(สาเนา)
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ครั้งที่ 11/๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕60 เวลา ๑3.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
...........................................................
ผู้มาประชุม
๑. นายโชตินรินทร์ เกิดสม
๒. นายชัยชาญ มูลมาก
๓. นายนัฐพล ชุมภูวร
๔. นางเอื้อมพร คุ้มภัย
๕. นายศุภกฤต ทองส่งโสม
๖. นายเทิดพงษ์ ลิมาวัฒนชัย
๗. นางศิริวรรณ จงจารัสพันธ์
๘. นายอธิวัฒน์ ธัญพรจิรวัชร์
๙. นายเกริ่น กาเหนิดวัน
๑๐. นายอานาจ น้อยแสง
๑๑. นายสรศักดิ์ จันทร์สิริรักษ์
๑๒. นายสุรพล ศรีมณฑา
๑๓. นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล
๑๔. นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล
๑๕. นายเฉลิมชัย ปานเนือง
๑๖. นายสาย สวัสดิมงคล
๑๗. นายณัฏฐวุฒิ สมบูรณ์อยู่กมล
๑๘. นายอานวย เทพพิชิตสมุทร
๑๙. นายวิเศษ เทียนเครือ
๒๐. นายวิฑูรย์ เอี๊ยบทอง
๒๑. นายกิตติ เบญจพลชัย
๒๒. นายอาคม เด็ดรักษ์ทิพย์
๒๓. นายสนิท สนธิพันธ์
๒๔. นายธีรยุทธ สาราญทรัพย์
๒๕. นายสมไช เสียงใหญ่
๒๖. นายสารัฐ วงศ์เศรษฐโชติ
ผู้ติดราชการหรือภารกิจ
1. นายธฤต สาราญเวทย์
2. นายเสนาะ โตทอง
3. นายทรงพล ศรีแก้ว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประธาน
(แทน) ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(แทน) นายอาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
(แทน) นายอาเภอปราณบุรี
(แทน) นายอาเภอทับสะแก
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(แทน) คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประธานสภา อบต.อ่าวน้อย
ประธานสภา อบต.แสงอรุณ
ประธานสภา อบต.หนองพลับ
นายก อบต.ช้างแรก
นายก อบต.หนองตาแต้ม
ปลัด อบต.ปากน้าปราณ
ปลัด อบต.นาหูกวาง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฯ
ผช.เลขานุการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผช.เลขานุการ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายก อบต.คลองวาฬ
ปลัด อบต.หนองตาแต้ม
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวนันธิดา สว่างรัตน์
2. นายมีชัย นวลเพชร
3. นายศุภชัย หมีนสัน

หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
การประชุมในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดราชการ มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้วจะได้ประชุมตามวาระที่กาหนดไว้ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/๒๕60 เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม ๒๕60
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

รับรอง
เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดาเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
ผู้ช่วยเลขานุการ
ตามที ่ค ณะกรรมการพนัก งานส่ว นต าบลจัง หวัด ประจวบคีร ีข ัน ธ์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 10/๒๕60 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ๒๕60 มีมติเห็นชอบให้ อบต. ดาเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ฝ่ายเลขาฯ ขอสรุปผลการดาเนินการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว เพื่อให้ที่
ประชุมรับทราบ ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงตาแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1
ตาแหน่ง ได้แจ้งมติให้ อบต.ปากน้าปราณ ทราบเพื่อจัดทาประกาศแล้ว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 19
ตุลาคม ๒๕60
2. การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นใน
ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ จานวน 2 ราย
ได้แจ้งให้ อบต.สามกระทาย และ อบต.อ่าวน้อย ทราบเพื่อดาเนินการจัดทาคาสั่ งเลื่อนระดับแล้ว ตาม
หนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 19 ตุลาคม ๒๕60
3. การย้ ายพนักงานส่ว นตาบล จานวน 1 ราย ได้แจ้งมติให้ อบต.หินเหล็ กไฟ
ทราบเพื่ อ จั ด ท าค าสั่ งย้ ายพนั ก งานไปด ารงต าแหน่ ง ใหม่ แ ล้ ว ตามหนั งสื อจั งหวั ดฯ ลงวั น ที่ 19
ตุลาคม ๒๕60
4. การโอนพนักงานส่วนตาบล จานวน 4 ราย ได้แจ้งมติให้ อบต.หนองตาแต้ม,
อบต.เขาจ้าว, อบต.กุยเหนือ และ อบต.แม่ราพึง ทราบเพื่อจัดทาคาสั่งให้โอน/รับโอนพนักงานส่วนตาบล
และส่งตัวเดินทางไปรับตาแหน่งใหม่แล้ว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 19 ตุลาคม ๒๕60
5. การโอนข้ า ราชการประเภทอื่ น มาบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง เป็ น พนั ก งานส่ ว นต าบล
จานวน 1 ราย ได้แจ้งมติให้ อบต.วังก์พง ประสานกับต้นสังกัดของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะรับโอน เพื่อ
จัดทาคาสั่งรับโอนและวันให้พ้นจากตาแหน่งเป็นวันเดียวกัน แล้วส่งตัวผู้ขอโอนเดินทาง มารับตาแหน่งใหม่
ตามคาสั่งแล้วตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 19 ตุลาคม ๒๕60
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6. พนักงานจ้างขอลาออกจากราชการ จานวน 1 ราย ได้แจ้งให้ อบต.วังก์พง ทราบเพื่อ
จัดทาคาสั่งให้พนักงานจ้างลาออกจากราชการแล้ว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 19 ตุลาคม ๒๕60
7. การจ้างพนักงานจ้างและการต่อสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 632 ราย ได้แจ้งให้ อบต.ทับใต้ อบต.หินเหล็กไฟ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อาเภอหัวหิน, อบต.เขาจ้าว
อบต.ปากน้ าปราณ, อบต.หนองตาแต้ม อบต.วังก์พง อบต.ปราณบุรี อาเภอปราณบุรี, อบต.สามร้อยยอด
อบต.ศิลาลอย อบต.ไร่เก่า อบต.ไร่ใหม่ อบต.ศาลาลัย อาเภอสามร้อยยอด, อบต.กุยบุรี อบต.กุยเหนือ
อบต.หาดขาม อบต.ดอนยายหนู อบต.เขาแดง อบต.สามกระทาย อาเภอกุยบุรี, อบต.คลองวาฬ อบต.อ่าวน้อย
อบต.เกาะหลัก อบต.ห้วยทราย อาเภอเมืองฯ, อบต.ห้วยยาง อบต.แสงอรุณ อบต.ทับสะแก อบต.เขาล้าน
อบต.นาหูกวาง อบต.อ่างทอง อาเภอทับสะแก, อบต.กาเนิดนพคุณ อบต.ชัยเกษม อบต.ทองมงคล อบต.ธงชัย
อบต.พงศ์ประศาสน์ อบต.แม่ราพึง อบต.ร่อนทอง อาเภอบางสะพาน และ อบต.ทรายทอง อบต.บางสะพาน
อบต.ไชยราช อบต.ปากแพรก อบต.ช้างแรก อาเภอบางสะพานน้อย ทราบเพื่อจัดทาคาสั่งจ้าง /คาสั่ง
ต่อสัญญาจ้าง ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 19 ตุลาคม ๒๕60
8. การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒ นาอย่างเข้มสาหรับผู้ดารง
ตาแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู จานวน 1 ราย ได้แจ้งให้ อบต.บ่อนอก ทราบเพื่อ
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินให้ดารงตาแหน่งครูแล้ว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 19 ตุลาคม ๒๕60
9. การพิจารณาผลการสอบสวนข้อเท็จจริงการขอให้ โอนพนักงานส่วนตาบล
กรณีมีเหตุผลความจาเป็น ได้รายงานให้ ก.อบต. ทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 12 ตุลาคม ๒๕60
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.1 เรื่องการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นใน
ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร
อบต.หนองตาแต้ม อบต.ปราณบุรี อาเภอปราณบุรี และ อบต.ไร่เก่า อาเภอสามร้อยยอด
ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับ และแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นในระดับชานาญการ
จานวน 3 ราย ดังนี้
๑. อบต.หนองตาแต้ม ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้ง นายนรพนธ์ ศรีวรนาถ
วุฒิ วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ขั้น 23,340 บาท เลขที่ตาแหน่ง
2๙-๓-01-3401-๐๐๑ สานักงานปลัด อบต. ซึ่งได้ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 และ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตร หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 6 ปี - เดือน (วันที่ 3 ต.ค.54– 17 ต.ค.60) ผ่านการประเมินผลงานจาก
คณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น ในตาแหน่ง นักวิชาการเกษตรชานาญการ ขั้น ๒3,550 บาท เลขที่ตาแหน่งเดิมและ
สังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม ๒๕60
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2. อบต.ปราณบุรี ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้ง นางสาวณิชณิชา เม็ดดี
วุฒิ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ขั้น 21,500 บาท เลขที่ตาแหน่ง
2๙-๓-01-3102-๐๐๑ สานักงานปลัด อบต. ซึ่งได้ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 และ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 4 ปี - เดือน (วันที่ 30 ส.ค.55– 16 ต.ค.60) ผ่านการประเมินผลงานจาก
คณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น ในตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ขั้น ๒1,710 บาท เลขที่ตาแหน่งเดิมและ
สังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม ๒๕60
3. อบต.ไร่เก่า ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้ง นางสาวชวารินทร์ กล่อมศรี
วุฒิ บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ขั้น 17,570 บาท เลขที่ตาแหน่ง
2๙-๓-๐4-4203-๐๐๑ กองคลัง ซึ่งได้ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจาก
ระดับ ๒ และตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับ ปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง มาแล้ว 5 ปี 10 เดือน (วันที่ 1 ธ.ค.54 – 25 ต.ค.60) ผ่านการประเมินผลงาน
จากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ให้ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน ขั้น 17,690 บาท เลขที่ตาแหน่งและ
สังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ๒๕60
ข้อระเบียบ
๑. หนัง สือ สานัก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๒๕
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การดาเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง
สานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับ
การได้รับเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการในสายงานวิชาชีพ และการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน กรณีก ารเลื่ อนระดับครั้งแรกของตาแหน่งแต่ละประเภทตาแหน่ง
เช่น การเลื่อนระดับประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงาน ไประดับชานาญงาน ให้ใช้วิธีการประเมินผลงาน
โดยใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับนอกระดับควบของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ และเทียบ
ระดับตาแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่งตามหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๐
ลงวัน ที ่ ๑๕ กัน ยายน ๒๕๕๘ เรื ่อ ง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ อัต ราต าแหน่ง และมาตรฐานของ
ตาแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอนุโลม
๒. หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๐ ลงวันที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่ง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘
การเลื่อนในระดับชานาญงาน
ด ารงต าแหน่ งหรื อเคยด ารงต าแหน่ งสายงานเริ่ มต้ นจากระดั บ ๑/๒ และ
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของตาแหน่งที่
จะแต่งตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด ดังนี้
๑. ไม่น้อยกว่า ๖ ปี สาหรับผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
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๒. ไม่น้อยกว่า ๕ ปี สาหรับผู้มีประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
๓. ไม่น้อยกว่า ๔ ปี สาหรับผู้มีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับตาแหน่งที่จะแต่งตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
การเลื่อนในระดับชานาญการ
ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งสาหรับสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๓ และ
ประเภทวิช าการระดับ ปฏิบั ติการ โดยต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลั กษณะงานของ
ตาแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด ดังนี้
๑. ไม่น้อยกว่า ๖ ปี สาหรับผู้มีปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง
๒. ไม่น้อยกว่า ๔ ปี สาหรับผู้มีปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง
๓. ไม่น้อยกว่า ๒ ปี สาหรับผู้มีปริญญาเอก หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่
ต่ากว่านี้ ในสาขาวิช าหรื อทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง
๓. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๙๐ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่ง
ทีก่ าหนด เป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ ....ฯลฯ
ข้อ ๑๙๑ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่ง
ทีก่ าหนด เป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ …..ฯลฯ
ความเห็นของฝ่ายเลขาฯ
ฝ่ายเลขานุการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานส่วนตาบลดังกล่าวแล้ว
มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง อัตราเงินเดือน และได้ผ่านการประเมินผลงาน
จากคณะกรรมการประเมินผลงานแล้ว ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ จึงเห็นควรให้เลื่อนระดับดังกล่าว
ตามที่ขอความเห็นชอบได้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
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4.2 เรื่องการย้ายพนักงานส่วนตาบล
ผู้ช่วยเลขานุการ
อบต.กาเนิดนพคุณ อาเภอบางสะพาน และ อบต.นาหู กวาง อาเภอทับสะแก
ขอความเห็นชอบย้ายพนักงานส่วนตาบล จานวน 2 ราย ดังนี้
1. อบต.กาเนิดนพคุณ ขอความเห็นชอบย้าย นางมาลัย พรหมรักษ์ วุฒิ รป.ม.
(รัฐประศาสนศาสตร์) ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ขั้น 19,800 บาท เลขที่ตาแหน่ง 29-3-013102-๐๐1 สานักงานปลัด อบต. ให้ดารงตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ขั้น 19,800 บาท
เลขที่ตาแหน่ง 29-3-05-3101-๐๐1 กองช่าง อบต.กาเนิดนพคุณ
2. อบต.นาหูกวาง ขอความเห็นชอบย้าย นางพิมพ์ใจ วณิชยารุ่งเรือง วุฒิ บธ.บ.
(การเงินและการธนาคาร) ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ขั้น 20,120 บาท เลขที่ตาแหน่ง
29-3-04-3201-๐๐1 กองคลัง ให้ดารงตาแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ขั้น 20,120 บาท
เลขที่ตาแหน่ง 29-3-04-3203-๐๐1 กองคลัง อบต.นาหูกวาง
ข้อกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ ๒๔
ตุลาคม ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๕๔ การย้ายพนักงานส่วนตาบลผู้ดารงตาแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งอีกตาแหน่งหนึ่ง ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้สั่ งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในประเภท
และระดับเดียวกันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(1) กรณีการย้ายไปดารงตาแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างในแผน
อัตรากาลังสามปี ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
(2) กรณีการย้ายสับเปลี่ยนตาแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้นั้น
ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
ข้อ 156 การย้ายพนักงานส่วนตาบลผู้ดารงตาแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ งในสายงานและประเภทเดิม ให้ สั่งย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับเดิมและให้ได้ รับ
เงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ ต้องเป็นตาแหน่งว่างในแผนอัตรากาลังสามปี หรือเป็นการย้ายสับเปลี่ยนใน
ตาแหน่งเดียวกัน
ข้อ 157 การย้ายพนักงานส่วนตาบลผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน หรือประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในต่างสายงาน ให้กระทา
ได้ในกรณีเป็นตาแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน ให้สั่งย้ายไปดารงตาแหน่งสายงานอื่นนั้นในประเภท
และระดับเดียวกัน โดยให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นแต่ไม่จาต้องเป็นผู้ได้ปฏิ บัติราชการเกี่ยวกับงานนั้นหรืองาน
อื่นที่เกี่ยวข้องมาก่อน และให้ดาเนินการดังนี้ ฯลฯ
ข้อ 158 กรณีการย้ายพนักงานส่วนตาบลที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น และปัจจุบัน
ไม่ได้ดารงตาแหน่งในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป หากจะย้ายพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นไป
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไปผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่สอบแข่งขันหรือ
สอบคัดเลือกได้ในตาแหน่งซึ่งอยู่ในสายงานที่จะย้ายและบัญชีการสอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกยังไม่
ถูกยกเลิกด้วย ฯลฯ
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ความเห็นของฝ่ายเลขาฯ
ฝ่ ายเลขาฯ ได้ ตรวจสอบแล้ ว เป็นการย้ ายประเภทและระดั บเดี ยวกั นใน
ตาแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากาลังสามปี จึงเห็นควรให้พนักงานส่วนตาบลย้ายตาแหน่งได้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕60

