รายงานการประชุม
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ครั้งที่ 1/๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม ๒๕60 เวลา 13.3๐ น.
ณ หองประชุมชองกระจก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชั้น 4
…………………………..
ผูมาประชุม
๑. นางอุไรวรรณ คูหพันธ
๒. นายจิรวัฒน สุวรรณลิขิต
๓. นายบุญชัย ศิวิลัย
๔. นายธฤต สําราญเวทย
๕. นายอธิวัฒน พิสุทธิศิลป
๖. ร.ต.สมพร ทองสงา
๗. นายสุทธิพร เที่ยงธรรม
๘. นายณัฏฐวุฒิ สมบูรณอยูก มล
๙. นายวรพงษ พูลลาภ
๑๐. นายวิวัฒน โชคกิจการ
๑๑. นายสนั่น รักษาชัฎ
๑๒. นายศาสตรา สุริยารังสรรค
๑๓. นายศักดิ์ชัย กายเพชร
๑๔. นายสมไช เสียงใหญ
๑๕. นายศราวุธ อินทะเสม
๑๖. นางเนาวรัตน สิงหเล็ก

คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประธาน
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประธานสภาเทศบาลตําบลคลองวาฬ
ประธานสภาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ
ปลัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
นักสงเสริมการปกครองทองถิน่ ชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนทองถิน่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
เลขานุการ
หัวหนากลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ผูช วยเลขานุการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิน่ ชํานาญการ
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม/ติดราชการ/ติดภารกิจ
1. นายทวี นริสศิริกุล
2. นายสมพร ปจฉิมเพ็ชร
3. นายชิตชัย จิวะตุวินันท
4. นายเกิดพงศ ทวีศักดิ์สมบูรณ
5. นายฐานันดร นิลดํา

ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ
นายกเทศมนตรีตําบลบางสะพานนอย
นายกเทศมนตรีตําบลกําเนิดนพคุณ
ปลัดเทศบาลตําบลบานกรูด

ผูเขารวมประชุม
- นายมีชัย นวลเพชร

นักสงเสริมการปกครองทองถิน่ ปฏิบัติการ กลุมงานมาตรฐานฯ

เริ่มประชุมเวลา 13.๓๐ น.
กอนเริ่มประชุม นายสมไช เสียงใหญ นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นชํานาญการพิเศษ รักษา
ราชการแทน ทองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ เลขานุการ ก.ท.จ. แจงใหที่ประชุมทราบวา นายทวี นริสศิริกุล ผูวาราชการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ติดราชการไมสามารถเขาประชุมได จึงขอใหที่ประชุมไดคัดเลือกกรรมการเพื่อทําหนาที่ประธาน
การประชุมตอไป โดยที่ประชุมไดเสนอชื่อนางอุไรวรรณ คูหพันธ คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนประธานทําหนาที่ประชุม

-๒ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
ดิฉันขอบคุณกรรมการที่เสนอชื่อใหทําหนาที่ประธานการประชุมในวันนี้ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวจะ
ไดดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ฝายเลขานุการไดจัดเตรียมไวตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๕9

มติที่ประชุม

รับรองโดยไมมีการแกไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว
ผูชวยเลขานุการ
ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ ในการประชุม ครั้งที่ 12/๒๕๕9
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๕9 มีมติเห็นชอบใหเทศบาลดําเนินการดานการบริหารงานบุ คคลในกรณีตาง ๆ
ฝายเลขานุการ ขอสรุปผลใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานเทศบาลสามัญใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น สําหรับ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับ ชํานาญงาน และประเภทวิชาการระดับ ชํานาญการ จํ านวน 5 ราย ไดแจงให
เทศบาลตํ าบลคลองวาฬ เทศบาลตําบลหนองพลับ เทศบาลตํ าบลไรเกา เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ และ
เทศบาลตําบลไรใหมทราบ เพื่อจัดทําคําสั่งเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นแลว ตั้งแตวันที่
29 ธันวาคม 2559
2. การโอนและการยายพนักงานเทศบาล จํานวน 7 ราย ไดแจงมติ ให เทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ เทศบาลตําบล กม.5 เทศบาลตําบลหนองพลับ เทศบาลตําบลเขาน อยและเทศบาลตําบล
กําเนิดนพคุณทราบ เพื่อประสานการโอน/รับโอน จัดทําคําสั่งให โอน/รับโอน เพื่อเดินทางไป/มาปฏิบัติงาน
ต นสั งกัดใหม แล ว และจั ดทํ าคําสั่ งย ายพนั กงานเทศบาลไปดํ ารงตํ าแหน งใหมแล ว ตั้ งแต วั น ที่ 29 ธั นวาคม
2559
3. พนักงานเทศบาลขอลาออกจากราชการ จํานวน 1 ราย ไดแจงมติใหเทศบาลเมืองหัวหิน
ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งใหพนักงานเทศบาลลาออกจากราชการแลว ตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม 2559
4. พนักงานจางขอลาออกจากราชการ จํานวน 1 ราย ไดแจงมติใหเทศบาลตําบลเขานอย
ทราบเพื่อจัดทําคําสัง่ ใหพนักงานจางลาออกจากราชการแลว ตัง้ แตวันที่ 29 ธันวาคม 2559
5. การจางพนักงานจ าง จํ านวน 6 ราย ได แจ งมติให เทศบาลเมืองประจวบคีรีขัน ธ
เทศบาลเมืองหั วหิน และเทศบาลตํ าบลรอนทองทราบ เพื่อจัด ทําคําสั่ งจางพนั กงานจางแลว ตั้งแตวันที่ 29
ธันวาคม 2559
6. การปรับปรุงตําแหนงผูอํานวยการกองจากระดับตนเปนระดับกลาง จํานวน 3 ตําแหนง
ได จัดทําคําสั่งแต งตั้งคณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดในมิติ การประเมินคางานเสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 12
มกราคม 2560 และอยูระหวางการประเมินตัวชี้วัดของคณะกรรมการ
7. พนั ก งานเทศบาลอุ ท ธรณ คํ าสั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย ได ส งเรื่ อ งให ค ณะอนุ ก รรมการ
พิจารณาอุทธรณและการรองทุกข พิจารณากลั่นกรองทําความเห็นแลว ตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม 2559
8. พนั ก งานเทศบาลร อ งทุ ก ข ข อให แ ก ไ ขการปฏิ บั ติ ที่ ไ ม ถู ก ต อ ง ได ส ง เรื่ อ งให
คณะอนุ กรรมการพิจ ารณาอุทธรณ และการรองทุ กข พิจารณากลั่ น กรองทําความเห็ น แลว ตั้งแตวัน ที่ 29
ธันวาคม 2559
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-๓9. การแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองการจั ด ทํ า และปรั บ ปรุ ง แผน
อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 3 ป ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ
ดังกลาวเสร็จเรียบรอย และไดแจงใหคณะอนุกรรมการฯ ทราบแลว เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 ผลการคัดเลือกประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
ด ว ยกระทรวงมหาดไทย ได ป ระกาศให มี ก ารคั ด เลื อ กประธานกรรมการมาตรฐาน
การบริห ารงานบุ คคลสว นทองถิ่น (ก.ถ.) เมื่อวั น ที่ 30 พฤศจิ กายน 2559 โดยผลการคัดเลื อกปรากฏว า
นายพงศโพยม วาศภูติ ไดรับการคัดเลือกเปนประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องการเลื่อนระดับและแตงตั้งพนัก งานเทศบาลสามัญใหดํา รงตํา แหนงที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน และประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
ผูชวยเลขานุการ
เทศบาลเมื องประจวบคี รี ขั นธ เทศบาลตํ า บลคลองวาฬ และเทศบาลตํ า บล กม.5
อําเภอเมืองฯ และเทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานเทศบาล
สามัญใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นในสายงานผูมีประสบการณ จํานวน 6 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขัน ธ ขอความเห็ น ชอบเลื่อนระดั บ และแต งตั้ งพนั กงาน
เทศบาลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น จํานวน 2 ราย ดังนี้
1.1 นายอาคม อําพั น แสง วุฒิ ปวส. (ช างอุต สาหกรรม) ตํ าแหน งเจ าพนั ก งาน
ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ปฏิ บั ติ งาน ขั้ น 16,340 บาท เลขที่ ตํ าแหน ง 29-2-01-4805-003
สํานักปลัดเทศบาล ซึ่งไดดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงสายงานเริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2 และ
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานดานการดับเพลิง หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลว 11 ป 3 เดือน (วันที่ 1 ก.ย.48 - 15 ธ.ค.๕๙) ผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการ
และประเมิน คุณ ลัก ษณะบุค คลจากผู บ ัง คับ บัญ ชาตามหลัก เกณฑที่กํ า หนดใหดํ า รงตํ า แหนง ที่ส ูง ขึ้น ใน
ตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน ขั้น 16,570 บาท เลขที่ตําแหนงและสายงานเดิม
โดยผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ๒๕๕9
1.2 นายสุเทพ สุนทโรสถ วุฒิ ปวช.(ชางกลโรงงาน) ตําแหนงเจาพนักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย ปฏิ บั ติ ง าน ขั้ น 16,650 บาท เลขที่ ตํ าแหน ง 29-2-01-4805-005 สํ า นั ก
ปลัดเทศบาล ซึ่งไดดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงสายงานเริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2 และตําแหนง
ประเภททั่ ว ไป ระดั บ ปฏิ บั ติ งาน โดยมีร ะยะเวลารวมกัน ในการปฏิ บั ติ งานด านการดั บ เพลิ ง หรืองานอื่น ที่
เกี่ยวของมาแลว 8 ป 8 เดือน (วันที่ 2 เม.ย.51 - 15 ธ.ค.๕๙) ผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการ
และประเมิน คุณ ลัก ษณะบุค คลจากผู บ ัง คับ บัญ ชาตามหลัก เกณฑที ่กํ า หนดใหดํ า รงตํ า แหนง ที ่ส ูง ขึ ้น
ในตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน ขั้น 16,920 บาท เลขที่ตําแหนงและ
สายงานเดิม โดยผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ๒๕๕9
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-๔2. เทศบาลตําบลคลองวาฬ ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานเทศบาล
ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น จํานวน 2 ราย ดังนี้
2.1 นางสาวทานตะวัน นิ ลพันธ วุฒิ ปวส.(การบั ญ ชี) ตําแหนงเจาพนั กงานพัส ดุ
ปฏิบัติงาน ขั้น 16,960 บาท เลขที่ตําแหนง 29-2-04-4203-001 กองคลัง ซึ่งไดดํารงตําแหนงหรือเคย
ดํารงตําแหนงสายงานเริ่มตนจากระดับ 2 และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลารวมกัน
ในการปฏิบัติงานดานงานพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว 5 ป 10 เดือน (วันที่ 16 ก.พ.54 - 26 ธ.ค.๕๙)
ผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผูบังคับบัญชาตามหลักเกณฑที่
กําหนดใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นในตําแหนง เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน ขั้น 17,310 บาท เลขที่ตําแหนงและ
สายงานเดิม โดยผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๕9
2.2 นายฉัตรชัย จันทรแกว วุฒิ ปวส.(ชางยนต) ตําแหนงเจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ขั้น 15,440 บาท เลขที่ตําแหนง 29-2-01-4805-001 สํานักปลัดเทศบาล
ซึ่งได ดํ ารงตํ าแหน งหรื อเคยดํ ารงตํ าแหน งสายงานเริ่ม ต น จากระดั บ 2 และตํ าแหน งประเภททั่ว ไป ระดั บ
ปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานดานการดับเพลิง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว 8 ป - เดือน
(วันที่ 15 ธ.ค.51 - 26 ธ.ค.๕๙) ผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคล
จากผูบังคับบัญชาตามหลักเกณฑที่กําหนดใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นในตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภั ยชํ านาญงาน ขั้ น 15,800 บาท เลขที่ ตํ าแหน งและสายงานเดิ ม โดยผ านการประเมิ น ผลงานจาก
คณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๕9
3. เทศบาลตําบล กม. ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้งนางวรรณา สุขประเสริฐ
วุฒิ ปวส.(การบั ญ ชี ) ตํ าแหน งเจ าพนั กงานการเงิน และบั ญ ชีป ฏิ บั ติ งาน ขั้น 15,720 บาท เลขที่ตํ าแหน ง
29-2-04-4201-001 กองคลัง ซึ่งไดดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงสายงานเริ่มตนจากระดับ ระดับ 2
และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี
หรืองานอื่น ที่เกี่ยวของมาแลว 4 ป 1 เดื อน (วัน ที่ 9 พ.ย.55 - 21 ธ.ค.๕๙) ผ านการประเมิน ผลงานจาก
คณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผูบังคับบั ญชาตามหลักเกณฑที่กําหนดใหดํารงตําแหนงที่
สูงขึ้นในตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน ขั้น 15,800 บาท เลขที่ตําแหนงและสายงานเดิม
โดยผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ๒๕๕9
4. เทศบาลเมืองหัวหิน ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้งนางเพ็ญพรรณี ดาบเงิน
วุฒิ ศศ.บ.(การบัญชี) ตําแหนงนักวิชาการคลังปฏิบัติการ ขั้น 22,600 บาท เลขที่ตําแหนง 29-2-07-3202-001
งานจัดทํางบประมาณ ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน ซึ่งไดดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง
ตําแหนงสายงานเริ่มตนจากระดับ 3 และตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันใน
การปฏิบัติงานดานงานการคลัง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว 6 ป - เดือน (วันที่ 15 ธ.ค.53 – 4 ม.ค.60)
ผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผูบังคับบัญชาตามหลักเกณฑที่
กําหนดใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นในตําแหนง นักวิชาการคลังชํานาญการ ขั้น 22,620 บาท เลขที่ตําแหนงและ
สายงานเดิม โดยผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 4 มกราคม ๒๕60
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 การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระบบแทง
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจงซักซอมแนวทางการเลื่อนระดับ การไดรับเงิน
ประจํ าตํ าแหน งประเภทวิ ช าการ ระดั บ ชํ านาญการในสายงานวิ ช าชี พ และการเบิ ก จ ายเงิ น ค าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน กรณีการเลื่อนระดับครั้งแรกของตําแหน งแตละประเภทตําแหนง เชน การเลื่อนระดับ
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-๕ประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงาน ไประดับชํานาญงาน ใหใชวิธีการประเมินผลงานโดยใชหลักเกณฑการเลื่อน
ระดับนอกระดับควบของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๑ และระดับ ๒ และเทียบระดับตําแหนงจากระบบซีเป น
ระบบแทงตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอนุโลม
2. หนั งสือสํานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๐ ลงวัน ที่ ๑๕
กัน ยายน ๒๕๕๘ เรื่อ ง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ อัต ราตํา แหนงและมาตรฐานของตํา แหนง(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘
การเลื่อนในระดับชํานาญงาน
ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงสายงานเริ่มตนจากระดับ 1/2 และ
ประเภททั่วไป ระดั บปฏิบั ติงาน โดยต องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบั ติงานในลักษณะงานของตําแหนงที่จะ
แตงตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
1. ไมนอยกวา 6 ป สําหรับผูมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะ
แตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
2. ไมนอยกวา 5 ป สําหรับผูมีประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือ
คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะ
แตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
3. ไมนอยกวา 4 ป สําหรับผูมีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
การเลื่อนในระดับชํานาญการ
ดํ า รงตํ า แหน ง หรื อ เคยดํ า รงตํ า แหน ง สํ า หรั บ สายงานเริ่ ม ต น จากระดั บ 3 และ
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ โดยตองมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของตําแหนงที่จะ
แตงตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
1. ไมนอยกวา 6 ป สําหรับผูมีปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
2. ไมนอยกวา 4 ป สําหรับผูมีปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
3. ไมนอยกวา 2 ป สําหรับผูมีปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
(โดยการนับระยะเวลาตาม ขอ 1 – 3 หากเปนผูเปลี่ยนสายงานจากสายงานเริ่มตนจาก
ระดับ 1 หรือระดับ 2 มาเปนสายงานเริ่มตนจากระดับ 3 ใหใชแนวทางการนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงใน
สายงานเริ่มตนจากระดับ 1 หรือระดับ 2 มานับรวมเปนระยะเวลาการปฏิบัติงานเกี่ยวของและเกื้อกูลกับสายงาน
เริ่ มต นจากระดั บ 3 ตามนั ยหนั งสื อ สํ านั กงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 33 ลงวั น ที่ 25
กุมภาพันธ 2548)
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-๖3. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขัน ธ
เรื่ อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๑๘๒ การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหนงที่
กําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณในตําแหนงที่เริ่มตนจากระดับ ๑ และระดับ ๒
(๘) วิธีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
(ก) ตําแหนงที่ตองมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเสนอ ก.ท.จ.
พิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนง ฯ
(ข) ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมิน
ผลงาน ประกอบดวย ฯลฯ
(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การประเมินบุคคลและ
ผลงานใหเปนไปตามวิธีการและแบบประเมินแนบทายหลักเกณฑนี้
(๙) ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งโดยผานความเห็นชอบจาก
ก.ท.จ. และใหมีผลไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ขอ 183 การเลื่ อนและแต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน งในระดั บ สู งขึ้น สําหรับ ตํ าแหน งที่
กําหนดเปนตําแหนง ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3
(๘) วิธีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
(ก) ตําแหนงที่ตองมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเสนอ ก.ท.จ.
พิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนง ฯ
(ข) ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมิน
ผลงาน ประกอบดวย ฯลฯ
(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การประเมินบุคคลและผลงาน
ใหเปนไปตามวิธีการและแบบประเมินแนบทายหลักเกณฑนี้
(๙) ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งโดยผานความเห็นชอบจาก
ก.ท.จ. และใหมีผลไมกอ นวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

