(สําเนา)
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ครั้งที่ 12/๒๕60
วันพุธที่ 27 ธันวาคม ๒๕60 เวลา ๑4.0๐ น.
ณ หองประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ
...........................................................
ผูมาประชุม
๑. นายโชตินรินทร เกิดสม
๒. นายสุวิทย พุกกะเวส
๓. นายศุภกฤต ทองสงโสม
๔. นางเอื้อมพร คุมภัย
๕. นายบุญธรรม สมโลก
๖. นางถิติกาญจนา หงสแกว
๗. นายอธิวัฒน ธัญพรจิรวัชร
๘. นายเกริ่น กําเหนิดวัน
๙. นายอํานาจ นอยแสง
๑๐. นายสรศักดิ์ จันทรสิริรักษ
๑๑. นายเสนาะ โตทอง
๑๒. นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล
๑๓. นายเฉลิมชัย ปานเนือง
๑๔. นายทรงพล ศรีแกว
๑๕. นายสาย สวัสดิมงคล
๑๖. นายณัฏฐวุฒิ สมบูรณอยูกมล
๑๗. นายอํานวย เทพพิชิตสมุทร
๑๘. นายวิเศษ เทียนเครือ
๑๙. นายวิฑูรย เอี๊ยบทอง
๒๐. นายกิตติ เบญจพลชัย
๒๑. นายอาคม เด็ดรักษทิพย
๒๒. นายสนิท สนธิพันธ
๒๓. นายธีรยุทธ สําราญทรัพย
๒๔. นายสมไช เสียงใหญ
๒๕. นายสารัฐ วงศเศรษฐโชติ
ผูติดราชการหรือภารกิจ
1. นายสมพร ปจฉิมเพ็ชร
2. นายธฤต สําราญเวทย
3. นายสุรพล ศรีมณฑา
4. นายมนตรี เชื้อวงศสกุล

รองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประธาน
นายอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ
(แทน) นายอําเภอทับสะแก
(แทน) นายอําเภอปราณบุรี
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ
(แทน) คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประธานสภา อบต.อาวนอย
ประธานสภา อบต.แสงอรุณ
ประธานสภา อบต.หนองพลับ
นายก อบต.คลองวาฬ
ปลัด อบต.ปากน้ําปราณ
ปลัด อบต.นาหูกวาง
ปลัด อบต.หนองตาแตม
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ทองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ เลขานุการ
หัวหนากลุมงานมาตรฐานฯ
ผช.เลขานุการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชี ผช.เลขานุการ
ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
นายก อบต.ชางแรก
นายก อบต.หนองตาแตม

-๒-

ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวนันธิดา สวางรัตน
2. นายมีชัย นวลเพชร

หัวหนากลุมงานกฎหมายฯ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
การประชุมในวันนี้ผูวาราชการจังหวัดติดราชการ มอบหมายใหรองผูวาราชการจังหวัด
ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมแทน เมื่อที่ประชุมครบองคประชุมแลวจะไดประชุมตามวาระที่กําหนดไวตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕60
- หนาที่ 4 บรรทัดที่ 10 จาก “ขั้น 17,570 บาท” เปน “ขั้น 18,190 บาท”
บรรทัดที่ 15 จาก “ขั้น 17,690 บาท” เปน “ขั้น 18,440 บาท
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

รับรอง
เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว
ผูชวยเลขานุการ
ตามที ่ค ณะกรรมการพนัก งานสว นตํ า บลจัง หวัด ประจวบคีร ีข ัน ธ ในการ
ประชุมครั้งที่ 11/๒๕60 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕60 มีมติเห็นชอบให อบต. ดําเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลในเรื่องตาง ๆ ฝายเลขาฯ ขอสรุปผลการดําเนินการที่ไดดําเนินการไปแลว เพื่อใหที่
ประชุมรับทราบ ดังนี้
1. การเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นใน
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ จํานวน 3 ราย
ได แจ งให อบต.หนองตาแต ม, อบต.ปราณบุรี และ อบต.ไรเกา ทราบเพื่ อดํ าเนิ นการจัดทําคําสั่งเลื่อน
ระดับแลว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕60
2. การยายพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 ราย ไดแจงมติให อบต.กําเนิดนพคุณ
และ อบต.นาหู กวาง ทราบเพื่ อจั ดทําคําสั่งยายพนักงานไปดํารงตําแหนงใหมแลว ตามหนั งสือจังหวั ดฯ
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕60
3. การโอนพนักงานสวนตําบล จํานวน 10 ราย ไดแจงมติให อบต.ไร ใหม,
อบต.ศิลาลอย, อบต.สามกระทาย, อบต.เขาแดง, อบต.หนองตาแตม, อบต.ปราณบุรี, อบต.วังกพง และ
อบต.นาหูกวาง ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งใหโอน/รับโอนพนักงานสวนตําบล และสงตัวเดินทางไปรับตําแหนง
ใหมแลว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕60
4. การโอนข า ราชการประเภทอื่ น มาบรรจุ แ ต ง ตั้ ง เป น พนั ก งานส ว นตํ า บล
จํานวน 3 ราย ไดแจงมติให อบต.อาวนอย, อบต.หนองพลับ และ อบต.ปากน้ําปราณ ประสานกับตน
สังกัดของพนักงานสวนทองถิ่นที่จ ะรับโอน เพื่อจัดทําคํ าสั่งรับโอนและวันใหพนจากตําแหนงเปนวั น
เดียวกัน แลวสงตัวผูขอโอนเดินทาง มารับตําแหนงใหมตามคําสั่งแลวตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 29
พฤศจิกายน ๒๕60
หนา ๒ จาก 38
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5. พนั ก งานส ว นตํ า บลขอลาออกจากราชการ จํ า นวน 1 ราย ได แ จ ง ให
อบต.หนองตาแตม ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งใหพนักงานสวนตําบลลาออกจากราชการแลว ตามหนังสือ
จังหวัดฯ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕60
6. พนักงานจางขอลาออกจากราชการ จํานวน 8 ราย ไดแจงให อบต.รอนทอง,
อบต.พงศประศาสน, อบต.แมรําพึง, อบต.หินเหล็กไฟ, อบต.เกาะหลัก, อบต.ศิลาลอย, อบต.ชางแรก
และ อบต.นาหูกวาง ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งใหพนักงานจางลาออกจากราชการแลว ตามหนังสือจังหวัดฯ
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕60
7. การขอเปลี่ยนแปลงกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง จํานวน 1 ตําแหนง ได
แจงให อบต.หนองตาแตม ทราบเพื่อดําเนินการจัดทําประกาศเปลี่ยนแปลงกรอบอัตรากําลังพนักงาน
จางแลว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕60
8. การจางพนักงานจางและการตอสัญญาจางขององคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 54 ราย ไดแจงให อบต.ทับใต, อบต.ศิลาลอย, อบต.ชางแรก, อบต.ไชยราช, อบต.ปากแพรก,
อบต.ทองมงคล, อบต.ชัยเกษม, อบต.ปราณบุรี, อบต.บึงนคร, อบต.หนองพลับ และ อบต.บอนอก
ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งจาง /คําสั่งตอสัญญาจาง ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕60
9. การนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณการบริหาร เพื่อลด
ระยะเวลาในการดํ า รงตํ า แหน ง บริ ห าร ได ร ายงานให ก.อบต.ตรวจสอบออกหนั ง สื อ รั บ รองแล ว
ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕60
10. การยื่ น เสนอขอรั บ การประเมิน ประสิทธิ ภําและประสิทธิ ผ ลการปฏิ บั ติ
ราชการเพื่ อ เสนอขอรั บ เงิ น ประโยชน ต อบแทนอื่ น เป น กรณี พิ เ ศษ (โบนั ส ) ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ.2561 อยูระหวางแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดตัวชี้วัด
11. ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบต.
ประจํ าปงบประมาณ 2560 ไดแจงผลการประเมินให อบต. จํานวน ๒๔ อบต. ดําเนินการแตงตั้ ง
คณะกรรมการพิ จ ารณาการจ า ยเงิน และดํ า เนิ น การจ ายเงิ น ตามมติข องคณะกรรมการต อไปแล ว
ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕60
12. ขอใหถอดถอนนายสรศักดิ์ จันทรสิริรักษ ประธานสภา อบต.หนองพลับ
ออกจากการเปนคณะกรรมการ ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดแจงใหผูรองทราบแลว ตามหนังสือ
จังหวัดฯ ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560
13. การรองเรียนกรณีการปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ
ไดรายงานใหศูนยดํารงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธทราบแลว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 8 ธันวาคม ๒๕60
14. การพิจารณาผลการสอบสวนขอเท็จจริงการขอใหโอนพนักงานสวนตําบล
กรณีมีเหตุผลความจําเปน ไดรายงานให ก.อบต. ทราบแลว และแจงนายอําเภอบางสะพานนอย ดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 21 ธันวาคม ๒๕60
15. ผลการพิจารณาวินัยพนักงานสวนตําบล ไดแจงมติให อบต.ปากน้ําปราณ
ทราบ เพี่อจัดทําคําสั่งลงโทษแลว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 21 ธันวาคม ๒๕60
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
หนา ๓ จาก 38
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3.2 เรื่องหารือการรักษาราชการแทนปลัดองคการบริหารสวนตําบลทับใต
ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดหารือการรักษาราชการแทนปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลทับใต กรณีผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหารสวนตําบลทับ
ใตปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลทับใต มีตําแหนงหนาที่ราชการลําดับอาวุโสตามแบบ
แผนของทางราชการต่ํ า กว า ผู อํ า นวยการกองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล อ มในขณะป จ จุ บั น มี ค วาม
เหมาะสมหรือไม
สํ า นั ก งาน ก.อบต. ได ต อบข อ หารื อ ในประเด็ น ดั ง กล า ว ว า ตามประกาศ
ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงาน
ของพนั กงานส ว นตํ า บล และกิ จ การอัน เกี่ยวกับ การบริห ารงานบุคคลในองคการบริห ารสว นตําบล
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2558 ขอ 18 กําหนดใหกรณีที่ไมมีปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือมีแตไมสามารถ
ปฏิบัติราชการได ใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลหลายคน ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
คนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือมี
แตไมสามารถปฏิบัติราชการได ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งพนักงานสวนตําบลในองคการ
บริหารสวนตําบลซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
เปนผูรักษาราชการแทน หากขอเท็จจริงปรากฏวาคําสั่งแตงตั้งผูอํานวยการกองชางรักษาราชการแทน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทับใตเปนไปโดยชอบตามประกาศที่อางถึงขางตน คําสั่งดังกลาวจึงเปน
คําสั่งโดยชอบและมีผลบังคับใชจนกวาจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้น แมตอมาจะมีผูอื่นที่มี
ลําดับอาวุโสตามแบบแผนของทางราชการมากกวาผูรักษาราชการแทนดังกลาวก็ตาม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ โดยมีขอสังเกตของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ ก.อบต.จังหวัด เคยมี
ขอแนะนําให อบต.ทับใต ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการตามหลักอาวุโสเกี่ยวกับการ
แตงตั้งผูรักษาราชการแทน
3.3 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
กรณีที่มีเหตุผลความจําเปน พ.ศ. 2560
ด ว ย ก.อบต. ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/2560 เมื่ อ วั น ที่ 12 ตุ ล าคม 2560
ไดมีมติกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกรณีที่มีเหตุผลความ
จําเปน พ.ศ. 2560 ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 8/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560
ซึ่งกําหนดใหมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดขึ้นเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งนี้ใหมี
ผลใชบังคับโดยตรงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตไมรวมกรุงเทพมหานคร โดยมาตรฐานทั่วไปดังกลาว
สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
เพื่อ ใหการบริห ารงานขององคก ารบริห ารสว นตํา บลและการปฏิบัติร าชการ
ของพนัก งานสว นตํา บลเปน ไปอยางมีป ระสิท ธิภ าพ หรือ เพื่อ แกไขปญหาความขัดแยงที่เ กิด ขึ้น ใน
พื้น ท ี่ระหวางพนักงานสวนตําบลกับนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือผูนําชุมชน และไมสามารถ
ดําเนินการโอนพนักงานสวนตําบลระหวางองคการบริหารสวนตําบลตามหลักความสมัครใจได จึงได
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กํ า หนดให มี ค ณะอนุ ก รรมการจํ า นวนสองระดั บ ได แ ก คณะอนุ ก รรมการระดั บ ส ว นกลางและ
คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด สําหรับคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด มีจํานวนหาคน ประกอบดวย
1) รองผูวาราชการจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย เปนประธานอนุกรรมการ
2) บุคคลซึ่ง ก.อบต.จังหวัด คัดเลือกจากผูที่มีความรูดานกฎหมายจํานวนหนึ่งคน
และดานรัฐศาสตรหรือการบริหารราชการแผนดิน จํานวนหนึ่งคน
3) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายจํานวนหนึ่งคน
4) ทองถิ่นจังหวัด
5) ขาราชการหนึ่งคนเปนเลขานุการ และผูชวยเลขานุการไดอีกไมเกินสองคน
อนุกรรมการที่ ก.อบต.จังหวัด คัดเลือกตาม (2) ไมใหแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงใด ๆ ในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นในระดับจังหวัด และใหมีวาระ
การดํ ารงตํ าแหน งเท ากับผู ทรงคุ ณวุฒิ ใน ก.อบต. โดยคณะอนุ กรรมการ มีอํานาจหน าที่ ในการแสวงหา
ขอเท็ จจริ งและรวบรวมพยานหลักฐานที่ เกี่ ยวข องกั บการบริ หารงานขององคการบริหารสวนตําบลและ
การปฏิ บัติราชการของพนักงานสวนตําบลที่ไมมีประสิ ทธิภาพ หรื อปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในพื้นที่
เสนอความเห็นและแนวทางดําเนินการการเกี่ยวกับการโอนพนักงานสวนตําบล เสนอแนะการแกไขปรับปรุง
การกําหนดรายละเอียด เพื่อปฏิบัติตามประกาศนี้ ตอ ก.อบต. (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.4 การป อ งกั น ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การ
บริหารงานบุคคลของพนักงานสวนทองถิ่น
กรมสงเสริ มการปกครองทองถิ่ น ไดแจงใหทราบวา ศาลปกครองอุบลราชธานีได มี
หมายแจงคําบังคับถึงกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาใหกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ผูถูกฟองคดี ที่ 6 ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี เปนเงินจํานวน 69,464.43 บาท
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของตนเงิน จํานวน 68,800 บาท นับถัดจากวันฟองคดีเปนตนไป
จนกวาจะชําระเสร็จ เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดพิจารณาเห็นวา การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของ ก.ท.จ.
สระบุรี ผูถูกฟองคดี ที่ 1 และ ก.อบต.จังหวัดอุบลราชธานี ผูถูกฟองคดี ที่ 3 ตามที่กําหนดในมาตรา 23 ถึง
มาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 เปนการปฏิบัติหนาที่ใน
ภารกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ผูถูกฟองคดี ที่ 6 และเมื่อการกระทําของ ก.ท.จ.สระบุรี และ
ก.อบต.จังหวัดอุบลราชธานี เปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ผูถูกฟองคดี
ที่ 6 ในฐานะหนวยงานเจาของภารกิจ จึงตองรับผิดตอผูฟองคดีในผลของการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานสวนทองถิ่น จึงขอความรวมมือ ก.อบต.จังหวัด ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับของทางราชการโดยเครงครัด และหากการปฏิบัติหนาที่ราชการของ ก.อบต.
จังหวัด เปนการกระทําละเมิด ตามมาตรา 420 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นไดชดใชคาเสียหายใหแกผูที่เกี่ยวของแลว จะตองมีการดําเนินการตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 เพื่อหาตัวผูที่ตองรับผิดในกรณีดังกลาว (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่ องการอนุ ญาตผูสมัครเขา รับการสรรหาขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร
ผูชวยเลขานุการ
องคการบริหารสวนตําบลทับใต ไดรายงานขอความเห็นชอบใหพนักงานสวน
ตําบลสมัครเขารับการสรรหาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร
จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายถนอมศั ก ดิ์ มากชุ ม โค ตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการกองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดลอม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับตน)
2. นางสาวเสาวคนธ ลุนละวงษ ตําแหนง หัวหนาฝายการเงิน (นักบริหารงาน
การคลัง ระดับตน)
ขอระเบียบ
๑. หนั งสื อสํ านั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว 135
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การอนุญาตผูสมัครเขารับการสรรหาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจงแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ ไดมีประกาศ
รับสมัครขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล และพนักงานเมือง
พั ท ยาให ดํ ารงตํ าแหน งสายงานผู บ ริ ห าร ลงวั น ที่ 2 พฤศจิ ก ายน 2560 การที่ป ระกาศรั บ สมั ค ร
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารกําหนดใหนายกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอนุญาตใหขาราชการหรือพนั กงานสว นทองถิ่น เข ารับ การสรรหาตามประกาศรับสมัคร
มีวัตถุประสงคเพื่อเปนหลักฐานวา นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับทราบและอนุญาตใหสมัครเขา
รับการสรรหาแลว เพราะอาจไดรับการแตงตั้งไปดํารงตําแหนงที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ดังนั้น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดไมมีนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หากขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นสมัครเขารับการสรรหา การอนุญาตเขารับการสรรหาของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึง
เปนการบริหารงานบุคคลที่ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล หรือคณะกรรมการพนักงาน
เมืองพัทยา แลวแตกรณี ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบันที่ 85/2557 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2557 เมื่อคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล หรือคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา เห็นชอบแลว ให
ปลั ดองคกรปกครองส วนท องถิ่น ปฏิบัติหนาที่น ายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกรณีไมมีป ลัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูรักษาราชการแทนปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติหนาที่นายก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูลงนามในหนังสืออนุญาต
กรณีมีเหตุจําเปนไมอาจเสนอเรื่องตอคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล หรือคณะกรรมการ
พนักงานเมืองพัทยา ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติหนาที่
นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกรณีไมมีปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูรักษาราชการแทน
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนทองถิ่นลงนามอนุญาตใหสมัคร
สรรหา แลวเสนอเรื่องตอคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล หรือคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา ใหความเห็นชอบ
ภายในเดือนธันวาคม 2560
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ความเห็นของฝายเลขาฯ
ฝ า ยเลขานุ ก าร ได ต รวจสอบหนั ง สื อรั บ รองจากนายกองคก ารบริ ห าร
สวนตําบล อนุญาตใหพนั กงานสวนตําบลสมัครสรรหาใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร ปรากฎว า
ผูรักษาราชการแทนปลัดองคการบริหารสวนตําบลทับใตปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบล
ทับใต ไดลงนามอนุญาตใหสมัครสรรหา เปนที่เรียบรอยแลว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ และมีสังเกตของคณะกรรมการฯ กรณีที่ผูรักษาราชการแทนปลัด
อบต.ทับใต ไมปฏิบัติตามมติ ก.อบต.จังหวัด ที่เคยมีขอแนะนําให อบต.ทับใต พิจารณาเปลี่ยนแปลง
คําสั่งใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการตามหลักอาวุโส
๔.2 เรื่องการเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นใน
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
ผู ช ว ยเลขานุ ก าร
อบต.หวยทราย อําเภอเมืองฯ และ อบต.หาดขาม อําเภอกุยบุรี ขอความเห็นชอบ
เลื่อนระดับ และแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นในระดับชํานาญการ จํานวน 3 ราย ดังนี้
๑. อบต.หวยทราย ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับ และแตงตั้งพนักงานสวนตําบลให
ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น จํานวน 2 ราย ดังนี้
1.1 ขอความเห็ นชอบเลื่อนระดั บและแตงตั้ ง นางสาวฐิตารีย คงสิ นอิ สรางค
วุฒิ รป.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ขั้น 21,880 บาท เลขที่
ตําแหนง 2๙-๓-01-3803-๐๐๑ สํานักงานปลัด อบต. ซึ่งไดดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจาก
ระดั บ 3 และตํ าแหน งประเภทวิ ชาการ ระดั บปฏิ บั ติการ โดยมี ระยะเวลารวมกั นในการปฏิ บั ติ งานดาน
วิชาการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว 4 ป - เดือน (วันที่ 1 พ.ย.56 – 10 พ.ย.60) ผานการ
ประเมิน ผลงานจากคณะกรรมการและประเมิ นคุณลักษณะบุคคลจากผูบังคับ บัญชาตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ในตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ ขั้น ๒2,170 บาท
เลขที่ตําแหนงเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕60 (หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.6/1203 ลงวันที่ 18 กันยายน 2558 เรื่องการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชนในการบรรจุและ
แตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับรองคุณวุฒิ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด เพื่อประโยชนในการบรรจุและ
แตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
1.2 ขอความเห็ นชอบเลื่ อนระดั บและแต งตั้ง วาที่รอยตรีสุศรวัส บํารุงผล
วุฒิ ปวส. (ชางเทคนิคคอมพิวเตอร) ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ขั้น 14,030 บาท เลขที่
ตําแหนง 2๙-๓-11-4101-๐๐2 กองสวัสดิการสังคม ซึ่งไดดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสาย
งานที่เริ่มตนจากระดับ ๒ และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลารวมกันในการ
ปฏิบัติงานดานธุรการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ มาแลว 4 ป 11 เดือน (วันที่ 17 ธ.ค.55 – 4 ธ.ค.60)
ผ า นการประเมิ น ผลงานจากคณะกรรมการและประเมิ น คุ ณลั กษณะบุ ค คลจากผู บั งคั บ บั ญชาตาม
หลั กเกณฑ ที่กํ า หนด ให ดํ า รงตํ าแหน ง ในระดั บ ที่ สู งขึ้ น ในตํ า แหน งเจ าพนั กงานธุ ร การชํ านาญงาน
ขั้น 14,070 บาท เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 4 ธันวาคม ๒๕60
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2. อบต.หาดขาม ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้ง นางสาวอุบล กุญแจนาค
วุฒิ บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) ตําแหนง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ขั้น 22,600 บาท เลขที่ตําแหนง
2๙-๓-04-3102-๐๐๑ กองคลัง ซึ่งไดดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 และตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานดานวิชาการพัสดุ หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลว 6 ป 1 เดือน (วันที่ 23 มิ.ย.53 – 12 ธ.ค.60 โดยระยะเวลาตั้งแต 23 มิ.ย.53 –
19 ก.พ.56 นํามานับรวมเปนระยะเวลาที่เกี่ยวของเกื้อกูลไดครึ่งหนึ่งตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 61 ลงวันที่ 29 ธ.ค.58) ผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการ
และประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผูบังคับบัญชาตามหลักเกณฑที่กําหนดใหดํารงตําแหนงในระดับที่
สูงขึ้นในตําแหนง นักวิชาการพัสดุชํานาญการ ขั้น ๒2,620 บาท เลขที่ตําแหนงเดิมและสังกัดเดิม
ตั้งแตวันที่ 12 ธันวาคม ๒๕60
ขอระเบียบ
๑. หนัง สือ สํา นัก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๒๕
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระบบแทง
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจงซักซอมแนวทางการเลื่อนระดับ
การไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการในสายงานวิชาชีพ และการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน กรณีการเลื่ อนระดับครั้งแรกของตําแหนงแตละประเภทตําแหน ง
เชน การเลื่อนระดับประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงาน ไประดับชํานาญงาน ใหใชวิธีการประเมินผลงาน
โดยใชหลักเกณฑการเลื่อนระดับนอกระดับควบของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๑ และระดับ ๒ และเทียบ
ระดับตําแหนงจากระบบซีเปนระบบแทงตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๐
ลงวัน ที ่ ๑๕ กัน ยายน ๒๕๕๘ เรื ่อ ง มาตรฐานทั ่ว ไปเกี ่ย วกับ อัต ราตํ า แหนง และมาตรฐานของ
ตําแหนง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอนุโลม
๒. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๐ ลงวันที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘
การเลื่อนในระดับชํานาญงาน
ดํ ารงตํ าแหน งหรื อเคยดํ ารงตํ าแหน งสายงานเริ่ มต นจากระดั บ ๑/๒ และ
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยตองมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของตําแหนงที่
จะแตงตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
๑. ไมนอยกวา ๖ ป สําหรับผูมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยาง
อื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
๒. ไมนอยกวา ๕ ป สําหรับผูมีประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยาง
อื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
๓. ไมนอยกวา ๔ ป สําหรับผูมีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยาง
อื่นที่เทียบได ไม ต่ํากวานี้ในสาขาวิชาหรื อทางที่ตรงตามคุ ณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
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การเลื่อนในระดับชํานาญการ
ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงสําหรับสายงานเริ่มตนจากระดับ ๓ และ
ประเภทวิช าการระดับ ปฏิบั ติการ โดยตองมี ระยะเวลารวมกัน ในการปฏิ บัติ งานในลั กษณะงานของ
ตําแหนงที่จะแตงตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
๑. ไมนอยกวา ๖ ป สําหรับผูมีปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
๒. ไมนอยกวา ๔ ป สําหรับผูมีปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
๓. ไมนอยกวา ๒ ป สําหรับผูมีปริญญาเอก หรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไม
ต่ํากวานี้ ในสาขาวิช าหรื อทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตํ าแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
๓. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕
และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๑๙๐ การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนง
ที่กําหนด เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ในตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๑ และระดับ ๒ ....ฯลฯ
ขอ ๑๙๑ การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนง
ที่กาํ หนด เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ในตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๓ …..ฯลฯ
ความเห็นของฝายเลขาฯ
ฝายเลขานุการ ไดตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานสวนตําบลดังกลาวแลว
มีคุณสมบัติครบถวนทั้งระยะเวลาในการดํารงตําแหนง อัตราเงินเดือน และไดผานการประเมินผลงาน
จากคณะกรรมการประเมินผลงานแลวผานการประเมินตามเกณฑ จึงเห็นควรใหเลื่อนระดับดังกลาว
ตามที่ขอความเห็นชอบได
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
4.3 เรื่องการยายพนักงานสวนตําบล
ผูชวยเลขานุการ
อบต.ทรายทอง อําเภอบางสะพานนอย ขอความเห็นชอบยาย นางสุภาพร โพธิ์ทอง
วุฒิ รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ขั้น 25,970 บาท เลขที่
ตําแหนง 29-3-01-3103-๐๐1 สํานักงานปลัด อบต. ใหดํารงตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ขั้น 25,970 บาท เลขที่ตําแหนง 29-3-01-3102-๐๐1 สํานักงานปลัด อบต. อบต.ทรายทอง
ขอกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนัก งานสวนตําบลจังหวัด ประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๒๔
ตุลาคม ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๑๕๔ การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงอีกตําแหนงหนึ่ง ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในประเภท
และระดับเดียวกันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ดังตอไปนี้
หนา ๙ จาก 38