๔.3 เรื่องการโอนพนักงานส่วนตาบล
ผู้ช่วยเลขานุการ
อบต.ไร่ ใหม่ อบต.ศิลาลอย อาเภอสามร้อยยอด, อบต.สามกระทาย อบต.เขาแดง
อาเภอกุยบุรี, อบต.หนองตาแต้ม อบต.ปราณบุรี อบต.วังก์พง อาเภอปราณบุรี และ อบต.นาหูกวาง
อาเภอทับสะแก ขอความเห็นชอบโอนพนักงานส่วนตาบล จานวน 10 ราย ดังนี้
1. อบต.ไร่ใหม่ ขอความเห็นชอบโอนพนักงานส่วนตาบล จานวน 2 ราย ดังนี้
1.1 ขอความเห็นชอบให้ จ.ส.อ.อภิรมย์ สงใย ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ขั้น 46,560 บาท เลขที่ตาแหน่ง 2๙-๓-๐0-1101-๐๐1
ซึ่งได้ปฏิบัติงานใน อบต. มาแล้ว 8 ปี 10 เดือน (5 ม.ค.52) โอนไปดารงตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ขั้น 46,560 บาท เลขที่ตาแหน่ง 2๙-3-๐0-1101-๐๐1
อบต.ปราณบุรี อาเภอปราณบุ รี จั งหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย อบต.ปราณบุรี ยินดีรับโอนพนัก งาน
ส่วนตาบลดังกล่าว และ อบต.ไร่ใหม่ ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (หาประสบการณ์)
1.2 ขอความเห็นชอบให้ นายอรรถกร ขวัญช่วย ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
ช านาญการ ขั้ น 23,080 บาท เลขที่ ต าแหน่ ง 2๙-๓-11-3801-๐๐1 กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม ซึ่ ง ได้
ปฏิบัติงานใน อบต. มาแล้ว 2 ปี 1 เดือน (16 ต.ค.58) โอนไปดารงตาแหน่ง นักพัฒนาการชุมชนชานาญการ
ขั้น 23,080 บาท เลขที่ตาแหน่ง 29-2-๐1-3801-๐๐1 สานักปลัด เทศบาลตาบลไร่ใหม่ อาเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย เทศบาลตาบลไร่ใหม่ ยินดีรับโอนพนักงานส่วนตาบลดังกล่าว และ อบต.ไร่ใหม่
ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (หาประสบการณ์)
2. อบต.สามกระทาย ขอความเห็ นชอบให้ จ่ าเอกวีรภัทร ผลบูรณ์ ต าแหน่ ง
หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ขั้น 29,680 บาท เลขที่ตาแหน่ง 2๙-๓-๐1-2101-๐๐1
สานั กงานปลั ด อบต. ซึ่งได้ป ฏิบั ติงานใน อบต. มาแล้ ว - ปี 11 เดือน (16 ธ.ค.59) โอนไปดารง
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ขั้น 29,680 บาท เลขที่ตาแหน่ง 48-2-๐12101-๐๐1 สานักปลัด เทศบาลตาบล จ.ป.ร. อาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดย เทศบาลตาบล จ.ป.ร.
ยินดีรับโอนพนักงานส่วนตาบลดังกล่าว และ อบต.สามกระทาย ซึ่งเป็นต้นสังกัด ไม่ขัดข้องในการให้โอน
(ดูแลครอบครัว)
3. อบต.เขาแดง ขอความเห็ น ชอบให้ นางสาวบุ ญ ยานุ ช กั น แก้ ว ต าแหน่ ง
นั กวิ เคราะห์ นโยบายและแผนช านาญการ ขั้ น 30,220 บาท เลขที่ ต าแหน่ ง 2๙-๓-๐1-3103-๐๐1
ส านั กงานปลั ด อบต. ซึ่งได้ป ฏิ บั ติงานใน อบต. มาแล้ ว 11 ปี 1 เดือ น (2 ต.ค.49) โอนไปดารง
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ขั้น 30,220 บาท เลขที่ตาแหน่ง 67-2-๐1-3103-๐๐1
สานักปลัด เทศบาลตาบลบ้านเสด็จ อาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย เทศบาลตาบลบ้านเสด็จ ยินดี
รั บ โอนพนั ก งานส่ ว นต าบลดั ง กล่ า ว และ อบต.เขาแดง ซึ่ ง เป็ น ต้ น สั ง กั ด ไม่ ขั ด ข้ อ งในการให้ โ อน
(ดูแลบิดามารดา และหาประสบการณ์)
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4. อบต.ศิลาลอย ขอความเห็นชอบให้ นายนิพัทธ์ พยันตา ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ
ขั้น 24,010 บาท เลขที่ตาแหน่ง 2๙-3-๐1-3105-๐๐1 สานักงานปลัด อบต. ซึ่งได้ปฏิบัติงานใน
อบต. มาแล้ว 2 ปี 6 เดือน (15 พ.ค.58) โอนไปดารงตาแหน่ง นิติกรชานาญการ ขั้น 24,010 บาท
เลขที่ตาแหน่ง 11-2-๐1-3105-๐๐1 สานักปลัด เทศบาลตาบลนาชะอัง อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
โดย เทศบาลตาบลนาชะอัง ยินดีรับโอนพนักงานส่วนตาบลดังกล่าว และ อบต.ศิลาลอย ซึ่งเป็นต้น
สังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (หาประสบการณ์)
5. อบต.หนองตาแต้ม ขอความเห็ นชอบให้ นางสาวธารินทร์ ศรีลาชัย ตาแหน่ง ครู
อันดับ คศ.2 ขั้น 28,590 บาท เลขที่ตาแหน่ง 31956-2 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล)
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งได้ปฏิบัติงานใน อบต. มาแล้ว 1 ปี 1 เดือน (17 ต.ค.59) โอนไป
ดารงตาแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 ขั้น 28,590 บาท เลขที่ตาแหน่ง 04665-2 โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย
กองการศึ กษา เทศบาลเมื องประจวบคี รี ขั นธ์ อ าเภอเมื อ งประจวบคี รี ขั น ธ์ จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์
โดย เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ยินดีรับโอนพนักงานส่วนตาบลดังกล่าว และ อบต.หนองตาแต้ม
ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (ดูแลบิดามารดา)
6. อบต.ปราณบุ รี ขอความเห็ นชอบให้ นางกนกวรรณ วงศ์ ยิ้ มย่ อง ต าแหน่ ง ครู
อันดับ คศ.1 ขั้น 19,920 บาท เลขที่ตาแหน่ง 77-2-0091 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปราณบุรี กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งได้ปฏิบัติงานใน อบต. มาแล้ว 2 ปี 10 เดือน
(30 ธ.ค.57) โอนไปดารงตาแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 ขั้น 19,920 บาท เลขที่ตาแหน่ง 19034-2 (ถ)
โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้า) กองการศึกษา เทศบาลตาบลปราณบุรี อาเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย เทศบาลตาบลปราณบุรี ยินดีรับโอนพนักงานส่วนตาบลดังกล่าว และ
อบต.ปราณบุรี ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (หาประสบการณ์)
7. อบต.วังก์พง ขอความเห็นชอบโอนพนักงานส่วนตาบล จานวน 2 ราย ดังนี้
7.1 ขอความเห็นชอบให้ นางจรรยงค์ โกไสยสิต ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและ
บัญชีปฏิบั ติการ ขั้น 22,600 บาท เลขที่ตาแหน่ง 2๙-3-๐4-3201-๐๐1 กองคลั ง ซึ่งได้ปฏิบัติงานใน อบต.
มาแล้ว 7 ปี 5 เดือน (1 มิ.ย.53) โอนไปดารงตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ขั้น 22,600 บาท
เลขที่ตาแหน่ง 38-3-๐0-3205-๐๐1 อบต.บ้านหม้อ อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี โดย
อบต.บ้านหม้อ ยินดีรับโอนพนักงานส่วนตาบลดังกล่าว และ อบต.วังก์พง ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องใน
การให้โอน (หาประสบการณ์)
7.2 ขอความเห็ น ชอบรั บ โอน นางสร้ อ ยสน ธรรมนารั ก ษ์ ต าแหน่ ง
เจ้ าพนั กงานพัฒ นาชุมชนช านาญงาน ขั้น 18,440 บาท เลขที่ตาแหน่ง 29-๓-01-4801-0๐1
ส านั กงานปลั ด อบต. อบต.เขาจ้ าว อ าเภอปราณบุ รี จั งหวั ดประจวบคี รีขั นธ์ ซึ่ งได้ ปฏิ บัติ งานใน อบต.
มาแล้ว 8 ปี 11 เดือน (1 ธ.ค.51) มาดารงตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชานาญงาน ขั้น 18,440 บาท
เลขที่ ต าแหน่ ง 29-๓-11-4801-0๐1 กองสวั สดิ การสั งคม อบต.วั ง ก์ พ ง อ าเภอปราณบุ รี จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ โดย อบต.วังก์พง ยินดีรับโอนพนักงานส่วนตาบลดังกล่าว และ อบต.เขาจ้าว ซึ่งเป็นต้น
สังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (หาประสบการณ์)
8. อบต.นาหู ก วาง ขอความเห็ น ชอบให้ นายเฉลิ ม ชั ย ปานเนื อ ง ต าแหน่ ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ขั้น 45,750 บาท เลขที่ตาแหน่ง
2๙-๓-๐0-1101-๐๐1 ซึ่งได้ปฏิบัติงานใน อบต. มาแล้ว 12 ปี 5 เดือน (16 พ.ค.48) โอนไปดารง
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ขั้น 45,750 บาท เลขที่
ตาแหน่ ง 60-3-๐0-1101-๐๐1 อบต.จอมปลวก อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดย อบต.จอมปลวก
ยินดีรับโอนพนักงานส่วนตาบลดังกล่าว และ อบต.นาหูกวาง ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน
(ดูแลครอบครัว)
หน้า ๘ จาก 37