4.2 เรื่ อ งการเลื่ อนและแต งตั้ งพนั ก งานเทศบาลให ดํ า รงตํ า แหน งที่ สูงขึ้ น ในสายงาน
ประเภทบริหารทองถิ่น
ผูชวยเลขานุการ
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน ขอความเห็นชอบเลื่อนและแตงตั้งนายจีรวัฒน พราหมณี
วุฒิ รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร) ตําแหน ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับสูง) ขั้น 51,140 บาท
เลขที่ตําแหนง 29-2-00-1101-004 ซึ่งดํารงตําแหนงรองปลัดเทศบาล ระดับ 9 และรองปลัดเทศบาล
ระดับสูง มาแลว 1 ป 2 เดือน ผูไดรับการคัดเลือก ลําดับที่ 1 ในตําแหนงปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น
ระดับสูง) ตามประกาศผลการคัดเลือกฯ เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ลงวันที่ 12
มกราคม ๒๕60 ให ดํ ารงตํ า แหน งปลั ด เทศบาล (นั ก บริ ห ารงานท อ งถิ่ น ระดั บ สู ง) ขั้ น 51,140 บาท
เลขที่ตําแหนง 29-2-00-1101-001 เทศบาลเมืองหัวหิน
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-๗ขอระเบียบ
1. ประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั งหวั ดประจวบคี รี ขั นธ เรื่ อง หลักเกณฑ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และทีแ่ กไขเพิ่มเติม
ขอ 187 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารระดับ 9 ใหเลื่อนและแตงตั้ง
ไดตามหลักเกณฑ ดังนี้
(1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
(2) ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ 9
(3) ในรอบปที่แลวจนถึงวันแตงตั้งตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกตั้ ง
กรรมการสอบสวนทางวินัย
(4) ไดผานการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบ
คัดเลือกหรือคัดเลือกที่ ก.ท.กําหนด
2. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว25 ลงวั น ที่ 7
มีนาคม 2559 เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระบบแทง
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจงแนวทางปฏิบัติการแตงตั้ง การคัดเลือก การ
สอบคัดเลือก การสอบแขงขัน การโอน การรับโอน เมื่อเขาสูระบบแทงแลวไมมีการเปลี่ยนแปลง ฯ
ฝายเลขาฯ ตรวจสอบแลวพนักงานเทศบาลดังกลาวมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือก และเทศบาลไดดําเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่
สูงขึ้นถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนด โดยเทศบาลที่ดําเนินการคัดเลือกมีภาระคาใชจายดานบุคคลเฉลี่ยไมเกิน
รอยละ 35
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่เทศบาลมีคําสั่งยาย เพื่อแตงตั้งใหไปดํารงตําแหนงใหม

4.3 เรื่องการโอน และการยายพนักงานเทศบาล
สวนที่ ๑ การโอนพนักงานเทศบาล
ผู ช ว ยเลขานุ การ
เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน เทศบาลตําบลรอนทอง
อําเภอบางสะพาน และเทศบาลตํ าบลเขาน อย อําเภอปราณบุ รี ขอความเห็ น ชอบโอนพนั กงานเทศบาล
จํานวน 5 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมืองหัวหิน ขอความเห็นชอบโอนนายชวลิต กองมาก วุฒิ ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
พนั ก งานครู เทศบาล ตํ า แหน งครู วิ ท ยฐานะครู ชํ านาญการ อั น ดั บ คศ.2 ขั้ น 24,930 บาท เลขที่
ตําแหนง 04754-2 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก (หลวงปูคําอุปถัมภ) กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน
อําเภอหั วหิ น จั งหวั ดประจวบคีรีขัน ธ ไปดํ ารงตําแหน งเป น พนั กงานครูเทศบาล ตําแหน งครู วิทยฐานะครู
ชํานาญการ อันดับ คศ.2 ขั้น 24,930 บาท เลขที่ตําแหนง 06059-2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก
(รัตนกะลัสอนุสรณ) กองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบุรี อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยเทศบาล
เมืองเพชรบุ รี ยินดี รับโอนพนั กงานครูเทศบาลดังกลาว และเทศบาลเมืองหัวหิ น ซึ่งเป นต นสั งกัด ไมขัดของ
ในการใหโอน (ดูแลมารดา)
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-๘2. เทศบาลตําบลหนองพลับ ขอความเห็นชอบโอนพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย ดังนี้
2.1 นางสาวเพ็ญจันทร อินธิแสง วุฒิ บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) พนักงานเทศบาล
ตํ า แหน ง เจ า พนั ก งานธุ ร การปฏิ บั ติ ง าน ขั้ น 12,220 บาท เลขที่ ตํ า แหน ง 29-2-06-4101-001
กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดลอม เทศบาลตํ าบลหนองพลับ อําเภอหั วหิ น จังหวั ดประจวบคีรี ขัน ธ ไปดํ ารง
ตํ า แหน ง เป น พนั ก งานส ว นตํ า บล ตํ า แหน ง เจ า พนั ก งานธุ ร การปฏิ บั ติ ง าน ขั้ น 12,220 บาท เลขที่
ตําแหนง 56-3-01-4101-001 สํานักงานปลัด อบต. อบต.บานแปน อําเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร
โดย อบต.บ านแป น ยิ น ดีรั บ โอนพนั กงานเทศบาลดั งกล าว และเทศบาลตํ าบลหนองพลั บ ซึ่งเป น ตน สั งกัด
ไมขัดของในการใหโอน (เพิ่มพูนความรู ทักษะในการปฏิบัติงาน, หาประสบการณ)
2.2 นายสุ ท ธิ วั ฒ น มี ชั ย วุ ฒิ ศศ.บ.(รั ฐ ประศาสนศาสตร ) พนั ก งานเทศบาล
ตําแหนงนักทรัพยากรบุ คคลปฏิบั ติการ ขั้น 15,840 บาท เลขที่ตําแหนง 29-2-01-3102-001 สํานั ก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โอนไปดํารงตําแหนงเปนพนักงาน
เทศบาล ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ขั้น 15,840 บาท เลขที่ตําแหนง 28-2-01-3102-001
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบางเดื่อ อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยเทศบาลตําบลบางเดื่อ
ยินดีรับโอนพนักงานเทศบาลดังกลาว และเทศบาลตําบลหนองพลับ ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน
(เพิ่มพูนความรู ทักษะในการปฏิบัติงาน, หาประสบการณ)
3. เทศบาลตําบลรอนทอง ขอความเห็นชอบใหนายมานิตย ชื่นจิตร วุฒิ น.บ.(นิติศาสตร)
พนั กงานเทศบาล ตํ าแหน งผู อํ านวยการกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล อม (นั กบริ ห ารงานสาธารณสุ ขและ
สิ่ งแวดล อม ระดั บ กลาง) ขั้น 45,750 บาท เลขที่ ตํ าแหน ง 29-2-06-2104-001 กองสาธารณสุ ขและ
สิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลรอนทอง อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผูสอบคัดเลือกไดลําดับที่ 1
ในตํ า แหน ง รองปลั ด เทศบาล (นั ก บริ ห ารงานท อ งถิ่ น ระดั บ กลาง) ตามประกาศผลการสอบคั ด เลื อ กฯ
เทศบาลเมื อ งชุ ม แพ อํ า เภอชุ ม แพ จั งหวั ด ขอนแก น ลงวั น ที่ 1 ธั น วาคม 2559 โอนไปดํ า รงตํ าแหน ง
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) ขั้น 45,750 บาท เลขที่ตําแหนง 05-2-00-1101-002
เทศบาลเมืองชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัด ขอนแกน โดยเทศบาลเมืองชุมแพ ยิน ดีรับ โอนพนั กงานเทศบาล
ดังกลาว และเทศบาลตําบลรอนทอง ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน
4. เทศบาลตําบลเขานอย ขอความเห็นชอบรับโอนจาอากาศเอกหญิงฐิติศิริพร ดํานุน
วุฒิ วท.บ.(สถิติ ป ระยุ กต ) พนั ก งานเทศบาล ตํ าแหน งเจ าพนั กงานธุ ร การชํ านาญงาน ขั้น 13,470 บาท
เลขที่ ตํ า แหน ง 29-2-08-4101-001 กองการศึ ก ษา เทศบาลตํ า บลปากน้ํ า ปราณ อํ า เภอปราณบุ รี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โอนมาดํารงตําแหนงเปนพนักงานเทศบาล ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ขั้ น 13,470 บาท เลขที่ ตํ าแหน ง 29-2-11-4101-005 กองสวั ส ดิ การสั งคม เทศบาลตํ าบลเขาน อย
อําเภอปราณบุ รี จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยเทศบาลตําบลเขานอย ยิ นดี รับโอนพนักงานเทศบาลดังกลาว และ
เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน (เพื่อความกาวหนาในอาชีพราชการ, เพิ่มพูน
ประสบการณ)
ขอระเบียบ
ป ระก าศ ค ณ ะก รรม กา รพ นั ก งา น เท ศ บ าล จั ง ห วั ด ป ระจ วบ คี ร ี ข ั น ธ เรื่ อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และทีแ่ กไขเพิ่มเติม
ข อ ๑๕๒ การโอนพนั ก งานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่ งไปแต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน ง
พนักงานเทศบาลในเทศบาลอีกแหงหนึ่ง ใหโอนและแตงตั้งจากพนักงานเทศบาลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
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-๙(๑) ผูสอบแขงขันได หรือสอบคัดเลือกไดในตําแหนงที่จะแตงตั้งนั้น หรือผูไดรับการ
คัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นนั้น ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
(๓) ผูขอโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนตําแหนงในตําแหนงเดียวกันและระดับเดียวกัน
ระหวางเทศบาล หรือผูขอโอนมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูปฏิบัติงานในเทศบาลตามขอ ๑๖๗
ข อ ๑๖๗ วรรคสอง การโอนพนั ก งานเทศบาลอื่ น มาแต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน ง
ผูปฏิบัติงานในเทศบาล อาจกระทําไดโดยความสมัครใจของผูจะขอโอนและไดรับความยินยอมจากนายกเทศมนตรี
ของเทศบาลที่จะรับโอนนั้น เมื่อ ก.ท.จ. ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิมและไดรับเงินเดือนในขั้นไมสูงกวาเดิม
ฝ ายเลขาฯ ได ต รวจสอบการโอนของพนั ก งานเทศบาลดั งกล าวแล ว ต น สั งกั ด และ
หนวยงานที่เกี่ยวของไดปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนด โดยไมขัดของในการรับโอนและใหโอน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 26 มกราคม 2560

