(สําเนา)
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ครั้งที่ ๑/๒๕60
วันพุธที่ ๒5 มกราคม ๒๕60 เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุมชองกระจก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชั้น ๔
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12. นายสุรพล ศรีมณฑา
13. นายทรงพล ศรีแกว
๑4. นายสาย สวัสดิมงคล
๑5. นายวิวัฒน โชคกิจการ
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17. นายอํานวย เทพพิชิตสมุทร
18. นายวิเศษ เทียนเครือ
19. นายวิฑูรย เอี๊ยบทอง
20. นายกิตติ เบญจพลชัย
๒1. นายอาคม เด็ดรักษทิพย
๒2. นายสนิท สนธิพันธ
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5. นายเฉลิมชัย ปานเนือง

รองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ ประธาน
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คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ
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ประธานสภา อบต.หนองพลับ
ประธานสภา อบต.อาวนอย
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ผูทรงคุณวุฒิ
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ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
(รกท.) ทองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ เลขานุการ
หัวหนากลุมงานมาตรฐานฯ
ผช.เลขานุการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชี ผช.เลขานุการ
ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ
นายก อบต.หนองตาแตม
นายก อบต.คลองวาฬ
ปลัด อบต.ปากน้ําปราณ
ปลัด อบต.นาหูกวาง
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เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
การประชุมในวันนี้ผูวาราชการจังหวัดติดราชการ มอบหมายใหรองผูวาราชการจังหวัดทํา
หนาที่ประธานในการประชุมแทน เมื่อที่ประชุมครบองคประชุมแลวจะไดประชุมตามวาระที่กําหนดไวตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑2/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม

- หนาที่ 1 ผูมาประชุม ลําดับที่ 3 จาก “นางเอื้มพร” เปน “นางเอื้อมพร”
รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการดําเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว
ผูชวยเลขานุการ
ตามที ่ค ณะกรรมการพนัก งานสว นตํ า บลจัง หวัด ประจวบคีร ีข ัน ธ ในการ
ประชุม ครั้งที่ ๑2/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให อบต. ดําเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลในเรื่องตาง ๆ ฝายเลขาฯ ขอสรุปผลการดําเนินการที่ไดดําเนินการไปแลว เพื่อใหที่
ประชุมรับทราบ ดังนี้
๑. การเลื่ อนระดับ และแตง ตั้งพนั กงานสว นตําบลให ดํารงตําแหนง ที่สูง ขึ้น ใน
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ จํานวน 5 ราย
ไดแจงให อบต.แมรําพึง, อบต.รอนทอง, อบต.คลองวาฬ, อบต.ไชยราช และ อบต.สามรอยยอด ทราบเพื่อ
ดําเนินการจัดทําคําสั่งเลื่อนระดับแลวตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 29 ธันวาคม ๒๕๕๙
๒. การยายพนักงานสวนตํ าบล จํานวน 1 ราย ไดแจงมติให อบต.แมรํ าพึง ทราบ เพื่ อ
จัดทําคําสั่งยายพนักงานไปดํารงตําแหนงใหมแลว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 29 ธันวาคม ๒๕๕๙
๓. การโอนพนักงานสว นตําบล จํานวน 3 ราย ไดแจงมติให อบต.คลองวาฬ,
อบต.ทับสะแก และ อบต.ดอนยายหนู ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งใหโอน/รับโอนพนักงานสวนตําบล และสงตัว
เดินทางไปรับตําแหนงใหมแลว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 29 ธันวาคม ๒๕๕๙
๔. การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่น ขาราชการประเภทอื่นมาบรรจุแตงตั้งเปน
พนักงานสวนตําบล จํานวน 2 ราย ไดแจงให อบต.แสงอรุณ และ อบต.ปากแพรก ประสานกับตนสังกัด
ของพนักงานสวนทองถิ่นที่จะรับโอน เพื่อจัดทําคําสั่งรับโอนและวันใหพนจากตําแหนงเปนวันเดียวกัน
แลวสงตัวผูขอโอนเดินทางมารับตําแหนงใหมตามคําสั่งแลวตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 29 ธันวาคม ๒๕๕๙
๕. พนักงานจางขอลาออกจากราชการ จํานวน 2 ราย ไดแจงให อบต.ไชยราช และ
อบต.อาวนอย ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งใหพนักงานสวนตําบลลาออกจากราชการแลว ตามหนังสือจังหวัดฯ
ลงวันที่ 29 ธันวาคม ๒๕๕๙
๖. การขอเปลี่ยนแปลงกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง จํานวน 2 ตําแหนง ไดแจงให
อบต.แมรําพึง และ อบต.ทรายทอง ดําเนินการจัดทําประกาศเปลี่ยนแปลงกรอบอัตรากําลังพนักงานจางแลว
ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 29 ธันวาคม ๒๕๕๙
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๗. การจางพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 9 ราย ไดแจงให
อบต.ศิลาลอย, อบต.หวยทราย, อบต.อาวนอย, อบต.เกาะหลัก, อบต.บึงนคร และ อบต.หวยยาง ทราบ
เพื่อจัดทําคําสั่งจาง/คําสั่งตอสัญญาจาง ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 29 ธันวาคม ๒๕๕๙
๘. การประเมิน พนักงานครู องคก ารบริห ารสว นตํ าบลใหไดรั บ เงิน เดือนและมี
วิทยฐานะระดับชํานาญการ จํานวน 4 ราย ไดแจงให อบต.แมรําพึง, อบต.ดอนยายหนู และ อบต.อางทอง
ทราบเพื่ อ จั ด ทํ า คํ า สั่ ง ให พนั กงานครู องค การบริ ห ารส วนตํ าบลได รั บเงิ นเดื อนและเลื่ อนวิ ทยฐานะ
ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 29 ธันวาคม ๒๕๕๙
9. การสั่งใหพนักงานจางออกจากราชการไวกอน ไดแจงให อบต.ปากน้ําปราณ
ทราบและเรงรัดดําเนินการสอบสวนวินัยใหแลวเสร็จโดยเร็ว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 29
ธันวาคม ๒๕๕๙
๑0. การแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองการจั ด ทํา และปรั บ ปรุ ง
แผนอั ต รากํา ลั ง 3 ป ไดดํา เนิน การจัด ทํา คํา สั่ง แตง ตั้ง อนุก รรมการรับ ผิด ชอบพื้น ที่แ ละแจง ให
คณะอนุกรรมการทราบแลว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 5 มกราคม 2560
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.2 แนวทางปฏิบัติกรณีพนักงานสวนตําบลไมชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นใหแก
สหกรณ
ดวย ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ได
พิจารณากรณีมีพนักงานสวนตําบลจํานวนหนึ่ง มีพฤติกรรมเพิกเฉยชําระหนี้ใหแกสหกรณออมทรัพย
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น รวมถึงภาระผูกพันอื่นและกรณีดังกลาวมีแนวโนมจํานวนที่มากขึ้น
และถือไดวาสงผลกระทบตอภาพลักษณของ อปท. และพนักงานสวนตําบล ตลอดจนอาจกระทบตอการ
บริหารกิจการของสหกรณออมทรัพยฯ แลวเห็นวาโดยที่ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 ขอ 5 ไดกําหนดวา พนักงานสวน
ตําบลตองรักษาวินัยตามที่กําหนดเปนขอหามและขอปฏิบัติโดยเครงครัดอยูเสมอ กรณีพนักงานสวน
ตําบลผูใดเปนลูกหนี้หรือมีภาระผูกพันอื่นยอมมีหนาที่ตามสัญญาที่ตองชําระหนี้ตามภาระผูกพัน ดังนั้น
เมื่อความปรากฏตอนายกองคการบริหารสวนตําบลวาพนักงานสวนตําบลผูใดมีพฤติการณเพิกเฉยไม
ชําระหนี้หรือภาระผูกพัน อาจถือวาเปนกรณีมีมูลอันควรกลาวหาวาไมรักษาชื่อเสียงของตน และรักษา
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทําการใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
ตามขอ 23 วรรค 1 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตน
หากมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยตองพิจารณาดําเนินการทางวินัยกับพนักงานเทศบาลกับพนักงาน
สวนตําบลผูนั้นตามความรายแรงแหงกรณี ตามขอ 24
สวนการพิจารณาความผิดและการกําหนดโทษทางวินัย ตองพิจารณาตามขอเท็จจริง
เปนกรณี ๆ ไป โดยคํานึงถึงเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ ความรูสึกของสังคมตอพฤติการณที่
กระทําความผิด และเจตนาแหงการกระทําความผิดประกอบดวย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
รับทราบ
มติที่ประชุม
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(ก.ถ.)

3.3 ผลการคัดเลือกประธานกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลสวนทองถิ่ น

ดวยกระทรวงมหาดไทย ไดประกาศใหมีการคัดเลือกประธานกรรมการมาตรฐาน
การบริ ห ารงานบุ ค คลส ว นท อ งถิ่ น (ก.ถ.) เมื่ อ วั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2559 โดยผลการคั ด เลื อ ก
ปรากฏว า นายพงศ โพยม วาศภูติ ไดรับการคัดเลือกเปนประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องการเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นใน
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
ผู ช ว ยเลขานุ ก าร
อบต.หินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน, อบต.ธงชัย อําเภอบางสะพาน, อบต.ศิลาลอย
อําเภอสามรอยยอด, อบต.ไชยราช อําเภอบางสะพานนอย และ อบต.ปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี
ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นในระดับชํานาญงาน
และระดับชํานาญการ จํานวน 5 ราย ดังนี้
๑. อบต.หินเหล็กไฟ ขอความเห็นชอบเลื่ อนระดั บและแตงตั้ง นางสาวธันยชนก กลัดสิงห
วุฒิ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ตําแหนง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ขั้น 20,7๗๐ บาท เลขที่ตําแหนง
2๙-๓-๐4-3202-๐๐๑ กองคลัง ซึ่งไดดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 และตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานดานการเงิน การคลัง หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว 4 ป - เดือน (วันที่ 3 ธ.ค.55 – 19 ธ.ค.๕๙) ผานการประเมินผลงานจาก
คณะกรรมการและประเมิ น คุ ณลั กษณะบุคคลจากผูบังคับ บัญ ชาตามหลัก เกณฑที่กําหนด ใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตําแหนง นักวิชาการคลังชํานาญการ ขั้น ๒๐,๗๙๐ บาท เลขที่ตําแหนงเดิม
และสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 19 ธันวาคม ๒๕๕๙
๒. อบต.ธงชัย ขอความเห็ นชอบเลื่ อนระดั บและแต งตั้ ง นางศศิ ตปภั สสร สงวนศั กดิ์ ชั ย
วุฒิ ปวส. (การตลาด) ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ขั้น ๑6,340 บาท เลขที่
ตําแหนง ๒๙-๓-๐4-๔2๐1-๐๐๑ กองคลัง ซึ่งไดดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง สายงานเริ่มตน
จากระดับ ๑ และระดับ ๒ และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลารวมกันในการ
ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ มาแลว 5 ป 9 เดือน (วันที่ 1 มี.ค.54 – 20 ธ.ค.59)
ผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะบุ ค คลจากผู บั ง คั บ บั ญ ชา
ตามหลั ก เกณฑ ที่ กํา หนด ใหดํารงตําแหนงในระดับ ที่สูงขึ้นในตําแหนง เจาพนักงานการเงิน และ
บัญชีชํานาญงาน ขั้น ๑6,570 บาท เลขที่ตําแหนงเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ ๒0 ธันวาคม ๒๕๕๙
๓. อบต.ศิลาลอย ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้ง นางรัตนาวลี ไพจิตรวิจารณ
วุฒิ บธ.บ. (การบัญชี) ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ขั้น ๒๒,600 บาท เลขที่ตําแหนง
๒๙-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ กองคลัง ซึ่งไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 ในสายงานอื่นที่นํามานับรวมเปนเวลา
ที่เกื้อกูลไดกับสายงานเริ่มตนจากระดับ ๓ และ ดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 และ
ตําแหน งประเภทวิช าการ ระดับ ปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกั นในการปฏิบั ติงานดานวิชาการเงิ น
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และบัญชี หรืองานอื่น ที่เ กี่ย วขอ ง มาแลว ๖ ป 2 เดือ น (วัน ที่ 23 ส.ค.๕๓ – 13 ธ.ค.๕๙ โดย
ระยะเวลาตั้งแต 13 ส.ค.53 – 22 พ.ย.53 นํามานับรวมเปนระยะเวลาที่เกี่ยวของเกื้อกูลไดครึ่งหนึ่ง
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว33 ลงวันที่ 25 ก.พ. 48) ผานการ
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผูบังคับบัญชาตามหลักเกณฑที่
กํา หนด ให ดํา รงตํา แหน ง ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ในตํา แหน ง นั ก วิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี ชํา นาญการ
ขั้ น ๒2,620 บาท เลขที่ตําแหนงเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 13 ธันวาคม ๒๕๕๙
4 . อบต.ไชยราช ขอความเห็ นชอบเลื่ อนระดั บและแต งตั้ ง นายอดิ ศร พองผาลา
วุฒิ วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ตําแหนง นายชางโยธาปฏิบัติงาน ขั้น ๑3,230 บาท เลขที่
ตําแหนง ๒๙-๓-๐5-๔7๐1-๐๐2 กองชาง ซึ่งไดดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง สายงานเริ่มตน
จากระดับ ๑ และระดับ ๒ และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลารวมกันในการ
ปฏิบัติงานชางโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ มาแลว 4 ป 3 เดือน (วันที่ 27 ส.ค.55 – 13 ธ.ค.59) ผานการ
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผูบังคับบัญชาตามหลักเกณฑที่
กําหนด ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตําแหนง นายชางโยธาชํานาญงาน ขั้น ๑3,470 บาท เลขที่
ตําแหนงเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 13 ธันวาคม ๒๕๕๙
5. อบต.ปากน้ํ าปราณ ขอความเห็ นชอบเลื่ อนระดั บและแต งตั้ ง นายนั นทกิ จ โอ เอี่ ยม
วุฒิ ปวส. (ชางยนต) ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ขั้น ๑8,480 บาท
เลขที่ ตํ า แหน ง ๒๙-๓-๐1-๔8๐5-๐๐1 สํานั กงานปลัด อบต. ซึ ่ง ไดดํ า รงตํ า แหนง หรือ เคยดํ า รง
ตําแหนง สายงานเริ่มตนจากระดับ ๑ และระดับ ๒ และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดย
มีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ มาแลว 8 ป - เดือน
(วันที่ 5 ม.ค.52 – 19 ม.ค.60) ผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะ
บุ ค คลจากผู บั ง คั บ บั ญ ชาตามหลั ก เกณฑที่กํา หนด ใหดํา รงตํา แหนง ในระดับ ที่สูง ขึ้น ในตํา แหนง
เจ าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน ขั้น ๑8,810 บาท เลขที่ตําแหนงเดิมและสังกัด
เดิม ตั้งแตวันที่ 19 มกราคม ๒๕60
ขอระเบียบ
๑. หนัง สือ สํา นัก 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 การ
ได รั บเงิ นประจํ าตํ าแหน งประเภทวิ ชาการ ระดั บชํานาญการในสายงานวิ ชาชีพ และการเบิ กจ ายเงิ น
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน กรณีการเลื่อนระดับครั้งแรกของตําแหนงแตละประเภทตําแหนง เชน
การเลื่อนระดับประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงาน ไประดับชํานาญงาน ใหใชวิธีการประเมินผลงานโดยใช
หลักเกณฑการเลื่อนระดับนอกระดับควบของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๑ และระดับ ๒ และเทียบระดับ
ตําแหนงจากระบบซีเปนระบบแทงตามหนังสือสํานักงาน 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
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๒. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๐ ลงวัน ที่
๑๕ กัน ยายน ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัต ราตํา แหนงและมาตรฐานของตําแหนง
(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 ณสมบั ติ เฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
การเลื่อนในระดับชํานาญการ
ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงสําหรับสายงานเริ่มตนจากระดับ ๓ และ
ประเภทวิช าการระดับ ปฏิบั ติการ โดยตองมีระยะเวลารวมกัน ในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของ
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
ที่กําหนด เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ในตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๓ …..ฯลฯ
ฝายเลขานุการ ไดตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานสวนตําบลดังกลาวแลว
มีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรฐานกําหนดตําแหน ง และหลักเกณฑที่กําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
หนา ๖ จาก 35

