(สําเนา)
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ครั้งที่ 2/๒๕60
วันจันทรที่ ๒0 กุมภาพันธ ๒๕60 เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุมชองกระจก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชั้น ๔
...........................................................
ผูมาประชุม
๑. นายสมชาย บํารุงทรัพย
๒. นายสุวิทย พุกกะเวส
๓. นางเอื้อมพร คุมภัย
๔. นายศุภกฤต ทองสงโสม
๕. นายธัชชัย ศุกระกาญจน
๖. นางอุไรวรรณ คูหพันธ
๗. นายประสพโชค หวานพืช
๘. นายจิรวัฒน สุวรรณลิขิต
๙. นายอํานาจ นอยแสง
๑๐. นายเกริ่น กําเหนิดวัน
11. นายสุรพล ศรีมณฑา
12. นายมนตรี เชื้อวงศสกุล
13. นายเสนาะ โตทอง
14. นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล
15. นายเฉลิมชัย ปานเนือง
16. นายทรงพล ศรีแกว
๑7. นายสาย สวัสดิมงคล
๑8. นายวิวัฒน โชคกิจการ
19. นายณัฏฐวุฒิ สมบูรณอยูกมล
20. นายอํานวย เทพพิชิตสมุทร
21. นายวิเศษ เทียนเครือ
22. นายวิฑูรย เอี๊ยบทอง
23. นายกิตติ เบญจพลชัย
๒4. นายอาคม เด็ดรักษทิพย
๒5. นายสนิท สนธิพันธ
๒6. นายธีรยุทธ สําราญทรัพย
๒7. นายศราวุธ อินทะเสม
๒8. นายสารัฐ วงศเศรษฐโชติ
ผูติดราชการหรือภารกิจ
1. นายสมพร ปจฉิมเพ็ชร
2. นายสรศักดิ์ จันทรสิริรักษ

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

-๒-

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
แนะนํ า ตั ว ท อ งถิ่ น จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ (นายธี ร ยุ ท ธ สํ า ราญทรั พ ย )
กระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ ตั้งแตวันที่ 30
มกราคม 2560
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕60 เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม ๒๕60
- หนาที่ 31 บรรทัดที่ 15 จาก “ปรากฎ” เปน “ปรากฏ”
มติที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานผลการดําเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว
ผูชวยเลขานุการ
ตามที ่ค ณะกรรมการพนัก งานสว นตํ า บลจัง หวัด ประจวบคีร ีข ัน ธ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕60 เมื่อวันที่ 25 มกราคม ๒๕60 มีมติเห็นชอบให อบต. ดําเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในเรื่องตาง ๆ ฝายเลขาฯ ขอสรุปผลการดําเนินการที่ไดดําเนินการไปแลว เพื่อใหที่
ประชุมรับทราบ ดังนี้
๑. การเลื่ อนระดับ และแตง ตั้งพนั กงานสว นตําบลให ดํารงตําแหนง ที่สูง ขึ้น ใน
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ จํานวน 5 ราย
ไดแจงให อบต.หินเหล็กไฟ, อบต.ธงชัย, อบต.ศิลาลอย อบต.ไชยราช และ อบต.ปากน้ําปราณ ทราบเพื่อ
ดําเนินการจัดทําคําสั่งเลื่อนระดับแลวตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 27 มกราคม ๒๕60
2. การเลื่ อนและแตงตั้งผูดํารงตํ าแหน งประเภทอํานวยการทองถิ่น ใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สู งขึ้น จํานวน 3 ราย ไดแจงให อบต.แมรําพึง, อบต.ทับใต และ อบต.ศิลาลอย
ทราบเพื่อดําเนินการจัดทําคําสั่งเลื่อนระดับแลวตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 27 มกราคม 2560
3. การย ายพนักงานสวนตําบล จํ านวน 1 ราย ได แจ งมติ ให อบต.สามรอยยอด ทราบ
เพื่อจัดทําคําสั่งยายพนักงานไปดํารงตําแหนงใหมแลว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 27 มกราคม ๒๕60
4. การโอนพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 ราย ไดแจงมติให อบต.ชางแรก และ
อบต.หนองตาแต ม ทราบเพื่ อจั ดทํ าคําสั่ งให โอน/รั บโอนพนั กงานส วนตํ าบล และสงตัวเดิน ทางไปรั บ
ตําแหนงใหมแลว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 27 มกราคม ๒๕60
๕. พนั กงานจางขอลาออกจากราชการ จํ านวน 5 ราย ได แจงให อบต.นาหู กวาง,
อบต.คลองวาฬ และ อบต.หวยสัตวใหญ ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งใหพนักงานสวนตําบลลาออกจากราชการแลว
ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 27 มกราคม ๒๕60
6. การจ า งพนั ก งานจ า งและการต อ สั ญ ญาจ า งขององค ก ารบริ ห ารส วนตํ าบล
จํานวน 7 ราย ไดแจงให อบต.สามรอยยอด, อบ ต.แสงอรุณ, อบต.ชางแรก และ อบต.หวยสัตวใหญ
ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งจาง /คําสั่งตอสัญญาจาง ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 27 มกราคม ๒๕60
7. การประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูดํารงตําแหนง
ครูผูดูแลเด็กกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู จํานวน 20 ราย ไดแจงให อบต.เขาจาว, อบต.หนองตาแตม,
อบต.วังกพง, อบต.ทับใต, อบต.หินเหล็กไฟ, อบต.บางสะพาน, อบต.ไชยราช, อบต.ศาลาลัย และ อบต.คลองวาฬ
ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้งผูผานการประเมินใหดํารงตําแหนงครูแลว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 27
มกราคม ๒๕60
หนา ๒ จาก 21
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8. การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลกรณีไมมีผูบริหารทองถิ่น
ไดแจงให ปลัด อบต.ทับใต ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลทราบเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลตามที่เสนอขอแลว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 27 มกราคม ๒๕60
9. หารือขอรับโอนขาราชการทหารมาบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล ไดมี
หนังสือหารือ ก.อบต.วาการเทียบระดับและเงินเดือนถูกตองหรือไม ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 8
กุมภาพันธ ๒๕60
๑0. การสั่ ง สํา นวนสอบสวนวิ นั ย พนั ก งานส ว นตํา บล กรณี ถู ก กล า วหาว า
กระทํา ผิ ด ร ว มกั บ นายก อบต. อยูระหวางเสนอประธาน ก.อบต.จังหวัด ลงนาม
11. การพิจารณาดําเนินการทางวินัยนายวรรณยศ แชทอง ตําแหนง ผอ.กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต.วังกพง อยูระหวางเสนอประธาน ก.อบต.จังหวัด ลงนาม
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
รับทราบ

3.2 การคัดเลือกหนวยงานกลางในการดําเนินการสอบแขงขันของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

