(สําเนา)
รายงานการประชุม
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ครั้งที่ 2/๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ ๒๕60 เวลา 13.3๐ น.
ณ หองประชุมชองกระจก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชั้น 4
…………………………..
ผูมาประชุม
๑. นายธีรพันธ นันทกิจ

รองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประธาน
รักษาราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๒. นายชัญชาญ มูลมาก
(แทน) ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๓. นายสุวัฒน สมะตะ
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๔. นายบุญชัย ศิวิลัย
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๕. นางอุไรวรรณ คูหพันธ
คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๖. นายอธิวัฒน พิสุทธิศิลป
ประธานสภาเทศบาลตําบลคลองวาฬ
๗. ร.ต.สมพร ทองสงา
ประธานสภาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ
๘. นายฐานันดร นิลดํา
ปลัดเทศบาลตําบลบานกรูด
๙. นายสุทธิพร เที่ยงธรรม
ปลัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ
๑๐. นายณัฏฐวุฒิ สมบูรณอยูก มล ผูทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายวิวัฒน โชคกิจการ
ผูทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายศาสตรา สุริยารังสรรค ผูทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายศักดิ์ชัย กายเพชร
ผูทรงคุณวุฒิ
๑๔. นายธีรยุทธ สําราญทรัพย ทองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เลขานุการ
๑๕. นายศราวุธ อินทะเสม
หัวหนากลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิ่น ผูช วยเลขานุการ
๑๖. นางเนาวรัตน สิงหเล็ก
นักสงเสริมการปกครองทองถิน่ ชํานาญการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม/ติดราชการ/ติดภารกิจ
1. นายธฤต สําราญเวทย
2. นายเกิดพงศ ทวีศักดิ์สมบูรณ
3. นายชิตชัย จิวะตุวินันท
4. นายสนั่น รักษาชัฎ
5. นายวรพงษ พูลลาภ

หัวหนาสํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
นายกเทศมนตรีตําบลกําเนิดนพคุณ
นายกเทศมนตรีตําบลบางสะพานนอย
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
สําหรับวันนี้เปนการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 2/2560 กอนเริ่มระเบียบวาระก็ขอแนะนําตัวทองถิ่น
จังหวัดประจวบคีรีขันธให ก.ท.จ. ไดรูจัก (นายธีรยุทธ สําราญทรัพย) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งแตงตั้งให
มาดํารงตําแหนงทองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 30 มกราคม 2560
นายธีรยุทธฯ
กระผม นายธี ร ยุ ท ธ สํ า ราญทรั พ ย ท อ งถิ่ น จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ เดิ ม ดํ า รงตํ า แหน ง
ผูอํานวยการสวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ (นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
พิเศษ) สํานักบริหารการคลังทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และกระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งแตงตั้ง

-๒ให มาดํ ารงตํ าแหน งทองถิ่น จั งหวัด (ผูอํานวยการ) ระดับ สู ง สํ านั กงานส งเสริมการปกครองทองถิ่น จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 30 มกราคม 2560 เปนตนไป ซึ่งก็มีความยินดีทไี่ ดรวมงานกับทุก ๆ ทาน
ประธาน

สําหรับการประชุม ก.ท.จ. วันนี้ เมื่อที่ประชุมพรอมครบองคประชุมแลว ก็ขอเปดการประชุม
เพื่อจะไดดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ฝา ยเลขานุการไดจัดเตรียมไวตอไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันที่ 26 มกราคม ๒๕60
ฝายเลขานุการขอแกไขรายงานการประชุม ดังนี้
- หนาที่ 14 บรรทัดที่ 18-19 ขอแกไขจาก “ครูผูชวย” เปน “ครูผูดูแลเด็ก”

มติที่ประชุม

รับรองโดยมีการแกไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว
ผูชวยเลขานุการ
ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ ในการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕60
เมื่อวันที่ 26 มกราคม ๒๕60 มีมติเห็นชอบใหเทศบาลดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลในกรณีตาง ๆ
ฝายเลขานุการ ขอสรุปผลใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานเทศบาลสามัญใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น สําหรับ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับ ชํานาญงาน และประเภทวิชาการระดับ ชํานาญการ จํ านวน 6 ราย ไดแจงให
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ เทศบาลตํ าบลคลองวาฬ เทศบาลตําบล กม.5 และเทศบาลเมืองหั วหิ น ทราบ
เพื่อจัดทําคําสั่งเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นแลว ตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2560
2. การเลื่ อนและแต งตั้ งพนั กงานเทศบาลสามั ญ ให ดํ ารงตํ าแหน งที่ สู งขึ้ น ในสายงาน
ประเภทบริหารทองถิ่น จํานวน 1 ราย ไดแจงให เทศบาลเมืองหัวหินทราบ เพื่อจัดทําคําสั่งเลื่อนและแตงตั้ง
พนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นแลว ตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2560
3. การโอนและการยายพนักงานเทศบาล จํานวน 11 ราย ไดแจงมติให เทศบาลเมืองหัวหิน
เทศบาลตําบลหนองพลับ เทศบาลตําบลรอนทอง เทศบาลตําบลเขานอย เทศบาลตําบล กม.5 และเทศบาล
ตําบลไรใหมทราบ เพื่อประสานการโอน/รับ โอน จั ดทําคําสั่งให โอน/รับโอน เพื่อเดิ นทางไป/มาปฏิ บัติ งาน
ตนสังกัดใหมแลว และจัดทําคําสั่งยายพนักงานเทศบาลไปดํารงตําแหนงใหมแลว ตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2560
4. พนั ก งานจ างขอลาออกจากราชการ จํ านวน 1 ราย ได แ จ งมติ ให เทศบาลเมื อ ง
ประจวบคีรีขันธทราบ เพื่อจัดทําคําสั่งใหพนักงานจางลาออกจากราชการแลว ตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2560
5. การจางพนั กงานจ าง จํานวน 3 ราย ไดแจงมติ ให เ ทศบาลเมือ งประจวบคีรีขัน ธ
เทศบาลตําบลปากน้ําปราณและเทศบาลตําบลทับสะแกทราบ เพื่อจัดทําคําสั่งจางพนักงานจางแลว ตั้งแตวันที่ 31
มกราคม 2560
6. การประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒ นาอยางเขมสําหรับผูดํารงตําแหนงครู
ผูดูแลเด็กกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู จํานวน 2 ราย ไดแจงมติใหเทศบาลตําบลปราณบุรีและเทศบาลตําบล
บานกรูดทราบ เพื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูแลว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560
7. การประเมินพนักงานครูเทศบาลเพื่อใหไดรับเงินเดือนและมีวิทยฐานะระดับชํานาญการ
ไดแจงมติใหเ ทศบาลตําบลไรเกาทราบ เพื่อจัดทําคําสั่งใหพนักงานครูเทศบาลไดรับเงินเดือนและมีวิทยฐานะ
ระดับชํานาญการแลว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560
๒/44

-๓8. ผลการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง จํานวน 6 ราย
ได แ จ งมติ ให เทศบาลเมื อ งหั ว หิ น และเทศบาลตํ าบลร อ นทองทราบ เพื่ อ จั ด ทํ า คํ าสั่ งลงโทษทางวิ นั ย แล ว
จํานวน 5 ราย และอีก 1 ราย ไดแจงใหดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและรายงานขอมูลเกี่ยวกับประวัติการรับ
ราชการและประวัติเกี่ยวกับการกระทําผิดวินัย เพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2560
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.2 การคั ด เลื อกหน วยงานกลางในการดํ า เนิ น การสอบแข งขั น ขององค ก รปกครอง

สวนทองถิ่น
ผูชวยเลขานุการ
ดวย ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ไดพิจารณาผลการคัดเลือกหนวยงานกลางในการสอบแขงขันของจังหวัดตาง ๆ ที่ไดรายงานให ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ทราบ ปรากฏวาขอมูลประกอบการพิจารณาไมครบถวนทําใหเกิดความลาชา จึงไดกําหนดแบบรายงาน
ผลการคัดเลือกหนวยงานกลางในการดําเนินการสอบแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อให ก.จ.จ.
ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จั งหวัด ใช สํ าหรับ การรายงานผลการคัด เลื อกสถาบั น การศึกษาที่เป น หน วยงานกลาง
ดําเนินการสอบแขงขันในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดไมมอบหมายใหคณะกรรมการกลางสอบแขงขัน
พนักงานสวนทองถิ่น (กสถ.) เปนหนวยดําเนินการสอบแขงขันแทน โดยมีประเด็นที่ตองพิจารณา 3 ประเด็น
ไดแก
1. ประเด็ น การขอกําหนดตํ าแหน งในแผนอั ต รากํ าลั ง ซึ่ งต อ งมี เอกสารหลั ก ฐาน
เกี่ยวกับการขอกําหนดตําแหนง การวิเคราะหอัตรากําลัง เอกสารแสดงภาระคาใชจาย
2. ประเด็นการแตงตั้งคณะกรรมการสอบแขงขัน ซึ่งตองมีการระบุคุณสมบัติ คุณวุฒิ
ความรูความสามารถ ประสบการณในการทํางาน ผลงานดีเดน เพื่อให ก.ท.จ.พิจารณาความเหมาะสม
3. ประเด็นการคัดเลือกหนวยงานกลาง ซึ่งตองมีเอกสารหลักฐานที่ ก.จังหวัด เชิญชวน
สถาบันการศึกษาจนถึงขั้นตอนการคัดเลือกสถาบันการศึกษามาเปนหนวยงานกลางในการสอบแขงขัน
ดั งนั้ น เพื่ อ ให ค ณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล (ก.ท.จ.) ได ท ราบถึ งแนวทางในการ
พิจารณาและวิธีการคัดเลือก ฝายเลขานุการจึงขอสงแบบตรวจสอบการคัดเลือกใหคณะกรรมการไดศึกษาไว
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ ซึ่งหากมีเทศบาลจะดําเนินการสอบแขงขัน ก.ท.จ. จะตองมีการพิจารณาตรวจสอบให
เปนไปตามแบบตรวจสอบที่กําหนดดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว

เรื่องเดิม
ก.ท.จ. ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1 /2560 เมื่ อ วั น ที่ 26 มกราคม 2560 ได พิ จ ารณาการ
ดํ าเนิ น การทางวิ นั ย นายพโยม รุ จิ รั ส สวรวงศ เมื่อ ครั้ งดํ ารงตํ าแหน งผู อํ านวยการส ว นควบคุม อาคารและ
ผังเมือง เทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยเมื่อครั้งดํารงตําแหนงหัวหนาฝายแบบแผนและ
กอสราง เทศบาลตําบลบางปู จังหวัดนครปฐม กรณีเปนคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสรางโครงการ
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยรสทิพย ไดจัดทําเอกสารบัญชีประมาณการกําหนดราคากลางสูงกวาความเปนจริง
ตามสั ญ ญาจ างเลขที่ ๒๓/๒๕๔๙ ลงวัน ที่ ๓๐ มี น าคม ๒๕๔๙ โดยเป น การกอ สร างท อ ระบายน้ํ า ค.ส.ล.
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-๔ขนาด Ø 0.60 เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล. จํานวนไมนอยกวา 121 บอ ความยาว 1,200 เมตร ซึ่งสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 3 จังหวัดนครปฐม ไดทักทวงการกําหนดราคากลาง ซึ่งคํานวณราคาวัสดุเสาเข็ม
คอนกรีตสูงกวาที่สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชยกําหนด โดยคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางกําหนดราคาเสาเข็มคอนกรีตตนละ 120 บาท แตราคาที่สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากําหนดไว
ต นละ 120 บาท และกํ าหนดราคาค าแรงงานคอนกรี ตสู งกว าความเป นจริ ง โดยในการคํ านวณใช คอนกรี ต
ผสมเสร็จ และใชราคาคาแรงงานคอนกรีตผสมเอง เปนการไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีแจงตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด วนที่ สุ ด ที่ นส 0205/ว199 ลงวันที่ 17 ตุ ลาคม 2544 เรื่อง หลั กเกณฑการ
คํานวณราคากลางงานก อ สร า ง ทํา ให ร าคากลางสู ง กว า ความจํา เป น เทศบาลตํา บลบางปู ต อ งทํา สั ญ ญา
สู ง ไปเป น เงิ น 68,284 บาท โดยมีนายพโยม รุจิรัสสวรวงศ ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสวนควบคุม
อาคารและผังเมือง เทศบาลเมืองหัวหิน เปนผูถูกกลาวหา ในฐานะเปนประธานกรรมการฯ ในขณะนั้น ตอมา
เทศบาลตํ าบลบางปู ได ติ ดตามเรี ยกให ผู รั บจ างตามสั ญญาคื นเงินส วนเกิ นนั้ นให จนครบแล ว เป นเงินจํ านวน
๖๘,๒๘๔ บาท จึงไมกอใหเกิดความเสียหายอยางใด กรณีจึงเปนความผิดวินัยพนักงานเทศบาล ในความผิดฐาน
ไมปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ และประมาท
เลิ นเลอ ในหนาที่ราชการ อันเป นความผิดวินั ยตามนัยขอ ๕ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัด ประจวบคีรีขัน ธ เรื่อง หลั กเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินั ย การให ออกจาก
ราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๔
นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ซึ่งเป นผูบั งคับบั ญชาคนปจจุบั นของ นายพโยม รุจิรัสสวรวงค
ไดพิจารณาแลวเห็นวา การกระทําดังกลาวเปนความผิดวินัยพนักงานเทศบาลไมรายแรง ฐานไมปฏิบัติหนาที่
ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ และประมาทเลินเลอในหนาที่
ราชการ เปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง ตามขอ ๕ วรรคหนึ่ง ของประกาศดังกลาวแตพฤติการณที่ปรากฏ
เห็นวาความเสียหายอันเนื่องมาจากความประมาทเลินเลอของผูกระทําความผิดนั้น เทศบาลตําบลบางปู ไดรับ
การชดใชจนหมดสิ้นไป และไดสั่งยุติเรื่องนี้แลว ซึ่งความบกพรองในการจัดพิมพ หรือการตรวจสอบเอกสารนั้น
สามารถเกิดขึ้นไดเสมอเปนปกติวิสัยของการทํางาน เมื่อผูกระทําผิดไดพยายามแกไข เยียวยา หรือบรรเทาผล
ที่เกิดจากความประมาทเลินเลอนั้นจนเปนผลดีตอหนวยงานแลว จึงควรใหโอกาสในการปฏิบัติหนาที่ราชการให
เกิดผลดีตอทางราชการตอไป จึงใหงดโทษ และไดวากลาวตักเตือนเปนหนังสือ โดย ก.ท.จ. ไดพิจารณาแลวเห็นวา
เพื่อใหการพิจารณากําหนดโทษเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม จึงใหเทศบาลเมืองหัวหิน ตรวจสอบประวัติการ
รับราชการ วาเคยกระทําผิดวินัย ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีเชนนี้มาแลวบางหรือไม และถามีเคยถูก
ลงโทษฐานอะไร
ขอเท็จจริง
เทศบาลเมือ งหัว หิน ไดร ายงานการตรวจสอบเอกสารหลัก ฐานจากบัต รประวัต ิก าร
รับ ราชการของบุคคลดังกลาวแลว ปรากฏวาไมเคยตองกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยพนักงานเทศบาลและ
ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอนแตอยางใด และปจจุบันพนักงานเทศบาลดังกลาวไดพนจากราชการไปแลว
ขอระเบียบ
1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
ขอ ๙ พนักงานเทศบาลตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวัง
รักษาประโยชนของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
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-๕การประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรงเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ ๒๘ พนักงานเทศบาลผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําหรือละเวนกระทําการใดที่พึงเห็น
ไดวาเปน ความผิดวินัยอยางรายแรง และเปนการกลาวหาเปนหนังสือตอผูบังคับ บัญชาของผูนั้น หรือตอผูมี
หนาที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ หรือเปนการกลาวหาเปน
หนังสือโดยผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแต
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทที่ไมเกี่ยวกับราชการ หรือความผิดลหุโทษ แมภายหลังผูนั้นจะออกจากราชการ
ไปแลว เวน แต ออกจากราชการเพราะตาย นายกเทศมนตรีมีอํานาจดําเนิ น การสื บ สวนหรือพิจ ารณาตาม
ขอ ๒๔ และดําเนินการทางวินัยตามประกาศหลักเกณฑนี้ตอไปไดเสมือนวาผูนั้นยังมิไดออกจากราชการเวนแต
กรณีผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยที่จะตองลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้น
เงินเดือน ก็ใหงดโทษเสีย
2. แนวทางการลงโทษขาราชการพลเรือนตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ลํ า ดั บ ที่ 183 กรณี น ายช า งเครื่ อ งกล 6 ในฐานะประธานกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ
ไดบกพรองในการตรวจรับอะไหลเกียรเครื่องสูบน้ําที่ผูขายนํามาสง เพราะไมถูกตองตามที่ระบุในรายงานแสดง
ความตองการพัสดุและใบสั่งซื้อ เมื่อไดรับการทวงติงจึงแจงใหผูขายนําอะไหลเกียรมาเปลี่ยนใหมให ถูกตอง
โดยทางราชการไมไดรับความเสียหาย พฤติการณเปนการกระทําผิดวินัยตามมาตร 84 วรรคหนึ่ง แหง พ.ร.บ.
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 โทษ ภาคทัณฑ)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ ไดทราบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ
ตามสํานวนการสอบสวน ในการประชุม ก.ท.จ.ปข. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 แลว และ
ไดทราบขอมูลจากเทศบาลเมืองหัวหินเกี่ยวกับประวัติการรับราชการและประวัติเกี่ยวกับการกระทําผิดวินัยของ
ขาราชการรายดังกลาวเพิ่มเติมแลวปรากฏวา ไมเคยตองกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยพนักงานเทศบาลและ
ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอนแตอยางใด และปจจุบันพนักงานเทศบาลดังกลาวไดพนจากราชการไปแลว
จึงเห็นควรใหวากลาวตักเตือนนายพโยม รุจิรัสสวรวงค เปนลายลักษณอักษร
มติที่ประชุม
คณะกรรมการมี ม ติ เป น เอกฉั น ท เห็ น ชอบให ว ากล าวตั ก เตื อ นนายพโยม รุ จิ รั ส สวรวงค
เปนลายลักษณอักษร
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-๖ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 เรื่อง การบรรจุและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษทีไ่ มตองสอบแขงขันเปน
พนักงานครูเทศบาล
ผูชวยเลขานุการ

