(สําเนา)
รายงานการประชุม
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ครั้งที่ 12/๒๕๕9
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม ๒๕๕9 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมช่องกระจก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ชัน้ 4
…………………………..
ผู้มาประชุม
๑. นายธีรพันธ์ นันทกิจ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประธาน
รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. นายสันติชัย วีรกิโกศล
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓. นายบุญชัย ศิวิลัย
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๔. นางอุไรวรรณ คูหพันธ์
๕. นายอธิวัฒน์ พิสุทธิศิลป์
ประธานสภาเทศบาลตําบลคลองวาฬ
๖. ร.ต.สมพร ทองสง่า
ประธานสภาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
๗. นายเกิดพงศ์ ทวีศักดิ์สมบูรณ์ นายกเทศมนตรีตําบลกําเนิดนพคุณ
๘. นายสุทธิพร เที่ยงธรรม
ปลัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
๙. นายวิวัฒน์ โชคกิจการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายณัฏฐวุฒิ สมบูรณ์อยู่กมล ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายสนั่น รักษาชัฎ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายวรพงษ์ พูลลาภ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายศักดิ์ชัย กายเพชร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. นายศาสตรา สุริยารังสรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕. นายศราวุธ อินทะเสม
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางเนาวรัตน์ สิงห์เล็ก
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชํานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ/ติดภารกิจ
1. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร
2. นายธฤต สําราญเวทย์
3. นายชิตชัย จิวะตุวินันท์
4. นายฐานันดร์ นิลดํา
5. นายสมไช เสียงใหญ่

นายอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ รักษาราชการแทน ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายกเทศมนตรีตําบลบางสะพานน้อย
ปลัดเทศบาลตําบลบ้านกรูด
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชํานาญการพิเศษ
เลขานุการ
รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธาน
วันนี้ เป็นการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 12/2559 เมื่อที่ประชุมพร้อมครบองค์ประชุมแล้ว ก็ขอเปิด
การประชุม เพื่อจะได้ดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดเตรียมไว้ต่อไป
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

-๒ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 11/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๕9
ฝ่ายเลขานุการขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
- หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 24 ขอตัดคําว่า “เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ” ออก

มติทปี่ ระชุม

รับรองโดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม

เรื่องเพือ่ ทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติทปี่ ระชุมครั้งทีแ่ ล้ว
ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการประชุม ครั้งที่ 11/๒๕๕9
ผู้ช่วยเลขานุการ
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๕9 มีมติเห็นชอบให้เทศบาลดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคลในกรณีต่าง ๆ
ฝ่ายเลขานุการ ขอสรุปผลให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ผลการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัยพนักงานเทศบาล ได้แจ้งมติผลการ
พิจารณาอุทธรณ์คําสั่งลงโทษนางสุประวีณ สุพรรณรุ่งรัศมี ของเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จากโทษภาคทัณฑ์
เป็นให้งดโทษและให้ว่ากล่าวตักเตือนให้เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ และผู้อุทธรณ์ทราบแล้วตั้งแต่วันที่ 25
พฤศจิกายน 2559
2. การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น สําหรับ
ตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน จํานวน 6 ราย ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลตําบลปราณบุรี
และเทศบาลตําบลกุยบุรีทราบ เพื่อจัดทําคําสั่งเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่ง ที่สูงขึ้นแล้ว ตั้งแต่
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
3. การโอน การรั บ โอนและการย้ า ยพนั ก งานเทศบาล จํ านวน 8 ราย ได้ แจ้ งมติ ให้
เทศบาลตําบล กม.5 เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ เทศบาลตําบลบ้านกรูด เทศบาลตําบลเขาน้อย
และเทศบาลตําบลไร่เก่าทราบ เพื่อประสานการโอน/รับโอน จัดทําคําสั่งให้โอน/รับโอน เพื่อเดินทางไป/มา
ปฏิบัติงานต้นสังกัดใหม่แล้ว และจัดทําคําสั่งย้ายพนักงานเทศบาลไปดํารงตําแหน่งใหม่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 21
พฤศจิกายน 2559
4. พนักงานจ้างขอลาออกจากราชการ จํานวน 2 ราย ได้แจ้งมติให้เทศบาลเมืองหัวหิน
และเทศบาลตํ า บลกุ ย บุ รี ทราบเพื่ อ จั ด ทํ า คํ า สั่ ง ให้ พ นั ก งานจ้ า งลาออกจากราชการแล้ ว ตั้ ง แต่ วั น ที่ 21
พฤศจิกายน 2559
5. การจ้างและการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 2 ราย ได้แจ้งมติให้ เทศบาล
ตําบลไร่เก่า และเทศบาลตําบลบ้านกรูดทราบ เพื่อจัดทําคําสั่งจ้างพนักงานจ้างแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
6. การนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบประสบการณ์ทางการบริหาร จํานวน 1 ราย ได้จัดทํา
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาผลงานของคณะกรรมการ
7. การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ได้แจ้งมติให้
เทศบาลเมืองหัวหินแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21
พฤศจิกายน 2559
8. ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่น (โบนัส) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 7 เทศบาล ได้แจ้งผลการประเมินให้เทศบาล
ทราบเพื่อดําเนินการจ่ายเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

ระเบียบวาระที่ 3
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-๓9. การขอสมัครกลับเข้ารับราชการ จํานวน 1 ราย ได้แจ้งมติให้เทศบาลเมืองหัวหิน
จัดทําคําสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้สมัครกลับเข้ารับราชการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
10. พนั ก งานเทศบาลร้ อ งทุ ก ข์ ข อให้ แ ก้ ไ ขการปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ได้ ส่ ง เรื่ อ งให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พิจารณากลั่นกรองทําความเห็นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21
พฤศจิกายน 2559
11. ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๖) ได้จัดทําประกาศ
เสนอประธาน ก.ท.จ. ลงนามประกาศใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

