(สําเนา)
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ครั้งที่ 3/๒๕60
วันจันทร์ที่ ๒7 มีนาคม ๒๕60 เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมช่องกระจก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรขี ันธ์ ชัน้ ๔
...........................................................
ผู้มาประชุม
๑. นายสมชาย บํารุงทรัพย์
๒. นายชัยชาญ มูลมาก
๓. นายสุวิทย์ พุกกะเวส
๔. นางเอื้อมพร คุ้มภัย
๕. นายศุภกฤต ทองส่งโสม
๖. นายธัชชัย ศุกระกาญจน์
๗. นางอุไรวรรณ คูหพันธ์
๘. นายประสพโชค หว่านพืช
๙. นายอํานาจ น้อยแสง
๑๐. นายสรศักดิ์ จันทร์สิริรักษ์
๑๑. นายสุรพล ศรีมณฑา
๑๒. นายเฉลิมชัย ปานเนือง
๑๓. นายทรงพล ศรีแก้ว
๑๔. นายสาย สวัสดิมงคล
๑๕. นายวิวัฒน์ โชคกิจการ
๑๖. นายณัฏฐวุฒิ สมบูรณ์อยู่กมล
๑๗. นายวิเศษ เทียนเครือ
๑๘. นายวิฑูรย์ เอี๊ยบทอง
๑๙. นายกิตติ เบญจพลชัย
๒๐. นายอาคม เด็ดรักษ์ทิพย์
๒๑. นายสนิท สนธิพันธ์
๒๒. นายธีรยุทธ สําราญทรัพย์
๒๓. นายศราวุธ อินทะเสม
๒๔. นายสารัฐ วงศ์เศรษฐโชติ
ผู้ติดราชการหรือภารกิจ
1. นายสมบูรณ์ นวลเจริญ
2. นายเกริ่น กําเหนิดวัน
3. นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล
4. นายเสนาะ โตทอง
5. นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล
6. นายอํานวย เทพพิชิตสมุทร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธาน
(แทน) ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
(แทน) นายอําเภอปราณบุรี
(แทน) นายอําเภอทับสะแก
(แทน) หัวหน้าสํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประธานสภา อบต.แสงอรุณ
ประธานสภา อบต.หนองพลับ
นายก อบต.ช้างแรก
ปลัด อบต.นาหูกวาง
ปลัด อบต.หนองตาแต้ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฯ
ผช.เลขานุการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผช.เลขานุการ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประธานสภา อบต.อ่าวน้อย
นายก อบต.หนองตาแต้ม
นายก อบต.คลองวาฬ
ปลัด อบต.ปากน้ําปราณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
การประชุมในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดราชการ มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดทํา
หน้าที่ประธานในการประชุมแทน เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้วจะได้ประชุมตามวาระที่กําหนดไว้ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕60 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕60
- หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 16 จาก “หน่วยานกลาง” เป็น “หน่วยงานกลาง”
- หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 6 จาก “จํานวน 2 ราย” เป็น “จํานวน 3 ราย”
- หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 16 จาก “พร่ามั่ว” เป็น “พร่ามัว”
- หน้าที่ 17 ตารางลําดับที่ 5 จาก “นางสาวสุภาวดี” เป็น “นางสุภาวดี”
รับรอง
มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานผลการดําเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
ตามที ่ค ณะกรรมการพนัก งานส่ว นตํ า บลจัง หวัด ประจวบคีร ีข ัน ธ์ ในการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประชุม ครั้งที่ 2/๒๕60 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕60 มีมติเห็นชอบให้ อบต. ดําเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ฝ่ายเลขาฯ ขอสรุปผลการดําเนินการที่ได้ดําเนินการไปแล้ว เพื่อให้ที่
ประชุมรับทราบ ดังนี้
๑. การเลื่ อนระดั บ และแต่ งตั้ ง พนั กงานส่ว นตํ าบลให้ดํ ารงตํา แหน่ งที่ สู งขึ้ นใน
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ จํานวน 3 ราย
ได้แจ้งให้ อบต.บ่อนอก และ อบต.หนองตาแต้ม ทราบเพื่อดําเนินการจัดทําคําสั่งเลื่อนระดับแล้วตามหนังสือ
จังหวัดฯ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕60
2. การโอนพนั ก งานส่ ว นตํ า บล จํ า นวน 4 ราย ได้ แ จ้ ง มติ ใ ห้ อบต.วั ง ก์ พ ง,
อบต.สามร้อยยอด, อบต.อ่างทอง และ อบต.ช้างแรก ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งให้โอน/รับโอนพนักงานส่วน
ตําบล และส่งตัวเดินทางไปรับตําแหน่งใหม่แล้ว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕60
3. การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็น
พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 ราย ได้แจ้งให้ อบต.สามร้อยยอด ประสานกับต้นสังกัดของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นที่จะรับโอน เพื่อจัดทําคําสั่งรับโอนและวันให้พ้นจากตําแหน่งเป็นวันเดียวกัน แล้วส่งตัวผู้ขอโอน
เดินทาง มารับตําแหน่งใหม่ตามคําสั่งแล้วตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
4. พนักงานส่วนตําบลขอลาออกจากราชการ จํานวน 1 ราย ได้แจ้งให้ อบต.หาดขาม
ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งให้พนักงานส่วนตําบลลาออกจากราชการแล้ว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 24
กุมภาพันธ์ ๒๕60
๕. พนักงานจ้างขอลาออกจากราชการ จํานวน 2 ราย ได้แจ้งให้ อบต.ไร่ใหม่ และ
อบต.ช้างแรก ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งให้พนักงานจ้างลาออกจากราชการแล้ว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่
24 กุมภาพันธ์ ๒๕60
6. การจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 3 ราย ได้แจ้งให้
อบต.อ่าวน้อย, อบต.นาหูกวาง และ อบต.พงศ์ประศาสน์ ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งจ้าง ตามหนังสือจังหวัดฯ
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕60
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7. การปรั บ ปรุ ง แผนอั ต รากํา ลั ง พนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล 3 ปี
(พ.ศ.2558-2560) จํานวน 17 อบต. ได้แจ้งให้ อบต.หินเหล็กไฟ, อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่, อบต.บึงนคร,