สวนที่ ๒ การรับโอนขาราชการประเภทอื่น มาบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล
ผูชวยเลขานุการ
เทศบาลเมื อ งหั ว หิ น อํ า เภอหั ว หิ น และเทศบาลตํ า บลเขาน อ ย อํ า เภอปราณบุ รี
ขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่นมาบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมืองหั วหิน ขอความเห็นชอบรับโอน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 2 ราย ดังนี้
1.1 นางอภิรดี สัมพันธารักษ วุฒิ ค.บ. (การแนะแนว) ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ขั้น 38,620 บาท เลขที่
ตําแหนง 1900 โรงเรียนวัดศรีราษฎร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 อําเภอบางใหญ
จังหวัดนนทบุรี มาดํารงตําแหนงเปนพนักงานครูเทศบาล ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ รับเงินเดือน
อันดับ คศ.3 ขั้น 38,620 บาท เลขที่ตําแหน ง 13118-2 โรงเรียนเทศบาลบ านหัวหิ น (ประชาธิป ถัมภ )
กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยเทศบาลเมืองหัวหินยินดีรับโอน
ขาราชการครูฯ ดั งกล าว และ สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึกษานนทบุ รี เขต 2 ซึ่งเป น ต น สั งกัด
ไมขัดของในการใหโอน (กลับภูมิลําเนา)
1.2 นางสุมาลี อ.สุวรรณ วุฒิ ค.บ.(การประถมศึกษา) ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตํ าแหน งครู วิ ท ยฐานะครูชํ านาญการ รั บ เงิน เดื อ นอั น ดั บ คศ.2 ขั้น 27,500 บาท เลขที่
ตําแหนง 2737 โรงเรียนบานหนองพลับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ มาดํารงตําแหนงเปนพนักงานครูเทศบาล ตําแหนงครู วิทยฐานะครู
ชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 ขั้น 27,500 บาท เลขที่ตําแหนง 04791-2 โรงเรียนเทศบาลบานตะเกียบ
(ไกรลาศวิทยาทาน) กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยเทศบาลเมืองหัวหิน
ยินดีรับโอนขาราชการครูฯ ดังกลาว และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน (เปลี่ยนประสบการณ, สะดวกในการเดินทาง)
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- ๑๐ 2. เทศบาลตํ า บลเขาน อ ย ขอความเห็ น ชอบรั บ โอนนายกมลศั ก ดิ์ รชตะวณิ ช ย
พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นิติกรชํานาญการ ขั้น 23,080 บาท เลขที่ตําแหนง 11-3-01-3105-001
สํานักงานปลัด อบต. อบต.เขาคาย อําเภอสวี จังหวัดชุมพร มาแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล ตําแหนงนิติกร
ชํานาญการ ขั้น 23,080 บาท เลขที่ตําแหนง 29-2-01-3105-001 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเขานอย
โดยเทศบาลตําบลเขานอยยินดีรับโอนพนักงานสวนตําบลดังกลาว และ อบต.เขาคาย ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของ
ในการใหโอน (ดูแลครอบครัว)
ขอระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๑๗๒ ในกรณีเทศบาลมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนแกราชการ
เทศบาลอาจขอรับ โอนพนั กงานส วนทองถิ่น อื่น หรือขาราชการประเภทอื่น ที่ไมใช ขาราชการการเมืองหรือ
ขาราชการวิสามัญที่มีความประสงคจะขอโอนมาแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลในตําแหนงผูปฏิบัติงานใหเทศบาล
เสนอ ก.ท.จ. โดยใหชี้แจงเหตุผลความจําเปน ความรู ความสามารถ ประสบการณการทํางานและความชํานาญ
การของผู ที่จะขอโอนและประโยชน ที่ทางราชการจะได รับ เมื่อ ก.ท.จ. ได พิจารณาให ความเห็ น ชอบแลวให
นายกเทศมนตรีสั่งรับโอน และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนพนักงานเทศบาล สวนจะบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงระดับใด และจะใหไดรับเงินเดือนเทาใด ให ก.ท.จ. เปนผูกําหนด แตจะตองไมสูงกวาพนักงานเทศบาล
ที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญในระดับเดียวกัน
ขอ ๑๗๓ การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่นหรือการรับโอนขาราชการประเภทอื่นมา
บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง เป น พนั ก งานเทศบาลตามข อ ๑๗๑ และข อ ๑๗๒ ให
นายกเทศมนตรีมีคําสั่งใหรับโอนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลแลว ใหมีหนังสือแจงการรับโอน
ใหสวนราชการสังกัดเดิมของผูที่จะโอนออกคําสั่งใหผูนั้นพนจากตําแหนงและหนาที่ ทั้งนี้ ใหกําหนดวันที่ใน
คําสั่ง รับโอนและคําสั่งใหพนจากตําแหนงเปนวันเดียวกัน
การออกคําสั่งรับโอนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให ก.ท.จ.
ใหความเห็นชอบกอน
ขอ ๑๗๔ การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่นหรือการรับโอนขาราชการประเภทอื่นมา
บรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล ตองอยูภายใตหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) ตําแหนงที่จะนํามาใชในการรับโอน ตองเปนตําแหนงวางที่มอี ัตราเงินเดือน
(๒) ผู ได รั บการบรรจุ และแต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน งใด ต องมี คุ ณ สมบั ติ ต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงนั้น
ฯลฯ
(๕) การรับโอนเพื่อแต งตั้ งให ดํารงตําแหนงในสายงานใด ของเทศบาลใดตอ งไมมี
ผูสอบแขงขันไดในตําแหนงสายงานนั้น ของเทศบาลนั้ น หรือของ ก.ท.จ.นั้น ขึ้นบัญชี
รอการบรรจุอยู หรือไมมีผูสอบคัดเลือกได หรือผูไดรับคัดเลือกในตําแหนงสายงานนั้นของเทศบาลนั้น หรือของ
ก.ท.จ.นั้น ขึ้นบัญชีรอการแตงตั้งอยู
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- ๑๑ ฝายเลขาฯ ตรวจสอบแลวการรับโอนดังกลาวตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน และ
เทศบาลที่รับโอนมีตําแหนงวางยินดีรับโอนมาดํารงตําแหนง
จึงเสนอตอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 26 มกราคม ๒๕60

สวนที่ 3 การยายพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล
ผูชวยเลขานุการ
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน เทศบาลตําบล กม.5 อําเภอเมืองฯ และเทศบาลตําบลไร
ใหม อําเภอกุยบุรี ขอความเห็นชอบยายพนักงานเทศบาล จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมืองหัวหิน ขอความเห็นชอบใหนางอุไรวรรณ เพชรวงษ วุฒิ ค.บ.(ภาษาไทย)
พนั กงานครู เทศบาล ตํ าแหน งครู วิ ทยฐานะครู ชํ านาญการพิ เศษ รั บเงิ นเดื อนอั นดั บ คศ.3 ขั้ น 35,800 บาท
เลขที่ ตํ า แหน ง 04801-2 โรงเรี ย นเทศบาลเขาพิ ทั กษ กองการศึ กษา ให ดํ ารงตํ าแหน งครู วิ ท ยฐานะครู
ชํ านาญการพิ เศษ อั นดั บ คศ.3 ขั้น 35,800 บาท เลขที่ ตํ าแหน ง 04781-2 โรงเรี ยนเทศบาลบ านเขาเต า
กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน
2. เทศบาลตํา บล กม.5 ขอความเห็ น ชอบย า ยนายนิ พ นธ ภมรสู ต ร วุ ฒิ รป.บ.
(การปกครองท องถิ่ น) พนั กงานเทศบาล ตํ าแหน งเจ าพนั กงานธุ รการชํ านาญงาน ขั้ น 26,580 บาท เลขที่
ตําแหนง 29-2-01-4101-001 สํานัก ปลัด เทศบาล ใหดํา รงตํา แหนง เจา พนัก งานธุร การชํา นาญงาน
ขั้น 26,580 บาท เลขที่ตําแหนง 29-2-05-4101-003 กองชาง เทศบาลตําบล กม.5
3. เทศบาลตําบลไรใหม ขอความเห็นชอบยายนางสาวสุวรรณา มวงพุม ผูอํานวยการ
กองคลั ง (นั ก บริ ห ารงานการคลั ง ระดั บ ต น ) วุ ฒิ รป.ม.(การปกครองท อ งถิ่ น ) ขั้ น 33,000 บาท เลขที่
ตําแหนง 29-2-04-2102-001 ซึ่งดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง ระดับ 7 และ ผูอํานวยการกองคลัง
(นั กบริห ารงานการคลัง ระดับ ต น ) มาแล ว 2 ป 9 เดื อน ผูผ านการสอบคัด เลือกได ลําดั บ ที่ 1 ในตํ าแหน ง
รองปลัดเทศบาล (นั กบริห ารงานทองถิ่น ระดับ ตน) ตามประกาศผลการสอบคัดเลือกเทศบาลตําบลไรใหม
ลงวั น ที่ 18 มกราคม 2560 ให ดํ า รงตํ า แหน ง รองปลั ด เทศบาล (นั ก บริ ห ารงานท อ งถิ่ น ระดั บ ต น )
ขั้น 33,000 บาท ตําแหนงเลขที่ 29-2-00-1101-002 เทศบาลตําบลไรใหม
ขอระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 140 การยายพนั กงานเทศบาล ผูดํ ารงตํ าแหน งหนึ่ งไปแตงตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน งอีก
ตําแหนงหนึ่ง ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในประเภทและระดับเดียวกันโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ดังตอไปนี้
(1) กรณี การย ายไปดํ ารงตํ าแหน งประเภทและระดั บเดี ยวกั นที่ ว างในแผน
อัตรากําลังสามป ผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
(2) กรณีการยายสับเปลี่ยนตําแหนงกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผูนั้นตองมี
คุณสมบัตติ รงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
ขอ 142 การยายพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
สายงานและประเภทเดิม ใหสั่งยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดิมและใหไดรับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้
ตองเปนตําแหนงวางในแผนอัตรากําลังสามป หรือเปนการยายสับเปลี่ยนในตําแหนงเดียวกัน
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- ๑๒ ขอ 145 การยายพนักงานเทศบาลไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงาน หรือระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดั บ
เชี่ยวชาญ พนักงานเทศบาลผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งและตรง
ตามความรู ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงในตําแหนงนั้นดวย โดยตองผานการ
ประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานหรือผลงานตามประกาศหลักเกณฑเกี่ยวกับการเลื่อนและแตงตั้งพนักงาน
เทศบาลใหดํารงตําแหนงระดับที่สูงขึ้นดวย ดังนี้
(1) กรณีการยายมาดํารงตําแหนงในกลุมงานที่เกี่ยวของเกื้อกูลกันตองผานการประเมินบุคคล
และการปฏิบัติงาน
(2) กรณีการยายมาดํารงตําแหนงในกลุมงานที่ไมเกี่ยวของเกื้อกูลกันตองผานการประเมินบุคคลการ
ปฏิบัติงาน และผลงาน”
ขอ 146 การยายพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่นไปดํารง
ตําแหน งประเภทและระดั บ เดี ย วกัน แต ต างสายงาน ผู นั้ น จะต องมีคุณ วุ ฒิ ต รงตามคุณ สมบั ติ เฉพาะสํ าหรั บ
ตําแหนงของตําแหนงนั้น และจะตองเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 1 ป
สําหรับผูที่มีคุณสมบั ติไมตรงตามวรรคหนึ่งหากมีความประสงคจะยายตางสายงานให
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคความรูเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) และภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) โดยไมมีการขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกแตอยางใด
การยายพนักงานเทศบาลซึ่งดํารงตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการไปดํารง
ตําแหนงสูงขึ้นในตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่นหรือผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่นไปดํารง
ตํา แหนง สูง ขึ้น ในตํ า แหนง ประเภทบริห ารทอ งถิ่น ผู นั ้น จะตอ งมีคุณ วุฒ ิต รงตามคุณสมบั ติ เฉพาะสําหรั บ
ตําแหนงของตําแหนงนั้น และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกที่กําหนด
ฝายเลขาฯ ตรวจสอบแลว เปนการยายไปดํารงตําแหนงประเภทและระดับเดียวกันที่วางในแผน
อัตรากําลังสามป พนักงานเทศบาลผูขอยายมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ขอยาย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 26 มกราคม ๒๕60