-๙-

ข้อกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อน ไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๖๔ การโอนพนักงานส่วนตาบลจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนึ่ง
ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล....ฯลฯ
ข้อ ๑๗๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๖๔ เพื่อประโยชน์แก่ราชการ....ฯลฯ
ความเห็นของฝ่ายเลขาฯ
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบแล้ว การโอนของพนักงานส่วนตาบลดังกล่าว ผู้ขอโอน
ได้ยื่ น คาร้ องขอโอนด้ว ยความสมัครใจ ประกอบกับต้นสั งกัดยินดีให้ โ อนโดยรับรองว่ าการโอนไม่ มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ อบต. และ เทศบาล/อบต./ส่วนราชการ ที่รับโอนมีตาแหน่งว่างยินดี
รับโอน จึงเห็นควรให้โอนได้ตามความประสงค์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
๔.4 เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุแต่งตั้ง
เป็นพนักงานส่วนตาบล
ผู้ช่วยเลขานุการ
อบต.อ่าวน้อย อาเภอเมืองฯ, อบต.หนองพลับ อาเภอหัวหิน และ อบต.ปากน้าปราณ
อาเภอปราณบุรี ขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วน
ตาบล จานวน 3 ราย ดังนี้
1. อบต.อ่าวน้อย ขอความเห็นชอบรับโอน นางศิริเนตร ขาสาอางค์ วุฒิ บธ.บ.
(การจัดการทั่วไป) พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน ขั้น 16,920 บาท เลขที่
ตาแหน่ง 2๙-2-๐4-4101-๐๐4 กองคลัง เทศบาลตาบลปราณบุรี อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มาดารงตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน ขั้น 16,920 บาท เลขที่ตาแหน่ง ๒๙-๓-๐4-4101-๐๐5
กองคลั ง อบต.อ่าวน้ อย อาเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย อบต.อ่าวน้อย ยินดีรับโอนพนักงาน
เทศบาลดังกล่าว และเทศบาลตาบลปราณบุรี ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (ดูแลครอบครัว)
2. อบต.หนองพลั บ ขอความเห็ นชอบรั บโอน นางสาวรุ่ งอรุ ณ ส่ งแสงประที ป
วุฒิ บธ.บ. (การบัญชี) พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ขั้น 20,440 บาท เลขที่
ตาแหน่ง 02-2-๐1-3801-๐๐1 สานักปลัด เทศบาลตาบลวังศาลา อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มาดารง
ต าแหน่ ง นั กพั ฒ นาชุ มชนปฏิ บั ติ การ ขั้ น 20,440 บาท เลขที่ ต าแหน่ ง ๒๙-๓-11-3801-๐๐1
กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองพลับ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย อบต.หนองพลับ ยินดี
รับโอนพนักงานเทศบาลดังกล่าว และเทศบาลตาบลวังศาลา ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน
(ติดตามคู่สมรส)
3. อบต.ปากน้าปราณ ขอความเห็นชอบรับโอน นางสาวมัลลิกา โพธิ์ทอง วุฒิ ค.บ.
(การศึกษาปฐมวัย) พนักงานครูเทศบาล ตาแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 ขั้น 21,150 บาท เลขที่ตาแหน่ง
20-2-0091 กองการศึกษา เทศบาลต าบลบางเสร่ อาเภอสั ตหี บ จังหวัดชลบุรี มาดารงตาแหน่ ง ครู
อันดับ คศ.1 ขั้น 21,150 บาท เลขที่ตาแหน่ง 30442-2 โรงเรียนบ้านหนองบัว กองการศึกษา ศาสนา
และวั ฒนธรรม องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลปากน้ าปราณ อ าเภอปราณบุ รี จั งหวั ดประจวบคี รี ขั นธ์
โดย อบต.ปากน้าปราณ ยินดีรับโอนพนักงานครูเทศบาลดังกล่าว และเทศบาลตาบลบางเสร่ ซึ่งเป็นต้น
สังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (กลับภูมิลาเนาและดูแลมารดา)
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ข้อกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม
๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๘๐ ในกรณีอ งค์ การบริห ารส่ ว นต าบลมี เหตุผ ลและความจาเป็ น
อย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์แก่ราชการองค์การบริหารส่วนตาบลอาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ
ข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญ ที่มีความประสงค์จะขอโอนมา
แต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ฯลฯ
ข้อ ๑๘๑ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือการรับโอนข้าราชการ
ประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตาบลตามข้อ ๑๗๙ และข้อ ๑๘๐ ให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลมีคาสั่งให้รับโอนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งพนักงานส่วน
ตาบลแล้วให้มีหนังสือแจ้งการรับโอนให้ส่วนราชการสังกัดเดิมของผู้ที่จะโอนออกคาสั่งให้ผู้นั้นพ้นจาก
ตาแหน่งและหน้าที่ ทั้งนี้ให้กาหนดวันที่ในคาสั่งรับโอนและคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งเป็นวันเดียวกัน
การออกค าสั่ ง รั บ โอนและแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ในองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ให้ความเห็นชอบก่อน
ข้อ ๑๘๒ การรับโอนพนักงานส่ วนท้องถิ่นอื่นหรือการรับโอนข้าราชการ
ประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตาบลต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ฯลฯ
ความเห็นของฝ่ายเลขาฯ
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบแล้ว การรับโอนพนักงานเทศบาล ดังกล่าว ผู้ขอโอนได้
ยื่นคาร้องขอโอนด้วยความสมัครใจ และตาแหน่งที่รับโอนเป็นตาแหน่งว่าง ประกอบกับหน่ว ยงานต้น
สังกัดยินดีให้โอน และ อบต. ที่จะรับโอนมีเหตุผลความจาเป็นยินดีรับโอน โดยมีภ าระค่าใช้จ่ายไม่
เกินที่กฎหมายกาหนด จึง เห็นควรให้รับโอนได้ตามความประสงค์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕60
๔.5 เรื่อง พนักงานส่วนตาบลขอลาออกจากราชการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อบต.หนองตาแต้ม อาเภอปราณบุรี รายงานขอความเห็นชอบให้นางกันยา ประทยศ
ตาแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 ขั้น 49,420 บาท เลขที่ตาแหน่ง 30459-2 โรงเรียนบ้านหนองตาเมือง
กองการศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม อบต.หนองตาแต้ ม ขอลาออกจากราชการตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
ธันวาคม 2560 เนื่องจากดูแลคู่สมรส (ยืน่ หนังสือวันที่ 16 ตุลาคม 2560 )
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ วนต าบลจั งหวั ดประจวบคีรี ขั น ธ์ เรื่ อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
ข้อ ๕ พนักงานส่วนตาบลออกจากราชการเมื่อ
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก...ฯลฯ
ข้อ ๒๔ พนักงานส่วนตาบลผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือ
ขอลาออกต่อ นายก อบต. ....ฯลฯ
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ความเห็นของฝ่ายเลขาฯ
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบแล้วการยื่นหนังสือลาออกดังกล่าวได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด โดยนายก อบต. ได้อนุญาตให้ลาออกได้ และพนักงานส่วนตาบลดังกล่าวไม่อยู่
ระหว่างถูกสอบสวนทางวินั ย หรื อต้องหาคดีอาญา หรือมีห นี้สิ นในทางราชการผู กพันกับต้นสั งกั ด
จึงเห็นควรให้ลาออกได้ตามที่ นายก อบต. อนุญาต
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
๔.6 เรื่อง พนักงานจ้างขอลาออกจากราชการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อบต.ร่อนทอง อบต.พงศ์ประศาสน์ อบต.แม่ราพึง อาเภอบางสะพาน, อบต.หินเหล็กไฟ
อาเภอหัวหิน, อบต.เกาะหลัก อาเภอเมืองฯ, อบต.ศิลาลอย อาเภอสามร้อยยอด, อบต.ช้างแรก อาเภอ
บางสะพานน้อย และ อบต.นาหูกวาง อาเภอทับสะแก ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจาก
ราชการ จานวน 8 ราย ดังนี้
1. อบต.ร่อนทอง ขอความเห็นชอบให้ นางนิติกาญจน์ เชื้อชาย พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตาแหน่ ง ผู้ ช่ว ยนายช่างโยธา ค่ าตอบแทน 9,980 บาท กองช่าง ขอลาออกจากราชการ
เนื่องจากเปลี่ยนตาแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออกวันที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕60
นายก อบต. อนุญาตให้ยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันได้)
2. อบต.หินเหล็กไฟ ขอความเห็นชอบให้ นางสาวโชติกา แก้วสะอาด พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ค่าตอบแทน 11,290 บาท กองสวัสดิการและสังคม
ขอลาออกจากราชการ เนื่องจากรายได้ไม่พอกับค่าครองชีพ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอ
ลาออกวันที่ 5 ตุลาคม ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตให้ยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันได้)
3. อบต.พงศ์ ประศาสน์ ขอความเห็ น ชอบให้ นางสาวพรทิ พ ย์ วิ ก รานต์ น พ
พนั กงานจ้ า งตามภารกิ จ ตาแหน่ ง ผู้ ช่ว ยเจ้ า พนั กงานจั ด เก็ บรายได้ ค่ าตอบแทน 12,980 บาท
กองคลัง ขอลาออกจากราชการ เนื่องจากสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออกวันที่ 25 ตุลาคม ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตให้ยื่นหนังสือ
ลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันได้)
4. อบต.เกาะหลั ก ขอความเห็ นชอบให้ นายสุ นทร รุ่ง เรือง พนัก งานจ้ างตาม
ภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา ค่าตอบแทน 11,010 บาท กองช่าง ขอลาออกจากราชการ เนื่องจาก
ประกอบธุ รกิจส่วนตั ว ตั้งแต่วั นที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ยื่ นหนังสื อขอลาออกวั นที่ 3 ตุลาคม ๒๕60
นายก อบต. อนุญาตให้ยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันได้)
5. อบต.ศิลาลอย ขอความเห็นชอบให้ นายวัชระ เทศนา พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่ ง ผู้ ช่ว ยเจ้ าพนั ก งานธุร การ ค่ าตอบแทน 10,170 บาท กองช่า ง ขอลาออกจากราชการ
เนื่ องจากประกอบธุร กิจส่ วนตัว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออกวันที่ 16
ตุลาคม ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตให้ยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันได้)
6. อบต.ช้างแรก ขอความเห็นชอบให้ นางสาวศิริลักษณ์ ศรสมศักดิ์ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้ าที่พัสดุ ค่าตอบแทน 10,490 บาท กองคลัง ขอลาออกจากราชการ
เนื่ องจากประกอบธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว ตั้ง แต่ วัน ที่ 1 พฤศจิก ายน ๒๕๖๐ (ยื่น หนัง สื อ ขอลาออกวั นที่ 2
ตุลาคม ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตให้ยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันได้)
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7. อบต.แม่ราพึง ขอความเห็นชอบให้ นายอนิรุธ ทองคา พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ค่าตอบแทน 11,530 บาท สานักงานปลัด อบต. ขอลาออกจากราชการ
เนื่ องจากประกอบธุร กิจส่ วนตัว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออกวันที่ 26
ตุลาคม ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตให้ยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันได้)
8. อบต.นาหู กวาง ขอความเห็ น ชอบให้ นางสาวจารุ ว รรณ วรรณประพั น ธ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ค่าตอบแทน 11,500 บาท กองการศึกษา
ศาสนาและวั ฒ นธรรม ขอลาออกจากราชการ เนื่ อ งจากเปลี่ ย นงานใหม่ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออกวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตให้ยื่นหนังสือ
ลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันได้)
ข้อระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนัก งานส่วนตาบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗
ข้อ ๕๕ ในสั ญญาจ้าง พนักงานผู้ใดประสงค์จะลาออกให้ยื่นหนังสื อขอ
ลาออกต่อ นายก อบต....ฯลฯ
๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
ข้อ ๕ พนักงานส่วนตาบลออกจากราชการเมื่อ
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก...ฯลฯ
ข้อ ๒๔ พนักงานส่วนตาบลผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือ
ขอลาออกต่อ นายก อบต. ....ฯลฯ
ความเห็นของฝ่ายเลขาฯ
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบแล้วการยื่นหนังสือลาออกดังกล่าวได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด โดยนายก อบต. ได้อนุญาตให้ลาออกได้ และพนักงานจ้างดังกล่าวไม่อยู่ระหว่าง
ถูกสอบสวนทางวินัย หรือต้องหาคดีอาญา หรือมีหนี้สิน ในทางราชการผูกพันกับต้นสังกัด จึงเห็นควรให้
ลาออกได้ตามที่ นายก อบต. อนุญาต
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
๔.7 เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงกรอบอัตรากาลังพนักงานจ้าง

ผู้ช่วยเลขานุการ
อบต.หนองตาแต้ม อาเภอปราณบุรี ขอเปลี่ยนแปลงกรอบอัตรากาลังพนักงาน
จ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาเมือง กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เป็ น พนั ก งานจ้ างทั่วไป ตาแหน่ ง ผู้ ดูแลเด็ ก (ทั่วไป) สั งกัดเดิ ม เนื่องจากไม่สามารถ
ดาเนินการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติมาปฏิบัติงานได้ จึงขอเปลี่ยนแปลงกรอบอัตรากาลังเป็นประเภททั่วไป
เพื่อให้สามารถสรรหาผู้มาปฏิบัติงานทดแทนได้
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ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนั กงานส่ว นตาบลจัง หวั ดประจวบคี รี ขั น ธ์ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๓ พนักงานจ้างมีสามประเภท ดังต่อไปนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ
(2) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(3) พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่งพนักงานจ้างลักษณะงานใดจะมีชื่อตามลักษณะงานนั้น กรณี
ที่มีลักษณะงานสนับสนุนหรือส่งเสริมการทางานของพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งใด จะมีชื่อเป็นผู้ช่วย
พนักงานส่วนตาบลในตาแหน่งงานนั้น
ข้อ ๗ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนอัตรากาลังพนักงานจ้างเป็น
ระยะเวลาสามปี โดยให้ สอดคล้ อ งกั บเป้าหมายการปฏิ บั ติ ราชการขององค์ การบริ หารส่ วนต าบลและ
งบประมาณ ทั้งนี้ตามแนวทางการจัดทาแผนอัตรากาลังพนักงานจ้างที่กาหนดใน หมวด ๓
กรอบอัตรากาลั งพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่ วนตาบลตามวรรคหนึ่ ง
จะต้องเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบ
ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็น องค์การบริหารส่วนตาบลอาจขอเปลี่ยนกรอบ
อัตรากาลังพนักงานจ้างได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