-๗-

๔.2 เรื่อง การเลื่อนและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่นใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ผูชวยเลขานุการ
อบต.แมรําพึง อําเภอบางสะพาน, อบต.ทับใต อําเภอหัวหิน และ อบต.ศิลาลอย
อํ าเภอสามร อยยอด รายงานขอความเห็ นชอบเลื่ อนและแต งตั้ งพนั กงานส ว นตํ าบลตํ าแหน งประเภท
อํานวยการทองถิ่นใหดํารงตําแหนงในระดับ ที่สูงขึ้น จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. อบต.แมรําพึง ขอความเห็นชอบเลื่อนและแตงตั้ง นางสาวนฤวรรณ เทียบทอง
วุ ฒิ รป.ม.(รั ฐ ประศาสนศาสตร ) ตํ า แหน ง หั ว หน า สํ า นั ก ปลั ด (นั ก บริ ห ารงานทั่ ว ไป ระดั บ ต น )
ขั้น 29,680 บาท เลขที่ตํา แหนง 29-3-01-2101-001 สํา นัก งานปลัด อบต. อบต.แมรําพึ ง
ซึ่ งดํ ารงตํ าแหน ง หั วหน าสํ านั กปลั ด (นั กบริ หารงานทั่ วไป 7 ) มาแล วไม น อยกว า 3 ป (24 มี . ค.57)
และไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของประเภทอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง ผูผานการคัดเลือกใน
ลําดับที่ ๑ ตามประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนง
ผูบริหารในตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) ของ อบต.แมรําพึง ลงวันที่ 17
มกราคม ๒๕60 ใหดํารงตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) ขั้น 30,100 บาท
เลขที่ตําแหนง 29-3-01-2101-๐๐1 สํานักงานปลัด อบต. อบต.แมรําพึง
2. อบต.ทั บใต ขอความเห็ นชอบเลื่ อนและแต งตั้ ง นางสาวอารี ย รั ตน สี เมฆ
วุฒิ บธ.ม. (การจัดการธนาคารและสถาบันการเงิน) ตําแหนง หัวหนาฝายการเงิน (นักบริหารงานการคลัง
ระดับตน ) ขั้น 25,470 บาท เลขที่ตํา แหนง 29-3-04-2102-002 กองคลัง อบต.ทับใต ซึ่งดํารง
ตําแหนง หัวหนาฝายการเงิน (นักบริหารงานการคลัง 6) มาแลวไมนอยกวา 3 ป (1 เม.ย.57) และไดรับ
เงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของประเภทอํานวยการทองถิ่นระดับตน (15,430) ผูผานการคัดเลือกใน
ลําดับที่ ๑ ตามประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนง
ผูบริหารในตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) ของ อบต.ทับใต ลงวันที่ 17
มกราคม ๒๕60 ใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) ขั้น 25,470 บาท
เลขที่ตําแหนง 29-3-04-2102-๐๐1 กองคลัง อบต.ทับใต
3. อบต.ศิลาลอย ขอความเห็นชอบเลื่อนและแตงตั้ง นางสาวทัศนาพร ชูเชิด
วุฒิ ร.บ. (การเมืองการปกครอง) ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน )
ขั้น 24,010 บาท เลขที ่ตํ า แหนง 29-3-01-2101-002 สํ า นัก งานปลัด อบต. อบต.ศิ ลาลอย
ซึ่ งดํ ารงตํ าแหน ง หั วหน าฝ ายบริ หารงานทั่ วไป (นั กบริ หารงานทั่วไป ระดั บต น) มาแลวไมนอยกวา 4 ป
(21 มี.ค.55) และไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของประเภทอํานวยการทองถิ่นระดับตน (15,430)
ผูผานการคัดเลือกในลําดับที่ ๑ ตามประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหนง ผูบริหารในตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) ของ อบต.ศิลาลอย
ลงวั นที่ 17 มกราคม ๒๕60 ให ดํ ารงตํ าแหน ง หั วหน าสํ านั กปลั ด (นั กบริ หารงานทั่ วไป ระดั บต น)
ขั้น 24,010 บาท เลขที่ตําแหนง 29-3-01-2101-๐๐1 สํานักงานปลัด อบต. อบต.ศิลาลอย
ขอระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม
๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๑๙๒ การเลื่อนและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงผูบริหารใหดํารงตําแหนง
ผูบริหารในระดับที่สูงขึ้นในองคการบริหารสวนตําบล ใหเลื่อนและแตงตั้งไดเมื่อมีตําแหนงในระดับนั้น
วาง โดยวิธีการคัดเลือกตามที่กําหนดในหมวด ๔ วาดวยการคัดเลือก
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ขอ ๑๙๓ การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหาร ใหเลื่อนและ
แตงตั้งไดตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) ตําแหนงผูบริหารระดับ ๗
(ก) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่
กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
(ข) ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ ๗
(ค) ไดดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูบริหารมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
(ง) ไดผานการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาในระดับดีขึ้นไป
(๒) ตําแหนงผูบริหารระดับ ๘
(ก) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
(ข) ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ ๘
(ค) ไดดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูบริหารมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
(ง) ไดผานการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาในระดับดีขึ้นไป
ขอ ๑๙๔ หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงตั้งผูดํารงตําแหนง
ผูบริหารใหดํารงตําแหนงผูบริหารในระดับที่สูงขึ้นในองคการบริหารสวนตําบล ใหดําเนินการตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกที่กําหนดในหมวด ๔ สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานใหใช
แบบประเมินฯ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนตําบลที่กําหนดในหมวด ๑๒
ขอ ๑๙๕ การแตงตั้งผูดํารงตําแหนงผูบริหารใหดํารงตําแหนงผูบริหารใน
ระดับที่สูงขึ้นในองคการบริหารสวนตําบลตามขอ ๑๙๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูเลื่อน
และแตงตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) และใหมีผลไม
กอนวันที่ผานการคัดเลือก
๒. หนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/๑๓๗๒ ลงวันที่ ๔
พฤษภาคม ๒๕๕๐
สํานักงาน ก.อบต. ตอบขอหารือของ ก.อบต.จ.เชียงใหม กรณีการแตงตั้ง
ผูดํารงตําแหนงบริหารใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นในองคการบริหารสวนตําบล ตามหลักเกณฑ ก.อบต.จังหวัด
ขอ ๑๙๕ ซึ่งกําหนดใหมีผลไมกอนวันที่ประกาศผลการคัดเลือกนั้น การพิจารณาใหมีผลไมกอนวันที่
ผานการคัดเลือก ใหพิจารณาจากขอเท็จจริงโดยใหมีผลไมกอนวันที่ประกาศผลการคัดเลือก และไม
กอนวันที่พนักงานสวนตําบลผูนั้นไปปฏิบัติหนาที่ ณ องคการบริหารสวนตําบลที่ไดดําเนินการคัดเลือก
ตามคําสั่ง ตัดโอนและวันที่รับโอนซึ่งเปนวันเดียวกัน กรณีผูที่ผานการคัดเลือกเปนคนละสังกัดกัน
3. หนั งสื อสํ านั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว25 ลงวัน ที่ 7
มีนาคม 2559 เรื่อง การดําเนินงานบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระบบแทง
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจงแนวทางปฏิบัติการแตงตั้ง การคัดเลือก
การสอบคัดเลือก การสอบแขงขัน การโอน การรับโอน เมื่อเขาสูระบบแทงแลวไมมีการเปลี่ยนแปลง ฯ
ฝายเลขานุการ
ไดตรวจสอบแลว อบต. ขางตน ไดดําเนินการคัดเลือก
พนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนด และพนักงานสวนตําบลที่
ไดรับการคัดเลือกดังกลาวมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่แตงตั้ง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ทั้งนี้ไมกอนวันประกาศผลการคัดเลือก และไมกอนวันที่ อบต. มีคําสั่งเลื่อน
และแตงตั้ง
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๔.3 เรื่องการย ายพนักงานสวนตําบล
ผูชวยเลขานุการ
อบต.สามรอยยอด อําเภอสามรอยยอด ขอความเห็นชอบยายพนักงานสวนตําบล
จํานวน ๑ ราย ดังนี้
๑. อบต.สามร อยยอด ขอความเห็ นชอบย าย นางวิ ยดา ร ายเรื อง วุ ฒิ บธ.บ.
(การจัดการทั่วไป) ตําแหนง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ขั้น 22,230 บาท เลขที่ตําแหนง ๒๙-๓-๐๔3204-๐๐๑ กองคลัง ซึ่งผานการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงจากผูบังคับบัญชาไดคะแนนไมต่ํา
กว ารอยละ 60 ใหดํา รงตํ า แหน ง นักประชาสัมพัน ธปฏิบัติการ ขั้ น 22,230 บาท เลขที่ตําแหนง
๒๙-๓-๐1-3301-๐๐๑ สํานักงานปลัด อบต. อบต.สามรอยยอด
ขอกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนัก งานสวนตําบลจังหวัด ประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๒๔
ตุลาคม ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๑๕๔ การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงอีกตําแหนงหนึ่ง ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในประเภท
และระดับเดียวกันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ดังตอไปนี้
(๑) กรณีการยายไปดํารงตําแหนงประเภทและระดับเดียวกันที่วางในแผน
อัตรากําลังสามป ผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
(๒) กรณีการยายสับเปลี่ยนตําแหนงกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผูนั้น
ตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
ขอ ๑๕๖ การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารง
ตําแหน งในสายงานและประเภทเดิ ม ใหสั่งยายไปแตงตั้ งใหดํ ารงตําแหนงในระดับเดิมและใหไดรับ
เงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ ตองเปนตําแหนงวางในแผนอัตรากําลังสามป หรือเปนการยายสับเปลี่ยนใน
ตําแหนงเดียวกัน
ขอ ๑๕๗ การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน หรือประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน ใหกระทํา
ไดในกรณีเปนตําแหนงประเภทและระดับเดียวกัน ใหสั่งยายไปดํารงตําแหนงสายงานอื่นนั้นในประเภท
และระดับเดียวกัน โดยใหไดรับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ พนักงานสวนตําบลผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นแตไมจําตองเปนผูไดป ฏิบัติร าชการเกี่ย วกับ งานนั้น หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมากอน และใหดําเนินการดังนี้ ฯลฯ
ขอ ๑๕๘ กรณีการยายพนักงานสวนตําบลที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น และปจจุบัน
ไมไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป หากจะยายพนักงานสวนตําบลผูนั้นไป
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไปผูนั้นจะตองเปนผูที่สอบแขงขันหรือ
สอบคัดเลือกไดในตําแหนงซึ่งอยูในสายงานที่จะยายและบัญชีการสอบแขงขันไดหรือสอบคัดเลือกยังไม
ถูกยกเลิกดวย ฯลฯ
ฝายเลขานุการ ไดตรวจสอบคุณสมบัติแลว พนักงานสวนตําบลดังกลาวมีคุณวุฒิตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครบถวน ตามหลักเกณฑที่กําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 25 มกราคม ๒๕60
หนา ๙ จาก 35