4.4 เรื่องพนักงานจางขอลาออกจากราชการ
ผูชวยเลขานุการ
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ อําเภอเมืองฯ ขอความเห็นชอบใหนายสันตชัย ชุมพล
พนั ก งานจ า งตามภารกิ จ ตํา แหน ง พนั ก งานขั บ รถยนต กองส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ว อั ต ราค า ตอบแทน
เดื อ นละ 11,300 บาท ขอลาออกจากราชการเนื่องจากไดการบรรจุเปนพนักงานขับรถยนต กองวิชาการและ
แผนงาน เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ ตั้งแตวันที่ 9 มกราคม 2560 เพื่อประกอบธุรกิจสวนตัว (ยื่นหนังสือวันที่
5 มกราคม ๒๕60 นายกเทศมนตรีอนุญาตใหยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวา ๓๐ วันได)
ขอระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ เรื่ อ ง
หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๕๕ ในสัญญาจ าง พนั กงานผู ใดประสงคจะลาออกจากการปฏิ บั ติ งาน ให ยื่ น
หนังสือขอลาออกตอนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให
ออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกขของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล โดยอนุโลม
๑๒/30

- ๑๓ 2. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี ร ี ขั น ธ เรื ่ อ ง
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
ขอ 5 พนักงานเทศบาลออกจากราชการเมื่อ
(๓) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออก หรือการลาออกมีผล
ตามขอ ๒๔
ขอ ๒๔ พนักงานเทศบาลผู ใดประสงคจะลาออกจากราชการให ยื่น หนั งสื อขอ
ลาออกตอนายกเทศมนตรี ซึ่งมีสาระสําคัญ ตามแบบ ลก.๑ ทายประกาศหลักเกณฑนี้ เพื่อใหนายกเทศมนตรีเปน
ผูออกคําสั่งใหลาออกจากราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบการลาออกดังกลาวแลวไดปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 9 มกราคม 2560

4.5 เรื่อง การจางพนักงานจาง
เท ศบ าล เมือ งป ระจวบ คีร ีข ัน ธ อํ า เภ อเมือ งฯ เทศบาลตํ า บลปากน้ํ าปราณ
อําเภอปราณบุรี และเทศบาลตําบลทับสะแก อําเภอทับสะแก ขอความเห็นชอบจางพนักงานจาง จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ ขอความเห็ นชอบจางนายกาหลง ปู พุด วุฒิ บธ.บ.
(การจัดการทั่วไป) มีหนังสือรับรองประสบการณในการปฏิบัติงานขับรถยนตไมนอยกวา 5 ป เปนพนักงานจาง
ตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถยนต อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท กองสงเสริมการทองเที่ยว
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ (ทดแทนคนเดิม)
2. เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ ขอความเห็ นชอบจางนางสุ ภั คสินี ศรีมัน ตะ วุฒิ ค.บ.
(ประถมศึ กษา) เป น พนั ก งานจ า งตามภารกิ จ (ทั ก ษะ) ตํ า แหน ง ผู ช ว ยครู ผู ดู แ ลเด็ ก อั ต ราค า ตอบแทน
เดือนละ 9,400บาท กองการศึกษา เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ (ทดแทนคนเดิม)
3. เทศบาลตํ าบลทั บ สะแก ขอความเห็ น ชอบจ างนางพั ช รี เครื อพานิ ช วุ ฒิ ศศ.บ.
(การจั ด การทั่ ว ไป) เป น พนั ก งานจ า งตามภารกิ จ ตํ า แหน ง ผู ช ว ยนั ก วิ เคราะห น โยบายและแผน อั ต รา
คาตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลทับสะแก (จางใหม)
ขอระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑ
เกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๕ ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานจาง ใหเทศบาลกําหนดและเสนอขอ
ความเห็นชอบตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
การกําหนดตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหจําแนกตําแหนงตามลักษณะงาน ดังตอไปนี้
(๑) พนักงานจางตามภารกิจ ไดแก
(๑.๑) ตําแหนงสําหรับผูมีคุณวุฒิ
(๑.๒) ตําแหนงสําหรับผูมีทักษะ
(๑.๓) ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ
(๒) พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ
(๓) พนักงานจางทั่วไป
ฯลฯ
๑๓/30

- ๑๔ ขอ ๗ ใหเทศบาลจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจางเปนระยะเวลาสามป โดยให
สอดคลองกับเปาหมายการปฏิบัติราชการของเทศบาลและงบประมาณ ทั้งนี้ตามแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลัง
พนักงานจางที่กําหนดใน หมวด 3
กรอบอัตรากําลังพนักงานจางของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง จะตองเสนอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลเพื่อใหความเห็นชอบ
ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน เทศบาลอาจขอเปลี่ยนกรอบอัตรากําลังพนักงานจางได
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ขอ ๙ การจางพนักงานจาง จะตองไดรับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการพนั กงาน
เทศบาลกอนจึงทําสัญญาได โดยพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหทําสัญญาจางไม
เกิ น คราวละ ๔ ป สํ าหรั บ พนั กงานจ างทั่ ว ไปให ทํ าสั ญ ญาจ างไม เกิ น คราวละ ๑ ป หรือ ตามโครงการที ่มี
กําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดไว โดยอาจมีการตอสัญญาได ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและความจําเปน
ความเห็น
ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่เทศบาลขอจางแลวมีคุณสมบัติครบถวน
และตําแหนงที่ขอจางเปนตําแหนงวางตามแผนอัตรากําลังของเทศบาล และเทศบาลมีภาระคาใชจายดานบุคคล
ไมเกินรอยละ 40 ตามที่กฎหมายกําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 26 มกราคม 2560
๔.6 เรื่องการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูดํารงตําแหนงครู
ผูชวยกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู
ผูชวยเลขานุการ
เทศบาลตําบลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี และเทศบาลตําบลบานกรูด อําเภอบางสะพาน
ขอความเห็นชอบแตงตั้งผูผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูดํารงตําแหนงครู
ผูชวยกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู จํานวน 2 ราย ดังนี้
ลําดับ
ที่
๑.

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/อัตราเงินเดือน
สังกัด/เลขที่ตําแหนง
นางกาญจนา บุญเรือน
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น 17,690 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลปราณบุรี (สอน ฤทธิ์เดช)
กองการศึกษา
เทศบาลตําบลปราณบุรี
เลขที่ตําแหนง 77-2-0088

วุฒิการศึกษา
ค.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย)

บรรจุ
ครั้งแรก
เมื่อ

ผลการประเมินการปฏิบัติ
ตนและการปฏิบัติงาน

ครั้งที่ ๑-๔
26 ธ.ค.๕7 74.27
74.27
74.27
87.73

ครั้งที่ ๕-๘
88.31
88.31
88.31
92.70

แตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ตําแหนง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น 17,910 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลปราณบุรี (สอน ฤทธิ์เดช)
กองการศึกษา
เทศบาลตําบลปราณบุรี
เลขที่ตําแหนง 77-2-0088

วันแตงตั้งให
ดํารง
ตําแหนงครู
26 ธ.ค.59

๑๔/30

- ๑๕ ลําดับ
ที่
2.

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/อัตราเงินเดือน
สังกัด/เลขที่ตําแหนง
นางสุภาวดี พันธดี
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น 17,310 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
ธงชัยธรรมจักร
กองการศึกษา
เทศบาลตําบลบานกรูด
เลขที่ตําแหนง 77-2-0068

วุฒิการศึกษา
ศษ.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย)

บรรจุ
ครั้งแรก
เมื่อ
6 ม.ค.๕8

ผลการประเมินการปฏิบัติ
ตนและการปฏิบัตงิ าน
ครั้งที่ ๑-๔
88.31
89.50
94.62
95.81

ครั้งที่ ๕-๘
97.92
97.92
98.22
98.51

แตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ตําแหนง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น 17,490 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
ธงชัยธรรมจักร
กองการศึกษา
เทศบาลตําบลบานกรูด
เลขที่ตําแหนง 77-2-0068

