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ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธาน
วั นนี้ เนื่ องจากติ ดภารกิ จร่ วมเป็ นประธานในพิ ธี เปิ ดการประชุ มสั มมนาโครงการที่ 3
โครงการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบป้องกันลมและคลื่นของกรมเจ้าท่า จึงทําให้มาประชุม
ก.ท.จ. ครั้งที่ 3/2559 ล่าช้า ต้องขอโทษที่ประชุมด้วย และเมื่อที่ประชุมพร้อมครบองค์ประชุมแล้ว ก็ขอ
เปิดการประชุม เพื่อจะได้ดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดเตรียมไว้ต่อไป
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

-๒ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 2/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9

มติทปี่ ระชุม

รับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพือ่ ทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติทปี่ ระชุมครั้งทีแ่ ล้ว
ตามที่ค ณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจัง หวัด ประจวบคีรีขัน ธ์ ในการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 2๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 มีมติเห็นชอบให้เทศบาลดําเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคลในกรณีต่าง ๆ ฝ่ายเลขานุการ ขอสรุปผลให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน
เป็นพนักงานครูเทศบาล จํานวน 2 อัตรา ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลตําบล
บางสะพานน้อย ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งบรรจุแต่งตั้งแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
๒. การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งพนักงานครูเทศบาล จํานวน 2 ตําแหน่ง ได้แจ้ง
มติให้เทศบาลเมืองหัวหิน จัดทําประกาศเปลี่ยนแปลงตําแหน่งแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
๓. การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ จํานวน 1 ราย ได้แจ้งมติให้เทศบาลตําบลทับสะแกทราบ
เพื่ อ จั ด ทํ า คํ า สั่ ง เลื่ อ นและแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานเทศบาลให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น แล้ ว ตั้ ง แต่ วั น ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2559
๔. การโอน การรับโอน และการย้ายพนักงานครูเทศบาล จํานวน 3 ราย ได้แจ้งมติ
ให้เทศบาลตําบลไร่เก่า และเทศบาลเมืองหัวหิน ทราบเพื่อประสานการรับโอน และจัดทําคําสั่งรับโอน
พนักงานครูเทศบาลเพื่อเดินทางมาปฏิบัติงานต้นสังกัดใหม่ และจัดทําคําสั่งย้ายพนักงานครูเทศบาลไป
ดํารงตําแหน่งใหม่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
๕. พนักงานจ้างขอลาออกจากราชการ จํานวน 2 ราย ได้แจ้งมติให้เทศบาล
เมืองหัวหินทราบ เพื่อจัดทําคําสั่งให้ออกจากราชการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
๖. การจ้างพนักงานจ้าง จํานวน ๒ ราย ได้แจ้งมติให้เทศบาลเมืองหัวหินทราบ
เพื่อจัดทําคําสั่งจ้างพนักงานจ้างแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
๗. การคัดเลือกบุคคลผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มี
เหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) จํานวน 1 ราย ได้แจ้งมติให้เทศบาลเมืองหัวหินทราบเพื่อจัดทํา
คําสั่งให้นิติกรได้รับเงินเพิ่มแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
๘. การประเมิ น การเตรี ย มความพร้ อ ม และพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม สํ า หรั บ ผู้ ดํ า รง
ตําแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู จํานวน 1 ราย ได้แจ้งมติให้เทศบาลเมืองหัวหินทราบ
เพื่อจัดทําคําสั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
๙. การประเมินพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้ได้รับเงินเดือนและมีวิทยฐานะรอง
ผู้อํานวยการชํานาญการ และครูชํานาญการ จํานวน 3 ราย ได้แจ้งมติให้เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
จัดทําคําสั่งให้พนักงานครูมีวิทยฐานะแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
๑๐. ผลการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย
ได้แจ้งมติให้เทศบาลตําบลหนองพลับ และเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ทราบเพื่อดําเนินการตามมติแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 8 และ 11 มีนาคม 2559 ตามลําดับ
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-๓๑๑. การกําหนดประเภทและระดับของเทศบาล จํานวน 16 เทศบาล ได้แจ้งมติ
ให้เทศบาลทั้ง 16 เทศบาล จัดทําประกาศกําหนดประเภทเทศบาลและกําหนดระดับตําแหน่งพนักงาน
เทศบาลตามโครงสร้างใหม่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
๑๒. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงาน
เทศบาล อยู่ระหว่างจัดทําคําสั่งแต่งตั้งเสนอประธาน ก.ท.จ. ลงนาม
๑๓. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออก
จากราชการ อยู่ระหว่างจัดทําคําสั่งแต่งตั้งเสนอประธาน ก.ท.จ. ลงนาม
๑๔. การประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล จํานวน 2 ประกาศ ได้จัดทําประกาศเสนอประธาน ก.ท.จ. ลงนามประกาศใช้แล้ว
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ๒๕๕9
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รั บ ทราบ และขอให้ เ ร่ ง ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล และคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
ดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๓.๒ เรื่อง มาตรการระงับการดําเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
ตามที่ ก.ท. ได้ มี ม ติ เ กี่ ย วกั บ การระงั บ การดํ าเนิ นการเกี่ ยวกั บกระบวนการ
บริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดตําแหน่งเพิ่มเติม การแต่งตั้ง การย้าย การโอน การคัดเลือก
การสอบคัดเลือก เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 นั้น
สํ านั กงาน ก.ท. แจ้ งว่ า ก.ท. ในการประชุ มครั้ งที่ 2/2559 เมื่ อวั นที่ 25
กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเพิ่มเติมกรณีไม่อยู่ภายใต้มาตรการระงับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ได้แ ก่ กรณีมีเ หตุผ ลความจํา เป็น อย่า งยิ่งอัน ไม่อ าจหลีก เลี่ย งได้ หรือ จะเกิด ผลเสีย หายแก่ร าชการ
ก็ใ ห้ค ณะกรร มการพนัก งานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบในการดํา เนิน การตาม
ขั้นตอนการบริหารงานบุคคลได้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.3 เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี ตามระบบจําแนกตาํ แหน่งใหม่
(ระบบแท่ง) และการดําเนินการตามบทเฉพาะกาลตามมาตรฐานโครงสร้างใหม่ของเทศบาล
สํานักงาน ก.ท. แจ้งว่า ตามที่ ก.ท.จ. ได้เห็นชอบบัญชีจัดตําแหน่งพนักงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลจากระบบซี เ ข้ าสู่ ตํา แหน่ ง ใหม่ใ นระบบแท่ง โดยให้มี ผ ลตั้ งแต่ วัน ที่ 1 มกราคม 2559 นั้ น
เนื่องจากการปรับเข้าสู่ระบบตําแหน่งใหม่มีผลกระทบกับแผนอัตรากําลัง 3 ปี ทั้งในกรณีตําแหน่งและ
ระดับตําแหน่งเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากเดิมและอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระดับ
ตําแหน่งในระบบใหม่ กรณีเทศบาลซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขขนาดของเทศบาลเป็นประเภทเทศบาล
จะมีผลกระทบต่อกรอบระดับตําแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบกับ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหน่งตามบัญชี 4 และ
บัญชี 5 และบัญชีเงินประจําตําแหน่ง ซึ่งมีผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตาม
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-๔มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เทศบาลจึงต้อง
ควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลจนยาก
ต่อการดําเนินการแก้ไข โดยให้ เทศบาลระบุระดับตําแหน่ งของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและ
หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลประจําปี 2559 และ 2560
เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้เทศบาลประกาศกําหนดประเภท และประกาศใช้แผนฉบับ
ปรับปรุงโครงสร้างต่อไป ทั้งนี้ เมื่อเทศบาลประกาศแผนอัตรากําลังฉบับปรับปรุงโครงสร้างเสร็จสิ้นแล้ว
ก็ให้มาตรการระงับการบริหารงานบุคคลที่ใช้บังคับสิ้นสุดลง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.4 เรื่อง การส่งเรื่องการดําเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล ให้คณะอนุกรรมการฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ตามที่ ก.ท.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
ได้มีเห็นชอบให้เลขานุการ ก.ท.จ. ส่งเรื่องรายงานการดําเนินการทางวินัยให้คณะอนุกรรมการพิจารณา
การ ดํ า เนิ น การทา งวิ นั ย และการให้ อ อกจากราชการและหนั ง สื อ ขออุ ท ธรณ์ คํ า สั่ ง ลงโ ทษทางวิ นั ย
ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่อง โดยไม่ต้องเสนอ ก.ท.จ.
ก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้เมื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการฯ แล้ว ให้แจ้ง ก.ท.จ. ทราบด้วย นั้น
ฝ่า ยเลขานุก ารได้รับ รายงานการดํา เนิน การทางวินัย พนักงานเทศบาล
และได้ส่ง ให้ค ณะอนุก รรมการพิจ ารณาการดํา เนิน การทางวินัย และการให้อ อกจา กราชการแล้ว
จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. กรณีเทศบาลตําบลร่อนทอง รายงานการดําเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล
ในรายนายทศพร บุญ เปี่ยม ซึ่งถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยกรณีต้องหาคดีอาญา มียาเสพติดให้โทษ
ประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพื่อจําหน่าย มีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาต มีไว้ นําเข้า/นําออกหรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต
2. กรณีเทศบาลตําบลไร่เก่า รายงานการดําเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล
จํานวน 3 ราย ประกอบด้วย นางสาวชนิตา มานิตากูล นายสําอาง หรั่งวัด และนายเฉลียว ทองใบ
ซึ่งถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยกรณีเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1
(บ้านตาลเจ็ดยอด) ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ทําให้ทางราชการได้รับความเสียหาย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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-๕ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพือ่ พิจารณา