3.2 การเปลี่ ย นแปลงประกาศรับ สมั ค รสอบคัด เลื อก และประกาศรั บ สมั ค รคั ด เลือ ก
พนักงานเทศบาล
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน เทศบาลตําบลไร่ใหม่ อําเภอกุยบุรี และเทศบาล
ตําบลเขาน้อย อําเภอปราณบุรี รายงานการเปลี่ยนแปลงกําหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก/สอบคัดเลือก
พนักงานเทศบาลที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัครเดิมเนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นประธานการ
คัดเลือกได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง จึงทําให้กําหนดการคัดเลือก/สอบคัดเลือก ที่กําหนดไว้ตามประกาศรับ
สมัครในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดได้ ดังนี้
1. เทศบาลเมืองหัวหิน ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งที่
สูงขึ้นในตําแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) โดยกําหนดรับสมัครในระหว่างวันที่ 21
ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 และกําหนดวันคัดเลือกในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
2. เทศบาลตําบลไร่ใหม่ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ระดับต้น) โดยกําหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 28
ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 และกําหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
3. เทศบาลตําบลเขาน้อย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนค่ายธนะรัชต์ โดยกําหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 20
ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 และกําหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลจึงรายงานการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันสอบออกไปก่อนจนกว่าจะมีการคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. แล้วเสร็จ และเทศบาลได้มีคําสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาทํ าหน้ าที่ประธานการ
คัดเลือก/สอบคัดเลือก แล้วคณะกรรมการจะได้มีการกําหนดวันสอบใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ข้อระเบียบ
1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 92 การดําเนินการสอบคัดเลือกให้หน่วยดําเนินการสอบคัดเลือกดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) ส่งสําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 1 ชุด และสําเนาประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือก 3 ชุด ไปยังสํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก่อนวันเริ่มรับสมัครสอบคัดเลือกไม่น้อยกว่า
7 วันทําการ
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-๔(2) เมื่อการสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้สําเนาประกาศผลการสอบคัดเลือก และบัญชีกรอก
คะแนน จํานวน 1 ชุด ไปยังสํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแต่วันประกาศผล
สอบคัดเลือก
(3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบหรืออื่นๆ นอกจากที่กําหนดไว้เดิม ให้รายงานไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลง”
ข้อ 98 การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้ น
สําหรับตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ตามข้อ 94 (4) ให้เทศบาลเป็นผู้ดําเนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกําหนด ภายใต้กรอบกําหนดดังนี้ ฯลฯ
(11) เมื่อมีการดําเนินการคัดเลือกตามที่กําหนดในข้อ 98 นี้ ให้เทศบาล
ดําเนินการ ดังนี้
(1.1) แจ้งสํ าเนาประกาศรั บสมั ครเข้ารั บการคั ดเลือกจํานวน 1
ชุ ด ให้
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก่อนวันเริ่มรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วันทําการ โดยให้สําเนาให้คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาลทราบด้วย
(1.2) เมื่ อได้ มี การดํ าเนิ นการคั ดเลื อกเสร็ จสิ้ นแล้ วให้ แจ้ งสํ าเนาประกาศผลการ
คัดเลือกจํานวน 1 ชุด ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายใน 5 วัน นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
(1.3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานที่ดําเนินการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือกและ
อื่น ๆ นอกจากที่กําหนดไว้เดิมให้รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายใน 3 วัน
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.2/ว 2095 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
2. ในระหว่ า งกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ค รบวาระ และการคั ด เลื อ กกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่างยังไม่แล้วเสร็จ รวมถึงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนเดิมได้รับการคัดเลือกให้ดํารง
ตําแหน่งในวาระใหม่อีกครั้งหนึ่ง จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งนั้นต่อไปหรือไม่ นั้น เพื่อให้การดําเนินการเป็นด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย จึงขอให้นําหลักการ
และข้อคิดเห็นทางกฎหมายที่คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของพนักงานส่วนตําบลได้เคยให้ความเห็นไว้แล้ว
ไปเทียบเคียงถือปฏิบัติโดยอนุโลม (ความเห็นอนุกรรมการด้านกฎหมายของ อบต. : ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องหยุด
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการคัดเลือกและสอบคัดเลือก เนื่องจากการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นการแต่งตั้ง
ประธานกรรมการคัดเลือกและสอบคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามองค์ประกอบหลักใน
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เมื่อองค์ประกอบหลักนั้นหมดวาระการดํารงตําแหน่งลง
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งด้วยเหตุเพราะการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจึงต้องหมดวาระตามไปด้วย คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นองค์ประกอบนั้น ต้องรอให้มีการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่
เป็นองค์ประกอบหลักให้ครบถ้วนและแต่งตั้งให้มาทําหน้าที่ดังกล่าวก่อน คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ชุดที่มีองค์ประกอบนี้จึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้)
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-๕ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้วเนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. ได้ครบ
วาระการดํารงตําแหน่ง กรณีเทศบาลได้แต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการคัดเลือกและสอบคัดเลือกในหน้าที่ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. จึงต้องหมดวาระตามไปด้วย ผู้ได้รับการแต่งตั้งจึงต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปตามวาระ
เมื่อมีการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใหม่แล้วเทศบาลต้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาทําหน้าที่ประธานกรรมการคัดเลือก
และสอบคัดเลือกใหม่ จึงเป็นเหตุจําเป็นที่ไม่สามารถดําเนินการสอบตามกําหนดเดิมได้ การที่เทศบาลรายงาน
การเปลี่ยนแปลงวันสอบให้ ก.ท.จ. ทราบจึงเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

3.3 ส่งรายงานการดําเนินการทางวินัย
ตามที่ ค ณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ในการประชุ ม
ครั้ ง ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาลส่ง
รายงานการดําเนินการทางวินัยไปให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจาก
ราชการพิ จ ารณาทํา ความเห็ น เสนอก่ อ นการพิ จ ารณาและมี ม ติ ข องคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล
ตามนั ย ข้ อ 87 วรรคสาม แห่งประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559 นั้น
เลขานุการ ก.ท.จ. ได้รับรายงานการดําเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลของเทศบาล
เมืองประจวบคีรีขันธ์ จํานวน 3 ราย ซึ่งถูกกล่าวหาวากระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงกรณีจัดทําสัญญาซือ้ ขายรถยนต์
ดับเพลิงกู้ภัยแบบกระเช้าบันได ชนิด 10 ล้อ ก่อนที่เทศบาลจะจัดทําสัญญากู้เงินกับสํานักงานกองทุนพัฒนา
เมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน โดยเทศบาลได้ดําเนินการสอบสวนแล้วให้ว่ากล่าวตักเตือน ดังนี้
1. นายภัทรชัย วงศ์ทองดี ตําแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
2. นางจิดาภา ชาญณรงค์ ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
3. นางสุประวีณ สุพรรณรุ่งรัศมี ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน
สําหรับลําดับที่ 3 ได้ยื่นอุทธรณ์คําสั่งลงโทษเข้ามาภายหลัง ซึ่งฝ่ายเลขาฯ จะได้แจ้ง
คณะกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการทราบ เพื่อให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พิจารณาต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ
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-๖3.4 ผลการคัดเลือกกรรมการผูแ้ ทนเทศบาลและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล
ตามที่กรรมการผู้แทนเทศบาลจากตําแหน่งปลัดเทศบาล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง และจังหวัดได้จัดให้มีการคัดเลือกผู้มาดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที่ว่างไปแล้ว นั้น
บัดนี้ การคัดเลือกได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกรรมการผู้แทนเทศบาลจาก
ตําแหน่งปลัดเทศบาล ได้ดําเนินการคัดเลือกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้
ดําเนินการคัดเลือกเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 โดยปรากฏว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้
กรรมการผู้แทนเทศบาล
1. นายสุทธิพร เที่ยงธรรม
ปลัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
2. นายฐานันดร์ นิลดํา
ปลัดเทศบาลตําบลบ้านกรูด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1. นายณัฏฐวุฒิ สมบูรณ์อยู่กมล
2. นายวรพงษ์ พูลลาภ
3. นายวิวัฒน์ โชคกิจการ
4. นายศาสตรา สุริยารังสรรค์
5. นายศักดิ์ชัย กายเพชร
6. นายสนั่น
รักษาชัฎ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
3.5 แนวทางปฏิบัติกรณีพนักงานเทศบาลไม่ชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นให้แก่สหกรณ์
ด้วย ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ได้พิจารณา
กรณีมีพนักงานเทศบาลจํานวนหนึ่ง มีพฤติกรรมเพิกเฉยชําระหนี้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น รวมถึงภาระผูกพันอื่นและกรณีดังกล่าวมีแนวโน้มจํานวนที่มากขึ้น และถือได้ว่าส่งผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์ของ อปท. และพนักงานเทศบาล ตลอดจนอาจกระทบต่อการบริหารกิจการของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ฯ แล้วเห็นว่าโดยที่ประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการ
ทางวินัย พ.ศ.2558 ข้อ 5 ได้กําหนดว่า พนักงานเทศบาลต้องรักษาวินัยตามที่กําหนดเป็นข้อห้ามและข้อ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ กรณีพนักงานเทศบาลผู้ใดเป็นลูกหนี้หรือมีภาระผูกพันอื่นย่อมมีหน้าที่ตามสัญญา
ที่ต้องชําระหนี้ตามภาระผูกพัน ดังนั้น เมื่อความปรากฏต่อนายกเทศมนตรีว่าพนักงานเทศบาลผู้ใดมีพฤติการณ์
เพิกเฉยไม่ชําระหนี้หรือภาระผูกพัน อาจถือว่าเป็นกรณีมีมูลอันควรกล่าวหาว่าไม่รักษาชื่อเสียงของตน และ
รักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทําการใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
ตามข้อ 23 วรรค 1 ให้นายกเทศมนตรี ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น หากมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระทําผิดวินัยต้องพิจารณาดําเนินการทางวินัยกับพนักงานเทศบาลผู้นั้นตามความร้ายแรงแห่งกรณี ตามข้อ 24
ส่วนการพิจารณาความผิดและการกําหนดโทษทางวินัย ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริง
เป็นกรณี ๆ ไป โดยคํานึงถึงเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการ ความรู้สึกของสังคมต่อพฤติการณ์ที่กระทํา
ความผิด และเจตนาแห่งการกระทําความผิดประกอบด้วย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ
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-๗ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพือ่ พิจารณา

