ หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เซ็นรับแฟ้ม
เสนอจากเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ระจ าหน้ า ห้ อ งนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด
เชียงราย

ส่งมอบแฟ้มเสนอของกองการเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้รับผิดชอบงาน
นั้นๆ
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ขั้นตอนการจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง อบจ.
ติดต่อขอรับรายชื่ อพนักงานจ้าง อบจ.เชียงราย จากเจ้าหน้ าที่ที่รับ ผิดชอบการจัดทาเงินเดื อนของ
กองคลัง เพื่อนามากรอกข้อมูลพนักงานจ้างในโปรแกรมเชียงราย 2 ของประกันสังคม โดยดาเนินการ
ดังนี้
1. คลิ กเลื อกตรงช่ องบั นทึ ก แก้ ไ ข ข้ อมู ล เลื อกชื่ อสถานประกอบการ องค์ ก ารบริห ารส่ ว น
จังหวัดเชียงราย จากนั้นดับเบิ้ลคลิก หรือเลือกตกลง
2. คลิกเลือกตรงช่องชื่อให้ปรากฏเป็นรูปดวงตา จากนั้นคลิกตรงช่องค้นหาตามชื่อ และทาการ
กรอกรายชื่อพนักงานจ้าง อบจ.เชียงราย ( 1 รายชื่อจะต้อง Enter จานวน 4 ครั้ง)
3. เมื่ อดาเนิ นการกรอกรายชื่ อครบทุ ก รายแล้ ว ท าการคลิ ก เลื อกบั นทึ ก รูป แบบเพื่ อจัดเก็ บ
ไฟล์ข้อมูล จากนั้นคลิกเลือกสร้างไฟล์สื่อ/พิมพ์ใบนาส่ง ทาการสั่งพิมพ์ สปส.1-10 (ส่วนที่ 1) และ สปส.
1-10 (ส่ ว นที่ 2) จ านวนอย่ า งละ 4 ชุ ด หลัง จากนั้ นให้ ค ลิ ก เลื อกส่ งไฟล์ สื่ อฯ เพื่ อจั ดเก็ บ ไฟล์ ข้ อมู ล
และทาการปิดโปรแกรม
ติดต่อขอเข้าระบบ e-Lass เพื่อจัดทาหน้าฎีกาเบิกเงินรายจ่ายทีก่ องคลัง

จัด เรี ย งเอกสารประกอบฎี ก าการเบิ กจ่ า ยเงิ น สมทบกองทุ น ประกั น สั ง คมพนั ก งานจ้า ง อบจ.
ประกอบด้วย
- ใบฎีกาการเบิกเงินรายจ่าย
- งบรายละเอียดใบสาคัญประกอบฎีกา
- แบบใบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10 (ส่วนที่ 1))
- รายละเอียดการนาส่งเงินสมทบ (สปส.1-10 (ส่วนที่ 2))
- ใบ e-Plan

เสนอฎี ก าเบิ ก จ่ า ยเงิ น สบทบกองทุ น ประกั น สั ง คม /แบบใบรายการแสดงการส่ ง เงิ น สมทบ
และรายละเอี ย ดการน าส่ ง เงิ น สมทบ (จั ด ส่ ง ให้ ส านั ก งานประกั น สั ง คมจั ง หวั ด เชี ย งราย)
ให้ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ทาการลงนาม และจัดส่งฎีกาดังกล่าวให้กองคลัง เพื่อออกเป็นเช็ค
เงินสบทบกองทุนประกันสังคม