วันแตงตั้งให
ดํารง
ตําแหนงครู
6 ม.ค.60

ขอระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูดํารงตําแหนงครูผูชวยกอนแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงครู ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2549
๑. ใหผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล
ในตําแหนงครูผูชวยเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมระหวางปฏิบัติราชการในตําแหนงครูผูชวยเปนเวลา
สองป นับแตวันเขาปฏิบัติหนาที่ราชการกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนดฯ
๒. การนับระยะเวลาการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสองป ใหนับวันเขา
ปฏิบตั ิราชการวันแรกเปนวันเริ่มตน และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปปฏิทิน
ฯลฯ
๕. ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
จํานวนสามคน ประกอบดว ย ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือรองผู อํานวยการสถานศึกษา เป น ประธาน
กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาจํานวนหนึ่งคนเปนกรรมการ และพนักงานครูเทศบาล ซึ่ง
ดํารงตําแหนงครูที่ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งใหทําหนาที่ครูพี่เลี้ยงดูแลระหวางการเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขม เปนกรรมการและเลขานุการ
๖. ใหคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม มีหนาที่เตรียมความ
พรอมและพัฒนาอยางเขม ใหคําปรึกษา แนะนํา รวมทั้งประเมินผลการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
โดยยึดหลักการมีสวนรวมและการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหบรรลุผลตามความมุงหมาย ดังนี้
๖.๑ ประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครูผูชวยเปนระยะ ๆ
ทุกสามเดือน ตามแบบประเมินที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดทายหลักเกณฑ และในการประเมิน
แตละครั้งใหประธานกรรมการแจงผลการประเมินใหครูผูชวย และรายงานใหนายกเทศมนตรีทราบ เพื่อพิจารณา ดังนี้
๖.๑.๑ กรณีที่เห็นวาครูผูชวยมีผลการประเมินการเตรียมความพรอม
และพั ฒ นาอย างเข มต่ํ ากว าเกณฑ การประเมิ น ที่ คณะกรรมการกลางพนั กงานเทศบาลกํ าหนด (ครั้ งที่ ๑-๔
ต อ งผ านเกณฑ ก ารประเมิ น ร อ ยละ ๕๐ และครั้ งที่ ๕-๘ ต อ งผ านเกณฑ ก ารประเมิ น ร อ ยละ ๖๐) หาก
นายกเทศมนตรี เห็ น ว า ควรทบทวนผลการประเมิ น การเตรี ย มความพร อ มและพั ฒ นาอย างเข ม อาจให
คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และหากผลการประเมิน
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- ๑๖ ยังต่ํากวาเกณฑการประเมินผลการพัฒนาที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด ใหนายกเทศมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล สั่งใหครูผูชวยนั้นออกจากราชการ
๖.๑.๒ กรณีที่ครูผูชวยมีผลการประเมินการเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขมต่ํากวาเกณฑการประเมินผลการพัฒนาที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด และ
นายกเทศมนตรีมีความเห็นเชนเดียวกับคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ใหนายกเทศมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสั่งใหครูผชู วยผูนั้นออกจากราชการ
๖.๑.๓ กรณีที่เห็นวาครูผูชวยมีผลการประเมินการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขมเปนไปตามเกณฑการประเมินผลการพัฒนาที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด ให
มีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมตอไปจนครบสองป
๖.๒ เมื่อครบเวลาสองปใหคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
สรุปผลการประเมินตามแบบสรุป ทายหลั กเกณฑต อนายกเทศมนตรี เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลและออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูตอไป
๒. หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๙ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง
การแตงตั้งครูผูชวยใหดํารงตําแหนงครู ตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
สํ า นั ก งาน ก.ท. แจ ง มติ ก.ท. ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่ อ วั น ที่ ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งไดมีมติรับทราบขอเสนอของ อ.ก.ท.โครงสรางและอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล ในกรณี
ที่เทศบาลมีผูดํารงตําแหนงครูผูชวยที่ผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนระยะเวลา ๒ ป และ
ได รับ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูภายหลังวันที่พระราชบั ญญัติระเบี ยบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใชบังคับ (วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑) ใหกําหนดวันที่มีผลในการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ มีผลนับตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดการเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม ซึ่งสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กําหนด
ความเห็น
ฝายเลขาฯ ตรวจสอบการเตรียมความพรอมในการพัฒนาอยางเขมของครูผูดูแลเด็ก
ของเทศบาลแลวมีความเห็น ดังนี้
๑. เทศบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมในการพัฒนาอยางเขมถูกตอง
ตามหลักเกณฑที่กําหนด
๒. ครูผูผูดูแลเด็กที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งไดดํารงตําแหนงครบ ๒ ป และผานการ
ประเมินเตรียมความพรอมในการพัฒนาอยางเขม จํานวน ๘ ครั้ง ไดคะแนนผานการประเมินตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด (ครั้งที่ ๑-๔ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ และครั้งที่ ๕-๘ ไมนอยกวารอยละ ๖๐)
๓. เห็นควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ โดยใหมีผลวันถัดจาก
วันครบกําหนดการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ ทั้งนี้ สําหรับรายที่ 1 มีผลตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม 2559 และรายที่ 2 มีผลตั้งแตวันที่ 6
มกราคม 2560 เปนตนไป
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- ๑๗ ๔.7 เรื่อง การประเมินพนักงานครูเทศบาลเพื่อใหไดรับเงินเดือนและมีวิทยฐานะระดับ
ชํานาญการ
ผูชวยเลขานุการ
เทศบาลตํ าบลไร เกา อําเภอสามรอยยอด รายงานขอความเห็ น ชอบให พนั กงานครู
เทศบาลไดรับเงินเดือนและมีวิทยฐานะระดับชํานาญการ จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายนพเชรษฐ สิริสุริยกมลชัย วุฒิ ค.ม.(การบริหารการศึกษา) ตําแหนงครู เลขที่
ตําแหน ง 30142-2 รั บ เงิน เดื อนในอัน ดั บ คศ.๑ อัต ราเงิน เดื อนขั้น 22,890 บาท(1 ต.ค.59) โรงเรี ย น
เทศบาล 1 บานตาลเจ็ดยอด กองการศึกษา เทศบาลตําบลไรเกา ซึ่งดํารงตําแหนงครู เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555
และผานการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน และ
ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จากกรรมการแตละดานไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 เพื่อใหมี
วิทยฐานะในระดับครูชํานาญการ ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ขั้น 22,940 บาท เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม
ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕9
2. นางชนากานต ฮึกหาญ วุฒิ ค.ม.(การบริหารการศึกษา) ตําแหนงครู เลขที่ตําแหนง
30146-2 รับ เงินเดือนในอันดับ คศ.๑ อัตราเงิน เดือนขั้น 22,890 บาท(1 ต.ค.59) โรงเรียนเทศบาล 1
บ านตาลเจ็ ด ยอด กองการศึกษา เทศบาลตํ าบลไรเกา ซึ่งดํ ารงตํ าแหน งครู เมื่อวันที่ 1 ตุ ลาคม 2555 และ
ผานการประเมิน ดานวินั ย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณภาพการปฏิ บัติงาน และ
ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จากกรรมการแตละดานไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 เพื่อใหมี
วิทยฐานะในระดับครูชํานาญการ ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ขั้น 22,940 บาท เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม
ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕9
3. นางสาวอภิญญา เข็มปญญา วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ตําแหนงครู เลขที่
ตําแหน ง 30143-2 รั บ เงิน เดื อนในอัน ดั บ คศ.๑ อัต ราเงิน เดื อนขั้น 22,890 บาท(1 ต.ค.59) โรงเรี ย น
เทศบาล 1 บานตาลเจ็ดยอด กองการศึกษา เทศบาลตําบลไรเกา ซึ่งดํารงตําแหนงครู เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555
และผานการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน และ
ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จากกรรมการแตละดานไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 เพื่อใหมี
วิทยฐานะในระดับครูชํานาญการ ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ขั้น 22,940 บาท เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม
ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕9
ขอระเบียบ
ประกาศคณ ะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ เรื่ อ ง
หลัก เกณฑแ ละเงื ่อ นไขเกี ่ย วกับ การบริห ารงานบุค คลของเทศบาล (แกไ ขเพิ ่ม เติม ฉบับ ที ่ ๒๔)
พ.ศ. ๒๕๕๐ (การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ)
๓. กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะไว ดังตอไปนี้
๓.๑ การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการ
๓.๑.๑ คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
(๑) ดํารงตําแหนงครูมาแลวไมนอยกวา ๖ ป สําหรับผูมีวุฒิ
ปริญญาตรี ๔ ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาโท และ ๒ ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาเอก นับถึงวันที่ยื่นคําขอหรือดํารง
ตําแหนงอื่นที่ ก.ท.เทียบเทา
(๒) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.๒
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- ๑๘ (๓) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้นยอนหลัง ๒ ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
๓.๑.๒ ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการ
ประเมินตามหวงระยะเวลา ดังนี้
(๑) ระหวางวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ของทุกป
(๒) ระหวางวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ของทุกป
๓.๑.๓ ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน ๓ ดานดังนี้
(๑) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพโดยพิจารณาจาก
- การมีวินัย
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
(๒) ด า นคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง าน โดยพิ จ ารณาจาก
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(ก) สมรรถนะหลัก
- การมุงผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
(ข) สมรรถนะประจําสายงาน
- การออกแบบการเรียนรู
- การพัฒนาผูเรียน
- การบริหารจัดการชั้นเรียน
(๓) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในดานการเรียนการสอน
โดยพิจารณาจาก
- การจัดการเรียนรู
- การพัฒนาวิชาการ
- ผลที่เกิดกับผูเรียน
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ให
พิจารณาจากการปฏิบัติจริง และเอกสารรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ที่ผูยื่นคําขอรับการประเมิน
เสนอ
๓.๑.๔ เกณฑการตัดสิน
ผู ที่ผ านเกณฑ การประเมิน ต องได คะแนนแต ล ะด า นจาก
กรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ย ไมต่ํากวารอยละ ๖๕
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- ๑๙ ๓.๑.๕ วิธีการดําเนินการ
(๑) ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่น
คําขอ ไดปละ ๑ ครั้ง โดยสงคําขอรับการประเมินตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับ ในระหวางวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน หรือระหวางวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม
(๒) ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ ผูยื่ น คํา
ขอรับ การประเมิน ใหเปนไปตามที่ ก.ท.กําหนด
(๓) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณภาพการปฏิบัติงานและดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ จํานวน ๓ คน ประกอบดวย
- ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกอง
การศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล
- ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูยื่นคําขอรับการประเมิน
- พนักงานครูเทศบาล ตําแหนงครูที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาครู
ชํานาญการ
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการ
ตามที่กําหนดได ให ก.ท.จ. พิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสม
(๔) ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมินใหเสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วัน
นับตั้งแตวันที่ ๓๐ เมษายน หรือวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของปนั้นๆ แลวแตกรณี โดยใหประเมินใหครบทุกดาน พรอม
บันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดนจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบ
รายงานผลการประเมินทายหลักเกณฑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
(๕) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหเทศบาล
นําผล การประเมินตามแบบรายงานสรุปผลการประเมินทายหลักเกณฑ เสนอ ก.ท.จ.พิจารณาให
ความเห็นชอบผูที่ผานเกณฑการประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ และผลการพิจารณาของ ก.ท.จ.
ถือเปนอันสิ้นสุดทั้งนี้ กอนเสนอขอความเห็นชอบ ก.ท.จ. ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคํา
ขอรับการประเมินและการดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด
๓.๑.๖ การแตงตั้ง
ใหนายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. ออกคําสั่ง
แตงตั้งพนักงานครูเทศบาล ที่ผานการประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการ และใหไดรับเงินวิทย
ฐานะครูชํานาญการ โดยกําหนดวันที่มีผลดังนี้
- ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินระหวางวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ใหมีผล
นับตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคมของปที่ยื่นขอ
- ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินระหวางวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ใหมีผล
นับตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ของปที่ยื่นขอ
- กรณีผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคํา
ขอรับการประเมินใหมไดในปตอ ๆ ไป ทั้งนี้ ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินในเดือนเมษายน จะยื่นคําขอรับการ
ประเมินใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป และผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินในเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอรับ
การประเมินใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป
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- ๒๐ ๓.๑.๗ การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบ
ภายใน ๕ วันทําการนับตั้งแตวันออกคําสั่ง
มติที่ประชุม

จึงเสนอตอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบ ทั้งนีต้ ั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕9 เปนตนไป