เรื่องเดิม
ก.ท.จ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ไดมีมติเห็นชอบ
ใหเทศบาลเมืองหัวหิน กําหนดวิชาเอกวิชาเอกคอมพิวเตอร เปนวิชาเอกที่ขาดแคลนเพื่อสรรหาบุคคลมาดํารง
ตําแหนงครูผูชวย ตําแหนงเลขที่ 04807-2 โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ ซึ่งเปนตําแหนงวางเนื่องจากคนเดิมได
ยายไปดํารงตําแหนงโรงเรียนอื่น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 และเทศบาลเมืองหัวหิน ไดดําเนินการสรรหา
ครูผูชวย วิชาเอกคอมพิวเตอร มาดํารงตําแหนงที่วางโดยการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมตองสอบแขงขันแลว
1 ครั้ง แตปรากฏวาไมมีผูผานเกณฑการตัดสินการสอบคัดเลือก ซึ่งเทศบาลไดพิจารณาแลวเห็นวายังคงมีความ
จําเปนที่จะสรรหาครูผูชวย วิชาเอกคอมพิวเตอรเพื่อปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ใหสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหเปนผูนําดานกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดขอความเห็นชอบ ก.ท.จ. อีกครั้งหนี่ง
ก.ท.จ. ในการประชุ มครั้ งที่ 9/2559 เมื่ อวั นที่ 13 กั นยายน 2559 จึ งได มี มติ เห็ นชอบให กํ า หนดวิ ช าเอก
คอมพิวเตอร เปนวิชาเอกอื่นที่ขาดแคลน เพื่อดําเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมตองสอบแขงขัน ตําแหนง
เลขที่ 04807-2 โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ ได แตทั้งนี้จะใหดําเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมตอง
สอบแขงขันไดในครั้งนี้ครั้งเดียวเทานั้น

ขอเท็จจริง
ผูชวยเลขานุการ
เทศบาลเมื องหั วหิ น อํ าเภอหั วหิ น ได ดํ าเนิ นการสรรหาครู ผู ช ว ย วิ ช าเอกคอมพิ ว เตอร
เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอความเห็นชอบบรรจุและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกฯ คือ นางสาวกนกวรรณ สังเกตุ
วุฒิ บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร) ซึ่งเปนคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองเพื่อประโยชนในการบรรจุและ
แตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูเลขที่ 55109000281055 เปนพนักงานจางของเทศบาลตําแหนงผูชวยครู ซึ่งจัดจาง
จากเงินรายไดของทองถิ่นมาแลวไมนอยกวา 3 ป และผานการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการที่
นายกเทศมนตรีแตงตั้ง และเปนผูไดรับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษโดยไมตองสอบแขงขันสําหรับครูผูชวย
เพื่อบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานครูเทศบาลตําแหนงครูผูชวย ลําดับที่ 1 ตามประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน ลงวันที่
17 กุมภาพัน ธ ๒๕60 เปน พนั กงานครูเทศบาล ตํ าแหน งครูผูชวย วิช าเอกคอมพิวเตอร อัน ดับ ครูผูช วย
ขั้น 15,800 บาท ตําแหนงเลขที่ 04807-2 โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน
ขอระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑ
เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมตองสอบแขงขันสําหรับพนักงานจาง ที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา
เพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครูเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558
4. การคัด เลือ กกรณีม ีเ หตุพ ิเ ศษไมต อ งสอบแขง ขัน เพื ่อ บรรจุแ ละแตง ตั ้ง เปน
พนักงานครูเทศบาลตําแหนงครูผูชวย
ในกรณีเ ทศบาลมีตํ า แหนง ครูผู ช ว ยวา ง นอกจากการดํ า เนิน การสรรหาดว ย
วิธีการอื่น ๆ แลว เทศบาลอาจดําเนิน การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาวดว ย
วิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมตองสอบแขงขันเฉพาะกรณีเพื่อการบรรจุและแตงตั้งในสาขาวิชาเอกขาดแคลน
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-๗ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดและตรงกับความตองการของสถานศึกษา เพื่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมาตรฐานในการจัดการศึกษา โดยมีหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการ ดังนี้
4.1 สาขาวิชาเอกขาดแคลนเพื่อการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมตองสอบแขงขัน มีดังนี้
(1) สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร
(2) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร ทุกสาขา/แขนงวิชา
(3) สาขาวิชาเอกภาษาตางประเทศ
(4) สาขาวิชาเอกอื่นที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล พิจารณาใหความ
เห็นชอบ ทั้งนี้ จะตองเปนสาขาวิชาเอกอื่นที่ขาดแคลนในพื้นที่การศึกษานั้น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไม
สามารถสรรหาบุคคลเพื่อมาบรรจุและแตงตั้งเปนระยะเวลาหนึ่งแลว
4.2 คุณสมบัติผูมีสิทธิ เขารับ การคัด เลื อกกรณีมีเ หตุ พิเ ศษ
(1) เป น พนั ก งานจ า งของเทศบาล ตํ า แหน ง ผู ช ว ยครู ซึ่ ง จั ด จ า งโดย
งบประมาณเงินอุดหนุน จากรัฐและหรือจากเงินรายไดของเทศบาลและหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป นับถึงวันรับสมัคร ทั้งนี้ จะตองปฏิบัติหนาที่ ณ เทศบาล ที่ดํารงตําแหนงอยู
ปจจุบันติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันรับสมัคร และ
(2) เป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและไม มี ลั ก ษณะต อ งห า ม ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตน
สําหรับพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 และ
(3) เปนผูที่มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครูผูชวย ตาม
มาตรฐานตําแหนงที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด ทั้งนี้ จะตองไดคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
ปริญญาไมต่ํากวา 2.50 และ
(4) เป น ผูมีใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการ
ประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาที่สอน และ
(5 ) เป น ผู ผ า นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ตามแบบประเมิ น ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่นายกเทศมนตรีแตงตั้ง
ฝายเลขาฯ ได ตรวจสอบแลวเทศบาลได ดําเนิน การคัด เลือกกรณี มีเหตุพิเศษฯ ตาม
หลั กเกณฑ และผู ไดรับ การคัด เลือกมีคุณ สมบั ติ ถูกตองครบถวน ตํ าแหนงที่บรรจุ เป นตํ าแหน งวางตามแผน
อัตรากําลังของเทศบาล โดยตําแหนงที่บรรจุเปนตําแหนงที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 23 กุมภาพันธ ๒๕60 และไมกอนวันที่เทศบาลไดรับแจงมติ ก.ท.จ.

๗/44

-๘5.2 เรื่องการขอกําหนดตําแหนงบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ)
ผูชวยเลขานุการ

ตนเรื่อง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดพิจารณาจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน
(พนั ก งานจ า งตามภารกิ จ ) ให แ ก โ รงเรี ย นในสั ง กั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ประจํ า ป พ.ศ. ๒๕60
โดยเทศบาลที่ ได รั บ การจั ด สรรนํ าเสนอขอความเห็ น ชอบ ก.ท.จ. เพื่ อ กํ าหนดตํ าแหน งพนั ก งานจ างไว ใน
แผนอัตรากําลัง 3 ป กรณีไดรับการจัดสรรอัตราแรก ใหกําหนดเปนตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงินและ
บัญชี กรณีนอกจากอัตราแรก ใหกําหนดตามความจําเปนและความตองการของสถานศึกษา และใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เรงรัดดําเนินการสรรหาใหแลวเสร็จภายในงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอเท็จจริง
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน รายงานขอกําหนดอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน
(พนักงานจางจางตามภารกิจ) ใหกับโรงเรียนในสังกัด ดังนี้

ที่

เทศบาล

๑. ทม.หัวหิน
2. ทม.หัวหิน
3. ทม.หัวหิน
4. ทม.หัวหิน

โรงเรียน

ตําแหนง

เทศบาลบานบอฝาย
(สังฆประชาอุทิศ)
เทศบาลบานสมอโพรง
(ญาณวิลาสอุทิศ)
เทศบาลบานเขาเตา
เทศบาลเขาพิทักษ

ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

เลขที่
ขั้นเงินเดือน
หมายเหตุ
ตําแหนง
3526-5
9,400 โรงเรียนทั้ง 4 โรง เคยไดรับ
การจั ด สรรอั ต ราบุ ค ลากร
3527-5
9,400 สนับ สนุ นการสอนตําแหน ง
ผู ช ว ยเจ า พนั ก งานการเงิ น
3528-5
9,400 และบัญชีแลว ลําดับ ที่ เมื่อ
3529-5
9,400 1 ก.ย. 2550 ลําดับที่ 2 ,
3 , 4 เมื่อ 24 ก.ย. 2550

ขอระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 19 หลั ก เกณฑ ก ารกําหนดตํ าแหน งและจํ านวนตํ าแหน งพนั กงานครู เทศบาล
และบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) ที่สังกัดสถานศึกษา
(1) สถานศึกษา กําหนดใหมีการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือหลายระดับ ดังนี้
- ระดับกอนประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับอาชีวศึกษา
(2) ห องเรียน กําหนดให มีนักเรียนห องละ 40 คน เศษที่เหลื อถาเกิน 10 คนขึ้นไป
ใหจัดเพิ่ม 1 หองเรียน (ยกเวนระดับกอนประถมศึกษา ใหมีนักเรียนหองละ 30 คน)
(3) บุคลากรในสถานศึกษา กําหนดใหมีพนักงานครูเทศบาล บุคลากรสนับสนุนการสอน
และบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา ดังนี้
3.1 สายงานบริหารสถานศึกษา ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา และ
รองผูอํานวยการสถานศึกษา
3.2 สายงานการสอน ไดแก ครูผูชวย และ ครู
3.3 บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) ไดแก
(1) กลุมตําแหนงการเงิน / บัญชี / พัสดุ
(2) กลุมตําแหนงธุรการ / บันทึกขอมูล
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-๙(3) กลุมตําแหนงโภชนาการ / อนามัยโรงเรียน
(4) กลุมตําแหนงคอมพิวเตอร / โสตทัศนศึกษา
3.4 บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (พนักงานจางทั่วไป) ไดแก ภารโรง
ขอ ๑๔ การกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาลในสวนราชการวาจะมี ตําแหนงใด ระดับใดอยู
ในสวนราชการใด จํานวนเทาใด โดยใหเทศบาลจัดทําเปนแผนอัตรากําลังของเทศบาล เพื่อเปนกรอบในการ
กําหนดตําแหนง และการใชตําแหนงพนักงานเทศบาล โดยเสนอให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการจั ดทํ าแผนอั ตรากํ าลั งของเทศบาลตามวรรคหนึ่ ง ให เทศบาลคํ านึ งถึ งภารกิ จ
อํานาจหน าที่ ความรับ ผิด ชอบ ลักษณะงานที่ต องปฏิ บั ติ ความยากและคุณ ภาพของงานและปริมาณงาน
ตลอดทั้งภาระคาใชจายของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอุดหนุนที่จะตองจายในดานบุคคล
ความเห็น
ฝ ายเลขานุ การตรวจสอบแล ว โรงเรี ย นในสั งกัด เทศบาลเมื องหั วหิ น เคยได รับ การ
จัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) ซึ่งเทศบาลไดกําหนดเปนตําแหนงผูชวย
เจาพนักงานการเงินและบัญชี ครบทุกโรงเรียนแลว จึงเห็นควรใหโรงเรียนที่ไดรับการจัดสรรในครั้งนี้ กําหนด
ตําแหนงไดตามความจําเปนและความตองการที่เทศบาลเสนอขอ และดําเนินการสรรหาบุคคลเขาสูตําแหนงที่
ไดรับการจัดสรรใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560