4.1 เรื่องการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน และประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
เทศบาลตํ า บลคลองวาฬ อํ า เภอเมื อ งฯ เทศบาลตํ า บลหนองพลั บ อํ า เภอหั ว หิ น
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลตําบลไร่เก่า อําเภอสามร้อยยอด เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี และเทศบาลตําบลไร่ใหม่
อําเภอกุยบุรี ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นในสายงาน
ผู้มีประสบการณ์ จํานวน 5 ราย ดังนี้
1. เทศบาลตําบลคลองวาฬ ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งนางสาวศิริพร นันทรัพย์
วุฒิ ปวส. (การค้าระหว่างประเทศ) ตําแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน ขั้น 15,720 บาท เลขที่ตําแหน่ง
29-2-01-4102-001 สํานักปลัดเทศบาล ซึ่งได้ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1
และระดับ 2 และตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านงาน
ทะเบียน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 7 ปี 11 เดือน (วันที่ 1 ธ.ค.51 - 1 พ.ย.๕๙) ผ่านการประเมินผลงาน
จากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดให้ดํารงตําแหน่งที่
สูงขึ้นในตําแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียนชํานาญงาน ขั้น 15,800 บาท เลขที่ตําแหน่งและสายงานเดิม โดยผ่านการ
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๕9
2. เทศบาลตําบลหนองพลับ ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้งนางสาววาสนา พึ่งพงษ์
วุฒิ รป.บ. (บริหารรัฐ กิจ) ตํ าแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ขั้ น 23,340 บาท เลขที่
ตําแหน่ง 29-2-01-3104-001 ฝ่ายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล ซึ่งได้ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่ง
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการ
ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจําตัวประชาชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 6 ปี - เดือน
(วันที่ 18 พ.ย.53 - 29 พ.ย.๕๙) ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคล
จากผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นในตําแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชํานาญการ ขั้น 23,550 บาท เลขที่ตําแหน่งและสายงานเดิม โดยผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการ
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๕9
3. เทศบาลตําบลไร่เก่า ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้งนางสาวพัทธนันท์ มีน้อย
วุ ฒ ิ ปวส. (การตลาด) ตํ า แหน่ ง เจ้ า พนั ก งานทะเบีย นปฏิ บั ติง าน ขั้ น 15,720 บาท เลขที่ ตํ าแหน่ ง
29-2-01-4102-001 สํานักปลัดเทศบาล ซึ่งได้ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2
และตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านงานทะเบียน หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 4 ปี - เดือน (วันที่ 1 พ.ย.55 - 18
พ.ย.๕๙) ผ่านการประเมินผลงานจาก
คณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดให้ดํารงตําแหน่งที่
สูงขึ้นในตําแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียนชํานาญงาน ขั้น 15,800 บาท เลขที่ตําแหน่งและสายงานเดิม โดยผ่านการ
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๕9
4. เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้งจ่าอากาศเอกหญิงฐิติศิริพร ดํานุ่น วุฒิ วท.บ. (สถิติประยุกต์) ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ขั้น 12,970 บาท
เลขที่ตําแหน่ง 29-2-08-4101-001 กองการศึกษา ซึ่งได้ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งสายงานเริ่มต้น
เทียบได้กับระดับ 1 และระดับ 2 และตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลารวมกันในการ
ปฏิบัติงานด้านงานธุรการหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 8 ปี 5 เดือน (วันที่ 28 เม.ย.51 - 30 ก.ย.59 โดยนํา
ระยะเวลาขณะเป็นข้าราชการทหารตําแหน่งเสมียนระหว่างวันที่ 28 เม.ย.51 - 3 ส.ค.57 นํามานับรวมเป็น
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-๘เวลาเกี่ยวข้องเกื้อกู ล กันได้ ร้ อ ยละ 100 ของระยะเวลาการดํารงตําแหน่งตามมติ ก.ท. ครั้งที่ 8/2551
เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2551 ของหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว25 ลงวันที่ 2
มีนาคม 2549) ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผู้บังคับบัญชา
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ขั้น 13,470 บาท
เลขที่ตําแหน่งและสายงานเดิม โดยผ่านการประเมิน ผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 30 กันยายน ๒๕๕9
5. เทศบาลตําบลไร่ใหม่ ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้งนางพัทธ์ธีรา กัลยสิริภัสร์
วุฒิ บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ขั้น 15,140 บาท เลขที่ตําแหน่ง
29-2-04-4204-001 กองคลัง ซึ่งได้ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และ
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ หรือ
งานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาแล้ ว 4 ปี 11 เดื อ น (วั น ที่ 4 ม.ค.55 - 8 ธ.ค.๕๙) ผ่ า นการประเมิ น ผลงานจาก
คณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดให้ดํารงตําแหน่งที่
สูงขึ้นในตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน ขั้น 15,430 บาท เลขที่ตําแหน่งและสายงานเดิม โดย
ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๕9
ข้อระเบียบ
๑. หนั ง สื อ สํา นั ก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๕
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับ การได้รับเงิน
ประจํ า ตํ า แหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บชํ า นาญการในสายงานวิ ช าชี พ และการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน กรณีการเลื่อนระดับครั้งแรกของตําแหน่งแต่ละประเภทตําแหน่ง เช่น การเลื่อนระดับ
ประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงาน ไประดับชํานาญงาน ให้ใช้วิธีการประเมินผลงานโดยใช้หลักเกณฑ์การเลื่อน
ระดับนอกระดับควบของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ และเทียบระดับตําแหน่งจากระบบซีเป็น
ระบบแท่งตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหน่งและมาตรฐานของตําแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอนุโลม
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๐ ลงวัน ที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหน่งและมาตรฐานของตําแหน่ง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
การเลื่อนในระดับชํานาญงาน
ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1/2 และ
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของตําแหน่งที่จะ
แต่งตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
1. ไม่น้อยกว่า 6 ปี สําหรับผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
2. ไม่น้อยกว่า 5 ปี สําหรับผู้มีประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
3. ไม่น้อยกว่า 4 ปี สําหรับผู้มีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
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-๙การเลื่อนในระดับชํานาญการ
ดํ า รงตํ า แหน่ ง หรื อ เคยดํ า รงตํ า แหน่ ง สํ า หรั บ สายงานเริ่ ม ต้ น จากระดั บ 3 และ
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ โดยต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของตําแหน่งที่จะ
แต่งตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
1. ไม่น้อยกว่า 6 ปี สําหรับผูม้ ีปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง
2. ไม่น้อยกว่า 4 ปี สําหรับผูม้ ีปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง
3. ไม่น้อยกว่า 2 ปี สําหรับผูม้ ีปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้
ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
(โดยการนับระยะเวลาตาม ข้อ 1 – 3 หากเป็นผู้เปลี่ยนสายงานจากสายงานเริ่มต้นจาก
ระดับ 1 หรือระดับ 2 มาเป็นสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ให้ใช้แนวทางการนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งใน
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 มานับรวมเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกับสายงาน
เริ่มต้นจากระดับ 3 ตามนัยหนังสือ สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 33 ลงวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2548)
3. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจัง หวัด ประจวบคีรีขัน ธ์
เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
ข้อ ๑๘๒ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งที่
กําหนดเป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในตําแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒
(๘) วิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
(ก) ตําแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งให้เสนอ ก.ท.จ.
พิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง ฯ
(ข) ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมิน
ผลงาน ประกอบด้วย ฯลฯ
(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การประเมินบุคคลและ
ผลงานให้เป็นไปตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้
(๙) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผูส้ ั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยผ่านความเห็นชอบจาก
ก.ท.จ. และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ข้อ 183 การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้นสําหรับตําแหน่งที่
กําหนดเป็นตําแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
(๘) วิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
(ก) ตําแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งให้เสนอ ก.ท.จ.
พิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง ฯ
(ข) ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมิน
ผลงาน ประกอบด้วย ฯลฯ
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- ๑๐ (4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน
ให้เป็นไปตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้
(๙) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผูส้ ั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยผ่านความเห็นชอบจาก
ก.ท.จ. และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ
4.2 เรื่องการโอน และการย้ายพนักงานเทศบาล
ส่วนที่ ๑ การโอนพนักงานเทศบาล
ผู้ ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลตําบล กม.5 อําเภอเมืองฯ เทศบาลตําบลหนองพลับ
อําเภอหัวหิน เทศบาลตําบลเขาน้อย อําเภอปราณบุรี และเทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ อําเภอบางสะพาน
ขอความเห็นชอบโอนพนักงานเทศบาล จํานวน 6 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ขอความเห็นชอบโอนนายชาลี ทองย้อย วุฒิ ค.บ.
(คอมพิวเตอร์) พนักงานครูเทศบาล ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ขั้น 24,930 บาท เลขที่ตําแหน่ง 16249-2
โรงเรี ย นเทศบาลบ้ า นหนองบั ว กองการศึ ก ษา เทศบาลเมื อ งประจวบคี รี ขั น ธ์ อํ า เภอเมื อ งฯ จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ไปดํารงตําแหน่งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ขั้น 24,930 บาท เลขที่
ตําแหน่ง 06032-2 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส กองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบุรี อําเภอเมืองฯ
จั ง หวั ด เพชรบุ รี โดยเทศบาลเมื อ งเพชรบุ รี ยิ น ดี รั บ โอนพนั ก งานครู เ ทศบาลดั ง กล่ า ว และเทศบาลเมื อ ง
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (ใกล้ภูมิลําเนา, ดูแลมารดาบิดา)
2. เทศบาลตําบล กม.5 ขอความเห็นชอบโอนนางสาววารินทร์ พิชัยแก้ว วุฒิ ศศ.บ.
(อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) พนักงานเทศบาล ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ขั้น 23,080 บาท
เลขที่ ตํ า แหน่ ง 29-2-01-3103-001 สํ านั ก ปลั ด เทศบาล เทศบาลตํ า บล กม.5 อํ า เภอเมื อ งฯ จั ง หวั ด
ประจวบคี รี ขั น ธ์ โอนไปดํ า รงตํ า แหน่ ง เป็ น พนั ก งานส่ ว นตํ า บล ตํ า แหน่ ง นั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลชํ า นาญการ
ขั้น 23,080 บาท เลขที่ตําแหน่ง 11-3-01-3102-001 สํานักงานปลัด อบต. อบต.พ้อแดง อําเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร โดย อบต.พ้อแดง ยินดีรับโอนพนักงานเทศบาลดังกล่าว และเทศบาลตําบล กม.5 ซึ่งเป็นต้นสังกัด
ไม่ขัดข้องในการให้โอน (ดูแลครอบครัว)
3. เทศบาลตําบลหนองพลับ ขอความเห็นชอบโอนนางศศธร ทองพร วุฒิ บธ.บ. (การ
จัดการทั่วไป) พนักงานเทศบาล ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ขั้น 20,360 บาท เลขที่ตําแหน่ง
29-2-01-4101-001 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โอนไปดํารงตําแหน่งเป็นพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ขั้น 20,360 บาท เลขที่
ตําแหน่ง 29-3-01-4101-001 สํานักงานปลัด อบต. อบต.ปากแพรก อําเภอบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดย อบต.ปากแพรก ยินดีรับโอนพนักงานเทศบาลดังกล่าว และเทศบาลตําบลหนองพลับ
ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (เพิ่มพูนประสบการณ์)
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- ๑๑ 4. เทศบาลตําบลเขาน้อย ขอความเห็นชอบโอนพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย ดังนี้
4.1 นางสาวกรรณิกา บุญธรรม วุฒิ รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) พนักงานเทศบาล
ตําแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ขั้น 19,480 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-01-3104-001
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเขาน้อย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โอนไปดํารงตําแหน่งเป็นพนักงาน
ส่วนตําบล ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ขั้น 19,480 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-3-01-3102-001
สํานักงานปลัด อบต. อบต.แสงอรุณ อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย อบต.แสงอรุณ ยินดีรับโอน
พนักงานเทศบาลดังกล่าว และเทศบาลตําบลเขาน้อย ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (ดูแลมารดาบิดา
ที่กําลังป่วย, เพิ่มพูนประสบการณ์)
4.2 รับโอนนางเทวธิดา วงศ์สายจันทร์ วุฒิ ค.ม.(การบริหารการศึกษา) และวุฒิ
ค.บ. (สังคมศึกษา) พนักงานครูเทศบาล ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ขั้น 21,150 บาท (1 เม.ย.59) เลขที่
ตําแหน่ง 04745-2 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก (หลวงปู่คําอุปถัมภ์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาดํารงตําแหน่งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1
ขั้น 21,150 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29127-2 (ถ) โรงเรียนค่ายธนะรัชต์ กองการศึกษา เทศบาลตําบลเขาน้อย
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเทศบาลตําบลเขาน้อย ยินดีรับโอนพนักงานครูเทศบาลดังกล่าว
และเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (ดูแลครอบครัว, ลดภาระค่าใช้จ่าย)
5. เทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ ขอความเห็นชอบรับโอนนายประยุทธ แก้วน้อย วุฒิ ศศ.บ.
(รัฐศาสตร์) พนักงานเทศบาล ตําแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ขั้น 36,450 บาท
เลขที่ตําแหน่ง 18-2-00-1101-001 เทศบาลเมืองสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มาดํารง
ตําแหน่งเป็นพนักงานเทศบาล ตําแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ขั้น 36,450 บาท
เลขที่ตําแหน่ง 29-2-00-1101-001 เทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยเทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ ยินดีรับโอนพนักงานเทศบาลดังกล่าว และเทศบาลเมืองสามพราน ซึ่งเป็นต้นสังกัด
ไม่ขัดข้องในการให้โอน (ดูแลบิดามารดาที่ชรา)
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์ เรื่ อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้ อ ๑๕๒ การโอนพนั ก งานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่ ง ไปแต่ งตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ าแหน่ ง
พนักงานเทศบาลในเทศบาลอีกแห่งหนึ่ง ให้โอนและแต่งตั้งจากพนักงานเทศบาลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้สอบแข่งขันได้ หรือสอบคัดเลือกได้ในตําแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น หรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
(๓) ผูข้ อโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนตําแหน่งในตําแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกัน
ระหว่างเทศบาล หรือผูข้ อโอนมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลตามข้อ ๑๖๗
ข้ อ ๑๖๗ วรรคสอง การโอนพนั ก งานเทศบาลอื่ น มาแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ผู้ปฏิบัติงานในเทศบาล อาจกระทําได้โดยความสมัครใจของผู้จะขอโอนและได้รับความยินยอมจากนายกเทศมนตรี
ของเทศบาลที่จะรับโอนนั้น เมื่อ ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีออกคําสั่งแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิมและได้รับเงินเดือนในขั้นไม่สูงกว่าเดิม
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- ๑๒ ฝ่ า ยเลขาฯ ได้ ต รวจสอบการโอนของพนั ก งานเทศบาลดั ง กล่ า วแล้ ว ต้ น สั ง กั ด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด โดยไม่ขัดข้องในการรับโอนและให้โอน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 26 ธันวาคม 2559