- ๑๐ -

(1) กรณีการยายไปดํารงตําแหนงประเภทและระดับเดียวกันที่วางในแผน
อัตรากําลังสามป ผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
(2) กรณีการยายสับเปลี่ยนตําแหนงกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผูนั้น
ตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
ขอ 156 การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารง
ตําแหน งในสายงานและประเภทเดิ ม ใหสั่งยายไปแตงตั้ งใหดํ ารงตําแหนงในระดับเดิมและใหไดรับ
เงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ ตองเปนตําแหนงวางในแผนอัตรากําลังสามป หรือเปนการยายสับเปลี่ยนใน
ตําแหนงเดียวกัน
ขอ 157 การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน หรือประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน ใหกระทํา
ไดในกรณีเปนตําแหนงประเภทและระดับเดียวกัน ใหสั่งยายไปดํารงตําแหนงสายงานอื่นนั้นในประเภท
และระดับเดียวกัน โดยใหไดรับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ พนักงานสวนตําบลผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นแตไมจําตองเปนผูไดป ฏิบัติร าชการเกี่ย วกับ งานนั้น หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมากอน และใหดําเนินการดังนี้ ฯลฯ
ขอ 158 กรณีการยายพนักงานสวนตําบลที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น และปจจุบัน
ไมไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป หากจะยายพนักงานสวนตําบลผูนั้นไป
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไปผูนั้นจะตองเปนผูที่สอบแขงขันหรือ
สอบคัดเลือกไดในตําแหนงซึ่งอยูในสายงานที่จะยายและบัญชีการสอบแขงขันไดหรือสอบคัดเลือกยังไม
ถูกยกเลิกดวย ฯลฯ
ความเห็นของฝายเลขาฯ
ฝ า ยเลขาฯ ได ตรวจสอบแล ว เปน การย ายประเภทและระดั บ เดี ย วกั น ใน
ตําแหนงที่วางตามแผนอัตรากําลังสามป จึงเห็นควรใหพนักงานสวนตําบลยายตําแหนงได
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 27 ธันวาคม ๒๕60