จัด ส่ ง เช็ ค เงิ น สบทบกองทุ นประกั น สั ง คมพนั ก งานจ้า ง อบจ. ที่ ธนาคารกรุ ง ไทย หรื อ ส านั กงาน
ประกั น สั งคมจัง หวัด เชี ย งราย (แล้ วแต่ กรณี ) โดยมี ระยะเวลากาหนดการจ่า ยเงิ นสมทบกองทุ น
ประกั นสั ง คม ไม่ เกิ นวัน ที่ 15 ของทุ กเดื อน พร้ อมทั้ งน าแบบใบรายการแสดงการส่ ง เงิ นสมทบ
และรายละเอียดการนาส่งเงินสมทบ จัดส่งที่สานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย
หมายเหตุ การจัดส่งเช็คเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง อบจ. ขึ้นอยู่กับเช็คที่กองคลังได้ออกให้ ซึง่ หากเป็น
เช็ค ของธนาคารกรุงไทยให้ จัดส่ งที่ ธนาคารกรุงไทย แต่ หากเป็น เช็ คของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ให้จัดส่งที่สานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงรายโดยตรง
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๓.๓ ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
ฝ่ า ยวิ นั ย และส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม ได้ ด าเนิ น การรวบรวบกระบวนการปฏิ บั ติ ง านได้ จ านวน
๑๔ กระบวนงาน ประกอบด้วย
๑) งานเลขานุการการประชุม ก.จ.จ.เชียงราย
๒) การประชุม ก.จ.จ.
๓) งานเบิกจ่ายค่าตอบแทน ก.จ.จ.
๔) การลาพักผ่อน
๕) การลาป่วย
๖) การลากิจส่วนตัว
๗) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
๘) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการให้การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก
๙) ขั้นตอนการดาเนินการทางวินัย
๑๐) กรณีมีมลู ว่ากระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๑๑) กรณีมีมลู ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๑๒) กระบวนการสอบสวน
๑๓) การอุทธรณ์
๑๔) การร้องทุกข์

๖1

งานเลขานุการ ก.จ.จ.เชียงราย
รับเรื่องจากเจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้องหลังจาก
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นชอบแล้ว

จัดเตรียมทาวาระการประชุม จานวน ๒ ชุด

เสนอวาระให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๕ วัน)

-ส่งวาระให้กรรมการ
-ท้องถิ่นจังหวัด
-หัวหน้าฝ่าย 3 ฝ่าย
-เจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้อง
-สารองไว้

๑๔ เล่ม
๑ เล่ม
3 เล่ม
๑ เล่ม
1 เล่ม

ประสานเจ้าหน้าที่ ก องกิ จ การสภา
เตรีย มเครื่อ งเสีย งและบั น ทึ ก เทป
การประชุม

เสนอวาระการประชุมให้ประธาน ก.จ.จ.เชียงราย
(ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย) พร้อมหนังสือนัด
ประชุมคณะกรรมการ ก.จ..จ.เชียงราย (๕ วัน)

จัดท าระเบียบวาระการประชุม เป็นรูปเล่ม ส่งให้
กรรมการ ก.จ.จ.เชียงราย ทุกคน ล่วงหน้า ๓ วัน
ก่อนประชุม จานวน ๒๐ เล่ม (๒ วัน)

ตามระเบียบวาระ โดยมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึง่

แจ้งมติให้เจ้าของเรื่องดาเนินการตามระเบียบ

จัดทารายงานการประชุมเสนอเลขานุการ ก.จ.จ.
เชียงรายลงนาม เพื่อใช้ประกอบในการประชุมครัง้
ต่อไป (5-7 วัน)

ผังขัน้ ตอนการประชุม ก.จ.จ.
รวบรวมเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบ
วาระการประชุมประจาเดือน
จัดทาบันทึกเสนอระเบียบวาระการประชุม
กาหนดวันประชุม

จัดทารายงานการประชุมประจาเดือน/
จัดทาฎีกาเบิกเงินค่าเบี้ยประชุม

ประชุม ก.จ.จ.ประจาเดือน

จัดทารูปเล่มระเบียบวาระการประชุม

จัดส่งระเบียบวาระการประชุม
ให้คณะกรรมการ ก.จ.จ.
(ก่อนการประชุม 3 วัน)

๖2

๖3

งานเบิกจ่ายค่าตอบแทน ก.จ.จ. คณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการทางวินัย
และการให้ออกจากราชการ, คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์
๑. กรณีเบิกจ่ายค่าตอบแทน ก.จ.จ. คณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการทางวินัย
และการให้ออกจากราชการ, คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์
๑. ทาบันทึกข้อความขอเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

2. ทาหนังสือขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการ
(หนังสือเรียนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย)
โดยมีเอกสารที่ต้องแนบส่งจังหวัด ดังนี้
2.๑ แบบรายงานการจ่ า ยค่ า ตอบแทนคณะกรรมการฯ
จานวน ๑ ชุด
๒.2 แบบรายงานการจ่ า ยค่ า ตอบแทนคณะกรรมการฯ
จานวน 1 ฉบับ
2.3 สาเนาหนังสือและประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
2.4 ระเบียบวาระการประชุม
2.5 บัญชีลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
2.6 ระเบียบคณะกรรมการกลางข้าราชการ อบจ. ว่าด้วย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการ อบจ. และคณะอนุกรรมการ
พ.ศ.๒๕๔๓
(ส าเนาเอกสารให้ ผู้ อ านวยการกองการเจ้ าหน้ าที่ ลงนามส าเนา
ถูกต้อง)

3. ทาบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ
โดยเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ

๖๔

ขั้นตอน กรณีจัดทาฎีกาเบิกค่าตอบแทน ก.จ.จ. คณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนิน
การทางวินัยและการให้ออกจากราชการ, คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์
1. จังหวัดเชียงรายแจ้งให้มรับเช็คค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ก.จ.จ.เชียงราย และนาเช็คดังกล่าวเข้าบัญชีของ อบจ.เชียงราย
(ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัด)

2. นาใบเสร็จของธนาคารมาให้งานจัดเก็บรายได้ออกใบเสร็จให้

3. กองการเจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อจัดทาฎีกา
เบิกค่าตอบแทน ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้
3.1 งบรายละเอียดใบสาคัญประกอบฎีกา
3.2 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
3.3 ใบเสร็จรับเงิน
3.4 สาเนาใบสาคัญรับเงิน
3.5 บัญชีรายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ก.จ.จ.เชียงราย
3.6 ใบมอบฉันทะของคณะกรรมาการฯ
3.7 สาเนาระเบียบวาระการประชุม (ครั้งที่ขอเบิก)
3.8 สาเนาบัญชีลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (ครั้งที่ขอเบิก)
3.9 สาเนารายงานการประชุม
3.10 สาเนาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
3.11 ส าเนาระเบียบคณะกรรมการกลางข้าราชการ อบจ.
ว่ าด้ ว ยค่ า ตอบแทนคณะกรรมการ ข้ า ราชการ อบจ. และ
คณะอนุกรรมการ พ.ศ.2543
(สาเนาเอกสารให้ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้ าที่รับรองสาเนา
ถูกต้องทุกฉบับ)

๖๕

(ต่อ) ขั้นตอน กรณีจดั ทาฎีกาเบิกค่าตอบแทน ก.จ.จ. คณะอนุกรรมการพิจารณาการ
ดาเนิน การทางวินัยและการให้ออกจากราชการ, คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์

4. กองคลังออกหน้าฎีกา (กระดาษสีเขียว) ให้
โดยผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ลงนามพร้อม Passbook

5. นาฎีกาให้กองคลังตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
เพื่อออกเช็คค่าตอบแทน ก.จ.จ.เชียงราย

๖๖

แผนผังแสดงขัน้ ตอน
การลาพักผ่อน
เขียนใบลา
(เสนอก่อนวันลา เมื่อได้รบั อนุญาตจึงหยุดราชการได้)
เจ้าหน้าที่รบั ใบลา (ตามแต่ละสานัก/กอง มอบหมาย)
ตรวจสอบข้อมูลวันลาพร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมวันลา
เสนอใบลาต่อผู้บงั คับบัญชาตามลาดับจนถึง
ผู้มีอานาจในการพิจารณาอนุญาตการลา
ผู้มีอานาจพิจาณาอนุญาตการลา
(ตามที่เห็นสมควรและตามสิทธิ)
เจ้าหน้าที่รบั ใบลา (ตามแต่ละสานัก/กอง มอบหมาย)
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนใบลาทราบ
เจ้าหน้าที่รบั ใบลา (ตามแต่ละสานัก/กอง มอบหมาย)
จัดทาจัดทาสรุปรายงานวันลาประจาเดือนส่งกองการรเจ้าหน้าที่
ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
จัดทารายงานวันลาประจาปีภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป
หมำยเหตุ 1. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ส่วนที่ 5 การลา (ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ข้อ 312 - 350
หมวด 13 การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง (หน้า 113-114)
ส่วนที่ 6 การลา ข้อ 395 – 402
2. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกีย่ วกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2555 เล่มที่ 12 หน้า 21 - 22
3. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) เล่มที่ 4 หน้า 45 หมวด 10 การลา
4. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกีย่ วกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) หน้า 55-59

๖๗

แผนผังแสดงขัน้ ตอน
การลาป่วย
เขียนใบลา
(เสนอก่อนหรือในวันที่ลา ยกเว้นจาเป็นเสนอวันแรกทีม่ าปฏิบัติงาน)

เจ้าหน้าทีร่ ับใบลา (ตามแต่ละสานัก/กอง มอบหมาย)
ตรวจสอบข้อมูลวันลาพร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมวันลา

เสนอใบลาต่อผู้บงั คับบัญชาตามลาดับจนถึง
ผู้มีอานาจในการพิจารณาอนุญาตการลา

ผู้มีอานาจพิจาณาอนุญาตการลา
(ตามที่เห็นสมควรและตามสิทธิ)