๔.1 เรื่องการโอน รับโอน พนักงานครูเทศบาล และการย้ายพนักงานเทศบาล
ส่วนที่ ๑ การโอนพนักงานครูเทศบาล
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมื อ งหั ว หิ น อํ า เภอหั ว หิ น และเทศบาลตํ า บลไร่ ใ หม่ อํ า เภอกุ ย บุ รี
ขอความเห็นชอบโอนพนักงานครูเทศบาล จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายชลิต คงถาวร วุฒิ ศศ.บ. (ศิลปะ) พนักงานครูเทศบาล ตําแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 ขั้น 24,440 บาท เลขที่ตําแหน่ง 13118-2 โรงเรียน
เทศบาลบ้า นหั วหิ น (ประชาธิ ปถั ม ภ์ ) กองการศึก ษา เทศบาลเมื อ งหัวหิ น ผู้ ผ่ านการคัดเลือกโอน
พนักงานส่ วนท้องถิ่ นและข้าราชการอื่นมาบรรจุแต่ งตั้งเป็นข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งครู ลําดับที่ 4 ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ลงวันที่ 27
มกราคม 2559 โอนไปดํา รงตํา แหน่ ง เป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษ า ตํา แหน่ ง ครู
วิทยฐานะครูชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 ขั้น 24,440 บาท เลขที่ตําแหน่ง 41 โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์
(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
เขต 2 อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
2. นายอุปถัม ภ์ ทองใบ วุฒิ ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่ วไป) พนักงานครูเทศบาล
ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 ขั้น 25,440 บาท เลขที่ตําแหน่ง
31944-2 โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ กองการศึกษา เทศบาลตําบลไร่ใหม่ ผู้ผ่านการคัดเลือกโอน
พนั กงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่ นมาบรรจุ แต่ งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งครู ลําดับที่ 2 ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ลงวันที่ 27
มกราคม 2559 โอนไปดํารงตําแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 ขั้น 25,440 บาท เลขที่ตําแหน่ง 2105 โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประ จวบคี ร ี ข ั น ธ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้ อ ๑๕๒ การโอนพนั ก งานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่ ง ไปแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รง
ตําแหน่งพนักงานเทศบาลในเทศบาลอีกแห่งหนึ่ง ให้โอนและแต่งตั้งจากพนักงานเทศบาลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้สอบแข่งขันได้ หรือสอบคัดเลือกได้ในตําแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น หรือผู้
ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
(๓) ผูข้ อโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนตําแหน่งในตําแหน่งเดียวกันและระดับ
เดียวกันระหว่างเทศบาล หรือผู้ขอโอนมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลตามข้อ ๑๖๗
ข้อ ๑๖๗ วรรคสอง การโอนพนักงานเทศบาลอื่นมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานในเทศบาล อาจกระทําได้โดยความสมั ครใจของผู้ จะขอโอนและได้รั บความยินยอมจาก
นายกเทศมนตรีของเทศบาลที่จะรับโอนนั้น เมื่อ ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรี
ออกคําสั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิมและได้รับเงินเดือนในขั้นไม่สูงกว่าเดิม
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-๖ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบการโอนของพนักงานครูเทศบาลดังกล่าวแล้ว ต้นสังกัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด โดยไม่ขัดข้องในการรับโอนและให้โอน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 29 มีนาคม 2559
ส่วนที่ ๒ การรับโอน ข้าราชการอืน่ มาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลตําบลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี ขอความเห็นชอบรับโอนนางสุจินดา คูณสวัสดิ์
วุฒิ ค.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครู
วิทยฐานะครูชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 ขั้น 22,940 บาท เลขที่ตําแหน่ง ขปร.มข.12 (ป)
โรงเรียนคลองมะขามเทศ สํานักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มาดํารงตําแหน่งเป็นพนักงานครูเทศบาล
ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 ขั้น 22,940 บาท เลขที่ตําแหน่ง 32395-2
โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ํา) กองการศึกษา เทศบาลตําบลปราณบุรี โดยเทศบาลตําบลปราณบุรี
ยินดีรับโอนพนักงานครูเทศบาลดังกล่าว และสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้อง
ในการให้โอน (ติดตามคู่สมรสและดูแลบุตร)
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรขี ันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๗๒ ในกรณีเทศบาลมีเหตุผลและความจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่
ราชการ เทศบาลอาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการ
การเมืองหรือข้าราชการวิสามัญที่มีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลในตําแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลเสนอ ก.ท.จ.
โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็น ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์การทํางานและความชํานาญการของผู้ที่จะขอโอนและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ
เมื่อ ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกเทศมนตรีสั่งรับโอน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
เป็นพนักงานเทศบาล ส่วนจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับใด และจะให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด
ให้ ก.ท.จ. เป็นผู้กําหนด แต่จะต้องไม่สูงกว่าพนักงานเทศบาลที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความ
ชํานาญในระดับเดียวกัน
ข้อ ๑๗๓ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอื่น
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลตามข้อ ๑๗๑ และข้อ ๑๗๒ ให้นายกเทศมนตรีมีคําสั่งให้
รับโอนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งพนักงานเทศบาลแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งการรับโอนให้ส่วนราชการสังกัดเดิม
ของผู้ที่จะโอนออกคําสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งและหน้าที่ ทั้งนี้ ให้กําหนดวันที่ในคําสั่งรับโอนและ
คําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งเป็นวันเดียวกัน
การออกคํ าสั่งรั บโอนและแต่งตั้งให้ดํารงตํ าแหน่ งในเทศบาลตามวรรคหนึ่ ง
ให้ ก.ท.จ. ให้ความเห็นชอบก่อน
ข้อ ๑๗๔ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอื่น
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ตํา แหน่ง ที่จ ะนํา มาใช้ใ นการรับ โอน ต้อ งเป็น ตํา แหน่ง ว่า งที่มี
อัตราเงินเดือน
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-๗(๒) ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนั้น
ฯลฯ
(๕) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงานใด ของเทศบาลใด
ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งสายงานนั้นของเทศบาลนั้น หรือของ ก.ท.จ.นั้น ขึ้นบัญชี
รอการบรรจุอยู่ หรือไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในตําแหน่งสายงานนั้นของเทศบาลนั้น
หรือของ ก.ท.จ.นัน้ ขึ้นบัญชีรอการแต่งตั้งอยู่
ฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบแล้วการรับโอนดังกล่าวต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน
และเทศบาลทีร่ ับโอนมีตําแหน่งว่างยินดีรับโอนมาดํารงตําแหน่ง
จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 29 มีนาคม 2559
ส่วนที่ 3 การย้ายพนักงานเทศบาล
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลตําบลเขาน้อย อําเภอปราณบุรี ขอความเห็นชอบย้ายนางสาววิชุดา ยอดย้อย
วุฒิ วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) พนักงานเทศบาล ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
(ระดับ ๓) ขั้น 15,440 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-11-4801-001 กองสวัสดิการสังคม ผู้สอบ
คัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติได้ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ลําดับที่ 41 ตามประกาศ
เทศบาลตําบลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ไปดํารงตําแหน่ง
นั ก จัด การงานทั่ว ไปปฏิ บั ติก าร ขั้ น 15,440 บาท เลขที่ตํา แหน่ง 29-2-06- 3101-003
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลเขาน้อย (กรณีการย้ายจากการสอบคัดเลือกที่ได้รับ
การยกเว้นตามมาตรการระงับการดําเนินการบริหารงานบุคคล ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559)
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
ข้ อ 140 การย้ ายพนั กงานเทศบาล ผู้ ดํ ารงตํ าแหน่ งหนึ่ งไปแต่ งตั้ งให้ ดํ ารง
ตําแหน่งอีกตําแหน่งหนึ่ง ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในประเภทและระดับ
เดียวกันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) กรณีการย้ายไปดํารงตําแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างในแผน
อัตรากําลังสามปี ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น
(2) กรณีการย้ายสับเปลี่ยนตําแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน
ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น
ข้อ 142 การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ดํารงตําแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งในสายงานและประเภทเดิม ให้สั่งย้ายไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับเดิมและให้ได้รับ
เงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ ต้องเป็นตําแหน่งว่างในแผนอัตรากําลังสามปี หรือเป็นการย้ายสับเปลี่ยนใน
ตําแหน่งเดียวกัน
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-๘ข้อ 144 กรณีการย้ายพนักงานเทศบาลที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น และปัจจุบัน
ไม่ได้ดํารงตําแหน่งในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป หากจะย้ายพนักงานเทศบาลผู้นั้นไป
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไปผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่สอบแข่งขันหรือ
สอบคัดเลือกได้ในตําแหน่งซึ่งอยู่ในสายงานที่จะย้ายและบัญชีการสอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกยัง
ไม่ถูกยกเลิกด้วย
กรณีการย้ายได้รับคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะ
แต่งตั้งโดยได้รับคุณวุฒิการศึกษาที่ขาดแคลนตามพื้นที่ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
โดยได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนของเทศบาล หรือผู้ได้รับคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนดให้คั ดเลื อกบรรจุเข้ารับราชการได้ ตามประกาศหลักเกณฑ์เกี่ ยวกั บการ
คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาํ เป็นต้องสอบแข่งขันที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด”
ข้อ 151 การย้า ยสับ เปลี่ย นพนัก งานครูเ ทศบาลสายงา นการสอน ให้
นายกเทศมนตรีโ ดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการพนัก งานเทศบาล เป็น ผู้อ อ กคํา สั่ง แต่ง ตั้ง
โดยจะต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งและสาขาวิชาเอกเดียวกัน สําหรับเลขที่ตําแหน่งให้คงไว้ที่เดิม ส่วน
ระดับ วิท ยฐานะและอัต ราเงิน เดือ นให้ติด ตามตัวบุค คลไปกํา หนดในตํา แหน่ง ใหม่ที่จ ะแต่งตั้ง ซึ่ง
กรณีนี้ให้หมายรวมถึงการย้ายให้ดํารงตําแหน่งที่ว่างด้วย
ในกรณีที่มีเหตุผลจําเป็นพิเศษที่ไม่อาจดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้นายกเทศมนตรี
เสนอคณะก รร ม การพนั ก งานเทศบาล พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณ าย้ า ยสั บ เปลี่ ย น
พนักงานครูเทศบาลสายงานการสอน โดยไม่จําเป็นต้องดํารงตําแหน่งหรือสาขาวิชาเอกเดียวกันได้
เป็นการเฉพาะราย”
ฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบแล้วพนักงานเทศบาลที่ขอย้ายดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน
ที่จะแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใหม่ที่ขอย้าย
มติทปี่ ระชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 1 เมษายน ๒๕๕9