๔.4 เรื่องการโอนพนักงานสวนตําบล
ผูชวยเลขานุการ
อบต.สามร อยยอด อบต.ไร ใหม อํ าเภอสามร อยยอด, อบต.หาดขาม อบต.กุยบุ รี
อบต.เขาแดง อําเภอกุยบุรี, อบต.ชัยเกษม อําเภอบางสะพาน และ อบต.ชางแรก อําเภอบางสะพานนอย
ขอความเห็นชอบโอนพนักงานสวนตําบล จํานวน 8 ราย ดังนี้
1. อบต.สามรอยยอด ขอความเห็นชอบโอนพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 ราย
ดังนี้
1.1 ขอความเห็นชอบรับโอน นายเฉลิมเดช รุงเรือง ตําแหนง เจาพนักงาน
พั สดุ ชํ านาญงาน ขั้ น 18,810 บาท เลขที่ ตํ าแหน ง 29-๓-04-4203-0๐1 กองคลั ง อบต.เขาจ าว
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งไดปฏิบัติงานใน อบต. มาแลว 2 ป 6 เดือน (2 มิ.ย.58) มาดํารง
ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน ขั้น 18,810 บาท เลขที่ตําแหนง 29-๓-04-4203-0๐1 กองคลัง
อบต.สามรอยยอด อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย อบต.สามรอยยอด ยินดีรับโอน
พนั ก งานส ว นตํ า บลดั ง กล า ว และ อบต.เขาจ า ว ซึ่ ง เป น ต น สั ง กั ด ไม ขั ด ข อ งในการให โ อน
(หาประสบการณ)
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1.2 ขอความเห็นชอบให นางสาวขวัญใจ สุดถนอม ตําแหนง นักวิเคราะห
นโยบายและแผนชํานาญการ ขั้น 23,080 บาท เลขที่ตําแหนง 2๙-๓-๐1-3103-๐๐1 สํานักงานปลัด อบต.
ซึ่งไดปฏิบัติงานใน อบต. มาแลว 3 ป 1 เดือน (3 พ.ย.57) โอนไปดํารงตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล
ชํานาญการ ขั้น 23,080 บาท เลขที่ตําแหนง 29-3-๐1-3102-๐๐1 สํานักงานปลัด อบต. อบต.ปราณบุรี
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย อบต.ปราณบุรี ยินดีรับโอนพนักงานสวนตําบลดังกลาว และ
อบต.สามรอยยอด ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน (หาประสบการณ)
2. อบต.หาดขาม ขอความเห็นชอบให นางสาวพึงพิศ จันทรชูกลิ่น ตําแหนง
หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) ขั้น 27,480 บาท เลขที่ตําแหนง 2๙-๓-๐1-2101-๐๐1
สํานักงานปลั ด อบต. ซึ่ งไดป ฏิบัติงานใน อบต. มาแลว 2 ป 10 เดือน (30 ม.ค.58) โอนไปดํารง
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) ขั้น 27,480 บาท เลขที่ตําแหนง 29-3-๐12101-๐๐1 สํานักงานปลัด อบต. อบต.กุยเหนือ อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย อบต.กุยเหนือ
ยินดีรับโอนพนักงานสวนตําบลดังกลาว และ อบต.หาดขาม ซึ่งเปนตนสังกัด ไมขัดของในการใหโอน
(หาประสบการณ)
3. อบต.กุยบุรี ขอความเห็นชอบให นายศุภโชค ดีตลอด ตําแหนง นายชางสํารวจ
ชํานาญงาน ขั้น 19,970 บาท เลขที่ตําแหนง 2๙-๓-๐5-4703-๐๐1 กองชาง ซึ่งไดปฏิบัติงานใน อบต.
มาแลว 4 ป 6 เดือน (1 มิ. ย.56) โอนไปดํารงตําแหนง นายชางโยธาชํานาญงาน ขั้น 19,970 บาท
เลขที่ ตํ าแหน ง 18-2-๐5-4701-๐๐1 กองช าง เทศบาลเมืองไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โดย เทศบาลเมืองไรขิง ยินดีรับโอนพนักงานสวนตําบลดังกลาว และ อบต.กุยบุรี ซึ่งเปนตนสังกัดไม
ขัดของในการใหโอน (ดูแลครอบครัว และหาประสบการณ)
4. อบต.เขาแดง ขอความเห็นชอบรับโอน นางสาวศันสนีย เปรมปรีดิ์ ตําแหนง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ขั้น 24,010 บาท เลขที่ตําแหนง 29-๓-01-3102-0๐1 สํานักงานปลัด อบต.
อบต.หาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งไดปฏิบัติงานใน อบต. มาแลว 6 ป 6 เดือน (1 มิ.ย.54)
มาดํารงตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ขั้น 24,010 บาท เลขที่ตําแหนง 29-๓-013103-0๐1 สํานักงานปลัด อบต. อบต.เขาแดง อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย อบต.เขาแดง
ยินดีรับโอนพนักงานสวนตําบลดังกลาว และ อบต.หาดขาม ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน
(หาประสบการณ)
5. อบต.ชัยเกษม ขอความเห็นชอบให นายไตรรัตน มีอารีย ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน
ชํานาญการ ขั้น 24,490 บาท เลขที่ตําแหนง 2๙-3-๐1-3801-๐๐1 สํานั กงานปลัด อบต. ซึ่งได
ปฏิ บั ติงานใน อบต. มาแล ว 8 ป - เดือน (16 พ.ย.52) โอนไปดํารงตําแหนง นักพัฒ นาการกีฬ า
ปฏิบัติการ ขั้น 24,010 บาท เลขที่ตําแหนง 29-1-๐1-3807-๐๐1 ฝายสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนจังหวัดประจวบคีรีขันธ อําเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย องคการ
บริหารสวนจังหวัดประจวบคีรีขันธ ยินดีรับโอนพนักงานสวนตําบลดังกลาว และ อบต.ชัยเกษม ซึ่งเปน
ตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน (หาประสบการณ)
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6. อบต.ช า งแรก ขอความเห็ น ชอบให นางสุ ภ าพร อารี ร าษฏร ตํ า แหน ง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) ขั้น 32,450 บาท เลขที่ตําแหนง
2๙-๓-๐0-1101-๐๐1 ซึ่งไดป ฏิบัติงานใน อบต. มาแล ว 2 ป 7 เดือน (1 พ.ค.58) โอนไปดํารง
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) ขั้น 32,450 บาท เลขที่
ตําแหนง 2๙-3-๐0-1101-๐๐1 อบต.ปากแพรก อําเภอบางสะพานน อย จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ
โดย อบต.ปากแพรก ยิ น ดีรั บ โอนพนักงานสว นตําบลดังกลาว และ อบต.ชางแรก ซึ่งเปน ตน สังกัด
ไมขัดของในการใหโอน (หาประสบการณ)
7. อบต.ไรใหม ขอความเห็นชอบให นางพรจิต อินทรพรม ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
ชํานาญงาน ขั้ น 16,570 บาท เลขที่ตําแหนง 2๙-3-๐1-4101-๐๐1 สํ านักงานปลัด อบต. ซึ่งได
ปฏิบัติงานใน อบต. มาแลว 3 ป 3 เดือน (16 ก.ย.57) โอนไปดํารงตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได
ปฏิ บั ติ ง าน ขั้ น 16,340 บาท เลขที่ ตํ า แหน ง 29-2-๐4-4204-๐๐2 กองคลั ง เทศบาลเมื อ ง
ประจวบคีรีขันธ อําเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ ยินดีรับโอน
พนักงานสวนตําบลดังกลาว และ อบต.ไรใหม ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน (ดูแลครอบครัว
และหาประสบการณ)
ขอกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อน ไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๑๖๔ การโอนพนักงานสวนตําบลจากองคการบริหารสวนตําบลหนึ่ง
ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสวนตําบล....ฯลฯ
ขอ ๑๗๕ ภายใตบังคับขอ ๑๖๔ เพื่อประโยชนแกราชการ....ฯลฯ
ความเห็นของฝายเลขาฯ
ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบแลว การโอนของพนักงานสวนตําบลดังกลาว ผูขอโอน
ได ยื่ น คํ า ร องขอโอนด ว ยความสมั ครใจ ประกอบกับ ตน สังกัดยิน ดีใหโ อนโดยรับ รองวาการโอนไม มี
ผลกระทบตอการปฏิบัติงานของ อบต. และ เทศบาล/อบต./สวนราชการ ที่รับโอนมีตําแหนงวางยินดี
รับโอน จึงเห็นควรใหโอนไดตามความประสงค
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 27 ธันวาคม 2560
๔.5 เรื่อง พนักงานสวนตําบลขอลาออกจากราชการ
ผูชวยเลขานุการ
อบต.หาดขาม อําเภอกุยบุรี รายงานขอความเห็นชอบใหนางสาววัชรีวรรณ โตะทอง
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ขั้น 21,620 บาท เลขที่ตําแหนง 29-3-01-4101-001
สํานักงานปลัด อบต. อบต.หาดขาม ขอลาออกจากราชการตั้งแตวันที่ 3 มกราคม 2561 ดวยเหตุ
สูงอายุ (ยื่นหนังสือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 )
ขอระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส วนตํ า บลจั งหวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ เรื่ อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
ขอ ๕ พนักงานสวนตําบลออกจากราชการเมื่อ
(๓) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออก...ฯลฯ
ขอ ๒๔ พนักงานสวนตําบลผูใดประสงคจะลาออกจากราชการใหยื่นหนังสือ
ขอลาออกตอ นายก อบต. ....ฯลฯ
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ความเห็นของฝายเลขาฯ
ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบแลวการยื่นหนังสือลาออกดังกลาวไดปฏิบัติถูกตองตาม
หลักเกณฑที่กําหนด โดยนายก อบต. ไดอนุญาตใหลาออกได และพนักงานสวนตําบลดังกลาวไมอยู
ระหว า งถู กสอบสวนทางวิ นั ย หรื อตองหาคดีอาญา หรือมีห นี้สิน ในทางราชการผูกพัน กับ ตน สัง กั ด
จึงเห็นควรใหลาออกไดตามที่ นายก อบต. อนุญาต
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
๔.6 เรื่อง พนักงานจางขอลาออกจากราชการ
ผูชวยเลขานุการ
อบต.วังกพง อําเภอปราณบุรี, อบต.หวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน, อบต.หวยยาง
อําเภอทับสะแก, อบต.อาวนอย อําเภอเมืองฯ และ อบต.ทองมงคล อบต.พงศประศาสน อําเภอบางสะพาน
ขอความเห็นชอบใหพนักงานจางลาออกจากราชการ จํานวน 6 ราย ดังนี้
1. อบต.วังกพง ขอความเห็นชอบให นายมานัด สัจจริง พนักงานจางตามภารกิจ
ตํ า แหน ง พนั ก งานขั บ เครื่ อ งจั กรกลขนาดเบา ค าตอบแทน 11,280 บาท สํ านั กงานปลั ด อบต.
ขอลาออกจากราชการ เนื่องจากประกอบกิจการสวนตัว ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอ
ลาออกวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตใหยื่นหนังสือลาออกลวงหนานอยกวา ๓๐ วันได)
2. อบต.หวยสัตวใหญ ขอความเห็นชอบให นายปฏิภาณ แกวละเอียด พนักงาน
จางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟา คาตอบแทน 13,080 บาท กองชาง ขอลาออกจากราชการ
เนื่องจากประกอบธุรกิจสวนตัว ตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออกวันที่ 18 ตุลาคม ๒๕60
นายก อบต. อนุญาตใหยื่นหนังสือลาออกลวงหนานอยกวา ๓๐ วันได)
3. อบต.หวยยาง ขอความเห็นชอบให นางสาววราภรณ คงหนุน พนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนายชางเขียนแบบ คาตอบแทน 11,850 บาท กองชาง ขอลาออกจากราชการ
เนื่ องจากประกอบธุ ร กิ จ ส ว นตั ว ตั้ ง แต วั น ที่ 1 ธั น วาคม ๒๕๖๐ (ยื่ น หนั งสื อขอลาออกวั น ที่ 30
พฤศจิกายน ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตใหยื่นหนังสือลาออกลวงหนานอยกวา ๓๐ วันได)
4. อบต.อาวนอย ขอความเห็นชอบให นายกมล พลศร พนักงานจางตามภารกิจ
ตํา แหน ง พนั ก งานขั บ รถบรรทุ ก ขยะ (ทั ก ษะ) ค า ตอบแทน 10,230 บาท กองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดลอม ขอลาออกจากราชการ เนื่องจากประสบอุบัติเหตุไมสามารถปฏิบัติราชการได ตั้งแตวันที่ 1
ธันวาคม ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออกวันที่ 1 ธันวาคม ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตใหยื่นหนังสือ
ลาออกลวงหนานอยกวา ๓๐ วันได)
5. อบต.ทองมงคล ขอความเห็นชอบให นางสาวอรสุทธิ์ บุญเจือ พนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี คาตอบแทน 13,200 บาท กองชาง ขอลาออก
จากราชการ เนื่องจากไดรับการบรรจุเปนขาราชการ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ๒๕๖1 (ยื่นหนังสือขอ
ลาออกวันที่ 7 ธันวาคม ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตใหยื่นหนังสือลาออกลวงหนานอยกวา ๓๐ วันได)
6. อบต.พงศประศาสน ขอความเห็นชอบให นางสาวอรวรรณ สดใส พนักงานจาง
ตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน คาตอบแทน 10,380 บาท สํานักงานปลัด อบต.
ขอลาออกจากราชการ เนื่องจากประกอบธุรกิ จสว นตัวและดูแลบุต ร ตั้งแตวันที่ 1 ตุล าคม ๒๕๖๐
(ยื่นหนังสือขอลาออกวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕60 )
หนา ๑๓ จาก 38

- ๑๔ -

ขอระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนัก งานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗
ขอ ๕๕ ในสัญญาจาง พนักงานผูใดประสงคจะลาออกใหยื่น หนังสือขอ
ลาออกตอ นายก อบต....ฯลฯ
๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
ขอ ๕ พนักงานสวนตําบลออกจากราชการเมื่อ
(๓) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออก...ฯลฯ
ขอ ๒๔ พนักงานสวนตําบลผูใดประสงคจะลาออกจากราชการใหยื่นหนังสือ
ขอลาออกตอ นายก อบต. ....ฯลฯ
ความเห็นของฝายเลขาฯ
ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบแลวการยื่นหนังสือลาออกดังกลาวไดปฏิบัติถูกตองตาม
หลักเกณฑที่กําหนด โดยนายก อบต. ไดอนุญาตใหลาออกได และพนักงานจางดังกลาวไมอยูระหวาง
ถูกสอบสวนทางวินัย หรือตองหาคดีอาญา หรือมีหนี้สินในทางราชการผูกพันกับตนสังกัด จึงเห็นควรให
ลาออกไดตามที่ นายก อบต. อนุญาต
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
๔.7 เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง

ผูชวยเลขานุการ
อบต.ปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี ขอเปลี่ยนแปลงกรอบอัตรากําลังพนักงาน
จา งตามภารกิ จ (ทั กษะ) ตําแหน ง คนงานทั่ วไป (ทั กษะ) กองคลัง เป น พนั ก งานจ างทั่ วไป ตํ าแหน ง
คนงานทั่ วไป สังกั ดเดิ ม เนื่ องจากไมสามารถดําเนิ นการสรรหาผูที่มีคุณสมบัติมาปฏิบัติงานได จึงขอ
เปลี่ยนแปลงกรอบอัตรากําลังเปนประเภททั่วไปเพื่อใหสามารถสรรหาผูมาปฏิบัติงานทดแทนได
ขอระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานสว นตํา บลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ เรื่ อ ง
หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๓ พนักงานจางมีสามประเภท ดังตอไปนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ
(2) พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ
(3) พนักงานจางทั่วไป
ตําแหนงพนักงานจางลักษณะงานใดจะมีชื่อตามลักษณะงานนั้น กรณี
ที่มีลักษณะงานสนับสนุนหรือสงเสริมการทํางานของพนักงานสวนตําบลตําแหนงใด จะมีชื่อเปนผูชวย
พนักงานสวนตําบลในตําแหนงงานนั้น
ขอ ๗ ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจางเปน
ระยะเวลาสามป โดยให สอดคล องกั บเป าหมายการปฏิ บั ติ ราชการขององค การบริ หารส วนตํ าบลและ
งบประมาณ ทั้งนีต้ ามแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจางที่กําหนดใน หมวด ๓
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กรอบอั ตรากํ าลั งพนั กงานจางขององคการบริ หารสวนตํ าบลตามวรรคหนึ่ ง
จะตองเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบ
ในกรณี ที่มีเหตุผลความจําเปน องคการบริ หารสวนตํ าบลอาจขอเปลี่ยนกรอบ
อัตรากําลังพนักงานจางได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 27 ธันวาคม 2560