อบต.วังก์พง, อบต.ปราณบุรี, อบต.ทับใต้, อบต.หนองตาแต้ม, อบต.ไร่เก่า, อบต.ปากน้ําปราณ,
อบต.ดอนยายหนู, อบต.ทับสะแก, อบต.นาหูกวาง, อบต.แม่รําพึง, อบต.ชัยเกษม, อบต.คลองวาฬ,
อบต.อ่าวน้อย และ อบต.เกาะหลัก ดําเนินการประกาศปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ๓ ปีแล้ว ตามหนังสือ

จังหวัดฯ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕60
8. การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง
ครูผู้ดูแลเด็กก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู จํานวน 10 ราย ได้แจ้งให้ อบต.ช้างแรก, อบต.เกาะหลัก,
อบต.ห้วยยาง, อบต.สามกระทาย, อบต.ปราณบุรี และ อบต.ทรายทอง ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งแต่งตั้งผู้ผ่านการ
ประเมินให้ดํารงตําแหน่งครูแล้ว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕60
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.2 การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
ด้วยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคําสั่งที่ 8/2560 ลงวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น เนื่องจากการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการใช้ระบบอุปถัมภ์ การเรียกรับผลประโยชน์ในการ
สอบแข่งขัน การเลื่อนตําแหน่ง การโอน การย้าย และปรากฏปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่แต่ไม่สามารถ
โอนตามหลักความสมัครใจได้ จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน เพื่อมิให้เกิดความไม่
เป็นธรรมและเกิดความเสียหายต่อระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ร้ายแรง โดยสถานะของคําสั่งมีสถานะเป็นกฎหมายที่ไปเปลี่ยนแปลงบทบัญ ญัติบางประการของ
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เกี่ยวกับผู้ใช้อํานาจในการสอบแข่งขัน การ
คัดเลือก การสอบคัดเลือก และการโอนกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นจากเดิม คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) โดยขอบเขตของคําสั่ง
ให้ ค ณะกรรมการกลางพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) เข้ า มาทํ า หน้ า ที่ เ ฉพาะ
กระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น กระบวนการ
คัดเลือกและสอบคัดเลือกในตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น อํานวยการท้องถิ่น และบริหารสถานศึกษา
และการโอนไปสังกัด อปท.อื่นกรณีมีเหตุผลความจําเป็นเท่านั้น สําหรับกระบวนการอื่น เช่น การโอน
ในตําแหน่งและระดับเดียวกัน การสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ
การประเมินเพื่อเลื่อนระดับของตําแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ การจัดตั้งส่วนราชการและอื่นๆ
ยังคงเป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละ อปท. ดังเดิม รายะเอียดตามคําสั่ง และ
คําชี้แจงการปฏิบัติตามคําสั่งที่แนบ
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
รับทราบ
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3.3 การส่งรายงานการดําเนินการทางวินัย
ตามที ่ค ณะกรรมการพนัก งานส่ว นตํ า บลจัง หวัด ประจวบคีร ีข ัน ธ์ ในการ
ประชุม ครั้ง ที่ 2/2559 เมื่อ วัน ที่ 18 กุม ภาพัน ธ์ 2559 ได้มีม ติใ ห้เ ลขานุก ารคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลส่งรายงานการดําเนินการทางวินัยไปให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการ
ทางวินัยและการให้ออกจากราชการพิ จ ารณาทํา ความเห็ น เสนอก่ อ นการพิ จ ารณาและมี ม ติ ข อง
คณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นตํา บลตามนั ย ข้ อ 87 วรรคสาม แห่ ง ประกาศ ก.อบต.จั ง หวั ด
เรื่ อ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559 นั้น
ฝ่ายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัด ได้รับรายงานการดําเนินการทางวินัยพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างของ อบต.เขาแดง อบต.ห้วยยาง อบต.ดอนยายหนู อบต.ปากน้ําปราณ และ
อบต.บึงนคร จํานวน 5 ราย และได้ส่งรายงานการดําเนินการทางวินัยให้คณะอนุกรรมการ ฯ แล้ว ดังนี้
๑. องค์การบริหารส่วนตําบลเขาแดง ได้รายงาน ผลการสอบสวนทางวินัย นายสุรพล แสงกล่ํา
ตําแหน่ง ปลัด อบต.เขาแดง เมื่อครั้งดํารงตําแหน่ง ปลัด อบต.สามกระทาย ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด
วินัย กรณีได้เบิกจ่ายเงิน โครงการก่อสร้างงานของ อบต. สามกระทาย โครงการขุดลอกคลองระบายน้ํา
สายเตาอิฐ หมู่ที่ 2 และโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองโพธิ์ ม.2 โดยดําเนินการก่อสร้างยังไม่
แล้วเสร็จ/ยังไม่ได้ดําเนินการก่อสร้างแต่มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง โดย อบต.สามกระทาย ได้รายงานผล
การสอบสวนให้ อบต.เขาแดง ต้นสังกัดใหม่พิจารณา ซึ่งนายก อบต.เขาแดง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น
ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง เห็นควรลงโทษตัดเงินเดือน 5 % นาน 1 เดือน
๒. องค์ก ารบริห ารส่ว นตํ า บลห้ว ยยาง รายงานผลการสอบสวนวินัย อย่า ง
ร้ายแรงนางสุภาพร เรือนงาม ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง อบต.ห้วยยาง ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทํา
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงเมื่อครั้งดํารงตําแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง อบต.สามกระทาย กรณีสํานักงานตรวจ
เงินแผ่นดินเขต ๑๒ (จังหวัดเพชรบุรี) ได้ตรวจสอบสืบสวนกรณีร้องเรียนการเบิกจ่ายเงิน โครงการขุด
ลอกคลองระบายน้ํ าสายเตาอิ ฐ หมู่ ที่ 2 และโครงการปรับปรุ งถนนหินคลุกสายหนองโพธิ์ ม.2 ตําบล
สามกระทาย โดยดําเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ/ยังไม่ได้ดําเนินการก่อสร้างแต่มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่
ผู้รับจ้าง โดย อบต.สามกระทาย ได้ รายงานผลการสอบสวนให้ อบต.ห้ วยยาง ต้ นสั งกั ดใหม่พิ จารณา
โดยนายก อบต.ห้วยยาง พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงเห็นควรลงโทษขั้นปลดออก
๓. องค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บลดอนยายหนู รายงานการดํา เนิน การสอบสวน
วินัย นายอรุณ หุ่นงาม เมื่อครั้งดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.สามกระทาย
กรณีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเขต ๑๒ (จังหวัดเพชรบุรี) ได้ตรวจสอบสืบสวนกรณีร้องเรียนการเบิก
จ่ายเงิน โครงการขุดลอกคลองระบายน้ําสายเตาอิฐ หมู่ที่ 2 และโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสาย
หนองโพธิ์ ม.2 ตําบลสามกระทาย โดยดําเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ / ยังไม่ได้ดําเนินการก่อสร้าง