ส่วนที่ 2 การย้ายพนักงานเทศบาล
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน ขอความเห็นชอบย้ายนางสาวพิไลพร ทองอาบ
วุฒิ รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ขั้น 26,980 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-01-2101-003 ฝ่ายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล ให้ดํารงตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ขั้น 26,980 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-01-2101-002
ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองพลับ
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 140 การย้ายพนักงานเทศบาล ผู้ดํารงตําแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอีก
ตําแหน่งหนึ่ง ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในประเภทและระดับเดียวกันโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) กรณี การย้ ายไปดํ ารงตํ าแหน่ งประเภทและระดั บเดี ยวกั นที่ ว่ างในแผน
อัตรากําลังสามปี ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น
(2) กรณีการย้ายสับเปลี่ยนตําแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้นั้นต้องมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น
ข้อ 142 การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ดํารงตําแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใน
สายงานและประเภทเดิม ให้สั่งย้ายไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับเดิมและให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้
ต้องเป็นตําแหน่งว่างในแผนอัตรากําลังสามปี หรือเป็นการย้ายสับเปลี่ยนในตําแหน่งเดียวกัน
ข้อ 145 การย้ายพนักงานเทศบาลไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงานประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงาน หรือระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับ
เชี่ยวชาญ พนักงานเทศบาลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งและตรง
ตามความรู้ ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหน่งในตําแหน่งนั้นด้วย โดยต้องผ่านการ
ประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานหรือผลงานตามประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาลให้ดํารงตําแหน่งระดับที่สูงขึ้นด้วย ดังนี้
(1) กรณีการย้ายมาดํารงตําแหน่งในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการประเมินบุคคล
และการปฏิบัติงาน
(2) กรณีการย้ายมาดํารงตําแหน่งในกลุ่มงานที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการประเมินบุคคลการ
ปฏิบัติงาน และผลงาน”
ข้อ 146 การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นไปดํารง
ตําแหน่งประเภทและระดับเดียวกันแต่ต่างสายงาน ผู้นั้นจะต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งของตําแหน่งนั้น และจะต้องเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
๑๒/24

