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รายงานการประชุม
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ครั้งที่ 11/๒๕60
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕60 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมช่องกระจก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ชัน้ 4
…………………………..
ผู้มาประชุม
๑. นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประธาน
รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. นายชัยชาญ มูลมาก
(แทน) ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓. นางสาวรัตน์สุพร ไชยรัตน์ (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๔. นายอธิวัฒน์ ธัญพรจิรวัชร์ (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๕. นางแสงประทีป คุณาธิมาพันธ์ (แทน) หัวหน้าสํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๖. นางถิติกาญจนา หงส์แก้ว นักวิชาการคลังชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๗. นายอธิวัฒน์ พิสุทธิศิลป์
ประธานสภาเทศบาลตําบลคลองวาฬ
๘. ร.ต.สมพร ทองสง่า
ประธานสภาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
๙. นายเกิดพงศ์ ทวีศักดิ์สมบูรณ์ นายกเทศมนตรีตําบลกําเนิดนพคุณ
๑๐. นายฐานันดร์ นิลดํา
ปลัดเทศบาลตําบลบ้านกรูด
๑๑. นายณัฏฐวุฒิ สมบูรณ์อยู่กมล ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายวรพงษ์ พูลลาภ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายศาสตรา สุริยารังสรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. นายศักดิ์ชัย กายเพชร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕. นายธีรยุทธ สําราญทรัพย์ ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นายสมไช เสียงใหญ่
๑๗. นางเนาวรัตน์ สิงห์เล็ก
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชํานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ/ติดภารกิจ
1. นายชิตชัย จิวะตุวินันท์
2. นายสุทธิพร เที่ยงธรรม
3. นายสนั่น รักษาชัฎ
4. -ว่างผู้เข้าร่วมประชุม
- นายมีชัย นวลเพชร
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นายกเทศมนตรีตําบลบางสะพานน้อย
ปลัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กลุ่มงานมาตรฐานฯ

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธาน
วันนี้ เป็นการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 11/2560 เมื่อที่ประชุมพร้อมครบองค์ประชุมแล้ว
ก็ขอเปิดการประชุม เพื่อจะได้ดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดเตรียมไว้ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

-๒ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 10/๒๕60 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560
ฝ่ายเลขานุการขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
- หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 17 ขอแก้ไขจาก “เดือนพฤศจิกายน 2559”
เป็น “เดือนพฤษภาคม 2560”
- หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 1 ขอแก้ไขจาก “มกราคม 2559” เป็น “พฤษภาคม 2560”
- หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 3 ขอแก้ไขจาก “ปี 2559” เป็น “ปี 2560”
- หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 4 ขอแก้ไขจาก “ว 5213 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559”
เป็น “ว 2096 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560”
- หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 5 ขอแก้ไขจาก “ว 929 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560” เป็น
“ว 3376 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560”
- หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 9 ขอแก้ไขจาก “28 กรกฎาคม 2561” เป็น “26 กรกฎาคม 2561”
- หน้าที่ 18 ลําดับที่ 33 - 35 ขอแก้ไขชื่อตําแหน่ง จาก “ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก”
เป็น “ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)” และในช่องหมายเหตุ ขอเพิ่มข้อความ “เปลี่ยนชื่อ
ตําแหน่งจากผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กในแผนอัตรากําลัง 3 ปี เป็น ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 29
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560”
- หน้าที่ 19 ลําดับที่ 7 ขอแก้ไขชื่อ - สกุล จาก “นางนันทนา ปุ่มเพชร”
เป็น “นางสาวนันทนา วิเชียรฉาย”
- หน้าที่ 30 ลําดับที่ 5 ขอแก้ไขค่าตอบแทน จาก “11,730” เป็น “9,730”

มติทปี่ ระชุม

รับรองโดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพือ่ ทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติทปี่ ระชุมครั้งทีแ่ ล้ว
ผู้ช่วยเลขานุการ
ตามที่ คณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั งหวั ดประจวบคี รี ขั น ธ์ ในการประชุ ม
ครั้ ง ที่ 10/๒๕60 เมื่ อ วั น ที่ 20 ตุ ล าคม ๒๕60 มี ม ติ เห็ น ชอบให้ เทศบาลดํ า เนิ น การด้ า นการ
บริหารงานบุคคลในกรณีต่าง ๆ ฝ่ายเลขานุการ ขอสรุปผลให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน
เป็นพนักงานครูเทศบาล จํานวน 1 ราย ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหัวหินทราบ เพื่อจัดทําคําสั่งบรรจุแต่งตั้งแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2560
2. การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญ ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน และประเภทวิชาการระดับชํานาญการ จํานวน 5 ราย
ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลตําบลคลองวาฬและเทศบาลตําบลปากน้ําปราณทราบ เพื่อจัดทํา
คําสั่งเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2560
3. การโอน การรับโอน และย้ายพนักงานเทศบาล จํานวน 6 ราย ได้แจ้งมติให้
เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลตําบลปากน้ําปราณและเทศบาลตําบล กม.5
ทราบ เพื่อจัดทําคําสั่งโอน/รับโอน และย้ายพนักงานเทศบาลไปดํารงตําแหน่งใหม่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 27
ตุลาคม 2560
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-๓4. พนักงานเทศบาลขอลาออกจากราชการ จํานวน 1 ราย ได้แจ้งให้เทศบาลตําบลไร่ใหม่
ทราบ เพื่อจัดทําคําสั่งให้พนักงานเทศบาลลาออกจากราชการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2560
5. พนักงานจ้างขอลาออกจากราชการ จํานวน 1 ราย ได้แจ้งให้เทศบาลตําบล
หนองพลับทราบ เพื่อจัดทําคําสั่งให้พนักงานจ้างลาออกจากราชการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2560
6. การจ้างพนักงานจ้างเทศบาล กรณีต่อสัญญาจ้าง จํานวน 470 ราย ได้แจ้งมติ
ให้เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลตําบล กม.5 เทศบาลตําบลคลองวาฬ เทศบาลเมืองหัวหิน
เทศบาลตําบลหนองพลับ เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ เทศบาลตําบลเขาน้อย เทศบาลตําบลไร่ใหม่
เทศบาลตําบลร่อนทองและเทศบาลตําบลบางสะพานน้อยทราบ เพื่อจัดทําคําสั่งจ้างพนักงานจ้างแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2560
7. การประเมินพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้ได้รับเงินเดือนและมีวิทยฐานะ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 ราย ได้แจ้งมติให้เทศบาลเมืองหัวหินทราบ เพื่อจัดทําคําสั่งให้พนักงานครู
เทศบาลได้รับเงินเดือนและมีวิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2560
8. การนํ า คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทมาเที ย บเป็ น ประสบการณ์ ก ารบริ ห ารเพื่ อ ลด
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งบริหาร จํานวน 1 ตําแหน่ง ได้รายงานสํานักงาน ก.ท. เพื่อตรวจสอบ
ออกหนังสือรับรองให้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2560
9. การแต่ งตั้ งผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้จัดทําคําสั่งเสร็จและ
เสนอให้ประธาน ก.ท.จ. ลงนามในคําสั่งเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2560
10. การยื่นเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
เพื่ อเสนอขอรับเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็ นกรณี พิ เศษ (โบนั ส) ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จํานวน 9 เทศบาล ได้แจ้งให้เทศบาลที่ขอรับการประเมินทราบถึงการเห็นชอบการขอรับการประเมิน
การเสนอโครงการที่ ส อดคล้อ งกับ ยุ ท ธศาสตร์จังหวัด และการเสนอโครงการ/กิ จกรรมดี เด่น เพื่ อ
ประกอบการประเมินแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2560
11. การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ ตําแหน่ง นายช่าง
โยธาชํานาญงาน เป็นตําแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส จํานวน 2 ตําแหน่ง ได้แจ้งมติให้เทศบาลเมืองหัวหิน
จัดทําประกาศเปลี่ยนแปลงตําแหน่งแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2560
12. การบริหารงานบุคคลของเทศบาลกรณี ไม่มีผู้บริหารท้ องถิ่น ได้แจ้งมติให้
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2560
มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ
เรื่องเพือ่ พิจารณา

4.1 เรื่อง ขอยกเลิกมติ ก.ท.จ. การรับโอนพนักงานเทศบาล
เรื่องเดิม
ก.ท.จ.ประจวบคี รี ขั น ธ์ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2560 เมื่ อ วั น ที่ 23
กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติเห็นชอบรับโอนพนักงานเทศบาล ราย นางรุศดา ชมเอ ตําแหน่ง นักทรัพยากร
บุ คคลชํ านาญการ สํ านั กปลั ดเทศบาล เทศบาลตํ าบลศรีถ้ อย อํ าเภอแม่ ใจ จังหวัดพะเยา มาดํ ารง
ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคี รี ขั น ธ์ ทั้ ง นี้ ไม่ ก่ อ นวั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 และ ก.ท.จ.พะเยา ในการประชุ ม
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-๔ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นชอบให้โอนพนักงานเทศบาลรายดังกล่าว
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยให้ทั้งสองเทศบาล ประสานการโอนและจัดทําคําสั่งให้
เป็นวันเดียวกันต่อไป
ข้อเท็จจริง
เทศบาลเมืองหัวหิน ได้รับแจ้งจากเทศบาลตําบลศรีถ้อย ขอยกเลิกการให้โอน
พนักงานเทศบาล ราย นางรุศดา ชมเอ ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตําบลศรีถ้อย มาดํารงตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาล
เมืองหั วหิน เนื่องจากเทศบาลตําบลศรีถ้อยยังไม่สามารถหาผู้มาดํารงตําแหน่งแทนได้ ประกอบกับ
นางรุศดา ชมเอ ยินดีและเต็มใจปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เนื่องจากได้หย่าร้างกับคู่สมรสและต้องรับภาระ
เลี้ยงดู บุ ตร จํ านวน 2 คน ประกอบกั บ ก.ท.จ.พะเยา ในการประชุ มครั้งที่ 8/2560 เมื่ อวันที่ 24
สิงหาคม 2560 มีมติเห็นชอบ ตามระเบียบวาระที่ 5.6 เรื่อง การขอยกเลิกการโอนพนักงานเทศบาล
ให้ ยกเลิ กการโอนพนั กงานเทศบาล ราย นางรุศดา ชมเอ ตําแหน่ งนั กทรัพยากรบุ คคลชํ านาญการ
เลขที่ ตํ าแหน่ ง 33-2-01-3102-001 สํ านั ก ปลั ดเทศบาล เทศบาลตํ าบลศรี ถ้ อย อํ าเภอแม่ ใจ
จังหวัดพะเยา ไปดํารงตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ เลขที่ตําแหน่ง 29-2-01-3102-002
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเทศบาลเมืองหัวหิน
พิจารณาแล้วไม่ขัดข้องในการยกเลิกการรับโอนบุคคลดังกล่าว จึงแจ้งเพื่อขอยกเลิกการโอนให้เทศบาล
เมืองหัวหิน ทราบ เพื่อแจ้ง ก.ท.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทราบต่อไป
ฝ่ายเลขานุการพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกคําสั่งเกี่ยวกับการโอนพนักงาน
เทศบาลจะมีผลสมบูรณ์เมื่อ ก.ท.จ. ที่เกี่ยวข้องมีมติ และเทศบาลทั้งสองแห่งได้ตกลงกําหนดให้วันที่ใน
คําสั่งรับโอนและคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งมีผลในวันเดียวกัน เมื่อ ก.ท.จ.พะเยา มีมติเห็นชอบให้ยกเลิก
การโอนพนักงานเทศบาลดังกล่าว ประกอบกับยังไม่มีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการโอนพนักงานเทศบาล
รายดังกล่าว มติการโอนจึงยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ การโอนจึงถือว่าได้ยุติไป และเทศบาลเมืองหัวหิน
ไม่ ขั ด ข้ อ งในการยกเลิ ก การรั บ โอน จึ งเห็ น ควรยกเลิ ก มติ ก.ท.จ.ประจวบคี รี ขั น ธ์ ในการประชุ ม
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล ราย นางรุศดา ชมเอ
มาดํารงตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองหัวหิน ต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ

๔.2 เรื่อง การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญให้ดํารงตําแหน่ง
ที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน และประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน เทศบาลตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง ฯ
และเทศบาลตําบลไร่ใหม่ อําเภอกุยบุรี ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
สามัญให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. เท ศบ าลเมื องหั วหิ น ขอความเห็ น ชอ บ เลื่ อ น ระดั บ และแต่ ง ตั้ ง
นางสาวนิ ภ าพรรณ พงษ์ เสื อ วุ ฒิ บธ.บ. (การบั ญ ชี ) ตํ า แหน่ ง เจ้ า พนั ก งานธุ ร การปฏิ บั ติ ง าน
ขั้น 19,720 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-01-4101-004 งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สํานัก
ปลัดเทศบาล ซึ่งได้ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และตําแหน่ง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณ
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-๕หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 4 ปี 1 เดือน (วันที่ 30 ส.ค.56 – 12 ต.ค.60) ผ่านการประเมินผลงาน
จากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดให้ดํารง
ตําแหน่งที่สูงขึ้นในตําแหน่งเจ้าพนักงานการธุรการชํานาญงาน ขั้น 19,970 บาท เลขที่ตําแหน่งและ
สายงานเดิม โดยผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ๒๕60
2. เทศบาลตํ า บลคลองวาฬ ขอความเห็ น ชอบเลื่ อ นระดั บ และแต่ ง ตั้ ง
พนักงานเทศบาลสามัญให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น จํานวน 2 ราย ดังนี้
2.1 นางสมพิ ศ ขํ า ทวี วุ ฒิ บธ.บ.(การเงิ น และการธนาคาร) ตํ า แหน่ ง
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ขั้น 23,340 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-04-3201-001 งานการเงิน
และบัญชี กองคลัง ซึ่งดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในระดับ 3 ในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน
และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 และตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านงานการคลัง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาแล้ว 6 ปี - เดือน (วันที่ 5 ส.ค. 2553 - 27 ต.ค. 2560 โดยนําระยะเวลาตั้งแต่ 5 ส.ค. 2553 30 พ.ย. 2555 มานับรวมเป็นระยะเวลาที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลได้ครึ่งหนึ่งเป็นเวลา 1 ปี 1 เดือน 25 วัน
ตามหนั งสือสํานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว33 ลงวัน ที่ 25 ก.พ. 2548)
ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณ ลักษณะบุคคลจากผู้บังคับบัญ ชาตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นในตําแหน่ง นักวิชาการคลังชํานาญการ ขั้น 23,550 บาท
เลขที่ตําแหน่งและสายงานเดิม โดยผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ๒๕60
2.2 นายชู ชี พ ผลประโยชน์ วุ ฒิ ส.บ.(สาธารณสุ ข ชุ ม ชน) ตํ า แหน่ ง
นั ก วิ ช าการสุ ข าภิ บ าลปฏิ บั ติ ก าร ขั้ น 24,870 บาท เลขที่ ตํ า แหน่ ง 29-2-06-3606-001
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3
และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านงาน
วิชาการสุขาภิบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 6 ปี 6 เดือน (วันที่ 30 มี.ค. 2554 - 25 ต.ค.2560)
ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณ ลักษณะบุคคลจากผู้บังคับบั ญ ชาตาม
หลั ก เกณฑ์ ที่ กํ า หนดให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น ในตํ า แหน่ ง นั ก วิ ช าการสุ ข าภิ บ าลชํ า นาญการ
ขั้น 24,970 บาท เลขที่ตําแหน่งและสายงานเดิม โดยผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการ
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ๒๕60
3. เทศบาลตํ า บลไร่ ใ หม่ ขอความเห็ น ชอบเลื่ อ นระดั บ และแต่ ง ตั้ ง
นางสาวภัทราพร ปานอุทัย วุฒิ ศศ.บ.(การตลาด) ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ขั้น 21,140 บาท
เลขที่ตําแหน่ง 29-2-04-3204-001 กองคลัง ซึ่งดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในระดับ 3
ในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3
และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านงาน
วิชาการพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 6 ปี 4 เดือน (วันที่ 1 พ.ค. 2552 - 7 พ.ย. 2560
โดยนําระยะเวลาตั้งแต่ 1 พ.ค. 2552 - 15 ส.ค. 2556 มานับรวมเป็นระยะเวลาที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล
ได้ ค รึ่ ง หนึ่ ง เป็ น เวลา 2 ปี 2 เดื อ น 22 วั น ตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว33 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2548) ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและ
ประเมินคุณ ลักษณะบุคคลจากผู้บังคับบั ญ ชาตามหลักเกณฑ์ ที่ กําหนดให้ดํารงตําแหน่ งที่สูงขึ้นใน
ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุชํานาญการ ขั้น 21,240 บาท เลขที่ตําแหน่งและสายงานเดิม โดยผ่านการ
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕60
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-๖ข้อระเบียบ
๑. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๒๕
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับ การ
ได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการในสายงานวิชาชีพ และการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน กรณีการเลื่อนระดับครั้งแรกของตําแหน่งแต่ละประเภทตําแหน่ง
เช่น การเลื่อนระดับประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงาน ไประดับชํานาญงาน ให้ใช้วิธีการประเมินผลงาน
โดยใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับนอกระดับควบของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ และเทียบ
ระดับตําแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่งตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๔๐
ลงวัน ที ่ ๑๕ กัน ยายน ๒๕๕๘ เรื่อ ง มาตรฐานทั ่ว ไปเกี่ย วกับ อัต ราตํ า แหน่ง และมาตรฐานของ
ตําแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอนุโลม
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๔๐ ลง
วัน ที ่ ๑๕ กั น ยายน ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานทั่ วไปเกี่ ย วกั บ อั ต ราตํ าแหน่ งและมาตรฐานของ
ตําแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
การเลื่อนในระดับชํานาญงาน
ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1/2 และ
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของตําแหน่ง
ที่จะแต่งตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
1. ไม่น้อยกว่า 6 ปี สําหรับผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
คุณ วุฒิ อย่ างอื่นที่ เที ยบได้ ในระดับเดี ยวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ ตรงตามคุณสมบั ติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
2. ไม่น้อยกว่า 5 ปี สําหรับผู้มีประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือ
คุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เที ยบได้ในระดั บเดียวกั น ในสาขาวิชาหรือทางที่ ตรงตามคุ ณสมบั ติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
3. ไม่น้อยกว่า 4 ปี สําหรับผู้มีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
การเลื่อนในระดับชํานาญการ
ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งสําหรับสายงานเริ่มต้นจากระดั บ 3
และ ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ โดยต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงาน
ของตําแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
1. ไม่น้อยกว่า 6 ปี สําหรับผู้มปี ริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางทีต่ รงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง
2. ไม่น้อยกว่า 4 ปี สําหรับผูม้ ีปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง
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-๗3. ไม่น้อยกว่า 2 ปี สําหรับผูม้ ีปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่
ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง
(โดยการนับระยะเวลาตาม ข้อ 1 – 3 หากเป็นผู้เปลี่ยนสายงานจากสายงาน
เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 มาเป็นสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ให้ใช้แนวทางการนับระยะเวลา
การดํารงตําแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 มานับรวมเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกับสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ตามนัยหนังสือ สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 33 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548)
3. ประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจัง หวั ด ประจวบคีรี ขัน ธ์
เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน
๒๕๔๕ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๘๒ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สําหรับ
ตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในตําแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และ
ระดับ ๒
(๘) วิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
(ก) ตําแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งให้เสนอ
ก.ท.จ. พิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง ฯ
(ข) ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและ
ประเมิน ผลงาน ประกอบด้วย ฯลฯ
(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การประเมินบุคคล
และผลงานให้เป็นไปตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้
(๙) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผูส้ ั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยผ่านความ
เห็นชอบจาก ก.ท.จ. และให้มผี ลไม่ก่อนวันทีผ่ ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ข้ อ 183 การเลื่ อ นและแต่ งตั้ งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ งในระดั บ สู งขึ้ น สํ าหรั บ
ตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
(๘) วิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
(ก) ตําแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งให้เสนอ
ก.ท.จ. พิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง ฯ
(ข) ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและ
ประเมิน ผลงาน ประกอบด้วย ฯลฯ
(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การประเมินบุคคล
และผลงานให้เป็นไปตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้
(๙) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผูส้ ั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยผ่านความ
เห็นชอบจาก ก.ท.จ. และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ฝ่ายเลขานุการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอเลื่อนระดับข้างต้นแล้วมี
คุณสมบัติครบถ้วน และผ่านเกณฑ์ประเมินเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ
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-๘4.3 เรื่อง การโอน การรับโอน และการย้ายพนักงานเทศบาล
ส่วนที่ ๑ การโอนพนักงานเทศบาล
ผู้ช่วยเลขานุ การ
เทศบาลตํ า บลปราณบุ รี เทศบาลตํ า บลเขาน้ อ ย อํ า เภอปราณบุ รี และ
เทศบาลตําบลทับสะแก อําเภอทับสะแก ขอความเห็นชอบโอนพนักงานเทศบาล จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. เทศบาลตําบลปราณบุรี ขอความเห็นชอบโอนนางศิริเนตร ขําสําอางค์
วุฒิ บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) พนักงานเทศบาล ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ขั้น 17,310 บาท
เลขที่ตําแหน่ง 29-2-04-4101-004 งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตําบลปราณบุรี
อํ าเภอปราณบุ รี จั งหวั ด ประจวบคี รีขัน ธ์ โอนไปดํ ารงตํ าแหน่ งเป็ น พนั ก งานส่ ว นตํ าบล ตํ าแหน่ ง
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ขั้น 17,310 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-3-04-4101-005 กองคลัง
อบต.อ่าวน้อย อําเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย อบต.อ่าวน้อย ยินดีรับโอนพนักงานเทศบาล
ดังกล่าว และเทศบาลตําบลปราณบุรี ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (กลับภูมิลําเนา, ดูแล
ครอบครัว)
2. เทศบาลตําบลทับสะแก ขอความเห็นชอบโอนนางสาวขวัญตา ฉัตรมงคล
วุฒิ ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) พนั กงานเทศบาล ตําแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
ขั้น 41,250 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-00-1101-001 เทศบาลตําบลทับสะแก อําเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โอนไปดํารงตําแหน่งเป็นพนักงานเทศบาล ตําแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับกลาง) ขั้น 41,250 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-00-1101-001 เทศบาลตําบลคลองวาฬ
อําเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเทศบาลตําบลคลองวาฬ ยินดีรับโอนพนักงานเทศบาลดังกล่าว
และเทศบาลตําบลทับสะแก ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (ลดภาระค่าใช้จ่าย, หาประสบการณ์)
3. เทศบาลตําบลเขาน้อย ขอความเห็นชอบรับโอนนางสาววัลลภา ผิวเกลี้ยง
วุฒิ บธ.บ.(การบัญชี) พนักงานเทศบาล ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ขั้น 18,060 บาท
(ณ 1 เมษายน 2560) เลขที่ตําแหน่ง 50-2-06-4101-008 งานธุรการ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหลักเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โอนมาดํารงตําแหน่งเป็น
พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ขั้น 18,060 บาท (ณ 1 เมษายน 2560)
เลขที่ ตํ า แหน่ ง 29-2-08-4101-004 กองการศึ กษา เทศบาลตํ าบลเขาน้ อย อํ าเภอปราณบุ รี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเทศบาลตําบลเขาน้อย ยินดีรับโอนพนักงานเทศบาลดังกล่าว และเทศบาล
ตําบลหลักเมือง ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (กลับภูมิลําเนา)
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๕๒ การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
พนักงานเทศบาลในเทศบาลอีกแห่งหนึ่ง ให้โอนและแต่งตั้งจากพนักงานเทศบาลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้สอบแข่งขันได้ หรือสอบคัดเลือกได้ในตําแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น หรือผู้
ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
(๓) ผูข้ อโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนตําแหน่งในตําแหน่งเดียวกันและระดับ
เดียวกันระหว่างเทศบาล หรือผู้ขอโอนมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลตามข้อ ๑๖๗
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-๙ข้ อ ๑๖๗ วรรคสอง การโอนพนั กงานเทศบาลอื่ นมาแต่ งตั้ งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ ง
ผู้ปฏิ บั ติงานในเทศบาล อาจกระทํ าได้ โดยความสมั ครใจของผู้จะขอโอนและได้รับความยินยอมจาก
นายกเทศมนตรีของเทศบาลที่จะรับโอนนั้น เมื่อ ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรี
ออกคําสั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิมและได้รับเงินเดือนในขั้นไม่สูงกว่าเดิม
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบการโอนของพนักงานเทศบาลดังกล่าวแล้ว ต้นสังกัด
และเทศบาลที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด โดยไม่ขัดข้องในการรับโอนและให้โอน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ส่ ว นที่ ๒ การรับโอนข้ าราชการประเภทอื่ น และพนั กงานส่ วนท้ องถิ่ นอื่ น
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมืองฯ และเทศบาลตําบลไร่เก่า อําเภอ
สามร้อยยอด เทศบาลตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน และเทศบาลตําบลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี
ขอความเห็นชอบรับโอนข้าราชการประเภทอื่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานเทศบาล จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ขอความเห็นชอบรับโอนนางสาวธารินทร์
ศรีล าชั ย วุฒิ กศ.บ.(ภาษาไทย) พนั กงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล ตําแหน่ งครู อันดับ คศ.2
ขั้น 28,590 บาท เลขที่ตําแหน่ง 31956-2 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) กองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.หนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ครูเทศบาล ตํ าแหน่ งครู อันดับ คศ.2 ขั้น 28,590 บาท เลขที่ ตําแหน่ ง 04665-2 โรงเรียนเทศบาล
บ้านค่าย กองการศึกษา เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเทศบาล
เมืองประจวบคีรีขันธ์ยินดีรับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบลดังกล่าว และ อบต.หนองตาแต้ม
ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (ดูแลบิดามารดาที่ชราภาพ)
2. เทศบาลตํ าบลไร่เก่ า ขอความเห็ นชอบรับโอนนายจั กรกฤษณ์ พงษ์ พั ว
วุฒิ รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป
ระดับต้น) ขั้น 27,480 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-3-01-2101-001 สํานักงานปลัด อบต. อบต.เขาจ้าว
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ขั้น 27,480 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-01-2101-002 สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตํ าบลไร่เก่า อําเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเทศบาลตํ าบลไร่เก่ ายินดี รับโอน
พนักงานส่วนตําบลดังกล่าว และ อบต.เขาจ้าว ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (หาประสบการณ์)
3. เทศบาลตําบลปราณบุรี ขอความเห็นชอบรับโอนนางกนกวรรณ วงศ์ยิ้มย่อง
วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1
ขั้น 19,920 บาท เลขที่ตําแหน่ง 77-2-0091 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลปราณบุรี
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.ปราณบุรี อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาแต่งตั้ง
เป็ นพนั กงานครูเทศบาล ตํ าแหน่ งครู อั นดั บ คศ.1 ขั้ น 19,920 บาท เลขที่ ตํ าแหน่ ง 19034-2 (ถ)
โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ํา) กองการศึกษา เทศบาลตํ าบลปราณบุ รี อําเภอปราณบุ รี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเทศบาลตําบลปราณบุรียินดีรับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล
ดังกล่าว และ อบต.ปราณบุรี ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (หาประสบการณ์)
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- ๑๐ 4. เทศบาลตําบลหนองพลับ ขอความเห็นชอบรับโอนนางสาวสุมาลี สนธิรักษ์
วุฒิ บช.บ.(การบัญชี) พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน ขั้น 14,380 บาท
เลขที่ตํ าแหน่ ง 22-3-04-4203-001 กองคลัง อบต.สําโรงชั ย อํ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
มาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน ขั้น 14,380 บาท เลขที่ตําแหน่ง
29-2-04-4203-001 กองคลั ง เทศบาลตําบลหนองพลับ อํ าเภอหั วหิ น จังหวัดประจวบคี รีขั นธ์
โดยเทศบาลตําบลหนองพลับยินดีรับโอนพนักงานส่วนตําบลดังกล่าว และ อบต.สําโรงชัย ซึ่งเป็น
ต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (หาประสบการณ์)
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั งหวั ด ประจวบคี รี ขั นธ์ เรื่ อง
หลั กเกณฑ์ และเงื่ อนไขเกี่ ยวกั บการบริ หารงานบุ คคลของเทศบาล ลงวั นที่ ๑๑ พฤศจิ กายน ๒๕๔๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้ อ 171 การรั บโอนพนั กงานส่ วนท้ องถิ่ นอื่ นและการรับโอนข้ าราชการ
ประเภทอื่ นที่ ไม่ ใช่ ข้ าราชการการเมื อง หรือข้ าราชการวิสามั ญ มาบรรจุและแต่ งตั้ งเป็ นพนั กงาน
เทศบาลให้ รั บโอนและแต่ งตั้ งเป็ น พนั กงานเทศบาลจากผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ ผู้ ได้ รับ การคั ด เลื อ กใน
ตําแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยกรณีพิเศษตามข้อ 109 (2) โดยให้ดํารงตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับ
การคัดเลือกนั้น และให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิสําหรับตําแหน่งนั้น เว้นแต่ ผู้นั้นได้รับเงินเดือน
สูงกว่าคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม แต่ถ้าไม่มีขั้นเงินเดือนเท่ากับเงินเดือน
ที่ได้รับอยู่เดิม ให้ได้รับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการคัดเลือกในขั้นที่เทียบได้
ตรงกันกับขั้นเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม ตามหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน แต่ถ้าเทียบ
แล้วผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับการ
คัดเลือก ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่สูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งนั้น
การรั บ โอนข้ า ราชการประเภทอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ข้ า ราชการการเมื อ ง หรื อ
ข้าราชการวิสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลในตําแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหาร
สถานศึก ษา ให้ รับ โอนและแต่ งตั้ งเป็ น พนั กงานเทศบาลจากผู้ได้ รับ การคั ดเลื อก โดยให้ ม าดํ ารง
ตําแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
หลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับโอน ให้นําหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดไว้สําหรับการคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้มีระดับสูงขึ้นตามที่
กําหนดในหมวด 4 ว่าด้วยการคัดเลือกมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๗๒ ในกรณีเทศบาลมีเหตุผลและความจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่
ราชการ เทศบาลอาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้ องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการ
การเมืองหรือข้าราชการวิสามัญที่มีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลในตําแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลเสนอ ก.ท.จ. โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
การทํ างานและความชํานาญการของผู้ที่จะขอโอนและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเมื่อ ก.ท.จ. ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกเทศมนตรีสั่งรับโอน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็นพนักงาน
เทศบาล ส่วนจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับใด และจะให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้ ก.ท.จ. เป็นผู้
กําหนด แต่จะต้องไม่สูงกว่าพนักงานเทศบาลที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญในระดับเดียวกัน
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- ๑๑ ข้ อ ๑๗๓ การรับ โอนพนั กงานส่ว นท้ องถิ่น อื่ น หรือ การรับ โอนข้ าราชการ
ประเภทอื่ น มาบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น พนั ก งานเทศบาลตามข้ อ ๑๗๑ และข้ อ ๑๗๒ ให้
นายกเทศมนตรีมีคําสั่งให้รับโอนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งพนักงานเทศบาลแล้ว ให้มีหนังสือแจ้ง
การรับโอนให้ส่วนราชการสังกัดเดิมของผู้ที่จะโอนออกคําสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งและหน้าที่ ทั้งนี้
ให้กําหนดวันที่ในคําสั่ง รับโอนและคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งเป็นวันเดียวกัน
การออกคําสั่งรับโอนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้
ก.ท.จ. ให้ความเห็นชอบก่อน
ข้ อ ๑๗๔ การรั บ โอนพนั ก งานส่ วนท้ อ งถิ่ น อื่ น หรื อ การรั บ โอนข้ าราชการ
ประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ตําแหน่งที่จะนํามาใช้ในการรับโอน ต้องเป็นตําแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน
(๒) ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนั้น
ฯลฯ
(๕) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงานใด ของเทศบาลใด
ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งสายงานนั้นของเทศบาลนั้น หรือของ ก.ท.จ.นั้น ขึ้นบัญชี
รอการบรรจุอยู่ หรือไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในตําแหน่งสายงานนั้นของเทศบาลนั้น
หรือของ ก.ท.จ.นั้น ขึ้นบัญชีรอการแต่งตั้งอยู่
ฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบแล้วการรับโอนดังกล่าวต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน
ผู้ขอโอนได้ยื่นคําร้องขอโอนด้วยความสมัครใจ และเทศบาลที่รับโอนมีตําแหน่งว่างยินดีรับโอนมาดํารง
ตําแหน่งที่ว่าง โดยมีภาระค่าใช้จ่ายไม่เกินที่กฎหมายกําหนด จึงเห็นควรให้รับโอนได้ตามความประสงค์
จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕60