- ๑๐ -

๔.4 เรื่องการโอนพนักงานสวนตําบล
ผูชวยเลขานุการ
อบต.ชางแรก อําเภอบางสะพานนอย และ อบต.หนองตาแตม อําเภอปราณ ขอความ
เห็นชอบโอนพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 ราย ดังนี้
๑. อบต.ช า งแรก ขอความเห็ น ชอบให นางสาวถาวร รั ก โรย ตํ า แหน ง
เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน ขั้น 15,440 บาท เลขที่ตําแหนง ๒๙-๓-๐4-4204-๐๐๑ กองคลัง
ซึ่งไดปฏิบัติงานใน อบต. มาแลว 5 ป 3 เดือน (๑ ต.ค.54) โอนไปดํารงตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได
ปฏิบัติงาน ขั้น 15,440 บาท เลขที่ตําแหนง 29-3-๐4-4204-๐๐๑ กองคลัง อบต.ทรายทอง อําเภอ
บางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย อบต.ทรายทอง ยินดีรับโอนพนักงานสวนตําบลดังกลาว
และ อบต.ชางแรก ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน (หาประสบการณ)
๒. อบต.หนองตาแตม ขอความเห็นชอบให นางภัสวรรณ ตรีสุคนธ ตําแหนง
ครู ผู ดูแลเด็ ก อั นดั บ คศ.1 ขั้ น 19,920 บาท เลขที่ ตํ าแหนง 77-2-0038 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองตาเมื อง กองการศึ กษา ศาสนาและวั ฒนธรรม ซึ่งไดปฏิบัติงานใน อบต. มาแล ว ๓ ป 6 เดื อน (๑ ก.ค.๕๖)
โอนไปดํารงตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก อันดับ คศ.1 ขั้น 19,920 บาท เลขที่ตําแหนง 73-2-0092 ศูนยพัฒนา
เด็ กเล็ กวั ดหนองปลาไหล สํ านั กงานปลั ด อบต. อบต.ทุ งกระพั งโหม อํ าเภอกํ าแพงแสน จั งหวั ด นครปฐม
โดย อบต.ทุงกระพังโหม ยินดีรับโอนพนักงานครูดังกลาว และ อบต.หนองตาแตม ซึ่งเปนตนสังกัดไม
ขัดของในการใหโอน (ดูแลครอบครัว)
ขอกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อน ไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๑๖๔ การโอนพนักงานสวนตําบลจากองคการบริหารสวนตําบลหนึ่ง
ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสวนตําบล....ฯลฯ
ขอ ๑๗๕ ภายใตบังคับขอ ๑๖๔ เพื่อประโยชนแกราชการ....ฯลฯ
ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบการโอนของพนักงานสวนตําบลดังกลาวแลว ตนสังกัด
และหนวยงานที่เกี่ยวของไดปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนด โดยไมขัดของในการรับโอนและใหโอน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 25 มกราคม ๒๕60
๔.๕ เรื่อง พนักงานจางขอลาออกจากราชการ
ผูชวยเลขานุการ
อบต.นาหูกวาง อําเภอทับสะแก, อบต.คลองวาฬ อําเภอเมืองฯ และ อบต.หวยสัตวใหญ
อําเภอหัวหิน ขอความเห็นชอบใหพนักงานจางลาออกจากราชการ จํานวน 5 ราย ดังนี้
๑. อบต.นาหูกวาง ขอความเห็นชอบใหพนักงานจางลาออกจาราชการ จํานวน 2 ราย
ดังนี้
1.1 ขอความเห็ น ชอบให นางสาวภั ทราพร พุฒ ใหญ พนักงานจา งตาม
ภารกิจ ตํ าแหน ง ผู ช วยเจา พนั กงานพัส ดุ คาตอบแทน ๑๑,500 บาท กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ขอลาออกจากราชการ เนื่องจากสอบบรรจุไดเปนขาราชการพลเรือน ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว ตั้งแตวันที่ 9 มกราคม ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออกวันที่ 2๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายก
อบต. อนุญาตใหยื่นหนังสือลาออกลวงหนานอยกวา ๓๐ วันได)
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1.๒ ขอความเห็นชอบให นางกุสุมาวดี เยาวมาลย พนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก คาตอบแทน ๑2,030 บาท กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอ
ลาออกจากราชการ เนื่องจากประกอบอาชีพสวนตัว ตั้งแตวันที่ 1๖ มกราคม ๒๕60 (ยื่นหนังสือขอลาออก
วันที่ 11 มกราคม ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตใหยื่นหนังสือลาออกลวงหนานอยกวา ๓๐ วันได)
2. อบต.คลองวาฬ ขอความเห็นชอบใหพนักงานจางลาออกจาราชการ จํานวน 2 ราย
ดังนี้
2.1 ขอความเห็ น ชอบให นายคณิ ต พึ่ ง แย ม พนั ก งานจ า งตามภารกิ จ
ตําแหนง ผูชวยนายชางเครื่องกล คาตอบแทน ๑4,320 บาท กองชาง ขอลาออกจากราชการ เนื่องจาก
ประกอบอาชีพอื่น ตั้งแตวันที่ 14 มกราคม ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออกวันที่ 13 มกราคม ๒๕60 นายก
อบต. อนุญาตใหยื่นหนังสือลาออกลวงหนานอยกวา ๓๐ วันได)
2.๒ ขอความเห็นชอบให นางสาวปริมประภา เดชปาน พนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี คาตอบแทน ๑0,490 บาท กองคลัง ขอลาออก
จากราชการ เนื่องจากบรรจุเขารับราชการ ตั้งแตวันที่ 23 มกราคม ๒๕60 (ยื่นหนังสือขอลาออก วันที่ 13
มกราคม ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตใหยื่นหนังสือลาออกลวงหนานอยกวา ๓๐ วันได)
3. อบต.หวยสัตวใหญ ขอความเห็นชอบให นางสาวศศิวิมล บัวนิ่ม พนักงานจาง
ตามภารกิ จ ตํ าแหน ง ผู ช ว ยเจ า พนั กงานการเงิน และบั ญ ชี ค าตอบแทน ๑๑,250 บาท กองคลั ง
ขอลาออกจากราชการ เนื่องจากประกอบธุรกิจสวนตัว ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออก
วันที่ 4 มกราคม ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตใหย่นื หนังสือลาออกลวงหนานอยกวา ๓๐ วันได)
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
ฝ า ยเลขา ฯ ได ต รวจสอบแล ว การลาออกดั ง กล า วได ป ฏิ บั ติ ถู ก ต อ งตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
๔.6 เรื่อง การจางพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
ผูชวยเลขานุการ
อบต.สามร อ ยยอด อํ า เภอสามร อ ยยอด, อบต.แสงอรุ ณ อํ า เภอทั บ สะแก
และ อบต.ชางแรก อําเภอบางสะพานนอย ขอความเห็นชอบจางพนักงานจาง จํานวน 5 ราย ดังนี้
๑. อบต.สามรอยยอด ขอความเห็นชอบจาง นายชายยะธง เฮงใหญ วุฒิ ปวช.
(ไฟฟากําลัง) เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนายชางไฟฟา อัตราคาจาง ๙,๔๐๐ บาท
กองชาง (ทดแทนคนเดิม)
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2. อบต.แสงอรุณ ขอความเห็นชอบจางพนักงานจาง จํานวน 2 ราย ดังนี้
2.๑ ขอความเห็ น ชอบจ า งนายวราพงษ สวนชํ า นิ วุ ฒิ ปวช.(ไฟฟ า )
มีประสบการณในการตกแตงสวนไมนอยกวา 5 ป เปนพนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหนง คนงาน
ตกแตงสวน อัตราคาจาง 9,4๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (จางใหม)
2.๒ ขอความเห็นชอบจางนายเอกรินทร เทียนจํารัส วุฒิ ม.3 เปนพนักงาน
จางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป อัตราคาจาง ๙,0๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (จางใหม)
3. อบต.ชางแรก ขอความเห็นชอบจางพนักงานจาง จํานวน 2 ราย ดังนี้
3.1 ขอความเห็นชอบจาง นายเชาวลิต สืบสาย วุฒิ ม.3 มีประสบการณ
ในการขับรถยนตไมนอยกวา 5 ป เปนพนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) อัตราคาจาง ๙,4๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (ทดแทนคนเดิม)
3.2 ขอความเห็นชอบจาง นายศักพงษ เสงี่ยมตน วุฒิ ม.3 มีประสบการณ
ในการขับรถยนตไมนอยกวา 5 ป เปนพนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหนง พนักงานขับรถยนต อัตรา
คาจาง ๙,4๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (ทดแทนคนเดิม)
ขอกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนัก งานสวนตํา บลจังหวัด ประจวบคี รีขัน ธ เรื่อ ง
หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗
ขอ ๙ การจางพนักงานจางจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลกอน....ฯลฯ
ขอ ๒๐ วรรคสาม
ในกรณีที่มีผูผานการเลือกสรรมากกวาจํานวนอัตราวาง และภายหลังมีอัตรา
วางในงานเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคลที่
มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได นายกองคการบริหารสวนตําบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ก็อาจพิจารณาจัดจางผูผานการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรที่ยังไม
หมดอายุก็ได
ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานจางดังกลาวแลวถูกตองครบถวน
ตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตํ า แหน ง ที่ ขอจ า ง ตํ าแหน งที่ ขอจ างเป นตํ าแหน งว างตามแผนอัตรากํ าลั ง ๓ ป
ของ อบต. และ อบต. มีคาใชจายดานบุคคลไมเกินรอยละ ๔๐ ตามที่กฎหมายกําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหจางพนักงานจาง จํานวน 5 ราย ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 25 มกราคม ๒๕60
สวนที่ ๒ การตอสัญญาจางพนักงานจาง
ผูชวยเลขานุการ
อบต.หว ยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน ขอความเห็นชอบตอสัญญาจางพนักงานจางตาม
ภารกิ จ ที่ สั ญ ญาจ า งจะสิ้ น สุ ด ในวั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2559 และ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
ไดประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางที่ขอตอสัญญาจางในครั้งนี้แลวปรากฏวามีผลการปฏิบัติ
เฉลี่ยยอนหลัง ๒ ป ไมต่ํา กว า ระดั บ ดี และ อบต. ยั ง คงมี ภ ารกิ จ ที่ ต อ งดํา เนิ น การในตํา แหน ง ที่
ขอต อ สั ญ ญาจ า ง จํา นวน 2 ราย ดังนี้
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
สังกัด

คุณวุฒิ

1

นางสาวศิริพรรณ หุนชื่น
ตําแหนง ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล
สังกัด สํานักงานปลัด อบต.

บธ.บ.
(บัญชี)

2

นางสาววรรณีย หงษา
ตําแหนง ผู ชวยนักประชาสั มพันธ
สังกัด สํานักงานปลัด อบต.

บธ.บ.
(บัญชี)

คาตอบแทน
(บาท)

ขอตอสัญญาจาง
หมายเหตุ
ตั้งแ ตวนั ที่...
ถึง….
16,540.- 1 ธ.ค.2559 - - การตอสัญญาจาง พนัก งานที่
30 พ.ย.2560
ไดรับการตอสัญ ญาตองมีผลการ
ปฏิบัติงานเฉลี่ยยอนหลัง ๒ ป ไม
ต่ํ ากว าระดั บดี (ยกเว นการจ าง
พนักงานจางในปแรก) และ อบต.
16,700.- 1 ธ.ค.2559 ยังคงมีภารกิจที่ตองดําเนินการใน
30 พ.ย.2560
ตําแหนงที่ขอตอสัญญาจาง
- อบต. ได ป ระเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านแล ว พนั ก งานจ า ง
ดังกลาวผานเกณฑประเมิน

ขอกฎหมาย
๑. ประกาศคณะกรรมการพนั ก 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
ขอ ๔๔ กรณีที่จะมีการตอสัญญาจางพนักงานจาง ใหองคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการดังนี้
(1) องคการบริหารสวนตําบลจะตองมีกรอบอัตรากําลังของพนักงานจาง
จึงจะสามารถดําเนินการตอสัญญาจางได
(2) องค การบริ หารส วนตํ าบลจะตองมีหลักฐานโดยละเอี ยดชั ดเจนที่แสดงวา
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
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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 ตุ ลาคม 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
๒. สําหรับพนักงานจางตามภารกิจ ที่ปฏิบัติหนาที่ดูแลเด็กเล็กซึ่งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับการถายโอน นั้น หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําสัญญาจางบุคคลที่ถูกจางนั้น ก็ตอง
ปฏิบัติหนาที่และไดรับสิทธิประโยชน ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ดังนั้น พนักงานจางผูนั้น
ก็มีสิทธิที่จะไดรับการเลื่อนคาตอบแทน เชนเดียวกับพนักงานจางตําแหนงอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฝายเลขานุการ ไดพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานจางที่ อบต.
เสนอขอตอสัญญาจางแลวมีความเห็น ดังนี้
1. เมื่อตอสัญญาจางแลว อบต. มีภาระคาใชจายดานบุคคลที่คํานวณตามแผน
อัตรากําลัง ไมเกินรอยละ 40 ตามที่กฎหมายกําหนด
2. การตอสัญญาจางพนักงานจางตามภารกิจ อบต. สามารถขอตอสัญญาจางไดไม
เกินคราวละ 4 ป ตามประกาศหลักเกณฑพนักงานจางขอ 9
3. ตําแหนงที่ อบต. ขอตอสัญญาจาง อบต. มีกรอบอัตรากําลัง พนักงานจางมี
คุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ขอตอสัญญาจาง และ อบต. ไดประเมินการ
ปฏิบัติงานแล วมีผลการประเมิน เฉลี่ยย อนหลั ง ๒ ป ไมต่ํ ากวาระดับดี โดย อบต. ยังมี ภารกิ จที่ตอง
ปฏิบัติในตําแหนงดังกลาวอยูตามประกาศหลักเกณฑ ขอ 44
4. เห็นควรใหตอสัญญาจางถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เพื่อใหสอดคลองกับแผน
อัตรากําลังพนักงานจาง 3 ป ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่ง อบต.จะตองมีการจัดทําแผน
อัตรากําลังรอบใหม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณาของกรรมการ
คณะกรรมการไดพิจารณาความเห็นที่ฝายเลขานุการเสนอ และเห็นวาเมื่อการขอ
ตอสัญญาจางกรณีแผนอัตรากําลังสิ้นสุดสามารถเกินกรอบแผนอัตรากําลังได และไมเกินระยะเวลา 4 ป
ตามหลักเกณฑพนักงานจาง จึงควรให อบต.ตอสัญญาจางไดตามที่เสนอขอ
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหตอสัญญาจางพนักงานจางตามระยะเวลาที่เสนอขอ
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๔.7 เรื่ อง การประเมินการเตรี ยมความพรอมและพั ฒนาอย างเขมสํ าหรั บผูดํ ารง
ตําแหนงครูผูดูแลเด็กกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู
ผูชวยเลขานุการ
อบต.เขาจ าว อบต.หนองตาแตม อบต.วังกพง อําเภอปราณบุ รี , อบต.ทับ ใต
อบต.หินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน, อบต.บางสะพาน อบต.ไชยราช อําเภอบางสะพานนอย, อบต.ศาลาลัย
อําเภอสามรอยยอด และ อบต.คลองวาฬ อําเภอเมืองฯ รายงานขอความเห็นชอบแตงตั้งผูผานการ
ประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูดํารงตําแหนงครูผูดูแลเด็ก กอนแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงครู จํานวน 20 ราย ดังนี้

ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/อัตราเงินเดือน
สังกัด/ตําแหนงเลขที่

๑.

นางเกษร เอกนุม
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑๗,3๑๐ บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาจาว
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.เขาจาว
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐๐25

๒.

นางสาวนุจริน เครือคลาย
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑๗,690 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองตาเย็น
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบต.หนองตาแตม
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐๐87

3.

วุฒิ
การศึกษา

บรรจุ
ครั้งแรก
เมื่อ

ผลการประเมินการ
ปฏิบัติตนและการ
ปฏิบัติงาน
ครัง้ ที่

ครั้งที่

๑-๔

๕-๘

แตงตั้งใหดํารงตําแหนง

วันแตงตั้ง
ใหดํารง
ตําแหนงครู

ค.บ.

5 ม.ค.๕8

61.06
62.90
69.60
72.60

73.20 ตําแหนง ครู
73.90 อันดับ คศ.๑
83.30 ขั้น ๑๗,490 บาท
85.90 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาจาว
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.เขาจาว
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐๐25

ศษ.บ.

๕ ม.ค.๕8

71.20
73.20
75.30
77.60

๕ ม.ค.60
87.30 ตําแหนง ครู
86.20 อันดับ คศ.๑
93.30 ขั้น ๑๗,910 บาท
94.60 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองตาเย็น
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบต.หนองตาแตม
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐๐87

นางสาวทิพวัลย สุวรรณเกิด
ศษ.บ.
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
(การศึก
อันดับครูผูชวย
ษา
ขั้น ๑๗,3๑๐ บาท
ปฐมวัย)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงยาว
ก อ งก า ร ศึ ก ษ า ศ า ส น า แ ล ะ
วัฒนธรรม
อบต.ทับใต
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐104

6 ม.ค.๕8

58.77
62.28
73.68
75.44

69.20
76.00
88.15
91.00

(การศึกษา
ปฐมวัย)

(การศึกษา
ปฐมวัย)

5 ม.ค.60

6 ม.ค.60
ตําแหนง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น ๑๗,490 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงยาว
กองการศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
อบต.ทับใต
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐104

หนา ๑๕ จาก 35

- ๑๖ -

ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/อัตราเงินเดือน
สังกัด/ตําแหนงเลขที่

4.

นางศิริมาศ ขําเหมือน
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑๗,690 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองไผ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบต.ทับใต
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐105

5.