เจ้าหน้าที่รบั ใบลา (ตามแต่ละสานัก/กอง มอบหมาย)
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนใบลาทราบ

เจ้าหน้าที่รบั ใบลา (ตามแต่ละสานัก/กอง มอบหมาย)
จัดทาจัดทาสรุปรายงานวันลาประจาเดือนส่งฝ่ายบริหารงานบุคคล

ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
จัดทารายงานวันลาประจาปีภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณ
ถัดไป

๖๘

แผนผังแสดงขัน้ ตอน
การลากิจส่วนตัว
เขียนใบลา
(เสนอก่อนวันลา เมื่อได้รบั อนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้
เว้นแต่จาเป็นให้ชี้แจงเหตุผลในใบลาแล้วหยุดราชการไปก่อน)

เจ้าหน้าที่รบั ใบลา (ตามแต่ละสานัก/กอง มอบหมาย)
ตรวจสอบข้อมูลวันลาพร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมวันลา

เสนอใบลาต่อผู้บงั คับบัญชาตามลาดับจนถึง
ผู้มีอานาจในการพิจารณาอนุญาตการลา

ผู้มีอานาจพิจาณาอนุญาตการลา
(ตามที่เห็นสมควรและตามสิทธิ)

เจ้าหน้าที่รบั ใบลา (ตามแต่ละสานัก/กอง มอบหมาย)
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนใบลาทราบ

เจ้าหน้าที่รบั ใบลา (ตามแต่ละสานัก/กอง มอบหมาย)
จัดทาจัดทาสรุปรายงานวันลาประจาเดือนส่งฝ่ายบริหารงานบุคคล

ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
จัดทารายงานวันลาประจาปีภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป

๖๙

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิ านนอกเวลา
ราชการ
คาสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รายงานผลการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
(ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน)

...ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการเบิ กจ่ ายเงิ น
ตอบแทนการปฏิ บั ติ งานนอกเวลาราชการของ อปท.
พ.ศ.2559
...ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการเบิ กจ่ ายเงิ น
ตอบแทนการปฏิ บั ติ งานนอกเวลาราชการของ อปท.
พ.ศ.2559 ข้อ 5
...ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิ กจ่ ายเงิ น
ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการของ อปท.
พ.ศ.2559 ข้อ 9

จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน เอกสารประกอบด้วย
- บันทึกขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
- คาสั่ง อบจ. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
- คาสั่ง อบจ. เรื่อ ง การแต่ง ตั้ง ข้าราชการและพนัก งานจ้างอยู่เวรสถานที่ ราชการ (เดือนที่ จ ะมี
การเบิ ก จ่ายค่าตอบแทนนอกเวลา) เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ อยู่เวร ไม่ ส ามารถเบิก ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาได้
- รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลา
- หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ
- บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
- งบรายละเอียดใบสาคัญประกอบฎีกา
- หน้าฎีกา
- e-plan

๗๐

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการในการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขัน/
สอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.

...ระเบี ยบกระท รวงมห าดไท ย ว่ า ด้ ว ยค่ าใช้ จ่ า ย
การคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ อปท. พ.ศ.2555
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน เอกสารประกอบด้วย
- บันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.
- รวบรวมเอกสารประกอบฎีกา ประกอบด้วย
๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ อปท.
พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
๒) ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง แต่งตัง้ จนท.สาหรับการสอบคัดเลือก/คั
ดเลืดอเลืกอกพนักงานและ
การคั
๓) รายงานการประชุมคณะกรรมการ/ลายมือชืลู่อกผูจ้้ปางของ
ระชุมอปท.
พ.ศ.๒๕๕๕
๔) ใบมอบฉันทะ
๕) หลักฐานการจ่ายเงิน (เอาแนบไปกับฎีกาขณะเบิกจ่ายและเมือ่ เช็คออกนาเงินไปจ่าย
เอาฉบับที่มลี ายมือชื่อผู้รบั เงินครบถ้วนไปแนบฎีกาเบิกจ่ายของกองคลัง)
- งบรายละเอียดใบสาคัญประกอบฎีกา
- หน้าฎีกา
- e-plan