๔.2 เรื่องพนักงานเทศบาลขอลาออกจากราชการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมือ งหัว หิน อํา เภอหัว หิน ขอความเห็นชอบให้พนักงานเทศบาล
ลาออกจากราชการ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายโพยม รุจิรัสสวรวงศ์ พนักงานเทศบาล ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักการช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับสูง) ตําแหน่งเลขที่ 29-2-05-2103-001 ขั้น 50,640 บาท สํานักการช่าง
ขอลาออกจากราชการเนื่ อ งจากสู ง อายุ แ ละรั บ ราชการน าน ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2559
(ยื่นหนังสือวันที่ 1 มีนาคม ๒๕๕9)
2. นางจันทร์มณฑา กมลปราโมทย์ พนักงานเทศบาล ตําแหน่งเจ้าพนักงาน
พัสดุชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที่ 29-2-04-4203-002 ขั้น 31,260 บาท งานพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลเมืองหัวหิน ขอลาออกจากราชการเพื่อประกอบอาชีพส่วนตัว
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 (ยื่นหนังสือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9)
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-๙ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจัง หวัด ปร ะจวบคีรีขั น ธ์ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
ข้อ 5 พนักงานเทศบาลออกจากราชการเมื่อ
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือการ
ลาออกมีผลตามข้อ ๒๔
ข้อ ๒๔ พนักงานเทศบาลผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่น
หนังสือขอลาออกต่อนายกเทศมนตรี ซึ่งมีสาระสําคัญ ตามแบบ ลก.๑ ท้ายประกาศหลักเกณฑ์นี้ เพื่อให้
นายกเทศมนตรีเป็นผู้ออกคําสั่งให้ลาออกจากราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบการลาออกดังกล่าวแล้วได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ

๔.3 เรื่องพนักงานจ้างขอลาออกจากราชการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน และเทศบาล
เมือ งประจวบคีร ีขัน ธ์ อํ า เภอเมือ งฯ ขอความเห็น ชอบให้พ นัก งานจ้า ง ลาออกจา กราชการ
จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมืองหัวหิน ขอความเห็นชอบให้ นายอนุวัฒน์ รัสมะโน พนักงานจ้าง
ตามภารกิ จ ตํ าแหน่ งผู้ ช่วยนั กวิ ชาการส่ งเสริ มสุ ขภาพ อั ตราค่ าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2 กองการแพทย์ ขอลาออกจากราชการเนื่องจากได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
เป็ น พนั ก งานราชการ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มี น าคม 2559 (ยื่ น หนั ง สื อ วั น ที่ 4 กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕9
นายกเทศมนตรีอนุญาตให้ยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันได้)
2. เทศบาลตําบลหนองพลับ ขอความเห็นชอบให้ นางสาวรจนา ทศพลญาณ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,230 บาท
งานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดเทศบาล ขอลาออกจากราชการเพื่อประกอบอาชีพส่วนตัว ตั้งแต่วันที่
1 เมษายน 2559 (ยื่นหนังสือวันที่ 7 มีนาคม ๒๕๕9 นายกเทศมนตรีอนุญาตให้ยื่นหนังสือขอลาออก
ล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันได้)
3. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ขอความเห็นชอบให้ นางสาวอัจฉราพร คงพรหม
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,550 บาท ศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์วัดธรรมิการาม กองการศึกษา เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ขอลาออกจากราชการ
เนื่องจากได้รับการบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559 (ยื่นหนังสือวันที่ 1
กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 )
ข้อระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๕๕ ในสัญญาจ้าง พนักงานผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้
ยื่นหนังสือขอลาออกต่อนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทาง
วินั ย การให้ อ อกจากราชการ การอุ ท ธรณ์ แ ละการร้ อ งทุ กข์ ข องพนัก งานเทศบาล ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล โดยอนุโลม
๙/23

- ๑๐ 2. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวัด ปร ะจวบคีรีขัน ธ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
ข้อ 5 พนักงานเทศบาลออกจากราชการเมื่อ
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือการ
ลาออกมีผลตามข้อ ๒๔
ข้อ ๒๔ พนักงานเทศบาลผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่น
หนังสือขอลาออกต่อนายกเทศมนตรี ซึ่งมีสาระสําคัญ ตามแบบ ลก.๑ ท้ายประกาศหลักเกณฑ์นี้ เพื่อให้
นายกเทศมนตรีเป็นผู้ออกคําสั่งให้ลาออกจากราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบการลาออกดังกล่าวแล้วได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ
๔.4 เรื่องการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสําหรับผู้ดํารง
ตําแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมิน
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู
จํานวน 1 ราย ดังนี้
ที่
๑.

ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ง/อัตราเงินเดือน
สังกัด/เลขที่ตําแหน่ง
นางสาวสุนันทา สุวรรณพิมล
ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย
อันดับครูผู้ช่วย
ขั้น 20,740 บาท
โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย
(สังฆประชาอุทิศ)
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองหัวหิน
เลขที่ตําแหน่ง 04761-2

วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
(บริหาร
การศึกษา)
และ
ค.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย)

บรรจุ
ครั้งแรก
เมื่อ
3 ก.พ.๕7

ผลการประเมินการ
ปฏิบัติตนและการ
ปฏิบัติงาน
ครั้งที่
ครั้งที่
๑-๔
๕-๘
68.62 96.08
75.95
100
84.01
100
86.78
100

แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ตําแหน่ง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น 20,740 บาท
โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย
(สังฆประชาอุทิศ)
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองหัวหิน
เลขที่ตําแหน่ง 04761-2

วันแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่ง
ครู
3 ก.พ. 2559

ข้อระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจัง หวัด ประจ วบคีรีขัน ธ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสําหรับผูด้ ํารงตําแหน่งครูผชู้ ว่ ย
ก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙
๑. ให้ ผู้ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้ งเป็นพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาล ในตําแหน่งครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการใน
ตําแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลาสองปี นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู
ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดฯ
๒. การนับระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปี ให้
นับวันเข้าปฏิบัติราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน
ฯลฯ
๑๐/23

- ๑๑ ๕. ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มจํานวนสามคน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษา
เป็นประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาจํานวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ และ
พนักงานครูเทศบาล ซึ่งดํารงตําแหน่งครูที่ผู้อํานวยการสถานศึกษาแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ครูพี่เลี้ยงดูแล
ระหว่างการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นกรรมการและเลขานุการ
๖. ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม มีหน้าที่เตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้คําปรึกษา แนะนํา รวมทั้งประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้บรรลุผลตามความมุ่งหมาย ดังนี้
๖.๑ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเป็น
ระยะ ๆ ทุกสามเดือน ตามแบบประเมินที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดท้ายหลักเกณฑ์
และในการประเมินแต่ละครัง้ ให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วย และรายงานให้
นายกเทศมนตรีทราบ เพื่อพิจารณา ดังนี้
๖.๑.๑ กรณี ที่ เ ห็ น ว่ า ครู ผู้ ช่ ว ยมี ผ ลการประเมิ น การเตรี ย ม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ํากว่าเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
(ครั้งที่ ๑-๔ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๕๐ และครั้งที่ ๕-๘ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๖๐) หากนายกเทศมนตรีเห็นว่า ควรทบทวนผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม อาจให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มไปพิจารณาทบทวนอีก
ครั้งหนึ่ง และหากผลการประเมินยังต่ํากว่าเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนด ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
สั่งให้ครูผู้ช่วยนั้นออกจากราชการ
๖.๑.๒ กรณีทคี่ รูผู้ช่วยมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มต่ํากว่าเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กําหนด และนายกเทศมนตรีมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสั่งให้ครูผู้ชว่ ยผู้นั้นออกจากราชการ
๖.๑.๓ กรณีท่เี ห็นว่าครูผู้ช่วยมีผลการประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนด ให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อไปจนครบสองปี
๖.๒ เมื่อครบเวลาสองปีให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม สรุปผลการประเมินตามแบบสรุปท้ายหลักเกณฑ์ต่อนายกเทศมนตรี เพื่อเสนอขอ
ความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงานเทศบาลและออกคําสั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูต่อไป
๒. หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๙ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดํารงตําแหน่งครู ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
สํานักงาน ก.ท. แจ้งมติ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้มีมติรับทราบข้อเสนอของ อ.ก.ท.โครงสร้างและอัตรากําลังของพนักงาน
เทศบาล ในกรณีที่เทศบาลมีผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
เป็นระยะเวลา ๒ ปี และได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูภายหลังวันที่พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ (วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑)
๑๑/23

- ๑๒ ให้กําหนดวันที่มีผลในการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ มีผลนับตั้งแต่วันถัด
จากวันครบกําหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กําหนด
ความเห็น
ฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้มของ
เทศบาลแล้วมีความเห็น ดังนี้
๑. เทศบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้ม
ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
๒. ครูผู้ช่วยที่ได้รับการแต่งตั้งได้ดํารงตําแหน่งครบ ๒ ปี และผ่านการประเมิน
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้ม จํานวน ๘ ครั้ง ได้คะแนนผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด (ครั้งที่ ๑-๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และครั้งที่ ๕-๘ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐)
๓. เห็นควรแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู อันดับ คศ.๑ โดยให้มีผลวันถัดจากวัน
ครบกําหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9

4.5 เรื่อง การประเมินพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้ได้รบั เงินเดือนและเลื่อนวิทยฐานะ
รองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ และครูชํานาญการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมืองฯ เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน และ
เทศบาลตําบลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี รายงานผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานครูเทศบาลที่ยื่นคําขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชํานาญการพิเศษและ
เชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2557 เพื่อให้พนักงานครูเทศบาลที่ผ่านการประเมินได้รับเงินเดือนและเลื่อน
วิทยฐานะรองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ และครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. นางสังวาลย์ ทิณนะรัตน์ วุฒิ ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) ตําแหน่งครู วิทยฐานะครู
ชํา นาญการพิเ ศษ รับเงินเดือนในอันดับ คศ.3 อัตราเงินเดือนขั้น 34,470 บาท(1 ต.ค.58) เลขที่
ตําแหน่ง 19857-2 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ํา) กองการศึกษา เทศบาลตําบลปราณบุ รี
ซึ่งผ่านการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลการประเมินแต่ละด้านได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75
และด้ า นผลงานที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ จากกรรมการแต่ ล ะคนได้ ค ะแนนร วมไม่ ต่ํา กว่ า
ร้อยละ 75 เพื่อให้มีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 ขั้น 34,690 บาท เลขที่ตําแหน่ง
และสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ ๑9 มีนาคม ๒๕๕8
2. นางจิตรา ส่งเนียม วุฒิ ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) ตําแหน่งครูชํานาญการ รับเงินเดือน
อัน ดับ คศ.2 ขั้ น 28,050 บาท (๑ ต.ค.๕8) เลขที่ตํา แหน่ง 04686-2 โรง เรี ย นเทศบาล
บ้ า นหนองบัว กองการศึกษา เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งผ่านการประเมินด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน จากกรรมการโดยมีผลการ
ประเมินแต่ละด้านได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 และด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
จากกรรมการได้ค ะแนนรวมไม่ต่ํา กว่า ร้อ ยละ 70 เพื่อ ให้มีวิท ยฐานะครูชํา นาญการพิเ ศษ รับ
เงินเดือนอันดับ คศ.3 ขั้น 28,190 บาท เลขที่ตําแหน่งและสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ ๑9 มีนาคม ๒๕๕8
๑๒/23