๔.8 เรื่อง การจางพนักงานจางและการตอสัญญาจางพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบล
สวนที่ 1 การจางพนักงานจาง
ผูชวยเลขานุการ
อบต.วังกพง อําเภอปราณบุรี, อบต.หาดขาม อบต.สามกระทาย อําเภอกุยบุรี,
อบต.ศาลาลัย อําเภอสามรอยยอด, อบต.นาหูกวาง อําเภอทับสะแก, อบต.รอนทอง อบต.ชัยเกษม
อําเภอบางสะพาน, อบต.อาวนอย อบต.หวยทราย อบต.คลองวาฬ อําเภอเมืองฯ และ อบต.ทับใต
อําเภอหัวหิน ขอความเห็นชอบจางพนักงานจาง จํานวน 29 ราย ดังนี้
1. อบต.วังกพง ขอความเห็นชอบจางพนักงานจาง จํานวน 4 ราย ดังนี้
1.1 ขอความเห็นชอบจางนางสาวรุงธิดา อินฉิม วุฒิ ปวส. เปนพนักงานจาง
ตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ อัตราคาจาง 9,400 บาท กองคลัง (ทดแทนคนเดิม)
1.2 ขอความเห็นชอบจาง นายพรชัย พยัพพฤกษ วุฒิ ม.3 เปนพนักงานจางทั่วไป
ตําแหนง ผูดูแลเด็ก อัตราคาจาง 9,0๐๐ บาท กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (จางใหม)
1.3 ขอความเห็นชอบจาง นายกิตติชัย แสนสุข วุฒิ ม.6 เปนพนักงานทั่วไป
ตําแหนง ผูดูแลเด็ก อัตราคาจาง 9,0๐๐ บาท กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (จางใหม)
1.4 ขอความเห็นชอบจาง นายปรีชาพล มุสิกลัด วุฒิ ปวส. (ไฟฟากําลัง) มีหนังสือ
รับรองประสบการณในการขับรถยนตมาไมนอยกวา 5 ป เปนพนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหนง
พนักงานขับรถยนต (ทักษะ) อัตราคาจาง 9,400 บาท กองชาง (จางทดแทนคนเดิม)
2. อบต.หาดขาม ขอความเห็นชอบจาง นางสาวณัฐวราพร จับใจ วุฒิ บธ.บ. (การบัญชี)
มีประสบการณในการดูแลเด็กไมนอยกวา 5 ป เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ)
อั ตราค าจ าง 9,400 บาท ศู นย พัฒนาเด็ กเล็ กบานโปงกะสัง กองการศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม
(ทดแทนคนเดิม)
3. อบต.ศาลาลัย ขอความเห็นชอบจางพนักงานจาง จํานวน 4 ราย ดังนี้
3.1 ขอความเห็นชอบจาง นางสาวรัตนา แสงจันทร วุฒิ รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร)
และได ศึกษาวิ ชาการคอมพิ วเตอร มาแล ว 6 หน วยกิ ต เป นพนั กงานจ างตามภารกิ จ ตํ าแหน ง ผู ช วย
เจาพนักงานธุรการ อัตราคาจาง 11,5๐๐ บาท กองชาง (ทดแทนคนเดิม)
3.2 ขอความเห็นชอบจาง นางสาวนภาพร ยันตรีสิงห วุฒิ บธ.บ. (บริหารทรัพยากร
มนุษย) เปน พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผู ชวยนักทรัพยากรบุคคล อัตราคาจาง 15,0๐๐ บาท
สํานักงานปลัด อบต. (จางใหม)
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3.3 ขอความเห็น ชอบจาง นายอภิรักษ แกว สกุล วุ ฒิ ม.6 เปน พนักงาน
จางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป อัตราคาจาง 9,0๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (จางใหม)
3.4 ขอความเห็นชอบจาง นายอภิเดช เอี่ยมสําอางค วุฒิ ม.6 เปนพนักงาน
จางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป อัตราคาจาง 9,0๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (จางใหม)
4. อบต.นาหูกวาง ขอความเห็นชอบจางพนักงานจาง จํานวน 2 ราย ดังนี้
4.1 ขอความเห็นชอบจาง นางสาวอัยลดา แกมเกตุ วุฒิ บธ.บ.(การจัดการโลจิสติกส
และปฏิบัติการ) เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ อัตราคาจาง 11,5๐๐ บาท
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ทดแทนคนเดิม)
4.2 ขอความเห็ นชอบจ าง นางกุ สุ มาวดี เยาวมาลย วุ ฒิ อนุ ปริ ญญาศิ ลปศาสตร
(วารสารศาสตรและการประชาสัมพันธ) มีประสบการณในการดูแลเด็กไมนอยกวา 5 ป เปนพนักงานจาง
ตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) อัตราคาจาง 9,400 บาท ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลนาหูกวาง (บานดอนทราย) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ทดแทนคนเดิม)
5. อบต.ร อนทอง ขอความเห็น ชอบจ าง นางนิติกาญจน เชื้อชาย วุฒิ ปวส.
(ช างก อสร าง) เปนพนักงานจ างตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนายช างโยธา อัตราคาจ าง 11,5๐๐ บาท
กองชาง (ทดแทนคนเดิม)
6. อบต.ชัยเกษม ขอความเห็นชอบจางพนักงานจาง จํานวน 4 ราย ดังนี้
6.1 ขอความเห็ น ชอบจ า ง นางสาวมนั ส นั น ท น อ ยผล วุ ฒ ิ ศศ.บ.
(การศึกษาปฐมวัย) เคยปฏิบัติงานดูแลเด็กของทองถิ่นติดตอกันไมนอยกวา 3 ป มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
เลขที่ 58109000489840 เปนพนักงานจางตามภารกิจประเภทผูมีคุณวุฒิ ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
อัตราคาจาง 15,000 บาท สํานักงานปลัด อบต. (จางใหม)
6.2 ขอความเห็ น ชอบจ า ง นางสาวอรวรรณ โต ะ ทอง วุ ฒ ิ ศศ.บ.
(การศึกษาปฐมวัย) เคยปฏิบัติงานดูแลเด็กของทองถิ่นติดตอกันไมนอยกวา 3 ป มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
เลขที่ 58109000491836 เปนพนักงานจางตามภารกิจประเภทผูมีคุณวุฒิ ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
อัตราคาจาง 15,000 บาท สํานักงานปลัด อบต. (จางใหม)
6.3 ขอความเห็นชอบจาง นางสาวจิรัฐิติกาล พจนโรจนอําพันธ วุฒิ ปวส.(การบัญชี)
และได ศึ กษาวิ ชาการคอมพิ วเตอร มาแล ว 6 หน วยกิ ต เป นพนั กงานจ างตามภารกิ จ ตํ าแหน ง ผู ช วย
เจาพนักงานธุรการ อัตราคาจาง 11,5๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (จางใหม)
6.4 ขอความเห็นชอบจาง นางสาวจิณณฐิตา ศรีพิพัฒน วุฒิ วท.บ. (คอมพิวเตอร
แอนิเมชัน) และไดศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาแลว 6 หนวยกิต เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหน ง
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัตราคาจาง 11,5๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (จางใหม)
7. อบต.สามกระทาย ขอความเห็นชอบจางพนักงานจาง จํานวน 3 ราย ดังนี้
7.1 ขอความเห็ นชอบจ าง นางสาวสิ รภั ทร เล งระบํ า วุ ฒิ บธ.บ. (การจั ดการ)
เป นพนั กงานจ างตามภารกิ จ ตํ าแหน ง ผู ช วยนั กวิ ชาการจั ดเก็ บรายได อั ตราค าจ าง 15,0๐๐ บาท
กองคลัง (จางใหม)
7.2 ขอความเห็ นชอบจ าง นางสาวปรั ญญา แย มเปลี่ ยน วุ ฒิ ปวส. (การบั ญชี )
เป นพนั กงานจ างตามภารกิ จ ตํ าแหน ง ผู ช วยเจ าพนั กงานประชาสั มพั นธ อั ตราค าจ าง 11,5๐๐ บาท
สํานักงานปลัด อบต. (จางใหม)
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7.3 ขอความเห็ นชอบจ าง นายสราวุ ฒิ แสงเงิ น วุ ฒิ ม.ศ.3 มี ห นั ง สื อ รั บ รอง
ประสบการณในการขับรถยนตมาไมนอยกวา 5 ป เปนพนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหนง พนักงาน
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา อัตราคาจาง 9,4๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (จางใหม)
8. อบต.ห ว ยทราย ขอความเห็ น ชอบจ า ง นายอนุ ชิ ต เอมโอฐ วุ ฒิ ค.บ.
(ภาษาอังกฤษ) และไดศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาแลว 6 หนวยกิต เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัตราคาจาง 11,5๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (จางใหม)
9. อบต.คลองวาฬ ขอความเห็นชอบจางพนักงานจาง จํานวน 2 ราย ดังนี้
9.1 ขอความเห็ นชอบจ าง นายสมประสงค เกี ยรติ นั ย วุฒิ ปวช. (พณิชยกรรม)
เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได อัตราคาจาง 9,4๐๐ บาท กองคลัง
(จางใหม)
9.2 ขอความเห็ นชอบจ าง นายคณากร อิ นทร ห อย วุ ฒิ ปวส.(เครื่ อ งกล)
เป นพนั กงานจ างตามภารกิ จ ตํ าแหน ง ผู ช วยนายช างเครื่ องกล อั ตราค าจ าง 11,5๐๐ บาท กองช าง
(ทดแทนคนเดิม)
10. อบต.อ า วน อ ย ขอความเห็ นชอบปรั บปรุ งตํ าแหน งพนั กงานจ างและขอจ าง
พนักงานจาง จํานวน 3 ราย ดังนี้
10.1 ขอความเห็ น ชอบปรั บ ปรุ ง ตํ า แหน ง พนั ก งานจ า งทั่ ว ไป ตํ า แหน ง
พนั ก งานขั บ รถบรรทุ ก ขยะ เป น พนั ก งานจ า งตามภารกิ จ ประเภทผู มี ทั ก ษะ ตํ า แหน ง พนั ก งาน
ขับรถบรรทุกขยะ (ทักษะ) และจ างนายสั งข วรพิ น วุ ฒิ ป.4 มี หนังสือรับ รองประสบการณในการ
ขับรถยนตมาไมนอยกวา 5 ป ซึ่งผานการประเมินบุคคลเพี่อแตงตั้งเปนพนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ)
ตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุกขยะ (ทักษะ) อัตราคาจาง 9,400 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
10.2 ขอความเห็ น ชอบปรั บ ปรุ ง ตํ า แหน ง พนั ก งานจ า งทั่ ว ไป ตํ า แหน ง
ผู ดู แ ลเด็ ก เป น พนั ก งานจ างตามภารกิ จ ประเภทผู มี ทั กษะ ตํ า แหน ง ผู ดูแ ลเด็ ก (ทั ก ษะ) และจ า ง
นางสาวอุทัยวรรณ จิรโพธิธรรม วุฒิ ม.6 มีประสบการณในการดูแลเด็กไมนอยกวา 5 ป ซึ่งผานการ
ประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งเป นพนักงานจ างตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) อัตรา
คาจาง 9,400 บาท สํานักงานปลัด อบต.
10.3 ขอความเห็นชอบจาง นายสุริยัน สวัสดีมงคล วุฒิ รป.บ. (การบริหารงานทั่วไป)
เปนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานวิทยุ อัตราคาจาง 9,0๐๐ บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(จางใหม)
จํานวน 4 ราย ดังนี้

11. อบต.ทับใต ขอความเห็นชอบปรับปรุงตําแหนงพนักงานจางและจางพนักงานจาง

11.1 ขอความเห็นชอบปรับปรุงตําแหนงพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ผูดูแลเด็ก
เปนพนักงานจางตามภารกิจประเภทผูมีทักษะ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) และจางนางสาวพรพรรณ
ดอกจันทร วุฒิ ปวช. มีประสบการณในการดูแลเด็กไมนอยกวา 5 ป ซึ่งผานการประเมินบุคคลเพื่อ
แตงตั้งเป นพนักงานจ างตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) อัตราคาจาง 9,400 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทับใต กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
11.2 ขอความเห็นชอบจาง นางสาวสิรีธร สีเมฆ วุฒิ รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร)
เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป อัตราคาจาง 15,0๐๐ บาท กองคลัง
(จางใหม)
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11.3 ขอความเห็นชอบจาง นางสาวสุธาสินี เกิดทอง วุฒิ บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
และได ศึกษาวิ ชาการคอมพิ วเตอรมาแล ว 6 หน วยกิ ต เปน พนั กงานจ างตามภารกิ จ ตํ าแหน ง ผู ช วย
เจาพนักงานธุรการ อัตราคาจาง 11,5๐๐ บาท กองสวัสดิการสังคม (ทดแทนคนเดิม)
11.4 ขอความเห็นชอบจาง นางสาวทักษพร ดอกจันทร วุฒิ ปวส. (การจัดการทั่วไป)
และได ศึกษาวิ ชาการคอมพิ วเตอรมาแล ว 6 หน วยกิ ต เปน พนั กงานจ างตามภารกิ จ ตํ าแหน ง ผู ช วย
เจาพนักงานธุรการ อัตราคาจาง 11,5๐๐ บาท กองสวัสดิการสังคม (ทดแทนคนเดิม)
ขอกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนัก งานสวนตํา บลจังหวัด ประจวบคี รีขัน ธ เรื่อ ง
หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗
ขอ 6 การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของพนักงาน
จางตามขอ 5 ใหเปนไปดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ ใหใชลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ของพนักงานสวนตําบล หรือขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม เวนแตพนักงานจางที่เปนงานที่ตองใชทักษะ
เฉพาะของบุคคลซึ่งมิไดผานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเปนการเฉพาะ ผูนั้นจะตองเปนผูที่
มีความรู ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา 5 ป
ทักษะของบุคคลที่กําหนดในวรรคแรก จะตองสามารถพิสูจนใหเห็นถึงความมี
ทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจางหรือหนวยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได
ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลดวยการทดลองปฏิบัติ
ข อ ๙ การจ างพนั กงานจ า งจะต องได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลกอน....ฯลฯ
ขอ ๒๐ วรรคสาม
ในกรณีที่มีผูผานการเลือกสรรมากกวาจํานวนอัตราวาง และภายหลังมีอัตรา
วางในงานเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคลที่
มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได นายกองคการบริหารสวนตําบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ก็อาจพิจารณาจัดจางผูผานการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรที่ยังไม
หมดอายุก็ได
ความเห็นของฝายเลขาฯ
ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบคุณสมบัติและกระบวนการสรรหาพนักงานจางดังกลาว
แลวมีความเห็นดังนี้
1. พนั ก งานจ า งที่ ข อจ า ง มี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต อ งครบถ ว นตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะ
ตําแหนงที่ขอจาง ตําแหนงที่ขอจางเปนตําแหนงวางตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป
2. อบต. มีคาใชจายดานบุคคลที่คิดคํานวณรวมทุกตําแหนงตามแผนอัตรากําลัง
ป 2561 แลวไมเกินรอยละ ๔๐ ตามที่กฎหมายกําหนด
3. จึงเห็นควรให อบต. ขางตนจางพนักงานจางไดตามระยะเวลาที่ อบต.กําหนด
แตทั้งนี้กรณีพนักงานจางตามภารกิจไมเกินระยะเวลาของแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2561-2563)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
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การพิจารณาของกรรมการ
การจางผูดูแลเด็ก เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการเรียนการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดย
ใหผูที่สําเร็จการศึกษาระดับ ม.3 มาเปนผูดูแลเด็ก ในการดูแลเด็กไมนาที่จะเหมาะสมเพราะการดูแล
เด็กเล็กตั้งแตแรกเกิดจนถึง 5 ขวบ อายุสมองมีการพัฒนา หากมีการพัฒนาที่ไมถูกหลักเกณฑ จะสงผล
ใหเด็กไดรับการพัฒนาไมเต็มที่ จึงนาที่จะใหมีการพัฒนาความรู ความสามารถในการดูแลเด็กเล็ก ใหกับ
ผูดูแลเด็ก หรือสรรหาผูที่มีคุณวุฒิเกี่ยวกับการศึกษาของผูดูแลเด็ก มาปฏิบัติในการเรียนการสอนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหจางพนักงานจาง จํานวน 29 ราย ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 27 ธันวาคม ๒๕60
สวนที่ ๒ การตอสัญญาจางพนักงานจาง
ผูชวยเลขานุการ
อบต.หว ยสั ตวใหญ อําเภอหัว หิน ขอความเห็น ชอบตอสัญญาจ างพนักงานจาง
ตามภารกิ จ ที่ สัญญาจางจะสิ้นสุดในวั นที่ 30 พฤศจิ กายน 2560 และ องคการบริ หารสวนตําบล
ไดประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางที่ขอตอสัญญาจางในครั้งนี้แลวปรากฏวามีผลการปฏิบัติ
เฉลี่ยยอนหลัง ๒ ป ไมต่ํากวาระดับดี และ อบต. ยังคงมีภารกิจที่ตองดําเนินการในตําแหนงที่ขอตอ
สัญญาจาง จํานวน 1 ราย ดังนี้
1. อบต.หวยสัตวใหญ
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ – สกุล
สังกัด
นางสาววรรณีย หงษา
ตําแหนง ผูชวยนักประชาสัมพันธ
คาตอบแทน 17,370 บาท
สังกัด สํานักงานปลัด อบต.

คุณวุฒิ
บธ.บ.