๔.8 เรื่อง การจ้างพนักงานจ้างและการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
ส่วนที่ 1 การจ้างพนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเลขานุการ
อบต.ทับใต้ อาเภอหัวหิน, อบต.ศิลาลอย อาเภอสามร้อยยอด, อบต.ช้างแรก
อบต.ไชยราช อบต.ปากแพรก อาเภอบางสะพานน้อย, อบต.ทองมงคล อบต.ชัยเกษม อาเภอบาง
สะพาน, อบต.ปราณบุรี อาเภอปราณบุรี ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จานวน 18 ราย ดังนี้
1. อบต.ทับใต้ ขอความเห็นชอบปรับปรุงตาแหน่งพนักงานจ้างและจ้างพนักงานจ้าง
จานวน 4 ราย ดังนี้
1.1 ขอความเห็นชอบปรับปรุงตาแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) และจ้างนางสาวพรพรรณ
ดอกจันทร์ วุฒิ ปวช. มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งผ่านการประเมินบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งเป็ นพนักงานจ้ างตามภารกิจ (ทักษะ) ตาแหน่ง ผู้ ดูแลเด็ก (ทักษะ) อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับใต้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.2 ขอความเห็ นชอบจ้าง นางสาวสิรีธร สีเมฆ วุ ฒิ รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 15,0๐๐ บาท กองคลัง
(จ้างใหม่)
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1.3 ขอความเห็นชอบจ้าง นางสาวสุธาสินี เกิดทอง วุฒิ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
และได้ ศึกษาวิ ชาการคอมพิวเตอร์ มาแล้ ว 6 หน่ วยกิ ต เป็น พนั กงานจ้ างตามภารกิ จ ต าแหน่ง ผู้ ช่วย
เจ้าพนักงานธุรการ อัตราค่าจ้าง 11,5๐๐ บาท กองสวัสดิการสังคม (ทดแทนคนเดิม)
1.4 ขอความเห็นชอบจ้าง นางสาวทักษพร ดอกจันทร์ วุฒิ ปวส. (การจัดการทั่วไป)
และได้ ศึกษาวิ ชาการคอมพิวเตอร์ มาแล้ ว 6 หน่ วยกิ ต เป็น พนั กงานจ้ างตามภารกิ จ ต าแหน่ง ผู้ ช่วย
เจ้าพนักงานธุรการ อัตราค่าจ้าง 11,5๐๐ บาท กองสวัสดิการสังคม (ทดแทนคนเดิม)
2. อบต.ศิลาลอย ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จานวน 2 ราย ดังนี้
2.1 ขอความเห็นชอบจ้าง นางกมลชนก บุษบา วุฒิ ศึกษาศาตรบัณฑิต (การศึกษา
ปฐมวัย) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลขที่ 59209000581891 และมีประสบการณ์ในการ
ดูแลเด็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท สานักงานปลัด อบต. (ทดแทนคนเดิม)
2.2 ขอความเห็นชอบจ้าง นายชัยวัฒน์ สุดยอด วุฒิ ปวส. (เครื่องกล) เป็นพนักงาน
จ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัตราค่าจ้าง 11,5๐๐ บาท
สานักงานปลัด อบต. (จ้างใหม่)
3. อบต.ช้างแรก ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จานวน 3 ราย ดังนี้
3.1 ขอความเห็นชอบจ้าง นายวายุ ทองโสภา วุฒิ ม.6 เป็น พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้า) อัตราค่าจ้าง 9,0๐๐ บาท กองช่าง (จ้างใหม่)
3.2 ขอความเห็นชอบจ้าง นางสาววจี ชูแพทย์ วุฒิ ปวช. (เกษตรกรรม) เป็นพนักงาน
จ้างทั่วไป ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) อัตราค่าจ้าง 9,0๐๐ บาท สานักงานปลัด อบต. (จ้างใหม่)
3.3 ขอความเห็นชอบจ้าง นางสาวเกศิณี บัวพัฒน์ วุฒิ ม.6 เป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) อัตราค่าจ้าง 9,0๐๐ บาท สานักงานปลัด อบต. (จ้างใหม่)
4. อบต.ทองมงคล ขอความเห็นชอบจ้าง นางสาวรุ่งทิวา พานิชชาติ วุฒิ ศศ.บ.
(การโรงแรม) และได้ศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาแล้ว 6 หน่วยกิต เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อัตราค่าจ้าง 11,5๐๐ บาท กองช่าง (ทดแทนคนเดิม)
5. อบต.ปราณบุรี ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จานวน 2 ราย ดังนี้
5.1 ขอความเห็ นชอบจ้ าง นางสาวมณฑิ รา ติ ดพุ ก วุ ฒิ บธ.บ.(การจั ดการ)
เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 9,0๐๐ บาท สานักงานปลัด อบต. (จ้างใหม่)
5.2 ขอความเห็นชอบจ้าง นางสาวรุจิรา น้อยผล วุฒิ ปวช. (การบัญชี) เป็นพนักงาน
จ้างตามภรกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อัตราค่าจ้าง 9,4๐๐ บาท กองคลัง (จ้างใหม่)
6. อบต.ไชยราช ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จานวน 2 ราย ดังนี้
6.1 ขอความเห็ นชอบจ้ าง นายทวี ศั กดิ์ คมเพ็ ชร วุ ฒิ ปวส. (ไฟฟ้ าก าลั ง)
เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 9,0๐๐ บาท กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(จ้างใหม่)
6.2 ขอความเห็ นชอบจ้ าง นายอนุ รั กษ์ พิ ศพรรณ วุ ฒิ ปวส.(ช่ า งเทคนิ ค
อุตสาหกรรม) เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 9,0๐๐ บาท สานักงานปลัด อบต.
(จ้างใหม่)
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7. อบต.ชัยเกษม ขอความเห็นชอบปรับปรุงตาแหน่งพนักงานจ้างและจ้างพนักงาน
จ้าง จานวน 2 ราย ดังนี้
7.1 ขอความเห็นชอบปรับปรุงตาแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง พนักงาน
ดับเพลิง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) และจ้าง
นายสมหมาย เสือเดช วุฒิ ป.6. มีประสบการณ์ในการดับเพลิงไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งผ่านการประเมิน
บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท
สานักงานปลัด อบต.
7.2 ขอความเห็นชอบจ้าง นายจิรวัฒน์ เย็นจิต วุฒิ ปวส. (การก่อสร้าง)
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อัตราค่าจ้าง 11,5๐๐ บาท กองช่าง (ทดแทน
คนเดิม)
8. อบต.ปากแพรก ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จานวน 2 ราย ดังนี้
8.1 ขอความเห็ นชอบจ้ าง นายจริ ล แดงแท้ วุ ฒิ ป.6 เป็ นพนั กงานจ้ างทั่ วไป
ตาแหน่ง คนงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 9,0๐๐ บาท สานักงานปลัด อบต. (จ้างใหม่)
8.2 ขอความเห็นชอบจ้าง นางสาวกิ่งแก้ว หลักแหลม วุฒิ ปวส. เป็นพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 9,0๐๐ บาท สานักงานปลัด อบต. (จ้างใหม่)
ข้อกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนัก งานส่วนตาบลจังหวัดประจวบคี รี ขัน ธ์ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗
ข้อ 6 การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของพนักงาน
จ้างตามข้อ 5 ให้เป็นไปดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ให้ใช้ลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ของพนักงานส่วนตาบล หรือข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม เว้นแต่พนักงานจ้างที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะ
เฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ากว่า 5 ปี
ทักษะของบุคคลที่กาหนดในวรรคแรก จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมี
ทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้
ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ
ข้อ ๙ การจ้ างพนั กงานจ้า งจะต้ องได้ รับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลก่อน....ฯลฯ
ข้อ ๒๐ วรรคสาม
ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจานวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตรา
ว่างในงานเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่
มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่
หมดอายุก็ได้
ความเห็นของฝ่ายเลขาฯ
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและกระบวนการสรรหาพนักงานจ้างดังกล่าว
แล้วมีความเห็นดังนี้
1. พนั ก งานจ้ า งที่ ข อจ้ า ง มี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะ
ตาแหน่งที่ขอจ้าง ตาแหน่งที่ขอจ้างเป็นตาแหน่งว่างตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
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2. อบต. มีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่คิดคานวณรวมทุกตาแหน่งตามแผนอัตรากาลัง
ปี 2561 แล้วไม่เกินร้อยละ ๔๐ ตามที่กฎหมายกาหนด
3. จึงเห็นควรให้ อบต. ข้างต้นจ้างพนักงานจ้างได้ตามระยะเวลาที่ อบต.กาหนด
แต่ทั้งนี้กรณีพนักงานจ้างตามภารกิจไม่เกินระยะเวลาของแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
การพิจารณาของกรรมการฯ
ผู้ แ ทนปลั ด อบต.ได้ ทั ก ท้ ว งการจ้ า งพนั ก งานจ้ า งของ อบต.ทั บ ใต้ เนื่ อ งจาก
อบต.ทับใต้ ไม่มีนายก อบต. และปลัด อบต. คาสั่งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามหลักอาวุโส คาสั่งเดิมนั้นจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และการจ้าง
พนั กงานจ้ างซึ่งต้ อ งใช้ดุล พิ นิ จ ของนายก อบต.ในการจ้าง ผู้ รั กษาราชการแทนได้ใช้อานาจในการ
พิจารณาการจ้ าง อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้หารือ ก.อบต. เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจนจึงให้ฝ่ายเลขานุการ นาเรื่องดังกล่าว
หารือ ก.อบต. และให้ชะลอการจ้างพนักงานจ้างของ อบต.ทับใต้ ไว้ก่อน
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้จ้างพนักงานจ้าง จานวน 14 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕60
ยกเว้น อบต.ทับใต้ ให้ชะลอการจ้างพนักงานจ้างไว้ก่อน
ส่วนที่ ๒ การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเลขานุการ
อบต.บึงนคร อบต.หนองพลับ อาเภอหั วหิ น และ อบต.บ่อนอก อาเภอเมืองฯ
ขอความเห็ น ชอบต่ อ สั ญ ญาจ้ า งพนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ที่ สั ญ ญาจ้ า ง จะสิ้ น สุ ด ในวั น ที่ 30
กันยายน 2560 และ องค์การบริหารส่วนตาบล ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างที่ขอ
ต่อสัญญาจ้างในครั้งนี้แล้วปรากฏว่ามีผลการปฏิบัติเฉลี่ยย้อนหลัง ๒ ปี ไม่ต่ากว่าระดับดี และ อบต.
ยังคงมีภารกิจที่ต้องดาเนินการในตาแหน่งที่ขอต่อสัญญาจ้าง จานวน 36 ราย ดังนี้
1. อบต.บึงนคร
ลาดับ
ที่
1

2

3

ชื่อ – สกุล
สังกัด
นางสาวกิริยา รามจุล
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ค่าตอบแทน 16,220 บาท
สังกัด สานักงานปลัด อบต.
นายบันลือศักดิ์ สงกา
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ค่าตอบแทน 19,070 บาท
สังกัด สานักงานปลัด อบต.
นางสาวทัดดาว แสงทอง
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ค่าตอบแทน 15,000 บาท
สังกัด สานักงานปลัด อบต.

คุณวุฒิ
บธ.บ.

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี
92.00
92.00

บธ.บ.

92.00
93.00

บธ.บ.

92.00
92.00

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วนั ที่...
หมายเหตุ
ถึง….
1 ต.ค.2560 - - การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
30 ก.ย.2561 ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัตงิ านเฉลี่ยย้อนหลัง ๒
ปี ไม่ต่ากว่าระดับดี (ยกเว้นการ
1 ต.ค.2560 - จ้างพนักงานจ้างในปีแรก) และ
30 ก.ย.2561 อบต. ยั ง คงมี ภ ารกิ จ ที่ ต้ อ ง
ดาเนินการในตาแหน่งที่ขอต่อ
สัญญาจ้าง
1 ต.ค.2560 - - อบต. ได้ ประเมิ น ผลการ
30 ก.ย.2561 ปฏิ บั ติ ง านแล้ ว พนั ก งานจ้ า ง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน
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อบต.บึงนคร
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
สังกัด

4

นางสาววีนัส เต็มฟอม
ตาแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยนั ก วิ เ คราะห์ นโยบาย
และแผน
ค่าตอบแทน 15,600 บาท
สังกัด สานักงานปลัด อบต.
นางสาวกิติยา เพชรปานกัน
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ค่าตอบแทน 15,000 บาท
สังกัด สานักงานปลัด อบต.
นางสาววนัสภรณ์ อาจหาญ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ค่าตอบแทน 11,530 บาท
สังกัด สานักงานปลัด อบต.
นางสาวกิตติพร ศิริเชษฐ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ค่าตอบแทน 9,400 บาท
สังกัด สานักงานปลัด อบต.
นายอนุวัต ประทุม
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
ค่าตอบแทน 9,400 บาท
สังกัด สานักงานปลัด อบต.
นางสาวปานทิพย์ สีนากสุก
ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ค่าตอบแทน 13,240 บาท
สังกัด สานักงานปลัด อบต.
นางสาวพีระพรรณ์ บุญเชื้อ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ค่าตอบแทน 12,750 บาท
สังกัด กองช่าง
นางสาวศิรินทรา คมจิตร
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ค่าตอบแทน 10,170 บาท
สังกัด กองคลัง
นางสาวสุกานดา พิศดาร
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ค่าตอบแทน 11,340 บาท
สังกัด กองคลัง

5

6

7

8

9

10

11

12

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี
90.00
93.00

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วนั ที่...
ถึง….
1 ต.ค.2560 30 ก.ย.2561

วท.บ.

90.00
92.00

1 ต.ค.2560 30 ก.ย.2561

ปวช.
(เกษตรศาสตร์)

92.00
95.00

1 ต.ค.2560 30 ก.ย.2561

ปวช.
(บัญชี)

90.00
80.00

1 ต.ค.2560 30 ก.ย.2561

ปวช.
(ช่างยนต์)

87.00

1 ต.ค.2560 30 ก.ย.2561

ม.6

92.00
93.00

1 ต.ค.2560 30 ก.ย.2561

ศศ.บ.

90.00
94.00

1 ต.ค.2560 30 ก.ย.2561

ปวส.
(บัญชี)

92.00
97.00

1 ต.ค.2560 30 ก.ย.2561

ศศ.บ.

91.00
90.00

1 ต.ค.2560 30 ก.ย.2561

คุณวุฒิ
ศศ.บ.

หมายเหตุ
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2. อบต.บ่อนอก
ลาดับ
ที่
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ชื่อ – สกุล
สังกัด

คุณวุฒิ

นางสาวจิราภรณ์ พลายเพชร
บธ.บ.
ตาแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยนั ก วิ เ คราะห์ นโยบาย (การจัดการทั่วไป)
และแผน
ค่าตอบแทน 17,880 บาท
สังกัด สานักงานปลัด อบต.
นางยุวดี อินหอม
ศศ.บ.
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
(การศึกษา
ค่าตอบแทน 17,390 บาท
ปฐมวัย)
สังกัด สานักงานปลัด อบต.
นายจันทร์ ทาทอง
ม.6
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
ค่าตอบแทน 12,940 บาท
สังกัด สานักงานปลัด อบต.
นายสมทรง ชูจิตร
ม.6
ตาแหน่ง นักการภารโรง
ค่าตอบแทน 11,640 บาท
สังกัด สานักงานปลัด อบต.
นายไพบูลย์ เกตุแก้ว
ป.7
ต าแหน่ ง พนั ก งานขั บ เครื่ อ งจั ก รกล
ขนาดเบา (ทักษะ)
ค่าตอบแทน 10,860 บาท
สังกัด สานักงานปลัด อบต.
นางสาวทิวามาศ ช้างน้า
บธ.บ.
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(การจัดการทัว่ ไป)
ค่าตอบแทน 10,900 บาท
สังกัด สานักงานปลัด อบต.
นายธรรมนพ ป้อมใหญ่
ม.6
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
ค่าตอบแทน 9,780 บาท
สังกัด สานักงานปลัด อบต.
นางดวงจันทร์ พราหมณ์เกษม
บธ.บ.
ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยเจ้ า พนั ก งานการเงิ น
(การตลาด)
และบัญชี
ค่าตอบแทน 12,940 บาท
สังกัด กองคลัง
นางสาวจิราภรณ์ ซอนดอก
บธ.บ.
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(การตลาด)
ค่าตอบแทน 9,730 บาท
สังกัด กองคลัง
นายธีรวิทย์ จิตรชัยกาญจน์
วศ.บ.
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(ไฟฟ้ากาลัง)
ค่าตอบแทน 11,640 บาท
สังกัด กองช่าง

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี
86.40
89.25

86.00
84.70
85.60
85.50

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วนั ที่...
หมายเหตุ
ถึง….
1 ต.ค.2560 - - การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
30 ก.ย.2563 ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัตงิ านเฉลี่ยย้อนหลัง ๒
ปี ไม่ต่ากว่าระดับดี (ยกเว้นการ
จ้างพนักงานจ้างในปีแรก) และ
1 ต.ค.2560 30 ก.ย.2563 อบต. ยั ง คงมี ภ ารกิ จ ที่ ต้ อ ง
ดาเนินการในตาแหน่งที่ขอต่อ
สัญญาจ้าง
1 ต.ค.2560 - - อบต. ได้ ประเมิ น ผลการ
30 ก.ย.2563 ปฏิ บั ติ ง านแล้ ว พนั ก งานจ้ า ง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

85.60
86.00

1 ต.ค.2560 30 ก.ย.2563

85.20
85.00

1 ต.ค.2560 30 ก.ย.2563

82.80
88.40

1 ต.ค.2560 30 ก.ย.2563

85.60
80.20

1 ต.ค.2560 30 ก.ย.2563

83.20
87.80

1 ต.ค.2560 30 ก.ย.2563

77.60
86.70

1 ต.ค.2560 30 ก.ย.2563

78.00
86.60

1 ต.ค.2560 30 ก.ย.2563

หน้า ๑๘ จาก 37

- ๑๙ -

3. อบต.หนองพลับ
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
สังกัด

1

นางสาววันเฉลิม พุ่มไสว
ตาแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยนั ก วิ เ คราะห์ นโยบาย
และแผน
ค่าตอบแทน 15,750 บาท
สังกัด สานักงานปลัด อบต.
นางสาวสุชาดา พงษ์ลี้รัตน์
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ค่าตอบแทน 11,710 บาท
สังกัด สานักงานปลัด อบต.
นางสาวกาญจนา กุลสุวรรณ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ค่าตอบแทน 12,300 บาท
สังกัด สานักงานปลัด อบต.
นายอนุลักษณ์ ยอดทอง
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
ค่าตอบแทน 12,360 บาท
สังกัด สานักงานปลัด อบต.
นายชุมสาย วงษ์ทองแท้
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
ค่าตอบแทน 9,400 บาท
สังกัด สานักงานปลัด อบต.
นายเอกชัย แซ่เจียม
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
ค่าตอบแทน 11,460 บาท
สังกัด สานักงานปลัด อบต.
นายวิชาญ พงษ์ลี้รัตน์
ต าแหน่ ง พนั ก งานขั บ เครื่ อ งจั ก รกล
ขนาดเบา (ทักษะ)
ค่าตอบแทน 12,630 บาท
สังกัด สานักงานปลัด อบต.
นายสวงษ์ ตุ้มเงิน
ต าแหน่ ง พนั ก งานขั บ เครื่ อ งจั ก รกล
ขนาดเบา (ทักษะ)
ค่าตอบแทน 12,010 บาท
สังกัด สานักงานปลัด อบต.
นางสาวสุภาพร ปรีเปรม
ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยเจ้ า พนั ก งานการเงิ น
และบัญชี
ค่าตอบแทน 9,400 บาท
สังกัด กองคลัง

2

3

4

5

6

7

8

9

ปวส.
(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)

81.20
85.40

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วนั ที่...
หมายเหตุ
ถึง….
1 ต.ค.2560 - - การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
30 ก.ย.2562 ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัตงิ านเฉลี่ยย้อนหลัง ๒
ปี ไม่ต่ากว่าระดับดี (ยกเว้นการ
จ้างพนักงานจ้างในปีแรก) และ
1 ต.ค.2560 - อบต. ยั ง คงมี ภ ารกิ จ ที่ ต้ อ ง
30 ก.ย.2562 ดาเนินการในตาแหน่งที่ขอต่อ
สัญญาจ้าง
- อบต. ได้ ประเมิ น ผลการ
1 ต.ค.2560 - ปฏิ บั ติ ง านแล้ ว พนั ก งานจ้ า ง
30 ก.ย.2562 ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

ม.6

80.40
85.80

1 ต.ค.2560 30 ก.ย.2562

ป.4.