ส่วนที่ 3 การย้ายพนักงานเทศบาล
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมื อ งหั ว หิ น อํ า เภอหั ว หิ น และเทศบาลตํ า บลปากน้ํ า ปราณ
อําเภอปราณบุรี ขอความเห็นชอบย้ายพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมื อ งหั ว หิ น ขอความเห็ น ชอบย้ า ยนางสาวสุ พั ท ธ์ รอดพั น ธ์
วุฒิ บธ.บ.(การจั ดการทั่ วไป) ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ขั้ น 22,490 บาท เลขที่
ตําแหน่ง 29-2-07-4101-019 งานธุรการ ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน ให้ดํารงตําแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ขั้น 22,490 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-09-4101-026 งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการประปา (หาประสบการณ์, เพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางาน)
2. เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ ขอความเห็นชอบย้ายนางสาวสายจิต หอมเพียร
วุฒิ บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) ตําแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ขั้น 21,140 บาท
เลขที่ตําแหน่ง 29-2-04-3203-001 งานพัฒนารายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ซึ่งผ่านการ
ประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานแล้วมีความเหมาะสมกับตําแหน่ง ไปดํารงในต่างสายงานประเภท
และระดั บ เดี ย วกั น ตํ า แหน่ ง นั ก พั ฒ นาชุ ม ชนปฏิ บั ติ ก าร ขั้ น 21,140 บาท เลขที่ ตํ า แหน่ ง
29-2-01-3801-001 ฝ่ายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ (เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน, หาประสบการณ์)
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- ๑๒ ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั งหวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้ อ 140 การย้ ายพนั กงานเทศบาล ผู้ ดํ ารงตํ าแหน่ งหนึ่ งไปแต่ งตั้ งให้ ดํ ารง
ตําแหน่งอีกตําแหน่งหนึ่ ง ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในประเภทและระดับ
เดียวกันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) กรณีการย้ายไปดํารงตําแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างในแผน
อัตรากําลังสามปี ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น
(2) กรณีการย้ายสับเปลี่ยนตําแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้
นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น
ข้ อ 142 การย้ ายพนั กงานเทศบาลผู้ ดํ ารงตํ าแหน่ งหนึ่ งไปแต่ งตั้ งให้ ดํ ารง
ตําแหน่งในสายงานและประเภทเดิม ให้สั่งย้ายไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับเดิมและให้ได้รับเงินเดือน
ในขั้นเดิม ทั้งนี้ ต้องเป็นตําแหน่ งว่างในแผนอัตรากําลังสามปี หรือเป็นการย้ายสับเปลี่ยนในตําแหน่ง
เดียวกัน
ข้ อ 143 การย้ า ยพนั ก งานเทศบาลผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประเภททั่ ว ไป ระดั บ
ปฏิบัติงาน หรือประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในต่างสายงาน ให้กระทํา
ได้ในกรณีเป็นตําแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน ให้สั่งย้ายไปดํารงตําแหน่งสายงานอื่นนั้นในประเภท
และระดับเดียวกัน โดยให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ พนักงานเทศบาลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น แต่ไม่จําต้องเป็นผู้ได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนั้นหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องมาก่อน และให้ดําเนินการ ดังนี้
(1) พนักงานเทศบาลผู้จะขอรับการแต่งตั้งเสนอคําร้องขอย้ายไปดํารงตําแหน่งในสายงาน
อื่นนั้น ให้ใช้แบบตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด
(2) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า
ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรี ประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตําแหน่งของสายงานที่จะ
แต่งตั้งใหม่ตามแบบประเมิน
(3) ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงานอื่นจะต้องได้คะแนนจากผล
การประเมินของผู้บังคับบัญชาแต่ละคนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 สําหรับตําแหน่ง ที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะ
ให้ทดสอบความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย
(4) กรณีมีผู้ขอรับการแต่งตั้งเกินกว่าจํานวนตําแหน่งว่างให้นําคะแนนผลการ
ประเมินของผู้บังคับบัญชาทุกคนรวมกัน แล้วจัดทําบัญชีเรียงตามลําดับคะแนนรวม เสนอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นควรกําหนดรายการประเมิน
เพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์ การทดสอบ ก็อาจพิจารณากําหนดเพิ่มเติมได้ กรณีมีคะแนนเท่ากันให้
จัดเรียงตามลําดับอาวุโสในราชการ บัญชีดังกล่าวให้มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลเห็นชอบการแต่งตั้งให้แต่งตั้งเรียงลําดับที่ในบัญชีดังกล่าว
ข้ อ 145 การย้ า ยพนั ก งานเทศบาลไปแต่ งตั้ งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ ง ในสายงาน
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน หรือระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ พนักงานเทศบาลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
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- ๑๓ ตําแหน่งที่จะแต่งตั้งและตรงตามความรู้ ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหน่ง
ในตํ าแหน่ งนั้ น ด้ วย โดยต้ อ งผ่ านการประเมิ น บุ ค คลและการปฏิ บั ติ งานหรือ ผลงานตามประกาศ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งระดับที่สูงขึ้นด้วย ดังนี้
(1) กรณี การย้ ายมาดํ ารงตํ าแหน่ งในกลุ่ มงานที่ เกี่ ยวข้ องเกื้ อกู ลกั นต้ องผ่ านการ
ประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน
(2) กรณีการย้ายมาดํารงตําแหน่งในกลุ่มงานที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการประเมิน
บุคคลการปฏิบัติงาน และผลงาน”
ฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบแล้ว เป็นการย้ายเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปไป
ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ โดยผู้ย้ายเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในตําแหน่งที่ว่างในแผนอัตรากําลังสามปี
ซึ่งพนักงานเทศบาลผู้ขอย้ายมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ขอย้าย
มติทปี่ ระชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕60