- ๑๓ 3. นายสามารถ คงคาสุริยฉาย วุฒิ ค.บ.(พลศึกษา) และ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(บริหารการศึกษา) ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ขั้น 37,510 บาท
(๑ ต.ค.๕8) เลขที่ตําแหน่ง 31554-1 โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง(ญาณวิลาสอุทิศ) กองการศึกษา
เทศบาลเมืองเมืองหัวหิน ซึ่งผ่านการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านคุณภาพการปฏิบัติง าน ซึ่ง มีผลการประเมินแต่ละด้านได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน
เฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75 และด้ า นผลงานที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ จากกรรม การแต่ ล ะคน
ได้ ค ะแนนรวมไม่ ต่ํา กว่ า ร้ อ ยละ 75 เพื่ อ ให้ มี วิ ท ยฐานะรองผู้ อํา นวยการเชี่ ย วช าญ ให้ ไ ด้ รั บ
เงิ น เดื อ นอั น ดั บ คศ.4 ขั้ น 37,780 บาท เลขที่ตําแหน่งและสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ ๑9 มีนาคม ๒๕๕8
4. นางบังอร จินดามณี วุฒิ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) ตําแหน่งครูชํานาญการ
รับเงินเดือนอัน ดั บ คศ.2 ขั้ น 24,440 บาท (๑ ต.ค.๕8) เลขที่ตํา แหน่ง 1625 2-2 โรงเรีย น
เทศบาลบ้ านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งผ่านการประเมินด้านวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน จากกรรมการโดยมีผล
การประเมินแต่ละด้านได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 และด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ จากกรรมการได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อ ยละ 70 เพื่อ ให้มีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ขั้น 24,510 บาท เลขที่ตําแหน่งและสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ ๑9 มีนาคม ๒๕๕8
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ ๒๔)
พ.ศ. ๒๕๕๐ (การประเมิน ผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550
๓. กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะไว้ ดังต่อไปนี้
3.5 การประเมินผลงานเพื่อให้มหี รือเลื่อนวิทยฐานะครูชาํ นาญการพิเศษ
3.5.1 คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
(1) ดํารงตําแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการ หรือดํารง
ตําแหน่งอื่นที่ ก.ท.เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
(2) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ําของอันดับ คศ.3
(3) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนั้นย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
3.5.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ให้ยื่นคําขอรับการ
ประเมินตามห้วงระยะเวลา ดังนี้
(1) ระหว่างวันที่ 1- 30 เมษายน ของทุกปี
(2) ระหว่างวันที่ 1– 31 ตุลาคม ของทุกปี
3.5.3 ผู้ยื่นคําขอรับการประเมิน ต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้
(1) ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน
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- ๑๔ (3) ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียน การสอน
(ก) ผลการปฏิบัติงาน
(ข) ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 รายการ
การประเมินผลงานทางวิชาการให้ประเมินจากเอกสารผลงานทาง
วิชาการและอาจให้ผู้ยื่นคําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบข้อซักถามด้วยก็ได้ ในกรณีที่คณะกรรมการ
ประเมินเห็นสมควรให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ผู้ยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุงตามข้อสังเกต
ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ ก.ท.จ.แจ้งมติคณะกรรมการประเมิน แล้วให้นําเสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมพิจารณา
3.5.4 เกณฑ์การตัดสิน ผู้ทผี่ ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนน
แต่ละด้าน ดังนี้
(1) ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและ
ด้านคุณภาพ การปฏิบัติงานผลการประเมินแต่ละด้านต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 70
(2) ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่ผ่านการประเมิน
จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65
้
65
- ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่ารอยละ
- คะแนนรวม ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการประเมินในข้อ 3.5.4 (2) จะต้องมีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์เป็นเอกฉันท์โดยเป็นเอกฉันท์ทั้งส่วนที่เป็นผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และ
คะแนนรวม ฯลฯ
3.5.6 การแต่งตั้ง
ให้นายกเทศมนตรี ออกคําสั่ งแต่ งตั้งให้พนั กงานครู เทศบาลที่ผ่ านการ
ประเมินตามมติ ก.ท.จ. ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินวิทยฐานะครู
ชํานาญการพิเศษ โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ. ได้รับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน
ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือหากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการให้มีผลได้ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ. ได้รับผลงานทาง
วิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว
สําหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการ
ประเมินใหม่ได้ในปีต่อ ๆ ไป สําหรับผู้ที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนเมษายน
ของปีต่อไป ส่วนผู้ที่ยื่นคําขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนตุลาคมของปีต่อไป
3.5.7 การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลอื่ นวิทยฐานะ
ให้ ก.ท. หรือส่วนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผู้ที่จะได้รับ
การแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ตามหลักสูตรและวิธีการที่ ก.ท.กําหนดท้าย
หลักเกณฑ์
ผลการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้นําไปใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะได้ภายใน 5 ปี
นับแต่วันที่ ผู้นั้นสําเร็จหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
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- ๑๕ 3.9 การประเมินผลงานเพือ่ ให้มหี รือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
3.9.1 คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
(1) ดํารงตําแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษหรือดํารง
ตําแหน่งอื่นที่ ก.ท.เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือดํารงตําแหน่งครูที่
มีวิทยฐานะชํานาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
(2) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ําของอันดับ คศ.4
(3) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
3.9.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ให้ยื่นคําขอรับการประเมินตาม
ห้วงระยะเวลา ดังนี้
(1) ระหว่างวันที่ 1- 30 เมษายน ของทุกปี
(2) ระหว่างวันที่ 1– 31 ตุลาคม ของทุกปี
3.9.3 ผู้ยื่นคําขอรับการประเมิน ต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้
(1) ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ฯ
(2) ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานฯ
(3) ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในด้านการเรียนการสอน
โดยพิจารณาจาก
(ก) ผลการปฏิบัติงาน
(ข) ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 2 รายการ ซึ่งต้องเป็นงานวิจัย
1 รายการ และงานวิชาการอื่น 1 รายการ
ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการให้ประเมินจากเอกสารผลงาน
ทางวิชาการและอาจให้ผู้ยื่นคําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบข้อซักถามด้วยก็ได้ ในกรณีที่
คณะกรรมการประเมินเห็นสมควรให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ผู้ยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุง
ตามข้อสังเกต ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ ก.ท.จ.แจ้งมติ แล้วให้นําเสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิม
พิจารณา
3.9.4 เกณฑ์การตัดสิน ผู้ทผี่ ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้
(1) ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้าน
คุณภาพ การปฏิบัติงาน ผลการประเมินแต่ละด้านต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 75
(2) ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่ผ่านการประเมิน
จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70
- ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70
- คะแนนรวม ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75
ทั้งนี้ ผูท้ ี่ผ่านการประเมินในข้อ 3.9.4 (2) จะต้องมีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์เป็นเอกฉันท์โดยเป็นเอกฉันท์ทั้งส่วนที่เป็นผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และ
คะแนนรวม
๑๕/23