ผูชวยเลขานุการ
ดวย ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 30
พฤศจิกายน 2559 ไดพิจารณาผลการคัดเลือกหนวยานกลางในการสอบแขงขันของจังหวัดตาง ๆ ที่ได
รายงานให ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.จังหวัด ทราบ ปรากฏวาขอมูลประกอบการพิจารณาไมครบถวนทํา
ให เ กิ ด ความล า ช า จึ ง ได กํ า หนดแบบรายงานผลการคั ด เลื อ กหน ว ยงานกลางในการดํ า เนิ น การ
สอบแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อให ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด ใชสําหรับการ
รายงานผลการคัดเลือกสถาบันการศึกษาที่เปนหนวยงานกลางดําเนินการสอบแขงขันในกรณีที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใดไมมอบหมายใหคณะกรรมการกลางสอบแขงขันพนักงานสวนทองถิ่น (กสถ.)
เปนหนวยดําเนินการสอบแขงขันแทน โดยมีประเด็นที่ตองพิจารณา 3 ประเด็น ไดแก
1. ประเด็นการขอกําหนดตําแหนงในแผนอัตรากําลัง ซึ่งตองมีเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการขอกําหนดตําแหนง การวิเคราะหอัตรากําลัง เอกสารแสดงภาระคาใชจาย
2. ประเด็ นการแต งตั้งคณะกรรมการสอบแขงขัน ซึ่ งตองมีการระบุคุณสมบั ติ
คุณวุฒิ ความรูความสามารถ ประสบการณในการทํางาน ผลงานดีเดน เพื่อให ก.อบต.จังหวัด พิจารณา
ความเหมาะสม
3. ประเด็นการคัดเลือกหนวยงานกลาง ซึ่งตองมีเอกสารหลักฐานที่ ก.จังหวัด
เชิญชวนสถาบันการศึกษาจนถึงขั้นตอนการคัดเลือกสถาบันการศึกษามาเปนหนวยงานกลางในการ
สอบแขงขัน
ดังนั้น เพื่อให คณะกรรมการ ก.อบต.จังหวัด ไดทราบถึงแนวทางในการพิจารณา
และวิธีการคัดเลือก ฝายเลขานุการจึงขอสงแบบตรวจสอบการคัดเลือกใหคณะกรรมการไดศึกษาไวเพื่อ
เปนแนวทางปฏิบัติ ซึ่งหากมี อบต. จะดําเนินการสอบแขงขัน ก.อบต.จังหวัด จะตองมีการพิจารณา
ตรวจสอบใหเปนไปตามแบบตรวจสอบที่กําหนดดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
หนา ๓ จาก 21

