ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ตาแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
จานวน 1 อัตรา
2. ตาแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทัว่ ไป
จานวน 2 อัตรา
3. ตาแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
จานวน 1 อัตรา
4. ตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
จานวน 2 อัตรา
5. ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
6. ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน 1 อัตรา
7. ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (สถานีขนส่ง)
จานวน 1 อัตรา
8. ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สถานีขนส่ง)
จานวน 2 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป (งานขุดเจาะและพัฒนาบ่อบาดาล)
จานวน 5 อัตรา
2. คนงานทั่วไป (งานจัดสถานที่)
จานวน 3 อัตรา
3. คนงานทั่วไป (งานซ่อมบารุงถนนสายทาง)
จานวน 6 อัตรา
4. คนงานทั่วไป (สถานีขนส่ง)
จานวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์สมัครฯ สามารถรับใบสมัครพร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน
ที่สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ห้องจัดเก็บรายได้ ตั้งแต่วันที่ 14-24 กรกฎาคม 2563 ในวัน
และเวลาราชการ

ท่านสามารถติดตามรับข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
http://www.chiangraipao.go.th/ หรือ
Facebook ค้นหา : กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงราย
หรือติดต่อด้วยตัวเอง ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หรือโทรศัพท์ 0 5317 5352
โทรสาร 0 5317 5319 (นางสาวนลิดา ขัตติยะ ผู้รับผิดชอบ)

การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานส่วนท้องถิ่น

นายธนายุทธ ปริศนา
วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศษสตรบัณฑิต
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
ให้มาดารงตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-04-4101-035
สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

นางสาวนครช ไชยานุภาพ
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ให้มาดารงตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-21-4203-007
สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

นางสาวลฎาภา โสมศรีแพง
วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
สังกัดเทศบาลตาบลแม่ยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ให้มาดารงตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-21-4101-028
สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ต่อ)
นางสาวดวงพร สมุดความ
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
ให้มาดารงตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เลขที่ตาแหน่ง 12-1-03-4101-010
สังกัดกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

คาสั่ง อบจ.ชร. ที่ 1138/2563 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

การแต่งตั้งพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางสาวรฐมน จิตรประสาร
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่ง ผู้ช่วยครู เอกภาษาอังกฤษ
สังกัดสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

คาสั่ง อบจ.ชร. ที่ 1160/2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถนุ ายน 2563 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 4 มิถนุ ายน 2563 เวลา 09.00 น. กองการเจ้าหน้าที่ โดย น.ส.สุมิตตรา บางขะกูล นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ได้ร่วมจัดรายการประชาสัมพันธ์ และพูดคุย เรื่อง การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร การจัดทาแบบสารวจความต้องการเข้ารับการอบรม
ของบุคลากร อบจ.เชียงราย พ.ศ. 2564 และการปรับเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากรให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
ในรายการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย CRPAO NEWS REPORT.

การประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชานาญการ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ วันที่ 9 มิถุนายน 2563
เวลา 08.30-12.00 น ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ วันที่ 9 มิถุนายน 2563
เวลา 13.00 - 16.30 น ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 26 มิถนุ ายน 2563 กองการเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2563 ในหัวข้อ “ระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan)” ร่วมกับกองแผนและงบประมาณ
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

“บทเรียนจากไลน์”
โดย...อาจารย์ประวิทย์ เปรื่องการ
อดีตผู้อานวยการส่วนมาตรฐานวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คาถาม 29/4/๖3
คาถาม
รบกวนสอบถามค่ะ หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งสานวนไต่สวนมายัง อปท. และให้นายก อปท มีคาสั่งลงโทษ
ทางวินัย มูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น
ได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ *คาถาม อปท. จะลงโทษเป็นปลดออกจากราชการ หรือ ไล่ออกจาก
ราชการ จะพิจารณาอย่างไร??
ตอบ
ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ต้องไล่ออกสถานเดียว (ว ๒๓๔) หาปลดออกได้ไม่
ขั้นตอนปฏิบัติ
๑. นายกฯ ต้องลงความเห็น [ข้อ ๗๗ ว ๑ (๒)] ว่าเห็นควรให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวึน
ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ (ว ๒๓๔) โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ให้ถือว่าสานวนการไต่สวนของ ป.ป.ช.
เป็นสานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย (ม. ๙๘ ว ๑)
๒. ให้นายกฯ เสนอเรื่องไปยัง ก.จังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ เมื่อ ก.จังหวัดมีมติเป็น
ประการใด ให้นายกฯ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น (ข้อ ๘๕ ว ๑)
๓. นายกฯ ต้องออกคาสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ (ก.จังหวัดไม่อาจเห็นเป็นอย่างอื่น) แล้วส่งสาเนาคาสั่งไปให้
ป.ป.ช. (ตามขอ)
๔. ระยะเวลาตั้งแต่รับเรื่องจาก ป.ป.ช.ถึงวันออกคาสั่งลงโทษเป็นเงื่อนเวลาเร่งรัด ซึ่งต้องกระทาโดยเร็ว
ต่อจากนั้นจะเป็นกระบวนการขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์ของผู้ถูกสั่งลงโทษ และการพิจารณาอุทธรณ์ของ ก.จังหวัด หาก
มีเหตุอันควรลดหย่อน ก.จังหวัดจะนามาพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลงโทษต่ากว่าปลดออกจากราชการ (ข้อ ๘๕ ว ๑)
อันเป็นโทษวินัยอย่างร้ายแรง (อ.๘๘/๒๕๕๓) โดยนายกฯ ต้องออกคาสั่งลดโทษตามมติ ก.จังหวัด [ข้อ ๒๑ ก. (๙)]

หมายเหตุ
บางรายมีการลงโทษปลดออกจากราชการเสียตั้งแต่คาสั่งแรก แล้วส่งสาเนาคาสั่งลงโทษนั้นไปให้ ป.ป.ช. (ตามขอ)
หากมีการทักท้วงต้องแก้ไขคาสั่งดังกล่าวให้เป็นไปตามมติ ครม. (ว ๒๓๔) ใหม่อีกครั้ง ซึ่งในทางปฏิบัติค่อ นข้างมีปัญหา
ทั้งการแก้ไขคาสั่ง และการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
อ้างอิง
๑. หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖
๒. คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๘๘/๒๕๕๓
๓. คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒/๒๕๔๖
๔. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑
มาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง
๕. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (พ.ศ.๒๕๕๘/๒๕๕๙)
ข้อ ๗ วรรคสาม
ข้อ ๒๕ วรรคสอง
ข้อ ๗๗ วรรคหนึ่ง (๒)
ข้อ ๘๕ วรรคหนึ่ง
ข้อ ๘๗ วรรคหนึ่ง
๖. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (พ.ศ.๒๕๕๘/๒๕๕๙)
ข้อ ๒๑ ก. (๙)
ขอบคุณทุกข้อความ ครับ

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