- ๑๖ 3.9.6 การแต่งตั้ง
ให้ นายกเทศมนตรีออกคําสั่ งแต่ งตั้ งให้พนั กงานครูเทศบาลที่ผ่ านการ
ประเมินตามมติ ก.ท.จ.ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และให้ได้รับเงินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ. ได้รับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือ
หากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการให้มีผลได้ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ. ได้รับผลงานทางวิชาการที่
ปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว
สําหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการ
ประเมินใหม่ได้ในปีต่อ ๆ ไป สําหรับผู้ที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนเมษายน
ของปีต่อไป ส่วนผู้ที่ยื่นคําขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนตุลาคมของปีต่อไป
3.9.7 การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลือ่ นวิทยฐานะ
ให้ ก.ท. หรือส่วนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผู้ที่จะ
ได้รับการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลักสูตรและวิธีการที่ ก.ท. กําหนดท้าย
หลักเกณฑ์
ผลการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้นําไปใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะได้ภายใน 5 ปี
นับแต่วันทีผู่ ้นั้นสําเร็จหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3.10 การประเมินเพื่อให้ได้รบั หรือเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อํานวยการ
เชี่ยวชาญ
3.10.1 คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
(1) ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรอง
ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษหรือดํารงตําแหน่งอื่นที่ ก.ท.เทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรอง
ผู้อํานวยการชํานาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
(2) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ําของอันดับ คศ.4
(3) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าทีย้่ อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
3.10.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ให้ยื่นคําขอรับการประเมิน
ตามห้วงระยะเวลา ดังนี้
(1) ระหว่างวันที่ 1- 30 เมษายน ของทุกปี
(2) ระหว่างวันที่ 1– 31 ตุลาคม ของทุกปี
3.10.3 ผู้ยื่นคําขอรับการประเมิน ต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้
(1) ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ฯ
(2) ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน ฯ
(3) ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ฯ
(ข) ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 2 รายการ ซึ่งต้องเป็นงานวิจัย 1 รายการ
และงานวิชาการอื่น 1 รายการ
ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการให้ประเมินจากเอกสารผลงานทาง
วิชาการและอาจให้ผู้ยนื่ คําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบข้อซักถามด้วยก็ได้ ในกรณีที่คณะกรรมการ
ประเมินเห็นสมควรให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ผู้ยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุงตามข้อสังเกต
ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ ก.ท.จ. แจ้งมติ แล้วให้นําเสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมพิจารณา
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- ๑๗ 3.10.4 เกณฑ์การตัดสิน ผูท้ ี่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน
ดังนี้
(1) ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ด้านคุณภาพ การปฏิบัติงาน ผลการประเมินแต่ละด้านต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้งสามคน เฉลี่ย
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75
(2) ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้อง
ได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70
- ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70
- คะแนนรวม ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินในข้อ 3.10.4 (2) จะต้องมีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์เป็นเอกฉันท์ โดยเป็นเอกฉันท์ทั้งส่วนที่เป็นผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และ
คะแนนรวม ฯ
3.10.6 การแต่งตั้ง
ให้ นายกเทศมนตรี ออกคํ าสั่ งแต่ งตั้ งให้ พนั กงานครู เทศบาลที่ ผ่ านการ
ประเมินตามมติ ก.ท.จ. ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ และให้ได้รับเงินวิทยฐานะรอง
ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ. ได้รับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน
ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือหากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการให้มีผลได้ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ. ได้รับผลงาน
ทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว
สําหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการ
ประเมินใหม่ได้ในปีต่อ ๆ ไป สําหรับผู้ที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนเมษายน
ของปีต่อไป ส่วนผู้ที่ยื่นคําขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนตุลาคมของปีต่อไป
3.10.7 การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ให้ ก.ท. หรือส่วนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผู้ที่จะได้รับ
การแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักสูตรและวิธีการที่ ก.ท.
กําหนดท้ายหลักเกณฑ์
ผลการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้นําไปใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะได้ภายใน 5 ปี
นับแต่วันที่ผู้นั้นสําเร็จหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทประชุ
ี่
ม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม ๒๕๕8

4.6 เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี ตามระบบจําแนกตําแหน่งใหม่
ผู้ช่วยเลขานุการ
ตามที่ ก.ท.จ. ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ได้
เห็นชอบบัญชีจัดตําแหน่งพนักงานเทศบาลจากระบบซีเข้าสู่ตําแหน่งใหม่ในระบบแท่งโดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2559 นั้น เนื่องจากการปรับเข้าสู่ระบบตําแหน่งใหม่มีผลกระทบกับแผนอัตรากําลัง
3 ปี ทั้งในกรณีตําแหน่งและระดับตําแหน่งเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากเดิมและอันเนื่องมาจากการ
ปรับโครงสร้างใหม่ ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือน
เงินประจําตําแหน่งตามบัญชี 4 และบัญชี 5 และบัญชีเงินประจําตําแหน่ง ซึ่งมีผลกระทบต่อภาระ
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- ๑๘ ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เทศบาลจึงต้องควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อมิให้
เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลจนยากต่อการดําเนินการแก้ไข โดยมีการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ตามแผนอัตรากําลังใหม่ จํานวน 16 เทศบาล ดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

กรอบอัตรากําลัง
เดิม
เทศบาล
พนักงาน ลจ./
เทศบาล พ.จ้าง
ทม.ประจวบฯ
162
207
ทต.คลองวาฬ
25
42
ทต.กม.5
30
25
ทม.หัวหิน
467
811
ทต.หนองพลับ
38
47
ทต.ปราณบุรี
93
143
ทต.ปากน้าํ ปราณ
37
50
ทต.เขาน้อย
65
46
ทต.ไร่เก่า
56
68
ทต.ไร่ใหม่
43
53
ทต.กุยบุรี
27
69
ทต.ทับสะแก
31
58
ทต.ร่อนทอง
30
60
ทต.บ้านกรูด
27
39
ทต.กําเนิดนพคุณ
30
34
ทต.บางสะพานนอ้ ย
18
42

กรอบอัตรากําลัง
ใหม่
พนักงาน ลจ./
เทศบาล พ.จ้าง
162
207
25
42
30
25
467
811
38
47
93
143
37
50
65
46
56
68
43
53
27
69
31
58
30
60
27
39
30
34
18
42

ภาระค่าใช้จา่ ย
(ร้อยละ)
ปี 59
ปี 60
32.16
39.28
39.86
31.14
37.33
35.09
38.46
31.54
36.05
30.06
39.09
37.17
37.96
39.42
37.47
36.55

31.37
38.48
39.33
31.89
36.81
34.41
37.56
30.97
35.40
29.69
38.14
36.38
39.81
38.52
37.24
36.18

หมายเหตุ
-ประโยชน์ตอบแทนอื่น (๑)
-ประโยชน์ตอบแทนอื่น (๑)
-ประโยชน์ตอบแทนอื่น (๑)
-ประโยชน์ตอบแทนอื่น (๑)
-ประโยชน์ตอบแทนอื่น (๑)
-ประโยชน์ตอบแทนอื่น (๑)
-ประโยชน์ตอบแทนอื่น (๑)
-ประโยชน์ตอบแทนอื่น (๑)
-ประโยชน์ตอบแทนอื่น (๑)
-ประโยชน์ตอบแทนอื่น (๑)
-ประโยชน์ตอบแทนอื่น (๑)
-ประโยชน์ตอบแทนอื่น (๑)
- ประโยชน์ตอบแทนอื่น (2)
-ประโยชน์ตอบแทนอื่น (๑)
-ประโยชน์ตอบแทนอื่น (๑)
-ประโยชน์ตอบแทนอื่น (2)