5.3 เรื่องการเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานเทศบาลสามัญใหดํารงตํา แหนงที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน และประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
ผูชวยเลขานุการ
เทศบาลเมืองหั วหิ น อําเภอหั วหิ น และเทศบาลเมืองประจวบคีรีขัน ธ อําเภอเมืองฯ
ขอความเห็ น ชอบเลื่ อนระดั บ และแต งตั้ งพนั กงานเทศบาลสามัญ ให ดํ ารงตํ าแหน งที่ สู งขึ้ น สํ าหรั บ ตํ าแหน ง
ประเภททั่วไประดับชํานาญงาน และประเภทวิชาการระดับชํานาญการ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมืองหัวหิน ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้งนางสาวณัฏฐพิชา อนุสรณพานิช
วุฒิ บธ.ม. (การจัดการธนาคารและสถาบั นการเงิน) ตําแหน งนั กวิชาการคลั งปฏิ บั ติการ ขั้น 23,340 บาท เลขที่
ตําแหนง 29-2-07-3202-002 งานจัดทํางบประมาณ ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
ซึ่งไดดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงสายงานเริ่มตนจากระดับ 3 และตําแหน งประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานดานงานการคลัง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว 5 ป 9 เดือน
(วันที่ 1 เม.ย.54 - 20 ม.ค.60) ผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจาก
ผู บั งคั บ บั ญ ชาตามหลั ก เกณฑ ที่ กํ าหนดให ดํ ารงตํ าแหน งที่ สู งขึ้ น ในตํ า แหน ง นั ก วิ ช าการคลั งชํ า นาญการ
ขั้น 23,550 บาท เลขที่ตําแหนงและสายงานเดิม โดยผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 20
มกราคม ๒๕60
2. เทศบาลเมื อ งประจวบคี รี ขั น ธ ขอความเห็ น ชอบเลื่ อ นระดั บ และแต ง ตั้ ง
นางนันทนภัส รอดศรีนาค วุฒิ ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ขั้น 17,270 บาท
เลขที่ตําแหนง 29-2-06-4101-007 งานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ซึ่งไดดํารงตําแหนงหรือ
เคยดํารงตําแหนงสายงานเริ่มตนจากระดับ 2 และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลา
รวมกั น ในการปฏิ บั ติ งานด านงานธุ รการและงานสารบรรณ หรื องานอื่ น ที่ เกี่ ยวข องมาแล ว 7 ป 9 เดื อน
(วันที่ 22 เม.ย.52 - 1 ก.พ.60) ผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจาก
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- ๑๐ ผู บั งคับ บั ญ ชาตามหลั ก เกณฑ ที่ กําหนดให ดํ ารงตํ าแหน งที่ สู งขึ้ นในตํ าแหน ง เจ าพนั กงานธุ รการชํ านาญงาน
ขั้น 17,310 บาท เลขที่ ตํ าแหน งและสายงานเดิ ม โดยผ านการประเมิน ผลงานจากคณะกรรมการเมื่อ วั น ที่
1 กุมภาพันธ 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
ประเภททั่วไป 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 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัต ราตํา แหนงและมาตรฐานของตํา แหนง (ฉบับ ที่ 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
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- ๑๑ 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)
3. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขัน ธ
เรื่ อง หลักเกณฑและเงือ่ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 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. และใหมีผลไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
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- ๑๒ 5.4 เรื่องการโอน การรับโอน และการยายพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล
สวนที่ ๑ การโอนพนักงานเทศบาล
ผู ช ว ยเลขานุ การ
เทศบาลเมืองหั ว หิ น อําเภอหั วหิ น เทศบาลตํ าบลปราณบุ รี เทศบาลตํ าบลเขาน อย
อําเภอปราณบุ รี และเทศบาลตํ าบลบ านกรู ด อําเภอบางสะพาน ขอความเห็ น ชอบโอนพนั ก งานเทศบาล
จํานวน 5 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมืองหัวหิน ขอความเห็นชอบโอนพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย ดังนี้
1.1 นางรุ ศดา ชมเอ วุ ฒิ บธ.บ.[การบริหารธุ รกิจ (คอมพิ วเตอร ธุ รกิจ)] พนั กงาน
เทศบาล ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ขั้น 24,010 บาท เลขที่ตําแหนง 33-2-01-3102-001
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลศรีถอย อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา มาดํารงตําแหนงเปนพนักงานเทศบาล
ตํ า แหน ง นั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลชํ านาญการ ขั้ น 24,010 บาท เลขที่ ตํ าแหน ง 29-2-01-3102-002
งานการเจาหนาที่ ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
โดยเทศบาลเมืองหัวหิ น ยิน ดีรับ โอนพนั กงานเทศบาลดังกล าว และเทศบาลตํ าบลศรีถอย ซึ่งเปน ตน สั งกัด
ไมขัดของในการใหโอน (หาประสบการณ)
1.2 นางสาววาสนา เกษโกศล วุฒิ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) พนักงานครูเทศบาล
ตําแหนงครู อันดับ คศ.1 ขั้น 19,920 บาท เลขที่ตําแหนง 12119-2 โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ กองการศึกษา
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไปดํารงตําแหนงเปนพนักงานครูเทศบาล ตําแหนงครู
อัน ดั บ คศ.1 ขั้ น 19,920 บาท เลขที่ ตํ าแหน ง 06123-2 โรงเรี ยนเทศบาล 1 บ านชะอํ า กองการศึ กษา
เทศบาลเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยเทศบาลเมืองชะอํา ยินดีรับโอนพนักงานครูเทศบาลดังกลาว
และเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน (ดูแลมารดา, ประหยัดคาใชจายในการเดินทาง)
2. เทศบาลตําบลปราณบุรี ขอความเห็นชอบโอนนางนลินี ปติวุฒิ วุฒิ ศศ.บ. (การจัดการ
ทั่ ว ไป) พนั ก งานเทศบาล ตํ า แหน ง เจ า พนั ก งานทะเบี ย นปฏิ บั ติ ง าน ขั้ น 16 ,340 บาท เลขที่
ตําแหนง 29-2-01-4102-001 งานทะเบียนราษฎร ฝายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปราณบุรี
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไปดํารงตําแหนงเปนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บ
รายไดป ฏิบั ติงาน ขั้น 16,340 บาท เลขที่ตําแหน ง 29-3-04-4204-001 กองคลั ง อบต.สามรอยยอด
อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย อบต.สามรอยยอด ยินดีรับโอนพนักงานเทศบาลดังกลาว และ
เทศบาลตําบลปราณบุรี ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน (ดูแลครอบครัว)
3. เทศบาลตําบลเขานอย ขอความเห็นชอบรับโอนนายอัครเดช บุญมี วุฒิ ค.ม.(การบริหาร
การศึกษา) พนักงานครูเทศบาล ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชํานาญการ อันดับ คศ.2
ขั้น 24,930 บาท (1 เม.ย.59) เลขที่ตําแหนง 07668-2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชองลม) สํานักการศึกษา
เทศบาลเมืองราชบุรี อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ผูสอบคัดเลือกไดลําดับที่ 1 ในตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษา ตามประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ เทศบาลตําบลเขานอย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 มาดํารงตําแหนงเปนพนักงานครูเทศบาล ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา วิทย
ฐานะชํานาญการ อันดับ คศ.2 ขั้น 28,430 บาท (1 เม.ย.59) เลขที่ตําแหนง 29123-1 (ถ) โรงเรียนคายธนะรัชต
กองการศึกษา เทศบาลตําบลเขานอย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยเทศบาลตําบลเขานอย ยินดี
รับโอนพนักงานครูเทศบาลดังกลาว และเทศบาลเมืองราชบุรี ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน
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- ๑๓ 4. เทศบาลตําบลบานกรูด ขอความเห็นชอบใหนายกรานต สมหวัง วุฒิ วท.บ.(สัตวศาสตร)
พนักงานเทศบาล ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ขั้น 16,960 บาท เลขที่ตําแหนง 29-2-08-4101-003
กองการศึกษา เทศบาลตําบลบานกรูด อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โอนไปดํารงตําแหนงเปนพนักงาน
สวนตํ าบล ตํ าแหน งเจ าพนั กงานธุ รการปฏิ บั ติ งาน ขั้น 16,960 บาท เลขที่ ตํ าแหน ง 68-3-01-4101-001
สํานั กงานปลัด อบต. อบต.หนองฮะ อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุ รินทร โดย อบต.หนองฮะ ยินดีรับโอนพนั กงาน
เทศบาลดังกลาว และเทศบาลตําบลบานกรูด ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน (ดูแลมารดา)
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 และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๑๕๒ การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง พนักงาน
เทศบาลในเทศบาลอีกแหงหนึ่ง ใหโอนและแตงตั้งจากพนักงานเทศบาลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(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 23 กุมภาพันธ 2560

สวนที่ ๒ การรับโอนขาราชการประเภทอื่น มาบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล
ผูชวยเลขานุการ
เทศบาลตําบล กม. อําเภอเมืองฯ และเทศบาลตําบลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี ขอความ
เห็นชอบรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่นมาบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. เทศบาลตําบล กม.5 ขอความเห็นชอบรับโอนนายจักรพรรดิ์ พินาศภัย พนักงานสวนตําบล
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ขั้น 19,580 บาท เลขที่ตําแหนง 61-3-06-4101-004 ฝายอนามัย
และสิ่งแวดลอม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต.บางโทรัด อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร มาดํารงตําแหนง
เปนพนักงานเทศบาล เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ขั้น 19,580 บาท เลขที่ตําแหนง 29-2-01-4101-001
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบล กม. (หาประสบการณ , ดูแลครอบครัว)
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- ๑๔ 2. เทศบาลตําบลปราณบุรี ขอความเห็นชอบรับโอนนางสาวชนิตา มานิตากูล พนักงาน
สวนตําบล ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) ขั้น 37,130 บาท
เลขที่ตําแหนง 29-3-00-1101-001 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี มาแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล
ตําแหนงปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) ขั้น 37,130 บาท เลขที่ตําแหนง 29-2-00-1101-001
เทศบาลตําบลปราณบุรี (เพื่อหาประสบการณ)
ขอระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 139 ในกรณีที่เทศบาลมีตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาวางลง
หรือตําแหนงวางเนื่องจากการกําหนดขึ้นใหม ใหเทศบาลรายงานตําแหนงวางนั้นใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่มีตําแหนงวางและใหเทศบาลดําเนินการสรรหาบุคคล เพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงที่วาง ภายใน 60 วัน นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง
ในการดํ าเนิ น การสรรหาบุ คคลเพื่ อแต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน งผู บ ริห ารและสายงาน
ผูบริหารสถานศึกษาที่วางตามวรรคหนึ่ง ใหเทศบาลพิจารณาดําเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ดังตอไปนี้
(1) รับโอนพนักงานเทศบาลตําแหนงและระดับเดียวกับตําแหนงที่วางจากเทศบาล
อื่นหรือพนักงานสวนทองถิ่นประเภทอื่น ที่อยูในสายงานนักบริหารในตําแหนงและระดับเดียวกัน
(2) สอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นแทนตําแหนงที่วางตามขอ 76
หรือขอ 93 แลวแตกรณี
(3) คัด เลือ กเพื ่อ รับ โอนขา ราชการประเภทอื ่น หรือ พนัก งานสว นทอ งถิ ่น
ประเภทอื่น ซึ่งดํารงตําแหนงที่มีลักษณะงานเทียบเคียงไดกับตําแหนงบริหารที่จะรับโอน โดยมีหนังสือรับรองจาก
สวนราชการตนสังกัด และผูจะขอใหรับโอนจะตองมีระดับตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงที่จะแตงตั้งนั้น ตามขอ 171
ทั้งนี้ ตองเปดโอกาสใหพนักงานเทศบาลตําแหนงและระดับเดียวกับตําแหนงที่วางจากเทศบาลอื่น ที่อยูในสายงาน
นักบริหารในตําแหนงและระดับเดียวกัน เขารับการคัดเลือกดวย
(4) รายงานคณะกรรมการพนั กงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือคณะกรรมการกลาง
พนั ก งานเทศบาล (ก.ท.) แล วแต กรณี เพื่ อขอใช บั ญชี ในตํ าแหน งประเภทและระดั บเดี ยวกันโดยไม ต องเรี ยง
ตามลําดับที่
ข อ 159 ภายใต บั ง คั บ ข อ 139 และข อ 152 เพื่ อ ประโยชน ในการพั ฒ นา
พนักงานเทศบาลและใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเปนสวนรวม เมื่อคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลมีมติใหความเห็นชอบใหรับโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลอื่นที่ประสงคขอโอนมาเปน พนักงาน
เทศบาล ในตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาที่วางของเทศบาลนั้น โดยนายกเทศมนตรีที่
เกี่ ย วข อ งได ต กลงยิน ยอมในการโอนนั ้น แลว และเทศบาลที ่ไ ดร ับ โอนไดเ สนอขอความเห็น ชอบตอ
คณะกรรมการพนั กงานเทศบาลภายใน 60 วั น นั บแต วันที่ตํ าแหน งนั้ นวางลง เมื่ อคณะกรรมการพนั กงาน
เทศบาลได พิ จารณาให ความเห็ น ชอบแล ว ให น ายกเทศมนตรี ออกคํ าสั่ งแต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน งในระดั บ ที่
ไมสูงกวาเดิมและไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม
ขอ ๑๗๒ ในกรณีเทศบาลมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนแกราชการ
เทศบาลอาจขอรับ โอนพนั กงานส วนทองถิ่น อื่น หรือขาราชการประเภทอื่น ที่ไมใช ขาราชการการเมืองหรือ
ขาราชการวิสามัญที่มีความประสงคจะขอโอนมาแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลในตําแหนงผูปฏิบัติงานใหเทศบาล
เสนอ ก.ท.จ. โดยใหชี้แจงเหตุผลความจําเปน ความรู ความสามารถ ประสบการณการทํางานและความชํานาญการ
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- ๑๕ ของผู ที่ จ ะขอโอนและประโยชน ที่ ท างราชการจะได รั บ เมื่ อ ก.ท.จ. ได พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบแล ว ให
นายกเทศมนตรีสั่งรับโอน และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนพนักงานเทศบาล สวนจะบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงระดับใด และจะใหไดรับเงินเดือนเทาใด ให ก.ท.จ. เปนผูกําหนด แตจะตองไมสูงกวาพนักงานเทศบาล
ที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญในระดับเดียวกัน
ขอ ๑๗๓ การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่นหรือการรับโอนขาราชการประเภทอื่นมา
บรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลตามขอ ๑๗๑ และขอ ๑๗๒ ใหนายกเทศมนตรีมีคําสั่งใหรับโอนและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลแลว ใหมีหนังสือแจงการรับโอนใหสวนราชการสังกัดเดิมของผูที่จะโอน
ออกคําสั่ งให ผู นั้ น พ น จากตํ าแหน งและหน าที่ ทั้ งนี้ ให กําหนดวั น ที่ในคํ าสั่ ง รั บ โอนและคําสั่ งให พ น จาก
ตําแหนงเปนวันเดียวกัน
การออกคําสั่งรับโอนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให ก.ท.จ.
ใหความเห็นชอบกอน
ขอ ๑๗๔ การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่นหรือการรับโอนขาราชการประเภทอื่นมา
บรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล ตองอยูภายใตหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) ตําแหนงที่จะนํามาใชในการรับโอน ตองเปนตําแหนงวางทีม่ ีอัตราเงินเดือน
(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
ฝ ายเลขาฯ ตรวจสอบแล วการรั บโอนดั งกล าวต นสั งกั ดไม ขั ดข องในการให โอน และ
เทศบาลที่รับโอนมีตําแหนงวางยินดีรับโอนมาดํารงตําแหนง
จึงเสนอตอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
ผูชวยเลขานุการ
ดังนี้

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 23 กุมภาพันธ ๒๕60
สวนที่ 3 การยายพนักงานเทศบาล
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน ขอความเห็นชอบยายพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย

1. นายสังเขป แจมจํารัส พนักงานเทศบาล วุฒิ ค.ม. (บริหารการศึกษา) ตําแหนง หัวหนา
ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) ขั้น 35,770 บาท เลขที่
ตําแหนง 29-2-08-2107-003 ฝายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใหดํารงตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและ
โครงการ (นั กบริ หารงานการศึ กษา ระดั บต น) ขั้ น 35,770 บาท เลขที่ ตํ า แหน ง 29-2-08-2107-004
ฝายแผนงานและโครงการ กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน
2. นางสาวศรัญญา พิทักษปยะวรรณ วุฒิ รป.ม.(นโยบายสาธารณะ) ตําแหนงนักทรัพยากร
บุคคลชํานาญการ ขั้น 24,490 บาท เลขที่ตําแหนง 29-2-01-3102-003 งานการเจาหนาที่ ฝายอํานวยการ
สํานักปลัดเทศบาล ใหดํารงตําแหนง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ ขั้น 24,490 บาท เลขที่ตําแหนง
29-2-01-3104-001 งานทะเบียนราษฎรและบัตร ฝายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองหัวหิน
๑๕/44

- ๑๖ 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
ขอ 145 การยายพนักงานเทศบาลไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงาน หรือระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดั บ
เชี่ยวชาญ พนักงานเทศบาลผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งและตรง
ตามความรู ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงในตําแหนงนั้นดวย โดยตองผานการ
ประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานหรือผลงานตามประกาศหลักเกณฑเกี่ยวกับการเลื่อนและแตงตั้งพนักงาน
เทศบาลใหดํารงตําแหนงระดับที่สูงขึ้นดวย ดังนี้
(1) กรณีการยายมาดํารงตําแหนงในกลุมงานที่เกี่ยวของเกื้อกูลกันตองผานการประเมินบุคคล
และการปฏิบัติงาน
(2) กรณี การย ายมาดํ ารงตํ าแหน งในกลุมงานที่ไมเกี่ยวของเกื้อกูลกันต องผ านการประเมินบุ คคล
การปฏิบัติงาน 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 เป นการยายไปดํ ารงตําแหน งประเภทและระดับเดียวกันที่วางใน
แผนอัตรากําลังสามป พนักงานเทศบาลผูขอยายมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ขอยาย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 23 กุมภาพันธ ๒๕60
๑๖/44

- ๑๗ 5.5 เรื่องพนักงานจางตามภารกิจขอลาออกจากราชการ
ผูชวยเลขานุการ
เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน และเทศบาลตําบลไรเกา
อําเภอสามรอยยอด ขอความเห็นชอบใหพนักงานจางตามภารกิจลาออกจากราชการ จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมืองหัว หิน ขอความเห็น ชอบใหพ นักงานจา งตามภารกิจ ลาออกจาก
ราชการ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1.1 นางสาวอัญชนัญ รุงเจริญ พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน
ธุ ร การ งานเลขานุ ก ารผู  บ ริ ห าร ฝ า ยบริ ห ารงานทั ่ ว ไป สํ า นั ก ปลั ด เทศบาล อั ต ราค า ตอบแทน
เดื อ นละ 10,540 บาท ขอลาออกจากราชการเพื่อดูแลบิดา มารดาที่ชราภาพ และเลี้ยงดูบุตร ตั้งแตวันที่ 1
มีนาคม 2560 (ยื่นหนังสือวันที่ 5 มกราคม ๒๕60)
1.2 นายวุฒิชัย ทองเหี่ยง พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
งานธุ ร การ ฝ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป กองวิ ช าการและแผนงาน อั ต ราค า ตอบแทนเดื อ นละ 12,520 บาท
ขอลาออกจากราชการเพื่ อ ไปประกอบอาชี พ อื่ น ตั้ งแต วั น ที่ 13 กุ ม ภาพั น ธ 2560 (ยื่ น หนั งสื อ วั น ที่ 1
กุมภาพันธ ๒๕60)
2. เทศบาลตําบลหนองพลับ ขอความเห็นชอบใหนายสุพจน ใจดี พนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง คนสวน กองชาง อัตราคาตอบแทนเดือนละ 11,180 บาท ขอลาออกจากราชการเนื่องจาก
ประกอบอาชีพสวนตัว ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2560 (ยื่นหนังสือวันที่ 26 มกราคม ๒๕60 นายกเทศมนตรี
อนุญาตใหยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวา ๓๐ วันได)
3. เทศบาลตํ าบลไรเกา ขอความเห็ น ชอบให น ายจุ ล ชาติ มีน อย พนั กงานจ างตาม
ภารกิจ (ผูมีทักษะ) ตําแหนง พนักงานขับรถยนต สํานักปลัดเทศบาล อัตราคาตอบแทนเดือนละ 11,490 บาท
ขอลาออกจากราชการเนื่องจากเปดกิจการเปนของตัวเอง ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2560 (ยื่นหนังสือวันที่ 24
มกราคม ๒๕60)
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
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) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตให ลาออก หรือการลาออกมีผล
ตามขอ ๒๔
ขอ ๒๔ พนั กงานเทศบาลผูใดประสงคจะลาออกจากราชการให ยื่น หนั งสื อขอ
ลาออกตอนายกเทศมนตรี ซึ่งมีสาระสําคัญ ตามแบบ ลก.๑ ทายประกาศหลักเกณฑนี้ เพื่อใหนายกเทศมนตรีเปน
ผูออกคําสั่งใหลาออกจากราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
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- ๑๘ ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบการลาออกของพนักงานจางตามภารกิจดังกลาวแลว ไดปฏิบัติถูกตอง
ตามหลักเกณฑที่กําหนด พนักงานจางตามภารกิจที่ขอลาออกไมมีเรื่องที่อยูระหวางถูกกลาวหาวากระทําผิดทางวินัยแตอยางใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
5.6 เรื่อง การจางพนักงานจาง
ผูชวยเลขานุการ
เทศบาลตํ า บลปราณบุร ี อํา เภอปราณบุรี นายจิ รายุ พู ผุ ด วุ ฒิ ปวช. (ช างยนต )
เปนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตําบลปราณบุรี (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
ข อ ๗ ให เทศบาลจั ดทํ าแผนอั ตรากํ าลั งพนั กงานจ างเป นระยะเวลาสามป 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 23 กุมภาพันธ 2560
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- ๑๙ 5.7 เรื่องการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูดํารงตําแหน ง
ครูผดู ูแลเด็กกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู
ผูชวยเลขานุการ
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน เทศบาลตําบลคลองวาฬ อําเภอเมืองฯ เทศบาลตําบลไรใหม
อําเภอกุย บุ รี และเทศบาลตํ าบลรอ นทอง อําเภอบางสะพาน ขอความเห็ น ชอบแต งตั้ งผู ผ านการประเมิ น
การเตรีย มความพรอมและพั ฒนาอยางเขมสํ าหรั บผู ดํ ารงตํ าแหน งครูผู ดู แลเด็ กกอนแตงตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน งครู
จํานวน 4 ราย ดังนี้
ลําดั
บ
ที่
1.