- ๑๓ สําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามวรรคหนึ่งหากมีความประสงค์จะย้ายต่างสายงานให้
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคความรู้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) และภาค
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) โดยไม่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกแต่อย่างใด
การย้ายพนักงานเทศบาลซึ่งดํารงตําแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการไปดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้นในตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นหรือผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นไปดํารง
ตํา แหน่ง สูง ขึ้น ในตํ า แหน่ง ประเภทบริห ารท้อ งถิ่น ผู้นั้น จะต้อ งมีค ุณ วุฒิต รงตามคุ ณสมบัติ เฉพาะสําหรั บ
ตําแหน่งของตําแหน่งนั้น และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกที่กําหนด
ฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบแล้ว เป็นการย้ายไปดํารงตําแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างในแผน
อัตรากําลังสามปี พนักงานเทศบาลผู้ขอย้ายมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ขอย้าย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๕9

๔.3 เรื่องพนักงานเทศบาลขอลาออกจากราชการ
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน ขอความเห็นชอบให้นายพิสุทธิ์ สุจริตธรรม พนักงานเทศบาล
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน ขั้น 27,030 บาท ตําแหน่งเลขที่ 29-2-09-4204-003
งานเร่งรัดรายได้ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองการประปา ขอลาออกจากราชการเนื่องจากรับราชการมานานและ
ต้องการไปประกอบอาชีพส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2560 (ยื่นหนังสือวันที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๕9)
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินยั การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่
๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิม่ เติม
ข้อ ๘๓ พนักงานเทศบาลออกจากราชการเมื่อ
(๓) ลาออกจากราชการ และได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือการลาออก
มีผลตามข้อ ๘๔
ฯลฯ
ข้อ ๘๔ พนักงานเทศบาลผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการตามข้อนี้ให้ยื่นหนังสือ
ขอลาออกต่อนายกเทศมนตรี หรือให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ออกคําสั่งให้ลาออกจากราชการ โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก่อน
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบการลาออกดังกล่าวแล้วได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ
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- ๑๔ 4.4 เรื่องพนักงานจ้างขอลาออกจากราชการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลตําบลเขาน้อย อําเภอปราณบุรี ขอความเห็นชอบให้นายภาณุวัตร ธรรมเนียม
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างสํารวจ กองคลัง อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,490 บาท ลาออก
จากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว (ยื่นหนังสือวันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๕9)
ข้อระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๕๕ ในสัญญาจ้าง พนักงานผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้ยื่น
หนังสือขอลาออกต่อนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล โดยอนุโลม
2. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจัง หวัด ประจวบคีรีขัน ธ์ เรื่อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
ข้อ 5 พนักงานเทศบาลออกจากราชการเมื่อ
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือการลาออกมีผล
ตามข้อ ๒๔
ข้อ ๒๔ พนักงานเทศบาลผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือขอ
ลาออกต่อนายกเทศมนตรี ซึ่งมีสาระสําคัญ ตามแบบ ลก.๑ ท้ายประกาศหลักเกณฑ์นี้ เพื่อให้นายกเทศมนตรีเป็น
ผู้ออกคําสั่งให้ลาออกจากราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบการลาออกดังกล่าวแล้วได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ

4.5 เรื่อง การจ้างพนักงานจ้าง
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมือง ฯ และ
เทศบาลตําบลร่อนทอง อําเภอบางสะพาน ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 6 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมืองหัวหิน ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 2 ราย ดังนี้
1.1 นางสาวจันทิมา แจ่มจํารัส วุฒิ ค.บ.(คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์) (หลักสูตร 5 ปี)
มีใบประกอบวิชาชีพครูเลขที่ 58109000269815 เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอก
คณิ ต ศาสตร์ อั ต ราค่ า ตอบแทนเดื อ นละ 15,800บาท โรงเรี ย นเทศบาลบ้ า นบ่ อ ฝ้า ย (สั ง ฆประชาอุ ทิ ศ )
กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน (ทดแทนคนเดิม)
1.2 นางสาวพิทยารัตน์ นาเมือง วุฒิ ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มีใบ
ประกอบวิ ชาชี พครู เลขที่ 59109000301504 เป็ นพนั กงานจ้ างตามภารกิ จ ตํ าแหน่ ง ผู้ ช่ วยครู วิ ชาเอก
ภาษาอังกฤษ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,800บาท โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) กองการศึกษา
เทศบาลเมืองหัวหิน (ทดแทนคนเดิม)
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- ๑๕ 2. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 3 ราย ดังนี้
2.1 นางสาวนารีรัตน์ นาคนงนุช วุฒิ ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท กองสวัสดิการ
สังคม เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (ทดแทนคนเดิม)
2.2 นายสันต์ชัย ชุมพล วุฒิ ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) มีหนังสือรับรองประสบการณ์
การขั บรถยนต์ไม่น้ อยกว่ า 5 ปี เป็ นพนั กงานจ้ างตามภารกิจ (ทักษะ) ตํ าแหน่ ง พนั กงานขั บรถยนต์ อั ตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (ทดแทนคนเดิม)
2.3 นายศั ก ดา แซ่ อื้ อ วุ ฒิ ปวส.(การก่ อ สร้ า ง) เป็ น พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ
ตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยนายช่ า งเขี ย นแบบ อั ต ราค่ า ตอบแทนเดื อ นละ 11,500 บาท กองช่ า ง เทศบาลเมื อ ง
ประจวบคีรีขันธ์ (ทดแทนคนเดิม)
3. เทศบาลตําบลร่อนทอง ขอความเห็นชอบจ้างนายเอกชัย คุ้มครอง วุฒิ ม.6 เป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจั กรกลขนาดเบา (รถกระเช้าไฟฟ้า) อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท กองช่าง เทศบาลตําบลร่อนทอง (ทดแทนคนเดิม)
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๕ ในการกําหนดตําแหน่งของพนักงานจ้าง ให้เทศบาลกําหนดและเสนอขอ
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
การกําหนดตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้จําแนกตําแหน่งตามลักษณะงาน ดังต่อไปนี้
(๑) พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่
(๑.๑) ตําแหน่งสําหรับผู้มีคณ
ุ วุฒิ
(๑.๒) ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ
(๑.๓) ตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
(๒) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(๓) พนักงานจ้างทั่วไป
ฯลฯ
ข้อ ๗
ให้เทศบาลจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจ้างเป็นระยะเวลาสามปี โดยให้
สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติราชการของเทศบาลและงบประมาณ ทั้งนี้ตามแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลัง
พนักงานจ้างที่กําหนดใน หมวด 3
กรอบอัตรากําลังพนักงานจ้างของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง จะต้องเสนอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลเพื่อให้ความเห็นชอบ
ในกรณีทมี่ ีเหตุผลความจําเป็น เทศบาลอาจขอเปลี่ยนกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้างได้
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ข้อ ๙ การจ้างพนักงานจ้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลก่อนจึงทําสัญญาได้ โดยพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ทําสัญญาจ้างไม่
เกินคราวละ ๔ ปี
สําหรับพนักงานจ้างทั่วไปให้ทําสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี หรือตามโครงการที่มี
กําหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาได้ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและความจําเป็น
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- ๑๖ ความเห็น
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่เทศบาลขอจ้างแล้วมีคุณสมบัติครบถ้วน
และตําแหน่งที่ขอจ้างเป็นตําแหน่งว่างตามแผนอัตรากําลังของเทศบาล และเทศบาลมีภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคล
ไม่เกินร้อยละ 40 ตามที่กฎหมายกําหนด
มติทปี่ ระชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 26 ธันวาคม 2559
๔.6 เรื่อง การปรับปรุงตําแหน่งผู้อํานวยการกองจากระดับต้นเป็นระดับกลาง

เทศบาลตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน และเทศบาลตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
รายงานขอปรับปรุงตําแหน่งพนักงานเทศบาลตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น ให้สงู ขึ้น ดังนี้
1. กรณีเทศบาลตําบลหนองพลับ
ก.ท.จ. ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินค่างานกรณีเทศบาลตําบลหนองพลับ อํ าเภอหัวหิ น ขอความเห็นชอบปรับปรุง
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) เลขที่ตําแหน่ง 29-2-11-2105-001
กองสวัสดิการสังคม ให้สูงขึ้นอีกหนึ่งระดับเป็นผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
ระดับกลาง) ตําแหน่งเลขที่และสังกัดเดิม
ข้อเท็จจริง
เนื่องจากประกาศโครงสร้างส่วนราชการและระดับตําแหน่งของเทศบาล พ.ศ. 2559
ได้กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับปรุงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการในเทศบาลประเภทสามัญจากระดับต้น เป็น
ระดับกลาง ได้ก็ต่อเมื่อภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 ในปีงบประมาณที่ผ่านมาและในปีที่ขอมีค่าเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 35 โดยในปีงบประมาณที่ขอนั้นให้
คํานวณตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี รวมกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงตําแหน่ง และภาระ
ค่าใช้จ่ายที่รองรับผู้ดํารงตําแหน่งเดิม และได้กําหนดแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไว้ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว23 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 โดยให้คิดจากรายจ่ายที่มีการจ่ายจริง
แต่ต่อมา ก.ท. ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลใหม่ ตามหนังสือสํา นัก งาน ก.ท.
ที่ มท 0809.2/ว77 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โดยให้คิดตามแผนอัตรากําลัง เว้นแต่ประโยชน์ตอบแทนอื่น
ให้คิดจากที่จ่ายจริงในปีที่ผ่านมา และให้คิดจากที่ตั้งงบประมาณในปีปัจจุบัน จึงทําให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคล
ของเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 35 จึงต้องชะลอการขอปรับปรุงตําแหน่ง
ออกไปก่อน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งตั้งไว้ 54.86 ล้านบาท เป็น 64.09 ล้านบาท จึงทําให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคล
เมื่อคิดคํานวณตามจํานวนอัตราตําแหน่งที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังแล้วไม่เกินร้อยละ 35 และมีรายได้รวมเงิน
อุดหนุนทั่วไปที่นํามาตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีที่ผ่านมาตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป จึงผ่านเกณฑ์
เงื่อนไขในด้านภาระค่าใช้จ่ายที่สามารถขอปรับปรุงตําแหน่งได้ ดังนี้
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- ๑๗ ลําดับ
งบประมาณและภาระค่าใช้จ่าย
ที่
1. 1.1 งบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(1) งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จํานวน 54,860,755 บาท
(2) รายจ่ า ยจริ ง ด้ า นเงิ น เดื อ นและประโยชน์
ตอบแทนอื่ น ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
จํานวน 18,317,155 บาท
1.2 งบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายตามแผน
อัตรากําลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(1) งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จํานวน 64,097,047 บาท.
(2) ประมาณการรายจ่ า ยด้ า นเงิ น เดื อ นและ
ประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 จํานวน 21,006,347 บาท
1.3 ภาระค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ฯ ตามมาตรา 35
2.

รายได้ ร วมเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปที่ นํ า มาตราเป็ น
เทศบัญญัติงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา

การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายตาม
มาตรา 35 (ร้อยละ)
18,317,155 x 100
= 33.39
54,860,755

21,006,347 x 100
= 32.77
64,097,047

33.39 +32.77
= 33.๐๘
2
40,837,085

2. กรณีเทศบาลตําบลปากน้ําปราณ
เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี รายงานขอความเห็นชอบปรับปรุง
ตํา แหน่ง พนัก งานเทศบาล ตํา แหน่ง ประเภทอํา นวยการท้อ งถิ่น ให้สูง ขึ้น จากระดับ ต้น เป็น ระดับ กลาง
จํานวน 2 ตําแหน่ง ดังนี้
(1) ขอปรับปรุงตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น)
ตําแหน่งเลขที่ 29-2-04-2102-001 ให้สูงขึ้นเป็นระดับกลาง เลขที่ตําแหน่งเดิม
(2) ขอปรับปรุงตําแหน่งผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงาน
ทั่วไป ระดับต้น) ตําแหน่งเลขที่ 29-2-07-2101-004 ให้สูงขึ้นเป็นระดับกลาง เลขที่ตําแหน่งเดิม
ข้อเท็จจริง
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐานของเทศบาลในด้านภารค่าใช้จ่าย
ด้านบุคคล และรายได้รวมเงินอุดหนุนที่นํามาตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้ว
ปรากฏผล ดังนี้
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- ๑๘ ลําดับที่

งบประมาณและภาระค่าใช้จ่าย

1.

1.1 งบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(1) งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จํานวน 53,000,000 บาท
(2) รายจ่ายจริงด้านเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จํานวน 18,886,919 บาท
1.2 งบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายตามแผน
อัตรากําลังในปีงบประมาณปี 2560
(1) งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จํานวน 67,400,000 บาท.
(2) ประมาณการรายจ่ายด้านเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จํานวน 21,070,840 บาท
1.3 ภาระค่าใช้จ่ายเฉลี่ยฯ ตามมาตรา 35

2.

รายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไปที่นํามาตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา

การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายตาม
มาตรา 35 (ร้อยละ)
18,886,919 x 100
= 35.64
53,000,000