-๔-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่องการเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นใน
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
ผู ช ว ยเลขานุ ก าร
อบต.บอนอก อําเภอเมืองฯ และ อบต.หนองตาแตม อําเภอปราณบุรี ขอความ
เห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นในระดับชํานาญงาน และ
ระดับชํานาญการ จํานวน 2 ราย ดังนี้
๑. อบต.บอนอก ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานสวนตําบล
ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น จํานวน 2 ราย
1.1 ขอความเห็ นชอบเลื่ อนระดั บและแต งตั้ ง นางสาวภั กร วิ ภา อยู สระเย็ น
วุฒิ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ขั้น 21,880 บาท เลขที่ตําแหนง
2๙-๓-๐1-3801-๐๐๑ สํานักงานปลัด อบต. ซึ่งไดดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 และ
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานดานวิชาการพัฒนา
ชุมชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว 7 ป - เดือน (วันที่ 4 ม.ค.53 – 27 ม.ค.60) ผานการประเมิน
ผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผูบังคับบัญชาตามหลักเกณฑที่กําหนด
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตําแหนง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ ขั้น ๒2,170 บาท เลขที่
ตําแหนงเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 27 มกราคม ๒๕60
1.2 ขอความเห็น ชอบเลื่ อนระดั บและแตงตั้ง นายวิชาญ พึ่งโต วุฒิ
น.บ. (นิติศาสตร) ตําแหนง นิติกรปฏิบัติการ ขั้น 21,880 บาท เลขที่ตําแหนง 2๙-๓-๐1-3105-๐๐๑
สํานักงานปลัด อบต. ซึ่งไดดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 และตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานดานนิติการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
6 ป 2 เดือน (วันที่ 1 ธ.ค.53 – 7 ก.พ.60) ผานการประเมิน ผลงานจากคณะกรรมการและประเมิน
คุ ณลั กษณะบุ คคลจากผู บั งคั บ บั ญ ชาตามหลักเกณฑที่กําหนด ใหดํารงตํา แหนงในระดับ ที่สูงขึ้น ใน
ตําแหนง นิติกรชํานาญการ ขั้น ๒2,170 บาท เลขที่ตําแหนงเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 7
กุมภาพันธ ๒๕60
๒. อบต.หนองตาแต ม ขอความเห็ นชอบเลื่ อนระดั บและแต งตั้ ง นางสาวพรศิ ริ งามขํ า
วุฒิ วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน) ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ขั้น ๑5,440 บาท
เลขที่ ตํ า แหน ง ๒๙-๓-๐1-๔1๐1-๐๐๑ สํานั กงานปลัด อบต. ซึ ่ง ไดดํ า รงตํ า แหนง หรือ เคยดํ า รง
ตําแหนง สายงานเริ่มตนจากระดับ ๑ และระดับ ๒ และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดย
มีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานดานธุรการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ มาแลว 4 ป - เดือน (วันที่ 1 ก.พ.56
– 8 ก.พ.60) ผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะบุ ค คลจาก
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาตามหลั ก เกณฑ ที่ กํา หนด ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตําแหนง เจาพนักงาน
การเงิน และบัญ ชีชํา นาญงาน ขั้น ๑5,800 บาท เลขที่ตําแหนงเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 8
กุมภาพันธ ๒๕60
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ขอระเบียบ
๑. หนัง สือ สํา นัก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๕
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระบบแทง
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจงซักซอมแนวทางการเลื่อนระดับ การ
ได รั บเงิ นประจํ าตํ าแหน งประเภทวิ ชาการ ระดั บชํานาญการในสายงานวิ ชาชีพ และการเบิกจ ายเงิ น
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน กรณีการเลื่อนระดับครั้งแรกของตําแหนงแตละประเภทตําแหนง เชน
การเลื่อนระดับประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงาน ไประดับชํานาญงาน ใหใชวิธีการประเมินผลงานโดยใช
หลักเกณฑการเลื่อนระดับนอกระดับควบของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๑ และระดับ ๒ และเทียบระดับ
ตําแหนงจากระบบซีเปนระบบแทงตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๐
ลงวัน ที ่ ๑๕ กัน ยายน ๒๕๕๘ เรื ่อ ง มาตรฐานทั ่ว ไปเกี ่ย วกับ อัต ราตํ า แหนง และมาตรฐานของ
ตําแหนง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอนุโลม
๒. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๐ ลงวัน ที่
๑๕ กัน ยายน ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัต ราตํา แหนงและมาตรฐานของตําแหนง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
การเลื่อนในระดับชํานาญงาน
ดํ ารงตํ าแหน งหรื อเคยดํ ารงตํ าแหน งสายงานเริ่ มต นจากระดั บ ๑/๒ และ
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยตองมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของตําแหนงที่
จะแตงตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
๑. ไมนอยกวา ๖ ป สําหรับผูมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยาง
อื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
๒. ไมนอยกวา ๕ ป สําหรับผูมีประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยาง
อื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
๓. ไมนอยกวา ๔ ป สําหรับผูมีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยาง
อื่นที่เทียบได ไม ต่ํากวานี้ในสาขาวิชาหรื อทางที่ตรงตามคุ ณสมบั ติ เฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
การเลื่อนในระดับชํานาญการ
ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงสําหรับสายงานเริ่มตนจากระดับ ๓ และ
ประเภทวิช าการระดับ ปฏิบั ติการ โดยตองมี ระยะเวลารวมกัน ในการปฏิ บัติ งานในลั กษณะงานของ
ตําแหนงที่จะแตงตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
๑. ไมนอยกวา ๖ ป สําหรับผูมีปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
๒. ไมนอยกวา ๔ ป สําหรับผูมีปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
๓. ไมนอยกวา ๒ ป สําหรับผูมีปริญญาเอก หรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไม
ต่ํากวานี้ ในสาขาวิช าหรื อทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตํ าแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
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๓. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕
และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๑๙๐ การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนง
ที่กําหนด เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ในตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๑ และระดับ ๒ ....ฯลฯ
ขอ ๑๙๑ การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนง
ที่กําหนด เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ในตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๓ …..ฯลฯ
ฝายเลขานุการ ไดตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานสวนตําบลดังกลาวแลว
มีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรฐานกําหนดตําแหน ง และหลักเกณฑที่กําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
๔.2 เรื่องการโอนพนักงานสวนตําบล
ผูชวยเลขานุการ
อบต.วังกพง อําเภอปราณบุรี, อบต.สามรอยยอด อําเภอสามรอยยอด, อบต.อางทอง
อําเภอทั บสะแก และ อบต.ช างแรก อํ าเภอบางสะพานน อย ขอความเห็น ชอบโอนพนักงานสว นตําบล
จํานวน 4 ราย ดังนี้
๑. อบต.วังกพง ขอความเห็นชอบรับโอน นางสาวจินตนา จักษุดุลย ตําแหนง
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ ขั้น 23,550 บาท เลขที่ตําแหนง 29-๓-๐1-3801-๐๐๑ สํานักงานปลัด อบต.
อบต.พงศ ประศาสน อําเภอบางสะพาน จั งหวัดประจวบคีรี ขันธ ซึ่งไดปฏิ บัติงานใน อบต. มาแล ว 5 ป
10 เดือน (๑ เม.ย.54) มาดํารงตําแหนง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ ขั้น 23,550 บาท เลขที่ตําแหนง
๒๙-๓-11-3801-๐๐1 กองสวัสดิการสังคม อบต.วังกพง อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย
อบต.วังกพง ยินดีรับโอนพนักงานสวนตําบลดังกลาว และ อบต.พงศประศาสน ซึ่งเปนตนสังกัดไม
ขัดของในการใหโอน (ดูแลบิดา มารดา และครอบครัว)
๒. อบต.อางทอง ขอความเห็นชอบให นางนวภัช มีศิริ ตําแหนง เจาพนักงาน
พัสดุปฏิบัติงาน ขั้น 12,730 บาท เลขที่ตําแหนง ๒๙-๓-๐4-4203-๐๐1 กองคลัง ซึ่งไดปฏิบัติงาน
ใน อบต. มาแลว 3 ป 11 เดือน (๑ มี.ค.๕6) โอนไปดํารงตํ าแหนง เจาพนั กงานธุ รการปฏิบัติงาน
ขั้ น 12,730 บาท เลขที่ ตํ า แหน ง 48-3-01-4101-001 สํ านั ก งานปลั ด อบต. อบต.บ านนา
อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง โดย อบต.บานนา ยินดีรับโอนพนักงานสวนตําบลดังกลาว และ อบต.อางทอง
ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน (ดูแลบิดา มารดา)
3. อบต.สามรอยยอด ขอความเห็นชอบให นางณิชกมล ขุนรินทร ตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ ขั้น 23,080 บาท เลขที่ตําแหนง ๒๙-๓-๐4-3201-๐๐1 กองคลัง
ซึ่งไดปฏิบัติงานใน อบต. มาแลว 11 ป 4 เดือน (๑ ต.ค.48) โอนไปดํารงตําแหนง นักวิชาการเงินและ
บัญชีชํานาญการ ขั้น 23,080 บาท เลขที่ตําแหนง 67-2-04-3201-001 กองคลัง เทศบาลตําบลทาชี
อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี โดยเทศบาลตําบลทาชี ยินดีรับโอนพนักงานสวนตําบลดังกลาว
และ อบต.สามรอยยอด ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน (กลับภูมิลําเนา)
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4. อบต.ช า งแรก ขอความเห็ น ชอบให นางจิ น ตหรา วงศ จี น ตํ า แหน ง
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ขั้น 14,030 บาท เลขที่ตําแหนง ๒๙-๓-๐๑-4๑๐1-๐๐๑ สํานักงาน
ปลั ด อบต. ซึ่ งได ป ฏิ บั ติ ง านใน อบต. มาแล ว 2 ป 3 เดื อ น (3๑ ต.ค.๕7) โอนไปดํ า รงตํ าแหน ง
เจา พนัก งานธุร การปฏิบ ัต ิง าน ขั ้น 14,030 บาท เลขที ่ตํ า แหนง 29-2-๐8-4104-๐๐2
กองการศึกษา เทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย เทศบาล
ตําบลกําเนิดนพคุณ ยินดีรับโอนพนักงานสวนตําบลดังกลาว และ อบต.ชางแรก ซึ่งเปนตนสังกัดไม
ขัดของในการใหโอน (หาประสบการณ)
ขอกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อน ไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๑๖๔ การโอนพนักงานสวนตําบลจากองคการบริหารสวนตําบลหนึ่ง
ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสวนตําบล....ฯลฯ
ขอ ๑๗๕ ภายใตบังคับขอ ๑๖๔ เพื่อประโยชนแกราชการ....ฯลฯ
ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบการโอนของพนักงานสวนตําบลดังกลาวแลว ตนสังกัด
และหนวยงานที่เกี่ยวของไดปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนด โดยไมขัดของในการรับโอนและใหโอน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 20 กุมภาพันธ ๒๕60
๔.3 เรื่องการรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่น ขาราชการประเภทอื่น มาบรรจุแตงตั้ง
เปนพนักงานสวนตําบล
ผูชวยเลขานุการ
อบต.สามรอยยอด อําเภอสามรอยยอด ขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานสวน
ทองถิ่นอื่น มาบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 ราย ดังนี้
1. อบต.สามรอยยอด ขอความเห็นชอบรับโอน นางนลินี ปติวุฒิ วุฒิ ศศ.บ.
(การจัดการทั่วไป ) พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหนง เจาพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน ขั้น 16,๓4๐ บาท เลขที่
ตําแหนง ๒๙-๒-๐๑-๔๑๐2-๐๐๑ สํานักปลัด เทศบาลตําบลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
มาดํ ารงตํ าแหน ง เจ าพนั กงานจั ดเก็ บรายได ปฏิ บั ติ งาน ขั้ น 16,๓4๐ บาท เลขที่ ตํ าแหน ง ๒๙-๓-๐4๔204-๐๐๑ กองคลัง อบต.สามรอยยอด อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย อบต.สามรอยยอด
ยินดีรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญดังกลาว และเทศบาลตําบลปราณบุรี ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการ
ใหโอน (ดูแลครอบครัว)
ขอกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคี รีขันธ เรื่อง
หลั กเกณฑ และเงื่อนไขเกี่ ยวกั บการบริหารงานบุ คคลของพนักงานส วนตําบล ลงวันที่ ๒๔ ตุ ลาคม ๒๕๔๕
และที่แกไขเพิ่มเติม
ข อ ๑๘๐ ในกรณีอ งค การบริห ารสว นตํ าบลมี เหตุผ ลและความจํา เป น
อยางยิ่ง เพื่อประโยชนแกราชการองคการบริหารสวนตําบลอาจขอรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือ
ขาราชการประเภทอื่นที่ไมใชขาราชการการเมืองหรือขาราชการวิสามัญ ที่มีความประสงคจะขอโอนมา
แตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบลในตําแหนงผูปฏิบัติงาน ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ฯลฯ
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ขอ ๑๘๑ การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่นหรือการรับโอนขาราชการ
ประเภทอื่นมาบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบลตามขอ ๑๗๙ และขอ ๑๘๐ ใหประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งใหรับโอนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสวน
ตําบลแลวใหมีหนังสือแจงการรับโอนใหสวนราชการสังกัดเดิมของผูที่จะโอนออกคําสั่งใหผูนั้นพนจาก
ตําแหนงและหนาที่ ทั้งนี้ใหกําหนดวันที่ในคําสั่งรับโอนและคําสั่งใหพนจากตําแหนงเปนวันเดียวกัน
การออกคํ า สั่ ง รั บ โอนและแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ในองค ก ารบริ ห าร
สวนตําบลตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ใหความเห็นชอบกอน
ขอ ๑๘๒ การรับโอนพนักงานส วนทองถิ่นอื่น หรือการรับโอนขาราชการ
ประเภทอื่นมาบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบลตองอยูภายใตหลักเกณฑ ฯลฯ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 20 กุมภาพันธ ๒๕60
๔.4 เรื่อง พนักงานสวนตําบลขอลาออกจากราชการ
อบต.หาดขาม อําเภอกุยบุรี รายงานขอความเห็นชอบใหนายสุริยัน เปรมปรีดิ์
ตําแหน ง นักจัด การงานทั่ว ไปปฏิบัติ การ ขั้น 22,980 บาท สํานักงานปลัด อบต. อบต.หาดขาม
ขอลาออกจากราชการตั้ งแต วันที่ 1 มี นาคม 2560 เนื่องจากปว ยดวยโรคเสน เลือดในสมองตีบ มี
อาการชาซี กซ า ย สายตาพร า มั่ ว ทําใหการทํางานมีป ญ หา (ยื่น หนังสือวัน ที่ 3 กุมภาพัน ธ 2560
นายกอนุญาตใหยื่นหนังสือลาออกลวงหนานอยกวา 30 วันได)
ขอระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส วนตํ า บลจั งหวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ เรื่ อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
ขอ ๕ พนักงานสวนตําบลออกจากราชการเมื่อ
(๓) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออก...ฯลฯ
ขอ ๒๔ พนักงานสวนตําบลผูใดประสงคจะลาออกจากราชการใหยื่นหนังสือ
ขอลาออกตอ นายก อบต. ....ฯลฯ
ฝ า ยเลขา ฯ ได ต รวจสอบแล ว การลาออกดั ง กล า วได ป ฏิ บั ติ ถู ก ต อ งตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
๔.5 เรื่อง พนักงานจางขอลาออกจากราชการ
ผูชวยเลขานุการ
อบต.ไรใหม อําเภอสามรอยยอด และ อบต.ชางแรก ขอความเห็นชอบใหพนักงานจาง
ลาออกจากราชการ จํานวน 2 ราย ดังนี้
๑. อบต.ไรใหม ขอความเห็นชอบให นายรชต สามพันพวง พนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนายชางไฟฟา คาตอบแทน ๑๑,500 บาท กองชาง ขอลาออกจากราชการ
เนื่องจากสอบบรรจุได เปนขาราชการพลเรื อน ตั้งแตวั นที่ 1 มีน าคม ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสื อขอลาออก
วันที่ 1 กุมภาพันธ ๒๕60)
2. อบต.ชางแรก ขอความเห็นชอบให นางสาวมัลลิกา กองแกว พนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ คาตอบแทน ๑1,500 บาท สํานักงานปลัด อบต. ขอลาออก
จากราชการ เนื่องจากประกอบธุรกิจสวนตัว ตั้งแตวันที่ 28 มกราคม ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออก
วันที่ 28 มกราคม ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตใหยื่นหนังสือลาออกลวงหนานอยกวา ๓๐ วันได)
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ขอระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนัก งานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗
ขอ ๕๕ ในสัญญาจาง พนักงานผูใดประสงคจะลาออกใหยื่น หนังสือขอ
ลาออกตอ นายก อบต....ฯลฯ
๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
ขอ ๕ พนักงานสวนตําบลออกจากราชการเมื่อ
(๓) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออก...ฯลฯ
ขอ ๒๔ พนักงานสวนตําบลผูใดประสงคจะลาออกจากราชการใหยื่นหนังสือ
ขอลาออกตอ นายก อบต. ....ฯลฯ
ฝ า ยเลขา ฯ ได ต รวจสอบแล ว การลาออกดั ง กล า วได ป ฏิ บั ติ ถู ก ต อ งตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
๔.6 เรื่อง การจางพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
ผูชวยเลขานุการ
อบต.อาวนอย อําเภอเมืองฯ, อบต.นาหูกวาง อําเภอทับสะแก และ อบต.พงศประศาสน
อําเภอบางสะพาน ขอความเห็นชอบจางพนักงานจาง จํานวน 3 ราย ดังนี้
๑. อบต.อาวนอย ขอความเห็นชอบจาง นายเกียรติศักดิ์ เหมือนมิตร วุฒิ ม.6
มีประสบการณในการขับรถยนตไมนอยกวา 5 ป เปนพนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหนง พนักงาน
ขับรถยนตสวนกลาง อัตราคาจาง ๙,๔๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (ทดแทนคนเดิม)
2. อบต.นาหูกวาง ขอความเห็น ชอบจางนางสาวจารุว รรณ วรรณประพั น ธ
วุฒิ บธ.บ.(การบัญชี) เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ อัตราคาจาง 11,5๐๐ บาท
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ทดแทนคนเดิม)
3. อบต.พงศ ป ระศาสน ขอความเห็ น ชอบจ า งนางสาวศิ ริ ว รรณ ด ว งทอง
วุฒิ ปวช. (พาณิชกรรม) และไดศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาแลว ๖ หนวยกิต เปนพนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัตราคาจาง 9,4๐๐ บาท กองชาง (ทดแทนคนเดิม)
ขอกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนัก งานสวนตํา บลจังหวัด ประจวบคี รีขัน ธ เรื่อ ง
หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗
ขอ ๙ การจางพนักงานจางจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลกอน....ฯลฯ
ขอ ๒๐ วรรคสาม
ในกรณีที่มีผูผานการเลือกสรรมากกวาจํานวนอัตราวาง และภายหลังมีอัตรา
วางในงานเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคลที่
มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได นายกองคการบริหารสวนตําบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ก็อาจพิจารณาจัดจางผูผานการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรที่ยังไม
หมดอายุก็ได
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ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานจางดังกลาวแลวถูกตองครบถวน
ตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตํ า แหน ง ที่ ขอจ า ง ตํ าแหน งที่ ขอจ างเป นตํ าแหน งว างตามแผนอัตรากํ าลั ง ๓ ป
ของ อบต. และ อบต. มีคาใชจายดานบุคคลไมเกินรอยละ ๔๐ ตามที่กฎหมายกําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหจางพนักงานจาง จํานวน 3 ราย ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 20 กุมภาพันธ ๒๕60
๔.7 เรื่องการปรับปรุงแผนอัตรากําลังพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ๓ ป
(พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60)
ผูชวยเลขานุการ
เรื่องเดิม
ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559
ไดมีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง 3 ป เพื่อพิจารณากลั่นกรองเหตุผลความจําเปนในการตองการกําลังคนในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ กอนเสนอ ก.อบต.จังหวัด พิจารณามีมติตอไป
ขอเท็จจริง
อบต. ในเขตพื้ นที่ ได วิ เคราะห ภารกิ จหน าที่ ปริ มาณงาน คุ ณภาพงาน ความ
ตองการอั ตรากํ าลั งในการปฏิบั ติงานประจํ าป 2560 แล วบาง อบต. มีภารกิจเพิ่มขึ้น มีความตองการ
อัตรากําลังเพิ่มขึ้น ในขณะที่บาง อบต. มีอัตรากําลังที่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน จึงขอยุบเลิกอัตรากําลัง
เพื่อควบคุมภาระคาใชจายมิใหสูงเกินความจําเปน ซึ่ง คณะอนุก รรมการพิจ ารณากลั่น กรองการจัดทํา
และปรับปรุงแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 3 ป ไดพิจ ารณาเสร็จ เรีย บรอ ยแลว มี
ความเห็น ดังนี้
ลําดับ