แต่มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ซึ่ง อบต.สามกระทาย ได้ดําเนินการสอบสวนทางวินัยเสร็จเรียบร้อย
แล้ว และรายงานให้ อบต.ดอนยายหนู ต้นสังกัดใหม่พิจารณา โดย นายก อบต.ดอนยายหนู พิจารณาแล้วเห็น
ว่าเป็นการกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง สมควรได้รับโทษ ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
4. องค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณ รายงานการดําเนินการทางวินัยพนักงาน
จ้าง นายรังศิลา วงศ์น้อย ตําแหน่ง คนงานประจํารถบรรทุกขยะ อบต.ปากน้ําปราณ ซึง่ ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด
วินัยอย่างร้ายแรง กรณี มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย โดยอบต.
ปากน้ําปราณ ได้ดําเนินการสอบวินัยอย่างร้ายแรงเรียบร้อยแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณ
มีความเห็นควรลงโทษไล่ออก
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5. อบต.บึงนคร รายงานการชี้มูลความผิดกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้
กล่าวหานายปรีชา หรือจิรกิตต์ วัฒนชัยนันท์ เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งปลัด อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ว่ากระทํา
ผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ และกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 กรณีไม่ขายเอกสารสอบราคาจ้าง
โครงการถมที่ ดิ น บริเ วณร้ า นค้ า ชุ ม ชน หมู่ ที่ 2 บ้ า นฟ้ า ประทาน และแก้ ไ ขประกาศสอบราคาจ้า ง
โครงการดังกล่าวโดยมิชอบ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหามี
มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบี ยบของทางราชการ มติ ค ณะรัฐมนตรี หรื อนโยบายของรั ฐบาล อั นเป็นเหตุใ ห้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง จึงให้ อบต.บึงนคร พิจารณาโทษทางวินัยกับผู้ถูกกล่าวหาในฐานความผิด
ดังกล่าวตามนัยมาตรา 92 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจ ริต พ.ศ. 2542 โดยนายก อบต.บึงนคร ได้พิจารณารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นควร
ลงโทษไล่ออกจากราชการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นใน
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร
อบต.หนองพลับ อําเภอหัวหิน, อบต.ปราณบุรี อบต.หนองตาแต้ม อบต.วังก์พง
อบต.ปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี และ อบต.บางสะพาน อําเภอบางสะพานน้อย ขอความเห็นชอบ
เลื่อนระดับและแต่งตั้งพนั ก งานส่ ว นตํา บลให้ ดํา รงตํา แหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น ในระดั บ ชํา นาญงาน และ
ระดั บ ชํา นาญการ จํา นวน 6 ราย ดังนี้
๑. อบต.หนองพลับ ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้ง นางสาวสุชาดา ศรีเพชรภูมิ
วุฒิ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ขั้น 22,980 บาท เลขที่
ตําแหน่ง 2๙-๓-๐1-3102-๐๐๑ สํานักงานปลัด อบต. ซึ่งได้ดํารงตําแหน่งในระดับ 3 ในสายงานที่
เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน และดํารงตําแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 และตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาแล้ว 6 ปี 2 เดือน (วันที่ 1 ก.พ.53 – 20 ก.พ.60 โดยระยะเวลาตั้งแต่ 1 ก.พ.53 – 19 ก.ย.54 นํามา
นับรวมเป็นระยะเวลาที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลได้ค รึ่งหนึ่งตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว33 ลงวันที่ 25 ก.พ. 48) ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมิน
คุ ณ ลั ก ษณะบุ ค คลจากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามหลั ก เกณฑ์ ที่ กํ า หนดให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ใน
ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ขั้น ๒3,080 บาท เลขที่ตําแหน่งเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแต่
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕60
2. อบต.ปราณบุรี ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้ง นางสาวพัชรินทร์ เหมือนแสง
วุฒิ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ขั้น 22,230 บาท
เลขที่ตําแหน่ง 2๙-๓-๐1-3103-๐๐๑ สํานักงานปลัด อบต. ซึ่งได้ดํารงตําแหน่งในสายงานที่เริ่มต้น
จากระดับ 3 และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงาน
ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 4 ปี - เดือน (วันที่ 18 ก.พ.56 – 1 มี.ค.60 )
ผ่า นการประเมิ น ผลงานจากคณะกรรมการและประเมิน คุ ณลั ก ษณะบุ ค คลจากผู้ บั งคั บ บัญ ชาตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
ขั้น ๒2,620 บาท เลขที่ตําแหน่งเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ๒๕60
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3. อบต.หนองตาแต้ม ขอความเห็ นชอบเลื่อนระดั บและแต่ งตั้ง นางอารมณ์ นุชวงค์
วุฒิ บธ.ม. (ไม่ระบุสาขา) ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ขั้น 22,980 บาท เลขที่ตําแหน่ง 2๙-๓-๐43204-๐๐๑ กองคลัง ซึ่งได้ดํารงตําแหน่งในระดับ 3 ในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน และได้ดํารง
ตํ า แหน่ ง ในสายงานที่ เ ริ่ ม ต้ น จากระดั บ 3 และตํ า แหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร โดยมี
ระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 4 ปี 1 เดือน (วันที่ 3
เม.ย.55 – 16 ก.พ.60 โดยระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.55 – 14 ต.ค.56 นํามานับรวมเป็นระยะเวลา
ที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลได้ครึ่งหนึ่งตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว33
ลงวันที่ 25 ก.พ. 48) ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจาก
ผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ชํานาญการ ขั้น ๒3,080 บาท เลขที่ตําแหน่งเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ๒๕60
4. อบต.บางสะพาน ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้ง นางกัญจนา แก้วน้อย
วุฒิ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ขั้น 21,500 บาท เลขที่
ตําแหน่ง 2๙-๓-๐4-3201-๐๐๑ กองคลัง ซึ่งได้ดํารงตําแหน่งในระดับ 3 ในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน
และได้ดํารงตําแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 4 ปี 3 เดือน
(วันที่ 3 ก.พ.55 – 1 มี.ค.60 โดยระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ.55 – 20 ส.ค.56 นํามานับรวมเป็น