21,070,840 x 100
= 31.26
67,400,000

35.64 +31.26
= 33.45
2
48,970,327.56

ข้อระเบียบ
1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตําแหน่งของเทศบาล พ.ศ. 2559
ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
ข้อ 5 การกําหนดตําแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ได้แก่ ตําแหน่ง
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย ให้เป็นระดับใดนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทเทศบาล
สําหรับตําแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ตําแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ
จะเป็นระดับใดนั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนระดับ
ข้อ 6 เทศบาลประเภทสามัญ ให้มีระดับตําแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังนี้
6.5 การกํ า หนดตํ า แหน่ง หรือ ปรับ ปรุง ตํ า แหน่ง รองปลัด เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการจากระดับต้น เป็นระดับกลางนั้น ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณา
เห็นชอบภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(๑) ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในปีงบประมาณที่ผ่านมาและในปีที่ขอปรับปรุงตําแหน่งเฉลี่ยแล้วไม่เกิน
ร้อยละ 35 โดยให้คํานวณภาระค่าใช้จ่ายตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
(2) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ ก.ท. กําหนด
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- ๑๙ (3) การกํ า หนดหรื อ ปรั บ ปรุ ง ตํ า แหน่ ง รองปลั ด เทศบาลเป็ น ตํ า แหน่ ง
ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา ให้ประเมินค่างานด้านปริมาณงานและคุณภาพงานจาก
คําสั่งซึ่งปลัดเทศบาลได้มอบหมายให้ตําแหน่งรองปลัดเทศบาลเลขที่ตําแหน่งนั้น รับผิดชอบกลั่นกรองงาน
ส่วนราชการประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง อย่างน้อย 1 ส่วนราชการ
(4) การกําหนดหรือปรับปรุงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ เป็นตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง ต้องผ่านการประเมินค่างานตามที่ ก.ท. กําหนด
2. หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว77 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
เรื่อง แนวทางการปรับปรุงตําแหน่งสายงานผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง
1.4 การกําหนดหรือปรับปรุงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการเป็นตําแหน่งประเภท
อํานวยการท้องถิ่นระดับกลางต้องผ่านการประเมินค่างานตามที่ ก.ท. กําหนดนั้น ให้ถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดขนาดเทศบาลและการกําหนด
ระดับตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และ
ประเมินค่างานตามหนั งสือสํ านั ก งาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 141 ลงวันที่ 21 กั นยายน 2550 และ
สํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 142 ลงวันที่ 21 กันยายน 2550 เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งหรือปรับปรุง
ส่วนราชการเป็น “สํานัก” หรือ “กอง” โดยอนุโลม
3. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกําหนดขนาดเทศบาลและการกําหนดระดับตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553
การกํ า หนดตํ า แหน่ ง หั ว หน้ า ส่ ว นราชการระดั บ กองหรื อ เที ย บเท่ า ระดั บ 8
เทศบาลมีรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไปในปีงบประมาณที่ผ่านมาตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมเงินกู้)
4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดตั้งหรือปรับปรุงส่วนราชการเป็น “สํานัก” หรือ “กอง”
ข้ อ 5 ให้ ก.ท.จ. แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลที่ เ ห็ น สมควรจํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า 3 คน เป็ น
คณะกรรมการประเมิน โดยมีท้องถิ่นจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
ความเห็น
ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้วเทศบาลตําบลหนองพลับ และเทศบาลตําบลปากน้ําปราณ
มีค่าใช้จ่ายด้านบุคคล ตามมาตรา 35 เฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 35 และมีรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไปที่นํามาตราเป็น
เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ที่ ผ่า นมามากกว่ า 40 ล้ า นบาทขึ้น ไป จึ ง อยู่ ใ นเกณฑ์ที่ ส ามารถ
ขอปรับปรุงตําแหน่งผู้อํานวยการกองจากระดับต้นเป็นระดับกลางได้ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ตัวชี้วัดในมิติการประเมินค่างานต่อไป ดังนี้
กรณีเทศบาลตําบลหนองพลับ
1. นายณัฏฐวุฒิ สมบูรณ์อยู่กมล ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธาน
2. หัวหน้าสํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือผู้แทน
กรรมการ
3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดคีรีขันธ์ หรือผู้แทน
กรรมการ
4. ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กรรมการ/เลขานุการ
5. หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙/24

- ๒๐ กรณีเทศบาลตําบลปากน้ําปราณ
1. นายศักดิ์ชัย กายเพชร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. หัวหน้าสํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือผู้แทน
3. คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือผู้แทน
4. ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5. หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ
4.7 เรื่อง พนักงานเทศบาลอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัย

ต้นเรื่อง
1. เทศบาลเมื อ งประจวบคี รี ขั น ธ์ รายงานการสอบสวนวิ นั ย นางสุ ป ระวี ณ
สุพรรณรุ่งรัศมี ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงกรณีได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดทําประกาศการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทําสัญญาซื้อขาย
รถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยแบบกระเช้าบันได ชนิด 10 ล้อ ก่อนที่เทศบาลจะจัดทําสัญญากู้เงินกับสํานักงานกองทุน
พั ฒ นาเมื อ งในภู มิ ภ าค ธนาคารออมสิ น โดยเทศบาลได้ ดํ า เนิ น การสอบสวนแล้ ว เห็ น ว่ า การกระทํ า ของ
นางสุประวีณ สุพรรณรุ่งรัศมี เป็นการปฏิบัติราชการที่มิได้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่กําหนดกรณี
เงินกู้มีเงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ผูกพันเมื่อได้รับเงินประจํางวด หรือก่อหนี้ผูกพันเมื่อได้จัดทําสัญญาเงินกู้แล้ว แต่มิได้
จงใจที่จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว หากแต่ได้ดําเนินการโดยไม่ได้ใช้ความอุตสาหะ เอาใจใส่ในการศึกษา
ระเบียบของทางราชการให้รอบคอบ จึงมีคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 3 เดือน
2. นางสุประวีณ สุพรรณรุ่งรัศมี ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน เทศบาล
เมืองประจวบคีรีขันธ์ อุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัยตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 3 เดือน กรณีถูกกล่าวหาว่า
กระทําผิดวินัย โดยเป็นผู้รับผิดชอบจัดทําประกาศการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทําสัญญาซื้อ
ขายรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยแบบกระเช้าบันได ชนิด 10 ล้อ ก่อนที่เทศบาลจะจัดทําสัญญากู้เงินกับสํานักงาน
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน โดยเห็นว่าแม้ตนเองจะได้กระทําผิดจริงตามข้อกล่าวหาแต่ไม่
น่าจะต้องได้รับโทษหนักถึงขั้นตัดเงินเดือน
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
ข้อ ๕ พนักงานเทศบาลผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากเหตุหนึ่งเหตุใด
ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 ดังต่อไปนี้
(๑) ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสําหรับพนักงานเทศบาล ตาม
ข้อ ๕ (๔)
(๒) เจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ําเสมอ ตามข้อ ๖ (๑)
(๓) ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลกําหนด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ตามข้อ ๖ (๕)
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- ๒๑ (๔) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ตามข้อ ๗
(๕) ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนซึ่งการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัด
พอที่จะฟังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ แต่มีมลทินหรือมัวหมองในเรื่องที่ถูกสอบสวน ถ้าให้รับ
ราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการตามข้อ ๘
(๖) ต้องรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล หรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด
ให้จําคุกในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่
ออกจากราชการ ตามข้อ ๙
ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง การอุทธรณ์และการ
พิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามหมวดนี้
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือคําสั่งให้ออก
จากราชการ
ข้อ ๙ การอุทธรณ์คําสั่งตามข้อ ๕ ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อ
ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ทําความเห็นเสนอ และเมื่อคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล มีมติเป็นประการใดให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแจ้งนายกเทศมนตรีสั่งหรือปฏิบัติให้
เป็นไปตามนั้น
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามวรรคหนึ่ง ให้นํา
ข้อ ๘๕ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า ของประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทาง
วินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ฝ่ายเลขานุการ พิจารณาแล้วเห็นควรส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และร้องทุกข์ พิจารณาทําความเห็นเสนอ ก.ท.จ. พิจารณามีมติต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