4.4 เรื่อง พนักงานจ้างขอลาออกจากราชการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน และเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมืองฯ
ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างขอลาออกจากราชการ จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมื อ งหั ว หิ น อํ าเภอหั วหิ น ขอความเห็ น ชอบให้ พ นั ก งานจ้ า ง
ลาออกจากราชการ จํานวน 3 ราย ดังนี้
1.1 นางสาวจันทิมา แจ่มจํารัส พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,800 บาท โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) กองการศึกษา
ขอลาออกจากราชการเนื่องจากไปประกอบอาชีพส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 (ยื่นหนังสือ
วันที่ 24 ตุลาคม ๒๕60 นายกเทศมนตรีอนุญาตให้ยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันได้)
1.2 นางสาวณั ฐิ นี แก้ วเม้ า พนั กงานจ้ างตามภารกิ จ ตํ าแหน่ ง ผู้ ช่ วยครู
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 17,560 บาท โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) กองการศึกษา
ขอลาออกจากราชการเนื่องจากไปประกอบอาชีพส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (ยื่นหนังสือ
วันที่ 12 ตุลาคม ๒๕60 นายกเทศมนตรีอนุญาตให้ยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันได้)
1.3 นางรัตนมน เลิศทวีวัฒนา พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,740 บาท โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า กองการศึกษา ขอลาออกจาก
ราชการเนื่องจากได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ตั้งแต่วันที่
15 พฤศจิ กายน 2560 (ยื่น หนั งสือ วัน ที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายกเทศมนตรีอ นุญ าตให้ ยื่น
หนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วันได้)
2. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ขอความเห็นชอบให้นายภานุพงศ์ ยะโสธร
พนั ก งานจ้ างตามภารกิ จ ตํ าแหน่ ง ผู้ ช่ วยสั ต วแพทย์ อั ต ราค่ า ตอบแทนเดื อ นละ 12,440 บาท
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลาออกจากราชการเนื่องจากไปประกอบอาชีพส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 7
พฤศจิกายน 2560 (ยื่นหนังสือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายกเทศมนตรีอนุญาตให้ยื่นหนังสือ
ขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วันได้)
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- ๑๔ ข้อระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๕๕ ในสัญญาจ้าง พนักงานผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน
ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล โดยอนุโลม
2. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจัง หวั ด ประจวบคีรี ขัน ธ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
ข้อ 5 พนักงานเทศบาลออกจากราชการเมื่อ
(๓) ลาออกจากราชการและได้ รับ อนุ ญ าตให้ ล าออก หรื อ การ
ลาออกมีผลตามข้อ ๒๔
ข้ อ ๒๔ พนั กงานเทศบาลผู้ ใดประสงค์ จะลาออกจากราชการให้ ยื่ นหนั งสื อ
ขอลาออกต่ อนายกเทศมนตรี ซึ่ งมี สาระสํ าคั ญ ตามแบบ ลก.๑ ท้ ายประกาศหลั กเกณฑ์ นี้ เพื่ อให้
นายกเทศมนตรีเป็นผู้ออกคําสั่งให้ลาออกจากราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบการลาออกดังกล่าวแล้วได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด พนั ก งานจ้างที่ ข อลาออกฝ่ ายเลขานุ การตรวจสอบกั บ เทศบาลแล้วไม่ มี เรื่อ งที่ อ ยู่ ระหว่างถู ก
กล่าวหาว่ากระทําผิดทางวินัยแต่อย่างใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

4.5 เรื่อง การจ้างพนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมืองฯ เทศบาลตําบลบางสะพานน้ อย
อําเภอบางสะพานน้อย และเทศบาลตําบลไร่เก่า อําเภอสามร้อยยอด ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง
จํานวน 10 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมือ งประจวบคีร ีข ัน ธ์ ขอความเห็น ชอบจ้า งพนัก งานจ้า ง
จํานวน 6 ราย ดังนี้
1.1 นายจรัญ บุญเกิด วุฒิ ม.6 มีใบรับรองประสบการณ์การขับรถยนต์ไม่
น้อ ยกว่า 5 ปี เป็น พนัก งานจ้า งตามภารกิจ (ทัก ษะ) ตํ า แหน่ง พนัก งานขับ รถยนต์ อัต รา
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท กองช่าง (จ้างใหม่)
1.2 นายเกชา อยู่หนุน วุฒิ ม.3 มีใบรับรองประสบการณ์การขับรถยนต์ไม่
น้อ ยกว่า 5 ปี เป็น พนัก งานจ้า งตามภารกิจ (ทัก ษะ) ตํ า แหน่ง พนัก งานขับ รถยนต์ อัต รา
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท กองช่าง (จ้างใหม่)
1.3 นายสัญญา โอบอ้อม มีใบรับรองประสบการณ์การขับรถยนต์ไม่น้อย
กว่า 5 ปี เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ทักษะ) ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าตอบแทน
เดือนละ 9,400 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (จ้างใหม่)
1.4 นายวีร ะ สวามีช ัย มีใ บรับ รองประสบการณ์ไ ม่น ้อ ยกว่า 5 ปี
เป็น พนัก งานจ้า งตามภารกิจ (ทัก ษะ) ตํา แหน่ง พนัก งานขับ รถยนต์ อัต ราค่า ตอบแทนเดือ นละ
9,400 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (จ้างใหม่)
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- ๑๕ 1.5 นายนิ ทั ศ น์ ธนู วงศ์ วุฒิ ม.ปลาย มี ใบรับ รองประสบการณ์ ก ารขั บ
รถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ทักษะ) ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (จ้างใหม่)
1.6 นายพิส ิฐ ใจเปี ่ย ม วุฒ ิ ค.บ.(นาฏดุร ิย างคศาสตร์) มีใ บอนุญ าต
ประกอบวิชาชีพครูเลขที่ 60109000339556 เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ทักษะ) ตําแหน่ง
ผู้ช่วยครู อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท กองการศึกษา (ทดแทนคนเดิม)
2. เทศบาลตํ า บลบางสะพานน้ อ ย ขอความเห็ น ชอบจ้ า งพนั ก งานจ้ า ง
จํานวน 2 ราย ดังนี้
2.1 นางจีรภรณ์ สุวรรณ วุฒิ ศษ.บ.(การศึกษาปฐมวัย) เป็นพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบางสะพานน้อย กองการศึกษา เทศบาลตําบลบางสะพานน้อย (จ้างใหม่)
2.2 นางสาวพัชรี เศกธีระ วุฒิ รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) เป็นพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตําแหน่งคนงาน อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง
เทศบาลตําบลบางสะพานน้อย (จ้างใหม่)
3. เทศบาลตําบลไร่เก่า ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 2 ราย ดังนี้
3.1 นางสาวปาริชาต กานติศาวิวัฒน์ วุฒิ ค.บ.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) เป็ น พนั ก งานจ้ างตามภารกิ จ ตํ าแหน่ งผู้ ช่ ว ยเจ้ าพนั ก งานธุ ร การ อั ต ราค่ าตอบแทน
เดือนละ 11,500 บาท สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลไร่เก่า (ทดแทนคนเดิม)
3.2 นางสาวอลิตา โตทรัพย์ วุฒิ รป.บ.(การปกครองท้องถิ่น) เป็นพนักงาน
จ้ างทั่ ว ไป ตํ า แหน่ง คนงาน อัต ราค่า ตอบแทนเดือ นละ 9,000 บาท กองการศึก ษา เทศบาล
ตําบลไร่เก่า (จ้างใหม่)
ข้อระเบียบ
1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์เกีย่ วกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๕ ในการกําหนดตําแหน่งของพนักงานจ้าง ให้เทศบาลกําหนดและ
เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
การกําหนดตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้จําแนกตําแหน่งตามลักษณะงาน
ดังต่อไปนี้
(๑) พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่
(๑.๑) ตําแหน่งสําหรับผู้มีคณ
ุ วุฒิ
(๑.๒) ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ
(๑.๓) ตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
(๒) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(๓) พนักงานจ้างทั่วไป
ฯลฯ
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- ๑๖ ข้อ 6 การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของพนักงานจ้าง
ตามข้อ 5 ให้เป็นไปดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ให้ใช้ลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะสําหนับ
ตําแหน่งของพนักงานเทศบาล หรือข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม เว้นแต่พนักงานจ้างที่เป็นงานที่ต้องใช้
ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องเป็น
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า 5 ปี ฯลฯ
ข้อ ๗ ให้เทศบาลจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจ้างเป็นระยะเวลาสามปี โดย
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติราชการของเทศบาลและงบประมาณ ทั้งนี้ตามแนวทางการจัดทําแผน
อัตรากําลังพนักงานจ้างที่กําหนดใน หมวด 3
กรอบอัตรากําลังพนักงานจ้างของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง จะต้องเสนอ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อให้ความเห็นชอบ
ในกรณีทมี่ ีเหตุผลความจําเป็น เทศบาลอาจขอเปลี่ยนกรอบอัตรากําลัง
พนักงานจ้างได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ข้อ ๙ การจ้างพนั กงานจ้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลก่อนจึงทําสัญญาได้ โดยพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ให้ทําสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี สําหรับพนักงานจ้างทั่วไปให้ทําสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี
หรือตามโครงการที่มีกําหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาได้ ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมและความจําเป็น
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท 0809.4/ว 29
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับการกําหนดตําแหน่งพนักงานจ้าง
ในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทพนักงานจ้าง
5. พนักงานจ้างทั่วไป

ชื่อตําแหน่ง
พนักงานจ้าง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

คุณสมบัติสาํ หรับการจ้าง
-

ปฏิบตั หิ น้าที่
ณ สถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่เทศบาลขอจ้างแล้วมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และตําแหน่งที่ขอจ้างเป็นตําแหน่งว่างตามแผนอัตรากําลังของเทศบาล และเทศบาลมีภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านบุ คคลที่ คํ านวณตามแผนอั ตรากําลั งทุกตําแหน่งไม่เกินร้อยละ 40 ตามที่ กฎหมาย
กําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
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- ๑๗ 4.6 เรื่องการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสําหรับผู้ดํารง
ตําแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู
จํานวน 1 ราย ดังนี้
ลําดั
บ
ที่

ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ง/อัตราเงินเดือน
สังกัด/เลขที่ตําแหน่ง

1.