2.

3.

4.

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/อัตราเงินเดือน
สังกัด/เลขที่ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

บรรจุ
ครั้งแรก
เมื่อ

ผลการประเมินการปฏิบัติ
ตนและการปฏิบัติงาน

ครั้งที่ ๑-๔
24 ธ.ค.๕7 71.05
72.81
76.32
78.95

นางจริยา หงสเลิศพิภพ
ค.บ.
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
(การศึกษา
อันดับครูผูชวย
ปฐมวัย)
ขั้น 19,510 บาท
และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตะเกียบ
ศษ.ม.
กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน
(การบริหาร
เลขที่ตําแหนง 77-2-0107
การศึกษา)
นางปาริชาติ พุมจันทร
ค.บ.
30 ธ.ค.๕7
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
(เทคโนโลยี
อันดับครูผูชวย
และนวัตกรรม
ขั้น 16,570 บาท
การศึกษา)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
คลองวาฬ
กองการศึกษา
เทศบาลตําบลคลองวาฬ
เลขที่ตําแหนง 77-2-0095
นางวรรณา มาดี
ศษ.บ.
29 ธ.ค.๕7
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
(การศึกษา
อันดับครูผูชวย
ปฐมวัย)
ขั้น 17,690 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไร
ใหม (ศาลากลางบานหมูที่ 1)
กองการศึกษา
เทศบาลตําบลไรใหม
เลขที่ตําแหนง 77-2-0062
นางสาวธันยนันท ธัชศิริสิรภัทร
ศษ.บ.
30 ธ.ค.๕7
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
(การศึกษา
อันดับครูผูชวย
ปฐมวัย)
ขั้น 17,690 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
รอนทอง (ศูนยโรงเรียนธนาคาร
ออมสิน)
กองการศึกษา
เทศบาลตําบลรอนทอง
เลขที่ตําแหนง 77-2-0076

ครั้งที่ ๕-๘
89.48
93.86
96.50
96.50

แตงตั้งใหดํารงตําแหนง

วันแตงตั้งให
ดํารง
ตําแหนงครู

ตําแหนง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น 19,510 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตะเกียบ
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองหัวหิน
เลขที่ตําแหนง 77-2-0107
ตําแหนง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น 16,670 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
คลองวาฬ
กองการศึกษา
เทศบาลตําบลคลองวาฬ
เลขที่ตําแหนง 77-2-0095

24 ธ.ค.59

75.33
80.27
82.89
84.21

85.85
86.84
88.48
90.13

30 ธ.ค.59

60.00
60.00
64.00
64.00

69.00
69.00
72.00
72.00

ตําแหนง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น 17,910 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ไรใหม (ศาลากลางบานหมูที่ 1)
กองการศึกษา
เทศบาลตําบลไรใหม
เลขที่ตําแหนง 77-2-0062

29 ธ.ค.59

75.63
79.54
83.20
86.24

91.10
93.19
94.97
98.24

ตําแหนง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น 17,910 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
รอนทอง (ศูนยโรงเรียนธนาคาร
ออมสิน)
กองการศึกษา
เทศบาลตําบลรอนทอง
เลขที่ตําแหนง 77-2-0076

30 ธ.ค.59
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- ๒๐ ขอระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธี การเตรียมความพรอมและพัฒ นาอยา งเขมสํา หรับผูดํ ารงตํา แหน งครูผูชวยก อนแตงตั้ งใหดํ ารง
ตําแหนงครู ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๑ ให ผูได รับการบรรจุและแตงตั้งเป นพนั กงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาล ในตําแหนงครูผูชวยเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมระหวางปฏิบัติราชการในตําแหนงครูผูชวย
เปนเวลาสองป นับแตวันเขาปฏิบัติหนาที่ราชการกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนดฯ
ขอ ๒ การนับระยะเวลาการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสองป ใหนับวัน
เขาปฏิบัติราชการวันแรกเปนวันเริ่มตน และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปปฏิทิน
ฯลฯ
ขอ ๕ ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
จํานวนสามคน ประกอบดว ย ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือรองผู อํานวยการสถานศึกษา เป น ประธาน
กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถานศึกษาจํานวนหนึ่งคนเปน กรรมการ และพนักงานครูเทศบาล
ซึ่งดํารงตําแหนงครูที่ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งใหทําหนาที่ครูพี่เลี้ยงดูแลระหวางการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขม เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ 5/1 กรณีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูไดรับการแตงตั้ง
เปนพนักงานครูเทศบาลตําแหนงครูผูดูแลเด็ก ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้ง
คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมจํานวน 3 คน ประกอบดวย ฯลฯ
ขอ ๖ ใหคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม มีหนาที่เตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม ใหคําปรึกษา แนะนํา รวมทั้งประเมินผลการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม โดย
ยึดหลักการมีสวนรวมและการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหบรรลุผลตามความมุงหมาย ดังนี้
๖.๑ ประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครูผูชวยเปนระยะ ๆ
ทุกสามเดือน ตามแบบประเมินที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดทายหลักเกณฑ และในการ
ประเมินแตละครั้งใหประธานกรรมการแจงผลการประเมินใหครูผูชวย และรายงานใหนายกเทศมนตรีทราบ
เพื่อพิจารณา ดังนี้
๖.๑.๑ กรณีที่เห็นวาครูผูชวยมีผลการประเมินการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขมต่ํากวาเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด (ครั้งที่ ๑-๔ ตอง
ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ร อ ยละ ๕๐ และครั้ ง ที่ ๕-๘ ต อ งผ า นเกณฑ 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
ยังต่ํากวาเกณฑการประเมินผลการพัฒนาที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด ใหนายกเทศมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล สั่งใหครูผูชวยนั้นออกจากราชการ
๖.๑.๒ กรณีที่ครูผูชวยมีผลการประเมินการเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขมต่ํากวาเกณฑการประเมินผลการพัฒนาที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด และ
นายกเทศมนตรีมีความเห็นเชนเดียวกับคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ใหนายกเทศมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสั่งใหครูผชู วยผูนั้นออกจากราชการ
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- ๒๑ ๖.๑.๓ กรณีที่เห็นวาครูผูชวยมีผลการประเมินการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขมเปนไปตามเกณฑการประเมินผลการพัฒนาที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
ใหมีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมตอไปจนครบสองป
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 ไดคะแนนผานการประเมินตามหลักเกณฑที่
กําหนด (ครั้งที่ ๑-๔ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ และครั้งที่ ๕-๘ ไมนอยกวารอยละ ๖๐)
๓. เห็นควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ โดยใหมีผลวันถัดจาก
วันครบกําหนดการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ ทั้งนี้ลําดับที่ 1 ตั้งแตวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ลําดับที่ 2 และลําดับที่ 4 ตั้งแตวันที่ 30
ธันวาคม 2559 และลําดับที่ 3 ตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เปนตนไป
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- ๒๒ 5.8 เรื่ อ งการนํ า คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทมาเที ย บเป น ประสบการณ ก ารบริ ห ารเพื่ อ ลด
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงบริหาร
เรื่องเดิม
ตามที่ ก.ท.จ. ในการประชุ มครั้งที่ 11/2559 เมื่อวั น ที่ 16 พฤศจิ กายน 2559
ไดมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด
การประเมิ น ผล และผลงานที่ เ ป น ผลสั ม ฤทธิ์ จ ากการนํ า ความรู ที่ ไ ด ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโทของ
นางสาวศศิรธา เรืองรอง ตําแหน ง หัวหนาฝายบริห ารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ตน) เทศบาล
ตําบลเขานอย มาเทียบเปนประสบการณการบริหารเพื่อนํามาลดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงบริหารในการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นเพื่อรายงาน ก.ท.จ. มีมติตอไป นั้น
ขอเท็จจริ ง
คณะอนุกรรมการฯ ไดต รวจสอบคุณ สมบัติแ ละตรวจประเมิน การจัด ทําคํารับ รอง
การปฏิบัติร าชการ ตัว ชี้วัด การประเมิน ผล และผลงานที่เปนผลสัมฤทธิ์จากการนําความรูที่ไดศึกษาในระดับ
ปริญญาโทมาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการแลวปรากฏผลดังนี้
๑) นางสาวศศิธาร เรืองรอง ไดรับวุฒิ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
และไดดํารงตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานคลัง ระดับ 6 และระดับตน รวมกันมาแลว 2 ป 8 เดือน (18 มี.ค.57)
๒) นางสาวศศิธาร เรื องรอง ได แสดงถึงการนํ าความรูที่ ไดรั บจากการศึ กษาในระดั บ
ปริญญาโทมาจัด ทําเปน คํารับ รองปฏิบัติร าชการในหนาที่ความรับ ผิด ชอบของหัว หนาฝายบริห ารงานคลัง
4 มิติ จํานวน 13 ตัวชี้วัด
๓) ผลงานที่เปนผลสัมฤทธิ์จากการนําความรูในระดับปริญญาโทมาใชในการปฏิบัติงาน
ของนางสาวศศิธาร เรืองรอง ไดนําเสนอผลงานซึ่งเปนผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานจากการนําความรูในระดับ
ปริญ ญาโทมาใช ในการปฏิ บั ติ งาน โดยการนํ ากรอบแนวคิด เกี่ย วกับ หลั กในการบริห ารการคลั งขององคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่น 4 ประการ ได แ ก หลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ หลั ก ความเสมอภาค หลั ก สุ ข ภาพของฐานะ
ทางการเงิน และหลักการตรวจสอบสาธารณะ มาใชในการปฏิบัติงานเพื่อบริหารการจัดเก็บรายไดของเทศบาล
ทําใหประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดในป 2559 เมื่อเทียบกับป 2558 เทศบาลสามารถจัดเก็บรายไดเพิ่ม
มากขึ้นคิดเปนรอยละ 5.54 (เปนเงิน 266,645 บาท)
คณะอนุ ก รรมการฯ พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า ผู ข อรั บ การประเมิ น เป น ผู ที่ มี ค วามรู
ความสามารถ นําความรูที่ไดศึกษาในระดับปริญญาโทมาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการที่กอใหเกิดผลดีตอเทศบาลหรือ
ประชาชน จึงเห็นควรใหนําคุณวุฒิปริญญาโทที่ไดรับมาเทียบเปนประสบการณในการบริหารเพื่อลดระยะเวลา
การดํารงตําแหนงได
(รายละเอียดตัวชี้วัด และผลการประเมินของคณะกรรมการตามเอกสารแนบ)
ขอระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขในการนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณการบริหาร เพื่อลดระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๖ ใหผูประสงคขอนําคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงมาเทียบเปนประสบการณการบริหารเพื่อประโยชนในการคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงบริหารในระดับที่สูงขึน้
ดําเนินการ ดังนี้
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- ๒๓ ๖.๑ จัดทําแผนหรือคํารับรองการปฏิบัติราชการที่แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาองคกร
และตัวชี้วัดความสําเร็จทั้งทางดานประสิทธิภาพและคุณภาพของงานที่จะเกิดขึ้น อันเปนประโยชนตอองคกรและประชาชน
๖.๒ จัดทําผลงานอยางนอย ๑ ผลงาน ที่เปนผลสัมฤทธิ์จากการนําความรูที่ไดศึกษาใน
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทามาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการที่กอใหเกิดผลดีตอเทศบาลหรือประชาชน
๖.๓ การยื่นผลงานตามขอ ๖.๑ และขอ ๖.๒ ใหยื่นไดภายใน ๖ เดือนกอน
ดํารงตําแหนงในสายงานนักบริหารงานนั้นครบ ๓ ป ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่กําหนด
ขอ ๗ ให ก.ท.จ. ตรวจประเมินผลงานตามขอ ๖.๑ และขอ ๖.๒ ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ไดรับยื่นผลงาน
ขอ ๘ เมื่อ ก.ท.จ. เห็นชอบใหนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณเพื่อลด
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงบริหารเปนเวลา ๑ ป ไดแลว ใหรายงานผลตอสํานักงาน ก.ท. เพื่อตรวจสอบและ
ออกหนังสือรับรอง ใหแกผูผานการประเมินเทียบประสบการณบริหารดังกลาว นําไปประกอบการสมัครสอบ
คัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
5.9 เรื่อง การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลกรณีไมมีผูบริหารทองถิ่น
ผูชวยเลขานุก าร
เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี ขอความเห็นชอบใหปลัดเทศบาลตําบลปากน้ํา
ปราณ ปฏิบ ัต ิห นา ที่น ายกเทศมนตรีตํ า บลปากน้ํ า ปราณ ทํ า หนา ที ่เ กี่ย วกับ การบริห ารงานบุค คลของ
เทศบาล ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การ
ไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเปนการชั่วคราว ขอที่ 11 ในกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นครบวาระหรือ
วางลง ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติหนาที่นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเทศบาลตําบลปากน้ํา
ปราณ มีความประสงคใหปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาที่นายกเทศบาลมนตรีในงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
เนื่องจากนายกเทศมนตรีไดเสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560
ขอระเบียบ
๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 48 ปญจทศ วรรคสอง
ในระหวางไมนายกเทศมนตรี ใหปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรี
เทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
๒. ประกาศประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่
10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเปนการชั่วคราว
ขอ 11 ในกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นครบวาระหรือวางลง ใหปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นปฏิบัติหนาที่นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในกรณี ที่ กฎหมายกําหนดให การบริ หารงานบุ คคลเรื่องใดเป นอํานาจหน าที่ ของ
ผู บริหารทองถิ่น ปลั ดองค กรปกครองส วนท องถิ่นจะทําหน าที่ ตามวรรคหนึ่ งได ต อเมื่ อได รับความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล แลวแตกรณีกอน
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- ๒๔ ความเห็น
ฝายเลขานุการ พิจารณาแลวเพื่อใหการบริหารงานบุคคลของเทศบาลกรณีไมมีผูบริหาร
ท องถิ่ น สามารถดํ าเนิ น ไปได อย างต อเนื่ อง จึ งเห็ น ควรให ป ลั ด เทศบาลตํ าบลปากน้ํ าปราณ ปฏิ บั ติ ห น าที่
นายกเทศมนตรีทําหนาที่ในการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลขอเทศบาลไดในทุกกรณี ยกเวน กรณีการสอบแขงขัน
การสอบคัดเลือก การคัดเลือกผูบริหารใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น หากมีความจําเปนตองดําเนินการใหเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการที่จะแตงตั้งเปนคณะกรรมการในการดําเนินการให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบกอน
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบตามทีฝ่ ายเลขานุการเสนอ
5.10 เรื่อง การประเมินพนักงานครูเทศบาลเพื่อใหไดรับเงินเดือนและมีวิทยฐานะระดับ