4.8 เรื่อง ผลการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
ตามที่ ก.ท.จ. ไดสงเรือ่ งการดําเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ให
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัย และการใหออกจากราชการ พิจารณากลั่นกรองทําความเห็นเสนอ
ก.ท.จ. พิจารณามีมติตอไปนั้น
คณะอนุกรรมการ ฯ ไดพิจารณากลั่นกรองการกระทําผิดวินัยของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง ที่ ก.ท.จ. ไดสงเรือ่ งใหพิจารณาเสร็จเรียบรอยแลว จึงนําเสนอที่ ประชุม ก.ท.จ. พิจารณามีมติตอไป ดังนี้
๑. ผลการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยนายพโยม รุจิรัสสวรวงศ ตําแหนงผูอํานวยการ
สวนควบคุมอาคารและผังเมือง เทศบาลเมืองหัวหิน
ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามสํานวนการสอบสวน
เทศบาลเมืองหัวหิน ไดรับรายงานการสอบขอเท็จจริง และดําเนินการทางวินัยกับ
คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสรางโครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยรสทิพย จาก เทศบาล
ตําบลบางปู จังหวัดนครปฐม กรณีคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ไดจัดทําเอกสารบัญชีประมาณการกําหนด
ราคากลางสูงกวาความเปนจริง ตามสัญญาจางเลขที่ ๒๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยเปนการ
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล. จํานวนไมนอยกวา 121 บอ ความยาว
1,200 เมตร ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 3 จังหวัดนครปฐม ไดทักทวงการกําหนดราคากลาง
ซึ่งคํานวณราคาวัสดุเสาเข็มคอนกรีตสูงกวาที่สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
กําหนด โดยคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดราคาเสาเข็มคอนกรีตตนละ 170 บาท แตราคาที่สํานัก
ดัชนีเศรษฐกิจการคากําหนดไวตนละ 120 บาท และกําหนดราคาคาแรงงานคอนกรีตสูงกวาความเปนจริง
โดยในการคํานวณใชคอนกรีตผสมเสร็จ และใชราคาคาแรงงานคอนกรีตผสมเอง เปน การไมปฏิ บั ติตามมติ
คณะรัฐมนตรีแจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0205/ว199 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2544
เรื่อง หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง ทําใหราคากลางสูงกวาความจําเปน เทศบาลตําบลบางปู
ตองทําสัญญาสูงไปเปนเงิน 68,284 บาท โดยมีนายพโยม รุจิรัสสวรวงศ ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ
สวนควบคุมอาคารและผังเมือง เทศบาลเมืองหัวหิน เปนผูถูกกลาวหา ในฐานะเปนประธานกรรมการฯ ในขณะ
นั้น ตอมาเทศบาลตําบลบางปู ไดติดตามเรียกใหผูรับจางตามสัญญาคืนเงินสวนเกินนั้นใหจนครบแลว เปนเงิน
จํานวน ๖๘,๒๘๔ บาท จึงไมกอใหเกิดความเสียหายอยางใด กรณีจึงเปนความผิดวินัยพนักงานเทศบาล ใน
ความผิดฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ
และประมาทเลินเลอ ในหนาที่ราชการ อันเปนความผิดวินัยตามนัยขอ ๕ ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขใน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออก
จากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๔
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- ๒๑ นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาคนปจจุบันของ นายพโยม รุจิรัสสวรวงศ
ไดพิจารณาแลวเห็นวา การกระทําดังกลาวเปนความผิดวินัยพนักงานเทศบาลไมรายแรง ฐานไมปฏิบัติหนาที่
ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ และประมาทเลินเลอในหนาที่
ราชการ เปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง ตามขอ ๕ วรรคหนึ่ง ของประกาศดังกลาว แตพฤติการณที่ปรากฏ
เห็นวาความเสียหายอันเนื่องมาจากความประมาทเลินเลอของผูกระทําความผิดนั้น เทศบาลตําบลบางปู ไดรับการ
ชดใชจนหมดสิ้นไป และไดสั่งยุติเรื่องนี้แลว ซึ่งความบกพรองในการจัดพิมพ หรือการตรวจสอบเอกสารนั้นสามารถ
เกิดขึ้นไดเสมอเปนปกติวิสัยของการทํางาน เมื่อผูกระทําผิดไดพยายามแกไข เยียวยา หรือบรรเทาผลที่เกิดจาก
ความประมาทเลินเลอนั้นจนเปนผลดีตอหนวยงานแลว จึงควรใหโอกาสในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีตอ
ทางราชการตอไป จึงใหงดโทษ และไดวากลาวตักเตือนเปนหนังสือ
การพิจารณาของอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาจากขอเท็จจริงตามผลการสอบสวนประกอบขอกฎหมายที่
เกี่ยวของแล วเห็นวาการที่ผูถูกกล าวหา ในฐานะประธานคณะกรรมการกําหนดราคากลางฯ ได จัดทําเอกสารบัญชี
ประมาณการกําหนดราคากลางสูงกวาความเปนจริง ถือไดวาเปนการกระทําความผิดวินัยในความผิดฐาน ไมปฏิบัติ
หนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ และประมาทเลินเลอในหนาที่
ราชการ อันเปนความผิดวินัยไมรายแรง ตามนัยขอ ๕ ของประกาศดังกลาว(ขอ 9 ของประกาศ ฯ ฉบับป พ.ศ.2559)
ควรกําหนดโทษภาคทัณฑ แตเมื่อความเสียหาย อันเนื่องมาจากความประมาทเลินเลอของผูกระทําความผิดนั้น เทศบาล
ตําบลบางปู ไดรับการชดใชจนหมดสิ้นไปแลวประกอบทั้งความบกพรองในการจัดพิมพ หรือการตรวจสอบเอกสารนั้น
สามารถเกิดขึ้นไดเสมอเปนปกติวิสัยของการทํางาน เมื่อผูกระทําผิดไดพยายามแกไข เยียวยา หรือบรรเทาผลที่เกิดจาก
ความประมาทเลินเลอนั้ นจนเปนผลดีตอหนวยงานแลว จึงควรใหโอกาสในการปฏิ บัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีตอทาง
ราชการตอไป จึงเห็นควรใหงดโทษ และวากลาวตักเตือน (เทศบาลตําบลบางปู ไดลงโทษทางวินัยพนักงานเทศบาลตําบล
บางปู ซึ่งเปนกรรมการกําหนดราคากลางในกรณีเดียวกัน โดยไดวากลาวตักเตือน) (เทียบเคียงการลงโทษขาราชการพล
เรือนตามหนังสือแนวทางการลงโทษขาราชการพลเรือนตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ลําดับที่ 183 กรณีนายชางเครื่องกล 6 ในฐานะประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดบกพรองในการตรวจรับอะไหลเกียร
เครื่องสูบน้ําที่ผูขายนํามาสง เพราะไมถูกตองตามที่ระบุในรายงานแสดงความตองการพัสดุและใบสั่งซื้อ เมื่อไดรับการ
ทวงติงจึงแจงใหผูขายนําอะไหลเกียรมาเปลี่ยนใหมใหถูกตอง โดยทางราชการไมไดรับความเสียหาย พฤติการณเปนการ
กระทําผิดวินัยตามมาตรา 84 วรรคหนึ่ง แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 โทษ ภาคทัณฑ)
ขอระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
ขอ ๙ พนั ก งานเทศบาลต อ งปฏิ บั ติ ห น าที่ ร าชการด ว ยความอุ ต สาหะ เอาใจใส
ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
การประมาทเลิ น เล อ ในหน าที่ ร าชการ อั น เป น เหตุ ให เสี ย หายแก ร าชการอย า ง
รายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ โปรดพิจารณา
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- ๒๒ การพิจารณาของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ ไดทราบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ
ตามสํานวนการสอบสวนแลวเห็นวา เนื่องจากยังไมมีขอมูลเกี่ยวกับประวัติการรับราชการและประวัติเกี่ยวกับ
การกระทําผิดวินัยของขาราชการรายดังกลาววา เคยถูกตั้งคณะกรรมสอบสวนกรณีเชนนี้มาแลวบางหรือไม
และถามีขาราชการรายดั งกล าวนี้ เคยถูกลงโทษฐานอะไรมาแลว บ าง จึ งเห็ น ควรให เทศบาลเมืองหั วหิ น ได
ตรวจสอบขอเท็จจริงและรายงานขอมูลเกี่ยวกับประวัติการรับราชการและประวัติเกี่ยวกับการกระทําผิดวินัยของ
นายพโยม รุ จิ รั สสวรวงศ เพิ่ มเติ มว า เคยถู ก ตั้ งคณะกรรมสอบสวนกรณี เช น นี้ ม าแล ว บ างหรื อ ไม และถ า มี
นายพโยม รุ จิ รั ส สวรวงศ เคยถู ก ลงโทษฐานอะไรมาแล ว บ า ง เสร็ จ แล ว ให ร ายงานผลให ก.ท.จ. ทราบ
เพื่อจะไดเปนขอมูลในการพิจารณาตอไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหแจงเทศบาลเมืองหัวหิน ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและรายงานขอมูล
เกี่ยวกับประวัติการรับราชการและประวัติเกี่ยวกับการกระทําผิดวินัยของนายพโยม รุจิรัสสวรวงศ เพิ่มเติมวา
เคยถูกตั้งคณะกรรมสอบสวนกรณีเชนนี้มาแลวบางหรือไม และถามี นายพโยม รุจิรัสสวรวงศ เคยถูกลงโทษ
ฐานอะไรมาแลวบาง เสร็จแลวใหรายงานผลให ก.ท.จ. ทราบ เพื่อจะไดเปนขอมูลในการพิจารณาตอไป
2. ผลการพิจ ารณาการดําเนินการทางวินั ยพนั กงานเทศบาลเมื องหัวหิน
จํานวน 3 ราย ประกอบดวย
2.1 นายอุเทน สมบูรณ ตําแหนงนายชางโยธา 7 ว ทม.หัวหิน
2.2 นายดําริห เกิดทอง ตําแหนงนายชางโยธา 6 ว ทม.หัวหิน
2.3 นายพินิจ คําภีระ ตําแหนงวิศวกรโยธา 7 ว ทม.หัวหิน
ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามสํานวนการสอบสวน
เทศบาลเมืองหัวหิน ไดตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง กรณีสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน ภูมิภาคที่ 12 (จังหวัดเพชรบุรี) ไดตรวจสอบโครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน ๑๐ ซุม
ของเทศบาลเมืองหัวหิน วงเงิน 1,856,000 บาท โดยในการคํานวณราคากลางตอ 1 ซุม มีการกําหนดราคาวัสดุ
สูงกวาที่ควรจะเปน จํานวน 2 รายการ คือ ไมขนาดหนา 3X1.5 นิ้ว จํานวน 8 ทอน เปนเงิน 9,600 บาท
มีราคาจริงเพี ย ง 3,825 บาท โดยคํานวณราคาสูงไป จํ านวน 5,775 บาท และราคาสติ กเกอรตั วอักษร
“ทรงพระเจริญ และชื่อเทศบาลเมืองหัวหิน” จํานวน 2 ปาย เปนเงิน 10,000 บาท ราคาจริงเพียง 880 บาท
โดยคํานวณราคาสูงไป จํานวน 9,120 บาท รวมคํานวณราคากลางสูงไปซุมละ 14,895 บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
รอยละ 7 รวมเปนราคากลางสูงไปซุมละ 15,937.65 บาท จํานวน ๑๐ ซุม เปนเงินรวม ๑๕๙,๓๗๖.๕๐ บาท
ซึ่งเมื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง มีหนาที่ตองพิจารณาราคาที่เหมาะสม แตกลับกําหนดราคาไมเปนไป
ตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ ทําใหราชการเสียหาย
ดั ง นั้ น จึ ง เป น การกระทํ า โดยประมาทเลิ น เล อ ทํ า ให ร าชการได รั บ ความเสี ย หาย และไม ป ฏิ บั ติ ต ามมติ
คณะรัฐมนตรี
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- ๒๓ กรณีการตรวจรับไฟสปอรตไลท ไมเปนไปตามที่กําหนดในรายละเอียดประมาณราคา
ทําให เทศบาลเมืองหัวหิน ไดรับความเสียหาย จํานวน ๑๐ ซุม เปนเงินรวม ๘๕,๖๐๐ บาท ซึ่งเกินจากการที่
คณะกรรมการตรวจการจาง ไดรวมกันพิจารณาตรวจรับงาน โดยทําการตรวจนับจํานวนซุมและตรวจสภาพ
ทั่วไปของการทํางาน แตมิไดตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆ เชน ขนาดและจํานวนของอุปกรณ วาถูกตองครบถวน
ตามสรุปผลประมาณราคากอสรางหรือไม เพียงแตตรวจสอบสภาพโดยรวมเทานั้น กรณีดังกลาวจึงเปนความ
ประมาทเลินเลอตอตําแหนงหนาที่ราชการ และเปนความบกพรองของคณะกรรมการตรวจการจางอันเปนการปฏิบัติ
หนาที่ไมเปนไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
โดยคณะกรรมการสอบสวนขอเท็ จ จริง เห็ น ว าเป น กรณี ที่สํ านั กงานการตรวจเงิน
แผ น ดิ น ได ต รวจสอบและชี้ มู ล ความผิ ด วิ นั ย พนั กงานเทศบาลแล ว จึ งเสนอให น ายกเทศมนตรี ดํ าเนิ น การ
สอบสวนวิ นั ย ไม ร ายแรงกับ ผู เกี่ ย วข อ งทั้ งสามราย ซึ่งนายกเทศมนตรี เห็ น ชอบตามที่ ค ณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงเสนอ โดยใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงดําเนินการสอบวินัยไมรายแรงตามวิธีการที่กําหนดไว
ตามประกาศ ก.ท.จ. โดยผลการสอบสวนสรุปได ดังนี้
1) กรณีนายดําริห เกิดทอง และนายพินิ จ คําภี ระ ในฐานะกรรมการกําหนดราคากลาง
ผูถูกกลาวหาไดใหถอยคํายอมรับวาไดลงลายมือชื่อรับรองการประมาณราคากลางกอสรางโครงการดังกลาวจริง
แตการประมาณการราคานั้นไดดําเนินการโดยนายสาธิต มงคลวัจน ผูอํานวยการกองชาง และผูถูกกลาวหาได
ใหถอยคําในลักษณะยอมรับวามีการคํานวณราคาสูงกวาความเปนจริง พฤติการณดังกลาวจึงเปนความประมาท
เลิ นเลอตอการปฏิ บั ติห นาที่จนทําให ทางราชการได รับ ความเสียหาย แต เมื่อมีการตรวจพบผูถูกกลาวหาได
รวมกันรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหกับเทศบาล เปนการแสดงใหเห็นวามีเจตนาที่จะกลับใจแกไขการกระทํา
หรือบรรเทาความเสียหายนั้นไมใหทางราชการไดรับความเสียหายอีกตอไป
2) กรณีนายพินิจ คําภีระ ในฐานะคณะกรรมการตรวจการจาง ซึ่งไดตรวจรับการ
ติดตั้งไฟสปอรตไลท ไมเปนไปตามที่กําหนดในรายละเอียดใบปริมาณงานที่กําหนดใหตองติดตั้งไฟสปอรตไลท
ธรรมดา ขนาด 1,000 วัตต จํานวน 8 หลอด ตอ 1 ซุม แตเมื่อมีปญหากระแสไฟฟาไมเพียงพอ จึงไดเปลี่ยน