หมายเหตุ 1. การคํานวณภาระค่าใช้จ่าย เทศบาลใช้ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่นข้อใด
(1) ใช้ประโยชน์ตอบแทนอื่นร้อยละ 20 ของยอดรวมเงินเดือน ค่าจ้าง ปี 2559
(2) ใช้ประโยชน์ตอบแทนอื่นที่จา่ ยจริงของปี 2558
(3) ใช้ประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ตราในเทศบัญญัติปี 2559
2. กรณีภาระค่าใช้จ่ายที่คํานวณใหม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี เทศบาลใช้มาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายใด
(1) ปรับลดตําแหน่งว่าง
(2) ปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นอื่นซึ่งไม่ต้องจ่ายตามข้อผูกพันตามกฎหมาย
เช่น โบนัส ค่าเช่าบ้าน
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 และ
ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมถึงปัจจุบนั
ข้ อ 14 การกํ า หนดตํ า แหน่ ง พนั ก งานเทศบาลในส่ ว นราชการว่ า จะมี
ตําแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จํานวนเท่าใด โดยให้เทศบาลจัดทําเป็นแผนอัตรากําลังของ
เทศบาล เพื่อเป็นกรอบ ในการกําหนดตําแหน่ง และการใช้ตําแหน่งพนักงานเทศบาล โดยเสนอให้
ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
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- ๑๙ ในการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้เทศบาลคํานึงถึง
ภารกิจ อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงาน
ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอุดหนุนที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล
ข้อ 17 ให้คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาล จัดทําแผนอัตรากําลัง
โดยให้คํานึงถึงภารกิจ อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่ากําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของ
งาน และปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในเทศบาล ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลและของรัฐ
ในหมวดเงินอุดหนุนที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคลและการจัดสรรเงินงบประมาณของเทศบาล โดยกําหนด
เป็นแผนอัตรากําลังของเทศบาล ในระยะเวลา 3 ปี และแผนอัตรากําลังดังกล่าวอย่างน้อยจะต้อง
ประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังนี้ ฯลฯ
(7) กรณีเทศบาลมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี ในระหว่างที่
ยังไม่ครบกําหนดระยะเวลาของแผนให้ทําได้ โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ความเห็น
ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้ตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลซึ่งคํานวณใหม่
แล้วเห็นว่าเทศบาลมีภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ 40 ตามทีก่ ฎหมายกําหนด จึงเห็นควร
เห็นชอบให้เทศบาลใช้แผนอัตรากําลังเป็นกรอบในการกําหนดตําแหน่งและใช้ตําแหน่งในการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลได้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณาของกรรมการ
ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของเทศบาลที่
คํานวณตามแผนอัตรากําลังแล้วเห็นว่าเนื่องจากมีบางเทศบาลที่มีภาระค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับที่ค่อนข้าง
สูงและที่ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบมาแล้วนั้นถูกต้องหรือไม่ เพื่อความถูกต้องชัดเจน จึงเห็นควรให้
ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบทบทวนความถูกต้องในการคํานวณอีกครั้ง โดยเฉพาะเทศบาลที่มีภาระ
ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ร้อยละ 37.00 ขึ้นไป โดยหากตรวจสอบถูกต้องแล้วปรากฏว่าเทศบาลดังกล่าวยังมี
ภาระค่าใช้จ่ายตั้งแต่ร้อยละ 37.00 ขึ้นไป ให้เทศบาลพิจารณาปรับลดตําแหน่งว่างที่ไม่จําเป็นลงเพื่อ
ควบคุมภาระค่าใช้จ่ายไม่ให้สูงเกินร้อยละ 37.00
ฝ่ายเลขานุการ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผน
อัตรากําลังว่าในการคํานวณที่ได้นําเสนอที่ประชุมในครั้งนี้ ในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ต.ค.58-31 มี.ค.59
จะเป็นการคํานวณโดยใช้บัญชี 4 และตั้งแต่ 1 เม.ย.-30 ก.ย.59 จะเป็นการคํานวณโดยใช้บัญชี 5
ซึ่ง เป็นอัตราเงินเดือนที่เป็นจริงมากที่สุดแล้ว แต่ในส่วนของประโยชน์ตอบแทนอื่นเทศบาลยกเว้น
เทศบาลตําบลร่อนทอง กับเทศบาลตําบลบางสะพานน้อย ใช้ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น
ในอัต ราร้อ ยละ 20 ของเงินเดือนและค่าจ้างรวมของปี 2559 ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าไม่สูงเกินร้อยละ 40 ที่กฎหมายกําหนด แต่หากจะให้เทศบาลมีภาระค่าใช้จ่ายลดลง แนวทาง
ที่ ก.ท. แจ้งไว้คือหากเทศบาลเห็นว่าประโยชน์ตอบแทนอื่นร้อยละ 20 ของเงินเดือนและค่าจ้างสูงเกินจริง
เทศบาลสามารถดูโดยเปรียบเทียบจากที่จ่ายจริงของปีที่ผ่านมาว่าที่จ่ายจริงมากกว่าหรือไม่ หากไม่
มากกว่าก็สามารถใช้ประโยชน์ตอบแทนอื่นที่จ่ายจริงของปีที่ผ่านมาใช้ในการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ในครั้งนี้ได้ และอีกแนวทางหนึ่งคือการใช้ประโยชน์ตอบแทนอื่นที่เทศบาลตั้งไว้ในเทศบัญญัติของปี
ปัจจุบัน
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- ๒๐ มติที่ประชุม
1. เห็ น ชอบ แผนอั ต รากํ า ลัง ของเทศบาลที่ มีภ าระค่ า ใช้จ่ า ย ในปี 2559
ต่ํากว่าร้อยละ 37.00 ลงมา จํานวน 7 เทศบาล ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 29 มีนาคม 2559
2. ให้ ฝ่ า ยเลขานุก ารไปตรวจสอบทบทวนการคํ า นวณภาระ ค่ าใช้จ่ า ยของ
เทศบาลที่มีภาระค่าใช้จ่ายตั้งแต่ร้อยละ 37.00 ขึ้นไปใหม่ ตามแนวทางที่ ก.ท. กําหนด โดยหาก
ตรวจสอบใหม่แล้วปรากฏว่าเทศบาลยังมีภาระค่าใช้จ่ายสูงตั้งแต่ร้อยละ 37.00 ใ ห้แจ้งเทศบาล
พิจารณาปรับลดตําแหน่งว่างที่ไม่จําเป็นลงเพื่อที่จะควบคุมภาระค่าใช้จ่ายไม่ให้สูงเกินร้อยละ 37.00
แล้วนําเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาในครั้งต่อไป
๔.7 เรื่อง ขอความเห็นชอบกําหนดวิชาเอกอื่นที่ขาดแคลนเพื่อคัดเลือกกรณีมีเหตุ
พิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตําแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน ขอความเห็นชอบกําหนดวิชาเอกอื่นที่ขาดแคลน
เพื่อคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
1. ขอกําหนดวิชาเอกทางการศึกษาปฐมวัย เป็นวิชาเอกที่ขาดแคลน เพื่อ
สรรหาบุคคลมาดํารงตําแหน่งแทนเลขที่ตําแหน่งที่ว่าง จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1.1 ตําแหน่งเลขที่ 04740-2 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์)
ซึ่งเป็นตําแหน่งว่างเนื่องจากคนเดิมได้ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
1.2 ตําแหน่งเลขที่ 12731-2 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์)
ซึ่งเป็นตําแหน่งว่างเนื่องจากคนเดิมได้โอนไปดํารงตําแหน่งที่อื่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
1.3 ตําแหน่งเลขที่ 04802-2 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์)
ซึ่งเป็นตําแหน่งว่างเนื่องจากคนเดิมได้ย้ายไปดํารงตําแหน่งที่โรงเรียนอื่น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556
2. ขอกําหนดวิชาเอกคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาเอกที่ขาดแคลน เพื่อสรรหา
บุคคลมาดํารงตําแหน่งแทนเลขที่ตําแหน่งที่ว่าง ตําแหน่งเลขที่ 04807-2 โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์
ซึ่งเป็นตําแหน่งว่างเนื่องจากคนเดิมได้ย้ายไปดํารงตําแหน่งโรงเรียนอื่น ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558
โดยมีรายละเอียดเหตุผลความจําเป็นตามแบบแสดงเหตุผลที่แนบ
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่
15 มิถุนายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน
สําหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล
พ.ศ. 2558
4. การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานครูเทศบาลตําแหน่งครูผู้ช่วย
ในกรณีเทศบาลมีตําแหน่งครูผู้ช่วยว่าง นอกจากการดําเนินการสรร
หาด้ว ยวิธีก ารอื ่น ๆ แล้ว เทศบาลอาจดํ า เนิน การสรรหาบุค คลเพื ่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั ้ง ให้ดํา รง