ชํานาญการ
ผูชวยเลขานุการ
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ อําเภอเมืองฯ เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิ น และ
เทศบาลตําบลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี รายงานขอความเห็นชอบใหพนักงานครูเทศบาลไดรับเงินเดือนและมี
วิทยฐานะระดับชํานาญการ จํานวน 5 ราย ดังนี้
1. นางสาวจารุ ว รรณ พรหมดวง วุ ฒิ ศษ.บ. (สั ง คมศึ ก ษา) ตํ า แหน ง ครู เลขที่
ตําแหนง 16230-2 รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ อัตราเงินเดือนขั้น 24,750 บาท (1 ต.ค.59) โรงเรียนเทศบาล
วัดธรรมิการาม(ปยแหวนรังสรรค) กองการศึกษา เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ ซึ่งดํารงตําแหนงครู เมื่อวันที่ 2
สิ งหาคม 2553 และผ านการประเมิ นด านวิ นั ย คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิ ชาชี พ ด านคุณภาพ
การปฏิ บั ติ งาน และด านผลงานที่ เกิดจากการปฏิ บั ติ หน าที่ จากกรรมการแต ละด านได คะแนนเฉลี่ ยไม ต่ํ ากว า
รอยละ 65 เพื่อใหมีวิทยฐานะในระดับครูชํานาญการ ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ขั้น 24,930 บาท เลขที่
ตําแหนงและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕9
2. นางสาวมุ ทิ ต า พรมพงศ วุ ฒิ ศษ.ม. (การบริ ห ารการศึ กษา) ตํ าแหน งครู เลขที่
ตําแหนง 16238-2 รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ อัตราเงินเดือนขั้น 22,450 บาท(1 ต.ค.59) โรงเรียนเทศบาล
บานคาย กองการศึกษา เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ ซึ่งดํารงตําแหนงครู เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 และ
ผานการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน และดาน
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จากกรรมการแตละดานไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 เพื่อใหมีวิทยฐานะ
ในระดับครูชํานาญการ ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ขั้น 22,460 บาท เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕9
3. นายอาทิ ต ย ไล ส มบุ ญ วุ ฒิ ศษ.ม. (การบริ ห ารการศึ ก ษา) ตํ าแหน งครู เลขที่
ตําแหนง 04776-2 รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ อัตราเงินเดือนขั้น 23,360 บาท(1 ต.ค.59) โรงเรียนเทศบาล
บานเขาเตา กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งดํารงตําแหนงครู เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 และผานการ
ประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน และดานผลงานที่เกิด
จากการปฏิ บั ติ หน าที่ จากกรรมการแตละดานไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากว ารอยละ 65 เพื่อให มีวิทยฐานะในระดับ
ครู ชํ านาญการ ให ได รั บเงินเดื อนอันดั บ คศ.๒ ขั้น 23,450 บาท เลขที่ ตํ าแหน งและสั งกั ดเดิ ม ตั้ งแต วั นที่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๕9
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- ๒๕ 4. นางกั ญญณั ช หว านพื ช วุ ฒิ ค.บ.(จิ ตวิ ทยาและการแนะแนว) ตํ าแหน งครู เลขที่
ตําแหนง 19858-2 รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ อัตราเงินเดือนขั้น 25,240 บาท(1 ต.ค.59) โรงเรียนเทศบาล
ปราณบุรี(บานปลายน้ํา) กองการศึกษา เทศบาลตําบลปราณบุรี ซึ่งดํารงตําแหนงครู เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550
และผานการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน และดาน
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จากกรรมการแตละดานไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 เพื่อใหมีวิทยฐานะ
ในระดับครูชํานาญการ ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ขั้น 25,440 บาท เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕9
5. นางสรั ญ ญา วั ฒ นวงศ สุ โข วุ ฒิ ศษ.ม.(การบริ หารการศึ กษา) ตํ าแหน งครู เลขที่
ตําแหน ง 33977-2 รั บ เงิน เดื อนในอัน ดั บ คศ.๑ อัต ราเงิน เดื อนขั้น 22,450 บาท(1 ต.ค.59) โรงเรี ย น
เทศบาลปราณบุรี(บ านปลายน้ํา) กองการศึกษา เทศบาลตําบลปราณบุ รี ซึ่งดํารงตําแหน งครู เมื่อวันที่ 17
พฤษภาคม 2555 และผานการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณภาพ
การปฏิบัติงาน และดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จากกรรมการแตละดานไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา
รอยละ 65 เพื่ อให มีวิ ทยฐานะในระดั บ ครูชํ านาญการ ให ได รับ เงิน เดื อนอัน ดั บ คศ.๒ ขั้น 22,460 บาท
เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕9
ขอระเบียบ
1. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ เรื่ อ ง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 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
(๓) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้นยอนหลัง 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 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
โดยพิจารณาจาก
- การมีวินัย
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
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- ๒๖ - 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 และเอกสารรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ที่ผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอ
๓.๑.๔ เกณฑการตัดสิน
ผู ที่ผ านเกณฑ การประเมิน ต องได คะแนนแต ล ะด า นจาก
กรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ย ไมต่ํากวารอยละ ๖๕
๓.๑.๕ วิธีการดําเนินการ
(๑) ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมิน
ยื่นคําขอ 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 ตําแหนงครูที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวา
ครูชํานาญการ
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
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- ๒๗ กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการ
ตามที่กําหนดได ให ก.ท.จ. พิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสม
(๔) ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมินใหเสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วัน
นั บตั้ งแต วั นที่ ๓๐ เมษายน หรื อวั นที่ ๓๑ ตุ ลาคม ของป นั้ นๆ แล วแต กรณี โดยให ประเมิ นให ครบทุ กด าน
พรอมบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดนจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานใน
แบบรายงานผลการประเมินทายหลักเกณฑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
(๕) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหเทศบาล
นําผลการประเมินตามแบบรายงานสรุปผลการประเมินทายหลักเกณฑ เสนอ ก.ท.จ.พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่
ผานเกณฑการประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ และผลการพิจารณาของ ก.ท.จ. ถือเปนอันสิ้นสุด
ทั้งนี้ กอนเสนอขอความเห็ น ชอบ ก.ท.จ. ให สํ านั กงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณ สมบั ติ ของผู ยื่ น คําขอรับ การ
ประเมินและการดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด
๓.๑.๖ การแตงตั้ง
ใหนายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. ออกคําสั่ง
แตงตั้งพนักงานครูเทศบาล ที่ผานการประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการ และใหไดรับเงิน
วิทยฐานะครูชํานาญการ 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
๓.๑.๗ การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบ
ภายใน ๕ วันทําการนับตั้งแตวันออกคําสั่ง
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
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบ
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- ๒๘ 5.11 เรื่อง ผลการประเมินคางานเพื่อปรับปรุงตําแหนงพนักงานเทศบาลประเภทอํานวยการ
ทองถิ่นใหสูงขึ้นเปนระดับกลาง
ตนเรื่อง
1. เทศบาลตําบลหนองพลับ ขอความเห็นชอบปรับปรุงตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน) เลขที่ตําแหนง 29-2-11-2105-001 กองสวัสดิการสังคม
ใหสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับเปนผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง) เลขที่
ตําแหนงและสังกัดเดิม โดยเทศบาลตําบลหนองพลับ ไดผานเกณฑภาระคาใชจายดานบุคคลตามมาตรา 35
ในปงบประมาณที่ผานมาและในปที่ขอปรับปรุงตําแหนงเฉลี่ยแลวคิดเปนรอยละ 33.08 และมีรายไดรวมเงิน
อุดหนุนทั่วไปที่นํามาตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณในปงบประมาณป 2559 ที่ผานมา จํานวน 40,837,085 บาท
จึงตองประเมินคางานตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนดตอไป
2. เทศบาลตํ า บลปากน้ํ า ปราณ ขอความเห็ น ชอบปรั บ ปรุ ง ตํ าแหน งพนั ก งาน
เทศบาล ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น ใหสูงขึ้นจากระดับตนเปนระดับกลางจํานวน 2 ตําแหนง ดังนี้
1) ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับตน) ตําแหนง
เลขที่ 29-2-04-2102-001 ใหสูงขึ้นเปนระดับกลาง เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม
2) ตําแหนงผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
ตําแหนงเลขที่ 29-2-07-2101-004 ใหสูงขึ้นเปนระดับกลาง เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม
โดยเทศบาลตําบลหนองพลับ ไดผานเกณฑภาระคาใชจายดานบุคคลตามมาตรา 35
ในปงบประมาณที่ผานมาและในปที่ขอปรับปรุงตําแหนงเฉลี่ยแลวคิดเปนรอยละ 33.45 และมีรายไดรวมเงิน
อุดหนุนทั่วไปที่นํามาตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณในปงบประมาณที่ผานมา จํานวน 48,970,327.56 บาท
จึงตองประเมินคางานตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนดตอไป
ขอเท็จจริง
คณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดในมิติการประเมินคางานตามมติ ก.ท.จ. ในการประชุม
ครั้ งที่ 12/2559 เมื่อ วั น ที่ 26 ธั น วาคม 2559 ได ป ระเมิน ตั ว ชี้ วั ด ในมิ ติ การประเมิน ค างานของกอง
สวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลหนองพลับ กองวิชาการและแผนงาน และกองคลัง เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ
เสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏผลดังนี้
๑. ผลการประเมินคางานตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ทต.หนองพลับ
ลําดับที่
องคประกอบ
1
ความรูและทักษะที่จําเปนในงาน
1.1 ลักษณะงาน
1.2 การบริหารงานการจัดการ
1.3 การสื่อสารและปฏิสัมพันธ
2
การคิดและการตัดสินใจแกไขปญหา
2.1 การปฏิบตั ิงานและการตัดสินใจแกไขปญหา
2.2 ความทาทายในความคิดหรือความคิดสรางสรรค
3
ดานภาระความรับผิดชอบ
3.1 อิสระในการปฏิบตั ิงาน
3.2 ขอบเขตผลกระทบของงาน
3.3 อํานาจหนาที่ไดรับ/ขอบเขตความรับผิดชอบ
คะแนนรวม

คะแนน
350
150
100
100
250
100
150
400
100
150
150
1,000

ผลการประเมิน
218
80
53
85
200
85
115
321
90
127
104
739
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- ๒๙ ๒. ผลการประเมินคางานตําแหนงผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ทต.ปากน้ําปราณ
ลําดับที่
องคประกอบ
1 ความรูและทักษะที่จําเปนในงาน
1.1 ลักษณะงาน
1.2 การบริหารงานการจัดการ
1.3 การสื่อสารและปฏิสัมพันธ
2 การคิดและการตัดสินใจแกไขปญหา
2.1 การปฏิบัติงานและการตัดสินใจแกไขปญหา
2.2 ความทาทายในความคิดหรือความคิดสรางสรรค
3 ดานภาระความรับผิดชอบ
3.1 อิสระในการปฏิบัติงาน
3.2 ขอบเขตผลกระทบของงาน
3.3 อํานาจหนาที่ไดรับ/ขอบเขตความรับผิดชอบ
คะแนนรวม

คะแนน
350
150
100
100
250
100
150
400
100
150
150
1,000

ผลการประเมิน
205
75
53
77
200
85
115
296
77
115
104
701

๓. ผลการประเมินคางานตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง ทต.ปากน้ําปราณ
ลําดับที่
องคประกอบ
1 ความรูและทักษะที่จําเปนในงาน
1.1 ลักษณะงาน
1.2 การบริหารงานการจัดการ
1.3 การสื่อสารและปฏิสัมพันธ
2 การคิดและการตัดสินใจแกไขปญหา
2.1 การปฏิบัติงานและการตัดสินใจแกไขปญหา
2.2 ความทาทายในความคิดหรือความคิดสรางสรรค
3 ดานภาระความรับผิดชอบ
3.1 อิสระในการปฏิบัติงาน
3.2 ขอบเขตผลกระทบของงาน
3.3 อํานาจหนาที่ไดรับ/ขอบเขตความรับผิดชอบ
คะแนนรวม

คะแนน
350
150
100
100
250
100
150
400
100
150
150
1,000

ผลการประเมิน
211
75
59
77
181
77
104
296
77
115
104
688

ขอระเบียบ
1. หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว77 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
เรื่อง แนวทางการปรับปรุงตําแหนงสายงานผูบริหารระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง
1.4 การกําหนดหรือปรับปรุงตําแหนงหัวหนาสวนราชการเปนตําแหนงประเภท
อํานวยการทองถิ่นระดับกลางตองผานการประเมินคางานตามที่ ก.ท. กําหนดนั้น ใหถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดขนาดเทศบาล
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- ๓๐ และการกําหนดระดั บ ตํ าแหน งผู บ ริ ห ารของเทศบาล(แก ไขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2553 ลงวั น ที่ 12
พฤษภาคม 2553 และประเมิน คางานตามหนั งสื อสํ านั กงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 141 ลงวัน ที่ 21
กันยายน 2550 และสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 142 ลงวันที่ 21 กันยายน 2550 เรื่องหลักเกณฑ
การจัดตั้งหรือปรับปรุงสวนราชการเปน “สํานัก” หรือ “กอง” โดยอนุโลม
2. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ เรื่ อ ง
หลักเกณฑการจัดตั้งหรือปรับปรุงสวนราชการเปน “สํานัก” หรือ “กอง” ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550
ขอ 7 เกณฑและตัวชี้วัดในมิติปริมาณงาน มิติคุณภาพงาน มิติการพัฒนาองคกร
และมิติการประเมินคางาน ใหเปนไปตามที่สํานักงาน ก.ท. กําหนด
3. เกณฑและตัวชี้วัดในมิติปริมาณงาน มิติคุณ ภาพงาน มิติการพัฒนาองคกร
และมิติการประเมินคางาน
มิติการประเมินคางาน
หลั ก เกณฑ ก ารประเมิ น ค างานนี้ เป น เกณฑ ใช พิ จ ารณาลั ก ษณะหน าที่ ค วาม
รับผิดชอบ คุณภาพ ความยุงยากของงาน โดยมีองคประกอบในการประเมินคางาน ดังนี้
องคประกอบดานความรูและทักษะที่จําเปนในงาน
องคประกอบที่ 1 ลักษณะงาน
(150 คะแนน)
องคประกอบที่ 2 การบริหารงานการจัดการ
(100 คะแนน)
องคประกอบที่ 3 การสื่อสารและปฏิสัมพันธ
(100 คะแนน)
องคประกอบดานการคิดและการตัดสินใจแกไขปญหา
องคประกอบที่ 4 การปฏิบัติงานและการตัดสินใจแกไขปญหา (100 คะแนน)
องคประกอบที่ 5 ความทาทายในความคิดหรือความคิดสรางสรรค (150 คะแนน)
องคประกอบดานภาระความรับผิดชอบ
องคประกอบที่ 6 อิสระในการปฏิบัติงาน
(100 คะแนน)
องคประกอบที่ 7 ขอบเขตผลกระทบของงาน
(150 คะแนน)
องคประกอบที่ 8 อํานาจหนาที่ไดรับ/ขอบเขตความรับผิดชอบ (150 คะแนน)
รวม 1,000 คะแนน
เกณฑการกําหนดระดับตําแหนง
คะแนนรวม

ระดับ

ตั้งแต 360 คะแนนขึ้นไป
6
ตั้งแต 460 คะแนนขึ้นไป
7
ตั้งแต 600 คะแนนขึ้นไป
8
ตั้งแต 760 คะแนนขึ้นไป
9
4. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกําหนดขนาดเทศบาลและการกําหนดระดับตําแหนงผูบริหารของเทศบาล(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553
การกําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือเทียบเทา ระดับ 8 เทศบาลมีรายได
รวมเงินอุดหนุนทั่วไปในปงบประมาณที่ผานมาตั้งแต 40 ลานบาทขึ้นไป (ไมรวมเงินกู)
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- ๓๑ ความเห็น
ฝ ายเลขานุ ก าร พิ จ ารณาผลการประเมิ น ค างานแล ว เห็ น ว า กองสวั ส ดิ การสั งคม
เทศบาลตําบลหนองพลับ ไดคะแนนรวม 739 คะแนน ซึ่งผานเกณฑการกําหนดตําแหนงผูอํานวยการกองเปน
ระดับกลาง จึงเห็นควรใหปรับปรุงตําแหนงผูอํานวยการกองใหสูงขึ้นเปนระดับกลางได
รายละเอียดการประเมินตามเอกสารที่แนบ
จึงเสนอตอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560
5.12 เรื่องการปรับปรุงแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ๓ ป
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
เรื่องเดิม
ก.ท.จ. ในการประชุ มครั้ งที่ 12/2559 เมื่อวั น ที่ 26 ธั น วาคม 2559 ได มีม ติ
แต งตั้ งคณะอนุ กรรมการพิ จารณากลั่ น กรองการจั ดทํ าและปรั บ ปรุ งแผนอั ต รากํ าลั งพนั กงานเทศบาลและ
พนักงานจาง 3 ป เพื่อพิจารณากลั่นกรองเหตุผลความจําเปนในการตองการกําลังคนในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หนาที่ กอนเสนอ ก.ท.จ. พิจารณามีมติตอไป
ขอเท็จจริง
เทศบาลในเขตพื้ นที่ ได วิเคราะห ภารกิจหน าที่ ปริมาณงาน คุณภาพงาน ความต องการ
อัตรากําลังในการปฏิบัติงานประจําป 2560 แลวบางเทศบาลมีภารกิจเพิ่มขึ้น มีความตองการอัตรากําลังเพิ่มขึ้น
ในขณะที่บางเทศบาลมีอัตรากําลังที่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน จึงขอยุบเลิกอัตรากําลังเพื่อควบคุมภาระคาใชจาย
มิใหสูงเกินความจําเปน ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่น กรองการจัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง 3 ป ไดพิจารณาเสร็จเรียบรอยแลวมีความเห็น ดังนี้
1. เทศบาลตําบลไรใหม
ที่

เทศบาล

1.