(การบัญชี)

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ยอนหลัง 2 ป
75.00
85.00

ขอตอสัญญาจาง
ตั้งแตวนั ที่...
หมายเหตุ
ถึง….
1 ธ.ค.2560 - - การตอสัญญาจาง พนักงาน
30 พ.ย.2561 ที่ไดรับการตอสัญญาตองมีผล
การปฏิบัตงิ านเฉลี่ยยอนหลัง ๒
ป ไมต่ํากวาระดับดี (ยกเวนการ
จางพนักงานจางในปแรก) และ
อบต. ยั ง คงมี ภ ารกิ จ ที่ ต อ ง
ดําเนินการในตําแหนงที่ขอตอ
สัญญาจาง
- อบต. ได ประเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านแล ว พนั ก งานจ า ง
ดังกลาวผานเกณฑประเมิน

ขอกฎหมาย
๑. ประกาศคณะกรรมการพนัก งานส วนตํ า บลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ เรื่ อ ง
หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๙ การจางพนักงานจางจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลกอนจึงทําสัญญาได โดยพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษใหทําเปน
สัญญาจางไมเกินคราวละสี่ป สําหรับพนักงานจางทั่วไปใหทําสัญญาจางไมเกินคราวละหนึ่งปหรือตาม
โครงการที่มีกําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดไว โดยอาจมีการตอสัญญาได ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและ
ความจําเปนของแตละองคการบริหารสวนตําบล
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ขอ 39 วรรคหก
ในแต ล ะรอบการประเมิ น ให องคก ารบริห ารสว นตําบลนําผลคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางมาจัดกลุมตามผลคะแนนเปน 5 ระดับ คือ ดีเดน ดีมาก ดี
พอใช ปรับปรุง โดยกําหนดชวงคะแนนประเมินของแตละระดับผลการประเมิน ดังนี้
ดีเดน ตั้งแตรอยละ
95 ถึง 100
คะแนน
ดีมาก ตั้งแตรอยละ
85 แตไมถึงรอยละ 95 คะแนน
ดี ตั้งแตรอยละ
75 แตไมถึงรอยละ 85 คะแนน
พอใช ตั้งแตรอยละ
65 แตไมถึงรอยละ 75 คะแนน
ปรับปรุง นอยกวารอยละ 65
คะแนน
ดําเนินการดังนี้

ขอ ๔๔ กรณีที่จะมีการตอสัญญาจางพนักงานจาง ใหองคการบริหารสวนตําบล

(1) องคการบริหารสวนตําบลจะตองมีกรอบอัตรากําลังของพนักงานจาง
จึงจะสามารถดําเนินการตอสัญญาจางได
(2) องค การบริ หารส วนตํ าบลจะตองมีหลักฐานโดยละเอี ยดชั ดเจนที่ แสดงวา
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการที่ดําเนินการอยูนั้น ยังคงมีการดําเนินการตอและจําเปนตองใชพนักงานจาง
ปฏิบั ติงานตอไป หากองค การบริ หารสวนตําบลไม มีแผนงานหรือโครงการที่จํ าเป นตองปฏิ บัติ หรือไม มี
หลักฐานแสดงโดยชัดเจน ใหเลิกจางพนักงานจาง แตตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
(3) ให นํ า ผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานจ า งผู นั้ น มา
ประกอบการพิจารณาในการตอสัญญาจาง โดยผูที่ไดรับการพิจารณาใหตอสัญญาจาง จะตองมีผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยยอนหลัง ๒ ป ไมต่ํากวาระดับดี ทั้งนี้ การตอสัญญาจางใหผูบังคับบัญชาทํา
ความเห็นเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลเพื่อพิจารณาสั่งจาง โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
๒. หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐
สํ า นั กงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ได ซัก ซ อ มเกี่ ย วกั บ การต อ สั ญ ญาจ า ง
พนักงานจางตามภารกิจ ดังนี้
๑. กรณีการตอสัญญาจางพนักงานจางตามภารกิจที่ผานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานนั้นจะตองใชผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ไดรับไมต่ํากวาระดับดี มาประกอบการพิจารณา
ในการตอสัญญาจางใหเปนไปตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ทั้งนี้ ในการพิจารณา
การตอสัญญาจางพนักงานจาง (คนเดิม) วาจะใหมีผลตั้งแตเมื่อไร นั้น ควรพิจารณา ดังนี้
(๑) หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอเรื่องตอสัญญาจางให ก.จ.จ. ,
ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด กอนวันที่ ๑ ตุลาคม ควรพิจารณาใหตอสัญญาจางไดตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม
(๒) หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอเรื่องตอสัญญาจางให ก.จ.จ. , ก.ท.จ.
และ ก.อบต.จังหวัด หลังวันที่ ๑ ตุลาคม แตขอเท็จจริงปรากฏวาพนักงานจางผูนั้นปฏิบัติหนาที่ตอเนื่องมา
โดยตลอด ถึ งแม สั ญญาจ างจะสิ้ นสุ ดลงก็ ตาม ให พิจารณาต อสั ญญาจ างตั้ งแตวั นที่ ๑ ตุลาคม เพื่ อให
สอดคลองกับมาตรา ๕๘๑ ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙)
(๓) หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอเรื่องตอสัญญาจางให ก.จ.จ. ,
ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด หลังวันที่ ๑ ตุลาคม และพนักงานจางมิไดอยูปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่
สิ้นสุดสัญญาจางถึงวันที่ ก.จ.จ. , ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด พิจารณา ก็เปนดุลยพินิจของ ก.จ.จ. ,
ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ในการพิจารณาตอสัญญาจางผูนั้น
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๒. สําหรับพนักงานจางตามภารกิจ ที่ปฏิบัติหนาที่ดูแลเด็กเล็กซึ่งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับการถายโอน นั้น หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําสัญญาจางบุคคลที่ถูกจางนั้น ก็ตอง
ปฏิบัติหนาที่และไดรับสิทธิประโยชน ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ดังนั้น พนักงานจางผูนั้น
ก็มีสิทธิที่จะไดรับการเลื่อนคาตอบแทน เชนเดียวกับพนักงานจางตําแหนงอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ความเห็นของฝายเลขาฯ
ฝา ยเลขานุ การ ไดพิจ ารณาและตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานจางที่ อบต.
เสนอขอตอสัญญาจางแลวมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ขอตอสัญญาจาง
และ อบต. ไดประเมินการปฏิบัติงานแลวมีผลการประเมินเฉลี่ยยอนหลัง ๒ ป ไมต่ํากวาระดับดี โดย
อบต. ยังมีภารกิจที่ตองปฏิบัติในตําแหนงดังกลาวอยูตามประกาศหลักเกณฑ ขอ 44 จึงเห็นควรให
ตอสัญญาจางได ตามที่เสนอขอ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหตอสัญญาจางพนักงานจางได ตามที่เสนอขอ
4.9 เรื่อง การประเมิน พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลใหไ ดรับเงินเดือน
และมีวิทยฐานะระดับชํานาญการ
สวนที่ 1 การเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ
ผู  ช  ว ยเลขานุ ก าร
อบต.หนองตาแต ม อํ า เภอปราณบุ ร ี รายงานขอความเห็ น ชอบให
พนั ก งานครู อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลได ร ั บ เงิ น เดื อ นและมี ว ิ ท ยฐานะระดั บ ชํ า นาญการ
จํา นวน 5 ราย ดั ง นี้
1. นายพรธนาศักดิ์ ใจผาวัง พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล วุฒิ ศษ.ม.
(การบริหารการศึกษา) ตําแหนง ครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.๑ ขั้น 24,290 บาท เลขที่ตําแหนง ๓1962-2
โรงเรียนบานหนองตาแตม (ราชประชานุกูล) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งผานการประเมิน
ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพดานคุณภาพการปฏิบัติงาน และดานผลงานที่เกิด
จากการปฏิ บั ติ หน าที่ จากกรรมการได คะแนนเฉลี่ยแต ละด านไมต่ํากวารอยละ 65 เพื่อใหมีวิทยฐานะ
ครูชํานาญการ รับเงินเดือน อันดับ คศ.๒ ขั้น 24,440 บาท เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 1
พฤศจิกายน ๒๕60
2. นางสาวสุ ภาภรณ พวงเงิ นสกุ ล พนั กงานครู องค การบริ หารส วนตํ าบล
วุ ฒิ ศษ.ม. (การบริ หารการศึ กษา) ตําแหน ง ครู รั บเงิ นเดื อน อั นดั บ คศ.๑ ขั้ น 24,290 บาท เลขที่
ตําแหนง ๓1960-2 โรงเรียนบานหนองตาแตม (ราชประชานุกูล) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ซึ่งผานการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพดานคุณภาพการปฏิบัติงาน
และดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่จากกรรมการไดคะแนนเฉลี่ยแตละดานไมต่ํากวารอยละ 65
เพื่อใหมีวิทยฐานะครูชาํ นาญการ รับเงินเดือน อันดับ คศ.๒ ขั้น 24,440 บาท เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕60
3. นายลิ ขิ ต ถานั น พนั ก งานครู อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล วุ ฒิ ศษ.ม.
(การบริหารการศึกษา) ตําแหนง ครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.๑ ขั้น 24,290 บาท เลขที่ตําแหนง ๓1958-2
โรงเรียนบานหนองตาแตม (ราชประชานุกูล) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งผานการประเมิน
ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพดานคุณภาพการปฏิบัติงาน และดานผลงานที่เกิด
จากการปฏิ บั ติ หน าที่ จากกรรมการได คะแนนเฉลี่ยแต ละด านไมต่ํากวารอยละ 65 เพื่อใหมีวิทยฐานะ
ครูชํานาญการ รับเงินเดือน อันดับ คศ.๒ ขั้น 24,440 บาท เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 1
พฤศจิกายน ๒๕60
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4. นางสาวลภัสรดา นนทขุนทด พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล วุฒิ ศษ.ม.
(การบริหารการศึกษา) ตําแหนง ครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.๑ ขั้น 23,810 บาท เลขที่ตําแหนง ๓1963-2
โรงเรียนบานหนองตาแตม (ราชประชานุกูล) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งผานการประเมิน
ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพดานคุณภาพการปฏิบัติงาน และดานผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหนาที่จากกรรมการไดคะแนนเฉลี่ยแตละดานไมต่ํากวารอยละ 65 เพื่อใหมีวิทยฐานะครู
ชํานาญการ รับเงินเดือน อันดับ คศ.๒ ขั้น 23,940 บาท เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 1
พฤศจิกายน ๒๕60
5. นางวสมถวิล กลิ่นนิรันดร พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล วุฒิ ศษ.ม.
(การบริหารการศึกษา) ตําแหนง ครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.๑ ขั้น 24,290 บาท เลขที่ตําแหนง ๓1957-2
โรงเรียนบานหนองตาแตม (ราชประชานุกูล) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งผานการประเมิน
ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพดานคุณภาพการปฏิบัติงาน และดานผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหนาที่จากกรรมการไดคะแนนเฉลี่ยแตละดานไมต่ํากวารอยละ 65 เพื่อใหมีวิทยฐานะครู
ชํานาญการ รั บเงิ นเดื อน อั นดั บ คศ.๒ ขั้ น 24,440 บาท เลขที่ ตําแหนงและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 1
พฤศจิกายน ๒๕60
ขอระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนัก งานส วนตํา บลจังหวัด ประจวบคีรีขัน ธ
เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหาร
สวนตําบล ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙
ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
เห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบลนํามาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา
ของเทศบาลมาใชกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลกรทางการศึกษาขององคการบริหารสวน
ตําบลโดยอนุโลม
๒. ประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั งหวั ดประจวบคี รี ขันธ เรื่ อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
(การประเมิน ผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ) ลงวันที่
28 กุมภาพันธ 2550
๓. กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะไว ดังตอไปนี้
๓.๑ การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการ
๓.๑.๑ คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
(๑) ดํารงตําแหนงครูมาแลวไมนอยกวา ๖ ป สําหรับผูมี
วุฒิปริญญาตรี, ๔ ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาโท และ ๒ ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาเอก นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท.เทียบเทา
(๒) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.๒
(๓) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมี
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้นยอนหลัง ๒ ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
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การประเมินตามหวงระยะเวลา ดังนี้

๓.๑.๒ ระยะเวลาการยื่น คําขอรับ การประเมิน ใหยื่นคําขอรับ
(๑) ระหวางวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ของทุกป
(๒) ระหวางวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ของทุกป
๓.๑.๓ ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน ๓ ดานดังนี้

วิชาชีพโดยพิจารณาจาก

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้

เรียน การสอน โดยพิจารณาจาก

(๑) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
- การมีวินัย
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
(๒) ด า นคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง าน โดยพิ จ ารณาจาก
(ก) สมรรถนะหลัก
- การมุงผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
(ข) สมรรถนะประจําสายงาน
- การออกแบบการเรียนรู
- การพัฒนาผูเรียน
- การบริหารจัดการชั้นเรียน
(๓) ดานผลงานที่เกิ ดจากการปฏิบั ติหนาที่ในดานการ