มาเปนไฟชนิดเมทัลฮาไลท ขนาด 400 วัตต จํานวน 4 หลอดตอ 1 ซุม โดยราคาหลอดไฟเมทัลฮาไลททั้งหมด
มีราคารวมมากกวาราคาไฟสปอรตไลทธรรมดา จึงไมไดทําใหทางราชการเสียประโยชนแตอยางใด ประกอบกับ
ชวงที่มีการทดสอบกอนตรวจรับ ปรากฏวาระบบไฟสองสวางของทางหลวงมีลักษณะกระแสไฟตก และผูใชรถ
ใชถนนรองเรียนวาไฟที่ฉายซุมเฉลิมพระเกียรติสวางจาเกินไปจึงไดแกไขปญหาเฉพาะหนาโดยถอดหลอดไฟออก
ซุมละ 2 หลอด รวม 20 หลอด โดยหลอดไฟที่ถอดออกไดนําไปเก็บไวที่เทศบาล คณะกรรมการพิจารณาแลว
เห็นวาตามระเบียบ ฯ คณะกรรมการตรวจการจางมีอํานาจที่สั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจางได
ตามที่เห็นสมควรตามหลักวิชาชาง แตไมรายงานใหนายกเทศมนตรีพิจารณาสั่งการเพื่อใหถูกตองตามระเบียบ
3) กรณีนายอุเทน สมบูรณ ในฐานะชางควบคุมงาน ใหถอยคําวาในการควบคุมงาน
ตนเองได รับ เพีย งแบบรู ป รายการกอสร าง จํ านวน 2 แผ น ซึ่งไมมีร ายละเอีย ดของการกําหนดจุด ติ ด ตั้ งไฟ
สปอรตไลทไวแตอยางใด เมื่อติดตั้งไฟครบทั้ง 10 ซุม จํานวน 40 หลอด แลวไดทดสอบปรากฏวาไฟสองสวาง
ของทางหลวงมีลักษณะกระแสไฟตก จึงไดแกไขปญหาเฉพาะหนาโดยถอดไฟออกซุมละ 2 หลอด โดยหลอดไฟ
ที่ถอดออกทั้ง 20 หลอด ผูรับจางไมไดนํากลับไป แตไดนําไปเก็บไวที่เทศบาลเปนหลอดอะไหล เมื่อสํานักงาน
การตรวจเงิน แผ นดิ น ตรวจพบจึ งถือวาเป น ความบกพรองของผูควบคุมงาน ฐานไมป ฏิ บั ติ หน าที่ราชการให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ แตไดมีการชดใชเงินคืนใหกับเทศบาลแลว เทศบาลจึงไมไดรับ
ความเสียหายแตอยางใด
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- ๒๔ คณะกรรมการสอบสวนฯ พิจารณาแลวเห็นวา การกระทําของพนักงานเทศบาลทั้ง ๓ ราย
เปนความผิดวินัยพนักงานเทศบาล ฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ
ตามนัยขอ ๖ วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ลงวันที่
๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ (ขอ 10 ของประกาศฯ ฉบับป พ.ศ.2559) อันเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง สมควร
ไดรับโทษทางวินัยในระดับโทษภาคทัณฑ ตามนัยขอ ๖๙ วรรคหนึ่ง ของประกาศดังกลาวแตเมื่อพิจารณาถึง
พฤติ การณ แวดล อม หรือความรายแรงแห งกรณี ประกอบกับ การพิ จารณาจากประวัติ การรับ ราชการของ
ผูกระทําผิ ด แล ว เห็ น วาเป น การกระทํ าผิ ด เล็กน อย ไมถึงกับ ว าเป น ความผิ ดที่ ถึงขนาดต องรับ โทษทางวินั ย
แต อย างใด และมี เหตุ อั นควรงดโทษ จึ งควรว ากล าวตั กเตื อนไว เป นหนั งสื อ โดยนายกเทศมนตรี เมื องหั วหิ น
ได พิ จ ารณาผลการสอบสวนข อ เท็ จ จริ ง แล ว เห็ น ว า เป น การกระทํ า ผิ ด วิ นั ย พนั ก งานเทศบาลไม ร า ยแรง
จึงเห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการ ฯ
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาจากขอเท็จจริงตามผลการสอบสวนประกอบขอกฎหมาย
ที่เกี่ยวของแลว เห็นวา การกระทําของพนักงานเทศบาลทั้ง 3 ราย ตามกรณีดังกลาวถือเปนความผิดวินัยพนักงาน
เทศบาล ฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ตามนัยขอ 6 วรรคหนึ่ง ของ
ประกาศดังกลาว (ขอ 10 ของประกาศฯ ฉบับป พ.ศ.2559) อันเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง ซึ่ง เทศบาล
เมืองหัวหิน เห็นควรใหรับโทษทางวินัยในระดับโทษภาคทัณฑ ตามนัยขอ 69 วรรคหนึ่ง ของประกาศเดียวกัน
แต เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง พฤติ ก ารณ แ วดล อ ม หรื อ ความร า ยแรงแห ง กรณี ประกอบกั บ พิ จ ารณาจากประวั ติ
การรับราชการของผูกระทําผิดแลว เห็นวาเปนการกระทําผิดเล็กนอย ไมถึงกับวาเปนความผิดที่ถึงขนาดตองรับ
โทษทางวินัยแตอยางใด และมีเหตุอันควรงดโทษ จึงมีคําสั่งวากลาวตักเตือนเปนหนังสือกับพนักงานเทศบาล
ทั้ ง 3 รายถูกต องและเหมาะสมแล ว (เที ยบเคี ยงการลงโทษขาราชการพลเรื อนตามหนั งสื อแนวทางการลงโทษ
ขาราชการพลเรือนตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ขอ 245. กรณีเสมียนตราอําเภอ ไดจัดทํา
เอกสารรายงานขอซื้อ บันทึกตกลงราคาการซื้อขาย ใบสงมอบ ใบตรวจรับพัสดุและเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
ขึ้ นพร อมกั น เป นการไม ปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการพั สดุ ของหน วยการบริ หรราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 และกรณีดังกลาวก็ไมใชกรณีจําเปนเรงดวนที่สามารถดําเนินการ ตกลงราคาไปกอน
ตามข อ 32 วรรคสอง ของระเบี ยบดั งกล าวได พฤติ การณ เป นการกระทํ าผิ ดวิ นั ยตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ ง
แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2525 โทษ ภาคทัณฑ)
ขอระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559
ขอ ๑๐ พนั ก งานเทศบาลต อ งปฏิ บั ติ ห น าที่ ร าชการให เป น ไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยไมใหเสียหายแกราชการ
การปฏิ บั ติ ห น าที่ ร าชการโดยจงใจไม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บของทาง
ราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิด
วินัยอยางรายแรง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
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- ๒๕ นายจิรวัฒนฯ
ได แสดงความคิ ดเห็ นเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกั บการกํ าหนดราคากลางว า บางครั้ งไม ได กํ าหนด
คุณสมบั ติ เฉพาะของวัสดุ ไวอยางชั ดเจน ในการกําหนดราคากลางจึ งเป นป ญหาอยางหนึ่ งที่ทํ าให เกิดความเขาใจ
คลาดเคลื่อนกันระหวางผูรับจางกับผูวาจางในการเลือกใชวัสดุ เชน
1. การกําหนดราคากลางของสติกเกอร ก็อาจเปนไปไดที่ผูมีหนาที่กําหนดราคากลางไมได
กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุที่จะนํามาใชในการจัดทําสติกเกอร วาจะตองเปนวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ ทนแดด
ทนฝน หรือเปนวัสดุที่มีคุณสมบัติทั่ว ๆ ไป ซึ่งถาเปนวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ ราคาก็คอนขางแพง สวนถาเปน
วัสดุที่มีคุณสมบัติทั่ว ๆ ไป ราคาก็จะลดหลั่นกันลงมา มีหลายราคาแลวแตคุณสมบัติของวัสดุชนิดนั้น ๆ
2. การกํ าหนดราคากลางของไม ก็ จ ะกํ าหนดเพี ย งแค ว าเป น ไม เนื้ อ แข็ง แต ไม ได
กําหนดระบุใหชัดเจนวาไมเนื้อแข็งเปนไมยี่หออะไร เชน ไมเนื้อแข็งตองยี่หอ ไมมะคา ไมพยุง หรือไมเนื้อแข็ง
ยี่หออื่น ๆ เปนตน
นายสุทธิพรฯ
ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดราคากลางของไมเพิ่มเติมตอจากนายจิรวัฒน วา
บางครั้งถาไมไดระบุไปชัดเจนวาไมเนื้อแข็งเปนไมยี่หออะไรแลว ก็อาจทําใหเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนกันระหวาง
ผูรับจางกับผูวาจางไดจริง ๆ เพราะเนื่องจากไมแตละยี่หอมีราคาที่แตกตางกันมากพอสมควร ไมมะคาราคาหนึ่ง
ไมพยุงราคาหนึ่ง ไมตะเคียนก็อีกราคาหนึ่ง แตทั้งหมดก็คือไมเนื้อแข็ง ผูกําหนดราคากลางนี้อาจกําหนดราคา
โดยใชราคาไมเนื้อแข็งชนิดดีมากก็เปนไปได เปนตน
นางอุไรวรรณฯ นายธฤตฯ และนายสมพรฯ
ไดแสดงความคิดเห็นในทํานองเดียวกันวา ขาราชการแตละทานมีระดับตําแหนงที่
แตกตางกัน ระดับความรับผิดชอบก็แตกตางกัน แตผลการพิจารณาโทษเทาเทียมกัน เปนเหมือนกับการลงโทษ
ลักษณะเหมาเขง จึงไมเห็นดวยกับการลงโทษในลักษณะดังกลาว
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ
- คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาจากความเห็นที่คณะอนุกรรมการฯ ไดเสนอและจากความเห็น
เพิ่มเติมตาง ๆ แลวมีความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาโทษขาราชการทั้ง 3 ราย ดังนี้
1. เห็นดวยกับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ วาเมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ
แวดลอม หรือความรายแรงแหงกรณี ประกอบกับพิจารณาจากประวัติการรับราชการของผูกระทําผิดแลว เห็นวา
เปนการกระทําผิดเล็กนอย ไมถึงกับวาเปนความผิดที่ถึงขนาดตองรับโทษทางวินัยแตอยางใด และมีเหตุอันควร
งดโทษ จึงใหมีคําสั่งวากลาวตักเตือนเปนหนังสือกับพนักงานเทศบาลทั้ง 3 ราย ถูกตองและเหมาะสมแลว
2. ไมเห็ นด วยกับการพิ จ ารณาของคณะอนุ กรรมการฯ ที่ ให มีคําสั่ งตั ก เตื อนเป น
หนั งสือกับ พนั กงานเทศบาลทั้ง 3 ราย เนื่ องจากเห็ นวา ขาราชการแต ละทานมีระดั บ ตําแหน งที่แตกต างกัน
ระดับความรับผิดชอบก็แตกตางกัน แตผลการพิจารณาโทษเทาเทียมกัน เปนเหมือนกับการลงโทษลักษณะ
เหมาเขง
- ในขณะที่ มี ก ารลงคะแนนเสี ย งเพื่ อ ที่ จ ะมี ม ติ ที่ ป ระชุ ม เหลื อ คณะกรรมการฯ
อยูรวมประชุม จํานวน 11 คน จากคณะกรรมการฯ ที่เขารวมประชุมทั้งหมดในตอนตน จํานวนทั้งหมด 13 คน
มติที่ประชุม
คณะกรรมการมีมติเสียงขางมาก 7 : 3 เสียง เห็นชอบใหงดโทษ และใหวากลาวตักเตือน
เปนหนังสือกับพนักงานเทศบาลทั้ง 3 ราย (รายละเอียดบันทึกการลงคะแนนปรากฏตามแบบบันทึกแนบทาย
รายงานการประชุม)
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- ๒๖ ผูชวยเลขานุการ
3. กรณีการสอบสวนวินัยนายสนั่น อวมเมือง พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง
พนักงานขับรถจักรกลขนาดเบา เทศบาลตําบลรอนทอง
เทศบาลตําบลรอนทอง ไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง ในกรณี ที่
ไดรับรายงานการปฏิบัติงานของผูถูกกลาวหา เนื่องจากมีพฤติกรรมไมเหมาะสม ไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และดื่ม
สุราในขณะปฏิบัติหนาที่ โดยมูลกรณีของเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากนายมานิตย ชื่นจิตร หัวหนากองสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล อ ม ได มี ห นั งสื อ บั น ทึ ก ถึ งนายกเทศมนตรี ตํ าบลร อนทอง รายงานว าผู ถูก กล าวหามี พ ฤติ ก รรมไม
เหมาะสม ไมตั้ งใจปฏิ บั ติ ห น าที่ และดื่ มสุ ราในขณะปฏิ บั ติ ห น าที่มาเป น เวลานาน ผู บั งคับ บั ญ ชาได เรียกมา
ตักเตือนหลายครั้งก็ยังไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ชวงบายไมไดเขามาทํางาน
โดยไมไดแจงใหผูบังคับบัญชาทราบ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ไดดื่มสุราจนขับรถไมไหว
ตองจอดรถนอนที่ตลาด ทําใหเกิดความลาชา เปนพฤติกรรมที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียแกทางราชการ โดยทั้งนี้
ไดมีหนังสือแจงและอธิบายขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยผูถูกกลาวหารับทราบขอกลาวหาดวยตนเอง
ตอคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง โดยไดใหถอยคําวาไดกระทําผิดตามขอกลาวหาและใหการเพิ่มเติมวาตนไดรับ
มอบหมายใหเปนคนขับรถบรรทุกขยะ เปนพนักงานเทศบาลมาประมาณ ๙ ป ปกติมาทํางานประมาณ ๐๗.๐๐ น.
ออกไปเก็บขยะในเขตเทศบาล มีพนักงานประจํารถ ๔ คน เก็บขยะเสร็จก็นํารถมาจอดที่เทศบาล แลวกลับบาน
เพื่ ออาบน้ํ า รับ ประทานอาหารเที่ย ง มีบ างครั้งที่มาช ากวาเพื่อนรวมงาน จึ งยอมรับ ว าอาจละเลยในหน าที่
การงานไปบาง ตอนบายของวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ไมไดมาทํางานจริง เนื่องจากไมคอยสบายจึงไปซื้อยากิน
เพื่อกลับบานพักผอนโดยไมไดแจงใหผูบังคับบัญชาทราบ และเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ยอมรับ ว าจอดรถนอนที่ต ลาดจริง แตเป น เพราะอาการงวงนอน เนื่ องจากตอนกลางคืนไดดื่ มสุรากับ เพื่อน
จนใกลเชา จึงไมไดพักผอน ยอมรับวาดื่มสุรามาเปนเวลานานแลว บางทีก็ดื่มในเวลาราชการบาง แตดื่มหลังจาก
ที่นํารถมาเก็บ ที่เทศบาลแลว และไมเคยสรางความเดือดรอนรําคาญหรือกอเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงไมวาของ
ตนเองหรือของเทศบาล
คณะกรรมการสอบสวนฯ ไดพิจารณาลงมติแลว เห็นวาตามพยานหลักฐานการสอบ
ขอเท็จจริง ปรากฏวาผูถูกกลาวหาใหการรับสารภาพตามขอกลาวหา และเปนการกระทําที่ไมทําใหทางราชการ
เสียหายอยางรายแรง แตการกระทําของผูถูกกลาวหา ทําใหงานเกิดความลาชา เสื่อมเสียชื่อเสียง นายกเทศมนตรี
พิจารณาผลการสอบสวนแลวเห็นวาเปนการกระทําผิดวินัยไมรายแรง จึงสั่งลงโทษ ตัดเงินเดือน ๕ % เปนเวลา ๓ เดือน
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ
ที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาจากผลการสอบขอเท็จจริงแลวเห็นวาผูถูกกลาวหาได
กระทําผิด วินั ย ตามประกาศหลั กเกณฑ พนั กงานจ าง ขอ 48 ฐานไมตั้ งใจในการปฏิ บั ติ ห น าที่ราชการ และ