อบต.

1.

อบต.หินเหล็กไฟ

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม
112

อัตรากําลังที่ตองใช
งบประมาณ
(เพิ่ม/ลด)
รายจาย
ป ๒๕๕8 - 2560
ป
ป
ป
(บาท)
๕8
๕9
60
112 112 113 63,384,270
(+1) 69,254,826
86,343,520

คา
ใชจาย
(รอยละ)
31.60
35.23
29.07

ตําแหนงที่ปรับลด
สํานักปลัด
1) ขอปรับเพิ่มตําแหนงเจาพนักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา
๒) ขอปรับเพิ่มตําแหนงคนงานทั่วไป 3 อัตรา
กองคลัง
3) ขอปรับลดตําแหนงเจาพนักงานการเงินและ
บัญชี 1 อัตรา
กองชาง
4) ขอปรับลดตําแหนงผูชวยนายชางโยธา 2 อัตรา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๕) ขอตัดโอนคนงานทั่วไปพรอมคนครองตําแหนง
(นายพิบุญ สาระแสน และ นายชนะรัฐ ชูลขันธ) จํานวน
2 อัตรา ไปสังกัดกองคลัง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6) ขอปรับลดตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 1 อัตรา
7) ขอปรับเพิ่มตําแหนงผูดูแลเด็ก 1 อัตรา

หนา ๑๐ จาก 21

- ๑๑ -

ลําดับ

อบต.