80.00

1 ต.ค.2560 30 ก.ย.2562

ป.6

80.00
85.40

1 ต.ค.2560 30 ก.ย.2562

ม.3

76.80
87.80

1 ต.ค.2560 30 ก.ย.2562

ป.4

84.00
87.80

1 ต.ค.2560 30 ก.ย.2562

ปวช.
(การบัญชี)

80.00

1 ต.ค.2560 30 ก.ย.2562

คุณวุฒิ
ศน.บ.
(รัฐศาสตร์การ
ปกครอง)

ศศ.บ.
(รัฐประศาสน
ศาสตร์)

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี
84.40
84.00

76.00
78.20
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อบต.หนองพลับ
ลาดับ
ที่
10

11

12

13

14

ชื่อ – สกุล
สังกัด
นางสาวอุทุมมา บุบผา
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ค่าตอบแทน 11,890 บาท
สังกัด กองคลัง
นางสาวนภาพร ใกล้ชิด
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ค่าตอบแทน 11,500 บาท
สังกัด กองคลัง
นายวัชรินทร์ เอมโอษฐ์
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ค่าตอบแทน 9,870 บาท
สังกัด กองช่าง
นางสาวอนุสสรา เกิดชะนะ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ค่าตอบแทน 11,500 บาท
สังกัด กองช่าง
นางสาวเกศริน อ่าระมาตร
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ค่าตอบแทน 11,500 บาท
สังกัด กองสวัสดิการสังคม

ปวช.
(การบัญชี)

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี
84.50
87.05

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วนั ที่...
ถึง….
1 ต.ค.2560 30 ก.ย.2562

ปวช.
(การบัญชี)

80.00

1 ต.ค.2560 30 ก.ย.2562

ปวช.
(การก่อสร้าง)

84.00
84.00

1 ต.ค.2560 30 ก.ย.2562

บธ.บ.
(การจัดการ)

84.00

1 ต.ค.2560 30 ก.ย.2562

ปวส.
(การจัดการทั่วไป)

80.00

1 ต.ค.2560 30 ก.ย.2562

คุณวุฒิ

หมายเหตุ

ข้อกฎหมาย
๑. ประกาศคณะกรรมการพนัก งานส่ วนต าบลจั ง หวั ดประจวบคี รี ขั น ธ์ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๙ การจ้างพนักงานจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลก่อนจึงทาสัญญาได้ โดยพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้ทาเป็น
สัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี สาหรับพนักงานจ้างทั่วไปให้ทาสัญ ญาจ้างไม่เกินคราวละหนึ่งปีหรือตาม
โครงการที่มีกาหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาได้ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็นของแต่ละองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 39 วรรคหก
ในแต่ล ะรอบการประเมิ น ให้ องค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลนาผลคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี
พอใช้ ปรับปรุง โดยกาหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้
ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ
95 ถึง 100
คะแนน
ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ
85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน
ดี ตั้งแต่ร้อยละ
75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 คะแนน
พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ
65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 65
คะแนน
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ข้อ ๔๔ กรณีที่จะมีการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ให้องค์การบริหารส่วนตาบล
ดาเนินการดังนี้
(1) องค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องมีกรอบอั ตรากาลังของพนักงานจ้าง
จึงจะสามารถดาเนินการต่อสัญญาจ้างได้
(2) องค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องมีหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนที่แสดงว่า
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการที่ดาเนินการอยู่นั้น ยังคงมีการดาเนินการต่อและจาเป็นต้องใช้พนักงานจ้าง
ปฏิบั ติงานต่อไป หากองค์การบริหารส่ วนตาบลไม่มีแผนงานหรือโครงการที่จาเป็นต้องปฏิบัติ หรือไม่มี
หลักฐานแสดงโดยชัดเจน ให้เลิกจ้างพนักงานจ้าง แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(3) ให้ น าผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานจ้ า งผู้ นั้ น มา
ประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง โดยผู้ ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้าง จะต้องมีผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง ๒ ปี ไม่ต่ากว่าระดับดี ทั้งนี้ การต่อสัญญาจ้างให้ผู้บังคับบัญชาทา
ความเห็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อพิจารณาสั่งจ้าง โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
๒. หนังสือสานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐
ส านั กงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ได้ ซัก ซ้ อ มเกี่ ยวกั บ การต่อ สั ญ ญาจ้ า ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้
๑. กรณีการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจที่ ผ่านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานนั้นจะต้องใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ได้รับไม่ต่ากว่าระดับดี มาประกอบการพิจารณา
ในการต่อสัญญาจ้างให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ทั้งนี้ ในการพิจารณา
การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง (คนเดิม) ว่าจะให้มีผลตั้งแต่เมื่อไร นั้น ควรพิจารณา ดังนี้
(๑) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอเรื่องต่อสัญญาจ้างให้ ก.จ.จ. ,
ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ควรพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
(๒) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอเรื่องต่อสัญญาจ้างให้ ก.จ.จ. , ก.ท.จ.
และ ก.อบต.จังหวัด หลังวันที่ ๑ ตุลาคม แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าพนักงานจ้างผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องมา
โดยตลอด ถึงแม้สั ญญาจ้ างจะสิ้ นสุ ดลงก็ ตาม ให้ พิจารณาต่ อสั ญญาจ้ างตั้ งแต่วั นที่ ๑ ตุลาคม เพื่ อให้
สอดคล้องกับมาตรา ๕๘๑ ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙)
(๓) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอเรื่องต่อสัญญาจ้างให้ ก.จ.จ. ,
ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด หลังวันที่ ๑ ตุลาคม และพนักงานจ้างมิได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่
สิ้นสุดสัญญาจ้างถึงวันที่ ก.จ.จ. , ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด พิจารณา ก็เป็นดุลยพินิจของ ก.จ.จ. ,
ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ในการพิจารณาต่อสัญญาจ้างผู้นั้น
๒. สาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็กซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอน นั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาสัญญาจ้างบุคคลที่ถูกจ้างนั้น ก็ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่และได้รับสิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังนั้น พนักงานจ้างผู้นั้น
ก็มีสิทธิที่จะได้รับการเลื่อนค่าตอบแทน เช่นเดียวกับพนักงานจ้างตาแหน่งอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ความเห็นของฝ่ายเลขาฯ
ฝ่ายเลขานุ การ ได้ พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานจ้างที่ อบต.
เสนอขอต่อสัญญาจ้างแล้วมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ขอต่อสัญญาจ้าง
และ อบต. ได้ประเมินการปฏิบัติงานแล้วมีผลการประเมิน เฉลี่ยย้อนหลัง ๒ ปี ไม่ต่ากว่าระดับดี โดย
อบต. ยังมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติในตาแหน่งดังกล่าวอยู่ตามประกาศหลักเกณฑ์ ข้อ 44 จึงเห็นควรให้
ต่อสัญญาจ้างได้ ตามที่เสนอขอ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างได้ ตามที่เสนอขอ
4.9 เรื่องการนาคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหาร เพื่อลด
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยเลขานุการ
ก.อบต.จั งหวัด ในการประชุ มครั้ งที่ 10/2560 เมื่อวั นที่ 10 ตุลาคม 2560
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ตรวจประเมินการจัดทาคารับรองการปฏิ บัติราชการ และผลงาน การขอนา
คุณวุฒิปริญญาโทของพนักงานส่วนตาบลมาเทียบประสบการณ์ทางการบริหาร รายนางสุภาพร อารีราษฎร์
ตาแหน่ ง ปลั ดองค์ การบริ หารส่ วนตาบล (นักบริหารงานท้อ งถิ่น ระดับต้ น) อบต.ช้างแรก มาเทีย บเป็ น
ประสบการณ์การบริหารเพื่อนามาลดระยะเวลาในการดารงตาแหน่ ง บริห ารในการแต่ง ตั้ง ให้ดารง
ตาแหน่งในระดับ ที่สูงขึ้น โดยนางสุภ าพร อารีราษฎร์ ได้รับคุณวุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(การปกครองท้องถิ่น) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทาผลงาน จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
และตัวชี้วัดการประเมินผล และผลงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์จากการนาความรู้ที่ได้ศึกษาในระดับ ปริญญาโท
หรือเทียบเท่ามาใช้ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลดี ต่ อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลหรื อ
ประชาชนเพื่ อ เสนอ ก.อบต.จังหวัด ตรวจพิจารณา
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจั งหวัดประจวบคีรี ขันธ์ เรื่ อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนาคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหาร เพื่อลด
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งบริหาร พ.ศ. 2550
ข้อ 6 ให้ผู้ประสงค์ขอนาคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกเพื่ อดารงตาแหน่ง
บริหารในระดับที่สูงขึ้นดาเนินการดังนี้
6.1 จัดทาแผนหรือคารับรองการปฏิบัติราชการที่แสดงให้เห็นถึงการ
พัฒนาองค์กรและตัวชี้วัดความสาเร็จทั้งทางด้านประสิทธิภาพและคุณภาพของงานที่จะเกิดขึ้นอันเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน
6.2 จัดทาผลงานอย่างน้อย 1 ผลงาน ที่เป็นผลสัมฤทธิ์จากการนาความรู้
ที่ได้ศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่ามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ก่อให้เกิดผลดีต่อ อบต.
หรือประชาชน
ข้อ 7 ให้ ก.อบต.จังหวัด ตรวจประเมินผลงานตามข้อ 6.1 และ 6.2 ให้แล้ว
เสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับยื่นผลงาน
ข้อ 8 เมื่อ ก.อบต.จังหวัด เห็นชอบให้นาคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็น
ประสบการณ์เพื่อลดระยะเวลาการดารงตาแหน่งบริหารเป็นเวลา 1 ปี ได้แล้วให้รายงานผลต่อ
สานักงาน ก.อบต. เพื่อตรวจสอบและออกหนังสือรับรอง ...ฯลฯ
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ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ
คณะอนุ กรรมการ ได้ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา การจัดทาคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ การกาหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผล และผลงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์จากการนาความรู้มา
ใช้ในการปฏิบัติงานแล้วปรากฏว่า
1. นางสุ ภ าพร อารี ร าษฎร์ ได้ รั บคุ ณ วุฒิ ก ารศึ ก ษารั ฐ ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้วปรากฏว่า ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณวุฒิ
สาขาบริ ห ารรั ฐ กิจ ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ทางการปกครองท้องถิ่น จึงตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ซึ่งกาหนดว่าได้รับคุณวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชา หรือทางกฎหมาย การปกครอง รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
2. การตรวจการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ และตัว ชี้วัดสาหรับการ
ประเมินผลที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาองค์กรและตัวชี้วัดความสาเร็จทั้งทางด้านประสิทธิภาพและ
คุณภาพของงานที่จะเกิดขึ้นอันเป็น ประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน ผู้ขอรับการประเมินได้จัดทา 4 มิติ
น้าหนักรวม 100 คะแนน ดังนี้
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ น้าหนักร้อยละ 30
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ น้าหนักร้อยละ 30
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ น้าหนักร้อยละ 20
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร น้าหนักร้อยละ 20
และจัดทาผลงานที่เป็นผลสาเร็จจากการนาคุณวุฒิปริญญาโทมาใช้ในการปฏิ บัติงาน ในด้านการจัดทา
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยนาแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน การพัฒนา และการ
มีส่ ว นร่ ว มของประชาชน ประชาคม และชุ ม ชน ในการร่ ว มวางแผน ร่ว มปฏิ บั ติ และร่ ว มติ ดตาม
ประเมินผล มาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอประเมินมีผลงานที่เป็น
ผลสัมฤทธิ์จากการนาความรู้ที่ได้จาการศึกษามาปฏิบัติงาน ที่ก่อให้เกิดผลดีต่อ อบต. และประชาชน
จึงให้ผ่านการประเมินเพื่อนาคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบประสบการณ์ทางการบริหารในการลดระยะเวลา
การดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ ผ่ า นการประเมิน เพื่ อน าคุณ วุฒิ ปริ ญญาโทมาเทีย บประสบการณ์
ทางการบริหารได้ และรายงานให้ ก.อบต. ตรวจสอบออกหนังสือรับรองต่อไป
4.10 เรื่อง การยื่นเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ได้รายงานให้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่ ได้ยื่นเสนอเพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวน 21 อบต. โดย อบต. ที่เสนอขอรับการประเมินมีคุณสมบัติและเงื่อนไขขององค์กรตามที่กาหนด
ตามประกาศหลักเกณฑ์ ดังนี้
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วงเงินคงเหลือจากค่าใช้จา่ ย
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
เงินเดือนค่าจ้างของ งปม. ปี 61
(LPA) ประจาปี 2560
งปม. ปี 2561 /
งปม. เงินเดือน ฯ ร้อยละ ด้าน ๑ ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4
(บาท)
70,618,820/ 28.15 88.67 70.98 71.05 88.97
19,881,460

77.07

งบประมา
ณรายจ่าย
เพื่อการ
พัฒนา
(ร้อยละ)
16.61

82.11

91.47

23.31

77.31

78.77

72.00

20.23

65.92

77.12

76.54

85.60

16.32

90.17

97.98

87.33

92.53

96.00

15.52

29.89

88.33

98.01

74.81

79.34

85.60

22.09

60,000,000/
20,046,500

36.08

79.75

87.53

79.38

96.69

75.20

22.81

อบต.หนองตาแต้ม

89,046,500/
18,095,520

25.94

96.67

93.56

87.85

90.53

100

12.53

9

อบต.ปราณบุรี

33,900,000/
11,449,000

33.78

90.50

97.98

78.71

92.99

88.00

20.07

10

อบต.สามร้อยยอด

52,000,000/
17,100,000

32.88

89.00

88.32

78.43

60.29

93.33

23.55

11

อบต.ศิลาลอย

20.36

86.67

86.69

64.00

62.64

85.33

14.95

12

อบต.ไร่เก่า

53,560,000/
10,903,140
27,500,000/
10,177,758

37.01

94.00

91.44

76.99

67.00

93.33

15.82

13

อบต.ไร่ใหม่

21,000,000/
7,254,420

34.54

94.67

92.38

72.29

69.19

78.00

13.39

14

อบต.ศาลาลัย

35,490,900/
9,051,960

25.51

90.33

82.02

68.97

65.58

87.73

16.72

ลาดับ
ที่

อบต.