พ
.
ศ
.
๒
๕
๕
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๗๑

สรุปขั้นตอนการดาเนินการทางวินัย

มีการร้องเรียน

ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
พบความผิด

หน่วยงานที่มีหน้าที่
ตรวจสอบพบความผิด

รับสารภาพเอง

มีมูลกรณีที่ควรกล่าวหา
ว่ากระทาผิดวินัย

ตั้งเรื่องกล่าวหา
-ทาผิดเรื่องใด อย่างไร

กรณีมีมูลว่ากระทาผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง

ดาเนินการตาม ๒

โทษไม่ถงึ ปลดออก ไล่ออก
ทางราชการไม่เสียหาย
อย่างร้ายแรง

มีโทษปลดออก ไล่ออก
ทางราชการเสียหาย
อย่างร้ายแรง

กรณีมีมูลว่ากระทาผิด
วินัยอย่างร้ายแรง

ดาเนินการตาม ๓

หมำยเหตุ ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559
ข้อ 24, 26, 50, 84 และข้อ 85

๗๒

กรณีมีมูลว่ากระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ผู้บริหารท้องถิ่น

แต่งตัง้ กรรมการสอบสวน
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง

แต่งตัง้ กรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง

ดาเนินการสอบสวน
ตามที่เห็นสมควร

การสอบสวนที่ไม่ต้อง
ท าเป็ น กระบวนการ
ตามมาตรฐานฯ

ผลการสืบสวนหรือสอบสวน

หากเห็นว่ามีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

หากเห็นว่ามีมูลความผิดไม่ร้ายแรง

รายงานผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผู้บริหารท้องถิ่น

ดาเนินการตาม ๓

ผู้บริหารท้องถิ่น
-ว่ากล่าวตักเตือน, ทาทัณฑ์บน
-ลงโทษภาคทัณฑ์, ลงโทษตัดเงินเดือน
-ลงโทษลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณี

รายงาน ก. จังหวัด

อนุวินัยฯ ทาความเห็น

ก. จังหวัดพิจารณา

ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งหรือปฏิบตั ิตามมติแล้วรายงาน ก. จังหวัด
หมำยเหตุ ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559
ข้อ 26, 50, 84 และข้อ 87

๗๓

กรณีมีมูลว่ากระทาผิดวินัยร้ายแรง
ผู้บริหารท้องถิ่น
แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง

การสอบสวนที่ ต้ อ งเป็ น
กระบวนการตามมาตรฐาน
ทั่วไป

ดาเนินการสอบสวนตามกระบวนการใน
๔
ผลการสอบสวน

คณะกรรมการฯ เห็ น ว่า ไม่ ผิ ด
หรือผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

คณะกรรมการฯ เห็ น ว่ า ผิ ด
วินัยอย่างร้ายแรง

รายงานผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น สัง่ ยุติเรื่องหรือลงโทษ
หรือลงทัณฑ์ตามควรแก่กรณี

รายงาน ก. จังหวัด

อนุวินัยฯ ทาความเห็น

ก. จังหวัดพิจารณามีมติ

รายงาน ก. จังหวัด

อนุวินัยฯ ทาความเห็น

ก. จังหวัดพิจารณามีมติ

ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งหรือปฏิบตั ิ
ตามมติแล้วรายงาน ก. จังหวัด

ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งหรือปฏิบตั ิ
ตามมติแล้วรายงาน ก. จังหวัด
หมำยเหตุ ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559
ข้อ 48, 50, 76, 77, 84, 85 และข้อ 87

๗๔

กระบวนการสอบสวน

ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งกรรมการสอบสวน

แจ้งผูถ้ ูกกล่าวหา/แจ้งประธานกรรมการสอบสวน

ประชุมคณะกรรมการสอบสวน/แจ้ง สว. ๒

รวบรวมพยานหลักฐานที่เกีย่ วข้องกับเรื่องที่กล่าวหา

แจ้ง สว. ๓

รวบรวมพยานหลักฐานของผู้กล่าวหา

คณะกรรมการสอบสวนประชุมลงมติ

ทารายงานการสอบสวน สว. ๖

เสนอรายงานสอบสวนต่อผูบ้ ริหารท้องถิ่น
ที่แต่งตัง้ กรรมการสอบสวน

หมำยเหตุ ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559
ข้อ 26, 50, 51, 52, 53, 58, 60, 61, 75, 76 และข้อ 77

๗๕

การอุทธรณ์

โทษไม่ร้ายแรง

โทษร้ายแรง

อุทธรณ์ต่อ ก.จังหวัดภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันทราบคาสัง่

อุทธรณ์ต่อ ก.จังหวัดภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันทราบคาสัง่