ไมรักษาชื่อเสี ยงของตน การที่เทศบาลตํ าบลรอนทองมีคําสั่ งตัดเงินเดือน ๕ % เป นเวลา ๓ เดื อน ตามขอ 51
จึงเหมาะสมแลว (เทียบเคียงการลงโทษขาราชการพลเรือนตามหนังสือแนวทางการลงโทษขาราชการพลเรือนตาม
พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ขอ 169. กรณีนายชางรังวัด 3 ไดรับมอบหมายงานใหรับผิดชอบ
รังวัดที่ดินของราษฎร 2 ราย แตกลับปลอยปละละเลยไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ ทําใหเรื่อง
ลาชา ผูขอไดรับความเดือดรอน กับทั้งยังปรากฏวาเรื่องรังวัดตามคําขอรายอื่น ๆ ก็มีพฤติกรรมเชนเดียวกัน
โดยผู ขอมาติ ดตามหลายครั้งก็ไมแล วเสร็จ พฤติ การณ เป น การกระทําผิ ด วินั ย ตามมาตรา 83 แห ง พ.ร.บ.
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 โทษ ตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 3 เดือน)
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- ๒๗ อนึ่งเพื่อใหคําสั่งลงโทษถูกตองตามหลักเกณฑพนักงานจาง จึงเห็นควรใหคําแนะนํา
เทศบาลแกไขเพิ่มเติมคําสั่งลงโทษจากคําวา “ตัดเงินเดือน” เปน “ตัดคาตอบแทน” เพื่อใหคําสั่งลงโทษถูกตอง
ตามหลักเกณฑพนักงานจาง
ขอระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑ
เกี่ยวกับพนักงานจาง พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 48 พนักงานจางตองรักษาวินัยโดยเครงครัดตามที่กําหนดไวเปนขอหามและขอ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณและ
การรองทุกขของพนั กงานเทศบาลตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ที่คณะกรรมการพนั กงาน
เทศบาลกําหนดไว
พนักงานจางผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่งพนักงานจาง
ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย จะตองไดรับโทษทางวินัย ซึ่งมี 4 สถาน คือ
(1) ภาคทัณฑ
(2) ตัดคาตอบแทน
(3) ลดคาตอบแทน
(4) ไลออก
ขอ 51 ในกรณีที่ปรากฏวาพนักงานจางกระทําผิดวินัยไมรายแรง ใหนายกเทศมนตรี
หรื อผู บั งคั บ บั ญ ชาของพนั ก งานจ างที่ ได รับ มอบหมาย สอบสวนให ได ค วามจริ งและยุ ติ ธ รรมตามวิ ธี การที่
เห็นสมควร
กรณีที่ผลการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ปรากฏวาพนักงานจางผูนั้นกระทําผิดวินัยอยาง
ไมรายแรง ใหนายกเทศมนตรีหรือผูบังคับบัญชาของพนักงานจางที่ไดรับมอบหมายพิจารณาสั่งลงโทษพนักงาน
จางผูนั้น ในสถานโทษและอัตราโทษ ดังนี้
(1) นายกเทศมนตรี สั่งลงโทษภาคทัณฑ หรือตัดคาตอบแทนครั้งหนึ่งไมเกิน 5% และ
เปนเวลาไมเกินสามเดือน หรือลดคาตอบแทนครั้งหนึง่ ไมเกิน 4%
(2) ปลัดเทศบาล สั่งลงโทษภาคทัณฑ หรือตัดคาตอบแทนครั้งหนึ่งไมเกิน 5% และเปน
เวลาไมเกินสองเดือน
(3) ผู อํ า นวยการกองหรื อ หั ว หน า ส ว นราชการ สั่ ง ลงโทษภาคทั ณ ฑ ห รื อ ตั ด
คาตอบแทนครั้งหนึ่งไมเกิน 5% และเปนเวลาไมเกินหนึ่งเดือน
(4) หัวหนาฝายหรือหัวหนางานสั่งลงโทษภาคทัณฑ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
คณะกรรมการมีมติเปนเอกฉันท เห็นชอบใหตัดคาตอบแทนนายสนั่น อวมเมือง
๕ % เปนเวลา ๓ เดือน และเพื่อใหคําสั่งลงโทษถูกตองตามหลักเกณฑพนักงานจาง จึงใหฝายเลขานุการฯ
แจงเทศบาลแกไขเพิ่มเติมคําสั่งลงโทษจากคําวา “ตัดเงินเดือน” เปน “ตัดคาตอบแทน” ดวย
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- ๒๘ ผูชวยเลขานุการ
4. การดํ าเนิ นการสอบสวนวิ นั ย นายบุ ญเลิ ศ สู งเนิ น พนั กงานจ างทั่ วไป ตํ าแหน ง
พนักงานประจํารถบรรทุกขยะ เทศบาลตําบลรอนทอง
เทศบาลตําบลรอนทอง ไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง ในกรณี ที่ได รับ
รายงานการปฏิบัติงานของผูถูกกลาวหา เนื่องจากมีพฤติกรรมไมเหมาะสม ไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และดื่มสุรา
ในขณะปฏิบัติหนาที่ โดยมูลกรณีของเรื่องนี้สืบเนื่องมาจาก นายมานิตย ชื่นจิตร หัวหนากองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ไดมีหนังสือบันทึกถึงนายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง วาผูถูกกลาวหา ไดมีพฤติกรรมไมเหมาะสม โดยดื่ม
สุราในการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๑๒.๔๕ น. ไดดื่มสุราจนไมสามารถควบคุมสติอารมณ
ได ทําการลวนลามหญิงสาว พูดจาแทะโลม จะทําการโอบกอดที่ตลาดสด แสดงทาทีจะทุบตี แตหญิงสาวไดขับรถหนีไป
แลวโทรศัพทมาแจงที่เทศบาล เวลาประมาณ ๑๓.๑๕ น. เปนพฤติกรรมที่กอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ เมาสุรา
ในเขตชุมชนทําใหเสื่อมเสียเกียรติตําแหนงหนาที่ราชการ โดยทั้งนี้คณะกรรมการสอบสวนฯ ไดมีหนังสือแจงและอธิบาย
ขอกล าวหาให ผู ถูกกล าวหาทราบ โดยผู ถู กกล าวหารับทราบ ขอกล าวหาด วยตนเองและได ให ถอยคํ าว าตนได รั บ
มอบหมายใหดูแลรักษารถบรรทุกขยะ ขอสารภาพวาวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ไดดื่มสุราจริง แตดื่มกอนที่จะมาทํางาน
โดยยังมีอาการ เมาอยู และไดมีปากเสียงกับผูหญิงที่ตลาดเรื่องการทิ้งขยะที่ชาวบานทิ้งไมเปนที่เปนทาง จนทะเลาะกัน
เสียงดัง ไมไดลวนลามและโอบกอดผูใด ซึ่งผูหญิงคนที่มีปากเสียงนั้นก็ไมไดรูจักวาเปนใคร
คณะกรรมการสอบสวนฯ พิจ ารณาขอเท็จจริง ประกอบพยานหลั กฐานที่ป รากฏ
เห็ น วาตามพยานหลักฐานการสอบขอเท็จจริงปรากฏวาผูถูกกลาวหาให การรับ สารภาพในเรื่องดื่ มสุราจริง
มี อ าการเมาอยู และได มี ป ากเสี ย งกั บ ผู ห ญิ ง ที่ ต ลาด แต ป ฏิ เ สธว า ไม ไ ด ล วนลามและโอบกอดผู ห ญิ ง
เมื่อคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงไดสอบพยาน นายมานิตย ชื่นจิตร หัวหนากองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
พอสรุปไดวาผูถูกกลาวหามีอาการเมาสุราจนมีปากเสียงกับชาวบานที่ตลาดจริง สวนเรื่องที่ไปลวนลามและโอบกอด
ผูหญิงนั้น ไมมีผูเสียหายมายืนยันเพียงแตโทรศัพทมาแจง สวนพยานและหลักฐานที่จะเอาผิดผูถูกกลาวหาก็ไมมี
จึงสรุปการกระทําของนายบุ ญเลิศ สูงเนิน ไดวาเปน พฤติกรรมที่ทําให เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนและไมรักษา
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ จึงเห็นควรลงโทษ ตัดเงินเดือน ๕ % เปนเวลา ๓ เดือน
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ
ที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาจากขอเท็จจริงตามผลการสอบสวนประกอบขอกฎหมาย
ที่เกี่ยวของแลวเห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัย ตามประกาศหลักเกณฑพนักงานจาง ขอ 48 ฐานไมรักษา
ชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนง การที่เทศบาลตําบลรอนทองมีคําสั่งตัดเงินเดือน ๕ % เปนเวลา ๓ เดือน
ตามขอ 51 จึงเหมาะสมแลว (เทียบเคียงการลงโทษขาราชการพลเรือนตามหนังสือแนวทางการลงโทษขาราชการ
พลเรือนตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ลําดับที่ 732. เจาหนาที่รังสีการแพทย 5 นั่งเมาสุรา
เอะอะเสียงดังอยูบริเวณอาคารสถานีอนามัย และไดกลาวคําทาทาย ดาทอเจาหนาที่ที่ปฏิบั ติงานนอกเวลา
ราชการดวยคําหยาบคาย ไดขวางหินไปถูกกระจกหนาตางสถานีอนามัยแตก 1 บาน และไดจัดการซอมแซมให
อยูในสภาพเดิมแลว พฤติการณเปนการประทําผิดวินัยตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 โทษ ตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 1 เดือน)
อนึ่ งเพื่อให คําสั่งลงโทษถอยคําถูกต องตามหลั กเกณฑพนั กงานจ าง จึงเห็น ควรให
คําแนะนําเทศบาลแกไขเพิ่มเติมคําสั่งลงโทษจากคําวา “ตัดเงินเดือน” เปน “ตัดคาตอบแทน” เพื่อใหคําสั่ง
ลงโทษถูกตองตามหลักเกณฑพนักงานจาง
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- ๒๙ ขอระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑ
เกี่ยวกับพนักงานจาง พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 48 พนักงานจางตองรักษาวินัยโดยเครงครัดตามที่กําหนดไวเปนขอหามและขอ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณและ
การรองทุกขของพนั กงานเทศบาลตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ที่คณะกรรมการพนั กงาน
เทศบาลกําหนดไว
พนักงานจางผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่งพนักงานจาง
ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย จะตองไดรับโทษทางวินัย ซึ่งมี 4 สถาน คือ
(1) ภาคทัณฑ
(2) ตัดคาตอบแทน
(3) ลดคาตอบแทน
(4) ไลออก
ขอ 51 ในกรณีที่ปรากฏวาพนักงานจางกระทําผิดวินัยไมรายแรง ใหนายกเทศมนตรี
หรือผูบังคับบัญชาของพนักงานจางที่ไดรับมอบหมาย สอบสวนใหไดความจริงและยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร
กรณีที่ผลการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ปรากฏวาพนักงานจางผูนั้นกระทําผิดวินัยอยาง
ไมรายแรง ใหนายกเทศมนตรีหรือผูบังคับบัญชาของพนักงานจางที่ไดรับมอบหมายพิจารณาสั่งลงโทษพนักงาน
จางผูนั้น ในสถานโทษและอัตราโทษ ดังนี้
(1) นายกเทศมนตรี สั่งลงโทษภาคทัณฑ หรือตัดคาตอบแทนครั้งหนึ่งไมเกิน 5% และ
เปนเวลาไมเกินสามเดือน หรือลดคาตอบแทนครั้งหนึ่งไมเกิน 4%
(2) ปลัดเทศบาล สั่งลงโทษภาคทัณฑ หรือตัดคาตอบแทนครั้งหนึ่งไมเกิน 5% และเปน
เวลาไมเกินสองเดือน
(3) ผู อํ า นวยการกองหรื อ หั ว หน า ส ว นราชการ สั่ ง ลงโทษภาคทั ณ ฑ ห รื อ ตั ด
คาตอบแทนครั้งหนึ่งไมเกิน 5% และเปนเวลาไมเกินหนึ่งเดือน
(4) หัวหนาฝายหรือหัวหนางานสั่งลงโทษภาคทัณฑ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายวรพงษฯ
ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเทียบเคียงการลงโทษของขาราชการพลเรือน ตําแหน ง
เจาหนาที่รังสีการแพทย 5 กับพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานประจํารถบรรทุกขยะ วาในเมื่อมีลักษณะความผิด
ที่เทียบเคียงกันได เจาหนาที่รังสีการแพทย 5 ถูกลงโทษ ตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 1 เดือน ฉะนั้น จึงเห็นควร
ตัดคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานประจํารถบรรทุกขยะ 5% เปนเวลา 1 เดือน เหมือนอยางที่
สํานักงาน ก.พ. ไดเคยลงโทษไว
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ
- คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาแลวเห็นควรใหลงโทษนายบุญเลิศ สูงเนิน พนักงานจางทั่วไป
ตําแหนง พนักงานประจํารถบรรทุกขยะ ดังนี้
1. ลงโทษตัดคาตอบแทน 5% เปนเวลา 1 เดือน
2. ลงโทษตัดคาตอบแทน 5% เปนเวลา 3 เดือน
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- ๓๐ - ในขณะที่ มี ก ารลงคะแนนเสี ย งเพื่ อ ที่ จ ะมี ม ติ ที่ ป ระชุ ม เหลื อ คณะกรรมการฯ
อยูรวมประชุม จํานวน 11 คน จากคณะกรรมการฯ ที่เขารวมประชุมทั้งหมดในตอนตน จํานวนทั้งหมด 13 คน
มติที่ประชุม
คณะกรรมการมีมติเสียงขางมาก 8 : 2 เสียง เห็นชอบใหตัดคาตอบแทน 5% เปนเวลา 1 เดือน
และเพื่อใหคําสั่งลงโทษถูกตองตามหลักเกณฑพนักงานจาง จึงใหฝายเลขานุการฯ แจงเทศบาลแกไขเพิ่มเติม
คําสั่งลงโทษจากคําวา “ตัดเงินเดือน” เปน “ตัดคาตอบแทน” ดวย (รายละเอียดบันทึกการลงคะแนนปรากฏ
ตามแบบบันทึกแนบทายรายงานการประชุม)
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
นายสมไช เสียงใหญ นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ทองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ เลขานุการ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ได มี คํ าสั่ งแต งตั้ งข าราชการ ตํ า แหน งประเภทอํ า นวยการ ระดั บ สู ง โดยได แ ต งตั้ งให นายธี ร ยุ ท ธ สํ าราญทรั พ ย
ผูอํานวยการสวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ (นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ)
สํานักบริหารการคลังทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มาดํารงตําแหนงทองถิ่นจังหวัด (ผูอํานวยการ) ระดับสูง
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 30 มกราคม 2560 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปดประชุม เวลา ๑6.20 น.
(ลงชื่อ) เนาวรัตน สิงหเล็ก ผูจดรายงานการประชุม
(นางเนาวรัตน สิงหเล็ก)
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ศราวุธ อินทะเสม ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายศราวุธ อินทะเสม)
หัวหนากลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
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