เทศบาลตําบลไรใหม

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม
97

อัตรากําลังที่ตองใช
(เพิ่ม/ลด)
ป
ป
ป
58 ๕9
60
96 97
99
(-1+3)

งบ
ประมาณรายจาย
ป ๒๕๕8 - 2560
(บาท)
50,499,970
53,341,000
62,987,450

คาใชจาย
(รอยละ)

ตําแหนงที่ปรับเพิ่ม/ลด

34.62 สํานักปลัดเทศบาล
30.51 ๑) ขอปรับลดลูกจางประจําตําแหนงพนักงาน
พิมพดดี 1 อัตรา
32.81
กองคลัง
๒) ขอปรับเพิ่มตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน
การเงินและบัญชี 1 อัตรา
กองชาง
๓) ขอปรับเพิ่มตําแหนงพนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา
กองการศึกษา
๔) ขอปรับเพิ่มตําแหนงผูชวยครู 1 อัตรา
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- ๓๒ 2. เทศบาลตําบลรอนทอง
ที่
2.

เทศบาล
เทศบาลตําบล
รอนทอง

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม
89

อัตรากําลังที่ตองใช
(เพิ่ม/ลด)
ป
ป
ป
58 ๕9
60
89 89
98
(-2+11)

งบ
ประมาณรายจาย
ป ๒๕๕8 - 2560
(บาท)
47,000,000
50,000,000
66,650,000

คาใชจาย
(รอยละ)

ตําแหนงที่ปรับเพิ่ม/ลด

38.84 สํานักปลัด
38.72 1) ขอปรับเพิ่มตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
2) ขอปรับเพิ่มตําแหนงเจาพนักงานปองกันและ
32.96
บรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา
3) ขอปรับเพิ่มตําแหนงพนักงานขับรถยนต
(สวนกลาง) 1 อัตรา
4) ขอปรับเพิ่มแมบาน จํานวน 1 อัตรา
กองคลัง
5) ขอปรับเพิ่มตําแหนงคนงานทั่วไป 1 อัตรา
กองชาง
๖) ขอปรับลดตําแหนงผูชวยนายชางโยธา 1 อัตรา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
7) ขอปรับลดตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
8) ขอปรับเพิ่มตําแหนงเจาพนักงาน
สาธารณสุข 1 อัตรา
9) ขอปรับเพิ่มตําแหนงคนงานประจํารถยนต
กูชีพ (EMS) 1 อัตรา
10) ขอปรับเพิ่มตําแหนงคนงานทั่วไป 2 อัตรา
กองการศึกษา
11) ขอปรับเพิ่มตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
1 อัตรา
12) ขอปรับเพิ่มตําแหนงผูดูแลเด็ก 1 อัตรา

3. เทศบาลตําบลบางสะพานนอย
ที่

เทศบาล

3.

เทศบาลตําบล
บางสะพานนอย

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม
59

อัตรากําลังที่ตองใช
(เพิ่ม/ลด)
ป
ป
ป
58 ๕9
60
59 59
59
(-1+1)

งบ
ประมาณรายจาย
ป ๒๕๕8 - 2560
(บาท)
31,079,134
31,077,650
36,846,572

คาใชจาย
(รอยละ)

ตําแหนงที่ปรับเพิ่ม/ลด

38.36 สํานักปลัด
36.58 1) ขอปรับลดตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ
1 อัตรา
32.11 2) ขอปรับเพิ่มตําแหนงผูชวยนักปองกันบรรเทา
สาธารณภัย 1 อัตรา
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- ๓๓ 4. เทศบาลตําบลเขานอย
ที่

เทศบาล

4.

เทศบาลตําบล
เขานอย

กรอบ
อัตรากําลังที่ตองใช
อัตรา
(เพิ่ม/ลด)
กําลัง
ป
ป
ป
เดิม 58 ๕9
60
110 110 110 116
(+6)

งบ
ประมาณรายจาย
ป ๒๕๕8 - 2560
(บาท)
57,110,910
70,000,000
75,650,000

คาใชจาย
(รอยละ)
35.82
27.41
28.84

ตําแหนงที่ปรับเพิ่ม/ลด
สํานักปลัดเทศบาล
1) ขอปรับเพิ่มนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
กองคลัง
2) ขอปรับเพิ่มตําแหนงคนงานทั่วไป 2 อัตรา
กองชาง
3) ขอปรับเพิ่มตําแหนงนายชางโยธา 1 อัตรา
กองการศึกษา
4) ขอปรับเพิ่มนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
กองสวัสดิการสังคม
5) ขอปรับเพิ่มตําแหนงนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา

5. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ
ที่

เทศบาล

5.

เทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ

กรอบ
อัตรากําลังที่ตองใช
อัตรา
(เพิ่ม/ลด)
กําลัง
ป
ป
ป
เดิม 58 ๕9
60
361 361 361 361
(-4+4)

งบ
ประมาณรายจาย
ป ๒๕๕8 - 2560
(บาท)
137,578,900
183,633,320
207,738,800

คาใชจาย
(รอยละ)

ตําแหนงที่ปรับเพิ่ม/ลด

39.02 สํานักปลัดเทศบาล
32.16 1) ขอปรับลดตําแหนงเจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา
28.93 2) ขอปรับเพิม่ ตําแหนงเจาพนักงานเทศกิจ 1 อัตรา
กองคลัง
3) ขอปรับลดตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บ
รายได 1 อัตรา
4) ขอปรับเพิ่มตําแหนงผูชวยนายชางโยธา 1 อัตรา
5) ขอปรับเพิ่มตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ 1 อัตรา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
6) ขอปรับเพิ่มตําแหนงหัวหนาฝายบริการ
สาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ
ระดับตน) 1 อัตรา
7) ขอปรับลดตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข
1 อัตรา
กองชาง
8) ขอปรับลดเจาพนักงานสวนสาธารณะ 1 อัตรา
หมายเหตุ : คาใชจายบุคคลเฉลี่ยรอยละ 30.54
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- ๓๔ 6. เทศบาลเมืองหัวหิน
ที่
6.

กรอบ
อัตรากําลังที่ตองใช
อัตรา
(เพิ่ม/ลด)
เทศบาล
กําลัง
ป
ป
ป
เดิม
58
๕9
60
เทศบาลเมือง 1,238 1,045 1,238 1,218
หัวหิน
(-21+1)

งบ
ประมาณรายจาย
ป ๒๕๕8 - 2560
(บาท)
648,105,200
713,374,632
722,693,243

คาใชจาย
(รอยละ)
32.06
31.14
30.54

ตําแหนงที่ปรับเพิ่ม/ลด
เทศบาลเมืองหัวหิน ไดวิเคราะหภารกิ จ หนาที่
รับผิดชอบของสวนราชการตาง ๆ แลว ในป 2560
มีความตองการอัตรากําลังในการปฏิบัติงาน โดย
ขอปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ดังนี้
สํานักปลัด
1) ขอปรับลดตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 1 อัตรา
2) ขอปรับลดตําแหนงนักจัดการงานทะเบียนฯ
1 อัตรา
3) ขอปรับลดตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน
สงเสริมการทองเที่ยว 1 อัตรา
4) ขอปรับลดตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ
1 อัตรา
5) ขอปรับลดตําแหนงคนงาน 2 อัตรา
กองคลัง
6) ขอปรับลดตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ 2 อัตรา
7) ขอปรับเพิ่มตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
สํานักการชาง
8) ขอปรับลดตําแหนงผูชวยสถาปนิก 1 อัตรา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
9) ขอปรับลดตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 1 อัตรา
10) ขอปรับลดตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาล
1 อัตรา
11) ขอปรับลดตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ 3 อัตรา
12) ขอปรับลดตําแหนงผูชวยสัตวแพทย 1 อัตรา
กองการศึกษา
13) ขอปรับลดตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 1 อัตรา
กองชางสุขาภิบาล
๑4) ขอปรับลดตําแหนงนายชางไฟฟา 1 อัตรา
15) ขอปรับลดตําแหนงผูชวยนายชางไฟฟา 1 อัตรา
กองสวัสดิการสังคม
16) ขอปรับลดตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 1 อัตรา
กองการแพทย
17) ขอปรับลดตําแหนงนายแพทย 1 อัตรา
18) ขอปรับลดตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข
1 อัตรา
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- ๓๕ 7. เทศบาลตําบลบานกรูด
ที่

เทศบาล

7.

เทศบาลตําบล
บานกรูด

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม
66

อัตรากําลังที่ตองใช
(เพิ่ม/ลด)
ป
ป
ป
58 ๕9
60
66 66
66
(-1+1)

งบ
ประมาณรายจาย
ป ๒๕๕8 - 2560
(บาท)
35,357,800
37,125,690
44,000,000

คาใชจาย
(รอยละ)

ตําแหนงที่ปรับเพิ่ม/ลด

36.27 สํานักปลัด
37.07 1) ขอกําหนดตําแหนงหัวหนาฝายอํานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 1 อัตรา
32.13 2) ขอปรับลดตําแหนงเจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา
หมายเหตุ : คาใชจายบุคคลเฉลี่ยรอยละ 34.60

8. เทศบาลตําบลไรเกา
ที่

เทศบาล

8.

เทศบาลตําบลไรเกา

กรอบ
อัตรากําลังที่ตองใช
อัตรา
(เพิ่ม/ลด)
กําลัง
ป
ป
ป
เดิม 58 ๕9
60
124 124 124 128
(-1+5)

งบ
ประมาณรายจาย
ป ๒๕๕8 - 2560
(บาท)
62,000,000
66,000,000
82,750,000

คาใชจาย
(รอยละ)

ตําแหนงที่ปรับเพิ่ม/ลด

32.93 สํานักปลัด
36.98 1) ตัดโอนตําแหนงคนงานพรอมคนครอง
ตําแหนง(นายสุวัฒ น สามเกลีย ว) ไปสังกั ด
31.89
กองการศึกษา
กองคลัง
2) ตั ด โอนตํ า แหน ง เจ า พนั ก งานพั ส ดุ ซึ่ ง เป น
ตําแหนงวาง ไปสังกัดกองชาง
3) ปรับลดตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 อัตรา
4) ตั ด โอนตํ า แหน ง คนงานพร อ มคนครอง
ตําแหนง(น.ส.ณั ทฐชยา ปุมเพชร) ไปสังกั ด
สํานักปลัดเทศบาล
กองชาง
5) ตั ด โอนตํ า แหน ง คนงานพร อ มคนครอง
ตําแหนง(น.ส.มะลิวัลย เปลี่ย นสี) ไปสัง กั ด
สํานักปลัดเทศบาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
6) เพิ่มตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 1 อัตรา
7) ตั ด โอนตํ า แหน ง คนงานพร อ มคนครอง
ตําแหนง(น.ส.วรินทร จิระภัทรธนะโชติ) ไป
สังกัดกองคลัง
8) ตั ด โอนตํ า แหน ง คนงานพร อ มคนครอง
ตําแหนง(นายบรรชา พรมสะอาด) ไปสังกัดกองชาง
9) ปรับเพิ่มคนงานทั่วไป 1 อัตรา
กองการศึกษา
10) ตั ด โอนตํ า แหน ง คนงานพร อ มคนครอง
ตํ าแหน ง(นางคมแก ว เที่ ย งแท ) ไปสั ง กั ด
กองวิชาการและแผนงาน
11) ขอปรับเพิ่มตําแหนงผูชวยครู 2 อัตรา
12) ขอปรับเพิ่มตําแหนงผูดูแลเด็ก 1 อัตรา
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- ๓๖ ขอระเบียบ
1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ขอ ๑๔ การกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาลในสวนราชการวาจะมีตําแหนงใด ระดับใด
อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด โดยใหเทศบาลจัดทําเปนแผนอัตรากําลังของเทศบาล เพื่อเปนกรอบใน
การกําหนดตําแหนง และการใชตําแหนงพนักงานเทศบาล โดยเสนอให ก.ท.จ.พิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาลตามวรรคหนึง่ ใหเทศบาลคํานึงถึงภารกิจ อํานาจ
หนาที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระ
คาใชจายของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอุดหนุนที่จะตองจายในดานบุคคล
ขอ ๑๗ ใหคณะกรรมการจัด ทําแผนอัตรากําลังของเทศบาล จัดทําแผนอัตรากําลั ง
โดยใหคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาที่ตามกฎหมายวากําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามกฎหมายวาดวยเทศบาล ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน
และปริมาณงานของสวนราชการตาง ๆ ในเทศบาล ตลอดทั้งภาระคาใชจายของเทศบาลและของรัฐในหมวด
เงิน อุด หนุ น ที่ จ ะต องจ ายในด านบุ ค คลและการจั ด สรรเงิน งบประมาณของเทศบาล โดยกําหนดเป น แผน
อัต รากํ าลั งของเทศบาล ในระยะเวลา ๓ ป และแผนอัต รากําลั งดั งกล าวอย างน อ ยจะต องประกอบด ว ย
สาระสําคัญ ดังนี้
ฯลฯ
(๕) การจัดโครงสรางแบงสวนราชการ การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแต
ละสวนราชการ การแบงงานภายในสวนราชการกําหนดตําแหนง และระดับตําแหนงตาง ๆ โดยมีเกณฑ
เบื้องตน ดังนี้
ก. โครงสรางการแบงสวนราชการ เทศบาลใดจะจัดโครงสราง การแบง
สวนราชการใดบาง ใหเปนไปตามกรอบของหลักเกณฑการกําหนดขนาดของเทศบาล
ข. การกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนง เทศบาลใดจะมีตําแหนงใดอยูใน
สวนราชการใด มีระดับตําแหนงใดใหเปนไปตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป ที่เทศบาลจัดทําขึ้น โดยไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ฯลฯ
(๗) กรณีเทศบาลมีความจําเปนตองปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ๓ ป ในระหวางที่
ยังไมครบกําหนดระยะเวลาของแผนใหทําได โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
2. 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
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- ๓๗ ข อ 7 ให เทศบาลจั ดทํ าแผนอั ต รากํ าลั งพนั กงานจ างเป น ระยะเวลาสามป โดยให
สอดคลองกับเปาหมายการปฏิบัติราชการของเทศบาลและงบประมาณ ทั้งนี้ตามแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลัง
พนักงานจางที่กําหนดใน หมวด 3”
หมวด ๓
การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจาง
ขอ ๑๒ การกําหนดจํานวนพนักงานจาง ใหเทศบาลจัดทําเปนกรอบอัตรากําลัง โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล โดยพิจารณาถึงการใชกําลังคนในภาพรวมของเทศบาล ใหมีความ
เหมาะสม สําหรับแนวทางในการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจาง ใหนําแนวทางและแบบในการจัดทํา
แผนอัตรากําลังสามป ของเทศบาลมาใชโดยอนุโลม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560