ระยะเวลาที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลได้ครึ่งหนึ่งตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว33
ลงวันที่ 25 ก.พ. 48) ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจาก
ผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตําแหน่ง นักวิชาการเงินและ
บัญชีชํานาญการ ขั้น ๒1,710 บาท เลขที่ตําแหน่งเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ๒๕60
5 . อบต.วั งก์ พง ขอความเห็ นชอบเลื่ อนระดั บและแต่ งตั้ ง นางสาวพรศิ ริ งามขํ า
วุฒิ บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ขั้น 22,230 บาท เลขที่ตําแหน่ง
๒๙-๓-๐4-3204-๐๐๑ กองคลัง ซึ่งได้ดํารงตําแหน่งในระดับ 3 ในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน และ
ได้ดํารงตําแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมี
ระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน (วันที่ 30
ก.ย.52 – 1 ก.พ.60 โดยระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.52 – 20 ธ.ค.54 นํามานับรวมเป็นระยะเวลาที่
เกี่ยวข้องเกื้อกูลได้ครึ่งหนึ่งตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว33 ลงวันที่ 25
ก.พ. 48) ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผู้บังคับบัญชา
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
ขั้น ๒2,620 บาท เลขที่ตําแหน่งเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕60
6. อบต.ปากน้ํ าปราณ ขอความเห็ นชอบเลื่ อนระดั บและแต่ งตั้ ง นายวรากร สี ดอกบวบ
วุฒิ ปวส. (ช่างยนต์) ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ขั้น ๑4,570 บาท
เลขที่ ตํ าแหน่ ง ๒๙-๓-๐1-๔8๐5-๐๐2 สํา นั ก งานปลัด อบต. ซึ ่ง ได้ดํ า รงตํ า แหน่ง หรือ เคยดํ า รง
ตําแหน่ง สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ และตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดย
มีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง มาแล้ว 5 ปี 3 เดือน
(วันที่ 14 ธ.ค.54 – 15 มี.ค.60) ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะ
บุค คลจากผู้ บั ง คั บ บัญ ชาตามหลั ก เกณฑ์ที่กํา หนด ให้ดํา รงตํา แหน่ง ในระดับ ที่สู ง ขึ้ น ในตํา แหน่ง
เจ้า พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน ขั้น ๑4,680 บาท เลขที่ตําแหน่งเดิมและสังกัด
เดิม ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ๒๕60
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ข้อระเบียบ
๑. หนัง สือ สํา นัก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๕
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับ การ
ได้รับเงินประจํ าตําแหน่งประเภทวิ ชาการ ระดับชํานาญการในสายงานวิชาชีพ และการเบิ กจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน กรณีการเลื่อนระดับครั้งแรกของตําแหน่งแต่ละประเภทตําแหน่ง เช่น
การเลื่อนระดับประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงาน ไประดับชํานาญงาน ให้ใช้วิธีการประเมินผลงานโดยใช้
หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับนอกระดับควบของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ และเทียบระดับ
ตําแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่งตามหนังสือสํานักงาน 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 แหน่ง และมาตรฐานของ
ตําแหน่ง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอนุโลม
๒. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๐ ลงวันที่
๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ อัตราตําแหน่งและมาตรฐานของตําแหน่ง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
การเลื่อนในระดับชํานาญงาน
ดํ ารงตํ าแหน่ งหรื อเคยดํ ารงตํ าแหน่ งสายงานเริ่ มต้ นจากระดั บ ๑/๒ และ
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของตําแหน่งที่
จะแต่งตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
๑. ไม่น้อยกว่า ๖ ปี สําหรับผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
๒. ไม่น้อยกว่า ๕ ปี สําหรับผู้มีประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
๓. ไม่น้อยกว่า ๔ ปี สําหรับผู้มีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
การเลื่อนในระดับชํานาญการ
ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งสําหรับสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๓ และ
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ โดยต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของ
ตําแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
๑. ไม่น้อยกว่า ๖ ปี สําหรับผู้มีปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง
๒. ไม่น้อยกว่า ๔ ปี สําหรับผู้มีปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง
๓. ไม่น้อยกว่า ๒ ปี สําหรับผู้มีปริญญาเอก หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่
ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง
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๓. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๙๐ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่ง
ที่กําหนด เป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในตําแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ ....ฯลฯ
ข้อ ๑๙๑ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่ง
ที่กําหนด เป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในตําแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ …..ฯลฯ
ฝ่ายเลขานุการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานส่วนตําบลดังกล่าวแล้ว
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และหลักเกณฑ์ที่กําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
๔.2 เรื่องการโอนพนักงานส่วนตําบล
ผู้ช่วยเลขานุการ
อบต.หนองพลับ อําเภอหัวหิน อบต.ทองมงคล อําเภอบางสะพาน และ อบต.ดอนยายหนู
อําเภอกุยบุรี ขอความเห็นชอบโอนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 ราย ดังนี้
๑. อบต.หนองพลับ ขอความเห็นชอบรับโอน นายประยูร พุทธพึ่ง ตําแหน่ง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน ขั้น 15,800 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-๓-๐14805-0๐๑ สํานักงานปลัด อบต. อบต.ทรายทอง อําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งได้ปฏิบัติงานใน อบต. มาแล้ว 5 ปี 10 เดือน (๑ เม.ย.54) มาดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารภั ย ชํ า นาญงาน ขั้ น 15,800 บาท เลขที่ ตํ า แหน่ ง ๒๙-๓-01-4805-๐๐1