1.

อบต.คลองวาฬ

2.

อบต..อ่าวน้อย

103,493,000/
26,393,736

25.50

86.50

84.75

72.71

3.

อบต.เกาะหลัก

65,000,000/
17,738,400

27.00

90.83

67.63

4.

อบต.ห้วยทราย

51,787,000/
12,564,700

24.23

91.50

5.

อบต.หินเหล็กไฟ

87,729,319/
26,802,119

30.55

6.

อบต.ทับใต้

90,576,825/
27,077,440

7.

อบต.ปากน้าปราณ

8.

ด้าน 5

1. โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
และ
2. โครงการ/กิจกรรมดีเด่นหรือมีความสาคัญ
1. โครงการคัดแยกยะมูลฝอยแบบบูรณาการ
2. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมอนุรักษ์
และฟื้นฟูป่าชายเลน ป่าคลองวาฬ
1. โครงการรักน้า รักป่า รักแผ่นดิน เพี่อกาจัด
ผักตบชวาและวัชพิช
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
1. โครงการรณรงค์เพี่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
(ด้านขยะ)
2. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
1. โครงการสร้างจิตสานึกและอบรมให้ความรู้ใน
การบริหารขยะขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยทราย
2. โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน
1. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน
2. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซม
บารุงไฟฟ้าสาธารณะ
1. โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน
2. โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ
1. โครงการเดินตามรอยพ่อ สู่วิถีพอเพียง
2. โครงการอบรมให้ความรู้และสร้าง
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย
1. โครงการจังหวัดสะอาดตามหลัก 3Rs ประชารัฐ
เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน ปี 2561
2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลิต
พลังงานทดแทนใช้ในครัวเรือน
1. โครงการจังหวัดสะอาดตามหลัก 3Rs ประชารัฐ
เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน
2. โครงการครอบครัวแรลลี่และแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
1. โครงการคืนความสดใสสู่ชายฝั่ง ลดภาวะโลกร้อน
2. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะที่ต้นทาง
1. โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
2. โครงการท้องไม่พร้อมในวัยเรียน
1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะที่ต้นทาง ภายในกิจกรรมหลัก 3 Rs
2. โครงการชุมชนร่าอยู่ ประชาชนมีวินัย พร้อมใจ
คัดแยกขยะ บ้านส่วยสะอาดตา ประชาปลอด
โรคและสุขภาพดี
1. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
2. โครงการสานสายใยคนในครอบครัว
1. โครงการการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
2. โครงอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย ให้กับผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชาระภาษี
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ลาดับ
ที่

อบต.

15

อบต.กุยเหนือ

16

อบต.ดอนยายหนู

17

อบต.หาดขาม

18

อบต.นาหูกวาง

19

อบต.อ่างทอง

20

อบต.ทองมองคล

21

อบต.ร่อนทอง

วงเงินคงเหลือจากค่าใช้จา่ ย
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
เงินเดือนค่าจ้างของ งปม. ปี 61
(LPA) ประจาปี 2560
งปม. ปี 2561 /
งปม. เงินเดือน ฯ ร้อยละ ด้าน ๑ ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4
(บาท)
28,500,000/ 23.74 91.67 86.69 74.08 76.69
6,767,300

94.40

งบประมา
ณรายจ่าย
เพื่อการ
พัฒนา
(ร้อยละ)
22.19

ด้าน 5

26,019,327/
7,808,560
64,000,000/
14,962,410
61,554,000/
14,055,879

30.01

76.00

83.26

64.82

63.22

62.80

10.31

23.38

84.75

80.88

67.53

60.96

74.40

20.46

22.84

83.42

93.31

63.12

88.64

66.13

19.86

61,452,800/
14,124,420
54,700,000/
12,975,820
40,549,000/
11,094,866

22.98

66.58

79.99

71.50

83.20

70.40

20.39

23.72

77.00

88.01

75.03

71.56

87.47

18.73

27.36

82.00

91.44

76.38

63.24

91.47

11.52

1. โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
และ
2. โครงการ/กิจกรรมดีเด่นหรือมีความสาคัญ
1. โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนในเขตตาบล
กุยเหนือ
2. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
2. โครงการส่งเสริมการทาปุ๋ยชีวภาพ
1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
2. โครงการคลองสวย น้าใส
1. โครงการจังหวัดสะอาดตามหลักการ 3 Rs
ประชารัฐเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน
2. โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตาบลอ่างทอง
2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตาบลอ่างทอง
1. โครงการป้องกันโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก)
2. โครงการประปาภูเขา (น้าตกไทรคู่)
1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนลาดยาง
2. โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด และ
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

อบต.ที่เสนอขอรับการประเมินเพิ่มเติม
อบต.ชั ย เกษม ได้ ยื่ น ขอรั บ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ
ราชการเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนั กงานส่ วนต าบลจั งหวั ดประจวบคี รี ขั นธ์ เรื่ อง ก าหนด
หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปีสาหรับพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2558
1. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับการประเมิน
1.1 คุณสมบัติ และเงื่อนไขขององค์กร มีดังนี้
(1) องค์การบริหารส่ วนตาบลต้องมีว งเงินคงเหลือจากค่าใช้จ่ายเงินเดือน
ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นที่กาหนดไว้ไม่สูงกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่
ขอรับการประเมิน
(2) องค์การบริหารส่วนตาบลต้องได้รับผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการ (Core Team) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปีงบประมาณที่ผ่านมาของปีที่ขอรับ
การประเมินทุกด้านๆ ละไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
(3) ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีต้องมีงบประมาณรายจ่ายเพื่อ
การพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ขอรับการประเมิน
ทั้งนี้ รายจ่ายเพื่อการพัฒนา หมายถึง รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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(4) องค์การบริหารส่วนตาบลจะจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษได้ต้องดาเนินการจัดทางบแสดงฐานะการเงิน ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเสร็จเรียบร้อย และรายงาน
ผลให้กับหน่วยงานต่างๆ ทราบตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาหนด
ในกรณี อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแห่ ง ใดไม่ ป ระสงค์ จ ะขอรั บ การ
ประเมินหรือมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดที่ ไ ม่อ าจขอรับ การประเมิน ได้ใ ห้แ จ้ง เหตุผ ลและความจาเป็น
ดังกล่าวให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลทราบด้วย
1.3 ขั้นตอนและวิธีการประเมิน
(1) การยื่นเสนอขอรับการประเมิน
1) ให้องค์การบริหารส่วนตาบลยื่นขอรับการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ร าชการเพื่ อ เสนอขอรั บ เงิ น ประโยชน์ ต อบแทนอื่ น เป็ น กรณี พิ เ ศษต่ อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลภายในเดือนกันยายนของทุกปี
ในกรณีที่มีเหตุอันไม่อาจคาดหมายจนไม่สามารถยื่นเสนอขอรับการ
ประเมิน ได้ภ ายในระยะเวลาที่กาหนดให้ คณะกรรมการพนักงานส่ ว นตาบลเป็นผู้ พิ จารณากาหนด
ระยะเวลาในการยื่นตามที่เห็นสมควร
2) ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ
นโยบายหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด จ านวน 1 โครงการ ตามมิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตัว
ชี้วัดที่ 6 และโครงการ/กิจกรรมดีเด่นหรือมีความสาคัญ จานวน 1 โครงการ ตามมิติด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 4 ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล และองค์การบริหารส่ว น
ตาบลร่วมกันพิจารณากาหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนเพื่อใช้ในการประเมิน
ความเห็นของฝ่ายเลขาฯ
ฝ่ายเลขานุการ พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้
1. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และเงื่อนไขขององค์กรแล้วเห็นว่าองค์การบริหาร
ส่ว นตาบลที่เสนอขอรั บ การประเมิน จานวน 21 อบต. มีคุณสมบัติ และเงื่อนไขขององค์กรถูกต้อง
ครบถ้วน สาหรับ อบต.ชัยเกษม ที่เสนอขอรับการประเมินฯ ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า อบต.ชัยเกษม
ได้เสนอขอรับการประเมินฯ ภายหลังเดือนกันยายน ซึ่งตามหลักเกณฑ์ฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ อ งค์ ก รครบถ้ ว นตามที่ ก าหนดตั้ ง แต่ ก ารยื่ น เพี่ อ ขอประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลภายในเดือนกันยายนของทุกปีที่ขอรับการประเมิน และจะต้องมีคุณบัติและเงื่อนไขของ
องค์กรครบทุกข้อไม่มีการยกเว้นเงื่อนไขแต่ประการใด ดังนั้น อบต.ชัยเกษม จึงเข้าข่ายที่ไม่สามารถ
เสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ ได้
2. เห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากาหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ
ระดั บ คะแนนเพื่ อ ใช้ ใ นการประเมิ น โครงการ/กิ จ กรรมที่ อบต. เสนอโครงการเพื่ อ ประกอบการ
ประเมินผลต่อไป ดังนี้
1) นายวิฑูรย์ เอี๊ยบทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ
๒) หัวหน้าสานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือผู้แทน อนุกรรมการ
๓) คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
๔) นายทรงพล ศรีแก้ว ปลัด อบต.หนองตาแต้ม
อนุกรรมการ
๕) ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อนุกรรมการ/เลขานุการ
๖) หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐาน ฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
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มติที่ประชุม
เห็นชอบการเสนอขอรับประเมินโบนัส ทั้ง 21 อบต. ยกเว้น อบต.ชัยเกษม เนื่องจาก
เข้ า ข่ า ยที่ ไ ม่ ส ามารถเสนอขอรั บ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลฯ ได้ และให้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการพิจารณากาหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอ
4.11 เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบต.
ตามที่ ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560
ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบต.
และคณะอนุกรรมการช่วยประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ อบต. ที่ขอกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานส่วนตาบล
และลูกจ้าง ประจาปี พ.ศ.2560 จานวน 27 อบต. นั้น
คณะอนุ กรรมการช่ว ยประเมิน ผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ ได้ดาเนิ น
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต. ที่เข้ารับการประเมิน จานวน 24 อบต. เสร็จเรียบร้อยแล้ว
โดยปรากฏผลการประเมิน ดังนี้
ลาดับ
ที่

อบต.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

อบต.อ่าวน้อย
อบต.ห้วยทราย
อบต.เกาะหลัก
อบต.คลองวาฬ
อบต.ทับใต้
อบต.หินเหล็กไฟ
อบต.ปากน้าปราณ
อบต.หนองตาแต้ม
อบต.วังก์พง
อบต.ปราณบุรี
อบต.เขาล้าน
อบต.นาหูกวาง
อบต.ชัยเกษม
อบต.ทองมงคล
อบต.ร่อนทอง
อบต.กุยเหนือ
อบต.หาดขาม

มิติที่ 1
(30)
25
18
22
24
26
24
22
30
23
26
21
17
22
20
22
23
25

ผลการประเมิน (90 คะแนน)
มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4
(25)
(15)
(20)
24
11
18
22.90
13
16
21.20
15
17
21.55
12
17
21.7
12
19
22.3
11
19
24
12
19
23
12
20
20.3
12
18
23
12
18
23
14
19
23
13
19
22.05
13
18
23.30
12
18
25
11
18
22.90
15
19
22.90
12
19

สัดส่วนคะแนน
LPA
(10 คะแนน)
8
8
6
8
10
10
10
10
8
10
8
8
8
8
10
8
6

คะแนนรวม
(100)
86.00
78.00
81.20
82.55
88.7
86.30
87
95
81.30
89
85
80
83.05
81.30
86
87.90
84.90
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ลาดับ
ที่

อบต.

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

สัดส่วนคะแนน
LPA
(10 คะแนน)

คะแนนรวม
(100
คะแนน)

18.

อบต.ดอนยายหนู

29

21.30

12

20

10

92.30

19.

อบต.เขาแดง

25

21.10

12

19

8

85.10

20.

อบต.สามร้อยยอด

27

22.65

9

19

10

88.65

21.