2.

อบต.หวยสัตวใหญ

3.

4.

5.

อบต.บึงนคร

อบต.วังกพง

อบต.ปราณบุรี

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม
47

40

99

40

อัตรากําลังที่ตองใช
(เพิ่ม/ลด)
ป
ป
ป
๕8
๕9
60
47
47
50
(+3)

40

99

40

40

99

40

40

102
(+3)

39
(-1)

งบประมาณ
รายจาย
ป ๒๕๕8 - 2560
(บาท)
24,000,000
24,000,000

31.90
36.22

35,100,000

27.54

23,000,000

32.37

21,375,000

39.67

31,050,396

28.83

61,000,000

32.94

65,350,000

35.91

86,620,000

27.19

26,500,000

34.72

25,500,000

39.81

32,600,000

32.55

คา
ใชจาย
(รอยละ)

ตําแหนงที่ปรับลด
กองคลัง
๑) ขอปรับเพิ่มตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 อัตรา
กองชาง
๒) ขอปรับเพิ่มตําแหนงคนงานทั่วไป 1 อัตรา
กองสวัสดิการสังคม
๓) ขอปรับเพิ่มตําแหนงผูชวยเจาพนักงานศูนยเยาวชน
1 อัตรา
สํานักปลัด
1) ขอปรับเพิ่มตําแหนงผูชวยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
2) ขอปรับเพิ่มตําแหนงผูชวยนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา
กองคลัง
3) ขอปรั บ ลดตํ า แหน ง เจ า พนั ก งานการเงิ น และ
บัญชี 1 อัตรา
กองชาง
๔) ขอปรับลดตําแหนงนายชางโยธา 1 อัตรา
สํานักปลัด
1) เพิ่มพนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
กองคลัง
2) เพิ่มพนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
กองชาง
3) เพิ่มพนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4) ขอปรับเกลี่ย ตําแหนง เจาพนัก งานธุรการ ซึ่ง เป น
ตําแหนงวาง ไปกําหนดเปนตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป
1 อัตรา
สํานักปลัด
1) ขอปรับลดตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
2) ขอปรับลดตําแหนงนิติกร 1 อัตรา
3) ขอปรับลดตําแหนงนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา
4) ขอปรับเพิ่มตําแหนงเจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา
5) ขอปรับเพิ่มตําแหนงคนงานทั่วไป 1 อัตรา
กองคลัง
6) ขอปรับลดตําแหนงเจาพนักงานการเงินและ
บัญชี 1 อัตรา
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พนักงานจางทั่วไป
7) ขอปรับเพิ่มตําแหนงคนงานทั่วไป 1 อัตรา

หนา ๑๑ จาก 21

- ๑๒ -

ลําดับ
6.

7.

8.

9.

อบต.
อบต.ทับใต

อบต.หนองตาแตม

อบต.ไรเกา

อบต.ปากน้ําปราณ

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม
101

117

34

90

อัตรากําลังที่ตองใช
(เพิ่ม/ลด)
ป
ป
ป
๕8
๕9
60
100 101 115
(+14)

117

32

90

117

34

90

115
(-2)
35
(+1)
93
(+3)

งบประมาณ
รายจาย
ป ๒๕๕8 - 2560
(บาท)
48,817,280

34.97

61,941,661

32.35

81,639,471
งบลงทุน
ปงบประมาณ 2559

30.42

51,391,100

31.07

67,050,000

27.87

70,402,500

23.58

21,953,000

36.57

21,100,000

37.19

27,000,000

34.19

44,000,000
44,500,000
56,000,000

37.65
39.88
32.56

คา
ใชจาย
(รอยละ)

20.23

ตําแหนงที่ปรับลด
สํานักปลัด
1) ขอปรั บเกลี่ ยเพิ่ มตํ าแหน งผู ช วยเจ าพนั กงานธุ รการ
มากําหนดเปนตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 1 อัตรา
2) ขอปรับเพิ่มตําแหนงพนักงานขับรถยนต 1 อัตรา
3) ขอปรับเพิ่มตําแหนงพนักงานดับเพลิง 2 อัตรา
4) ขอปรับเพิ่มตําแหนงแมบาน 1 อัตรา
กองคลัง
5) ขอปรับเพิ่มตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนาและ
จัดเก็บรายได 1 อัตรา
6) ขอปรับเพิ่มตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 1 อัตรา
7) ขอปรับเพิ่มตําแหนงพนักงานขับรถยนต 1 อัตรา
กองชาง
8) ขอปรับเพิ่มตําแหนงพนักงานขับรถยนต 1 อัตรา
9) ขอปรับเพิ่มตําแหนงคนงานทั่วไป 2 อัตรา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
10) ขอปรับเพิ่มตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมสุขภาพ
และสาธารณสุข 1 อัตรา
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
11) ขอปรับเพิ่มตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
12) ขอปรับเพิ่มตําแหนงผูชวยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
กองสวัสดิการสังคม
13) ขอปรับเพิ่มตําแหนงผูชวยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
สํานักปลัด
1) ขอปรับลดตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 1 อัตรา
กองชาง
๒) ขอปรับลดตําแหนงเจาพนักงานการประปา 1 อัตรา
กองชาง
1) ขอปรับเพิ่มตําแหนงผูชวยนายชางไฟฟา 1 อัตรา
สํานักปลัด
1) ขอปรับลดตําแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชน
จํานวน 1 อัตรา
2) ขอตัดโอนตําแหนง คนงานทั่วไป(ทัก ษะ) พรอมคน
ครองตําแหนง(นายประยงค หอมหวาน) ไปสังกัดกอง
สงเสริมการเกษตร
3) ขอตัดโอนตําแหนง คนงานทั่วไป(ทัก ษะ) พรอมคน
ครองตําแหนง(นายณัฐพล ชนะสงคราม) ไปสังกัดกอง
สงเสริมการเกษตร
4) ขอตั ด โอนตํ า แหน ง คนงานทั่ ว ไป พร อ มคนครอง
ตํ า แหน ง (นายสมศั ก ดิ์ เนตรสว า ง) ไปสั ง กั ด กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
5) ขอปรับเพิ่มคนงานทั่วไป 1 อัตรา

หนา ๑๒ จาก 21

- ๑๓ -

ลําดับ

อบต.

9.

อบต.ปากน้ําปราณ

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม
90

อัตรากําลังที่ตองใช
(เพิ่ม/ลด)
ป
ป
ป
๕8
๕9
60
90
90
93
(+3)

งบประมาณ
รายจาย
ป ๒๕๕8 - 2560
(บาท)
44,000,000
44,500,000
56,000,000

37.65
39.88
32.56

กองชาง
6) ขอปรับเกลี่ยเพิ่มตําแหนงวิศวกรโยธา จํานวน 1 อัตรา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
7) ขอปรับเพิ่มตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข
จํานวน 1 อัตรา
8) ขอตั ด โอนพนั ก งานขั บ เครื่ อ งจั ก รกลขนาดกลาง
พรอมคนครอง(นายศิลา วงศนอย) ไปสังกัดสํานักปลัด
9) ขอตั ด โอนพนั ก งานขั บ รถยนต พ ร อ มคนครอง
(นายสมใจ บัวงาม) ไปสังกัดสํานักปลัด
10) ขอปรับเพิ่มตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง 2 อัตรา
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
11) ขอปรับลดตําแหนงภารโรง 1 อัตรา

10.