สํานักงานปลัด อบต. อบต.หนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย อบต.หนองพลับ
ยินดีรับโอนพนักงานส่วนตําบลดังกล่าว และ อบต.ทรายทอง ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน
(ผู้ขอโอนประสงค์ขอโอนเพื่อหาประสบการณ์ ,อบต.หนองพลับ ไม่มีบุคลากรไม่มีบุคลากรรับผิดชอบ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีความรู้และมีประสบการณ์ตรงในสายงาน)
2. อบต.ทองมงคล ขอความเห็ นชอบให้ นายพชรดนัย วั ชโรทัย ตําแหน่ ง
ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) ขั้น 24,970 บาท เลขที่ตําแหน่ง ๒๙-๓-๐52103-๐๐๑ กองช่าง ซึ่งได้ปฏิบัติงานใน อบต. มาแล้ว 1 ปี 4 เดือน (๑ ก.ย.58) โอนไปดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) ขั้น 24,970 บาท เลขที่ตําแหน่ง 60-3-๐52103-๐๐๑ กองช่าง อบต.บางนางลี่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดย อบต.บางนางลี่ ยินดีรับ
โอนพนั ก งานส่ ว นตํ า บลดั ง กล่ า ว และ อบต.ทองมงคล ซึ่ ง เป็ น ต้ น สั ง กั ด ไม่ ขั ด ข้ อ งในการให้ โ อน
(หาประสบการณ์)
3. อบต.ดอนยายหนู ขอความเห็น ชอบรับ โอน นายสุร ฉัต ร หอมสนิท
ตําแหน่ง นายช่างโยธาชํานาญงาน ขั้น 19,580 บาท เลขที่ตําแหน่ง 38-๓-๐5-4701-0๐๑ กองช่าง
อบต.ไร่ ส ะท้อ น อํา เภอบ้ า นลาด จัง หวัด เพชรบุรี มาดํา รงตํา แหน่ง นายช่า งโยธาชํา นาญงาน
ขั้น 19,580 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-๓-๐5-4701-0๐๑ กองช่าง อบต.ดอนยายหนู อําเภอกุยบุรี
จัง หวัด ประจวบคีรีขัน ธ์ โดย อบต.ดอนยายหนู ยิน ดีรับ โอนพนัก งานส่ว นตํา บลดัง กล่า ว และ
อบต.ไร่สะท้อน ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (ผู้ขอโอนประสงค์ขอโอนเพื่อหาประสบการณ์ ,
และ อบต.ดอนยายหนู มีตําแหน่งนายช่างโยธาว่าง กองช่างไม่มีบุคลากรทางช่างปฏิบัติงาน และได้
พิจารณาแล้วผู้ขอโอนมีความรู้ความสามารถ)
หน้า ๘ จาก 30
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ข้อกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อน ไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๖๔ การโอนพนักงานส่วนตําบลจากองค์การบริหารส่วนตําบลหนึ่ง
ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล....ฯลฯ
ข้อ ๑๗๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๖๔ เพื่อประโยชน์แก่ราชการ....ฯลฯ
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบการโอนของพนักงานส่วนตําบลดังกล่าวแล้ว ต้นสังกัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด โดยไม่ขัดข้องในการรับโอนและให้โอน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 27 มีนาคม ๒๕60
๔.3 เรื่อง พนักงานส่วนตําบลขอลาออกจากราชการ
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ และ อบต.บึงนคร อําเภอหัวหิน ขอความเห็นชอบให้พนักงานส่วน
ตําบลลาออกจากราชการ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. อบต.ห้ วยสั ตว์ ใหญ่ ขอความเห็ นชอบให้ นางวั นธิ ดา กาญจนวณิ ชย์ ตํ า แหน่ ง
ครูผู้ดูแลเด็ก ขั้น 17,690 บาท สํานักงานปลัด อบต. อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ขอลาออกจากราชการตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากประกอบธุรกิจส่วนตัว (ยื่นหนังสือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นายกอนุญาต
ให้ยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วันได้)
2. อบต.บึงนคร ขอความเห็นชอบให้ นายกิติชัย ภัทรบวรนนท์ ตําแหน่ง เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ขั้น 21,360 บาท สํานักงานปลัด อบต. อบต.บึงนคร
ขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เนื่ องจากประกอบธุรกิจส่วนตัว (ยื่นหนังสือวันที่ 1
มีนาคม 2560 )
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ วนตํ า บลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เรื่ อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
ข้อ ๕ พนักงานส่วนตําบลออกจากราชการเมื่อ
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก...ฯลฯ
ข้อ ๒๔ พนักงานส่วนตําบลผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือ
ขอลาออกต่อ นายก อบต. ....ฯลฯ
ฝ่ า ยเลขา ฯ ได้ ต รวจสอบแล้ ว การลาออกดั ง กล่ า วได้ ป ฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด
เห็นชอบ
มติที่ประชุม
๔.4 เรื่อง พนักงานจ้างขอลาออกจากราชการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อบต.ห้วยยาง อําเภอทับสะแก, อบต.ศิลาลอย อําเภอสามร้อยยอด, อบต.สามกระทาย
อําเภอกุยบุรี, อบต.ปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี และ อบต.ทองมงคล อําเภอบางสะพาน ขอความเห็นชอบ
ให้พนักงานจ้างลาออกจากราชการ จํานวน 6 ราย ดังนี้
หน้า ๙ จาก 30
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๑. อบต.ห้วยยาง ขอความเห็นชอบให้ นางสาวนฤมล ภู่ทอง พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ค่าตอบแทน ๑๑,850 บาท กองคลัง ขอลาออกจาก
ราชการ เนื่องจากประกอบอาชีพอื่น ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออก วันที่ 16
กุมภาพันธ์ ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตให้ยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันได้)
2. อบต.ศิลาลอย ขอความเห็นชอบให้ นายพินโย โมใหญ่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (ทักษะ) ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ํา) ค่าตอบแทน ๑1,840
บาท สํานักงานปลัด อบต. ขอลาออกจากราชการ เนื่องจากรับตําแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออกวันที่ 31 มกราคม ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตให้ยื่นหนังสือลาออก
ล่วงหน้า น้อยกว่า ๓๐ วันได้)
3. อบต.สามกระทาย ขอความเห็นชอบให้ นายเสน่ห์ หอมกลิ่น พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ค่าตอบแทน 9,780 บาท สํานักงานปลัด อบต. ขอ
ลาออกจากราชการ เนื่องจากประกอบธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอ
ลาออกวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตให้ยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน
ได้)
4. อบต.ทองมงคล ขอความเห็นชอบให้ นายสมคิด พุ่มพวง พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ค่าตอบแทน ๑0,540 บาท กองช่าง ขอลาออกจากราชการ
เนื่องจากประกอบธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออก วันที่ 1 มีนาคม
๒๕60)
5. อบต.ปากน้ํ า ปราณ ขอความเห็ น ชอบให้ พ นั ก งานจ้ า งลาออกจากราชการ
จํานวน 2 ราย ดังนี้