- การจัดการเรียนรู
- การพัฒนาวิชาการ
- ผลที่เกิดกับผูเรียน
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ให
พิจารณาจากการปฏิบัติจริง และเอกสารรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ที่ผูยื่นคําขอรับการ
ประเมินเสนอ
๓.๑.๔ เกณฑการตัดสิน
ผูที่ผา นเกณฑก ารประเมิน ตอ งไดค ะแนนแตล ะดา น
จากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ย ไมต่ํากวารอยละ ๖๕
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๓.๑.๕ วิธีการดําเนินการ
(๑) ใหพ นัก งานครูเ ทศบาลที ่ป ระสงคจ ะขอรับ การ
ประเมินยื่นคําขอ ไดปละ ๑ ครั้ง โดยสงคําขอรับการประเมินตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน หรือระหวางวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม
(๒) ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ ผูยื่น
คําขอรับ การประเมิน ใหเปนไปตามที่ ก.ท.กําหนด
(๓) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดาน
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณภาพการปฏิบัติงานและดานผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหนาที่ จํานวน ๓ คน ประกอบดวย
- ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกอง
การศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล
- ผู อํา นวยการสถานศึ ก ษาของผู ยื่นคํ า ขอรั บการ
ประเมิน
- พนักงานครูเทศบาล ตําแหนงครูที่มีวิทยฐานะไมต่ํา
กวาครูชํานาญการ
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
กรณี ที่ มี เหตุ ผลความจํ าเป นอย างยิ่ ง ไม สามารถตั้ ง
กรรมการตามที่กําหนดได ให ก.ท.จ. พิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสม
(๔) ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมินใหเสร็จสิ้นภายใน
๙๐ วัน นับตั้งแตวันที่ ๓๐ เมษายน หรือวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของปนั้นๆ แลวแตกรณี โดยใหประเมินใหครบทุก
ดาน พรอมบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดนจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปน
หลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทายหลักเกณฑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
(๕) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ให
เทศบาลนําผล การประเมินตามแบบรายงานสรุปผลการประเมินทายหลักเกณฑ เสนอ ก.ท.จ.พิจารณาให
ความเห็นชอบผูที่ผานเกณฑการประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ และผลการพิจารณาของ
ก.ท.จ. ถือเปนอันสิ้นสุดทั้งนี้ กอนเสนอขอความเห็นชอบ ก.ท.จ. ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูยื่นคําขอรับการประเมินและการดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด
๓.๑.๖ การแตงตั้ง
ใหน ายกเทศมนตรีโ ดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. ออก
คําสั่งแตงตั้งพนักงานครูเทศบาล ที่ผานการประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการ และใหไดรับ
เงินวิทยฐานะครูชํานาญการ โดยกําหนดวันที่มีผลดังนี้
- ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินระหวางวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน
ใหมีผลนับตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคมของปที่ยื่นขอ
- ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินระหวางวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม
ใหมีผลนับตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ของปที่ยื่นขอ
- กรณีผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจ
ยื่นคําขอรับการประเมินใหมไดในปตอ ๆ ไป ทั้งนี้ ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินในเดือนเมษายน จะยื่น
คําขอรับการประเมินใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป และผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินในเดือน
ตุลาคม จะยื่นคําขอรับการประเมินใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป
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๓.๑.๗ การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท.
ทราบภายใน ๕ วันทําการนับตั้งแตวันออกคําสั่ง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕60
สวนที่ 2 การแตงตั้งกรรมการประเมินผลงาน
ผู ช ว ยเลขานุ ก าร
อบต.หนองตาแต ม อํา เภอปราณบุ รี รายงานขอความเห็ น ชอบแต ง ตั้ ง
กรรมการประเมินผลงานพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลใหมีหรือเลื่อนวิ ทยฐานะชํานาญการ
ราย นางปฏิ ม า เสมมณี พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล ตําแหนง ครู อันดับ คศ.๑ เลขที่ตําแหนง
๓0458-2 สังกัดโรงเรียนบานหนองตาเมือง ไดยื่นขอรับการประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ครู ชํ า นาญการ ตามหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขการประเมิ น พนั ก งานครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษาฯ
ได กํ า หนดให น ายกเทศมนตรี แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ด า นวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชี ดานคุณภาพการปฏิบัติงานและดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน
ประกอบดวย
1. ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรืออํานวยการกองการศึกษาหรือหัวหนา
สวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล
2. ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูยื่นคําขอรับการประเมิน
3. พนักงานครูเทศบาล ตําแหนงครู ที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาครูชํานาญการ
เนื่องจากโรงเรียนบานหนองตาเมือง ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน จึงขอความเห็นชอบ
แต ง ตั้ ง นางสาวบุ ญ ตา ยิ้ ม น อ ย ผู อํ า นวยการโรงเรี ย นบ า นหนองตาแต ม (ราชประชานุ กู ล )
เปนคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ
ขอระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนัก งานส วนตํา บลจังหวัด ประจวบคีรีขัน ธ
เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหาร
สวนตําบล ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙
ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
เห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบลนํามาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา
ของเทศบาลมาใชกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลกรทางการศึกษาขององคการบริหารสวน
ตําบลโดยอนุโลม
๒. ประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั งหวั ดประจวบคี รี ขันธ เรื่ อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
(การประเมิน ผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ) ลงวันที่
28 กุมภาพันธ 2550
๓. กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะไว ดังตอไปนี้
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๓.๑ การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการ
๓.๑.๕ วิธีการดําเนินการ
(๑) ใหพ นัก งานครูเ ทศบาลที ่ป ระสงคจ ะขอรับ การ
ประเมินยื่นคําขอ ไดปละ ๑ ครั้ง โดยสงคําขอรับการประเมินตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน หรือระหวางวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม
(๒) ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ ผูยื่น
คําขอรับ การประเมิน ใหเปนไปตามที่ ก.ท.กําหนด
(๓) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดาน
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณภาพการปฏิบัติงานและดานผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหนาที่ จํานวน ๓ คน ประกอบดวย
- ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกอง
การศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล
- ผู อํา นวยการสถานศึ ก ษาของผู ยื่นคํ า ขอรั บการ
ประเมิน
- พนักงานครูเทศบาล ตําแหนงครูที่มีวิทยฐานะไมต่ํา
กวาครูชํานาญการ
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
กรณี ที่ มี เหตุ ผลความจํ าเป นอย างยิ่ ง ไม สามารถตั้ ง
กรรมการตามที่กําหนดได ให ก.ท.จ. พิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสม
(๔) ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมินใหเสร็จสิ้นภายใน
๙๐ วัน นับตั้งแตวันที่ ๓๐ เมษายน หรือวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของปนั้นๆ แลวแตกรณี โดยใหประเมินใหครบทุก
ดาน พรอมบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดนจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปน
หลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทายหลักเกณฑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
(๕) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ให
เทศบาลนําผล การประเมินตามแบบรายงานสรุปผลการประเมินทายหลักเกณฑ เสนอ ก.ท.จ.พิจารณาให
ความเห็นชอบผูที่ผานเกณฑการประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ และผลการพิจารณาของ
ก.ท.จ. ถือเปนอันสิ้นสุดทั้งนี้ กอนเสนอขอความเห็นชอบ ก.ท.จ. ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูยื่นคําขอรับการประเมินและการดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
เห็ น ชอบ ให อบต.หนองตาแต ม แต ง ตั้ ง นางสาวบุ ญ ตา ยิ้ ม น อ ย ตํ า แหน ง
มติที่ประชุม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองตาแตม (ราชประชานุกูล) เปนคณะกรรมการประเมินผลงานเพี่อใหมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ
4.10 เรื่อง การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลกรณีไมมีผูบริหารทองถิ่น
ผูชวยเลขานุการ
เรื่องเดิม
1. ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน
2557 ไดพิจารณากรณี อบต.ทับใต รายงานขอความเห็น ชอบใหป ลัด องคการบริห ารสว นตําบลปฏิบัติ
หนา ที่น ายกองคก ารบริห ารสว นตํา บล ทํา หนา ที่เ กี่ย วกับ การบริห ารงานบุค คลของ อบต. ตาม
ประกาศคณะรัก ษาความสงบแหงชาติ ที่ 85/2557 ลงวัน ที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อ ง การ
ไดม าซึ่ง สมาชิ ก สภาท อ งถิ ่ น หรื อ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ ่ น เป น การชั่ ว คราว โดย ก.อบต.จั ง หวั ด ได
เห็ น ชอบให ป ลั ด อบต.ทับใต ทําหนาที่บริหารงานบุคคลของ อบต. ไดทุกเรื่อง ยกเวน กรณีการสอบแขงขัน
การสอบคัดเลือก การคัดเลือกผูบริหารใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ใหเสนอรายชื่อคณะกรรมการดําเนินการ
สอบให ก.อบต.จังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบกอน
หนา ๒๖ จาก 38

- ๒๗ -

2. ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560
ไดพิจารณากรณี อบต.ทับใต รายงานขอความเห็นชอบใหนายสรวิศ เห็นแกว ผูอํานวยการกองชาง
รั ก ษาราชการแทนปลั ด องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ซึ่ ง จะเป น ผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ น ายกองค ก ารบริ ห าร
สวนตําบล กรณี อบต.ทับใต ไมมีนายกองคการบริหารสวนตําบล ทําหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของ อบต. ตามประกาศคณะรั กษาความสงบแห งชาติ ที่ 85/2557 ลงวั นที่ 10 กรกฎาคม 2557
เรื่ อ ง การได ม าซึ่ ง สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เป น การชั่ ว คราว โดย ก.อบต.จั ง หวั ด
ไดเห็นชอบใหผูซึ่ง อบต.ทับใต มีคําสั่งแตงตั้งใหรักษาราชการแทนปลัดองคการบริหารสวนตําบลทับใต
ไดปฏิบัติหนาที่ในการบริหารงานบุคคลไดเทาที่จําเปนเพื่อมิใหเกิดความเสียหาย โดยใหยกเวน การสอบ
คัดเลือก การคัดเลือกเพื่อรับโอนสายบริหารงานทองถิ่น และอํานวยการทองถิ่น หากมีความจําเปนตอง
ดําเนินการใหเสนอรายชื่อคณะกรรมการที่จะแตงตั้งเปนคณะกรรมการให ก.อบต.จังหวัด พิจารณาให
ความเห็นชอบกอน สวนการรับโอนในสายงานบริหารงานทองถิ่น และอํานวยการทองถิ่นใหรายงาน
เหตุผลให ก.อบต.จังหวัด ทราบกอนดําเนินการ
ขอเท็จจริง
องคการบริหารสวนตําบลทับใต รายงานขอความเห็น ชอบใหป ลัดองคการบริห าร
สวนตําบลปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสว นตําบล ทําหนาที่เ กี่ย วกับ การบริห ารงานบุคคลของ
อบต. ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การ
ไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเปนการชั่วคราว โดยองคการบริหารสวนตําบลทับใต
มี ค วามประสงค ให ผู รั ก ษาราชการแทน ปลั ด อบต. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ น ายกองค การบริ ห ารส ว นตํา บล
ทําหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในการสอบคัดเลือก พนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ตางสายงาน ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงนักสันทนาการปฏิบัติการ และตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ โดยขอความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก ดังนี้
1. กรณี การสอบคั ดเลื อกพนั กงานส วนตํ าบลเพื่ อแต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน งต างสายงาน
ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงนักสันทนาการปฏิบัติการ โดยขอความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือก ดังนี้
๑) นายสาย สวัสดิมงคล
ประธานกรรมการ
๒) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 หรือผูแทน
3) ผูอํานวยการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ หรือผูแทน กรรมการ
4) ทองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ หรือผูแทน
กรรมการ
5) นายสรวิศ เห็นแกว ผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทน กรรมการ
ปลัด อบต.ทับใต ปฏิบัติหนาที่นายก อบต.ทับใต
6) นางจิราพร รอดภัย ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ
กรรมการ
7) จาเอก พลวัฒน ขุนประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลขานุการ
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2. กรณี การสอบคั ดเลื อกพนั กงานส วนตํ าบลเพื่ อแต งตั้ งใหดํ ารงตํ าแหน งต างสายงาน
ตํ าแหน งประเภทวิ ช าการ ตํ าแหน งนั กจั ดการงานทั่ ว ไปปฏิ บั ติ การ โดยขอความเห็ น ชอบแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก ดังนี้
๑) นายสาย สวัสดิมงคล
ประธานกรรมการ
๒) ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ หรือผูแทน
กรรมการ
3) หัวหนาสํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ หรือผูแทน
กรรมการ
4) ทองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ หรือผูแทน
กรรมการ
5) นายสรวิศ เห็นแกว ผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทน กรรมการ
ปลัด อบต.ทับใต ปฏิบัติหนาที่นายก อบต.ทับใต
6) นางจิราพร รอดภัย ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ
กรรมการ
7) จาเอก พลวัฒน ขุนประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลขานุการ

และที่แกไขเพิ่มเติม

ขอระเบียบ
๑. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537

มาตรา 64 วรรคทาย
ในระหวางไมนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผล
การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล
๒. ประกาศประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2557 เรื่อง การไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเปนการชั่วคราว
ข อ 11 ในกรณี ท่ี ผู บริ หารท องถิ่ นครบวาระหรื อว างลง ให ปลั ดองค กร
ปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติหนาที่นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหการบริหารงานบุคคลเรื่องใดเปนอํานาจหนาที่
ของผู บริ หารท องถิ่ น ปลั ดองค กรปกครองสวนทองถิ่ นจะทําหน าที่ตามวรรคหนึ่งไดต อเมื่อไดรั บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรื อ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณีกอน .
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ความเห็นของฝายเลขาฯ
ฝ ายเลขานุ การ พิ จารณาแล วเพื่ อให การบริ หารงานบุ คคลของ อบต.ทั บใต
กรณีไมมีผูบริหารทองถิ่น สามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง จึงเห็นควรใหผูรักษาราชการแทน ปลัด อบต.
ปฏิ บัติหน าที่ นายกองค การบริ หารสวนตําบล ทําหนาที่ ตามที่เสนอขอโดยแตงตั้งกรรมการดําเนิ นการ
คัดเลือกตามที่เสนอได
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
เห็ น ชอบตามที่ ฝ า ยเลขานุการเสนอ โดยมี ข อทั กท ว งให ผูรักษาราชการแทนปลั ด
มติที่ประชุม
อบต. ทับใต ปฏิบัติตามมติ ก.อบต.จังหวัด เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคําสั่งผูรักษาราชการแทนใหเปนไป
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการตามหลักอาวุโส

หนา ๒๘ จาก 38

- ๒๙ -

๔.11 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตําแหนงพนักงานสวนตําบลสายงานผูปฏิบัติ
ผูชวยเลขานุการ
อบต.ศิ ล าลอย อํ าเภอสามร อยยอด ขอความเห็ นชอบปรั บขยายระดั บตํ าแหน ง
นายชางโยธาชํานาญงาน เลขที่ตําแหนง 29-3-05-4701-001 กองชาง เปนตําแหนงนายชางโยธาอาวุโส
เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม เพื่อใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับปริมาณงาน คุณภาพงานที่เพิ่มขึ้นและมี
ความซับซอนมากขึ้น
ขอระเบียบ
๑. หนั ง สื อ สํา นั ก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๕
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การดํ าเนินการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ระบบแทง
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจงซักซอมแนวทางการเลื่อนระดับ การ
ได รั บเงิ นประจํ าตํ าแหน งประเภทวิ ชาการ ระดั บชํ านาญการในสายงานวิ ชาชี พ และการเบิ กจายเงิ น
ค าตอบแทนนอกเหนื อจากเงิ นเดื อน สําหรั บการเลื่ อนระดั บจากระดั บชํ านาญงานไปแต งตั้ งให ดํ ารง
ตําแหนงระดับอาวุโส ในกลุมตําแหนงสายงานชาง ใหใชหลักเกณฑการเลื่อนระดับนอกระดับควบขั้นสูงใน
ตําแหนงนายชางโยธา ระดับ 7 โดยอนุโลม สําหรับสายงานอื่นจะแจงแนวทางปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งเนื่องจาก
ไมมีหลักเกณฑเดิมรองรับ
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑก ารเลื่อนและแต งตั้งพนักงานสวนตํา บลใหดํารงตําแหนงในระดั บที่สูงขึ้น (เพิ่มเติม)
ลงวันที่ 26 กันยายน 2549
1. ปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
(1) ตําแหนงในสายงานนายชางโยธา นายชางไฟฟา นายชางเครื่องยนต
นายชางเขียนแบบ นายชางสํารวจ ซึ่ งเปนตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 ใหกําหนดเป น
ตําแหนงระดับ 2-4 หรือ 5 หรือ 6ว หรือ 7ว สําหรับตําแหนง 7ว ใหมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนง โดยจะตองไมสูงกวาระดับตําแหนงของหัวหนาหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทาที่
ตําแหนงนั้นสังกัด และตองเปนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลฯลฯ
ความเห็นของฝายเลขาฯ
ฝายเลขาฯ พิจารณาเห็นวาเพื่อใหการพิจารณาปรับปรุงตําแหนงใหสูงขึ้นมี
ความเหมาะสมสอดคลองกับปริมาณงานและคุณภาพงานที่กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง จึงเห็นควร
แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินเพื่อกลั่นกรองปริมาณงาน คุณภาพงานและความยากของงาน
ดังนี้
๑) นายณัฏฐวุฒิ สมบูรณอยูกมล ผูทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ
๒) นายอําเภอปราณบุรี หรือผูแทน
อนุกรรมการ
3) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบฯ หรือผูแทน
อนุกรรมการ
4) ทองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ
อนุกรรมการ /เลขานุการ
5) หัวหนากลุมงานมาตรฐานการบริหาร
ผูชวยเลขานุการ
งานบุคคลสวนทองถิ่น
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
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4.12 เรื่อง การแตงตั้งคณะอนุกรรมการการโอนพนักงานสวนตําบลกรณีที่มีเหตุผล