อบต.ดอนยายหนู

41

41

41

35
(-6)

22,630.480
23,769,000
26,019,327

34.00
36.92
32.42

สํานักปลัด
1) ปรับลดตําแหนงนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
2) ขอปรับลดตําแหนงเจาพนักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา
กองคลัง
3) ขอปรับลดตําแหนงเจาพนักงานการเงินและ
บัญชี 1 อัตรา
4) ขอปรับลดตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได
1 อัตรา
5) ขอปรับลดเจาพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
กองชาง
6) ขอปรับลดนายชางสํารวจ 1 อัตรา

11.

อบต.ทับสะแก

35

35

35

36
(+1)

17,883,500

38.04

21,556,500

34.19

22,634,325

35.42

สํานักปลัด
1) ขอปรับเกลี่ยตําแหนงผูดูแลเด็ก (พนักงานจางทั่วไป)
ไปกําหนดเปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวย
ครูผูดูแลเด็ก 1 อัตรา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
2) ขอปรับเพิ่มตําแหนงคนงานทั่วไป 1 อัตรา

คา
ใชจาย
(รอยละ)

ตําแหนงที่ปรับลด

หนา ๑๓ จาก 21

- ๑๔ -

ลําดับ

อบต.

12.

อบต.นาหูกวาง

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม
55

อัตรากําลังที่ตองใช
งบประมาณ
(เพิ่ม/ลด)
รายจาย
ป ๒๕๕8 - 2560
ป
ป
ป
(บาท)
๕8
๕9
60
55
55
65
33,169,100
(+10) 34,827,555

คา
ใชจาย
(รอยละ)
35.41
37.78

54,124,280

29.53

ตําแหนงที่ปรับลด
สํานักปลัด
1) ขอปรับเพิ่มตําแหนงนิติกร 1 อัตรา
2) ขอปรับเพิ่มตําแหนงผูชวยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
3) ขอปรับเพิ่มตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา 1 อัตรา
4 ) ข อ ป รั บ เ พิ่ ม ตํ า แ ห น ง ผู ช ว ย เ จ า พ นั ก ง า น
ประชาสัมพันธ 1 อัตรา
5) ขอปรับเพิ่มตําแหนงพนักงานดับเพลิง 2 อัตรา
กองคลัง
6) ขอปรับเพิ่มตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 อัตรา
กองชาง
7) ขอปรับเพิ่มตําแหนงพนักงานจดมาตรน้ํา 1 อัตรา
8) ขอปรับเพิ่มตําแหนงพนักงานผลิตน้ําประปา 1 อัตรา
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
9) ขอปรับเพิ่มตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก 1 อัตรา

13.

อบต.แมรําพึง

69

69

69

72
(+3)

56,308,905
59,124,350
66,194,500

24.19
27.35
27.01

สํานักปลัด
1 ) ข อ ป รั บ เ พิ่ ม ตํ า แ ห น ง ผู ช ว ย เ จ า พ นั ก ง า น
ประชาสัมพันธ 1 อัตรา
กองชาง
2) ขอปรับเพิ่มตําแหนงผูชวยนายชางโยธา 2 อัตรา

14.

อบต.ชัยเกษม

83

83

83

88
(+5)

38,000,000

32.38

39,500,000

36.39

55,444,000

31.83

สํานักปลัด
1) ขอปรับลดตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 1 อัตรา
2) ขอเพิ่มตําแหนงนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1 อัตรา
3) ขอปรับเพิ่มตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
4) ขอปรับเพิ่มตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 1 อัตรา
กองคลัง
5) ขอปรับเพิ่มตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
6) ขอปรับเพิ่มตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
7) ขอปรับเพิ่มตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได 1 อัตรา

47,192,200

34.90

49,262,500

33.84

72,897,700

26.68

15.

อบต.คลองวาฬ

83

83

83

79

สํานักปลัด
1) ขอปรับลดตําแหนงหัวหนาฝายการศึกษา 1 อัตรา
2) ขอปรับลดตําแหนงหัวหนาฝายปองกันและบรรเทา
3) ขอปรับลดตําแหนงคนงานทัว่ ไป 1 อัตรา
กองคลัง
4) ขอปรับลดตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
5) ขอปรับลดตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา
6) ขอปรับเพิ่มตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
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ลําดับ

อบต.

16. อบต.อาวนอย
2. ต.อาวนอย

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม
93
93

อัตรากําลังที่ตองใช
(เพิ่ม/ลด)
ป
ป
ป
๕8
๕9
60
93
93 102
93 93 102

งบประมาณ
รายจาย
ป ๒๕๕8 - 2560
(บาท)
61,600,000
70,000,000
100,200,000
61,600,000
70,000,000
100,200,000

17.

อบต.เกาะหลัก

83

83

83

85
(+2)

45,000,000
45,000,000
65,000,000

คา
ใชจาย
(รอยละ)

ตําแหนงที่ปรับลด

30.34 สํานักปลัด
1) ขอปรับเพิ่มตําแหนงนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
29.95
2) ขอปรับเพิ่มตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
24.47 3) ขอปรับเพิ่มตําแหนงพนักงานจางประเภทตามภารกิจ
ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา
30.34 4) ขอปรับเพิ่มตําแหนงผูชวยครูดูแลเด็ก 2 อัตรา
29.95 5) ขอปรับลดตําแหนงภารโรง 1 อัตรา
6) ขอปรับเพิ่มตําแหนงผูดูแลเด็ก 2
38.79 กองชาง
7) ขอปรับเพิ่มตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป 1
8) ขอปรับเพิ่มตําแหนงนักจัดการงานชาง 1 อัตรา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
9) ขอปรับเพิ่มตําแหนงคนงานประจํารถขยะ 1 อัตรา
33.42 กองคลัง
35.89 1) ขอปรั บ เกลี่ ย ตํ า แหน ง นั ก วิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี
ไปกําหนดเปนตําแหนงนักวิชาการคลัง 1 อัตรา
29.07 กองชาง
2) ขอปรับเพิ่มตําแหนงนายชางโยธา 1 อัตรา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
3) ขอปรับเพิ่มตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

รายละเอี ย ดการวิ เ คราะห ป ริ ม าณงาน คุ ณ ภาพงาน และเหตุ ผ ลความจํ า เป น ของแต ล ะ อบต.
ตามเอกสารแนบวาระ
ขอกฎหมาย
1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕
ขอ ๒๑ ในระหวางการประกาศใชบังคับแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวน
ตําบล หากองคการบริหารสวนตําบลมีเหตุผลความจําเปนตองกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลเพิ่ม
ใหมนอกเหนือจากที่กําหนดในแผนอัตรากําลัง เพื่อรองรับภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
หรือปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
โดยปรับเกลี่ยจากตําแหนงอื่นได และไมเปนภาระทางงบประมาณ คาใชจายดานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอกําหนดตําแหนงเ พิ่ ม ใ ห ม ต อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบกอน
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่องหลักเกณฑ
เกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗
หมวด ๓ การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจาง
ขอ ๑๒ การกําหนดจํานวนพนักงานจาง ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดเปนกรอบ
อัตรากําลัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล โดยพิจารณาถึงการใชกําลังคนใน
ภาพรวมขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ให มี ค วามเหมาะสมสํ า หรั บ แนวทางในการจั ด ทํ า กรอบ
อัตรากําลังพนักงานจาง ใหนําแนวทางและแบบในการจัดทําแผนอัตรากําลังสามปขององคการบริหาร
สวนตําบล มาใชโดยอนุโลม
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ความเห็น
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
พิจารณาแลวเห็นควรให อบต. ปรับปรุงแผนอัตรากําลังตามที่เสนอขอได
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณาของกรรมการ
ก.อบต.จังหวัด ไดมีการพิจารณาเหตุผลความจําเปนในการขอปรับปรุงแผน
อัตรากําลังโดยในดานภาระคาใชจายให อบต. ควบคุมภาระคาใชจายใหอยูในระดับที่ไมเกินรอยละ 35
และบาง อบต. ที่ขอกําหนดเพิ่มพิจารณาเหตุผลแลวเกินความจําเปนอัตรากําลังที่มีอยูสามารถปฏิบัติ
หนาที่ทดแทนได เชน พนักงานขับรถยนต ความจําเปนที่จะตองมีพนักงานขันรถยนตประจํารถแตละคัน
ยังไมถึงขนาดตองมีพนักงานขับรถยนตครบทุกคัน เนื่องจากไมไดมีการใชรถยนตพรอมกันทุกคันทุกวัน
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ให อบต.ปรับปรุงแผนอัตรากําลังตามที่ อนุกรรมการฯ เสนอ ทั้งนี้
ไม กอ นวั น ที่ 20 กุ มภาพั น ธ ๒๕60 ยกเว น อบต.วัง กพ ง ไม เ ห็ น ชอบให เ พิ่ มพนัก งานขั บ รถยนต
สํ า นั ก งานปลั ด อบต. จํ า นวน 1 อั ต รา และ อบต.ทั บ ใต ไม เ ห็ น ชอบให เ พิ่ ม พนั ก งานขั บ รถยนต
สํานักงานปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
๔.8 เรื่ อง การประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูดํารง
ตําแหนงครูผูดูแลเด็กกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู
ผูชวยเลขานุการ
อบต.ชางแรก อบต.ทรายทอง อําเภอบางสะพานนอย, อบต.เกาะหลัก อําเภอเมืองฯ,
อบต.หวยยาง อําเภอทับสะแก, อบต.สามกระทาย อําเภอกุยบุรี และ อบต.ปราณบุรี อําเภอปราณบุรี
รายงานขอความเห็นชอบแตงตั้งผูผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผู
ดํารงตําแหนงครูผูดูแลเด็ก กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู จํานวน 10 ราย ดังนี้