ตํา แหน่ง ดัง กล่า วด้ว ยวิธีก ารคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันเฉพาะกรณีเพื่อการบรรจุ
และแต่งตั้งในสาขาวิชาเอกขาดแคลน ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดและตรงกับ
ความต้องการของสถานศึกษา เพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมาตรฐานในการจัดการศึกษา โดยมี
หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการ ดังนี้
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- ๒๑ 4.1 สาขาวิชาเอกขาดแคลนเพื่อการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้อง
สอบแข่งขัน มีดังนี้
(1) สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
(2) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา/แขนงวิชา
(3) สาขาวิชาเอกภาษาต่างประเทศ
(4) สาขาวิชาเอกอื่นที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล พิจารณาให้
ความเห็นชอบ ทั้งนี้ จะต้องเป็นสาขาวิชาเอกอื่นที่ขาดแคลนในพื้นที่การศึกษานั้น และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่สามารถสรรหาบุคคลเพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
ความเห็น
ฝ่ายเลขานุการพิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้
1. วิ ช าเอกทางการศึ ก ษาปฐมวั ย และวิ ช าเอกคอมพิ ว เตอร์ มิ ใ ช่ เ ป็ น
วิ ช าเอกที่ ข าดแคลนตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก.ท.จ. กํ า หนดเพื่ อ การคั ด เลื อ กกรณี มี เ หตุ พิ เ ศษที่ ไ ม่ ต้ อ ง
สอบแข่งขัน แต่เป็นวิชาเอกอื่นที่ ก.ท.จ. อาจพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดําเนินการสรรหาได้หากเห็นว่า
เป็นวิชาเอกขาดแคลนในพื้นที่ และเทศบาลไม่สามารถสรรหาบุคคลเพื่อมาบรรจุแต่งตั้งเป็นระยะเวลา
หนึ่งแล้ว
2. เมื่ อ พิ จ ารณาความต้ อ งการของสถานศึ ก ษา เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาแล้วเห็นว่า โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์) ในการจัด
การเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา มีห้องเรียนทั้งหมด 9 ห้อง มีกรอบอัตราครูก่อนประถมศึกษา
12 อัตรา ทุกอัตรากําหนดเป็นวิชาเอกทางการศึกษาปฐมวัย โดยตําแหน่งที่ว่างเลขที่ 04740-2 และ
เลขที่ 04802-2 เป็นตําแหน่งที่ว่างตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งเทศบาลได้สรรหาบุคคลมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
ยังไม่ได้ผู้มาดํารงตําแหน่ง กรณีนี้จึงอาจพิจารณาได้ว่าเป็นวิชาเอกที่ขาดแคลนในพื้นที่ในระยะเวลา
ที่ผ่านมา สําหรับตําแหน่งเลขที่ 12731-2 เป็นตําแหน่งที่เพิ่งว่างเมื่อต้นปี 2559
3. ในส่ว นวิช าเอกคอมพิว เตอร์ แม้ว่า จะไม่เ ป็น วิช าเอ กที่ข าดแคลน
ตามที่ ก.ท.จ. กําหนด แต่เป็นวิชาที่เฉพาะด้าน โดยก่อนที่จะมีตําแหน่งว่าง โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์
ใช้ค รูวิช าเอกประถมศึก ษา ซึ่ง มีค วามรู้ท างคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอนมาก่อน เมื่อผู้ดํารงตําแหน่งเดิม
ย้ายไปปฏิบัติงานที่อื่น จึงทําให้โรงเรียนขาดแคลนครูเฉพาะด้านดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2558 และเทศบาลได้
สรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วยังไม่ได้ผู้มาดํารงตําแหน่งเช่นเดียวกันกรณีจึงอาจ
พิจารณาได้ว่าเป็นวิชาเอกที่ขาดแคลนในพื้นที่ในระยะเวลาที่ผ่านมา
4. จึงเห็นควรกําหนดวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย และวิชาเอกคอมพิวเตอร์
เป็นวิชาเอกอื่นที่ขาดแคลนเนื่องจากเป็นตําแหน่งว่างที่ได้สรรหามานานระยะเวลาหนึ่งแล้ว และเป็น
ความต้องการของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้อง
สอบแข่ ง ขั น จํ า นวน 3 อั ต รา เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการขาดแคลนครู ใ นพื้ น ที่ ยกเว้ น ตํ า แหน่ ง เลขที่
12731-2 ให้สรรหาด้วยวิธีการอื่นก่อน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
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- ๒๒ การพิจารณาของกรรมการ
ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ก ารพิ จ ารณา โดยมี ข้ อ สั ง เกตกรณี เ ทศบาลมี ตํ า แห น่ ง ว่ า งมาเป็ น
เวลานานดังกล่าว เทศบาลได้ดําเนินการสรรหาแล้วไม่ได้คนจริงหรือไม่ หรือว่างแล้วไม่สรรหาเพื่อที่จะ
หาเหตุผลมาขอสรรหาโดยวิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน ซึ่งหากเป็นกรณีหลัง
จะทําให้เด็กเสียโอกาสทางการศึกษาอย่างยิ่ง ดังนั้น ในครั้งถัดไป หากเทศบาลจะขอความเห็นชอบ
กําหนดวิชาเอกอื่นเพื่อขอดําเนินการสรรหาโดยวิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน
ต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้พยายามสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งในสาขานั้นๆ แล้วไม่มี
คนในพื้ น ที่ใ นสาขาดั ง กล่ า ว จึ ง ต้อ งขอ ก.ท.จ. เพื่ อ กํา หนดเป็ นวิ ช าเอกอื่ น ที่ ข าดแ คลนเพื่ อ จะได้
ดําเนินการสรรหาโดยการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการได้พิจารณาวิธีการสรรหา
พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาให้เทศบาลสรรหามีความโปร่งใสตั้งแต่ต้นด้วย เพราะคนกลุ่มนี้
มีสิทธิพิเศษที่อาจเข้ารับการคัดเลือกโดยไม่ต้องสอบแข่งขันได้ เพื่อมิให้เป็นที่สงสัยว่าเป็นลูกหลานของ
นักการเมืองท้องถิ่นเท่านั้นที่มีโอกาสเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการดังกล่าว
มติที่ประชุม
ที่ประชุม พิ จารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากเป็นตําแหน่ งที่ว่างมาเป็ นเวลานาน และ
เทศบาลได้มีการสรรหามาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วยังไม่ได้ผู้มาดํารงตําแหน่ง จึงเห็นชอบ ให้กําหนด
วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย และวิชาเอกคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาเอกอื่นที่ขาดแคลนเพื่อการคัดเลือกกรณีมี
เหตพิุ เศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขันได้ จํานวน 3 อัตรา ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
๔.8 เรื่อง ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล
ผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักงาน ก.ท. แจ้งว่า ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 26
พฤศจิกายน 2558 และในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบ
ให้ประกาศมาตรฐานทั่วไปของเทศบาล จํานวน 2 ประกาศ ดังนี้
1. ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนตําแหน่งศึกษานิเทศก์
ในเทศบาล พ.ศ.2559
2. ประกาศมาตรฐานทั่ วไปเกี่ยวกั บการคั ดเลือกกรณีมี เหตุ พิ เศษที่ ไม่ต้อง
สอบแข่ งขั นสําหรับพนักงานจ้ างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่ งตั้งเป็นพนักงานครู
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
โดยให้ ก.ท.จ. จัดทําประกาศหลักเกณฑ์ให้มีเนื้อหาสาระสําคัญเช่นเดียวกับที่
ก.ท. กําหนด กรณี ก.ท.จ. ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าว มีเนื้อหาเช่นเดียวกับที่
ก.ท. กําหนด ถือว่า ก.ท. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประกาศใช้บังคับได้ กรณี ก.ท.จ. ประกาศ
กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขมีเนื้อหาแตกต่างจากที่ ก.ท.กําหนด ให้เสนอ ก.ท. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อน จึงประกาศใช้บังคับได้
ฝ่ายเลขานุการ พิจารณาแล้วเห็นควรจัดทําประกาศหลักเกณฑ์โดยมีเนื้อหาหลักการ
เช่นเดียวกับที่ ก.ท. กําหนด เพื่อแจ้งเทศบาลถือปฏิบัติต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้จัดทําประกาศหลักเกณฑ์โดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกับที่ ก.ท.กําหนด
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- ๒๓ ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑7.20 น.
(ลงชื่อ) เนาวรัตน์ สิงห์เล็ก ผู้จดรายงานการประชุม
(นางเนาวรัตน์ สิงห์เล็ก)
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ศราวุธ อินทะเสม ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศราวุธ อินทะเสม)
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
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