ความจําเปน
ผูชวยเลขานุการ
สํา นักงาน ก.อบต. แจงใหทราบวา คณะกรรมการกลางพนักงานสว นตําบล
(ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ไดมีมติเห็นชอบใหประกาศ
มาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การโอนข าราชการหรื อพนัก งานส ว นท องถิ่น กรณีที่ มีเ หตุผ ลความจํ าเป น
พ.ศ.2560 โดยในหมวด 1 คณะอนุกรรมการการโอนพนักงานสวนตําบลกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน
ขอ 5 ใหมีคณะอนุกรรมการจํานวนสองระดับ ไดแก คณะอนุกรรมการระดับ
สวนกลางและคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด
ขอ 7 คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด มีจํานวนหาคน ประกอบดวย
(1) รองผู ว าราชการจั ง หวั ด ที่ ผุ ว า ราชการจั งหวั ด ในฐานะประธาน
ก.อบต.จังหวัด มอบหมายเปนประธานอนุกรรมการ
(2) บุคคลซึ่ง ก.อบต.จังหวัด คัดเลือกจากผูที่มีความรูความสามารถ
ดานกฎหมายจํานวนหนึ่งคน และดานรัฐศาสตรหรือการบริหารราชการแผนดินจํานวนหนึ่งคน
(3) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดในฐานะ
ประธาน ก.อบต.จังหวัด มอบหมายจํานวนหนึ่งคน
(4) ทองถิ่นจังหวัด
ใหประธาน ก.อบต.จังหวัด แตงตั้งขาราชการคนหนึ่งเปนเลขานุการ
และผูชวยเลขานุการไดอีกจํานวนไมเกินสองคน
อนุกรรมการที่ ก.อบต.จังหวัด คัดเลือก ตาม (2) มิใหแตงตั้งจากผุดํารง
ตําแหนงใด ๆ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่นในระดับจังหวัด และใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับผูทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัด
ความเห็นของฝายเลขาฯ
ฝายเลขานุการ พิจารณาแลวเห็นควรแตงตั้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด เพื่อ
ปฏิบัติการตามประกาศฯ ดังกลาว ดังนี้
1) รองผูวาราชการจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย ประธานอนุกรรมการ
2) จาจังหวัด (เจาพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ)
อนุกรรมการ
กลุมงานปกครอง ที่ทําการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ
3) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดประจวบคีรีขันธ อนุกรรมการ
4) พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
อนุกรรมการ
5) ทองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ
อนุกรรมการ
6) หัวหนากลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิ่น
เลขานุการ
7) นายมีชัย นวลเพชร นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ ผูชวยเลขานุการ
8) นายศุภชัย หมีนสัน นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ ผูชวยเลขานุการ
สําหรับประธานอนุกรรมการ เห็นควรพิจารณามอบหมายใหรองผูวาราชการจังหวัด
ที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายใหรับผิดชอบงาน ก.ท.จ. เปนประธานอนุกรรมการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
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4.13 เรื่องการแตงตั้งกลับคืนสูสภาพในตําแหนงและระดับเดิม
ตนเรื่อง
อบต.หนองพลับ แจงวา จะดําเนินการปฏิบัติใหถูกตองและเปนไปตามแนวทาง
ที่จังหวัดแจงกรณีการเขาสูตําแหนงรองปลัดเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) ไมถูกตอง ของนางสุทธิกานต
พุ ม จั น ทร (ชื่ อ เดิ ม นางอุ บ ล ศรี หิ รั ญ) ปลั ด อบต.หนองพลั บ เมื่ อ ครั้ ง ดํ ารงตํ า แหน งบุ ค ลากร ๖ว
สังกัด ทต.ดอนโมง จังหวัดขอนแกน และไดสอบคัดเลือกเขาสูตําแหนงรองปลัด อบต.ระดับ ๖ เมื่อ
วันที่ ๑๕ กั นยายน ๒๕๕๔ ซึ่งในคราวการประชุม ก.ท. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ไดพิจารณาแลวมีมติวา เปนการสรรหาไมเปนไปตามมาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑกําหนด และได
กําหนดมาตรการแกไขโดยใหผูดํารงตําแหนงปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาลในเทศบาลขนาดกลาง(เดิม)
ซึ่งเปนไปโดยไมชอบนั้นกลับสูสถานภาพในตําแหนงและระดับเดิม เมื่อครั้งกอนไดรับการคัดเลือกให
ดํารงตําแหนงปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล ดังนั้น นางสุทธิกานต พุมจันทร (ชื่อเดิม นางอุบล ศรีหิรัญ)
ไดรับการคัดเลือกเขาสูตําแหนงรองปลัดเทศบาล ระดับ ๖ว ภายหลังจากสํานักงาน ก.ท. แจงหนังสือ
ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๒๒๒ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงอยูภายใตเงื่อนไขที่ตองกลับคืนสูสถานภาพใน
ตําแหนงและระดับเดิมตามมติ ก.ท.ดังกลาว อบต.หนองพลับ จึงขอความเห็นชอบกําหนดตําแหนง
บุคลากร ๖ว เปนการเฉพาะราย และขอความเห็นชอบใหพนักงานสวนตําบลรายดังกลาวกลับคืนสู
สถานภาพในตําแหนงและระดับเดิม
ขอระเบียบ/หนังสือสั่งการ
๑. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล องค การบริ ห ารส ว นตํ าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรปกครองสว นทองถิ่น ที่มี
กฎหมายจัดตั้ง
“พนักงานสวนทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล ขาราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา ขาราชการหรือ
พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งไดรับการบรรจุและตั้งตั้งใหปฏิบัติ
ราชการโดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือจาก
เงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนํามาจัดเปนเงินเดือนของขาราชการหรือพนักงาน
๒. หนังสือสํานักงาน ก.ท.ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๑ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง ตอบขอหารือกรณีการเขาสูตําแหนงปลัดเทศบาลของเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) ไมถูกตอง
สํ า นั ก งาน ก.ท.แจ ง แนวทางปฏิ บั ติ ก รณี ไ ด ตรวจสอบสํ า รวจการเข า สู
ตําแหนงปลัดเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) ไมถูกตองวา ในคราวการประชุม ก.ท.ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ไดพิจารณากรณีการดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงปลัดเทศบาล/
รองปลัดเทศบาล และตําแหนงบริหารของเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) และมีมติใหแจงเวียนเกี่ยวกับกรณี
การดําเนินการที่ไมถูกตอง
๑. ช ว งก อ นจะมี ห นั งสื อ ซั กซ อ มแนวทางการปรั บ ปรุ ง ระดั บ ตํ า แหน ง
บริหารของเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) ตามหนังสือสํานักงาน ก.ท.ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๒๒๒ ลงวันที่ ๘
ตุลาคม ๒๕๕๒ กรณีดังกลาว เกิดจากความไมชัดเจนของประกาศ จึงถือวาการดําเนินการสรรหาตาม
โครงการเทศบาลเดิมกอนหนังสือสั่งการเปนการดําเนินการโดยชอบแลว
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๒. ชวงหลังหนังสือซักซอมแนวทางการปรับปรุงระดับ ตําแหนงบริหารของ
เทศบาลขนาดกลาง (เดิม) ตามหนังสื อสํานักงาน ก.ท.ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๒๒๒ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒
กรณีดังกลาว เห็นวา สํานักงาน ก.ท.ไดแจงซักซอมแนวทางปฏิบัติที่กําหนดอยางชัดเจนแลว ดังนั้น การ
ที่ เ ทศบาลขนาดกลางเดิ ม เมื่ อตํ า แหนงปลัด เทศบาล ระดั บ ๗ ว าง และไม ไดดํ าเนิน การปรับ ปรุ ง
ตําแหนงเปนระดับ ๘ โดยยังคงสรรหาผูดํารงตําแหนงปลัดเทศบาล หรือรองปลัดเทศบาลในระดับเดิม
ซึ่งไม เป น ไปตามมาตรฐานทั่ ว ไป และหลักเกณฑกําหนด จึงถือวาเปน ความบกพรองในสาระสําคัญ
เปนเหตุใหการดําเนินการสรรหาผูมาดํารงตําแหนงที่ไมชอบดังกลาวที่วางในคราวนั้นเปนไปโดยไมชอบ
แตอยางไรก็ดี เพื่อบรรเทาความเสียหายใหแกผูดํารงตําแหนงที่ไมชอบดังกลาว จึงกําหนดมาตรการ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้
๑. ใหผู ดํารงตําแหนงปลั ดเทศบาล/รองปลั ดเทศบาล ในเทศบาลขนาด
กลาง (เดิม) ซึ่งเปนไปโดยไมชอบนั้น กลับคืนสูสภาพเดิมในตําแหนง และระดับเดิมเมื่อครั้งกอนไดรับ
การคัดเลือกใหดํารงตําแหนงปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาล
๒. กรณีตําแหนงเดิมนั้นไมวาง หรือผูนั้นไดโอนมาจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่น ใหพิจารณากําหนดตําแหนงรองรับขึ้นเปนการเฉพาะราย ดังนี้
๒.๑ กรณีผูนั้นโอนมาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ใหเทศบาลตน
สังกัดปจจุบันโดยความเห็นชองของ ก.ท.จ. พิจารณากําหนดตําแหนงใหแกผูนั้นเปนการเฉพาะราย
ในสายงานและระดับเดิมกอนที่ไดรับคัดเลือกดํารงตําแหนงปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล ทั้งนี้ เมื่อ
ตําแหนงวางใหยุบ
๒.๒ กรณี ผู นั้ น มิ ไ ด โ อนมาจากองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น อื่ น ให
เทศบาลโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. มีคําสั่งยายผูนั้นไปดํารงตําแหนงเดิม หากปรากฏวาตําแหนงเดิม
นั้นไมวาง ก็ใหกําหนดตําแหนงเปนการเฉพาะรายในสายงานและระดับเดิม ทั้งนี้ เมื่อตําแหนงวางใหยุบ
๓. หากภายหลั งผูนั้น ได รับ การคัดเลือกใหดํารงตําแหน งปลัดเทศบาล/
รองปลัดเทศบาล ก็ใหเทียบระยะเวลาระหวางที่ไดปฏิบัติหนาที่ปลัดเทศบาล หรือรองปลัดเทศบาล
เพื่อประโยชนในการไดรับคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นในสายงานนักบริหารงานเทศบาลไดเปนการ
เฉพาะราย
๓. หนั งสื อ สํ านั กงานเทศบาลดอนโมง ที่ ขก ๗๑๐๑/๑๔๘ ลงวั นที่ ๒๙
มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การเขาสูตําแหนงผูบริหารของเทศบาลในเทศบาลขนาดกลาง (เดิม)
แจ งให นายก อบต.หนองพลั บ ทราบว า จั งหวั ดขอนแก น ได รั บแจ งจาก
สํานักงาน ก.ท.วา ในคราวการประชุม ก.ท ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ไดพิจารณา
กรณีการดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล และตําแหนงบริหารของ
เทศบาลขนาดกลาง (เดิม) ไมถูกตอง จึงมีมติใหแจงเวียนเกี่ยวกับกรณีการดําเนินการไมถูกตอง
ทต.ดอนโมง จึ ง ขอแจ ง การเข า สู ตํ า แหน ง ของรองปลั ด เทศบาล ราย
นางอุบล ศรีหิรัญ มีผลตั้งแตวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งเขาสูตําแหนงผูบริหารเทศบาล (ตําแหนง
รองปลัดเทศบาล) ในเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) ไมถูกตอง และไมเปนไปตามหนังสือสั่งการ
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๔. หนังสือ สํานั กงาน ก.จ. ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑
เรื่องแนวทางการคัดเลือกตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดไมถูกตอง
แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ย วกับการดําเนินการตามมาตรการเยียวยาการเขาสู
ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดโดยไมถูกตองใน ๘ ประเด็น
ประเด็น

๒ การกลับสูตําแหนงและระดับเดิม
การกลั บ สู ตํ า แหน ง เดิ น ก อ นดํ า รงตํ า แหน ง
รองปลัด อบจ.ระดับ ๘ นั้น
หากเดิ ม ดํ า รงตํ า แหน ง ผอ.กอง ระดั บ ๗
จะตองดํารงตําแหนง ผอ.กองในระดับ ๗ หรือ
ระดับ ๘ และมีวิธีเทียบอัตราเงินเดือนอยางไร

ขอแนะนํา

การกลับสูตําแหนงเดิมนั้น เดิมดํารงตําแหนงใน
ระดับใดก็ใหดํารงตําแหนงในระดับนั้น
สําหรับอัตราเงินเดือนใหไดรับในขั้นที่เทียบได
ตรงกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิมตามตาราง
เทียบขั้นเงินเดือนแตถาผูนั้นไดรับเงินเดือนสูง
กวาขั้นสูงของอันดับเงินเดือนในระดับ ๗ ก็ให
ไดรับอัตราเงินเดือนในขั้นสูงของระดับ๗