อนุอุทธรณ์ฯ ทาความเห็น

ก. จังหวัดพิจารณามีมติ

ผู้บริหารท้องถิ่นสั่ง
หรือปฏิบตั ิตามมติ

แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบ

-พิ จ า ร ณ า ใ ห้ เส ร็ จ
ภายใน ๙๐ วัน นับ แต่
วันที่เลขานุการ ก.จ.จ.
รับหนังสืออุทธรณ์
-ขยายได้ ๒ ครั้งๆ ละ
๓๐ วัน

อนุอุทธรณ์ฯ ทาความเห็น

ก. จังหวัดพิจารณามีมติ

ผู้บริหารท้องถิ่นสั่ง
หรือปฏิบตั ิตามมติ

แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบ

ผู้อุทธรณ์เห็นว่ามติขัดหรือ
แย้งกับมาตรฐานทั่วไป

ร้องต่อ ก.กลาง
เพื่อพิจารณาสัง่ เพิกถอน
มติ

หมำยเหตุ 1. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2559
ข้อ 5, 9, 10, 21 และข้อ 23
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 19

๗๖

การร้องทุกข์

กรณีถูกสั่งให้ออก

กรณีเกิดความคับข้องใจ

อุทธรณ์ต่อ ก. จังหวัด
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วัน
ทราบคาสัง่

ยื่นคาร้องทุกข์ต่อ ก. จังหวัด ภายใน ๓๐
วัน นับแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตุร้องทุกข์

อนุอุทธรณ์ฯ ทาความเห็น

ก. จังหวัดพิจารณามีมติ

ผู้บริหารท้องถิ่นสั่ง
หรือปฏิบตั ิตามมติ

-พิ จ า ร ณ า ใ ห้ เส ร็ จ
ภายใน ๙๐ วัน นับ แต่
วันที่เลขานุการ ก.จ.จ.
จะได้รับเรื่อง
-ขยายได้ ๒ ครั้งๆ ละ
๓๐ วัน

แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ

อนุอุทธรณ์ฯ ทาความเห็น

ก. จังหวัดพิจารณามีมติ

ผู้บริหารท้องถิ่นสั่ง
หรือปฏิบตั ิตามมติ

แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ

ผู้ร้องทุกข์เห็นว่ามติขัด
หรือแย้งกับมาตรฐานทั่วไป

ร้องต่อ ก.กลาง
เพื่อพิจารณาสัง่ เพิกถอน
มติ

หมำยเหตุ 1. ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2559
ข้อ 5, 9, 10, 21, 23, 26, 27, 32 และข้อ 33
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕42 มาตรา 19

๗๗

งานควบคุมภายใน
แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการติด ตามประเมิ นผลการควบคุ มภายในของกองการเจ้า หน้ า ที่
ภายในปีงบประมาณที่จะประเมินติดตาม
จั ด ท าแบ บป ระเมิ น องค์ ป ระกอบของการควบ คุ ม ภาย ใน (ภ าคผนวก ก)
เพื่อประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ด้าน ได้แก่
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
2. การประเมินความเสี่ยง
3. กิจกรรมการควบคุม
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
5. การติดตามและประเมินผล
จัดทาแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) เมื่อทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มี
ผลกระทบต่ อการบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในและการใช้ประเมิ นความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยแบบสอบถามมี 4 ชุด คือ
ชุดที่ 1 แบบสอบถามด้านการบริการ
ชุดที่ 2 แบบสอบถามด้านการเงิน
ชุดที่ 3 แบบสอบถามด้านการผลิต
ชุดที่ 4 แบบสอบถามด้านอื่น

จัด ประชุ มคณะกรรมการติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ มภายใน เพื่ อ รายงานผล
การประเมิ นผลองค์ ป ระกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กั นยายนของปี ที่ป ระเมิ น
ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
2. การประเมินความเสี่ยง
3. กิจกรรมการควบคุม
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
5. การติดตามและประเมินผล
จัดทาแบบรายงานผลการประเมินองค์ ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
และจัด ทาแบบรายงานผลการประเมินผล และการปรับปรุ งการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
ให้ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ และจัดส่งให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หมายเหตุ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ตุลาคมของทุกปี และจัดส่งแบบ ปย.1
และแบบ ปย.2 ให้เลขานุ การฯ (Center) เพื่อสรุป เป็นรายงานในภาพรวมของระดั บองค์กร
และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
หมำยเหตุ การจัดวางระบบควบคุมภายในเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินและแผ่นดิ น
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2545
2545