นางสาวพรทิพย์ กุลฉิม
ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย
อันดับครูผู้ช่วย
ขั้น 16,570 บาท
โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง
(ญาณวิลาสอุทิศ)
กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน
เลขที่ตําแหน่ง 12120-2

วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)
(หลักสูตร 4 ปี)

มีใบอนุญาต
ประกอบ
วิชาชีพครู
เลขที่
58203070
957838

บรรจุ
ครั้งแรก
เมื่อ
1 ก.ย.๕8

ผลการประเมินการปฏิบตั ิ
ตนและการปฏิบตั ิงาน
ครั้งที่ ๑-๔
66.67
66.67
80.70
100.00

ครั้งที่ ๕-๘
100.00
98.25
100.00
100.00

แต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ง
ตําแหน่ง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น 16,670 บาท
โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง
(ญาณวิลาสอุทิศ)
กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน
เลขที่ตําแหน่ง 12120-2

ข้อระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจังหวัดประจวบคี รีขั นธ์ เรื่อง
หลั กเกณฑ์ และวิธีการเตรียมความพร้อมและพั ฒ นาอย่างเข้มสําหรับ ผู้ดํารงตําแหน่ งครูผู้ช่วย
ก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑ ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาล ในตําแหน่งครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการใน
ตํ าแหน่ งครู ผู้ ช่ ว ยเป็ นเวลาสองปี นั บแต่ วั นเข้ าปฏิ บั ติ หน้ าที่ ราชการก่ อนแต่ งตั้ งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ งครู
ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดฯ
ข้อ ๒ การนับระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปี
ให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน
ฯลฯ
ข้อ ๕ ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มจํานวนสามคน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษา
เป็นประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาจํานวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ และ
พนักงานครูเทศบาล ซึ่งดํารงตําแหน่งครูที่ผู้อํานวยการสถานศึกษาแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ครูพี่เลี้ยงดูแล
ระหว่างการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 5/1 กรณีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสําหรับผู้ได้รับ
การแต่ ง ตั้ ง เป็ น พนั ก งานครู เทศบาลตํ า แหน่ ง ครู ผู้ ดู แ ลเด็ ก ในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ของเทศบาล
ให้ น ายกเทศมนตรี แ ต่ งตั้ งคณะกรรมการเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม จํ า นวน 3 คน
ประกอบด้วย ฯลฯ
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วันแต่งตั้ง
ให้ดาํ รง
ตําแหน่งครู
1 ก.ย.60

- ๑๘ ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม มีหน้าที่
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้คําปรึกษา แนะนํา รวมทั้งประเมินผลการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้บรรลุผล
ตามความมุ่งหมาย ดังนี้
๖.๑ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเป็น
ระยะ ๆ ทุกสามเดือน ตามแบบประเมินทีค่ ณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดท้ายหลักเกณฑ์
และในการประเมินแต่ละครัง้ ให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วย และรายงานให้
นายกเทศมนตรีทราบ เพื่อพิจารณา ดังนี้
๖.๑.๑ กรณี ที่ เห็ น ว่าครู ผู้ช่ ว ยมี ผ ลการประเมิ น การเตรีย ม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ํากว่าเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
(ครั้งที่ ๑-๔ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๕๐ และครั้งที่ ๕-๘ ต้องผ่านเกณฑ์ การประเมิน
ร้อยละ ๖๐) หากนายกเทศมนตรีเห็นว่า ควรทบทวนผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม อาจให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒ นาอย่างเข้มไปพิจารณาทบทวน
อีกครั้งหนึ่ง และหากผลการประเมินยังต่ํากว่าเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนด ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
สั่งให้ครูผู้ช่วยนั้นออกจากราชการ
๖.๑.๒ กรณีที่ครูผู้ช่วยมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มต่ํากว่าเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กําหนด และนายกเทศมนตรีมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ให้นายกเทศมนตรีโดย ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสั่งให้ครูผู้ช่วยผู้นั้นออกจาก
ราชการ
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)
ให้กําหนดวันที่มีผลในการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ มีผลนับตั้งแต่วันถัดจาก
วันครบกําหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กําหนด
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- ๑๙ ความเห็น
ฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้มของครู
ผู้ช่วยของเทศบาลแล้วมีความเห็น ดังนี้
๑. เทศบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่าง
เข้มถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ําหนด
๒. ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งได้ดํารงตําแหน่งครบ ๒ ปี และผ่านการ
ประเมินเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้ม จํานวน ๘ ครั้ง ได้คะแนนผ่านการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ที่กาํ หนด (ครั้งที่ ๑-๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และครั้งที่ ๕-๘ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐)
๓. เห็นควรแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ โดยให้มีผล
วันถัดจากวันครบกําหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