5.13 เรื่อง ผลการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล
๑) ผลการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยนายวิรัตน มณีพฤกษ ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน
เทศบาลบานหัวหิน
ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามสํานวนการสอบสวน
เทศบาลเมืองหัวหิน ไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง เพื่อตรวจสอบในกรณีที่
มีคณะครูโรงเรียนเทศบาลบานหัวหิน และบุคลากรทางการศึกษา รวม 57 คน ไดรองเรียนกลาวหาตอคณะ
ผูบริหารเทศบาลเมืองหัวหิน โดยกลาวหาวานายวิรัตน มณีพฤกษ ผูอํานายการโรงเรียนเทศบาลบานหัวหิน มี
พฤติ กรรมการปฏิ บั ติ งานที่ ไม เหมาะสม โปร งใส และการให ครู ผู ส อนแกไขผลการเรีย นของนั กเรีย นที่จ บ
การศึกษาไปแลว ดังนี้
1. ประเด็นรองเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรม คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงไดพิจารณาแลว
แยกประเด็นการสอบขอเท็จจริงได 19 ประเด็น ประกอบดวย 1) การทุจริตการขายเครื่องเขียนแบบเรียน 2)
มีการกระทําทุจริตเงินของโรงเรียน 3) มีการทุจริตจากเงินผูมีจิตศรัทธาที่บริจาคใหกับโรงเรียน 4) ทุจริตจาก
เงินที่ไดจากการเชาสถานที่ทําการสมรส 5) ทุจริตจากเงินกําไรที่ไดจากการขายอาหารเด็กนักเรียน 6) ทุจริต
จากเงินกองทุนอาหารกลางวัน 7) ทุจริตจากเงินที่ไดจากการนํานักเรียนไปแสดงการรําตามโรงแรมตาง ๆ 8)
ทุจริตเงินคาเชาจากมาคาที่ขายอาหารใหนักเรียน 9) ทุจริตจากเงินบริษัทซันดิว (ประเทศไทย) จํากัดที่ไดรับ
อนุ ญาตใหมาขายน้ําอัดลมในโรงเรียน 10) ทุจริตจากเงินการขายบัตร ส.ค.ส. 11) ทุจริตจากเงินการขาย
เครื่องเขียนแบบเรียนประจําวัน 12) ทุจริตจากเงินการเชาเต็นท 13) กลาวหาวาการจัดซื้อของทุกครั้งนายวิ
รัตน มณีพฤกษเปนผูดําเนินการซื้อของเองคนเดียว 14) กลาวหาวาทําลายทรัพยสินของโรงเรียน 15) กลาวหา
วารวมกับ ภรรยาด าทอครู อาวุ โสที่เกษี ยณราชการไปแล ว 16) กลาวหาวาแสดงพฤติ กรรมไมเหมาะสมต อ
ผูใตบังคับบัญชา ใชถอยคําที่รุนแรง 17) ใชเครื่องถายเอกสารคนเดียวเพื่อทํางานสวนตัว 18) ใหครูทํางาน
สวนตัวเพื่อเลื่อนระดับไมมีเวลาสอน 19) อนุญาตใหครูไปเรียนตอในวันศุกรโดยไมตองทําหนาที่สอน
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- ๓๘ 2. ประเด็นเกี่ยวกับการใหครูผูสอนแกไขผลการเรียน ของนักเรียนที่จบการศึกษาไปแลว
ในแบบ ปพ.5 เพื่อประกอบการประเมินของ สมศ.
ผลการสอบสวนข อ เท็ จ จริ งคณะกรรมการพิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า ประเด็ น การแสดง
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมนั้น เป นความรูสึกนึ กคิดของบุคคล การที่จะพิสูจนวาพฤติกรรมใดเปนพฤติกรรมที่
เหมาะสมหรือไมนั้นยอมเปนการยากที่จะพิสูจน วาเปนความผิดไดอยางชัดเจน และนําไปสูการลงโทษผูถูก
กลาวหาได การที่ผูถูกกลาวหาเปนผูบริหารและรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ แตไมไดมีการชี้แจง
เกี่ ย วกั บ การใช จ ายงบประมาณ จึ งอาจทํ า ให ค ณะครู บ างส ว นมี ค วามเคลื อ บแคลงในกรณี ก ารใช จ ายเงิน
งบประมาณของโรงเรียนวามีความโปรงใสมากนอยเพียงใดได คณะกรรมการจึงเห็นวาประเด็นการรองเรียน
เกี่ยวกับพฤติกรรมดานตางๆ จึงไมตองสอบขอเท็จจริงอีกแตอยางใด
สําหรับประเด็นการใหครูผูสอนแกไขผลการเรียน ผลการสอบขอเท็จจริงไดเปนที่ยุติวา
พยานของฝายผูรองเรียนและฝายผูถูกรองเรียน ตางใหถอยคําสอดคลองตองกันวาผูถูกกลาวหา ไดสั่งการให
ครูผูสอนทําการแกไขผลการเรียนของนักเรียนจริง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผานการประเมินผลของ สมศ. โดย
พยานฝายกลาวหาใหถอยคําวาสั่งการกอน สมศ. จะเขาตรวจ สวนพยานฝายผูถูกกลาวหาใหถอยคําวาสั่งการ
หลั ง สมศ. เขาตรวจแลว โดยมีครู 6 คน ที่ไดทําการแกไขตามคําสั่ ง โดยคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงได
ตรวจสอบพยานหลักฐานเทาที่มีแลวเห็นวาการแกไขเปนการแกไขภายหลังจากที่ สมศ. ไดเขาประเมินเรียบรอย
แลว มิใชเกิดจากการเตรียมหรือสรางเอกสารที่ไมถูกตองไวรอรับการประเมิน สําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น
คณะกรรมการพิจารณาเห็นวากรณีนี้ยังไมเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน ตัวนักเรียนที่ถูกแกไขก็มิได
เสียหายเพราะผลการเรียนในแบบ ปพ.5 ถูกแกใหดีขึ้น อีกทั้งสมุดพกที่อยูกับตัวนักเรียนก็มิไดถูกแกไขผลการ
เรียนยังคงตรงกับความเปนจริง เมื่อพิจารณาถึงวาการกระทําดังกลาวนั้นเปนความผิดดวยประการใด ๆ หรือไม
และสมควรไดรับโทษสถานใด คณะกรรมการเห็นวา การกระทําของผูถูกกลาวหาเปนการไมสมควร เพราะเปน
เอกสารของทางราชการซึ่งอาจเปนความผิดตามกฎหมายมาตรา 265 ประกอบมาตรา 264 แหงประมวล
กฎหมายอาญา ในความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารราชการได การกระทําของผูถูกกลาวหาจึงเปนการไม
ถูกตองและไมสมควรอยางยิ่งเพียงพอที่การกระทํานั้นจะเปนความผิดวินัยพนักงานเทศบาลได ฐานไมรักษา
ชื่อเสี ยงของตน ไมรักษาเกียรติ ศักดิ์ ของตํ าแหน งเปน เหตุ ให เกิด ความเสื่ อมเสีย เป น การกระทําอัน ไดชื่ อว า
ประพฤติชั่วเปนความผิดวินัยไมรายแรงตามขอ 19 วรรคหนึ่งของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่องหลักเกณฑ และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ
การอุทธรณและการรองทุกข ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2544 สมควรรับโทษตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 3 เดือน
แตในชั้นการสอบสวนผูถูกกลาวหาสารภาพเปนประโยชนตอการสอบสวน ประกอบกับผูถูกกลาวหาไดประกอบ
คุณงามความดีใหกับ ประเทศชาติและรับราชการมาเปนเวลายาวนาน มีความดีความชอบ ไมเคยถูกลงโทษ
ทางวิ นั ย มาก อ น มี เหตุ อั น ควรลดหย อ น จึ งเห็ น ควรให ล ดโทษเป น ตั ด เงิ น เดื อ น 5% เป น เวลา 1 เดื อ น
นายกเทศมนตรีพิจารณาผลการสอบสวนแลวไดสั่งลงโทษภาคทัณฑ
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการ ฯ พิจ ารณาจากขอเท็จจริงตามผลการสอบสวนประกอบขอกฎหมายที่
เกี่ยวของแล ว เห็ น วาการกระทําของผู ถูกกล าวหา ตามขอเท็ จ จริ งดั งกลาวเป น การกระทํ าผิ ด วินั ยพนั กงาน
เทศบาล ฐานไมรักษาชื่อเสียงของตน และไมรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ เปนเหตุใหเกิดความ
เสื่อมเสีย เปนการกระทําอันไดชื่อวาประพฤติชั่ว ซึ่งเป นความผิดวินัยอยางไมรายแรง ตามนัยขอ ๑๙ วรรคหนึ่ ง
ของประกาศดังกลาว(ขอ 23 ของประกาศ ก.ท.จ. ฯ ฉบับป 2559) ดังนั้นการที่เทศบาลเมืองหัวหิน ลงโทษ
ภาคทัณฑ ผูถูกกลาวหา ยอมเปนการลงโทษที่เหมาะสมแลว
๓๘/44