4.8 เรื่อง พนักงานเทศบาลร้องทุกข์ขอให้แก้ไขการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง
นายสัญญา สายน้ําผึ้ง ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่างสุขาภิบาล นายอุเทน สมบูรณ์
ตําแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส นายสุวัฒน์ พิพัฒน์พล ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลชํานาญงาน และนางบุศรินทร์ สันตะกิจ
ลูกจ้างประจําตําแหน่งภารโรง ร้องทุกข์ขอให้แก้ไขการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องของนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กรณี
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยอย่างร้ายแรงผู้ร้อง โดยไม่ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาใน
เบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยหรือไม่ใน 4 กรณี ดังนี้
1. กรณีเครื่องชั่งน้ําหนักขยะชํารุดเสียหายไม่สามารถใช้การได้ แต่มีการเบิกเงิน
เป็นค่าจ้างเก็บขนขยะมูลฝอยให้กับผู้รับจ้าง
2. กรณีกองช่างสุขาภิบาล งานกํ าจั ดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิ กูล ได้มีหนังสือถึง
กรรมการบริหารบริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นเนอยี่ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ จํากัด ให้หยุดการเดินระบบทั้งหมด
ของโรงงานคัดแยกขยะพลาสติกน้ํามัน โดยจัดทําหนังสือราชการย้อนหลังและออกเลขสวมเลขหนังสือราชการ
ที่เคยออกไว้แล้ว
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- ๒๒ 3. กรณีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ํามันเชื้อเพลิง
สิ้นอายุใบอนุญาต และไม่ดําเนินการยื่นคําขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานภายในกําหนดเวลา จนเป็น
เหตุให้ไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
4. กรณีการขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งใน
หน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่ได้มีหนังสือว่ากล่าวตักเตือนแต่ผู้ร้องทุกข์ไม่ยอมรับการว่ากล่าวตักเตือน
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
ข้อ ๒๗ พนักงานเทศบาลผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่
ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจต่อตน หรือมีกรณีที่ไม่อาจยื่น
อุทธรณ์ตามหมวด ๒ ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ โดยให้ร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้
ร้องทุกข์
การร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาอื่นที่
มิใช่นายกเทศมนตรี ให้ร้องทุกข์ต่อนายกเทศมนตรี หากผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับคําชี้แจงจากนายกเทศมนตรีภายใน
สิบห้าวัน หรือได้รับคําชี้แจงไม่เป็นที่พอใจ ให้ดําเนินการตามวรรคสาม
การร้องทุกข์กรณีนายกเทศมนตรีไม่ดําเนินการตามวรรคสอง หรือกรณีเหตุแห่งการ
ร้ อ งทุ ก ข์ เ กิ ด จากนายกเทศมนตรี ให้ ร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ คณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล เพื่ อ ส่ ง เรื่ อ งให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามข้อ ๙ พิจารณาทําความเห็นเสนอ และคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลได้รับเรื่องร้องทุกข์ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติเป็นประการใด ให้นายกเทศมนตรีสั่งหรือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นโดยพลัน มติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลให้ถือเป็นที่สุด
ฝ่ายเลขานุการ พิจารณาแล้วเห็นควรส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และร้องทุกข์ พิจารณาทําความเห็นเสนอ ก.ท.จ. พิจารณามีมติต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.9 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทําและปรับปรุงแผน
อัตรากําลังพนักงานเทศบาล และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 3 ปี
เรื่องเดิม
ก.ท.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติให้
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกรองการจัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างไว้ตามคําสั่ง ก.ท.จ. ที่ 3/๒๕๕6 ลงวันที่ 25 มีนาคม ๒๕๕6 เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบกลั่นกรอง
เหตุผลความจําเป็นในการขอจัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังก่อนเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาต่อไป
ข้อเท็จจริง
เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการ
พิ จ ารณากลั่ น กรองการปรั บ ปรุ ง แผนอั ต รากํ า ลั ง ได้ ค รบวาระการดํ า รงตํ า แหน่ ง จึ ง ต้ อ งพ้ น จากการเป็ น
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการปรับปรุงแผนอัตรากําลังไปด้วย จึงเห็นควรปรับปรุง
คําสั่งใหม่
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- ๒๓ ความเห็น
ฝ่ายเลขานุการ พิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงคําสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การปรับปรุงแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาลและแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง ดังนี้
๑. คณะอนุกรรมการรับผิดชอบเทศบาลเขตพื้นที่อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
๑.๑ นายศาสตรา สุริยารังสรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ
๑.๒ ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อนุกรรมการ
๑.๓ ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อนุกรรมการ/เลขานุการ
๑.๔ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒. คณะอนุกรรมการรับผิดชอบเทศบาลเขตพื้นที่อําเภอหัวหิน และ
อําเภอสามร้อยยอด
๒.๑ นายณัฏฐวุฒิ สมบูรณ์อยู่กมล ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ
๒.๒ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อนุกรรมการ
๒.๓ ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อนุกรรมการ/เลขานุการ
๒.๔ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓. คณะอนุกรรมการรับผิดชอบเทศบาลเขตพื้นที่อําเภอปราณบุรี
๓.๑ นายศักดิ์ชัย กายเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานอนุกรรมการ
๓.๒ คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อนุกรรมการ
๓.๓ ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อนุกรรมการ/เลขานุการ
๓.๔ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๔. คณะอนุกรรมการรับผิดชอบเทศบาลเขตพื้นที่อําเภอกุยบุรี และ
อําเภอบางสะพาน (เฉพาะเทศบาลตําบลบ้านกรูด)
๔.๑ นายวิวัฒน์ โชคกิจการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานอนุกรรมการ
๔.๒ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อนุกรรมการ
๔.๓ ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อนุกรรมการ/เลขานุการ
๔.๔ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๕. คณะอนุกรรมการรับผิดชอบเทศบาลเขตพื้นที่อําเภอทับสะแก และอําเภอบางสะพาน
(เฉพาะเทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ)
๕.๑ นายวรพงษ์ พูลลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานอนุกรรมการ
๕.๒ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อนุกรรมการ
๕.๓ ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อนุกรรมการ/เลขานุการ
๕.๔ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๖. คณะอนุ ก รรมการรั บ ผิ ด ชอบเทศบาลเขตพื้ น ที่ อํ า เภอบางสะพานน้ อ ย และ
อําเภอบางสะพาน (เฉพาะเทศบาลตําบลร่อนทอง)
๖.๑ นายสนั่น รักษาชัฎ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานอนุกรรมการ
๖.๒ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อนุกรรมการ
๖.๓ ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อนุกรรมการ/เลขานุการ
๖.๔ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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- ๒๔ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ให้ปรับปรุงคําสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาการจัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
พนักงานเทศบาลและแผนอัตรากําลังพนักงานจ้างใหม่ โดยได้แก้ไขให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมตามที่ปรากฏ
ข้างต้ นแล้ ว และให้ถือว่าคําสั่งตามมติดังกล่าวนี้เป็นการมอบหมายให้อนุกรรมการรับผิดชอบพื้นที่เพื่อ ให้
เทศบาลนําไปพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลในวงงานของเทศบาลด้วย
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอส่งรายงานการดําเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล ให้คณะกรรมการได้
ศึกษารายละเอียดการสอบสวนล่วงหน้าเพื่อจะได้นําเสนอที่ประชุม ก.ท.จ. ในเดือนมกราคม 2560 ต่อไป ดังนี้
1. กรณีดําเนินการทางวินัยนายพโยม รุจิรัสสวรวงศ์ ขณะดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการส่วน
ควบคุมอาคารและผังเมือง เทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งถูกกล่าวหาในฐานะเป็นประธานกรรมการกําหนดราคากลาง
งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยรสทิพย์ ของเทศบาลตําบลบางปู จังหวัดนครปฐม โดย
จัดทําเอกสารบัญชีประมาณการกําหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง
2. กรณีดําเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จํานวน 3 ราย ประกอบด้วย
2.1 นายอุเทน สมบูรณ์ ตําแหน่งนายช่างโยธา 7 ว ทม.หัวหิน
2.2 นายดําริห์ เกิดทอง ตําแหน่งนายช่างโยธา 6 ว ทม.หัวหิน
2.3 นายพินิจ คําภีระ ตําแหน่งวิศวกรโยธา 7 ว ทม.หัวหิน
ซึ่ ง ถู ก กล่ า วหากรณี สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ภู มิ ภ าคที่ 12 (จั ง หวั ด เพชรบุ รี )
ได้ ต รวจสอบโครงการก่ อ สร้ า งซุ้ ม เฉลิม พระเกีย รติ จํ า นวน ๑๐ ซุ ้ม ของเทศบาลเมือ งหัว หิน วงเงิน
1,856,000 บาท โดยในการคํา นวณราคากลางต่อ 1 ซุ้ม มีการกําหนดราคาวัสดุสูงกว่าที่ควรจะเป็น
จํานวน 2 รายการ คือ ไม้ขนาดหนา 3X1.5 นิ้ว จํานวน 8 ท่อน และราคาสติกเกอร์ตัวอักษร “ทรงพระเจริญ
และชื่อเทศบาลเมืองหัวหิน” จํานวน 2 ป้าย รวมเป็นราคากลางสูงไปเป็นเงินรวม ๑๕๙,๓๗๖.๕๐ บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและดําเนินการ
รับทราบ

มติที่ประชุม
ปิดประชุม เวลา ๑6.10 น.

(ลงชื่อ) เนาวรัตน์ สิงห์เล็ก ผู้จดรายงานการประชุม
(นางเนาวรัตน์ สิงห์เล็ก)
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ศราวุธ อินทะเสม ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศราวุธ อินทะเสม)
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
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