๔.7 เรื่อง การประเมินพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้ได้รับเงินเดือนและมีวิทยฐานะ
ระดับชํานาญการพิเศษ
เรื่องเดิม
ตามที่สํานักงาน ก.ท. แจ้งให้สํานักงาน ก.ท.จ. รวบรวมผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู พนักงานครูฯ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ ๓
(ผลงานที่ เกิ ดจากการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ) ไม่ ผ่านการประเมิ น กรณี เยี ยวยาผู้ ขอรั บการประเมิ นรอบเดื อน
เมษายน ๒๕๕8 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ระดับชํานาญการพิเศษ
เพื่อนําส่งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.ท. กําหนด และสํานักงาน
ก.ท.จ. ได้นําส่งผลงานของพนักงานครูฯ ให้สาํ นักงาน ก.ท. แล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นั้น
ข้อเท็จจริง
สํานักงาน ก.ท. แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมี
พนักงานครูเทศบาลซึ่งผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
ระดับชํานาญการพิเศษ กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕8 (ส่งผลงานหลังอบรม
3 เดื อน) โดยให้ มี ผ ลตั้ งแต่ วัน ที่ 18 พฤษภาคม ๒๕60 เป็น ต้น ไป หากยัง ไม่ผ ่า นการพัฒ นาฯ
หรือผ่านการพัฒนาหลังวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 หรือผลการพัฒนาฯ มีอายุครบ ๕ ปี ก่อนวันที่
18 พฤษภาคม ๒๕60 จะไม่ ส ามารถได้ รับ การแต่ งตั้ งให้ มี วิท ยฐานะระดั บ ชํ านาญการพิ เศษใน
วันดั งกล่าวได้ เนื่ องจากคุณ สมบัติไม่ ครบตามมาตรฐานวิทยฐานะ ทั้งนี้ กรณี ดังกล่าวจะสามารถ
แต่ ง ตั้ ง ได้ เ มื่ อ ผ่ า นการพั ฒ นาฯ แล้ ว และให้ มี ผ ลไม่ ก่ อ นวั น ที่ ผ่ า นการพั ฒ นาฯ ซึ่ ง จั ง หวั ด
ประจวบคีรี ขั น ธ์มี พ นั ก งานครูเทศบาล สั งกั ด เทศบาลเมื องหั วหิ น ผ่ านการประเมิ น และเทศบาล
รายงานขอความเห็ น ชอบเพื่ อ ให้ พ นั ก งานครูเทศบาลเลื่อ นวิท ยฐานะและได้รับ เงิน เดื อน จํานวน
4 ราย ดังนี้
1. นางอมราพร บุ ญ ให้ วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึ กษา) และวุฒิ ค.บ.
(คณิตศาสตร์) พนักงานครูเทศบาล ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อํานวยการ
ชํานาญการ รับเงินเดื อนอันดับ คศ.๒ ขั้น 26,450 บาท (๑ เม.ย.60) เลขที่ตําแหน่ ง 04753-1
โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก (หลวงปู่คําอุปถัมภ์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งผ่านการ
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- ๒๐ ประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน ได้
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐ ผ่านการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่จากกรรมการแต่ละ
คนได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 และผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นในระดับรองผู้อํานวยการชํานาญการ
พิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๓ ขั้น 26,970 บาท เลขที่ตําแหน่งและสังกัดเดิม
2. นางสาวชรินทิพย์ ภู่มาลัย วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) และวุฒิ ค.บ.
(คอมพิวเตอร์) พนักงานครูเทศบาล ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒
ขั้น 25,440 บาท (๑ เม.ย.60) เลขที่ตําแหน่ง 16267-2 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก (หลวงปู่คํา
อุปถัมภ์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งผ่านการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพและด้านคุณ ภาพการปฏิบัติงาน ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐ ผ่านการ
ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่จากกรรมการแต่ละคนได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 และ
ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 เพื่อเลื่อน
วิทยฐานะให้สูงขึ้นในระดับครูชํานาญการพิ เศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๓ ขั้น 25,740 บาท เลขที่
ตําแหน่งและสังกัดเดิม
3. นายวิทยา วรรณแสงทอง วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) พนักงานครู
เทศบาล ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการ รับเงินเดือน
อันดับ คศ.๒ ขั้น 31,440 บาท (๑ เม.ย.60) เลขที่ตําแหน่ง 04644-1 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม
(ปิ ย แหวนรั งสรรค์ ) กองการศึ ก ษา เทศบาลเมื อ งประจวบคี รี ขั น ธ์ ซึ่ งผ่ านการประเมิ น ด้ านวินั ย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๗๐ ผ่านการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่จากกรรมการแต่ละคนได้คะแนนรวม
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 และผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 9
เมษายน 2557 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นในระดับรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ รับเงินเดือน
อันดับ คศ.๓ ขั้น 31,870 บาท เลขที่ตําแหน่งและสังกัดเดิม
4. นางพัชรี เขยะตา วุฒิ ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) (เกียรตินิยมอันดับสอง)
พนักงานครูเทศบาล ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ขั้น 26,980 บาท
(๑ เม.ย.60) เลขที่ ตํ า แหน่ ง 13288-2 โรงเรี ย นเทศบาลวั ด ธรรมิ ก าราม (ปิ ย แหวนรั ง สรรค์ )
กองการศึ ก ษา เทศบาลเมื อ งประจวบคี รีขั น ธ์ ซึ่ งผ่ านการประเมิ น ด้ านวินั ย คุ ณ ธรรม จริย ธรรม
และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ และด้ านคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ งาน ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย ไม่ ต่ํ ากว่ าร้อ ยละ ๗๐
ผ่านการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่จากกรรมการแต่ละคนได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่า
ร้อ ยละ 70 และผ่ า นการพั ฒ นาก่ อนแต่ งตั้ งให้ เลื่ อนสู่ วิท ยฐานะชํ านาญการพิ เศษ เมื่ อ วัน ที่ 18
พฤษภาคม 2557 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นในระดับครูชํานาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๓
ขั้น 27,580 บาท เลขที่ตําแหน่งและสังกัดเดิม
ข้อระเบียบ
1) ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั งหวั ด ประจวบคี รีขั น ธ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒๔)
พ.ศ. ๒๕๕๐ (การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ)
๓. กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะไว้ ดังต่อไปนี้
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- ๒๑ ข้อ ๓.๕ การประเมินผลงานเพื่อให้มหี รือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
๓.๕.๑ คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
(๑) ดํารงตําแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการ หรือดํารง
ตําแหน่งอื่นที่ ก.ท.เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
(๒) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ําของอันดับ คศ.๓
(๓) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และมี
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนั้นย้อนหลัง ๒ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
๓.๕.๒ ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ให้ยื่นคําขอรับการ
ประเมินตามห้วงระยะเวลา ดังนี้
(๑) ระหว่างวันที่ ๑- ๓๐ เมษายน ของทุกปี
(๒) ระหว่างวันที่ ๑– ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี
๓.๕.๓ ผู้ยื่นคําขอรับการประเมิน ต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน ดังนี้
(๑) ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพฯ
(๒) ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจาก
สมรรถนะในการปฏิบัติงานฯ
(๓) ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้าน
การเรียน การสอน โดยพิจารณาจาก
(ก) ผลการปฏิบัติงาน
- การจัดการเรียนรู้
- การพัฒนาวิชาการ
- ผลที่เกิดกับผูเ้ รียน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาจากเอกสาร
รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผู้ยื่นคําขอรับการประเมินเสนอ และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงด้วยก็ได้
(ข) ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า ๑ รายการ
การประเมินผลงานทางวิชาการให้ประเมินจาก
เอกสารผลงานทางวิชาการและอาจให้ผู้ยื่นคําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบข้อซักถามด้วยก็ได้
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการประเมินเห็นสมควรให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ผู้ยื่นคําขอรับการประเมิน
ปรับปรุงตามข้อสังเกตภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่ ก.ท.จ.แจ้งมติคณะกรรมการประเมิน แล้วให้นําเสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมพิจารณา
๓.๕.๔ เกณฑ์การตัดสิน ผู้ทผี่ ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนน
แต่ละด้าน ดังนี้
(๑) ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านคุณภาพ การปฏิบัติงานผลการประเมินแต่ละด้านต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คน เฉลี่ย
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐
(๒) ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่ผ่านการประเมิน
จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๕
- ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๕
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- ๒๒ - คะแนนรวม ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐
ทั้งนี้ ผูท้ ี่ผ่านการประเมินในข้อ ๓.๕.๔ (๒) จะต้องมีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์เป็นเอกฉันท์โดยเป็นเอกฉันท์ทั้งส่วนที่เป็นผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม
๓.๕.๕ วิธีการดําเนินการ
(๑) ให้พนักงานครูเทศบาลทีป่ ระสงค์จะขอรับการประเมิน
ยื่นคําขอได้ ปีละ ๑ ครั้ง โดยส่งคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินท้ายหลักเกณฑ์ต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน หรือระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม
(๒) ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัตผิ ู้ยื่นคําขอรับการ
ประเมินให้เป็นไปตามที่ ก.ท.กําหนด
(๓) ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
(ก) คณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน ๓ คน ประกอบด้วย
- ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาหรือผู้อํานวยการ
กองการศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาของเทศบาล
- ผู้อํานวยการสถานศึกษาของผู้ยื่นขอรับการประเมิน
- พนักงานครูเทศบาลที่มีวิทยฐานะไม่ต่ํากว่าครู
ชํานาญการพิเศษ
ทั้งนี้ ให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ล
ความจําเป็นอย่างยิ่ง ไม่สามารถตั้งกรรมการตามที่กําหนดได้ ให้ ก.ท.จ. พิจารณาได้ตามความเหมาะสม
(ข) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ จํานวน ๓ คน ประกอบด้วย
- ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมินตามที่ ก.ท.
กําหนด เป็นกรรมการ โดยการประเมินผู้ยื่นคําขอรับการประเมิน ๑ ราย ให้มีกรรมการประเมิน ๓ คน
(๔) ให้คณะกรรมการประเมินบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับ
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผู้ยื่นคําขอรับการประเมินไว้เป็นหลักฐานในแบบรายงาน
ผลการประเมินท้ายหลักเกณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาต่อไป
(๕) การประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และการประเมินด้านคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดําเนินการพร้อมกัน และให้เสร็จสิน้ ภายใน ๙๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน หรือวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของปีนั้นๆ แล้วแต่กรณี
- กรณีไม่ผ่านการประเมินด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้าน
ให้แจ้งผู้ยื่นคําขอรับการประเมินทราบ เพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม่
- กรณีผ่านการประเมินทั้งสองด้าน ให้แจ้งผู้ยื่นคําขอรับ
การประเมินเสนอผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรอง แล้ว
ให้เทศบาลนําส่งสํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผ่านการประเมินตามรอบปีที่
เสนอขอ หากไม่ส่งตามกําหนดถือว่าสละสิทธิ์
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- ๒๓ (๖) ให้สํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอรับ
การประเมินและการดําเนินการประเมินให้เป็นไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถึงความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน
ของผลงาน แล้วนําส่งคณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด
(๗) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแล้ว ให้นาํ
ผลการประเมินเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์การตัดสินให้มหี รือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ
๓.๕.๖ การแต่งตั้ง
ให้นายกเทศมนตรีออกคําสั่งแต่งตั้งให้พนักงานครูเทศบาลที่ผ่าน
การประเมินตามมติ ก.ท.จ. ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินวิทยฐานะครูชํานาญการ
พิเศษ โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ. ได้รับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือหาก
มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการให้มีผลได้ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.ได้รับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว
สําหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การตัดสิน อาจยื่นคํา
ขอรับการประเมินใหม่ได้ในปีต่อ ๆ ไป สําหรับผู้ที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหม่ได้ไม่ก่อน
เดือนเมษายน ของปีต่อไป ส่วนผู้ที่ยื่นคําขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนตุลาคมของปี
ต่อไป
๓.๕.๗ การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลือ่ นวิทยฐานะ
ให้ ก.ท.หรือส่วนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนา
ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ตามหลักสูตรและวิธีการที่ ก.ท.
กําหนดท้ายหลักเกณฑ์
ผลการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้นําไปใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะได้
ภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่ ผู้นั้นสําเร็จหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
๓.๕.๘ การรายงานผลการแต่งตั้ง
ให้เทศบาลรายงานผลการแต่งตั้งให้ ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบ
ภายใน ๕ วันทําการนับตั้งแต่วันออกคําสั่ง
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารตรวจสอบแล้ ว ผู้ ผ่ า นการประเมิ น มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นทั้ งด้ า น
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง และการได้รับเงินเดือน โดยผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด และผ่านการอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
แล้วโดยผลการพัฒนายังไม่ครบ 5 ปี
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
4.8 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลกรณีไม่มีผบู้ ริหารท้องถิน่

เรื่องเดิม
ก.ท.จ.ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติ
ให้นายธงชัย สุณาพันธ์ ปลัดเทศบาลตําบลปากน้ําปราณ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ําปราณ
กรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น และ ก.ท.จ.ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560
ได้มีมติให้นายสุทธิพร เที่ยงธรรม ปลัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
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- ๒๔ เมืองประจวบคีรีขันธ์ กรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น ทําหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การได้มา
ซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ข้อ 11 ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นครบ
วาระหรือว่างลง ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี สามารถปฏิบัติหน้าที่บริหารงานบุคคลได้เท่าที่จําเป็น
ยกเว้น กรณีการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ การรับโอนตําแหน่ง
ประเภทบริ ห ารงานท้ อ งถิ่ น และอํ านวยการท้ อ งถิ่ น แทนตํ าแหน่ งที่ ว่าง การคั ด เลื อ กเพื่ อ รับ โอน
ตําแหน่งประเภทบริหารงานท้องถิ่นและอํานวยการท้องถิ่นในระดับเดียวกัน หากมีความจําเป็นต้อง
ดําเนินการให้เสนอเหตุผลความจําเป็น พร้อมรายชื่อคณะกรรมการที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ในการดําเนินการให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน(กรณีต้องดําเนินการในรูปคณะกรรมการ)
ข้อเท็จจริง
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมือง ฯ และเทศบาลตําบลปากน้ําปราณ
อําเภอปราณบุรี แจ้งว่ามีพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาลในสังกัด มีความประสงค์เข้าสมัคร
สรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร ตามประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงาน
เทศบาลให้ ดํารงตําแหน่ งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การรับสมัครพนั กงานเทศบาลเพื่ อแต่งตั้งให้ ดํารง
ตําแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
ข้อระเบียบ
1. พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
มาตรา 48 ปัญจทศ วรรคสอง
ในระหว่ า งไม่ มี น ายกเทศมนตรี ให้ ป ลั ด เทศบาลปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
นายกเทศมนตรีเท่าที่จําเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
๒. ประกาศประกาศคณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติ ที่ 85/2557
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
ข้อ 11 ในกรณี ที่ ผู้บริหารท้ องถิ่นครบวาระหรือว่างลง ให้ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณี ที่ กฎหมายกํ าหนดให้ การบริหารงานบุ คคลเรื่องใดเป็ นอํ านาจ
หน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําหน้าที่ตามวรรคหนึ่งได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล แล้วแต่กรณีก่อน
3. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 135
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การอนุญาตผู้สมัครเข้ารับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร
ข้อ 1 การที่ประกาศรับสมัครข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดํารง
ตําแหน่งสายงานผู้บริหารกําหนดให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้ องถิ่นเข้ารับการสรรหาตามประกาศรับสมัคร มีวัตถุประสงค์เพื่ อเป็นหลักฐานว่า นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบและอนุญาตให้สมัครเข้ารับการสรรหาแล้ว เพราะอาจได้รับการแต่งตั้งไป
ดํารงตําแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่มีนายกองค์กร
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- ๒๕ ปกครองส่วนท้องถิ่น หากข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับการสรรหา การอนุญาตเข้ารับ
การสรรหาของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการบริหารงานบุคคลที่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล หรือคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาแล้วแต่กรณี ฯลฯ
ความเห็น
ฝ่ายเลขานุการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้นายสุทธิพร เที่ยงธรรม ปลัดเทศบาล
เมื อ งประจวบคี รี ขั น ธ์ และนายธงชั ย สุ ณ าพั น ธ์ ปลั ด เทศบาลตํ าบลปากน้ํ าปราณ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่
นายกเทศมนตรี เป็นผู้ลงนามในหนังสืออนุญาตให้พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาลในสังกัด
สมัครเข้าสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารตามประกาศรับสมัครได้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

4.9 เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ริ าชการของเทศบาล
ตามที่ ก.ท.จ. ในการประชุมครั้งที่ 8/๒๕60 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
ได้มีม ติ ให้ แต่ งตั้งคณะอนุ กรรมการประเมิ น ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผลการปฏิ บัติราชการของ
เทศบาล เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลที่ขอกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล ประจําปี พ.ศ. 2560 และ ก.ท.จ. ในการประชุม
ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ได้มีมติให้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ (เพิ่มเติม) นั้น
คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล ได้ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลที่เข้ารับการประเมิน จํานวน 8 เทศบาล
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยปรากฏผลการประเมิน ดังนี้
ลําดับ
ที่

เทศบาล

ผลการประเมิน (90 คะแนน)
มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4
(30)
(25)
(15)
(20)

สัดส่วนคะแนน
LPA
(10 คะแนน)

คะแนนรวม
(100)

1.

ทต.ปราณบุรี

27

22.90

12

17

10

2.

ทต.หนองพลับ

22

23.00

12

20

10

88.90
87.00

3.

ทต.ปากน้ําปราณ

28

19.40

12

19

8

86.40

4.

ทต.ไร่เก่า

21

19.90

15

20

10

85.90

5.

ทต.ไร่ใหม่

21

22.25

12

19

10

84.25

6.

ทต.ร่อนทอง

18

21.95

12

20

8

7.

ทต.กม.5

22

18.70

12

18

8

79.95
78.70

8.