- ๓๙ ขอระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559
ขอ 23 พนั กงานเทศบาลตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกีย รติศักดิ์ของตําแหน ง
หนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
การกระทํ า ความผิ ด อาญาจนได ร ั บ โทษจํ า คุ ก หรื อ โทษที ่ ห นั ก กว า จํ า คุ ก โดย
คํา พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก หรือใหรับ โทษที่หนั กกวาจําคุก เวนแตเป นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนความผิดวินัย
อยางรายแรง
๒. หนั งสือแนวทางการลงโทษขาราชการพลเรือนตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2535
ลักษณะความผิด “ประพฤติชั่วไมรายแรง”
ประพฤติตนไมสมควร
กรณีกระทําการไมเหมาะสมตาม มาตรา 98 วรรคหนึ่ง กําหนดโทษ ขั้นต่ําภาคทัณ ฑ
ถึงตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 3 เดือน
กระทําการไมเหมาะสม
กรณีกระทําการไมเหมาะสมตาม มาตรา 98 วรรคหนึ่ง กําหนดโทษ ขั้นต่ําภาคทัณ ฑ
ถึงตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 3 เดือน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายณัฏฐวุฒฯิ
ได แ สดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ร อ งเรี ย น กรณี น ายวิ รั ต น ฯ แสดงพฤติ ก รรมไม
เหมาะสมนั้นวา น าจะเกิดจากความรูสึกนึกคิดของบุ คคลที่ยากจะพิสูจนไดวาพฤติกรรมใดเหมาะสมหรือไม
เหมาะสมจริง ๆ อย างที่ คณะกรรมการสอบสวนได ส รุป ไว จึ งขอให ขอมูล ต อ ก.ท.จ. เกี่ย วกับ นายวิ รัต น ฯ
เพิ่มเติมวา เดิมนายวิรัตนฯ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลบานหัวหิน เปนบุคคลที่มีความอุตสาห
ในการที่จะบริหารงานทางการศึกษาของโรงเรียนใหเกิดผลดี ใหไดรับการยอมรับทางการศึกษา ปจจุบันนายวิรัตนฯ
ไดยายไปดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ เทศบาลเมืองหัวหิน สืบเนื่องจากที่วาเปน
บุ คคลที่ มีความอุต สาห ในการที่ จะบริหารงานทางการศึกษาของโรงเรียนให เกิดผลดี ให ไดรับการยอมรั บทาง
การศึกษา นายวิรัตนฯ ไดบริหารงานทางการศึกษาของโรงเรียนจนเปนที่ยอมรับของประชาชนในเขตเทศบาล
และเขต อปท.ใกลเคียง เห็นไดจาก จากเดิมโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษมีเด็กนักเรียนอยูประมาณ 100 กวาคน
แตหลังจากที่นายวิรัตนฯ ยายเขามาเปนผูอํานวยการฯ บริหารงานไดสักระยะหนึ่งแลว สามารถสรางเด็กใหกับ
โรงเรียนไดมากกวา 700 คน ในปจจุบัน อีกทั้งยังสามารถสรางเกี่ยวกับการศึกษาอีกหลายรายการ ซึ่งสามารถ
ไปดูไดจากสถานที่จริง และถือไดวาเปนบุคคลที่มีความสามารถคนนึงของสังคม
นายชัยชาญฯ
ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการแกไขเอกสารในแบบ ปพ.5 ซึ่งเปนเอกสารของทาง
ราชการวา เอกสารของทางราชการยังงัยก็เปนเอกสารของทางราชการไมสมควรที่จะไปแกไขใหผิดไปจากเดิม
นายศักดิ์ชัยฯ
ได ให ขอมูล เกี่ย วกับ หลั กเกณฑ ทางการศึกษาเพิ่มเติ มว า เด็ กจะต องไมซ้ําชั้ น และคุณ ครู
จะตองไมตีเด็ก ดังนั้น เหตุที่มีการแกไขนาจะเกิดจากเหตุนี้ก็เปนไปได แตทั้งนี้ ดูจากสํานวนแลวมีการแกไข
หลังจากที่ สมศ. ไดเขาประเมินเรียบรอยแลว มิใชเปนการแกไขเพื่อเตรียมเอกสารไวรอรับการตรวจ
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ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการแกไขเอกสารวา มิใชเปนการแกไขเพื่อประโยชน
สวนตน แตเพื่อประโยชนของตัวเด็กนักเรียน
นายบุญชัยฯ
หลังจากที่ไดรับ ทราบขอมูลเพิ่มเติมจากนายณัฏ ฐวุฒิ ฯ วานายวิรัตนฯ ไดบ ริห ารงานทาง
การศึกษาของโรงเรียนจนเปนที่ยอมรับ เห็นไดจากเดิมโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษมีเด็กนักเรียนอยูประมาณ
100 กวาคน แลวตอมาสามารถสรางเด็กใหกับโรงเรียนไดมากกวา 700 คน ในปจจุบัน ก็ถือไดวาเปนบุคคลที่
ทําประโยชนใหกับประเทศมากพอสมควร
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ
- คณะกรรมการฯ ได พิ จารณาจากความเห็ นที่ คณะอนุ กรรมการฯ ได เสนอและจากความเห็ น
เพิ่มเติมตาง ๆ แลวมีความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาโทษโดยเห็นดวยกับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ วา
การกระทําของผูถูกกลาวหา เปนการกระทําผิดวินัยพนักงานเทศบาล ฐานไมรักษาชื่อเสียงของตน และไมรักษา
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ เปนเหตุใหเกิดความเสื่อมเสีย เปนการกระทําอันไดชื่อวาประพฤติชั่ว ซึ่งเปน
ความผิดวินัยอยางไมรายแรง ดังนั้นการที่เทศบาลเมืองหัวหิน ลงโทษภาคทัณฑ ผูถูกกลาวหา ยอมเปนการลงโทษ
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับแนวทางการลงโทษของขาราชการพลเรือนแลว แตเมื่อพิจารณาถึงความดีความชอบที่ทําให
เกิดกับทางราชการ ที่มีความอุตสาหในการที่จะบริหารงานทางการศึกษาของโรงเรียนใหเกิดผลดี ใหไดรับการยอมรับ
ทางการศึกษาจริง ๆ สามารถสรางผลงานในการบริหารงานทางการศึกษาใหเห็นไดเปนที่ประจักษ ทําประโยชน
ใหกับประเทศมากพอสมควร และประวัติการรับราชการที่ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน จึงมีเหตุอันควร
ลดหยอน คณะกรรมการเสียงสวนใหญจึงเห็นควรใหงดโทษจากโทษภาคทัณฑ เปนวากลาวตักเตือนเปนหนังสือ
- ในขณะที่มีการลงคะแนนเสียงเพื่อที่จะมีมติที่ประชุม มีคณะกรรมการฯ ที่เขารวมประชุม
จํานวนทั้งหมด 13 คน
มติที่ประชุม
คณะกรรมการมีมติเสียงสวนใหญ 9 : 3 เสียง เห็นชอบใหงดโทษ และใหวากลาวตักเตือนเปน
หนังสือกับพนักงานครูเทศบาลรายดังกลาว (รายละเอียดบันทึกการลงคะแนนปรากฏตามแบบบันทึกแนบทาย
รายงานการประชุม)
2) ผลการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ รายงานผลการสอบสวนวินัยพนั กงานเทศบาล จํานวน 5 ราย
ประกอบดวย ๑) นายภัทรชัย วงศทองดี ตําแหนง ปลัดเทศบาล ๒)นายสมศักดิ์ วาจารัตน ตําแหนง รองปลัดเทศบาล
3) นายโชคดี แสงรุง ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง ๔) นางจิดาภา ชาญณรงค ตําแหนงเจาพนักงานการคลัง ๖ว
๕) นางอุไร โตะทอง เจาพนักงานการเงินและบัญชี ๖ว
ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏตามสํานวนการสอบสวน
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ ไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยพนักงานเทศบาล กรณี
การเบิกจายเงินอุดหนุน ซึ่งเทศบาลไดยืมเงินสะสมโดยตั้งงบประมาณเบิกจายตามโครงการปรับปรุงและกอสราง
สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ เพื่อสนับสนุนสวนราชการประกอบดวย สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อปรับปรุงอาคาร
ปฏิบัติราชการแหงใหม เปนเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เพื่อตอเติม
สํ านั กงาน เป นเงิ น ๑๓๗,๐๔๐ บาท สํ านั กงานจั งหวั ด เพื่ อก อสร างบ านพั กรองผู ว าราชการจั งหวั ด เป นเงิ น
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๓,๐๘๗,๐๔๐ บาท เปนการปฏิบัติไมถูกตองตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๖๑๑ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจายและการใช
จายงบประมาณหมวดเงิน อุด หนุ น ขององคกรปกครองส ว นทองถิ่น โดยมู ล กรณี ของเรื่ องนี้ สื บ เนื่ องมาจาก
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๑๒ ไดตรวจสอบและมีขอสังเกตในเรื่องการเบิกจายเงินอุดหนุนใน
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- ๔๑ โครงการดังกลาว วาเปนกิจกรรมที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาลและเปนการปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบ
กฎหมาย โดยผลการสอบสวนผูถูกกลาวหา จํานวน ๕ คน ปรากฏผล ดังนี้
๑. นายภั ท รชั ย วงศทองดี ปลัด เทศบาล ให ถอยคําสรุป ได วาได ล งลายมือชื่ อเบิ ก
จายเงินตามฎีกาเบิกจายเงิน ๒ ฎีกา เพื่ออุดหนุนใหกับสวนราชการเพื่อรื้อถอนสิ่งปลูกสรางบางอยางที่คางอยู
ในบริเวณพื้นที่ที่จะทําเปนสวนสาธารณะ โดยโครงการดังกลาวเปนโครงการที่อยูในอํานาจหนาที่และประชาชน
ในพื้นที่ไดรับประโยชนโดยตรง ซึ่งโครงการปรับปรุงภูมิทัศนดังกลาวเปนไปตามยุทธศาสตรและเปาหมายการ
พัฒนาจังหวัด โดยจังหวัดอนุญาตใหเทศบาลปรับปรุงภูมิทัศนตามที่เทศบาลจัดทําโครงการโดยมีเงื่อนไขตอง
สนับสนุนงบประมาณ
๒. นายสมศักดิ์ วาจารัตน รักษาราชการแทนปลัด เทศบาลเมืองประจวบคีรีขัน ธ
(ในขณะนั้น) เกี่ยวของโดยเปนผูยืมเงินสะสม และเสนออนุมัติใหจายเงินเพื่อกอสรางบานพักรองผูวาราชการจังหวัด
เป นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ให ถ อยคํ าสรุ ปได ว าเทศบาลได จั ดทํ าโครงการปรั บปรุ งสภาพภู มิ ทั ศน และก อสร าง
สวนสาธารณะเปนโครงการที่อยูในอํานาจหนาที่ โดยในโครงการตองมีการรื้อถอนอาคารบานพักของขาราชการและ
จัดสรรงบประมาณเพื่อสรางบ านพักทดแทนอาคารที่รื้อถอนไป โดยเงินอุดหนุ นที่เบิ กจายไปไดนํ าไปสรางบ านพัก
รองผู ว าราชการจั งหวั ดซึ่ งเป นส วนหนึ่ งของโครงการ โดยในขั้ นตอนการเบิ กจ ายตนเองได เสนอความเห็ นต อ
นายกเทศมนตรีวาควรใหการสนับสนุนและไดลงนามยืมเงินสะสมซึ่งกองคลังไดตรวจสอบวาเปนไปตามระเบียบแลว
๓. นางฉวีวรรณ (จิดาภา) ชาญณรงค เจาพนักงานการคลัง ๖ว ในฐานะผูตรวจฎีกา
ทั้ง ๓ ฎีกา ใหถอยคําสรุปไดวา การอุดหนุนสวนราชการทั้ง ๓ สวนราชการ เปนสวนหนึ่งของโครงการ หากไมอุดหนุน
เทศบาลก็ไมสามารถดําเนินโครงการได เทศบาลมีสถานะทางการคลังเพียงพอและไดมีการกันเงินเปนเงินเดือน คาจาง
คาตอบแทนไว ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท แลว ไมไดจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายแตอยางใด
๔. นายโชคดี แสงรุ ง รั กษาราชการแทน ผอ.กองช าง ให ถอยคํ าสรุ ปได ว า โครงการนี้
เปรียบเสมือนเปนสัญญาตางตอบแทน โดยเทศบาลอุดหนุนใหสวนราชการเพื่อยายออกจากพื้นที่ แลวทางเทศบาลไดรับ
ที่ดินมาแทน ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเบิกจายเงินอุดหนุนขางตน สามารถยกเวนการปฏิบัติได
โดยใหผูวาราชการจังหวัดยินยอม ซึ่งกรณีดังกลาวผูวาราชการจังหวัดเปนผูริเริ่มโครงการ และบางครั้งเขาประชุมสั่งการ
ดวยตนเอง ถือเปนการยอมรับในการยกเวนระเบียบโดยปริยายแลว
๕. นางอุไร โตะทอง เจาพนักงานการเงินและบัญชี ๖ว เกี่ยวของโดยเปนผูคุมงบประมาณ
รายจาย ซึ่งเทศบาลมีเงินสะสมเพียงพอสามารถใหยืมเงินเพื่อดําเนินโครงการได โดยไดรับอนุมัติจากสภา ตนเองไดจาย
ตามที่สภาอนุมัติ ซึ่งในการควบคุมงบประมาณตามทะเบียนรายจายที่จายจากเงินสะสม ตนจะตัดยอดเงินตอเมื่อผูเบิก
ไดรวบรวมเอกสารและวางฎีกาเบิกคลังและคลังลงรับเอกสารเรียบรอยแลวตนไดตัดยอดงบประมาณตามฎีกาเบิกเงิน
คณะกรรมการสอบสวน ได ป ระชุ ม พิ จ ารณาตามข อ เท็ จ จริ งข างต น แล ว เห็ น ว า
ขอเท็จจริงที่ไดจากการสอบสวน แมเทศบาลจะไดจัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศนและกอสรางสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ร.๙ โดยพิจารณานําเสนอขออนุมัติจายขาดเงินสะสมตอสภา
เทศบาล ซึ่งไดรับอนุมัติใหดําเนินการ และมีการประสานงานกับจังหวัดประจวบคีรีขันธในการดําเนินการให
เปนไปดวยความเรียบรอย แตจากขอเท็จจริงการเบิกจายเงิน ทั้ง ๓ ฎีกา ดังกลาว ไดเบิกจายเพื่ออุดหนุนใหกับ
หนวยงานราชการไปดําเนินการ (สํานักงานจังหวัดฯ, สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด,
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด) ซึ่งเมื่อพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๖๑๑
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ ไดวางแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงิน
อุด หนุ น ขององคกรปกครองส วนท องถิ่น ให องคกรปกครองส วนทองถิ่น ตรวจสอบเงิน รายได กอนอนุ มัติ ให
เบิกจายจากเงินรายไดตามงบประมาณที่ไดตั้งไวเทานั้น มีเจตนารมณถึงการกําหนดใหตั้งงบประมาณรายจาย
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- ๔๒ และเบิกจายเงินหมวดเงินอุดหนุนในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปเทานั้น ดังนั้น การเบิกจายเงินเพื่อ
อุดหนุนใหกับสวนราชการจากเงินจายขาดเงินสะสม แมจะเปนเงินนอกงบประมาณก็ไมเปนไปตามเจตนารมณ
ของหนังสือดังกลาว ขัดตอเจตนารมณการตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๓๖๑๗
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ กําหนดเงินอื่นใดที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดไมตองตราเปนงบประมาณรายจาย เชน
การจายขาดจากเงินสะสม เงินกู หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ไมสามารถนําไปเบิกจายเพื่ออุดหนุนใหหนวยงาน
อื่นได สวนการยกเวนการปฏิบัติจะตอง ขออนุญาตเพื่อยกเวนไมปฏิบัติตามระเบียบกอน จึงกระทําการตามที่
ขอยกเวนนั้นได คณะกรรมการจึงมีความเห็น ดังนี้
๑. กรณีนายภัทรชัย วงศทองดี ซึ่งมีหนาที่ควบคุมกํากับดูแลพนักงานเทศบาลผูอยูใต
บังคับบัญชา จะตองตรวจสอบการเสนอตั้งฎีกาเบิกเงินงบประมาณรายจาย ซึ่งผูใตบังคับบัญชาไดเสนอตั้งฎีกา
ดังกลาว ให ละเอีย ดรอบคอบ และเป น ไปตามระเบี ยบของทางราชการ แต มิได ตรวจสอบถึงการปฏิ บั ติงาน
ดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ จึงเปนการปฏิบัติงานโดยขาดความระมัดระวังอันเปนการกระทํา
โดยประมาทเลินเลอ
๒. กรณี นายโชคดี แสงรุง ในฐานะรักษาราชการแทนผู อํานวยการกองช างในขณะนั้น
เป น ผู เสนอตั้ งฎี กาเบิ กเงิ น นอกงบประมาณรายจ าย ๒ ฎี กา (อุ ด หนุ น อุ ต สาหกรรมจั งหวั ด และสํ านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด) มิไดปฏิบัติราชการใหเปนไปตามระเบียบดังกลาวขางตน ทั้งที่สามารถมี
หนังสือขออนุมัติเพื่อยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบกอนการปฏิบัติแตก็หาไดกระทําไม จึงเปนการปฏิบัติงานโดย
ขาดความระมัดระวังอันเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอ
๓. กรณีนายสมศักดิ์ วาจารัตน ในฐานะรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลในขณะนั้น
มีหนาที่ควบคุมกํากับดูแลพนักงานเทศบาลผูอยูใตบังคับบัญชา ที่จะตองตรวจสอบการเสนอตั้งฎีกาเบิกเงิน
งบประมาณรายจายในการเสนอตั้งฎีกาดังกลาว จํานวน ๑ ฎีกา มิไดตรวจสอบถึงการปฏิบัติงานดังกลาวให
ละเอียดรอบคอบเปนไปตามระเบียบของทางราชการ จึงเปนการปฏิบัติงานโดยขาดความระมัดระวังอันเปนการ
กระทําโดยประมาทเลินเลอ
๔. กรณี นางฉวีวรรณ (จิ ดาภา) ชาญณรงค เจ าพนั กงานการคลัง ๖ว มีห นาที่เป น
ผูตรวจฎี กา โดยตรวจสอบเอกสารประกอบฎี กา ตั้งเรื่องฎี กาเบิกเงินงบประมาณรายจายในฎีกาทั้ง ๓ ฎี กา
จะตองตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาดังกลาวใหละเอียดรอบคอบ และตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบของ
ทางราชการ แตมิไดตรวจสอบเอกสารที่ประกอบฎีกานั้นใหละเอียดรอบคอบและถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
กอนเสนอเรื่องดังกลาวใหผูบังคับบัญชา ใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอยแตอยางใดไม จึงเปนการปฏิบัติงานโดย
ขาดความระมัดระวังอันเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอ
๕. กรณี น างสาวอุ ไร โต ะทอง เจ าพนั ก งานการเงิน และบั ญ ชี ๖ ว ในฐานะเป น
เจาหนาที่คุมยอดเงินงบประมาณรายจายของเทศบาล ซึ่งในการควบคุมงบประมาณตามทะเบียนรายจายที่จาย
จากเงินสะสม นางสาวอุไร โตะทอง จะตัดยอดเงินตอเมื่อผูเบิกไดรวบรวมเอกสารและวางฎีกาเบิกคลัง และคลัง
ลงรับเอกสารเรียบรอยแลวโดยตัดยอดงบประมาณตามฎีกาเบิกเงินมิใหเกินจํานวนงบประมาณเทานั้น มิไดมี
หนาที่หรือสวนเกี่ยวของในการเบิกจายเงินตามฎีกาดังกลาวแตอยางใด จึงเห็นวา นางสาวอุไร โตะทอง มิไดมีสวน
เกี่ยวของในกรณีนี้ พฤติการณจึงไมเปนการกระทําความผิดวินัยแตอยางใด เห็นควรยุติเรื่อง
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- ๔๓ แตอย างไรก็ดี การปฏิ บั ติ ราชการของนายโชคดี แสงรุง นายภั ทรชั ย วงศ ทองดี นาย
สมศักดิ์ วาจารัตน และนางฉวีวรรณ (จิดาภา) ชาญณรงค มิไดเปนการจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวอันมี
ลักษณะเปนปรปกษกับทางราชการ หากแตไดดําเนินการไปตามหนาที่ใหสําเร็จลุลวงไปโดยมิไดศึกษาระเบียบ
ของทางราชการใหรอบคอบ ประกอบกับการไมไดปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว เทศบาลมิไดรับความเสียหาย
จากการนั้ น แต อ ย า งใด การกระทํ า ของพนั ก งานเทศบาลทั้ ง ๔ คน จึ ง เป น ความผิ ด วิ นั ย ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๖ วรรคหนึ่ง พนักงานเทศบาลตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ
มติ ครม. หรือนโยบายของรัฐบาลโดยไมไห เสีย หายแกราชการ และเป น ความผิ ดวินั ยตามขอ ๕ วรรคหนึ่ ง
พนั ก งานเทศบาลต อ งปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการด ว ยความอุ ต สาหะเอาใจใส ร ะมั ด ระวั ง รั ก ษาประโยชน
ของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
ในส วนของการพิจ ารณาวาผู กระทําผิ ด วิ นั ย ทั้ง ๔ ราย ควรได รับ โทษสถานใดนั้ น
คณะกรรมการสอบสวนไดพิจารณาขอเท็จจริงแลวเห็นวา แมการเบิกจายเงินตามฎีกาเบิกจายเงินทั้ง ๓ ฎีกา
เพื่ออุดหนุนใหกับสํานักงานจังหวัด, อุตสาหกรรมจังหวัด และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัด จะเปนการดําเนินการไมเปนไปตามเจตนารมณในเรื่องการเบิกจายนั้น การเบิกจายเงินหากไมเขาใจ
หรือไมแนชัดวาสามารถดําเนินการได ก็สามารถหารือจังหวัดหรือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นตามลําดับได
แต เมื่อพิจารณาตามขอเท็จจริงการเบิกจายเงินทั้ง ๓ ฎีกา ในการดําเนิ นโครงการ
ปรับ ปรุงและกอสรางสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ จังหวัด ประจวบคีรีขัน ธ ได เห็ น ชอบให ดํ าเนิ น ตามโครงการ
ดั งกล า วได และได มี ก ารตั้ งคณะกรรมการดํ า เนิ น งานโครงการดั งกล า ว มี อํ านาจหน า ที่ ในการสนั บ สนุ น
ใหคําปรึกษา แนะนําเทศบาลในการดําเนินการตามโครงการ จากนั้นเทศบาลฯ ไดนําเสนอโครงการเขาที่ประชุม
สภาเทศบาล เพื่ออนุมัติใหจายขาดเงินสะสมดําเนินการตามโครงการ ซึ่งที่ประชุมสภา มีมติใหดําเนินการได
คณะกรรมการสอบสวนฯ พิจารณาแลวเห็นวา นายโชคดี แสงรุง นายภัทรชัย วงศทองดี นายสมศักดิ์ วาจารัตน
และนางฉวีวรรณ (จิดาภา) ชาญณรงค ไดปฏิบัติราชการอันเปนการบกพรองในรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ และขาดความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติราชการ โดยมิไดมีเจตนาหรือจงใจที่จะไมปฏิบัติ
ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ ทั้งการปฏิบัติราชการดังกลาวทางราชการก็มิไดเกิดความเสียหาย หากแตมี
ผลสําเร็จและกอใหเกิดคุณประโยชนแกทางราชการมากกวาเกิดผลเสียแกทางราชการ จึงมีมติวาผูกระทําผิดวินัย
ทั้งหมดยังไมสมควรที่จะไดรับโทษทางวินัย และมีความเห็นวาควรมีหนังสือเปนลายลักษณอักษรแจงกําชับใหผูกระทํา
ผิดวินัยทั้งหมดตั้งใจปฏิบัติราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติ ครม. และนโยบายของรัฐ
ทั้งจักตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวัง รักษาประโยชนของทางราชการโดยเครงครัด
และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการตอไป
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการ ฯ พิจารณาจากขอเท็จจริงที่เกี่ยวของแลวเห็นวากรณีนางสาวอุไร โตะทอง เมื่อมิได
มีหนาที่หรือสวนเกี่ยวของในการเบิกจายเงินตามฎีกาดังกลาว จึงมิไดมีสวนเกี่ยวของในกรณีนี้ พฤติการณจึงไมเปนการ
กระทําความผิดวินัยแตอยางใด เห็นควรยุติเรื่อง
กรณีผูถูกกลาวหาอีก ๔ รายดังกลาวขางตน เห็นวาการมีหนังสือเปนลายลักษณอักษรแจง
กําชับใหผูกระทําผิดวินัยทั้งหมดตั้งใจปฏิบัติราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติ ครม.
และนโยบายของรัฐ ทัง้ จักตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวัง รักษาประโยชนของ
ทางราชการ โดยเครงครัดและตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ เห็นวาเหมาะสมแลว
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- ๔๔ ขอระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559
ขอ ๙ พนักงานเทศบาลตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวัง
รักษาประโยชนของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
การประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรงเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง
๒. หนั งสือแนวทางการลงโทษขาราชการพลเรือนตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2535
ลักษณะความผิด “ประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ”
พฤติการณการกระทําผิดวินัยตาม มาตรา 84 วรรคหนึ่ง แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2535 กําหนดโทษ ขั้นต่ําภาคทัณฑ ถึงตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 3 เดือน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
คณะกรรมการมีมติเปนเอกฉันท เห็นชอบใหยุติเรื่องกรณีนางสาวอุไร โตะทอง และเห็นชอบให
วากลาวตักเตือนพนักงานเทศบาลอีก 4 ราย เปนลายลักษณอักษร และใหเทศบาลแจงกําชับใหผูกระทําผิดวินัย
ทั้งหมดตั้ งใจปฏิ บั ติราชการให เปน ไปตามกฎหมาย ระเบี ยบของทางราชการ มติ ครม. และนโยบายของรัฐ
ทั้ งจั ก ต อ งปฏิ บั ติ ห น าที่ ร าชการด ว ยความอุ ต สาหะ เอาใจใส ระมั ด ระวั ง รั ก ษาประโยชน ข องทางราชการ
โดยเครงครัดและตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ไมมี

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

(ลงชื่อ)

ศราวุธ อินทะเสม ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายศราวุธ อินทะเสม)
หัวหนากลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
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