อบต.ศิลาลอย

26

24

10

19

8

87

22. อบต.ไร่เก่า

27

22.05

12

18

10

89.05

23

อบต.ไร่ใหม่

26

22.55

12

18

10

88.55

24

อบต.ศาลาลัย

22

21.10

12

15

10

80.10

25

อบต.กาเนิดนพคุณ

0

0

0

0

0

0

26

อบต.แสงอรุณ

0

0

0

0

0

0

27

อบต.อ่างทอง

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ
องค์การบริหารส่วนตาบลที่แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการประเมิน จานวน 1 อบต. ได้แก่
อบต.กาเนิดนพคุณ และองค์การบริ หารส่วนตาบลที่เมื่อถึงเวลากาหนดตรวจประเมินฯ ไม่ขอรับการประเมิน
จานวน 2 อบต. ได้แก่ อบต.แสงอรุณ และ อบต.อ่างทอง
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นตาบลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์
เรื่ อ ง กาหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีสาหรับพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2558
2. การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงิน
(1) องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลที ่ม ีค ุณ สมบัต ิค รบถ้ว น และมีผ ลการ
ประเมินตั้งแต่ร ะดับ คะแนน 75 คะแนนขึ้นไป จึงมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(2) เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลเห็นชอบผลคะแนนการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประกอบด้วย
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นประธาน
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นกรรมการ
- หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ
เป็นกรรมการ
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มีหน้าที่พิจารณาจัดสรรเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่
พนักงานส่ วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และแนวทางที่กาหนดด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้ง ให้จัดทาบันทึก
รายงานการประชุมของคณะกรรมการและรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อการตรวจสอบ
ทั้งนี้ องค์ การบริห ารส่ ว นตาบลอาจกาหนดให้ มีค ณะอนุกรรมการช่ว ย
พิจารณากลั่นกรอง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในระดับสานัก/กองด้วยก็ได้
(3) ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินนาวงเงินที่ได้มาพิจารณาจัดสรร ให้แก่
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลด้วยความเป็นธรรม
และโปร่งใสโดยให้พิจารณาจ่ายลดหลั่นกันตามผลการเลื่อนขั้นเงิน เดือนหรือค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
ทั้งนี้ จะต้องจ่ายไม่เกินกว่าอัตราที่กาหนดตามผลคะแนนประเมิน โดยแบ่งกลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มพนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างประจา แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
- กลุ่มที่ 1 ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง 2 ขั้น
- กลุ่มที่ 2 ได้รับการเลื่อนขันเงินเดือนหรือค่าจ้าง 1.5 ขั้น
- กลุ่มที่ 3 ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง 1 ขั้น
2) กลุ่มพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
- กลุ่มที่ 1 ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนในระดับดีเด่น
- กลุ่มที่ 2 ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนในระดับดีมาก
- กลุ่มที่ 3 ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนในระดับดี
3) กลุ่มพนักงานจ้างทั่วไป แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
- กลุ่มที่ 1 ได้รับผลคะแนนการประเมินในระดับดีเด่น
- กลุม่ ที่ 2 ได้รับผลคะแนนการประเมินในระดับดีมาก
- กลุ่มที่ 3 ได้รับผลคะแนนการประเมินในระดับดี
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