ทต.ทับสะแก

20

20.60

12

19

6

77.60
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- ๒๖ ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขั น ธ์ เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณี พิ เศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558
2. การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงิน
(1) เทศบาลที่มีคุณ สมบัติค รบถ้ว น และมีผ ลการประเมิน ตั้ง แต่ร ะดับ
คะแนน 75 คะแนนขึ้นไป จึงมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(2) เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบผลคะแนนการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการแล้ว ให้เทศบาลดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประกอบด้วย
- นายกเทศมนตรี
เป็นประธาน
- ปลัดเทศบาล
เป็นกรรมการ
- หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ
เป็นกรรมการ
มีหน้าที่พิจารณาจัดสรรเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทาง
ที่กําหนดด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้ง ให้จัดทําบันทึกรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการและรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อการตรวจสอบ
ทั้งนี้ เทศบาลอาจกําหนดให้มีคณะอนุกรรมการช่วยพิจารณากลั่นกรอง
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในระดับสํานัก/กองด้วยก็ได้
(3) ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินนําวงเงินที่ได้มาพิจารณาจัดสรร ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลด้วยความเป็นธรรม และโปร่งใสโดยให้
พิจารณาจ่ายลดหลั่นกันตามผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือค่าตอบแทน ทั้งนี้ จะต้องจ่ายไม่
เกินกว่าอัตราที่กําหนดตามผลคะแนนประเมิน โดยแบ่งกลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจํา แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
- กลุ่มที่ 1 ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง 2 ขั้น
- กลุ่มที่ 2 ได้รับการเลื่อนขันเงินเดือนหรือค่าจ้าง 1.5 ขั้น
- กลุ่มที่ 3 ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง 1 ขั้น
2) กลุ่มพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิ เศษ แบ่ งเป็น 3 ระดับ
ได้แก่
- กลุ่มที่ 1 ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนในระดับดีเด่น
- กลุ่มที่ 2 ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนในระดับดีมาก
- กลุ่มที่ 3 ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนในระดับดี
3) กลุ่มพนักงานจ้างทั่วไป แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
- กลุ่มที่ 1 ได้รับผลคะแนนการประเมินในระดับดีเด่น
- กลุ่มที่ 2 ได้รับผลคะแนนการประเมินในระดับดีมาก
- กลุ่มที่ 3 ได้รับผลคะแนนการประเมินในระดับดี
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- ๒๗ 2.2 อัตราการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(1) การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แบ่งเกณฑ์ตามช่วง
คะแนน ดังนี้
ผลคะแนนประเมิน

อัตราการจ่าย

ตั้งแต่ 75 คะแนน แต่ไม่ถึง 85 คะแนน ไม่เกิน 0.5 เท่าของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
ตั้งแต่ 85 คะแนน แต่ไม่ถึง 95 คะแนน ไม่เกิน 1 เท่าของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
ตั้งแต่ 95 คะแนนขึ้นไป

ไม่เกิน 1.5 เท่าของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือค่าตอบแทน

ทั้งนี้ หากเทศบาลใดที่ได้รับคะแนนประเมินผลตั้งแต่ 95 คะแนนขึ้นไป และ
ประสงค์ จ ะจ่ า ยเงิ น รางวั ล ประจํ า ปี ในอั ต ราไม่ เกิ น 1.5 เท่ า ของอั ต ราเงิ น เดื อ นหรื อ ค่ า จ้ า งหรื อ
ค่าตอบแทนจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
(2) ให้นําฐานอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือค่าตอบแทน ณ วันที่ 30 กันยายน
ของปีงบประมาณที่ขอรับการประเมินมาเป็นฐานในการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ทั้งนี้ จะต้องจ่ายจากเงินรายได้ที่ไม่รวมถึงเงินอุดหนุนและเงินกู้อื่นใด และไม่ให้นําเงินสะสมมาจ่าย
ฝ่ายเลขานุการ ตรวจสอบแล้วเทศบาลที่เข้ารับการประเมินผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด
โดยได้ คะแนนไม่ ต่ํ ากว่ า 75 คะแนน จึ งมี สิ ทธิ ได้ รั บเงิ นประโยชน์ ตอบแทนอื่ น ประจํ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ให้เทศบาลกําหนดอัตราการจ่าย และวงเงินที่ จ่ายให้ถูกต้อง กล่าวคือ นอกจาก
ไม่เกินอัตราตามผลคะแนนประเมินแล้ว วงเงินต้องไม่เกินวงเงินที่ตั้งงบประมาณและกันไว้และไม่เกิน
ร้อยละ 40 ที่กฎหมายกําหนดด้วย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
วาระวินัย ปกปิ ดข้ อมูลบุคคลบางส่ วน
ให้ ขอฉบับเต็มจาก สถอ. หรือ สถจ.

เห็นชอบ
4.10 เรื่อง ผลการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล

ผู้ช่วยเลขานุการฯ
ตามที่ ก.ท.จ. ได้ส่งเรื่องการดําเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล ให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ พิจารณากลั่นกรอง
ทําความเห็นเสนอ ก.ท.จ. พิจารณามีมติต่อไป นั้น
บัดนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจาก
ราชการ ได้พิจารณากลั่นกรองการกระทําผิดวินัยของพนักงานเทศบาลและได้พิจารณาทําความเห็นเพื่อ
เสนอ ก.ท.จ. พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอที่ประชุม ก.ท.จ. พิจารณามีมติต่อไป ดังนี้
น.ส.นันทิดาฯ
1. ผลการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยนายทศพร บุญเปีย่ ม
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 5 เทศบาลตําบลร่อนทอง
เรื่องเดิม
ตามที่ เทศบาลตํ าบลร่อ นทอง รายงานการดํ าเนิ น การทางวินั ย พนั กงาน
เทศบาล ราย นายทศพร บุญเปี่ยม ซึ่งถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยกรณีต้องหาคดีอาญา มียาเสพติดให้
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- ๒๘ โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพื่อจําหน่าย มีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดย
ไม่ได้รับอนุญาต มีไว้ นําเข้า/นําออกหรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต และ ก.ท.จ.
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้มีมติให้ส่งเรื่องการดําเนินการทางวินัย
ของพนักงานเทศบาลรายดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินดําเนินการทางวินัยและการ
ให้ออกจากราชการพิจารณาทําความเห็น นั้น
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามสํานวนการสอบสวน
เทศบาลตําบลร่อนทอง ได้มีคําสั่ง ที่ ๓๙๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อสอบสวน นายทศพร บุญเปี่ยม ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด
วินัยอย่างร้ายแรง/ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการ ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตน
และไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน กรณี ต้องหาคดีอาญาฐานมี ยาเสพติด
ให้โทษประเภทที่ ๑ (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพื่อจําหน่าย, เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑
(เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย มีเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญ าต
มีไว้นําเข้า/นําออกหรือค้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมูลกรณีของเรื่องนี้ปรากฏ
ขึ้ น เนื่ องจากวั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น. เจ้ าหน้ าที่ ตํ ารวจชุ ด ปราบปราม
ยาเสพติดภูธร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจตระเวนชายแดน ที่ ๑๔๗ และ
เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ ได้ร่วมกันจับกุมนายทศพร (หรือป๋อ) บุญเปี่ยม ณ โรงแรมฝันดี
หมู่ที่ ๔ ตําบลร่อนทอง อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กรณีต้องหาคดีอาญาฐานมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (ยาบ้า) ไว้ในความ
ครอบครองเพื่ อจําหน่าย, เสพยาเสพติดให้ โทษประเภทที่ ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย
ผู้ถู ก กล่ าวหาได้ ให้ ป ากคํ าต่ อหน้ าคณะกรรมการสอบสวน ยอมรับ สารภาพว่ามี ยาเสพติด ให้ โทษ
ประเภทที่ ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (เมทแอมเฟ
ตามีน ) โดยผิดกฎหมาย และรับสารภาพว่ามี เครื่องกระสุน ปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาต กรณีนําเข้า/นําออก หรือค้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่รับอนุญาต ผู้ถูกกล่าวหาให้ปากคําว่า
ผู้ถูกกล่าวหามีใบอนุญาตของร้านค้าซึ่งประกอบกิจการดังกล่าว ซึ่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสามารถซื้อหรือขาย
วิทยุคมนาคมดังกล่าวได้ แต่ผู้ถูกกล่าวหาก็ไม่ได้นําเอกสารหลักฐานใด ๆ มาแสดงต่อกรรมการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวน จึงเห็นว่าตามพยานเอกสารหนังสือสถานีตํารวจภูธร
บางสะพาน ที่ ตช ๐๐๒๒ (ปข).๕ (๑๐)/๔๐๒๖ ลงวันที่ ๕ ตุ ลาคม ๒๕๕๘ และการสอบปากคํา
ผู้ถูกกล่าวหา โดยผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวนประกอบกับวันที่ ๒๐
มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งศาลชั้นต้น (ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) พิพากษาให้จําคุก สรุปได้ว่าการกระทํา
ของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดร้ายแรง ตามข้อ ๑๙ วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ จึงเห็นสมควรไล่ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๘ นายกเทศมนตรีตําบลร่อนทอง พิจารณาสํานวนแล้วเห็นด้วยกับคณะกรรมการสอบสวน
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- ๒๙ ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั งหวัด ประจวบคี รีขั น ธ์ เรื่อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2544
ข้อ 19 พนักงานเทศบาลต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์
ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทําการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติช่วั
การกระทํ าความผิดอาญาจนได้รับ โทษจําคุก หรือ โทษที่ ห นัก กว่า
จําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกหรือได้รับโทษที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่
ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการ ฯ
คณะอนุ กรรมการ ฯ พิ จารณาจากข้อเท็ จจริงตามผลการสอบสวนประกอบ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า กระบวนการสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้องตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ
ความถูกต้องและเหมาะสมในการกําหนดระดับโทษ เห็นว่าเป็นกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําความผิดครบ
องค์ประกอบความผิดวินัยอย่างร้ายแรง อี กทั้ งข้อเท็ จจริงที่ ได้จากการสอบสวนฯ ของคณะกรรมการฯ
ประกอบกับพยานหลักฐานที่ปรากฏ และผู้ถูกกล่าวหาได้ให้การรับสารภาพต่อคณะกรรมการสอบสวน
ว่าได้กระทําความผิดจริง เป็ นไปตามข้อกล่าวหาทุกประการ ดังนั้น การพิจารณาลงโทษไล่ออกจาก
ราชการ จึงเหมาะสมถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ไล่นายทศพร บุญเปี่ยม ออกจาก
ราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งเทศบาลตําบลร่อนทองทราบ
และพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
น.ส.นันทิดาฯ
2. ผลการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยนางสาวจิระประภา โพจะโป๊ะ ปัจจุบัน
ดํารงตําแหน่งรองปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