5.1 ขอความเห็นชอบให้นายสําอาง ชุนตระกูล พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ทักษะ) ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ ค่าตอบแทน ๑3,280 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ขอลาออกจากราชการ เนื่องจากเปลี่ยนตําแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอ
ลาออก วันที่ 8 มีนาคม ๒๕60)
5.2 ขอความเห็นชอบให้นายสมใจ บัวงาม พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ค่าตอบแทน ๑2,520 บาท สํานักงานปลัด อบต. ขอลาออกจากราชการ
เนื่องจากเปลี่ยนตําแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออก วันที่ 8 มีนาคม
๒๕60)
ข้อระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนัก งานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗
ข้อ ๕๕ ในสัญญาจ้าง พนักงานผู้ใดประสงค์จะลาออกให้ยื่นหนังสือขอ
ลาออกต่อ นายก อบต....ฯลฯ
๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
ข้อ ๕ พนักงานส่วนตําบลออกจากราชการเมื่อ
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก...ฯลฯ
ข้อ ๒๔ พนักงานส่วนตําบลผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือ
ขอลาออกต่อ นายก อบต. ....ฯลฯ
ฝ่ า ยเลขา ฯ ได้ ต รวจสอบแล้ ว การลาออกดั ง กล่ า วได้ ป ฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด
เห็นชอบ
มติที่ประชุม
หน้า ๑๐ จาก 30
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๔.5 เรื่อง การจ้างพนักงานจ้างและการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบล
ส่วนที่ 1 การจ้างพนักงานจ้าง
อบต.เขาแดง อบต.สามกระทาย อํ าเภอกุ ยบุ รี , อบต.นาหู กวาง อํ าเภอทั บสะแก,
ผู้ช่วยเลขานุการ
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อําเภอหัวหิน และ อบต.ร่อนทอง ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 7 ราย
ดังนี้
๑. อบต.เขาแดง ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 2 ราย ดังนี้
1.1 ขอความเห็นชอบจ้าง นางสาวฉันทิกา ทองสุข วุฒิ รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก อัตราค่าจ้าง ๙,0๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (จ้างใหม่)
1.2 ขอความเห็ น ชอบจ้ า ง นางสาวอโณทั ย แสงสว่ า ง วุ ฒิ ศศ.บ.
(การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก อัตรา
ค่าจ้าง ๙,0๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (จ้างใหม่)
2. อบต.นาหู ก วาง ขอความเห็ น ชอบจ้ า งนางสาวปารณี ย์ ถมทอง วุ ฒิ ร.บ.
(ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มีหนังสือรับรองประสบการณ์ในการดูแลเด็กมาไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อัตราค่าจ้าง 9,4๐๐ บาท กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ทดแทนคนเดิม)
3. อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ขอความเห็นชอบจ้างนางสาวชลิตา คําโพธิ์ วุฒิ ปวส.
(การบัญชี) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราค่าจ้าง 11,5๐๐ บาท
กองคลัง (ทดแทนคนเดิม)
4. อบต.สามกระทาย ขอความเห็ น ชอบจ้ า งนายวรุ ต ศรี สุ ร ะ วุ ฒิ บธ.บ.
(การจั ดการ) เป็ นพนั กงานจ้ างตามภารกิ จ ตํ าแหน่ ง ผู้ ช่ วยเจ้ าพนั กงานธุ รการ อั ตราค่ าจ้ าง 11,5๐๐ บาท
กองคลัง (ทดแทนคนเดิม)
5. อบต.ร่ อ นทอง ขอความเห็ น ชอบปรั บ ปรุ ง ตํ า แหน่ ง พนั ก งานจ้ า ง
จํา นวน 2 อัตรา ดังนี้
5.1 ขอความเห็นชอบปรับปรุงตําแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และจ้างนางวาสนา เกษมสุขไพศาล วุฒิ ปวส.
(การจัดการทั่วไป) มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ําเขียว สํานักงานปลัด
อบต. คัดเลือกจากพนักงานจ้างเดิมที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
5.2 ขอความเห็นชอบปรับปรุงตําแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และจ้างนางสาวสุนิสา ผิวผาด วุฒิ ศศ.บ.
(รัฐประศาสนศาสตร์) มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ําเขียว สํานักงานปลัด
อบต. คัดเลือกจากพนักงานจ้างเดิมที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
ข้อกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ว นตํา บลจั ง หวัด ประจวบคีรีขัน ธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗
ข้อ ๙ การจ้างพนักงานจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลก่อน....ฯลฯ
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ข้อ ๒๐ วรรคสาม
ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจํานวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตรา
ว่างในงานเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่
มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่
หมดอายุก็ได้
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานจ้างดังกล่าวแล้วถูกต้องครบถ้วน
ตามคุณ สมบั ติ เ ฉพาะตํ า แหน่ งที่ ข อจ้ า ง ตํ าแหน่ งที่ ขอจ้ างเป็ นตํ าแหน่ งว่างตามแผนอั ตรากํ าลั ง ๓ ปี
ของ อบต. และ อบต. มีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ ๔๐ ตามที่กฎหมายกําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณาของกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และพิจารณาในส่วน
ของ อบต.ร่อนทอง ที่ได้ขอปรับปรุงตําแหน่งพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา จากพนักงานจ้างทั่วไป
ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ว่าเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ใ นการดูแลเด็กมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และภาระค่ าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกิ นร้อยละ 40
หรือไม่ ซึ่งในกรณีดังกล่าวฝ่ายเลขานุการได้ยืนยันว่าตรวจสอบแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์จึงเห็นควรให้
อบต.ร่อนทอง ปรับปรุงตําแหน่งพนักงานจ้างได้
เห็นชอบให้จ้างพนักงานจ้าง จํานวน 7 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 27 มีนาคม ๒๕60
มติที่ประชุม
ส่วนที่ ๒ การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเลขานุการ
อบต.เขาล้าน อําเภอทับสะแก , อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อําเภอหัวหิน และ อบต.กําเนิดนพคุณ
อําเภอบางสะพาน ขอความเห็นชอบต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่สัญญาจ้างจะสิ้นสุดในวันที่
31 มีนาคม 2560 และ องค์การบริหารส่วนตําบลได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างที่ขอ
ต่อสัญญาจ้างในครั้งนี้แล้วปรากฏว่ามีผลการปฏิบัติเฉลี่ยย้อนหลัง ๒ ปี ไม่ต่ํา กว่ า ระดั บ ดี และ อบต.
ยั ง คงมี ภ ารกิ จ ที่ ต้ อ งดํา เนิ น การในตํา แหน่ ง ที่ ข อต่ อ สั ญ ญาจ้ า ง จํา นวน 14 ราย ดังนี้
อบต.เขาล้าน
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
สังกัด