นางสาวอํานวย สีเมฆ
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑๗,310 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทับใต
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบต.ทับใต
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐106

6.

นางสาวสุมาริน เผาพันธ
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑๗,910 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังกพง
ก อ งก า ร ศึ ก ษ า ศ า ส น า แ ล ะ
วัฒนธรรม
อบต.วังกพง
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐089
นางอรนิภา วิเศษศักดิ์
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑๗,310 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังยาว
ก อ งก า ร ศึ ก ษ า ศ า ส น า แ ล ะ
วัฒนธรรม
อบต.วังกพง
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐090

7.

วุฒิ
การศึกษา

บรรจุ
ครั้งแรก
เมื่อ

ผลการประเมินการ
ปฏิบัติตนและการ
ปฏิบัติงาน
ครัง้ ที่

ครั้งที่

๑-๔

๕-๘

แตงตั้งใหดํารงตําแหนง

วันแตงตั้ง
ใหดํารง
ตําแหนงครู

ศษ.บ.

6 ม.ค.๕8

72.77
74.55
76.33
78.10

6 ม.ค.60
84.22 ตําแหนง ครู
87.57 อันดับ คศ.๑
89.35 ขั้น ๑๗,910 บาท
91.12 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองไผ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบต.ทับใต
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐105

ศษ.บ.

6 ม.ค.๕8

80.99
83.37
90.89
97.61

6 ม.ค.60
96.73 ตําแหนง ครู
97.62 อันดับ คศ.๑
98.42 ขั้น ๑๗,490 บาท
99.21 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทับใต
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบต.ทับใต
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐106

ศษ.บ.
(การศึก
ษา
ปฐมวัย)

5 ม.ค.๕8

80.67
83.23
84.21
86.78

88.55
91.31
92.90
95.65

ตําแหนง ครู
5 ม.ค.60
อันดับ คศ.๑
ขั้น ๑๗,910 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังกพง
กองการศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
อบต.วังกพง
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐089

ศษ.บ.
(การศึก
ษา
ปฐมวัย)

5 ม.ค.๕8

69.41
77.49
86.17
94.63

94.67
97.61
100
100

ตําแหนง ครู
5 ม.ค.60
อันดับ คศ.๑
ขั้น ๑๗,490 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังยาว
กองการศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
อบต.วังกพง
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐090

(การศึกษา
ปฐมวัย)

(การศึกษา
ปฐมวัย)

หนา ๑๖ จาก 35

- ๑๗ -

ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/อัตราเงินเดือน
สังกัด/ตําแหนงเลขที่

วุฒิ
การศึกษา

บรรจุ
ครั้งแรก
เมื่อ

ผลการประเมินการ
ปฏิบัติตนและการ
ปฏิบัติงาน
ครัง้ ที่

ครั้งที่

๑-๔

๕-๘

แตงตั้งใหดํารงตําแหนง

วันแตงตั้ง
ใหดํารง
ตําแหนงครู

5 ม.ค.๕8

82.93
82.93
85.58
94.11

5 ม.ค.60
81.87 ตําแหนง ครู
83.01 อันดับ คศ.๑
87.53 ขั้น ๑๗,070 บาท
90.47 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทองมงคล
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ทองมงคล
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐043

6 ม.ค.๕8

75.21
81.39
86.81
89.58

6 ม.ค.60
91.94 ตําแหนง ครู
94.19 อันดับ คศ.๑
95.85 ขั้น ๑๗,910 บาท
97.45 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบต.หินเหล็กไฟ
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐097

ศษ.บ.
นางสาววิภาวี เทพนิมิตร
(การศึกษา
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
ปฐมวัย)
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑7,690 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองตะเภา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบต.หินเหล็กไฟ
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐098

6 ม.ค.๕8

75.73
80.67
85.62
87.40

6 ม.ค.60
89.17 ตําแหนง ครู
90.95 อันดับ คศ.๑
93.70 ขั้น ๑๗,910 บาท
96.46 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองตะเภา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบต.หินเหล็กไฟ
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐098

นางสาวชุติภรณ เหมือนอวม
ศษ.บ.
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
(การศึก
อันดับครูผูชวย
ษา
ขั้น ๑7,690 บาท
ปฐมวัย)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองซอ
ก อ งก า ร ศึ ก ษ า ศ า ส น า แ ล ะ
วัฒนธรรม
อบต.หินเหล็กไฟ
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐099

6 ม.ค.๕8

79.76
85.61
86.46
87.33

89.25
90.10
90.96
92.14

8.

นางสาวณัฐกุล กุลนารัตน
ค.บ.
(การศึกษา
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
ปฐมวัย)
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑6,920บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทองมงคล
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ทองมงคล
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐043

9.

นางจําลอง ยิ้มละมัย
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑7,690 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบต.หินเหล็กไฟ
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐097

10.

11.

ศษ.บ.

(การศึกษา
ปฐมวัย)

6 ม.ค.60
ตําแหนง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น ๑๗,910 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองซอ
กองการศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
อบต.หินเหล็กไฟ
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐099

หนา ๑๗ จาก 35

- ๑๘ -

ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/อัตราเงินเดือน
สังกัด/ตําแหนงเลขที่

12.

นางณัฐมาลี สอนสุข
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑7,310 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังโบสถ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบต.หินเหล็กไฟ
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐100

13.

นางชิตชนก พลอยสวาง
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑7,310 บาท
ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ า นหนอง
เหียง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบต.หินเหล็กไฟ
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐101
นางสาวอมรรัตน สิมมา
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑6,920 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไชยราช
ก อ งก า ร ศึ ก ษ า ศ า ส น า แ ล ะ
วัฒนธรรม
อบต.ไชยราช
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐080
นางคนึง จันทิตย
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑7,690 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไชยราช
ก อ งก า ร ศึ ก ษ า ศ า ส น า แ ล ะ
วัฒนธรรม
อบต.ไชยราช
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐081

14.

15.

วุฒิ
การศึกษา

บรรจุ
ครั้งแรก
เมื่อ

ผลการประเมินการ
ปฏิบัติตนและการ
ปฏิบัติงาน
ครัง้ ที่

ครั้งที่

๑-๔

๕-๘

แตงตั้งใหดํารงตําแหนง

วันแตงตั้ง
ใหดํารง
ตําแหนงครู

ศษ.บ.

6 ม.ค.๕8

77.31
78.34
83.24
84.22

6 ม.ค.60
92.11 ตําแหนง ครู
94.07 อันดับ คศ.๑
94.07 ขั้น ๑๗,490 บาท
94.07 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังโบสถ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบต.หินเหล็กไฟ
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐100

ศษ.บ.
(การศึก
ษา
ปฐมวัย)

6 ม.ค.๕8

83.61
85.38
90.34
90.35

96.64
96.64
97.44
97.44

6 ม.ค.60
ตําแหนง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น ๑๗,490 บาท
ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ า นหนอง
เหียง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบต.หินเหล็กไฟ
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐101

คศ.บ.
(คหก
รรม
ศาสตร
ศึกษา)

9 ม.ค.๕8

78.78
83.19
91.05
93.10

94.84
96.24
98.11
99.46

ตําแหนง ครู
9 ม.ค.60
อันดับ คศ.๑
ขั้น ๑๗,070 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไชยราช
กองการศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
อบต.ไชยราช
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐080

ศษ.บ.
(การศึก
ษา
ปฐมวัย)

9 ม.ค.๕8

87.04
90.51
93.04
94.03

95.65
96.45
97.85
98.66

ตําแหนง ครู
9 ม.ค.60
อันดับ คศ.๑
ขั้น ๑๗,910 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไชยราช
กองการศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
อบต.ไชยราช
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐081

(การศึกษา
ปฐมวัย)

หนา ๑๘ จาก 35

- ๑๙ -

ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/อัตราเงินเดือน
สังกัด/ตําแหนงเลขที่

16.

นางสาวกนกวรรณ หะรังสี
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑7,690 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินเทิน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบต.ไชยราช
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐082

17.

นางพรนภา จิตรัตน
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑7,310 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบางเจริญ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบต.ไชยราช
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐083

18.

นางสมศรี ศรีประถม
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑7,690 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบางเจริญ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบต.ไชยราช
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐084

19.

นางดารี ปแกว
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑7,310 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทางหวาย
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.คลองวาฬ
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐092

วุฒิ
การศึกษา

บรรจุ
ครั้งแรก
เมื่อ

ผลการประเมินการ
ปฏิบัตติ นและการ
ปฏิบัติงาน
ครั้งที่

ครั้งที่

๑-๔

๕-๘

แตงตั้งใหดํารงตําแหนง

วันแตงตั้ง
ใหดํารง
ตําแหนง
ครู

ศษ.บ.

9 ม.ค.๕8

66.67
71.57
76.47
77.80

9 ม.ค.60
83.61 ตําแหนง ครู
87.57 อันดับ คศ.๑
94.44 ขั้น ๑๗,910 บาท
97.61 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินเทิน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบต.ไชยราช
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐082

ศษ.บ.

9 ม.ค.๕8

71.64
79.09
84.03
89.54

9 ม.ค.60
89.33 ตําแหนง ครู
89.33 อันดับ คศ.๑
91.64 ขั้น ๑๗,490 บาท
91.91 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบางเจริญ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบต.ไชยราช
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐083

ศษ.บ.

9 ม.ค.๕8

75.77
87.82
88.79
91.83

9 ม.ค.60
97.98 ตําแหนง ครู
98.85 อันดับ คศ.๑
100 ขั้น ๑๗,910 บาท
100 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบางเจริญ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบต.ไชยราช
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐084

ค.บ.

12 ม.ค.๕8

64.33
72.81
76.32
79.53

80.12 ตําแหนง ครู
12 ม.ค.60
84.21 อันดับ คศ.๑
86.26 ขั้น ๑๗,490 บาท
88.89 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทางหวาย
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.คลองวาฬ
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐092

(การศึกษา
ปฐมวัย)

(การศึกษา
ปฐมวัย)

(การศึกษา
ปฐมวัย)

(การศึกษา
ปฐมวัย)
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ลําดับ
ที่

20.

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/อัตราเงินเดือน
สังกัด/ตําแหนงเลขที่
นางวราภรณ คงกระพันธ
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑7,310 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองขาม
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ศาลาลัย
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐055

วุฒิ
การศึกษา

ศษ.บ.

(การศึกษา
ปฐมวัย)

บรรจุ
ครั้งแรก
เมื่อ
7 ม.ค.๕8

ผลการประเมินการ
ปฏิบัตติ นและการ
ปฏิบัติงาน
ครั้งที่

ครั้งที่

๑-๔

๕-๘

72.60
74.60
82.90
85.20

แตงตั้งใหดํารงตําแหนง

วันแตงตั้ง
ใหดํารง
ตําแหนง
ครู

87.30 ตําแหนง ครู
7 ม.ค.60
89.30 อันดับ คศ.๑
94.90 ขั้น ๑๗,490 บาท
95.90 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองขาม
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ศาลาลัย
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐055

ขอระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวน
ตําบล ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙
ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
เห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบลนํามาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา
ของเทศบาลมาใชกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลกรทางการศึกษาขององคการบริหารสวน
ตําบลโดยอนุโลม
๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูดํารงตําแหนงครูผูชวยกอน
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙
๑. ใหผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาล ในตําแหนงครูผูชวยเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมระหวางปฏิบัติราชการในตําแหนง
ครู ผู ช ว ยเป น เวลาสองป นั บ แต วั น เข า ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการก อ นแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ครู
ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดฯ
๒. การนับระยะเวลาการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสองป ให
นับวันเขาปฏิบัติราชการวันแรกเปนวันเริ่มตน และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปปฏิทิน
ฯลฯ
๕. ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขมจํานวนสามคน ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือรองผูอํานวยการสถานศึกษา เปนประธาน
กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาจํานวนหนึ่งคนเปนกรรมการ และพนักงานครูเทศบาล
ซึ่งดํารงตําแหนงครูที่ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งใหทําหนาที่ครูพี่เลี้ยงดูแลระหวางการเตรียมความ
พรอมและพัฒนาอยางเขม เปนกรรมการและเลขานุการ
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๖. ให ค ณะกรรมการเตรี ย มคว ามพร อ มแล ะพั ฒ นาอย า งเข ม
มี ห น า ที่ เ ตรี ย มความพรอมและพัฒนาอยางเขม ใหคําปรึกษา แนะนํา รวมทั้งประเมินผลการเตรียม
ความพรอมและพัฒ นาอยา งเขม โดยยึด หลัก การมีสว นรว มและการประเมิน เพื่อ ปรับ ปรุง และ
พัฒนาใหบรรลุผลตามความมุงหมาย ดังนี้
๖.๑ ประเมิ น การเตรี ย มความพร อมและพั ฒ นาอย างเข มครู ผู ช ว ย
เป นระยะ ๆ ทุ ก สามเดื อน ตามแบบประเมิน ที่ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดทา ย
หลักเกณฑ และในการประเมินแตละครั้งใหประธานกรรมการแจงผลการประเมินใหครูผูชวย และรายงานให
นายกเทศมนตรีทราบ เพื่อพิจารณา ดังนี้
๖.๑.๑ กรณีที่เห็นวาครูผูชวยมีผลการประเมินการเตรียมความ
พรอมและพัฒนาอยางเขมต่ํากวาเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด (ครั้งที่ ๑-๔
ต องผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ร อ ยละ ๕๐ และครั้ ง ที่ ๕-๘ ต องผ านเกณฑก ารประเมิน รอ ยละ ๖๐)
หากนายกเทศมนตรีเห็นวา ควรทบทวนผลการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม อาจ
ใหคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และหากผลการ
ประเมิ น ยั งต่ํ ากว า เกณฑ การประเมิน ผลการพัฒ นาที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
ใหนายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสั่งใหครูผูชวยนั้นออกจากราชการ
๖.๑.๒ กรณีที่ครูผูชวยมีผลการประเมินการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขมต่ํากวาเกณฑการประเมินผลการพัฒนาที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กําหนด และนายกเทศมนตรีมีความเห็นเชนเดียวกับคณะกรรมการเตรี ยมความพรอมและพั ฒนาอย างเข ม
ใหนายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสั่งใหครูผูชวยผูนั้นออกจากราชการ
๖.๑.๓ กรณีที่เห็นวาครูผูชวยมีผลการประเมินการเตรียมความ
พรอ มและพัฒนาอยางเขมเปนไปตามเกณฑ การประเมินผลการพัฒนาที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลกําหนด ใหมีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมตอไปจนครบสองป
๖.๒ เมื่อครบเวลาสองปใหคณะกรรมการเตรี ยมความพร อมและพัฒนา
อยางเขม สรุปผลการประเมินตามแบบสรุป ทายหลักเกณฑตอนายกเทศมนตรี เพื่อเสนอขอความ
เห็นชอบคณะกรรมการพนักงานเทศบาลและออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูตอไป
๓. หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๙ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
เรื่ อง การแต งตั้ งครู ผู ชวยให ดํ า รงตํา แหนงครู ตาม พ.ร.บ.ระเบี ยบข า ราชการครู และบุ ค ลากร
ทางการศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
สํานักงาน ก.ท. แจงมติ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม
๒๕๕๔ ซึ่งไดมีมติรับทราบขอเสนอของ อ.ก.ท.โครงสรางและอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล ในกรณีที่
เทศบาลมีผูดํารงตําแหนงครูผูชวยที่ผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนระยะเวลา ๒ ป
และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูภายหลังวันที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใชบังคับ(วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑) ใหกําหนดวันที่มีผลใน
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ มีผลนับตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ซึ่งสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)กําหนด
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ความเห็น
ฝายเลขาฯ ตรวจสอบการเตรียมความพรอมในการพัฒนาอยางเขมครูผูดูแล
เด็กขางตนแลวปรากฏผล ดังนี้
๑. อบต.ไดแตงตั้งกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมถูกตองตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
๒. ครูผูดูแลเด็ก ที่ไดรับการแตงตั้งไดดํารงตําแหนงครบ ๒ ป และผานการ
ประเมินเตรียมความพรอมในการพัฒ นาอย างเขม จํ านวน ๘ ครั้ง ไดคะแนนผานการประเมิ นตาม
หลักเกณฑที่กําหนด (ครั้งที่ ๑-๔ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ และครั้งที่ ๕-๘ ไมนอยกวารอยละ ๖๐)
๓. เห็นควรให อบต.เขาจาว, อบต.หนองตาแตม, อบต.วังกพง, อบต.ทับใต,
อบต.หินเหล็กไฟ, อบต.บางสะพาน, อบต.ไชยราช และ อบต.ศาลาลัย และ อบต.คลองวาฬ แตงตั้ง
ครูผูดูแลเด็กใหดํารงตําแหนงครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ โดยใหมีผลวันถัดจากวันครบกําหนดการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
4.8 เรื่อง การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลกรณีไมมีผูบริหารทองถิ่น
เรื่องเดิม
1. ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
ไดพิจารณากรณี อบต.ทับใต รายงานขอความเห็น ชอบใหป ลัด องคก ารบริห ารสว นตํา บลปฏิบัติห นา ที่
นายกองคการบริห ารสว นตํา บล ทํา หนา ที่เ กี่ย วกับ การบริห ารงานบุค คลของ อบต. ตามประกาศ
คณะรัก ษาความสงบแหง ชาติ ที่ 85/2557 ลงวัน ที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อ ง การไดม าซึ่ง
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 ได เ ห็ น ชอบให
ปลั ด อบต.ทับใต ทําหนาที่บริหารงานบุคคลของ อบต. ไดทุกเรื่อง ยกเวน กรณีการสอบแขงขัน การสอบ
คัดเลือก การคัดเลือกผูบริหารใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ใหเสนอรายชื่อคณะกรรมการดําเนินการสอบให
ก.อบต.จังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบกอน
2. ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559
ไดเ ห็น ชอบใหองคการบริห ารสว นตําบลทับ ใต แตง ตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือ กเปลี่ย นสายงาน
ตํ า แหนง ประเภททั ่ว ไป เปน ตํ า แหนง ประเภทวิช าการ ตํ าแหน งนั กป องกั นบรรเทาสาธารณภั ย
ปฏิบัติการ ประกอบดวย ดังนี้
๑) นายวิเศษ เทียนเครือ ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒) ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ
กรรมการ
3) หัวหนาสํานักงานปองกันและ
กรรมการ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ หรือผูแทน
4) ทองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ
กรรมการ
5) นายชุมพล ดากลอม ปลัด อบต.ทับใต
กรรมการ
ปฏิบัติหนาที่นายก อบต.ทับใต
6) นางจิราพร รอดภัย ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ
กรรมการ
7) จาเอก พลวัฒน ขุนประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลขานุการ
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ขอเท็จจริง
เนื่องจากนายวิเศษ เทียนเครือ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ที่ ก.อบต.จังหวัด ไดมี
มติให อบต.ทับใต แตงตั้งเปนประธานการสอบคัดเลือก ไดครบวาระการดํารงตําแหนงไปกอนที่ อบต.
จะไดดําเนินการสอบคัดเลือก อบต.ทับใต จึงรายงานขอความเห็นชอบแตงตั้ง นายสาย สวัสดิมงคล
เปนประธานกรรมการแทน สวนกรรมการอื่นคงเดิมตามมติขางตน
ขอระเบียบ
๑. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และที่แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 64 วรรคทาย
ในระหวางไมนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผล
การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล
๒. ประกาศประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 85/2547 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 .
ความเห็น
ฝ ายเลขานุ การ พิ จารณาแล วเพื่ อให การบริ หารงานบุ คคลของ อบต.ทั บใต
กรณีไมมีผูบริหารทองถิ่น สามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง จึงเห็นควรใหปลัด อบต.ทับใต ปฏิบัติหนาที่
นายก อบต.ทั บใต ทํ าหน าที่ ตามที่ บริ หารงานบุ คคลโดยแต งตั้ งกรรมการดํ าเนิ นการสอบคั ดเลื อกและ
ดําเนินการสอบตามหลักเกณฑที่กําหนด โดยใหเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการจาก นายวิเศษ เทียนเครือ
เปน นายสาย สวัสดิมงคล สวนกรรมการอื่นคงเดิมตามมติ ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 8/2559
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่ฝายเลขานุการเสนอ
๔.9 เรื่องหารือขอรับโอนขาราชการทหารมาบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล

ผูชวยเลขานุการ

เรื่องเดิม
ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ไดพิจารณา
กรณีที่ อบต.เขาแดง หารือขอรับโอน จาสิบเอกเฉลิม พันธดี วุฒิ ปวช.(ชางกลโลหะ)จากโรงเรียนชางฝมือทหาร
กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ตําแหนง ชางยานยนตลอ ตอนยานยนตและซอมบํารุง
หนวยสนับสนุนบริการ หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สํานักงานพัฒนาภาค 1 หนวยบัญชีการทหาร
พัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย รับเงินเดือน ป.2 ชั้น 30.0 ขั้น 22,180 บาท(๑ ต.ค.๕9) มาดํารง
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ตํา แหน งเปน พนักงานสว นตํ า บล ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย วา อบต.
จะสามารถรับโอนมดํารงตําแหนงไดหรือไม ระดับใด และอัตราเงินเดือน โดยที่ประชุมไดมีมติใหฝาย
เลขานุ ก ารนํ า ข อ ระเบี ย บ หรื อ หนั ง สื อ แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการตอบข อ หารื อ เสนอ ก.อบต.จั ง หวั ด
ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ในการตอบขอหารือวาเปนอํานาจหนาที่ของ ก.อบต.จังหวัด
หรือไม เพื่อประกอบการพิจารณาตอบขอหารือของ อบต.เขาแดง ตอไป
ขอระเบียบ
๑. ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 180 ในกรณีองคการบริหารสวนตําบลมีเหตุผลและความจําเปนอยาง
ยิ่ง เพื่อประโยชนแกราชการ องคการบริหารสวนตําบลอาจขอรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือ
ขาราชการประเภทอื่นที่ไมใชขาราชการการเมืองหรือขาราชการวิสามัญ ที่มีความประสงคจะขอโอนมา
แตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบลในตําแหนงผูปฏิบัติงาน ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอคณะกรรมการ
พนั ก งานส ว นตํ า บล (ก.อบต.จั ง หวั ด ) โดยให ชี้ แ จงเหตุ ผ ลความจํ า เป น ความรู ความสามารถ
ประสบการณการทํางาน และความชํานาญการของผูที่จะขอโอนและประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ
เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด ) ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลวใหประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งรับโอน และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนพนักงานสวน
ตําบลสวนจะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับใด และจะใหไดรับเงินเดือน เทาใด ใหคณะกรรมการ
พนั กงานส วนตํ าบล (ก.อบต.จั งหวัด) เป นผูกํ าหนด แต จะต องไมสูงกวาพนักงานสวนตําบลที่มี คุณวุ ฒิ
ความสามารถ และความชํานาญในระดับเดียวกัน
๒. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๒๕ ลงวันที่ ๒
มีนาคม ๒๕๔๙
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจงมติ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๙
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๙ ซึ่งไดเห็นชอบกําหนดแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ(ตําแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภท
วิชาชีพเฉพาะ เพื่อประโยชนในการยาย การโอน การรับโอน และการเลื่อนระดับ โดยการโอนและการ
รับโอนในตําแหนงเดียวกัน หรือกลุมตําแหนงเดียวกัน สามารถดําเนินการตามหลักเกณฑการยายไป
ดํารงตําแหนงอื่นในระดับควบหรือนอกระดับควบไดโดยอนุโลม ฯลฯ หากลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงไม
เหมื อ นหรื อคล า ยคลึ งกั น ให ย า ย โอน หรือรั บ โอนมาดํ ารงตําแหนง ในระดับ ควบเทา นั้น เนื่อ งจาก
ขาดคุณสมบัติบุคคลในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงไมครบตามเงื่อนไขที่กําหนดไวสําหรับ
แตละคุณวุฒิ
3. หนั งสื อสํ านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 197 ลงวั นที่ 19
ธันวาคม 2550 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการตอบขอหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 มี
มติ เห็ น ชอบกํ า หนดแนวทางปฏิ บัติในการพิจารณาตอบขอหารือเกี่ย วกับ การบริห ารงานบุคคลของ
องคก รปกครองสว นทอ งถิ่น โดยองคกรปกครองสว นทองถิ่น หรือ บุค คลอื่น ใด ให ก.จ.จ. ก.ท.จ.
หรือ ก.อบต.จังหวัด แลวแตกรณี พิจารณาตอบกอนหากมีประเด็ นที่ไมแนชัดหรือหาขอยุติไมไดให
ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด แลวแตกรณีสงขอหารือดังกลาวพรอมความเห็นในการตอบขอหารือ
นั้นให ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. แลวแตกรณีพิจารณาตอบ
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ธารณภัยปฏิบัติงาน

4. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสา

ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางชางเครื่องยนต ชางไฟฟา ชางโยธา ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางเชื่อมและโลหนะแผน
วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได
5. หนังสือสํา นักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 17
ลงวันที่ 29 มกราคม 2553 เรื่อง แจงมติคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น
(ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) เรื่อง แนวทางปฏิบัติการรับโอนขาราชการตํารวจ หรือขาราชการทหาร
มาบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการสวนทองถิ่น
คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น(ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.)
ในการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 ไดมีมติกําหนดแนวทางปฏิบัติการรับโอน
ขาราชการตํารวจหรือขาราชการทหารมาบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการสวนทองถิ่น ไวโดยขั้นตอนที่ ก.จ.จ.
ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด ตองดําเนินการ ดังนี้
ขั้นที่ 2 การเทียบระดับและการใหไดรับเงินเดือน
การเทียบระดับตําแหนงและขั้นเงินเดือน มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. พิจารณาคุณวุฒิการศึกษาที่ประกอบการรับโอน วาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงที่จะรับโอนหรือไม หากตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงก็ใหดําเนินการในขอ 2 ตอ
2. พิจารณาประวัติการรับราชการ(จากเอกสารประวัติการรับราชการ/ก.พ.7/
หรือสมุดประวัติ) วาผูขอโอนใชคุณวุฒิใดในการบรรจุและแตงตั้ง
สําหรับการรับโอนมาบรรจุแตงตั้งในสายงานเริ่มตนจากระดับ 3 จะตองตรวจสอบ
ประวัติหรือคําสั่งใหปรากฏชัดแจงวาผูนั้นเคยไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ใชวุฒิตั้งแตระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ขึ้นไปเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมากอน จึงจะพิจารณาในขอ
ตอไป
3. พิจารณาประวัติการรับราชการ(จากเอกสารประวัติการรับราชการ/ก.พ.7/
หรือสมุดประวัติ) วาผูขอโอน ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจหรือทหาร เมื่อวัน เดือน ป ใด
และขณะที่ไดรับการบรรจุนั้นไดรับอัตราเงินเดือนเทาใด ชั้นยศใด
4. พิ จ ารณาว าหากบุ คคลที่ มี คุ ณวุ ฒิ ต ามข อ 2 และได รั บ การบรรจุ เ ป น
ขาราชการสวนทองถิ่นในตําแหนงที่จะรับโอนในวัน เดือน ป ตามขอ 3 จะไดรับการแตงตั้งในระดับใด และ
ไดรับเงินเดือนขั้นใด ณ วัน เดือน ป นั้น
5. การพิจารณาวารับโอนไดในระดับใด (ไมเกินระดับควบ) และขั้นเงินเดือนที่จะ
รับโอนเทาใดนัน้ ใหพิจารณาเปรียบเทียบจากประวัติการรับราชการตํารวจ/ทหาร กับขาราชการสวนทองถิ่น
ในตําแหนงที่จะรับโอน
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ความเห็น
ฝายเลขานุการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอโอนที่ อบต.หารือแลว มีความเห็น ดังนี้
1. คุณวุฒิการศึกษา ปวช. สาขาวิชาชางกลโลหะ วิชาชีพชางเชื่อมประสาน
จากโรงเรียนชางฝมือทหาร ที่จาสิบเอกเฉลิม พันธดี ไดรับและใชในการบรรจุแตงตั้ง ก.พ. รับรองวาเปน
คุ ณวุ ฒิ ท างช า งกลโลหะ ช า งเชื่ อม และชา งเชื่อมประสาน จึ งตรงตามคุณ สมบัต ิเ ฉพาะตํ า แหนง
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. ผูขอโอนไดรับการบรรจุเปนขาราชการทหารเมื่อ 1 เม.ย.39 โดยรับ
เงินเดือน 4,700 บาท ขณะบรรจุไดรับยศ ส.ต. ซึ่งเทียบเทากับการบรรจุเปนเปนพนักงานสวนทองถิ่น
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1
ดังนั้น กรณี อบต.เขาแดง มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนแก
ราชการ อาจรับโอนจาสิบเอกเฉลิม พันธดี มาดํารงตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงานได โดยใหไดรับเงินเดือนเทีย บตามบัญชี 5 ในตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ใน
ขั้นใกลเคียงที่ไมสูงกวาอัตราเงินเดือนเดิมกอนโอน (ขั้น 22,050 บาท ณ 1 ต.ค.59) ทั้งนี้ ผูขอโอน
ตองผานการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในตําแหนงที่ขอ
โอนตามหลักเกณฑที่กําหนดดวย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหหารือ ก.อบต. วาการเทียบระดับและเงินเดือนตามที่ฝายเลขานุการเสนอ
ถูกตองหรือไม แลวแจง อบต.เขาแดงทราบเพื่อดําเนินการตอไป
4.10 การสั่งสํานวนสอบสวนวินัยพนักงานสวนตําบล กรณีถูกกลาวหาวา
กระทําผิดรวมกับนายก อบต.
อบต.สามกระทาย รายงานการสอบสวนวิ นั ยพนั กงานส วนตํ าบลเพื่ อขอความ
เห็ นชอบในการสั่ งสํ านวนการสอบสวนในกรณี พนั กงานส วนตํ าบลถู กกล าวหาว าได กระทํ าผิ ดร วมกั บนายก
อบต. สามกระทาย ตามขอ 49 วรรคหา แหงประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษ
ทางวิ นัย พ.ศ. 2559 ในกรณีที่สํ านักงานการตรวจเงิน แผนดินภูมิภาคที่ 12 (จังหวัดเพชรบุรี) ได
ตรวจสอบสืบสวนกรณีรองเรียนเรื่องการเบิกจายเงินในโครงการขุดลอกคลองระบายน้ําสายเตาอิฐ หมูที่ 2
ตําบลสามกระทาย และโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองโพธิ์ หมูที่ 2 ตําบลสามกระทาย วาการ
ดําเนินการกอสรางยังไมแลว เสร็จ /ยัง ไมดําเนิน การกอสราง แตมีการเบิก จา ยเงิน ใหกับ ผูรับ จา งไป
กอ น โดยมีผูถูก กลา วหาจํา นวน 2 ราย โดย 1 ราย ปจจุบันอยูในบังคับบัญชา สวนอีก 1 ราย ไดขอ
ลาออกจากราชการหลังจากไดตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว ดังนี้
1) นายนริศร ลัคนากาล ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง ซึ่งถูกกลาวหาวากระทํา
ผิ ด ร ว มกั บ นายก อบต.สามกระทาย ฐานปล อ ยปละละเลย บกพร อง ไม เอาใจใส แ ละกํ า กั บ ดู แ ล
ผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ อันเปนความผิดวินัยตามขอ 24
วรรคทาย แหงประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน และ การลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ.2559
2) นายศิ ริ พงษ เชื้อเมืองพาน ตํ าแหนงนายชางโยธา 1 ในฐานะไดรั บ การ
แตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดรวมกับนายก อบต.สามกระทาย
ฐานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบอันเปนความผิดวินัยตามขอ 7 แหงประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่ อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวิ นั ย พ.ศ.2559 (สํ าหรั บนายศิ ริ พงษ เชื้ อเมื องพาน
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ไดขอลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2555 อบต.สามกระทาย ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัย ตามคําสั่งที่ 213/2556 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ซึ่งเปนการแตงตั้งกอนที่ประกาศ
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย ฯ (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5) พ.ศ.2557 ซึ่งมี
ผลใชบังคับเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ที่มีสาระสําคัญกรณีผูขอลาออกจากราชการมีเรื่องถูกกลาวหา
วาไดกระทําผิดวินัย ตองตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายใน 180 วัน หากพนกําหนดจะไมสามารถตั้ง
คณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนได ดังนั้น การตั้งกรรมการสอบสวนจึงชอบดวยกฎหมาย)
[หมายเหตุ: สําหรับผูถูกกลาวหารายอื่นซึ่งประกอบดวยนายสุรฉัตร หอมสนิท
นางสุ ภ าพร เรื อ นงาม นายอรุ ณ หุ น งาม และนายสุ ร พล แสงกล่ํ า ได โ อนเปลี่ ย นสั ง กั ด ใหม เมื่ อ
คณะกรรมการสอบสวนไดส อบสวนแลว เสร็จ และรายงานให นายก อบต.สามกระทาย ผู สั่งแต งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนแลว อบต.สามกระทาย ไดสงรายงานการสอบสวนไปใหตนสังกัดใหมของผูถูก
กลาวหาเปนผูพิจารณาโทษทางวินัยตามขอ 74 แลว]
โดย ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
ไดพิจารณาแลวมีมติใหคณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติมใหไดขอยุติวาในวันที่มีการเบิกจายเงิน โครงการ
กอสรา งทั้ งสองโครงการไดดําเนินการแลวเสร็จ ครบถว นสมบูรณแลว หรือไม และใหคณะกรรมการ
สอบสวนใหความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกําหนดโทษผูถูกกลาวหาใหชัดเจนวาการกระทําผิดตามขอกลาวหานั้น
ควรไดรับโทษสถานใด
ขอเท็จจริงของการสอบสวน
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 12 (จังหวัดเพชรบุรี) ไดตรวจสอบสืบสวน
กรณีรองเรียนเรื่องการเบิกจายเงินในโครงการขุดลอกคลองระบายน้ําสายเตาอิฐ หมูที่ 2 ตําบลสามกระทาย
และโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองโพธิ์ หมูที่ 2 ตําบลสามกระทาย วาการดําเนินการกอสราง
ยังไมแลวเสร็จ/ยังไมดําเนินการกอสราง แตมีการเบิกจายเงินใหกับผูรับจางไปกอน โดยไดชี้มูลความผิด
ใหดําเนินการทางวินัยกับนายนริศร ลัคนากาล ในฐานะผูบังคับบัญชาของนายศิริพงษ เชื้อเมืองพาน
ตําแหนงชางโยธา 1 ซึ่งเกี่ยวของเปนคณะกรรมการตรวจการจาง และนายสุรฉัตร หอมสนิท นายชางโยธา 4
ซึ่งเกี่ยวของเปนชางควบคุมงาน และดําเนินการทางวินัยกับนายศิริพงษ เชื้อเมืองพาน ในฐานะเปน
คณะกรรมการตรวจการจาง ฐานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมาย
คณะกรรมการสอบสวนความผิ ด ทางวิ นั ย ได ร วบรวมพยานหลั ก ฐานและ
สอบสวนบุคคลที่เกี่ยวของแลวปรากฏผลโดยสรุป ดังนี้
1. โครงการขุดลอกคลองระบายน้ําสายเตาอิฐ หมูที่ 2 ตําบลสามกระทาย
ซึ่งเปนโครงการขุดลอกคลองขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 1,125 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร หรือ
ปริมาณดินขุดไมนอยกวา 2,899 ลบ.ม. เมื่อผูรับจางไดขุดลอกไดระยะทางประมาณ 600-700 เมตร
ผูรับจางไดสงมอบงานจางเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 และไดมีการเบิกจายเงินใหกับผูรับจางไปเมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม 2554 ตอมาในวันที่ 9 มกราคม 2555 ผูรับจางไดเขามาขุดลอกเพิ่มเติม จนได
ระยะทาง 1,800 เมตร ซึ่งเกินกวาปริมาณงานที่กําหนดในสัญญา 675 เมตร แตงานที่เสร็จนั้น ผูรับ
จางไดดําเนินการหลังจากมีการเบิกจายเงินใหกับผูรับจางไปแลว
2. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองโพธิ์ หมูที่ 2 ตําบลสามกระทาย
ซึ่งเปนโครงการลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ย ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 450 เมตร ใชหินคลุก
ปริมาณไมนอยกวา 270 ลบ.ม. เมื่อผูรับจางไดลงหินคลุกประมาณ 70 ลบ.ม. ไดสงงานจางในวันที่ 23
ธันวาคม 2554 และเบิกเงินเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ตอมาวันที่ 9 มกราคม 2555 ผูรับจางได
เขามาดําเนินการจนครบตามสัญญา
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คณะกรรมการสอบสวน พิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
1. กรณี นายนริศร ลัคนากาล คณะกรรมการพิจ ารณาแลว เห็ นวา เมื่อผูถูก
กลาวหาในฐานะเปนผูบังคับบัญชาของนายสุรฉัตร หอมสนิท และนายศิริพงษ เชื้อเมืองพาน จึงตองมี
หนาที่กํากับดูแลผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ ปองกันมิให
ผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย ใหกระทําโดยการเอาใจใส สังเกตการณและขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการ
กระทําผิดวินัยในเรื่องอันจะอยูในวิสัยที่จะดําเนินการปองกันตามควรแกกรณี แตเมื่อผูถูกกลาวหา
ทราบถึงปญหาอุปสรรคในระหวางดําเนินการกอสราง กลับปลอยปละละเลยไมเอาใจใส จนเปนเหตุให
ผูใตบังคับบัญชาทําผิดระเบียบ ผิดขั้นตอน พฤติการณจึงเปนการกระทําผิดวินัยฐานปลอยปละละเลย
บกพรอง ไมเอาใจใส และกํากับดูแลผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามระเบียบ อันเปนความผิด
วินัยตามขอ 24 แหงประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่องหลั กเกณฑ และเงื่ อนไขในการสอบสวนและการ
ลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559 และเมื่อปรากฏวาทั้งสองโครงการไดมีการเบิกจายเงินกอนที่งานจางจะแลวเสร็จ
จึงเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ คณะกรรมการสอบสวนจึงเสนอสํานวนการสอบสวนโดยมี
ความเห็นควรใหไดรับโทษขั้นตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 3 เดือน
2. กรณีนายศิริพงษ เชื้อเมืองพาน ในฐานะกรรมการตรวจการจาง ซึ่งไดลง
ลายมือชื่อรับรองผลการตรวจงานจางของคณะกรรมการตรวจการจาง โดยรับรองวาผูรับจางไดทํางาน
ครบถวนถูกตองเปนไปตามสัญญาจาง โดยไมไดออกไปตรวจงานจาง ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาจาง
พฤติการณจึงนาเชื่อวาเปนเจาพนักงานมีหนาที่ทําเอกสาร รับเอกสาร หรือกรอกขอความในเอกสาร
กระทํ าการรับ รองเปนหลักฐานซึ่ งขอเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ งพิสู จนความจริงอั นเปน เท็จ และเป น
เจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาการที่นายศิริพงษ เชื้อเมืองพาน
ไดอางวามีพนักงานฝายการเงินและบัญชี เรียกไปใหลงลายมือชื่อในเอกสารโดยไมไดลงไปตรวจสอบ
สถานที่จริง จึงเทากับวาไมทําหนาที่ บกพรองในหนาที่ รับรองเอกสารเปนเท็จ พฤติการณจึงเปนการ
ปฏิ บัติหน า ที่โ ดยจงใจไมป ฏิ บัติตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ เพราะในการเบิกจายเงิน จะ
ดําเนินการไมไดหากคณะกรรมการตรวจการจางไมลงลายมือชื่อในใบรับรองผลการตรวจงานจาง และ
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาโครงการทั้งสองโครงการยังไมแลวเสร็จในวันที่มีการจายเงิน ทําใหการเบิก
จา ยเงิน ไมเ ปน ไปตามระเบีย บราชการ ทํา ใหเ กิด ความเสีย หายแกท างราชการ อัน เปน ความผิด
ตามขอ 10 ฐานจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ โดยใหรับโทษวินัยรายแรงขั้น
ปลดออก
ขอระเบียบ
1. ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน
และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559
ขอ ๗ พนักงานสวนตําบลตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต
และเที่ยงธรรม หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนไมวาจะโดยทางตรง
หรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเอง
หรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรไดเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ข อ ๑๐ พนั ก งานส ว นตํ า บลต อ งปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการให เ ป น ไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยไมใหเสียหายแกราชการ
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐ บาล อันเป นเหตุใหเสี ยหายแกราชการอยาง
รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
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ขอ ๒๔ ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับ
บัญชามีวินัย ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับ
บัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย
วรรคทาย
ผูบังคับ บัญชาผูใดละเลยไมป ฏิบัติห นาที่ตามขอนี้ หรือปฏิบัติห นาที่
ดังกลาวโดยไมสุจริต ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย ในกรณีผูบังคับบัญชาเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลให
ถื อว า ไม ป ฏิ บั ติการตามอํ า นาจหน าที่โ ดยถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบีย บ และข อบั งคั บ ของทาง
ราชการ
ขอ ๔๙ วรรคสี่
เมื่อความปรากฏแกคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลวานายกองคการ
บริห ารสว นตํ าบลเปน คูกรณี กับ ผูถูกกล าวหา หรือถูกกล าวหาวากระทําผิด รว มกั บผู ถูกกล าวหา ให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลตรวจสอบ หากพบวาเปนความจริง ใหแจงขอความยินยอมจากตน
สังกัดแลวพิจารณาและมีมติคัดเลือกคณะกรรมการสอบสวนเพื่อใหนายกองคการบริหารสวนตําบลออก
คําสั่งแตงตั้งตามมติ
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่ สอบสวนแลวเสร็จ ใหทํารายงาน
การสอบสวนเสนอไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวน
ตํา บลพิ จ ารณาแล ว มีมติ เป น ประการใด ใหนายกองคการบริห ารสวนตําบลสั่งหรือปฏิบัติใหเปน ไป
ตามนั้น ทั้งนี้ ใหนําความในขอ ๗๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๗๔ ในระหวางการสอบสวน แมจ ะมีการสั่งใหผูถูกกลาวหาไปอยู
นอกบั ง คั บ บั ญ ชาของนายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลผู สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน ให
คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนตอไปจนเสร็จ แลวทํารายงานการสอบสวนและเสนอสํานวนการ
สอบสวนตอนายกองคการบริหารสวนตําบลผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ตามข อ ๗๙ ข อ ๘๐ ข อ ๘๑ และข อ ๘๒ และให น ายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลผู สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนสงเรื่องใหผูบริหารทองถิ่นสังกัดใหมของผูถูกกลาวหา ทั้งนี้ ใหผูบริหารทองถิ่น
สังกัดใหมตรวจสอบความถูกตองตามขอ ๗๙ ขอ ๘๐ ขอ ๘๑ และขอ ๘๒ พรอมทั้งพิจารณาและดําเนินการตาม
ขอ ๗๗ (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณีตอไป
ข อ ๗๗ เมื่ อ คณะกรรมการสอบสวนได เ สนอสํ า นวนการสอบสวน
มาแลว ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบความถูกตองของสํานวนการสอบสวนตามขอ ๗๙ ขอ ๘๐
ขอ ๘๑ และขอ ๘๒ แลวดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิด
หรือไมมีเหตุที่จะใหออกจากราชการตามขอ ๗ ของประกาศหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ
พ.ศ. ๒๕๕9 สมควรยุติเรื่อง หรือกระทําผิดที่ยังไมถึงขั้นเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาและสั่งการภายในสามสิบวันนับแตไดรับสํานวนการสอบสวนจาก
คณะกรรมการสอบสวน
(๒) ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย
อยางรายแรง ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
หรือไม และไมวานายกองคการบริหารสวนตําบลจะเห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน
หรือไม ก็ตาม นายกองค การบริ หารสวนตําบลตองสงเรื่องใหคณะกรรมการพนักงานสว นตําบลเพื่อ
พิจารณาตามขอ ๘๕ ของประกาศหลั กเกณฑ นี้ หรื อตามขอ ๗ หรื อข อ ๘ ของประกาศหลั กเกณฑ
เกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 ภายในสามสิบวันนับแตไดรับสํานวนการสอบสวนจาก
คณะกรรมการสอบสวน
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การพิจารณาดําเนินการของนายกองคการบริหารสวนตําบลตามวรรค
หนึ่ง ตองแสดงความเห็นเปนหนังสือ กรณีเห็นแยงใหอางเหตุผลประกอบดวย
2. แนวทางการลงโทษขาราชการพลเรือนตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535
2.1 ลักษณะความผิด “ไมอุตสาหะ และไมเอาใจใสระมัดระวังรักษา
ประโยชน ของทางราชการ” เชน กรณีตัวอยางเทียบเคียงลําดั บที่ 203. กรณีเจ าหนาที่บ ริหารงาน
ราชทัณฑ 7 ในฐานะผูบังคับบัญชา ไมควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ราชทัณฑ 2
ซึ่งปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่การเงิน งบประมาณ เปนเหตุใหผูนี้นําเงินฝากของผูตองขังไปหมุนใชประโยชน
สวนตัว พฤติการณเปนการกระทําผิด ตามมาตรา 84 วรรคหนึ่ง แหง พ.ร.บ.ขา ราชการพลเรือ น
พ.ศ. 2535 โทษ ตัดเงินเดือน 5 % เปนเวลา 1 เดือน
2.2 ลักษณะความผิด “จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทาง
ราชการ หรื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เป น เหตุ ใ ห เ สี ย หายแก ร าชการอย า งร า ยแรง” เช น กรณี ตั ว อย า ง
เทียบเคียงลําดับที่ 357. กรณีเจาพนักงานปกครอง 5 ที่ทําการปกครองอําเภอพบพระ จังหวัดตาก ได
เพิ่มชื่อบุคคลไมทราบสัญชาติใหไดสัญชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียน(ท.ร. 14) จํานวน 4 ราย อัน
เปนการจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535
และระเบียบสํานักทะเบีย นกลางวา ดว ยการพิจ ารณาลงรายการสัญ ชาติไทยในทะเบีย นบา นใหแ ก
ชาวไทยภูเ ขา พ.ศ.2535 พฤติการณเปนการกระทําผิดวินัยตามมาตรา 85 วรรคสอง แหง พ.ร.บ.
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 โทษ ปลดออก
2.3 ลักษณะความผิด “ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยไมสุจริตและเที่ยงธรรม”
พฤติการณเปนการกระทําผิดวินัยตามมาตรา 82 วรรคหนึ่ง แหง พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
โทษ ภาคทัณฑ
2.4 ลั กษณะความผิ ด “อาศัย หรือยอมใหผูอื่น อาศัย อํานาจหนา ที่
ราชการของตนหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น” พฤติการณเปนการกระทําผิดวินัยตามมาตรา 82
วรรคสอง แหง พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 โทษ ขั้นต่ําภาคทัณฑ ถึง ลดขั้นเงินเดือน
2.5 ลักษณะความผิด “ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ
โดยมิชอบ” พฤติการณเปนการกระทําผิดวินัยตามมาตรา 82 วรรคสาม แหง พ.ร.บ.ขาราชการพล
เรือน พ.ศ.2535 โทษ ไลออก
ขอพิจารณา/ขอเสนอ
ฝายเลขานุการ ฯ พิจารณาแลวเห็นควรมีมติตามขอ 49 วรรคหา ประกอบ
ขอ 77 เพื่อใหนายก อบต.สามกระทาย มีความเห็นสั่งสํานวนการสอบสวนตามมติ ก.อบต.จังหวัด ก อ นส ง
เรื่ อ งให ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาการดํา เนิ น การทางวิ นั ย พิ จ ารณาเสนอความเห็ น ต อ
ก.อบต.จังหวัด ในขั้นตอนตอไป สําหรับการปรับบทความผิด สามารถเทียบเคียงแนวทางการลงโทษของ
ก.พ. ดังกลาวขางตน
อนึ่ง สําหรับกรณีผูถูกกลาวหารายอื่น ซึ่งในขณะถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เป น ผู ถูกกล า วหาว า ได กระทํ า ผิ ด ร ว มกับ นายก อบต.สามกระทาย ผูสั่งแตงตั้งกรรมการ แตเมื่อใน
ระหวางการสอบสวนไดมีการโอนยายสังกัด การที่นายก อบต.สามกระทาย ไดสงสํานวนการสอบสวนไป
ใหตนสังกัดใหมเปนผูพิจารณาโทษทางวินัย เปนการดําเนินการที่ตามขั้นตอนของขอ 74 แลว เมื่อตน
สังกัดใหมรายงานการลงโทษมายัง ก.อบต.จังหวัด ฝายเลขานุการจะไดสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการดําเนินการทางวินัยพิจารณาตามขั้นตอนที่กําหนดตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
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การพิจารณาของกรรมการ
คณะกรรมการไดพิจารณารายงานการสอบสวนแลวมีความเห็นดังนี้
1. กรณีของนายนริศร ลัคนากาล คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาพฤติการณ
เปนการกระทําผิดวินัยไมรายแรงสอดคลองกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน สําหรับการกําหนด
โทษคณะกรรมการได พิจ ารณาเที ย บเคี ย งลั กษณะความผิ ด ฐานไม อุ ต สาหะ และไม เ อาใจใส รั ก ษา
ประโยชนของทางราชการตามแนวทางการลงโทษขาราชการพลเรือนแลว เห็นวาควรกําหนดโทษไดทั้ง
ภาคทัณฑและตัดเงินเดือน โดยที่ประชุมสวนหนึ่งไดเสนอใหลงโทษภาคทัณฑ และสวนหนึ่งเสนอตัด
เงินเดือน 5% เปนเวลา 1 เดือน จึงตองมีการลงมติโดยขณะลงมติมีกรรมการในที่ประชุม 21 คน
ผลการลงมติปรากฏวาที่ป ระชุ มลงคะแนนเสี ยง 10:10 เทากัน ประธานในที่ป ระชุมจึงลงมติ เพิ่ ม
อีก 1 เสียง ตัดสินใหลงโทษภาคทัณฑ
2. กรณี นายศิ ริพงษ เชื้ อเมืองพาน คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็ นวาการที่
คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดฐานจงใจ ไมปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
ของทางราชการโดยใหลงโทษวินัยรายแรงขั้นปลดออกนั้น คณะกรรมการไมเห็นพองดวย เนื่องจาก
คณะกรรมการสอบสวนไมไดแสดงใหเห็นวา การจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายดังกลาว เปนเหตุ
ทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการรายแรงหรือไม ซึ่งเมื่อพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นปรากฎวา
ทั้งสองโครงการผูรับจางไดเขาไปดําเนินการเพิ่มเติมในภายหลังจนแลวเสร็จ จึงถือวาทางราชการไมไดรับความ
เสียหายอยางรายแรง พฤติการณจึงเปนการกระทําผิดตามขอ 10 วรรคหนึ่ง แหงประกาศ ก.อบต.จังหวัด
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559 ซึ่งเปนความผิดวินัยไมรายแรง
สําหรับ การกําหนดโทษที่ประชุมสวนหนึ่งใหลงโทษตัด เงิ นเดือน 5% เปน เวลา 1 เดื อน และอี ก
สวนหนึ่งเห็นควรลดขั้นเงินเดือน จึงตองมีการลงมติโดยขณะลงมติในที่ประชุมมีกรรมการ 21 คน ผลการ
ลงมติป รากฏวาที่ป ระชุมมีมติด วยคะแนนเสียงสวนใหญ 14:6 เสีย ง ใหลงโทษตัดเงินเดือน 5%
เปนเวลา 1 เดือน
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหนายก อบต.สามกระทาย สั่งสํานวนการสอบสวนตามมติ ก.อบต.จังหวัด ดังนี้
1. กรณี นายนริศร ลัคนากาล เห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยไมรายแรง ใหลงโทษ
ภาคทัณฑ โดยใหจัดทําคําสั่งลงโทษแลวรายงานผลให ก.อบต.จังหวัด พิจารณาตอไป
2. กรณีนายศิริพงษ เชื้อเมืองพาน มีความเห็นแยงคณะกรรมการสอบสวนโดยเห็นวา
ผูถูกกล า วหากระทํ าผิ ดวินั ย ไม ร า ยแรง ควรรับโทษขั้น ตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 1 เดือน และให
รายงานความเห็นให ก.อบต.จังหวัด พิจารณาตอไป
รายละเอียดบันทึกการลงคะแนนตามบันทึกแนบทายรายงานประชุม
4.11 การพิ จารณาดํ าเนิ นการทางวิ นั ยนายวรรณยศ แช ทอง ตํ าแหนง ผอ.กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต.วังกพง
เรื่องเดิม
ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวั นที่ 13 ตุ ลาคม 2559 ได
พิจารณากรณี อบต. วังกพง ไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรง นายวรรณยศ แชทอง เมื่อ
ครั้งดํารงตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 4 อบต.กมลา อ.กะทู จ.ภูเก็ต กรณีเปนกรรมการจัดจาง
โดยวิธีพิเศษโครงการกอสรางบูรณะเขื่อนหินคอนกรีตสําเร็จรูปริมคลองปากบาง ของ อบต.กมลา อ.กะทู
จ.ภูเก็ต โดยไมพิจารณาความถูกตองของเอกสารเพื่อใหทราบวาราคาที่เสนอนั้นสูงกวาราคากลางหรือไม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุฯ โดย ก.อบต.จังหวัด มีมติใหคณะกรรมการสอบสวน
รวบรวมเอกสารหลักฐานหนังสือชี้มูลความผิดของ สตง. ฉบับเต็มมาเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
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ขอเท็จจริงจากการชี้มูลและการสอบสวน
โดยมูลกรณีของเรื่องนี้สืบเนื่องมาจาก สตง. ภูมิภาคที่ ๑๓ (จ.สุราษฎรธานี) ได
ตรวจสอบโครงการกอสรางบูรณะเขื่อนหินคอนกรีตสําเร็จรูปริมคลองปากบาง หมูที่ 3 สูง 2.5-3 เมตร
ระยะทางยาว 1,100 เมตร วงเงิ น ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ของ อบต.กมลา อ.กะทู จ.ภูเก็ต โดยมี ผูถูก
กลาวหาไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษในโครงการดังกลาว จาการตรวจสอบพบวาใน
การยื่นเสนอราคา ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ มีผูมายื่นซองเสนอราคาเพียงรายเดียวคือ บริษัท สมมิตร
คอนสตรัคชั่น จํากัด โดยนางกัลยาณี อะนะฝรั่ง กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท เปนผูมายื่น
เสนอราคา และในวันดังกลาวไดมีการตอรองราคากันกับคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษเลย แตจาก
การตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นเสนอราคาพบวาลายมือชื่อของนางกัลยาณีฯ มีความแตกตางจาก
เอกสารการตอรองราคา และเมื่อพิจารณาใบแสดงปริมาณงานที่ยื่นใหเปนหลักฐานในวันเดียวกันนั้น
ปรากฏวาใบแสดงปริมาณงานดังกลาวระบุความยาวโครงการเพียง 990 เมตร และขอสําคัญวันที่ซึ่ง
กําหนดในการยื่นเสนอราคาทําขึ้นในวันที่ 11 กันยายน 2548 แสดงวาเอกสารดังกลาวไดทําขึ้นภาย
หลังจากที่ไดทราบผลการขอลดปริมาณงานแลว จึงไดมีการทําเอกสารยอนหลังเพื่อแสดงใหเห็นวาใน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2548 ที่กําหนดยื่นราคา มีบริษัทสมมิตรคอนสตรัคชั่น จํากัด มายื่นราคาเพียง
บริษัทเดียวทั้งที่ ความจริงในวัน ดังกล าวไมมีบริ ษัทใดมายื่ นราคา หรือหากมีมายื่นก็นาจะถูกปฏิเสธ
เพื่อให เอกสารลงวันที่ยอนหลัง ทําใหเห็นไดวาในวันดังกลาวไมมีบริษัทใดมายื่นเสนอราคา หรือหากมีก็
น า จะถู กปฏิ เ สธ บริ ษั ทสมมิ ตรคอนสตรัคชั่ น จํา กัด ไดรับ เลือ กก็ได สตง. จึ งใหต น สัง กัดพิจ ารณา
ดําเนินการทางวินัยตามควรแกกรณีกับคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ

[หมายเหตุ : โครงการดังกลาว เดิมกําหนดระยะทางยาว 1,100 เมตร ภายหลังจาก
ที ่ไ ดม ีก ารเสนอราคาแลว อบต.กมลา ไดม ีก ารขออนุม ัต ิเ ปลี ่ย นแปลงความยาวจาก 1,100 เมตร
เปน 880 เมตร โดยใหเหตุผลวาคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ ไดตรวจสอบรายละเอียดใบเสนอราคาของ
ผูเสนอราคาแลวปรากฏวาสูงกวาราคากลางที่ อบต.กําหนด ซึ่ง สตง. เห็นวาเปนการรายงานขอมูลอันเปนเท็จ
เพื่อขอแกไขความยาวโครงการ ซึ่งหากไมมีรายงานขอมูลอันเปนเท็จแลวทางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
คงไมอนุมัติใหปรับลดความยาวลงเหลือ 990 เมตร ซึ่งเปนความยาวที่ตรงกับใบเสนอราคาที่ผูรับจางเสนอ
ความยาว 990 เมตร ในวงเงินเดิม จึงเปนที่ใหสังเกตของ สตง. วาใบเสนอราคาที่กําหนดความยาว 990 เมตร
มีการทํายอนหลังเมื่อทราบการปรับลดความยาวแลว หรือหากไดมีการจัดทําและยื่นในวันที่กําหนดใหเสนอราคา
ทําไมผูเสนอราคาจึงไมไดพิจารณาวาราคาที่ผูเสนอราคาเสนอนั้นสูงกวาราคากลาง]