เรื่องเดิม
ก.ท.จ.พังงา ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
ได้มี ม ติ ส่งเรื่องการดํ าเนิ น การทางวินั ย พนั กงานเทศบาลซึ่ ง ก.ท.จ.พั งงา ยังพิ จารณาไม่ แ ล้วเสร็จ
แต่พนักงานเทศบาลได้โอนไปดํารงตําแหน่งสังกัดใหม่ในเทศบาลต่างจังหวัดในรายนางสาวจิระประภา โพจะโป๊ะ
ซึ่งเดิมดํารงตําแหน่งปลัดเทศบาลตําบลท่านา อําเภอกะปง และ ปลัดเทศบาลตําบลลําแก่น อําเภอท้ายเหมือง
จังหวัดพังงา ก่อนโอนมาดํารงตําแหน่งรองปลัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีกรณีถูกกล่าวหาว่า
กระทําผิดวินัยเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งรองปลัดเทศบาลตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน ในกรณีสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 จังหวัดเพชรบุรี ได้ตรวจพบว่ามีเงินขาดบัญชีเนื่องจากการจัดเก็บขยะ
มูลฝอย เป็นเงิน 132,530 บาท โดยเทศบาลตําบลท่านา ได้สอบสวนแล้วให้ว่ากล่าวตักเตือน และ
ก.ท.จ. ในการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๕8 เมื่อวันที่ ๒7 พฤษภาคม ๒๕58 ได้มีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องรายงาน
การดําเนินการทางวินัยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ
พิจารณาทําความเห็นเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาต่อไป นั้น
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- ๓๐ ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามสํานวนการสอบสวน
ตามคําสั่งเทศบาลตําบลหนองพลับ ที่ ๒๔๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีที่สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒ จังหวัดเพชรบุรี ได้ตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
ของเทศบาลตําบลหนองพลับพบว่า มีเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการจนเป็ นเหตุให้เกิดเงินขาดบั ญชี และกรณี จัดซื้อรถประจําตําแหน่งโดยไม่มี
ความจําเป็นในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อให้หน่วยงานอื่นยืมตามระเบียบของทางราชการนั้น
๑. มู ล คดี ในเรื่ อ งนี้ ป รากฏขึ้ น เนื่ อ งจากเมื่ อ วั น ที่ ๑๙ กั น ยายน ๒๕๕๓
เทศบาลตําบลหนองพลับ ได้รับหนังสือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒ จังหวัดเพชรบุรี
ที่ ตผ ๐๐๔๐พบ/๖๘๙ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ แจ้งว่า ตามที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภู มิ ภาคที่ ๑๒ จั งหวัดเพชรบุ รี ได้ เข้ าตรวจสอบงบการเงินสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวั นที่ ๓๐ กั นยายน ๒๕๕๒
ของเทศบาลตําบลหนองพลับ และได้ตั้งข้อสังเกตไว้ ๒ ประเด็น คือ
๑.๑ กรณี ของการเงิ นตรวจพบว่ า มี เงิ นขาดบั ญ ชี รวมเป็ นเงินจํ านวน
๑๓๒,๕๓๐ บาท เนื่องจากมีการจัดเก็บเงินค่าขยะมูลฝอยแล้วไม่นําเงินส่งเป็นรายได้ของเทศบาล
สาเหตุ เกิ ดจากการขาดการควบคุ มภายในที่ดี และมีการฝ่าฝืนระเบียบแบบแผนของทางราชการ
จนเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตขึ้น
๑.๒ กรณี ของการพั ส ดุ แ ละการบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น ตรวจพบว่ า ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เทศบาลตําบลหนองพลับ ได้จัดซื้อรถยนต์ประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี
แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือขอรั บ การสนับ สนุน รถยนต์เ พื่ อ ใช้ ใ นการปฏิบัติร าชการภารกิจ
ติด ตามงานของจั ง หวั ด ตามหนั ง สื อ ที่ ปข ๐๐๑๖.๓/๒๔๓๕ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ซึ่งเป็น
วันที่ก่อนที่จะมีการจ่ายเงินให้กับผู้ขาย จึงเป็นกรณีที่มีการจัดซื้อรถยนต์ประจําตําแหน่งที่ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการใช้ปฏิบัติราชการในตําแหน่งหน้าที่นายกเทศมนตรี
เทศบาลตําบลหนองพลับจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงใน
กรณีดังกล่าว ตามคําสั่งเทศบาลตําบลหนองพลับ ที่ ๒๔๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ประกอบ
กั บคํ าสั่ งเทศบาลตํ าบลหนองพลั บ ที่ ๒๘๔/๒๕๕๓ ลงวัน ที่ ๙ ธัน วาคม ๒๕๕๓ เพื่ อ ทํ าการสอบ
ข้อเท็จจริงในกรณีที่เกิดขึ้น
กรณีนางสาวจิรประภา โพจะโป๊ะ (ผู้ถูกกล่าวหา) ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล
ตําบลหนองพลับ (ในขณะนั้น) ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา และเป็นผู้กํากับดูแลการปฏิบัติงานของกองคลัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหา ในฐานะ
เป็นผู้บังคับบัญชา และเป็นผู้กํากับดูแลการปฏิบัติงานของกองคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญ ชาแต่ปล่อยให้เกิดกรณี ของเงินขาดบัญ ชีขึ้น
ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ นางสาวณัฐณิชา สินสมุทร ตําแหน่งหัวหน้ากองคลัง (นักบริหารงานคลัง ๖)
ในฐานะผู้ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของนายทรงกลดฯ ซึ่งมีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของนายทรงกลดฯ ผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ได้ปล่อยปละละเลยไม่ตรวจสอบควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเพียงพอ ซึ่งหากนางสาวณัฐณิชาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การรั บ -ส่ งเงิน อย่ า งสม่ํ า เสมอ ก็ จ ะพบว่ า มี ค วามผิ ด ปกติ ที่ เห็ น ได้ อ ย่ า งชั ดเจนของการรั บ-ส่ งเงิ น
พฤติการณ์ ดังกล่าว ถือเป็ นการกระทํ าโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งนางสาวณั ฐณิ ชาฯ ในฐานะ
๓๐/32

- ๓๑ หัวหน้ากองคลัง จักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และนางสาวณัฐณิชาฯ อาจใช้ความรอบคอบระมัดระวัง
ติดตามตรวจสอบได้ แต่กลับมิได้ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นอย่างเพียงพอ อันเป็นการเปิดโอกาสและเป็น
ช่องทางให้นายทรงกลด ฯ กระทําการจนเป็นเหตุให้เกิดกรณีเงินขาดบัญชีในกรณีนี้ขึ้น และในส่วนของ
ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งมีหน้าที่บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการในกองคลัง
ให้เป็นไปตามนโยบายคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลหนองพลับ และระเบียบของทางราชการ ดังนั้น
ผู้ถูกกล่ าวหาจึงไม่ อ าจปฏิ เสธความรับ ผิ ดอัน เกี่ยวกับ การปฏิ บั ติห น้าที่ ข องตนได้ จากกรณี ที่ เกิดขึ้ น
ดังกล่าว หากผู้ถูกกล่าวหาได้วางระบบการบริหารงานภายในกองคลังให้ชัดเจน กําหนดแนวทาง หรือวิธี
ปฏิบัติงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรืออาจตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาบ้างตามสมควร
ก็ จ ะพบเหตุ ผิ ด ปกติ ห รือ ข้ อ สั งเกตได้ พฤติ ก ารณ์ ดั งกล่ าวถื อ เป็ น การกระทํ า โดยปราศจากความ
ระมัดระวัง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหา ในฐานะปลัดเทศบาล (ในขณะนั้น) และมีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของกองคลังจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และอาจใช้ความรอบคอบระมัดระวังติดตาม
ตรวจสอบได้ แต่ผู้ถูกกล่าวหา กลับมิได้ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นอย่างเพียงพออันเป็นการเปิดโอกาส
และเป็นช่องทางให้ผู้ใต้บังคับบั ญชาปฏิบัติหน้าที่โดยบกพร่อง เป็นประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
พฤติการณ์ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ใน
กรณีนี้มีข้อเท็จจริงที่ต้องพิจารณาในประเด็นที่ว่า แม้ผู้ถูกกล่าวหาในฐานะปลัดเทศบาล (ในขณะนั้น) จะมีหน้าที่
ควบคุ มตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของกองคลั งก็ ต าม แต่ ต ามแผนอั ต รากํ าลั ง ๓ ปี งบประมาณปี
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ เทศบาลตํ าบลหนองพลับ มี การแบ่ งโครงสร้างส่วนราชการของกองคลังไว้ มี
นางสาวณัฐณิชาฯ หัวหน้ากองคลังเป็นผู้บังคับบัญชาและบริหารงานในกองคลังตามระเบียบของทาง
ราชการ ซึ่ งข้ อ เท็ จ จริงในกรณี นี้ คื อ นางสาวณั ฐ ณิ ช าฯ ซึ่ งเป็ น ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาระดั บ ต้ น และเป็ น
ผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ในกรณีนี้มากที่สุด ก็ไม่ปรากฏว่าเคย
รายงานความผิดปกติหรือปัญหาอุปสรรคการทํางาน หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การเก็บขยะมูลฝอยให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบมาก่อน ดังนั้น การจะกล่าวหาว่า ผู้ถูกกล่าวหาปฏิบัติหน้าที่
โดยบกพร่องหรือเป็นการประมาทเลินเล่อ หรือไม่ละเอียดรอบคอบเสียทั้งหมดคงเป็นการไม่เป็น
ธรรมอย่างแน่นอน เหตุเพราะสายการบังคับบัญชามีการแบ่งการบังคับบัญชา และมอบหน้าที่ให้แต่ละ
ระดับการบังคับบัญชาไว้แล้วอย่างชัดเจน
ดัง นั ้น คณะกรรมการสอบข้อ เท็จ จริง พิจ ารณาแล้ว จึง เห็น ว่า เมื ่อ
พฤติการณ์ในกรณีดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ การกระทําของผู้ถูกกล่าวหา จึงเป็น
กรณี การกระทํ าผิ ดวินัยเล็ กน้ อย เพราะไม่ เคยได้ รับ รายงานเหตุการณ์ ค วามผิ ด ปกติที่ เกิดขึ้น จาก
หัวหน้ากองคลัง ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาลําดับต้น และเป็นผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาที่อยู่
ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ในกรณีนี้มากที่สุด เมื่อปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้โอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในหน่วยงานอื่น จึงเห็นควรดําเนินการตามนัยข้อ ๕๘ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจาก
ราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๔
เทศบาลตํ าบลท่ านา ได้ รั บหนั งสื อจากเทศบาลตํ าบลหนองพลั บ ที่ ปข
๕๓๔๐๓/๗๓๒ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีเงินขาดบัญชีของเทศบาล
ตํ า บลหนองพลั บ ผู้ ถู ก กล่ า วหา ปลั ด เทศบาลตํ า บลท่ า นา (ปั จ จุ บั น นี้ ) ซึ่ งเทศบาลตํ า บลท่า นา
ได้พ ิจ ารณาดํา เนิน การทางวิน ัย กับ ผู้ ถู กกล่ าวหา ว่าเป็ นความผิ ดวินั ยเพี ยงเล็ กน้ อยเห็ นควรว่ากล่าว
ตักเตือน และนายกเทศมนตรีตําบลท่านา ได้เรียกผู้ถูกกล่าวหามาว่ากล่าวตักเตือนแล้ว
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- ๓๒ ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2544
ข้อ ๒๓ วรรคสอง การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่า
กระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ดําเนินการสอบสวนตามวิธีที่เห็นสมควร
ข้อ ๖๙ วรรคสาม ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ
จะงดโทษให้โดยให้ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการ ฯ พิจารณาจากข้อเท็จจริงตามผลการสอบสวนประกอบ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่ากระบวนการสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ และความ
ถูกต้องและเหมาะสมในการกําหนดระดับโทษ เห็นว่าพฤติการณ์ในกรณีดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหาย แก่ราชการ การกระทําของผู้ถูกกล่าวหาจึงเป็นกรณีการกระทําผิดวินัยเล็กน้อย เพราะไม่เคย
ได้รับรายงานเหตุการณ์ความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากหัวหน้ากองคลัง ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาลําดับต้น และ
เป็นผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ในกรณีนี้มากที่สุด ดังนั้น การที่
นายกเทศมนตรีตําบลท่านา พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความผิดวินัยเพียงเล็กน้อย จึงว่ากล่าวตักเตือน
ด้วยวาจา โดยเรียกผู้ถูกกล่าวหามาว่ากล่าวตักเตือนแล้ว เห็นว่าความเหมาะสมแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ว่ากล่าวตักเตือนนางสาวจิระประภา
โพจะโป๊ะ ด้วยวาจา และให้ฝา่ ยเลขานุการฯ แจ้งเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ทราบและพิจารณา
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑5.40 น.
(ลงชื่อ) เนาวรัตน์ สิงห์เล็ก ผู้จดรายงานการประชุม
(นางเนาวรัตน์ สิงห์เล็ก)
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชํานาญการ
(ลงชื่อ)

สมไช เสียงใหญ่
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมไช เสียงใหญ่)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุม่ งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
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