ลําดับ
ที่

๑.

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/อัตราเงินเดือน
สังกัด/ตําแหนงเลขที่

นางภาวนา วงศสุวรรณ
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑6,920 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชองลม
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ชางแรก
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐๐77

วุฒิ
การศึกษา

ศษ.บ.

(การศึกษา
ปฐมวัย)

บรรจุ
ครั้งแรก
เมื่อ

12 ม.ค.๕8

ผลการประเมินการ
ปฏิบัติตนและการ
ปฏิบัติงาน
ครัง้ ที่

ครั้งที่

๑-๔

๕-๘

52.66
57.37
60.92
69.60

แตงตั้งใหดํารงตําแหนง

73.94 ตําแหนง ครู
79.27 อันดับ คศ.๑
81.83 ขั้น ๑๗,070 บาท
84.40 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชองลม
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ชางแรก
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐๐77

วันแตงตั้ง
ใหดํารง
ตําแหนงครู
12 ม.ค.60
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ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/อัตราเงินเดือน
สังกัด/ตําแหนงเลขที่

๒.

นางธัญญลักษณ เชิดชูชวลิต
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑6,920 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองเตย
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ชางแรก
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐๐78

3.

นางสาวอุไร อินทรจุฬ
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑6,920 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานศรีนคร
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ชางแรก
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐๐79

4.

นางสาวสุภาภรณ พวงสําราญ
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑7,310 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงเคล็ด
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.เกาะหลัก
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐๐96

5.

นางสาวสุภาวดี ทรัพยซอน
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑6,920 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวเขา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบต.หวยยาง
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐๐63

วุฒิ
การศึกษา

บรรจุ
ครั้งแรก
เมื่อ

ผลการประเมินการ
ปฏิบัติตนและการ
ปฏิบัติงาน
ครัง้ ที่

ครั้งที่

๑-๔

๕-๘

แตงตั้งใหดํารงตําแหนง

วันแตงตั้ง
ใหดํารง
ตําแหนงครู

ศษ.บ.

12 ม.ค.๕8

53.64
58.96
65.75
72.17

73.15 ตําแหนง ครู
76.70 อันดับ คศ.๑
83.61 ขั้น ๑๗,070 บาท
88.55 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองเตย
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ชางแรก
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐๐78

12 ม.ค.60

ศษ.บ.

12 ม.ค.๕8

59.50
62.00
72.50
79.50

81.00 ตําแหนง ครู
83.00 อันดับ คศ.๑
87.00 ขั้น ๑๗,070 บาท
92.00 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานศรีนคร
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ชางแรก
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐๐79

12 ม.ค.60

ศษ.บ.

9 ม.ค.๕8

76.47
81.72
89.27
94.08

93.82 ตําแหนง ครู
97.05 อันดับ คศ.๑
100 ขั้น ๑๗,490 บาท
100 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงเคล็ด
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.เกาะหลัก
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐๐96

9 ม.ค.60

ศษ.บ.

5 ม.ค.๕8

69.29
89.47
91.22
93.85

84.21 ตําแหนง ครู
85.96 อันดับ คศ.๑
90.35 ขั้น ๑๗,070 บาท
95.61 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวเขา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบต.หวยยาง
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐๐63

5 ม.ค.60

(การศึกษา
ปฐมวัย)

(การศึกษา
ปฐมวัย)

(การศึกษา
ปฐมวัย)

(การศึกษา
ปฐมวัย)
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ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/อัตราเงินเดือน
สังกัด/ตําแหนงเลขที่

วุฒิ
การศึกษา

6.

นางพนิดา ขวัญสกุล
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑7,690 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาถลม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบต.สามกระทาย
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐๐57

7.

นางสาวนริศรา ยิ้มใย
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑7,690 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาถลม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบต.สามกระทาย
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐๐58

8.

นางสาวอารีย ทองรอด
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑7,690 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนกลาง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบต.สามกระทาย
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐๐59

9.

นางกนกวรรณ วงศยิ้มยอง
ศษ.บ.
(การศึ
กษา
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
ปฐมวัย)
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑9,100 บาท
ศู นย พั ฒนาเด็ กเล็ กองค การบริ หาร
สวนตําบลปราณบุรี
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบต.ปราณบุรี
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐๐91

บรรจุ
ครั้งแรก
เมื่อ

ผลการประเมินการ
ปฏิบัติตนและการ
ปฏิบัติงาน
ครัง้ ที่

ครั้งที่

๑-๔

๕-๘

แตงตั้งใหดํารงตําแหนง

วันแตงตั้ง
ใหดํารง
ตําแหนงครู

ศษ.บ.

5 ม.ค.๕8

60.12
65.07
70.58
75.53

80.06 ตําแหนง ครู
85.38 อันดับ คศ.๑
90.33 ขั้น ๑๗,910 บาท
97.42 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาถลม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบต.สามกระทาย
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐๐57

5 ม.ค.60

ศษ.บ.

5 ม.ค.๕8

60.12
65.07
70.58
75.53

80.06 ตําแหนง ครู
85.38 อันดับ คศ.๑
91.68 ขั้น ๑๗,910 บาท
95.84 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาถลม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบต.สามกระทาย
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐๐58

5 ม.ค.60

ศษ.บ.

5 ม.ค.๕8

60.12
65.07
70.58
75.53

80.06 ตําแหนง ครู
85.38 อันดับ คศ.๑
90.51 ขั้น ๑๗,910 บาท
96.44 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนกลาง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบต.สามกระทาย
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐๐59

5 ม.ค.60

5 ม.ค.๕8

57.00
59.56
64.70
68.25

5 ม.ค.60
66.66 ตําแหนง ครู
68.43 อันดับ คศ.๑
71.79 ขั้น ๑9,100 บาท
73.57 ศู นย พั ฒนาเด็ กเล็ กองค การบริ หาร
สวนตําบลปราณบุรี
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบต.ปราณบุรี
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐๐91

(การศึกษา
ปฐมวัย)

(การศึกษา
ปฐมวัย)

(การศึกษา
ปฐมวัย)
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ลําดับ
ที่

10.