1

นางสาวกัลยรัตน์ เปลี่ยนโพธิ์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ค่าตอบแทน 18,480 บาท
สังกัด สํานักงานปลัด อบต.
นางสาวอารีย์ ครุฑเผือก
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ค่าตอบแทน 11,510 บาท
สังกัด สํานักงานปลัด อบต.
นางสาวเรณู เผือกผ่อง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ค่าตอบแทน 11,090 บาท
สังกัด กองคลัง

2

3

คุณวุฒิ
บธ.บ.
(การจัดการ
ทั่วไป)

ปวช.
(การตลาด)
ปวส.
(บัญชี)

คะแนน
ขอต่อสัญญาจ้าง
หมายเหตุ
ประเมินเฉลี่ย
ตั้งแต่วันที่...ถึง….
ย้อนหลัง 2 ปี
86.04
1 เม.ย.2560 - - การต่อสัญญาจ้าง พนักงานที่
ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผลการ
30 ก.ย.2560
ปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง ๒ ปี ไม่
ต่ํ ากว่ าระดั บดี (ยกเว้ นการจ้ าง
96.45
1 เม.ย.2560 - พนักงานจ้างในปีแรก) และ อบต.
ยังคงมีภารกิจที่ต้องดําเนินการใน
30 ก.ย.2560
ตําแหน่งที่ขอต่อสัญญาจ้าง
อบต. ได้ป ระเมิน ผลการ
ปฏิ
บ
ั
ต
ิ ง านแล้ ว พนั ก งานจ้ า ง
80.20
1 เม.ย.2560 ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน
30 ก.ย.2560
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อบต.เขาล้าน
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
สังกัด