คณะกรรมการสอบสวนฯ ไดแจงและอธิบายขอกลาวหาใหผูกลาวหาทราบ
ผู ถู ก กล า วหาได ใ ห ถ อ ยคํ า โต แ ย ง แสดงพยานหลั ก ฐานสรุ ป ได ว า ผู ถู ก กล า วหาได รั บ แต ง ตั้ ง เป น
คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษในโครงการดังกลาว โดยไดพิจารณาเปดซองผูเสนอราคาตามโครงการ
ดังกลาว ๑ ราย คือบริษัท สมมิต รคอนสตรัคชั่น จํากัด โดยเสนอราคา ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงได
พิจารณาเลือกบริษัทดังกลาว โดยพิจารณาเห็นวาราคาดังกลาวไมสูงกวาราคากลางของทางราชการและ
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว ประกอบกับโครงการดังกลาวตองกระทําโดยเรงดวนจึงไดพิจารณาคัดเลือก
นําเสนอผูบริหารทองถิ่นตอไป กรณีที่ปริมาณงานนอยกวาที่กําหนดไวตามเอกสารการจัดจาง โดยวิธี
พิเศษ ตนยอมรับวาไมไดดูรายละเอียดในใบปริมาณงานและตนเชื่อโดยสุจริตวาเอกสารการยื่นซอง
ถู กต อง และในการยื่ น เสนอราคาผูรับ ซองหรือเจาหนาที่พั ส ดุ ดูร ายละเอีย ดมาครบถว นแลว จึงได
พิจารณาคัดเลือกบริษัท ดังกลาวซึ่งเปนผูเสนอราคารายเดียวเสนอผูบริหารทองถิ่น คณะกรรมการสอบ
วินัยฯ พิจารณาแลว เห็นวาเปนกรณีมีการกลาวหาผูถูกกลาวหา กรณีที่ไมพิจารณาความถูกตองของ
เอกสารเพื่อใหทราบวาราคาที่เสนอนั้นสูงกวาราคากลางหรือไม ตามระเบียบ มท. วาดวยการพัสดุฯ
จากข อเท็ จ จริ งปรากฏว า คณะกรรมการจัดจ างโดยวิธีพิ เศษไดพิ จ ารณาคัดเลือกผูเสนอราคาโดย
พิจารณาเปรียบเทียบกับราคากลางที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนด ซึ่งไมไดสูงกวาแตอยางใด
สวนกรณีตามการตรวจสอบของ สตง. ที่ระบุวาราคากลางที่กําหนดนั้นสูงกวาราคาตามรูปแบบรายการ
หากเปนไปตามแนวทางการตรวจสอบการคํานวณราคากลางก็เปนหนาที่ของคณะกรรมการกําหนด
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ราคากลาง ที่จะดําเนินการ และจากการใหถอยคําของผูถูกกลาวหา ก็ใหถอยคําวาตนเชื่อโดยสุจริตวา
ราคากลางที่ อบต.กมลา กําหนดเปนราคาที่ถูกตองแลวเนื่องจากมีผูมีคุณวุฒิทางดานชางกอสรางรวม
เปนคณะกรรมการดวย ประกอบกับในการแตงตั้งคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบ มท.
วาการพัสดุฯ กําหนดใหคณะกรรมการตองประกอบดวยผูชํานาญการหรือทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการจาง
งานนั้นๆ เขารวมเปนกรรมการ ซึ่งจากขอเท็จจริง ไมมีกรรมการคนใดมีคุณสมบัติดังกลาว ดวยสาเหตุนี้
จึงทําใหผูถูกกลาวหาพิจารณาเลือก บริษัท สมมิตรคอนสตรัคชั่น จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติเขาทําสัญญา
ดังนั้น การที่คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษพิจารณาราคาของผูเสนอโดยเทียบเคียงราคากลาง จึงไม
เปนการกระทําที่ฝาฝนระเบียบแนวทางปฏิบัติของทางราชการแตอยางใด สวนกรณีการกระทําเปนการ
เอื้อประโยชนใหบริษัท สมมิตรคอนสตรัคชั่น จํากัด จากขอเท็จจริงโดยหนาที่ตามตําแหนงของผูถูก
กลาวหา ยังไมพอฟงไดวา ผูถูกกลาวหามีสวนรูเห็นในการกระทําตามมูลที่กลาวหา สวนประเด็นการ
พิจารณาให บริษัท สมมิตรคอนสตรัคชั่น จํากัด เปนผูมีสิทธิเขาทําสัญญา ทั้งที่บริษัทเสนอราคาตาม
โครงการขนาดความยาวนอยกวาที่กําหนดในเอกสารการจัดจางโดยวิธีพิเศษนั้น จากขอเท็จจริง ผูถูก
กลาวหาไดปฏิบัติหนาที่โดยเปดซองของผูเสนอราคาเพียงรายเดียวรวมกับคณะกรรมการคนอื่นๆ ซึ่งในการ
เปดซองไมปรากฏวาพบความผิดปกติแตอยางใด แตในการพิจารณาคัดเลือก ผูรับจางนั้น กรณีมีการเสนอ
ราคาเทากับราคากลางแตปริมาณงาน (ความยาว) นอยกวาที่กําหนดในเอกสารการจัดจางโดยวิธีพิเศษนั้น
ตามระเบียบฯ กรณีมีผูเสนอราคาเพียงรายเดียวใหพิจารณายกเลิกการจางโดยวิธีพิเศษแตหากเห็นวามี
ความเหมาะสมที่จะดําเนินการตอไปไดก็ใหพิจารณาคัดเลื อกงานจางที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเปน
ประโยชน พรอมเสนอจาง จากถอยคําของผูถูกกลาวหาอางวาการที่ตนไดพิจารณาเลือก ผูรับจางราย
ดังกลาว เนื่องจากโครงการนี้มีผู เสนอราคาเพีย งรายเดีย ว ราคาที่เสนอก็ไมเกิน ราคากลางของทาง
ราชการ อีกทั้งเปนโครงการที่เรงดวนซึ่งไดรับอนุมัติจากนายอําเภอแลว ตนจึงไดพิจารณาคัดเลือกบริษัท
ดังกลาว สวนกรณีความยาวของโครงการที่คลาดเคลื่อนและลายมือชื่อของผูเสนอราคาที่มีการปลอม
ตนเพิ่งมาทราบภายหลัง ในการเปดซองไมไดตรวจสอบใหชัดเจน เพียงแตดูราคาแลวเห็นวาไมเกินราคา
กลางที่ทางราชการกําหนด จึงไดเลือกบริษัทดังกลาว ซึ่งก็ไดมีการตอรองราคากันแลวตามขั้นตอน จาก
กรณีการใหถอยคําของผูถูกกลาวหาพิจารณาแลวเห็นวาไดกระทําไปตามหนาที่ในฐานะที่เปนกรรมการ
จัดจางโดยวิธีพิเศษ สวนเหตุผลในการเลือกบริษัทฯ ผูรับจางไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายที่ให
เลื อกผู เ สนอราคาเพี ย งรายเดี ย ว โดยพิจ ารณาคุณภาพของงานจางที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติเปน
ประโยชน ตอทางราชการ แต การใหเหตุผ ลในการพิจ ารณาคัดเลือกโดยเทีย บราคากลางของทาง
ราชการ การคํานึงถึงความจําเปนเรงดวนประกอบกับ มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว เห็นวาแมราคา
กลางของทางราชการจะสูงกวาความเปนจริง แตผูถูกกลาวหาไมไดทราบขอเท็จจริงการกําหนดราคา
กลางที่ไมถูกตองตามระเบียบของทางราชการดังกลาว เพียงแตนําราคากลางดังกลาวมาเปรียบเทียบกับ
ราคาที่ผูเสนอราคายื่นซองเสนอราคามา ซึ่งผูถูกกลาวหาเชื่อวาราคากลางดังกลาวเปนราคากลางที่
ถูกตองตามระเบียบของทางราชการเพราะมีชางผูชํานาญงานกอสรางรวมเปนคณะกรรมการกําหนด
ราคากลางดวย ดังนั้น เชื่อวาผูถูกกลาวหาไดปฏิบัติหนาที่โดยไมไดมีเจตนาใหผูหนึ่งผูใดไดประโยชนที่มิ
ควรไดโดยมิชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่นแตอยางใด แตเปนการกระทําโดยไมระมัดระวัง
รอบคอบในหนาที่ ทั้งการนําเสนอบริษัท ผูรับจาง เปนผูมีสิทธิเขาทําสัญญากับ อบต. ไมปรากฏวาได
เสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เปนการไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการคณะกรรมการสอบวินัยฯ
พิจารณาขอเท็จจริงที่ไดจากการสอบสวนฯแลวเห็นวาการกระทําของผูถูกกลาวหา เปนความผิดวินัยฐาน
ประมาทเลินเลอในหน าที่ราชการ ตามขอ ๕ วรรคแรก ของประกาศ ก.อบต.จังหวัด (ขอ 9 ของประกาศ ฯ
ป 2559) และกรณีการนําเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษตอผูบริหาร
ทองถิ่น โดยไมผานเจาหนาที่พัสดุเปนการไมถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เปนความผิดวินัย
ตามข อ ๖ วรรคแรก(ข อ 10 ของประกาศ ฯ ป 2559) ของประกาศฯ ดั งกล าว การกระทํ าเป น
ความผิดวินั ยไมร ายแรง เห็ นสมควรลงโทษตัดเงิ นเดือน ๕% หนึ่งเดือน อนึ่ง ความผิดดั งกลาวเป น
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ความผิดวินัยที่ไมถึงขั้นรายแรง และตามมาตรฐานทั่วไปเปนความผิดวินัยไมรายแรง ซึ่งกําหนดโทษลด
ขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน และถามีเหตุอันควรลดหยอนโทษเปนตัดเงินเดือนหรือภาคทัณฑก็ได เมื่อ
พิจารณาถึงหลักความเปนธรรม อันควรนําเหตุบางประการมาประกอบการพิจารณา ผูถูกกลาวหาเปนผู
มีประวัติการทํางานที่ดี ไมเคยกระทําผิดวินัยมากอน พิจารณาแลวเห็นวามีเหตุอันควรลดหยอนโทษจึง
ใหลงโทษภาคทัณฑผูถูกกลาวหาในความผิดดังกลาว
ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาจากขอเท็จจริงตามผลการสอบสวนประกอบขอ
กฎหมายที่เกี่ยวของแลวเห็นวาเปนกรณีที่ผูถูกกลาวหาไดกระทําความผิดครบองคประกอบความผิดวินัย
ไมรายแรง ประกอบกับพฤติการณของผูถูกกลาวหาเปนความผิดตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ ดังนั้นการ
พิจารณาลงโทษลงตัด เงินเดือน ๕% หนึ่งเดือน จึงเหมาะสมถูกตองตามหลักเกณฑแลว และการ
พิจารณาโดยนําเหตุบางประการมาประกอบการพิจารณาในการลดหยอนโทษ ผูถูกกลาวหา เนื่องจาก
เปนผูมีประวัติการทํางานที่ดี ไมเคยกระทําผิดทางวินัยมากอน พิจารณาลดหยอนโทษ ผูถูกกลาวหาเปน
ลงโทษภาคทัณฑนั้น เห็นวาเหมาะสมกับพฤติการณแลว(เทียบเคียงตามหนังสือแนวทางการลงโทษ
ขาราชการพลเรือนตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ลักษณะความผิด “ประมาท
เลินเลอ” เชน กรณีลําดับที่ 224. นายชางรังวัด 5 สํานักงานที่ดินจังหวัดอํานาจเจริญ เปนผูเบิกแบบ
พิ ม พ โ ฉนดที่ ดิ น ชนิ ด เขี ย นคู ฉ บั บ มาแล ว ไม นํ า ไปมอบให แ ก ผู มี ห น า ที่ เ ก็ บ รั ก ษาและควบคุ ม หรื อ
ผูบังคับบัญชา เปนเหตุใหแบบพิมพโฉนดดังกลาว จํานวน 5 คูฉบับ สูญหายโดยไมมีเจตนาทุจริต และ
ไดยินยอมชดใชคาแบบพิมพแลว พฤติการณเปนการกระทําผิดตามมาตรา 84 วรรคหนึ่ง แหง พ.ร.บ.
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 โทษ ภาคทัณฑ และลักษณะความผิด “ไมปฏิบัติราชการตาม
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล” เชน กรณีลําดับที่ 267.
เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 5 ดําเนินการจัดสงประกาศประกวดราคาจางเหมากอสราง จํานวน 9
โครงการ โดยทางไปรษณีย EMS ไปยังสํานักงานเลขานุการกรม อันเปนการไมปฏิบัติตามแนวทางที่ทาง
ราชการกํ า หนดไว พฤติ การณ เ ป น การกระทําผิด ตามมาตรา 84 วรรคหนึ่ง แหง พ.ร.บ.ระเบีย บ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 โทษ ภาคทัณฑ)
ขอระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
ขอ ๙ พนักงานสวนตําบลตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ
เอาใจใส ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
การประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ
อยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ข อ ๑๐ พนั ก งานส ว นตํ า บลต อ งปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการให เ ป น ไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยไมใหเสียหายแก
ราชการ
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ ๘๘ เมื่อนายกองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการทางวินัย หรือ
พิจารณาลงความเห็นใหพนักงานสวนตําบลออกจากราชการในเรื่องใด ถาคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
ดํ า เนิ น การทางวิ นั ย และการให ออกจากราชการ หรือ คณะกรรมการพนั กงานสว นตํ าบล แล ว แตก รณี
พิจารณาเห็นเปนการสมควรที่จะตองสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชนแหงความเปนธรรม หรือเพื่อประโยชน
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ในการกํากับดูแลพนักงานสวนตําบลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ก็ ใ ห มี อํ านาจกํ าหนดประเด็ น หรื อ ข อสํ าคั ญที่ ต องการทราบไปให น ายกองค การบริ ห ารส ว นตํ าบลเพื่ อ
ใหคณะกรรมการสอบสวนที่น ายกองคการบริห ารสว นตําบลไดแ ตงตั้ง ไวเ ดิมทํา การสอบสวนเพิ่มเติม
ไดดวย ฯลฯ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณาของกรรมการ
คณะกรรมการได พิ จ ารณารายงานการชี้ มูล ความผิ ดของ สตง. และรายงาน
สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนแลวเห็นวา ผูถูกกลาวหามีพฤติการณตามขอ 9 แหงประกาศ
ก.อบต.จั งหวั ด เรื่อง หลั กเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย ฐานประมาท
เลินเลอในหนาที่ราชการ หากไดระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ กรณีผูเสนอราคาไดเสนอ
ราคาเท า งบประมาณแต ล ดปริ มาณงาน ปกติแลว จะตองเสนอเพื่อยกเลิกการจัดหาพัส ดุในครั้งนั้น
แตในการจัดหาครั้งนี้ผูถูกกลาวหาไมไดพิจารณารายละเอียดของการเสนอราคาวาผูรับจางไดเสนอราคา
เทากับงบประมาณแตลดปริมาณงานลง และไดเสนอผูมีอํานาจเพื่ออนุมัติจางผูเสนอราคาระดับดังกลาว
แตเมื่อพิจารณาถึงความเสียหายซึ่งปรากฏวา อบต.กมลา ไดขออนุมัติปรับลดเนื้องานในภายหลังเทากับ
ปริมาณงานที่ผูรับจางเสนอ แมวาจะเปนการปรับลดภายหลังจากที่ไดผูรับจางแลวก็ตาม ความเสียหาย
รายแรงกับทางราชการจึงไมเกิดขึ้น พฤติการณจึงเปนการประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่ในขั้นตอน
การจัดหาผูรับจาง โดยไมเปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกทางราชการ ที่ประชุมสวนหนึ่งจึง
เห็นควรใหลงโทษตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 1 เดือน สวนหนึ่งเห็นควรใหลงโทษภาคทัณฑ จึงตองมี
การลงมติขณะลงมติมีกรรมการในที่ประชุม 21 คน ผลการลงมติปรากฏวาไดคะแนน 9:9 โดยงดออก
เสียง 2 คน ประธานในที่ประชุมจึงออกเสียงเพิ่ม 1 เสียงใหลงโทษตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 1 เดือน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงสวนใหญ 10:9 งดออกเสียง 2 คน ใหลงโทษตัด
เงินเดือน 5% เปนเวลา 1 เดือน
รายละเอียดบันทึกการลงคะแนนตามบันทึกแนบทายรายงานประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ไมมี
มติที่ประชุม
รับทราบ
ปดประชุม เวลา ๑7.30 น.
(ลงชื่อ) สารัฐ วงศเศรษฐโชติ ผูจดรายงานการประชุม
( นายสารัฐ วงศเศรษฐโชติ )
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
(ลงชื่อ)

ศราวุธ อินทะเสม ตรวจรายงานการประชุม
( นายศราวุธ อินทะเสม )
หัวหนากลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิ่น
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