ขอพิจารณา/ขอเสนอ
ฝายเลขานุการ ไดพิจารณาจากแนวทางปฏิบัติตาง ๆ ซึ่ง สํานักงาน ก.จ. ,ก.ท.
และ ก.อบต. ไดเคยแจงเวียนใหถือปฏิบัติแลว เห็นวา เพียงพอตอการพิจารณาในเรื่องดังกลาวแลว ดังนี้
๑. ประเด็น ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ จะสามารถปฏิบัติตามมติ ก.ท.ได
หรือไม อยางไร นั้น
เห็นวา พนักงานสวนตําบล ถือวาเปนพนักงานสวนทองถิ่นภายใต พ.ร.บ.
ระเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลท องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แก ไ ขเพิ่ ม เติ มถึ ง ป จ จุ บั น โดยได กํ า หนดให
มีคณะกรรมการขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จ.,ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด) แลวแตกรณีขึ้น
เพื่อทําหนาที่บริหารงานบุคคลเพื่อใหมีการกําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวน
ท องถิ่ น ทุ กรู ป แบบให มี ทิศทางที่ เ หมาะสมและเปน ธรรม โดยขา ราชการหรื อพนั กงานส ว นท อ งถิ่ น
ก็ ส ามารถโอน ย า ยไปปฏิ บั ติ ง านในท อ งถิ่ น อื่ น ได ภ ายใต ร ะเบี ย บ กฎหมายเดี ย วกั น นี้ หากมติ
คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จ.,ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด) แลวแตกรณี
ไมอาจนํามาพิจารณาบังคับใชระหวางคณะกรรมการแตละคณะได ก็ยอมจะเปนชองวางทางกฎหมายที่
อาจทํ า ให ขา ราชส ว นท อ งถิ่ น ที่ ได ก ระทํ า การไม ช อบด ว ยระเบี ย บกฎหมายแลว ด ว ยการโอน ย า ย
ไปปฏิบัติงานในทองถิ่นอื่นเพื่อมิใหตนเองตองรับผิดจากการปฏิบัติที่ไมชอบดวยกฎหมายที่ผานมาได
ประกอบกับขอเท็จจริงจาก ก.ท.จ.ขอนแกน และสํานักงาน ก.ท. ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวนี้เปนที่ยุติแลววา
นางสุทธิกานต พุมจั นทร (ชื่อเดิม นางอุบล ศรีหิรัญ) ไดรับการคัดเลือกเขาสูตําแหนงรองปลั ดเทศบาล
ภายหลังจากสํานักงาน ก.ท.แจงหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๒๒๒ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงอยู
ภายใตเงื่อนไขที่ตองกลับคืนสูสถานภาพในตําแหนงและระดับเดิม ฉะนั้น เพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอ
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารงานบุคคลในความรับผิดชอบของ ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธแลว
ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ ยอมมีอํานาจและหนาที่ที่จะนําขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเปนที่ยุติดังกลาว
แลวมาพิจารณา และมีมติอยางใดอยางหนึ่งภายใตอํานาจหนาที่เพื่อใหการบริหารงานบุคคลมีทิศทางที่
เหมาะสมและเปนธรรมได
ดังนั้น จึงควรอาศัยขอเท็จจริงที่ไดมีการตรวจสอบขอเท็จจริงจนเปนที่ยุติ
แล ว จาก ก.ท.จ.ขอนแก น และสํ า นั ก งาน ก.ท. ที่ ไ ด มี ม ติ ใ ห ผู ที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กเข า สู ตํ า แหน ง
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ปลั ด เทศบาล/รองปลั ดเทศบาลภายหลังจากสํานักงาน ก.ท.แจงหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๒๒๒
ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ กลับคืนสูสถานภาพในตําแหนงและระดับเดิม กอนที่ไดรับการคัดเลือกดํารง
ตําแหนงปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล มาพิจารณาเปนมติของ ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย
มีมติใหนางสุทธิกานต พุมจันทร (ชื่อเดิม นางอุบล ศรีหิรัญ) ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หนองพลับ (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) กลับคืนสูสภาพเดิมในตําแหนงและระดับเดิมกอนไดรับ
การคัดเลือกสูตําแหนงรองปลัดเทศบาล
๒. ประเด็น การจะกลับคืนสูสถานภาพในตําแหนงและระดับเดิม ตั้งแตเมื่อใด นั้น
เห็นวา สํานักงาน ก.ท. ไดเคยแจงแนวทางปฏิบัติกรณีดังกลาวนี้ไวชัดเจนแลว
ตามหนั งสือสํ า นั กงาน ก.ท.ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๑ ลงวัน ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ สรุป ไดว า กรณี
ตําแหนงเดิมนั้นไมวาง หรือผูนั้นไดโอนมาจาก อปท.อื่น ใหพิจารณากําหนดตําแหนงรองรับขึ้นเปนการ
เฉพาะราย ดังนี้
(๑) กรณีผูนั้น โอนมาจาก อปท.อื่น ให เทศบาลสังกัดป จ จุบัน โดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ.พิจารณากําหนดตําแหนงใหแกผูนั้นเปนการเฉพาะรายในสายงานและระดับเดิม
กอนที่ไดรับการคัดเลือกดํารงตําแหนงปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล ทั้งนี้ เมื่อตําแหนงวางใหยุบ
(๒) หากภายหลังผูนั้นไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงปลัดเทศบาล/
รองปลัดเทศบาล ก็ใหเทียบระยะเวลาระหวางที่ไดปฏิบัติหนาที่ปลัดเทศบาล หรือรองปลัดเทศบาล
เพื่อประโยชนในการไดรับคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นในสายงานนักบริหารงานเทศบาลไดเปนการ
เฉพาะราย
ฉะนั้ น กรณี อบต.หนองพลั บ รายงานขอความเห็ น กํ า หนดตํ า แหน ง
บุคลากร ๖ว เปนการเฉพาะราย เพื่อรองรับการกลับคืนสูสถานภาพในตําแหนงและระดับเดิมของราย
นางสุทธิกานต พุมจันทร (ชื่อเดิมนางอุบล ศรีหิรัญ) ซึ่งไดเขาสูตําแหนงไมถูกตองนั้น เห็นควรดําเนินการดังนี้
๑. เห็นชอบ ให อบต.หนองพลับ กําหนดตําแหนงบุคลากร ๖ว เปนการ
เฉพาะราย เพื่อรองรับ นางสุทธิกานต พุมจันทร (ชื่อเดิมนางอุบล ศรีหิรัญ) ตําแหนงปลัด อบต.หนองพลับ
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) กลับสูตําแหนงและระดับเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ อบต.หนองพลับ ไดมี
คําสั่งรับโอน และเมื่อตําแหนงวางใหยุบ สําหรับในหวงระยะเวลากอนที่ อบต.หนองพลับ จะไดมีคําสั่ง
รั บ โอนมา ให ดํา เนิ น การประสานกับ องค กรปกครองสว นทองถิ่ น เดิม พิจ ารณาดําเนิ น การในสว นที่
เกี่ยวของตอไป
๒. หากภายหลัง นางสุทธิกานต พุมจันทร (ชื่อเดิมนางอุบล ศรีหิรัญ) ไดรับ
การคัดเลือกใหดํารงตําแหนงปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล /ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ก็ใหเทียบ
ระยะเวลาระหวางที่ไดปฏิบัติหนาที่ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาล และปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เพื่ อ ประโยชน ในการได รั บ คั ด เลื อ กเพื่ อ เลื่ อ นระดั บ ที่ สู งขึ้ น ในสายงานนั ก บริห ารงานเทศบาลหรื อ
นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลไดเปนการเฉพาะราย
๓. ประเด็นเงินเดือน จะเทียบอัตราเงินเดือนอยางไร นั้น
เห็ น ว า เรื่ องในทํ านองเดี ย วกั น นี้ สํ านั กงาน ก.จ. ในคราวการประชุ ม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เคยแนะนําแนวทางปฏิบัติตามมาตรการเยียวยาการ
เขาสูตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดไมถูกตอง ไววา กรณีการกลับสูตําแหนงเดิมกอนดํารง
ตําแหนงรองปลัด ระดับ ๘ หากเดิมดํารงตําแหนง ผอ.กอง ระดับ ๗ จะตองดํารงตําแหนง ผอ.กอง ระดับ ๗
ใหไดรับเงิน เดือนในขั้นที่ เทียบไดตรงกันกับขั้นเงิ นเดือนของอั นดับเดิมตามตารางเทียบขั้นเงินเดือน
แตถาผูน้ันไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับเงินเดือนในระดับ ๗ ก็ใหไดรับเงินเดือนในขั้นสูงของ
ระดับ ๗ ฉะนั้น กรณีของรายนางสุทธิกานต พุมจันทร (ชื่อเดิมนางอุบล ศรีหิรัญ) ตําแหนงเดิม ดํารง
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ตําแหนงบุคลากร ๖ว ซึ่งปจจุบันไดปรับตําแหนงใหมเปนระดับชํานาญการ ก็ยอมนําแนวทางปฏิบัติตาม
คําแนะนําของสํานักงาน ก.จ. ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
มาเทียบเคียงได
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่ฝายเลขานุการเสนอ
4.14 เรื่อง ผลการพิจารณาวินัยพนักงานสวนตําบล
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการ
ไดพิจารณากลั่นกรองผลการสอบสวนวินัยพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางเพื่อทําความเห็นเสนอ
ก.อบต.จังหวัด พิจารณาความถูกตองเหมาะสมในการลงโทษพนักงานสวนตําบลแลว ฝายเลขานุการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณามีมติตอไป
๑. อบต.สามกระทาย ไดมีคําสั่ง องคการบริหารสามกระทาย ที่ ๒๑๓/๒๕๕๖
เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย ลงวั น ที่ ๒๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๖ เพื่ อ สอบสวนพนั ก งาน
สวนตําบล ประกอบดวย
นายสุรฉัตร หอมสนิท ตําแหนง นายชางโยธา ๔ ในฐานะชางผูควบคุมงาน
และคณะกรรมการตรวจการจาง อันประกอบดวย นางสุภาพร เรือนงาม ตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง
ในฐานะประธานกรรมการตรวจการจาง นายอรุณ หุนงาม ตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ๔ และนายศิริพงษ เชื้อเมืองพาน ตําแหนงชางโยธา ๑ ฐานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบดวย
กฎหมาย
นายนริศร ลัคนากาล ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง ในฐานะผูบังคับบัญชา
ชั้น ต น ของนายศิ ริ พงษ เชื้ อ เมื อ งพาน ตํ า แหน ง ช า งโยธา ๑ และนายสุ ร ฉั ต ร หอมสนิ ท ตํ าแหน ง
นายชางโยธา ๔ ที่ปลอยปละละเลย บกพรองไมเอาใจใส และกํากับดูแลผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาที่
ใหถูกตองตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
นายสุรพล แสงกล่ํา ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสามกระทาย
ในฐานะผู บัง คับ บัญ ชาของคณะกรรมการตรวจการจางและชางผูค วบคุม งาน ที่ป ลอ ยปละละเลย
บกพรองไมเอาใจใสและกํากับดูแลผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามระเบีย บแบบแผน
ของทางราชการ
๒. มูลกรณีปรากฏขึ้นเนื่องจาก สตง. ภูมิภาคที่ 12 (จังหวัดเพชรบุรี) แจงวา
ไดตรวจสอบสืบสวนกรณีรองเรียนการเบิกจายเงิน โครงการขุดลอกคลองระบายน้ําสายเตาอิฐ หมูที่ ๒
และโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองโพธิ์ ม.๒ ต.สามกระทาย โดยดําเนินการกอสรางยังไมแลว
เสร็จ หรือยังไมไดดําเนินการกอสราง ซึ่งทั้งสองโครงการโดยมีการเบิกจายเงินใหกับผูรับจางใน วันที่ 26
ธั น วาคม 2554 ต อมาเมื่ อวั น ที่ 9 มกราคม 2555 สตง.ภู มิ ภ าคที่ 12 (จั ง หวั ดเพชรบุ รี ) ไดเ ข า
สังเกตการณ พบวาการดําเนินการขุดลอกคลองระบายน้ําสายเตาอิฐ พบวาการดําเนินการขุดลอกคลอง
ระบายน้ําสายเตาอิฐ ผูรับจางกําลังขุดลองคลองไดความยาวเพียง 200 เมตร ยังไมแลวเสร็จตามสัญญา
สวนการดําเนินการปรับปรุงถนนหินคลุก ผูรับจางยังไมไดดําเนินการลงหินคลุกแตอยางใด และ สตง.
ภูมิภาคที่ 12 (จังหวัดเพชรบุรี) ไดเขาสังเกตการณอีกครั้งเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 พบวาผูรับจาง
ขุดลอกคลอง ไดความยาวประมาณ 1,500 เมตร สวนการปรับปรุงถนนหินคลุก ผูรับจางดําเนินการลง
หินคลุกความกวางของถนนเฉลี่ยประมาณ 5 เมตร ยาวประมาณ 450 เมตร โดยทั้งสองโครงการไมได
ตรวจสอบวาผูรับจางทํางานมีคุณภาพและปริมาณครบถวน ถูกตองตามสัญญาหรือไม ซึ่งการดําเนินการ
กอสรางยังไมแลวเสร็จ/ยังไมไดดําเนินการกอสรางแตมีการเบิกจายเงินใหกับผูรับจาง
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๓.รายนายนริ ศ ร ลั ค นากาล ตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการกองช า ง ในฐานะ
ผูบังคับบัญชาชั้นตน ของนายศิริพงษ เชื้อเมืองพาน ตําแหนงชางโยธา ๑ และนายสุรฉัตร หอมสนิท
ตําแหนงนายชางโยธา ๔ ที่ปลอยปละละเลย บกพรองไมเอาใจใส และกํากับดูแลผูใตบังคับบัญชาให
ปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
คณะกรรมการสอบสวนฯไดสอบสวนตามขั้นตอนและหลักเกณฑตามประกาศ
ก.อบต.จังหวัดประจวบฯ และพิจารณาแลวเห็นวา ผูถูกกลาวหา มีหนาที่กํากับดูแลผูใตบังคับบัญชาให
ปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยให
กระทําโดยการเอาใจใส สังเกตการณและขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัยในเรื่องอันจะอยูใน
วิสัยที่จะดําเนินปองกันตามสมควรแกกรณี แตผูถูกกลาวหา เมื่อทราบถึงปญหาอุปสรรคกลับปลอยปละ
ละเลย บกพรอง ไมเอาใจใส จนเปนเหตุใหผูใตบังคับบัญชาทําผิดระเบียบ ผิดขั้นตอน พฤติการณของ
ผูถูกกลาวหา จึงเปนการปฏิบัติหนาที่โดยจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ถือเปนจึงเปนเหตุ
ใหเกิดความเสียหายแกราชการ จึงมีมติเห็นชอบใหลงโทษผูถูกกลาวหา ซึ่งมีพฤติการณหรือการกระทํา
ถือ วา เปน ความผิด วิน ัย ขอ ๒๔ ฐานปลอ ยปละละเลย บกพรอ ง ไมเ อาใจใส และกํ า กับ ดูแ ล
ผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามระเบียบฯ ของทางราชการ โดยใหรับโทษวินัยไมรายแรง
ขั้นตัดเงินเดือน ๕% เปนเวลา ๓ เดือน
นายกองคการบริหารสวนตําบลสามกระทายเห็นควรลงโทษภาคทัณฑ
ขอกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๙
ขอ ๒๔ วรรคแรก ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ เสริมสรางและพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชา
มีวินัย ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชา
ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย
วรรคสาม การปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยใหกระทําโดย การ
เอาใจใส สั ง เกตการณ แ ละขจั ด เหตุ ที่ อ าจก อ ให เ กิ ด การกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ในเรื่ อ งอั น อยู ใ นวิ สั ย ที่ จ ะ
ดําเนินการปองกันตามควรแกกรณีได
ความเห็นของอนุกรรมกรรมการฯ
- ตรวจสอบสํ านวนการสอบสวนแลว กระบวนการสอบสวนเปนไปโดยถูกตองตาม
หลักเกณฑฯ
- ความถู กต องและเหมาะสมในการกํ าหนดระดั บโทษ เห็ นว าเป นกรณี ที่ ผู ถูกกล าวหา
ไดกระทําความผิดครบองคประกอบความผิดวินัยอยางไมรายแรง อีกทั้งขอเท็จจริงที่ไดจากการสอบสวนฯ
ของคณะกรรมการฯ ประกอบกับพยานหลักฐานที่ปรากฏ เปนไปตามขอกลาวหาทุกประการ ดังนั้น จึงเห็น
ว าการพิ จารณาลงโทษตั ดเงิ นเดื อน ๕% เป นเวลา ๓ เดื อน ตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน
จึงเหมาะสมแลว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหลงโทษตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 3 เดือน
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4.15 เรื่อง การยื่นเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่องเดิม
ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ไดมีมติเห็นชอบ
การเสนอขอรับการประเมินโบนัส ขององคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ ที่ไดยื่นเสนอเพื่อขอรับการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
(โบนัส) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 21 อบต.
ขอเท็จจริง
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอทับสะแก ไดรายงานใหทราบวา
องคการบริหารสวนตําบลเขาลาน ไดแจงความประสงคขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิ บั ติ ร าชการเพี่ อ เสนอขอรั บ เงิ น ประโยชน ต อบแทนอื่ น เป น กรณี พิ เ ศษ (โบนั ส ) ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ผานอําเภอทับสะแก ตามหนังสือของ อบต.เขาลาน ที่ ปข 73301.1/521
ลงวันที่ 18 กันยายน 2560 โดยมีพนักงานราชการของที่ทําการปกครองอําเภอทับสะแก ลงลายมือชื่อ
รับหนังสือที่สําเนาคูฉบับหนังสือของ อบต.เขาลาน แตไมปรากฎหลักฐานในสมุดทะเบียนหนังสือรับของ
ที่ทําการปกครองอําเภอทับสะแก และหนว ยงานผูปฏิ บัติ (สนง.ส งเสริ มการปกครองทองถิ่นอํ าเภอ
ทับสะแก) และไมปรากฏหลักฐานในสมุดทะเบียนลงรับหนังสือประจําเดือนกันยายน 2560 ดวยกรณีที่
มีเหตุอันไมอาจคาดหมาย จึงไมสามารถยื่นขอรับการประเมินภายในระยะเวลาที่กําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
การพิจารณาของกรรมการ
ตามหลักเกณฑในการขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการเพี่อเสนอขอรั บ เงิน ประโยชนตอบแทนอื่น เปนกรณีพิเศษ กําหนดใหยื่น ขอรับ ภายในเดือน
กันยายนของทุกป ในกรณีที่มีเหตุอันไมอาจคาดหมายจนไมสามารถยื่นเสนอขอรับการประเมินไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเปนผูพิจารณากําหนดระยะเวลาในการยื่น
ตามที่ เ ห็ น สมควร ดั ง นั้ น ในกรณี ที่ มี เ หตุ อั น ไม อ าจคาดหมายได ไ ม ส ามารถนํ า มาใช ใ นกรณี นี้ ไ ด
ด ว ยเหตุ ผ ลว า การจั ดส ง หนั งสื อถึ งอําเภอ หรือจั งหวัดที่เปน เรื่องสําคัญ เพื่อความรอบคอบและไม
ประมาทจะตองมีการติดตามวาหนังสือฉบับดังกลาวถึงหนวยงานผูรับหรือไม
ไมเห็นชอบให อบต.เขาลาน เสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
มติที่ประชุม
ปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ เนื่องจากไมเปนไปตามประกาศ
ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่องหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป สําหรับขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่น พ.ศ.2558 และไม เขา ขายข อยกเวน กรณีที่ มีเหตุ อัน ไมอาจคาดหมายจนไม
สามารถยื่นเสนอขอรับการประเมินได
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
5.1 เรื่องขอความเห็นชอบขอโอน (ยาย) กรณีที่มีเหตุผลความจําเปน
ดวยนายธัญเทพ ศิริเพงไพฑูรย ปลัด อบต.เขาจาว ไดรายงานขอความเห็นชอบขอ
โอน (ยาย) ตามแนวทางของคําสั่งหัวหนา คสช.ที่ 8/2560 ในกรณีเกิดปญหาขัดแยงในพื้นที่ โดยได
ประสานการโอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ แลวปรากฏวาไมไดรับการพิจารณารับโอนจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดเลย จึงมีความประสงคขอโอน (ยาย) ไปดํารงตําแหนง ปลัด อบต.ทับใต
ซึ่งเปนตําแหนงวาง
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เนื่ อ งจากสํ า นั ก งาน ก.อบต. ได มี ป ระกาศมาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การโอน
ข า ราชการหรื อ พนั กงานส ว นท อ งถิ่ น กรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลความจํ า เป น พ.ศ. 2560 กํ า หนดให แ ต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการการโอนพนักงานสวนตําบลกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน ระดับจังหวัด เพื่อแสวงหา
ขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ เสนอความเห็นและแนวทางดําเนินการเกี่ยวกับการ
โอนพนักงานสวนตําบล ตอ ก.อบต. ดังนั้น เมื่อไดดําเนินการแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ เสร็จเรียบรอย
แลว เห็นควรสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการฯ ไปดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ตอไป
รับทราบ
มติที่ประชุม
ปดประชุม เวลา ๑6.20 น.
(ลงชื่อ) สารัฐ วงศเศรษฐโชติ ผูจดรายงานการประชุม
( นายสารัฐ วงศเศรษฐโชติ )
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
(ลงชื่อ)

สมไช เสียงใหญ ตรวจรายงานการประชุม
( นายสมไช เสียงใหญ )
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิ่น
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