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/อัตราเงินเดือน
สังกัด/ตําแหนงเลขที่

วุฒิ
การศึกษา

บรรจุ
ครั้งแรก
เมื่อ

นางสาวบุญเอื้อง ชูทอง
ศษ.บ. 12 ม.ค.๕8
(การศึกษา
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
ปฐมวัย)
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑7,310 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหัดไทย
ก อ งก า ร ศึ ก ษ า ศ า ส น า แ ล ะ
วัฒนธรรม
อบต.ทรายทอง
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐๐86

ผลการประเมินการ
ปฏิบัติตนและการ
ปฏิบัติงาน
ครัง้ ที่

ครั้งที่

๑-๔

๕-๘

61.00
65.00
67.00
69.00

แตงตั้งใหดํารงตําแหนง

วันแตงตั้ง
ใหดํารง
ตําแหนงครู

12 ม.ค.60
80.25 ตําแหนง ครู
81.23 อันดับ คศ.๑
83.79 ขั้น ๑7,490 บาท
86.36 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหัดไทย
ก อ งก า ร ศึ ก ษ า ศ า ส น า แ ล ะ
วัฒนธรรม
อบต.ทรายทอง
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐๐86

ขอระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวน
ตําบล ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙
ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
เห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบลนํามาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา
ของเทศบาลมาใชกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลกรทางการศึกษาขององคการบริหารสวน
ตําบลโดยอนุโลม
๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูดํารงตําแหนงครูผูชวยกอน
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๑ ใหผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาล ในตําแหนงครูผูชวยเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมระหวางปฏิบัติราชการใน
ตําแหนงครูผูชวยเปนเวลาสองป นับแตวันเขาปฏิบัติหนาที่ราชการกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู
ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดฯ
ขอ ๒ การนับระยะเวลาการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสองป ให
นับวันเขาปฏิบัติราชการวันแรกเปนวันเริ่มตน และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปปฏิทิน
ฯลฯ
ข อ ๕ ให น ายกเทศมนตรี แต งตั้งคณะกรรมการเตรี ยมความพร อมและ
พัฒนาอยางเขมจํานวนสามคน ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือรองผูอํานวยการสถานศึกษา เปน
ประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาจํานวนหนึ่งคนเปนกรรมการ และพนักงานครู
เทศบาล ซึ่งดํารงตําแหนงครูที่ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งใหทําหนาที่ครูพี่เลี้ยงดูแลระหวางการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม เปนกรรมการและเลขานุการ
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ขอ 5/1 กรณีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูไดรับ
การแต งตั้ ง เป น พนั ก งานครู เ ทศบาลตํ า แหน ง ครู ผู ดู แ ลเด็ ก ในศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ กของเทศบาล ให
นายกเทศมนตรี แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการเตรี ย มความพร อ มและพั ฒ นาอย า งเข ม จํ า นวน 3 คน
ประกอบดวย ฯลฯ
ข อ ๖ ให ค ณะกรรมการเตรี ย มความพร อ มและพั ฒ นาอย า งเข ม
มี ห น า ที่ เ ตรี ย มความพรอมและพัฒนาอยางเขม ใหคําปรึกษา แนะนํา รวมทั้งประเมินผลการเตรียม
ความพรอมและพัฒ นาอยา งเขม โดยยึด หลัก การมีสว นรว มและการประเมิน เพื่อ ปรับ ปรุง และ
พัฒนาใหบรรลุผลตามความมุงหมาย ดังนี้
๖.๑ ประเมิ น การเตรี ย มความพร อมและพั ฒ นาอย างเข มครู ผู ช ว ย
เป นระยะ ๆ ทุ ก สามเดื อน ตามแบบประเมิน ที่ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดทา ย
หลักเกณฑ และในการประเมินแตละครั้งใหประธานกรรมการแจงผลการประเมินใหครูผูชวย และรายงานให
นายกเทศมนตรีทราบ เพื่อพิจารณา ดังนี้
๖.๑.๑ กรณีที่เห็นวาครูผูชวยมีผลการประเมินการเตรียมความ
พรอมและพัฒนาอยางเขมต่ํากวาเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด (ครั้งที่ ๑-๔
ต องผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ร อ ยละ ๕๐ และครั้ ง ที่ ๕-๘ ต องผ านเกณฑก ารประเมิน รอ ยละ ๖๐)
หากนายกเทศมนตรีเห็นวา ควรทบทวนผลการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม อาจ
ใหคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และหากผลการ
ประเมิ น ยั งต่ํ ากว า เกณฑ การประเมิน ผลการพัฒ นาที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
ใหนายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสั่งใหครูผูชวยนั้นออกจากราชการ
๖.๑.๒ กรณีที่ครูผูชวยมีผลการประเมินการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขมต่ํากวาเกณฑการประเมินผลการพัฒนาที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กําหนด และนายกเทศมนตรีมีความเห็นเชนเดียวกับคณะกรรมการเตรี ยมความพรอมและพั ฒนาอย างเข ม
ใหนายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสั่งใหครูผูชวยผูนั้นออกจากราชการ
๖.๑.๓ กรณีที่เห็นวาครูผูชวยมีผลการประเมินการเตรียมความ
พรอ มและพัฒนาอยางเขมเปนไปตามเกณฑ การประเมินผลการพัฒนาที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลกําหนด ใหมีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมตอไปจนครบสองป
๖.๒ เมื่อครบเวลาสองปใหคณะกรรมการเตรี ยมความพร อมและพัฒนา
อยางเขม สรุปผลการประเมินตามแบบสรุป ทายหลักเกณฑตอนายกเทศมนตรี เพื่อเสนอขอความ
เห็นชอบคณะกรรมการพนักงานเทศบาลและออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูตอไป
๓. หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๙ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
เรื่ อง การแต งตั้ งครู ผู ชวยให ดํ า รงตํา แหนงครู ตาม พ.ร.บ.ระเบี ยบขา ราชการครู และบุ ค ลากร
ทางการศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
สํานักงาน ก.ท. แจงมติ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม
๒๕๕๔ ซึ่งไดมีมติรับทราบขอเสนอของ อ.ก.ท.โครงสรางและอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล ในกรณีที่
เทศบาลมีผูดํารงตําแหนงครูผูชวยที่ผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนระยะเวลา ๒ ป
และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูภายหลังวันที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใชบังคับ(วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑) ใหกําหนดวันที่มีผลใน
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ มีผลนับตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ซึ่งสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กําหนด
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ความเห็น
ฝายเลขาฯ ตรวจสอบการเตรียมความพรอมในการพัฒนาอยางเขมครูผูดูแล
เด็กขางตนแลวปรากฏผล ดังนี้
๑. อบต.ไดแตงตั้งกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมถูกตองตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
๒. ครูผูดูแลเด็ก ที่ไดรับการแตงตั้งไดดํารงตําแหนงครบ ๒ ป และผานการ
ประเมินเตรียมความพรอมในการพัฒ นาอย างเข ม จํ านวน ๘ ครั้ง ไดคะแนนผานการประเมิ นตาม
หลักเกณฑที่กําหนด (ครั้งที่ ๑-๔ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ และครั้งที่ ๕-๘ ไมนอยกวารอยละ ๖๐)
๓. เห็นควรให อบต.ชางแรก, อบต.เกาะหลัก, อบต.หวยยาง, อบต.สามกระทาย
อบต.ปราณบุรี และ อบต.ทรายทอง แตงตั้งครูผูดูแลเด็กใหดํารงตําแหนงครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑
โดยใหมีผลวันถัดจากวันครบกําหนดการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๕
มติที่ประชุม

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ไมมี
รับทราบ

ปดประชุม เวลา ๑6.00 น.
(ลงชื่อ) สารัฐ วงศเศรษฐโชติ ผูจดรายงานการประชุม
( นายสารัฐ วงศเศรษฐโชติ )
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
(ลงชื่อ)

ศราวุธ อินทะเสม ตรวจรายงานการประชุม
( นายศราวุธ อินทะเสม )
หัวหนากลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิ่น
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