ทั้ง นี้ หากองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลใดที่ไ ด้ รั บ คะแนนประเมิน ผลตั้ งแต่ 95
คะแนนขึ้นไป และประสงค์จะจ่ายเงินรางวัลประจาปีในอัตราไม่เกิน 1.5 เท่าของอัตราเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
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(2) ให้นาฐานอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือค่าตอบแทน ณ วันที่ 30 กันยายน
ของปีงบประมาณที่ขอรับการประเมินมาเป็นฐานในการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ทั้งนี้ จะต้องจ่ายจากเงินรายได้ที่ไม่รวมถึงเงินอุดหนุนและเงินกู้อื่นใด และไม่ให้นาเงินสะสมมาจ่าย
ความเห็นของฝ่ายเลขาฯ
ฝ่ายเลขานุการ ตรวจสอบแล้ ว อบต. ที่เข้ารับการประเมิน จานวน 24 อบต.
ผ่ า นเกณฑ์ตั ว ชี้วั ดโดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 75 คะแนน จ านวน 24 อบต. จึงมีสิ ทธิ ได้รั บเงิ นประโยชน์
ตอบแทนอื่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ในการจ่ายเงิน ให้ อบต. กาหนดอัตราการจ่าย และ
วงเงินที่จ่ายให้ถูกต้อง กล่าวคือ นอกจากไม่เกินอัตราตามผลคะแนนประเมิน แล้ว วงเงินต้องไม่เกินวงเงิน
ที่ตั้งงบประมาณและกันเงินไว้ และไม่เกินร้อยละ 40 ที่กฎหมายกาหนดด้วย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
ก่อนดาเนิน การตามระเบียบวาระที่ 4.12 ฝ่ ายเลขาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
เนื่ องจากเป็ น เรื่ องที่ เกี่ย วกับ กรรมการของ ก.อบต.จังหวัด ผู้ นั้นไม่มีสิ ท ธิเข้า ประชุม จึ งได้ข อเชิ ญ
ประธานสภา อบต.หนองพลับ ออกจากที่ประชุม
4.12 เรื่อง ขอให้ถอดถอนนายสรศักดิ์ จันทร์สิริรักษ์ ประธานสภา อบต.หนองพลับ
ออกจากการเป็นคณะกรรมการ ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่องเดิม
ด้วย นางสุทธิกานต์ พุ่มจันทร์ ปลัด อบต. หนองพลับ ได้มีหนังสือขอให้
ประธาน ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาถอดถอน นายสรศักดิ์ จันทร์สิริ รักษ์ ประธานสภา
อบต.หนองพลั บ ออกจากการเป็น คณะกรรมการ ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกล่าวหาว่ามี
พฤติกรรมไม่เหมาะสมกับ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการ ก.อบต. เนี่องจากได้สร้างความ
เสียหายให้กับตนเอง กรณีใช้ตาแหน่งหน้าที่ของการเป็นข้าราชการการเมืองเข้ามาก้ าวก่ายแทรกแซง
เรื่องการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมประกาศ อบต.หนองพลับ
ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ ายสภาท้องถิ่ นด้วยการร่ วมกับ สิ บตารวจโท เสถียร วรวงค์
นายกเทศมนตรีตาบลหนองโมง เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตนเองทาให้ได้รับความเดือดร้อน
ข้อเท็จจริง
1.นายสรศัก ดิ์ จั นทร์สิ ริรักษ์ ประธานสภา อบต.หนองพลั บ ได้มี ห นังสื อ
ร้องเรียนต่อศูนย์ดารงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ นายก อบต.หนองพลับ
ว่าละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และปฏิบัติไม่ชอบด้วยอานาจหน้าที่ใ นเรื่องการบริหารงานบุคคลอันทา
ให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง กรณีเจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นโดย
ไม่ดาเนินการให้พนักงานส่วนตาบล รายนางอุบล ศรีหิรัญ ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น นางสุทธิกานต์ พุ่มจันทร์
ซึ่งได้เข้าสู่ตาแหน่งโดยไม่ถูกต้อง กลับคืนสู่ตาแหน่งเดิม กรณี ทต.หนองโมง ได้มีหนังสือแจ้งให้ อบต.หนองพลับ
ทราบว่า การเข้าสู่ตาแหน่งรองปลัดเทศบาลของพนักงานราย นางอุบล ศรีหิรัญ ซึ่งเข้าสู่ตาแหน่ง
ผู้บริหารของเทศบาล (ตาแหน่งรองปลัดเทศบาล) ในเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นไป
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ตามมติ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้แจ้งแนวทางปฏิบัติ
กรณีการดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่งปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล และตาแหน่งบริหาร
ของเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) ไม่ถูกต้อง แต่ปรากฏว่า อบต.หนองพลับ มิได้ดาเนินการใด ๆ ซึ่ง จังหวัด
พิจารณาแล้วเพี่อให้การพิจารณาเรื่องดังกล่าวถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย จึงได้แจ้งให้นายอาเภอหัวหิน
ในฐานะผู้กากับดูแล อบต. ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่
2. อบต.หนองพลับ ได้หารือการเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารของเทศบาลในเทศบาล
ขนาดกลาง (เดิม) ไม่ถูกต้อง โดยจังหวัดได้ตอบข้อหารือ กรณี นางสุทธิกานต์ พุ่มจันทร์ (ชื่อเดิม
นางอุบล ศรีหิรัญ) ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ตาแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 6 หลังจากที่ ก.ท. ได้แจ้ง
แนวทางปฏิบัติแล้ว จึงอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องกลับคืนสู่สถานภาพในตาแหน่งและระดับเดิมตามมติ ก.ท.
ข้อระเบียบ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 13 คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจ
หน้าที่กาหนดหลักเกณฑ์และดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่มีความจาเป็นเฉพาะสาหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
(2) กาหนดจานวนและอัต ราตาแหน่ง อัตราเงิ นเดือนและวิธีการจ่า ย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(3) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง
การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย
การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
(4) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(5) กากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนาและชี้แจง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้
แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา 25 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลที่ อ ยู่ ใ นเขตจั ง หวั ด หนึ่ ง ให้ มี
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลร่วมกันคณะหนึ่ง ทาหน้าที่บริหารงานบุคคลสาหรับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น ประกอบด้วย
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด.........
(2) นายอาเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดนั้น..........
(3) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลจานวนเก้าคน ดังนี้
(ก) ประธานสภาองค์ การบริหารส่วนตาบล ซึ่งประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจานวนสามคน
ฯลฯ
กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานส่วนตาบล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มี
วาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ และให้นาความในมาตรา 6 มาตรา 7
มาตรา 8 และมาตรา 9 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ให้นาความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14
และ มาตรา 15 มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลด้วยโดยอนุโลม
ทั้งนี้ โดยให้ ก ารใช้อานาจหน้ าที่ตามบทบั ญญัติดังกล่ าวเป็นอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล หรือประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบล แล้วแต่กรณี
๒. หนังสือสานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 11 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559
เรื่อง หารือกรณีการเข้าสู่ตาแหน่งปลัดเทศบาลของเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) ไม่ถูกต้อง
สานักงาน ก.ท. ขอเรียนว่า ก.ท.ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 24
ธั น วาคม 2558 ได้ พิ จ ารณากรณี ก ารด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การก าหนดต าแหน่ ง ปลั ด เทศบาล /
รองปลัดเทศบาล และตาแหน่งบริหารของเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) จึงมีมติให้แจ้งเวียนเกี่ยวกับกรณี
การดาเนินการที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วงเวลา คือ
1. ช่ ว งก่ อ นจะมี ห นั ง สื อ ซั ก ซ้ อ มแนวทางการปรั บ ปรุ ง ระดั บ ต าแหน่ ง
บริหารของเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) ตามหนังสือสานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 222 ลงวันที่ 8
ตุลาคม 2552
ฯลฯ.
2. ช่วงหลังมีหนังสือซั กซ้อมแนวทางการปรับปรุงระดับตาแหน่งบริหาร
ของเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) ตามหนังสือสานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 222 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2552
พิ จ ารณาได้ ว่ า ส านั ก งาน ก.ท.แจ้ ง ซั ก ซ้ อ มแนวทางปฏิ บั ติ ตาม
หนังสือสานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 222 ลงวันที่ 8 ตรุลาคม 2552 ซึ่งกาหนดอย่างชัดเจนว่า
เมื่อตาแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 7 ของเทศบาลขนาดกลางเดิมว่างลง ให้กาหนดตาแหน่งปลัดเทศบาล
เป็นระดับ 8 ดังนั้น การที่เทศบาลขนาดกลางเดิม เมื่อตาแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 7 ว่าง และไม่ได้
ดาเนินการปรับปรุงตาแหน่งเป็นระดับ 8 โดยยังคงสรรหาผู้มาดารงตาแหน่งปลัดเทศบาล หรือรอง
ปลัดเทศบาลในระดับเดิม ซึ่งไม่เป็นไปตามาตรฐานทั่ว ไปและหลั กเกณฑ์กาหนด จึงถือว่าเป็นความ
บกพร่องในสาระสาคัญ เป็นเหตุให้การดาเนินการสรรหาผู้มาดารงตาแหน่งที่ว่างในคราวนั้นเป็นไปโดย
ไม่ช อบ แต่อย่ างไรก็ดี เพื่อบรรเทาความเสียหายให้ แก่ผู้ดารงตาแหน่งที่ไม่ช อบดังกล่าว จึงกาหนด
มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้
1. ให้ผู้ดารงตาแหน่งปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาลในเทศบาลขนาด
กลาง (เดิม) ซึ่งเป็นไปโดยไม่ชอบนั้น กลับคืนสู่สถานภาพในตาแหน่งและระดับเดิมเมื่อครั้งก่อนได้รับ
การคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล
2. กรณี ต าแหน่ ง เดิ ม นั้ น ไม่ ว่ า ง หรื อ ผู้ นั้ น ได้ โ อนมาจากองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้พิจารณากาหนดตาแหน่งรองรับขึ้นเป็นการเฉพาะราย ดังนี้
2.1 กรณี ผู้ นั้ น โอนมาจากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ให้
เทศบาลต้นสังกัดปัจจุบันโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.พิจารณากาหนดตาแหน่งให้แก่ผู้นั้นเป็นการ
เฉพาะรายในสายงานและระดับเดิมก่อนที่ได้รับคัดเลือกดารงตาแหน่งปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล
ทั้งนี้ เมื่อตาแหน่งว่างให้ยุบ
2.2 กรณีผู้นั้นมิได้โอนมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้
เทศบาลโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.มีคาสั่งย้ายผู้นั้นไปดารงตาแหน่งเดิม หากปรากฏว่า ตาแหน่งเดิม
นั้นไม่ว่าง ก็ให้กาหนดตาแหน่งเป็นการเฉพาะรายในสายงานและระดับเดิม ทั้งนี้ เมื่อตาแหน่งว่างให้ยุบ
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3. หากภายหลั ง ผู้ นั้ น ได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ ด ารงต าแหน่ ง
ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล ก็ให้เทียบระยะเวลาระหว่างที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาล หรือรอง
ปลั ดเทศบาล เพื่ อประโยชน์ ในการได้รับคัดเลื อ กเพี่อเลื่ อนระดับ ที่สู งขึ้นในสายงานนักบริห ารงาน
เทศบาลได้เป็นการเฉพาะราย
ข้อพิจารณาและข้อเสนอ
ฝ่ายเลขานุการ พิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นที่มาและการพ้นจากตาแหน่งของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปั จ จุ บั น มาตรา 25 (3) (ก) และวรรคห้ า กาหนดให้ อบต.ที่อยู่ในเขตจังหวัดหนึ่งให้ มี
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลร่วมกันคณะหนึ่ง ทาหน้าที่บริหารงานบุคคลสาหรับ อบต.ทุกแห่งที่ อยู่
ในเขตจังหวัดนั้น โดยให้ประธานสภา อบต.ซึ่งประธานสภา อบต.ในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเอง และ
ให้มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกใหม่อีกได้ และมาตรา 13 ประกอบกับ
มาตรา 25 กาหนดให้ อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ ก.อบต.จังหวัด ไว้ว่าคณะกรรมการ ก.อบต.จังหวัด
มีอานาจหน้าที่ กาหนดหลักเกณฑ์และดาเนินการเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลในเรื่อง กาหนดคุณสมบัติ
และลั ก ษณะต้ องห้ ามที่มี ความจ าเป็น เฉพาะส าหรั บพนักงานส่ ว นต าบล ก าหนดจานวนและอั ตรา
ตาแหน่ง อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับพนักงานส่วนตาบล
กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบั ติงานพนักงานส่วนตาบล และกากับ ดูแล ตรวจสอบ
แนะนา และชี้แจง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตาบลเท่านั้น โดยมิได้กาหนดอานาจหน้าที่
ให้คณะกรรมการ ก.อบต.สามารถพิจารณาถอดถอนให้คณะกรรมการ ก.อบต. ผู้ใดผู้หนึ่งพ้นจากการ
เป็นคณะกรรมการ ก.อบต.จังหวัด ไว้แต่อย่า งใด ดังนั้น คณะกรรมการ ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จึงไม่มีอานาจพิจารณาถอดถอน นายสรศักดิ์ จันทร์สิริรักษ์ ประธานสภา อบต.หนองพลับ ออกจากการ
เป็ น คณะกรรมการ ก.อบต.จั งหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามที่ผู้ร้อง (นางสุทธิกานต์ พุ่มจันทร์) ขอให้
พิจารณาได้ จึ งเห็นควรยุติ เรื่อง และแนะนาให้ ผู้ร้องไปดาเนินการในเรื่องดังกล่าว ตามขั้นตอนของ
ประกาศ อบต.หนองพลับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น
ของ อบต.หนองพลับ พ.ศ. 2553 ต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ยุติเรื่อง และแจ้งผู้ร้องทราบต่อไป ส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
ให้ฝ่ายเลขาฯ ไปติดตามดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
4.13 เรื่อง การร้ องเรี ยนกรณี การปฏิบัติหน้า ที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หินเหล็กไฟ
ด้ ว ยจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ โดยศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์
แจ้ ง ให้ทราบว่า ผู้ใช้นามว่า “พัด” ขอให้ตรวจสอบการทางานของ อบต.หินเหล็กไฟ อาเภอหัวหิน
กรณีส ามีภ รรยาทางานอยู่ ในหน่ วยงานเดียวกัน ซึ่งมีผ ลต่อการทางานและการเลื่ อนขั้นเงินเดือน
รวมถึงการใช้งบประมาณ ซึ่งอาเภอหัวหินได้ดาเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริงแล้วเห็นว่า การประเมิน
เลื่อนขั้นเงินเดือนของ อบต.หินเหล็กไฟ เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
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หลั กเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ย วกับ การบริห ารงานบุคคลขององค์การบริห ารส่ ว นตาบล ลงวันที่ 24
ตุลาคม 2545 แล้ว แต่เนื่องจากผู้ถูกต้องเรียนได้แก่ นางจิราพร รอดภัย ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ และ
นายจักริน พ่วงดี หัวหน้าสานักปลัด อบต.หินเหล็กไฟ ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในห้วงระยะเวลา
4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) รวมแล้วคนละ 7.5 ขั้น จึงขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาว่าผู้ที่ถูกร้องเรียนทั้งสองคนซึ่งเป็นสามี-ภรรยากัน มีความเหมาะสมที่จะรับ
ราชการตาแหน่งนักบริหารในองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟด้วยกัน หรือไม่
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการ พิจารณาแล้วเห็นว่าตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริ หารงานบุคคลท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ระเบี ยบ กฎหมายอื่น ๆ ไม่ปรากฏว่าได้กาหนดข้อห้ ามมิให้ บุคคลซึ่งเป็นคู่สมรส หรือสามีภรรยากั น
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานเดี ย วกั น ไว้ แ ต่ อ ย่ า งใด จึ ง เห็ น ควรรายงานให้ ศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาดาเนินการต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
การพิจารณาของกรรมการฯ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ ว เห็ นว่า แม้จะไม่ มีกฎหมายกาหนดข้อห้ ามไว้ ก็น่าจะ
พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณธรรม จริยธรรม สาหรับประเด็นการเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นเรื่องการ
บริหารงานของ อบต. ควรที่จะให้ อบต. ดาเนินการก่อน หากไม่สามารถดาเนินการได้ถึงจะให้ ก.อบต.
จังหวัด เป็นผู้พิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ตามที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอ ทั้งนี้ ให้สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับไป
ดาเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการระดับบริหาร และรายงานให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ทราบต่อไป
4.14 การพิจารณาผลการสอบสวนข้อเท็จจริงการขอให้โอนพนักงานส่วนตาบล
พ.จ.อ.วทัญญู เสียงใหญ่ ตาแหน่งปลัด อบต.บางสะพาน กรณี มีเหตุผลความจาเป็น
เรื่องเดิม
ตามที่จั งหวัด ประจวบคีรีขั นธ์ มี คาสั่ ง แต่ งตั้ งคณะอนุก รรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาการขอให้โอน พ.จ.อ.วทัญญู เสียงใหญ่ ปลัด อบต.บางสะพาน เนื่องจากมี
พฤติกรรมอันส่งผลต่อภาพลักษณ์และสร้างความเสียหายแก่องค์กร เกิดความแตกแยกและขัดแย้งในองค์กร
และชุมชน มีความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรในหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งไม่
สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ประโยชน์ ข องทาง ราชการ และ
คณะอนุกรรมการฯ ได้ทาการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยการสอบสวนผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา รวมทั้ง
ให้ทั้งสองฝ่ายแสดงพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560
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ข้อกฎหมาย
1. ค าสั่ งหั ว หน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 8/2560 ลงวั นที่ 21
กุ มภาพั นธ์ 2560 เรื่ อ ง การขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก าหนดให้
คณะกรรมการกลางพนั กงานส่ วนตาบล เข้ามาแก้ไขปัญหาการโอนเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่างพนักงานส่วนตาบล ผู้บริหาร หรือผู้นาชุมชน และไม่สามารถโอนตามหลักความ
สมัครใจได้ ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาและมีมติให้ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลอื่นได้ และให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลที่เกี่ยวข้องสั่งการให้เป็นไปตามมตินั้นภายในสี่สิบห้าวัน
2. หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว30 ลงวันที่ 16
พฤษภาคม 2560 เรื่อง การโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็น
กาหนดให้อ งค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ข้า ราชการหรือ พนัก งานส่ว นท้องถิ่น นั้น ฝ่า ยใดฝ่า ยหนึ่ง มี
ความประสงค์จ ะให้ ก.อบต มีม ติโ อนสับ เปลี่ย นตามคาสั่ง หัว หน้า คณะรั ก ษาความสงบแห่ง ชาติ
ที่ 8/2560 ก็ใ ห้แ จ้ง ความประสงค์ห รือ ยื่น คาร้อ งต่อ ก.อบต.จัง หวัด เพื่อ ตรวจสอบข้อ เท็จ จริง
เบื้องต้นก่อนเสนอให้ ก.อบต. พิจารณาและมีมติ ต่อไป
ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ ได้ทาการตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วเห็นว่า ผู้กล่าวหากับ
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้มีความขัดแย้งกันในการปฏิบัติงาน แต่เป็นประเด็นที่ผู้บริหาร(ผู้กล่าวหา) เห็นว่า
ผู้ ถู ก กล่ า วหาไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน โดยมี ส าเหตุ ม าจากพฤติ ก รรมการแสดงออก
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ไม่ เ หมื อ นกั บ เมื่ อ ครั้ ง ที่ ไ ด้ โ อนมาปฏิ บั ติ ก ารใหม่ ๆ ไม่ ส ามารถเป็ น ที่ พึ่ ง เพื่ อ ให้
คาปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ จนหนักเข้าถึงกับไม่สามารถปฏิบัติงานได้ จน อบต. ต้องมอบหมายให้
พนักงานอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน ประกอบกับมีพฤติกรรมการแสดงออกด้วยการพูดจาก้าวร้าว ข่มขู่ ดุด่า
พนักงาน ซึ่งฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาได้บันทึ กเป็นคลิปเสียงไว้และนามาเปิดให้คณะอนุกรรมการได้ฟังในวันที่
ได้เชิญฝ่ายผู้กล่าวหามาให้ข้อเท็จจริง พฤติกรรมดังกล่าวจึงย่อมทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานเกิด
ความกดดัน ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นได้ในวันไหนหากปลัด อบต.ยังมีพฤติกรรมก้าวร้าว ดุด่า ข่มขู่ ผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชา แต่เมื่อผู้ถูกกล่าวหามีความสมัครใจที่จะโอนย้ายไปดารงตาแหน่งที่อื่นภายในจังหวัด
ไม่ว่าจะเป็นตาแหน่งปลัด อบต. หรือ ตาแหน่งรองปลัด อบต. ความจาเป็นในการใช้อานาจให้มีการ
โอนย้ ายโดยยกเว้ น หลั กความสมัครใจ จึ งอาจไม่ จาเป็นต้ องใช้วิธีก ารดั งกล่ าว หากสามารถติดต่ อ
ประสานการโอนระหว่างกันได้ แต่หากสุดท้ายแล้วไม่สามารถประสานการโอนตามหลักความสมัครใจได้
และผู้ถูกกล่าวหาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแสดงออกถึงการมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ การโอนย้ายเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องโดยยกเว้นหลักความสมัครใจทั้งฝ่ายผู้โอนและ
ฝ่ า ยผู้ ที่ รั บ โอน จึ ง เป็ น วิ ธี ก ารด าเนิ น การเพื่ อ ให้ จั ด คนให้ เ ข้ า กั บสถานการณ์ ห รื อ สภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยให้รายงาน ก.อบต. พิจารณาดาเนินการต่อไป
จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นเพื่อนาเสนอ ก.อบต. มีมติ ต่อไป
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การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ ว เห็ นว่า การโอนข้ าราชการหรือพนั กงานส่ ว น
ท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็น ตามคาสั่ง คสช.ที่ 8/2560 ไม่น่าจะเข้าหลักเกณฑ์เพราะไม่ได้
เกิดความขัดแย้งกับผู้บริหาร และได้เสนอแนวทางแก้ไข 2 แนวทาง กล่าวคือ ข้าราชการดังกล่าวมีความ
สมัครใจที่จะโอนไป อปท.อื่น เพียงแต่เป็นการตัดสินใจของ อปท.ปลายทางที่จะรับ หรือไม่รับ จึงเห็นว่า
น่ าจะให้ ประสานการโอนระหว่ างกั น หากไม่ สามารถประสานการโอนตามหลั กความสมั ครใจได้ ก็ ให้
ดาเนิ นการตามแนวทางที่สอง กล่าวคือ ให้นายก อบต. ใช้อานาจที่มีอยู่ดาเนินการ เช่น การดาเนินการ
ลงโทษทางวินัย ซึ่งอาจจะส่งผลเสียแก่ข้าราชการดังกล่าว
มติที่ประชุม
เห็นควรรายงาน ก.อบต. เพื่อพิจารณาโอน พ.จ.อ.วทัญญู เสียงใหญ่ ปลัด อบต.
บางสะพาน อาเภอบางสะพานน้อย และให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ที่มีอยู
4.15 เรื่อง ผลการพิจารณาวินัยพนักงานส่วนตาบล
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ
ได้พิจารณากลั่นกรองผลการสอบสวนวินัยพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างเพื่อทาความเห็นเสนอ ก.
อบต.จังหวัด พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมในการลงโทษพนักงานส่วนตาบลแล้วฝ่ายเลขานุการจึง
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณามีมติต่อไป
การพิจารณาดาเนินการทางวินัยฯ กรณีร้ายแรง รายนางสาวพัชรา จันทร์ทัดสว่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด อบต.ปากน้าปราณ โดยองค์การบริหารส่วนตาบลปากน้าปราณ ได้มี
คาสั่งที่ 263/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
เพื่อสอบสวนต่อกรณีที่ นางสาวพัชรา จันทร์ทัดสว่าง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
(ผู้มีทักษะ) สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลปากน้าปราณ ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 2 ข้อกล่าวหา
ข้อกล่าวหาที่ 1 ได้เ รียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะจากสถานประกอบการ
ทั้ง 3 แห่ง คือ คอนโดปราณนภาปรีปุราณ รีสอร์ท และ หัวปลี เรซีบีช รีสอร์ท และมิได้นาเงินที่จัดเก็บ
ได้ส่งเข้าคลังองค์การบริหารส่วนตาบลปากน้าปราณ
ข้อกล่าวหาที่ 2 ไม่ได้มาปฏิบัติราชการที่องค์การบริหารส่วนตาบลปากน้าปราณ
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน (วันที่ 19 มกราคม 2560 อันเป็นวันประชุม
พิจารณาเพื่อลงมติการสอบสวน) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ )
ข้อกฎหมาย
1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด ๗ วินัยและการรักษาวินัย
ข้อ ๔๘ วรรคแรก พนักงานจ้างต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดตามที่กาหนดไว้
เป็นข้อห้าม และข้อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออก
จากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ของพนักงานส่วนตาบลตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลกาหนดไว้
พนักงานจ้างผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานจ้างผู้ นั้น
เป็นผู้กระทาผิดวินัยจะต้องได้รับโทษทางวินัย ซึ่งมี ๔ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดค่าตอบแทน
(๓) ลดขั้นเงินค่าตอบแทน
(๔) ไล่ออก
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ข้อ ๔๙ การกระทาความผิดดังต่อไปนี้ ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทางานเป็นเวลาติดต่อกันเกิน ๗ วัน
๒. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๗ วรรคสาม การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ
เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง
ความเห็นคณะอนุกรรมการ
- ตรวจสอบสานวนการสอบสวนแล้ว กระบวนการสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ฯ
- ความถู ก ต้ อ งและเหมาะสมในการก าหนดระดั บ โทษ เห็ น ว่ า เป็ น กรณี ที่ ผู้ ถู ก
กล่าวหาได้กระทาความผิดครบองค์ประกอบความผิดวินัยอย่างร้ายแรง อีกทั้งข้อเท็จจริงที่ได้จากการ
สอบสวนฯของคณะกรรมการฯ ประกอบกับพยานหลั กฐานที่ปรากฏ เป็นไปตามข้อกล่ าวหาทุ ก
ประการ อีกทั้งผู้ถูกกล่ าวหาได้รับสารภาพว่าได้กระทาความผิ ดดังกล่าวจริง ดังนั้น การพิจารณา
ลงโทษไล่ออกจากราชการ จึงเหมาะสมแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบการลงโทษให้ไล่ออกจากราชการ
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
1. ด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
นายวิวัฒน์ โชคกิจการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสียชีวิต ฝ่ายเลขาฯ จึงได้แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ที่ประชุมทราบ สาหรับการดาเนินการคัดเลือกจะได้ดาเนินการต่อไป
2. การศึ ก ษาของ อบต. เนื่ อ งจาก อบต.มี ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จะมี วิ ธี ขั บ เคลื่ อ น
แนวทางการพัฒนาการศึกษาอย่างไร ให้ฝ่ายเลขานาข้อมูลเช่น จานวนศูนย์ อัตรากาลัง เข้าที่ประชุมด้วย
แต่ไม่ต้องบรรจุในวาระการประชุม
3. การบริหารงานบุคคล อัต รากาลังของ อบต. แต่ล ะแห่ง ว่ามีกาลั งคนเท่าไหร่ มี
อัตราว่างเท่าไหร่ เพี่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ทรงวุฒิ
4. ขยะ ซึ่งเป็นนโยบายแห่งชาติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยกันขับเคลื่อนโดยใช้
หลัก 3R หรือความเหมาะสมของแต่ละที่
มติที่ประชุม
รับทราบ
ปิดประชุม เวลา ๑6.00 น.
(ลงชื่อ) สารัฐ วงศ์เศรษฐโชติ ผู้จดรายงานการประชุม
( นายสารัฐ วงศ์เศรษฐโชติ )
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
(ลงชื่อ)

สมไช เสียงใหญ่ ตรวจรายงานการประชุม
( นายสมไช เสียงใหญ่ )
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นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