4

นางสาวนงลักษณ์ อยู่หนุน
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ค่าตอบแทน 10,860 บาท
สังกัด กองคลัง
นางสาวณิชกานต์ โตมร
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ค่าตอบแทน 12,560 บาท
สังกัด กองช่าง
นายณภัทร ทับทิมไทย
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ค่าตอบแทน 11,190 บาท
สั ง กั ด กองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อม
นายศักรินทร์ นิลดํา
ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
ค่าตอบแทน 11,230 บาท
สังกัด กองช่าง
นายเอกชัย กัณฑบุตร
ตํ าแหน่ ง พนั กงานขั บรถยนต์
ส่วนกลาง
ค่าตอบแทน 11,070 บาท
สังกัด กองช่าง

5

6

7

8

คุณวุฒิ
ปวช.

(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)

ปวส.

(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)

วท.บ.

(เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา)

คะแนน
ขอต่อสัญญาจ้าง
หมายเหตุ
ประเมินเฉลี่ย
ตั้งแต่วันที่...ถึง….
ย้อนหลัง 2 ปี
91.40
1 เม.ย.2560 - - การต่อสัญญาจ้าง พนักงานที่
ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผลการ
30 ก.ย.2560
ปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง ๒ ปี ไม่
ต่ํ ากว่ าระดั บดี (ยกเว้ นการจ้ าง
86.00
1 เม.ย.2560 - พนักงานจ้างในปีแรก) และ อบต.
ยังคงมีภารกิจที่ต้องดําเนินการใน
30 ก.ย.2560
ตําแหน่งที่ขอต่อสัญญาจ้าง
อบต. ได้ป ระเมิน ผลการ
ปฏิ
บ
ั
ต
ิ ง านแล้ ว พนั ก งานจ้ า ง
88.00
1 เม.ย.2560 ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน
30 ก.ย.2560

ปวส.

95.60

1 เม.ย.2560 30 ก.ย.2560

ปวส.
(ไฟฟ้ากําลัง)

91.00

1 เม.ย.2560 30 ก.ย.2560

(เครื่องมือกล)

อบต.กําเนิดนพคุณ
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
สังกัด
ที่
1
นางสาวชวัลลักษณ์ เวชพัฒน์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ค่าตอบแทน 10,380 บาท
สังกัด สํานักงานปลัด อบต.
2
นางวริศรา สุทธิพันธ์
ตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยเจ้ า พนั ก งาน
พัฒนาชุมชน
ค่าตอบแทน 9,780 บาท
สังกัด สํานักงานปลัด อบต.
3
นางสาวสายรุ้ง วัฒนยัง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ค่าตอบแทน 10,380 บาท
สังกัด กองคลัง
4
นายรัชกฤต พิมสอ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ค่าตอบแทน 9,780 บาท
สังกัด กองช่าง

คุณวุฒิ
บธ.บ.
(การบริหารธุรกิจ)

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี

80.43

(ทักษะ)

ปวส.

80.26

ปวส.
(บริหารธุรกิจ)

78.60

วศ.บ.

78.29

(บริหารธุรกิจ)

(วิศวกรรม
อุตสาหกรรม)

ขอต่อสัญญาจ้าง
หมายเหตุ
ตั้งแต่วันที่...ถึง….
1 เม.ย.2560 - - การต่อสัญญาจ้าง พนักงานที่
ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผลการ
30 ก.ย.2561
ปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง ๒ ปี ไม่
ต่ํ ากว่ าระดั บดี (ยกเว้ นการจ้ าง
1 เม.ย.2560 - พนักงานจ้างในปีแรก) และ อบต.
ยังคงมีภารกิจที่ต้องดําเนินการใน
30 ก.ย.2561
ตําแหน่งที่ขอต่อสัญญาจ้าง
อบต. ได้ป ระเมิน ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านแล้ ว พนั ก งานจ้ า ง
1 เม.ย.2560 - ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน
30 ก.ย.2561
1 เม.ย.2560 30 ก.ย.2561
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อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
สังกัด

คุณวุฒิ

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี

1

นายเอกลักษณ์ คล้ายเหมือน
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ค่าตอบแทน 11,040 บาท
สังกัด สํานักงานปลัด อบต.

บธ.บ.
(บัญชี)

85.20

2

นายเชาวลิต คํามีศรี
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ค่าตอบแทน 10,180 บาท
สังกัด กองช่าง

ศศ.บ.

87.00

(การจัดการ
อุตสาหกรรม
บริการและ
การท่องเที่ยว)

หมายเหตุ
ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแ ต่วันที่...
ถึง….
18 มี.ค.2560 - - การต่อสัญญาจ้าง พนักงานที่
ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผลการ
17 มี.ค.2561
ปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง ๒ ปี ไม่
ต่ํ ากว่ าระดั บดี (ยกเว้ นการจ้ าง
พนักงานจ้างในปีแรก) และ อบต.
18 มี.ค.2560 - ยังคงมีภารกิจที่ต้องดําเนินการใน
17 มี.ค.2561
ตําแหน่งที่ขอต่อสัญญาจ้าง
อบต. ได้ป ระเมิน ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านแล้ ว พนั ก งานจ้ า ง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

ข้อกฎหมาย
๑. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นตํ า บลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๙ การจ้างพนักงานจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลก่อนจึงทําสัญญาได้ โดยพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้ทําเป็น
สัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี สําหรับพนักงานจ้างทั่วไปให้ทําสัญญาจ้างไม่เกินคราวละหนึ่งปีหรือตาม
โครงการที่มีกําหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาได้ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและ
ความจําเป็นของแต่ละองค์การบริหารส่วนตําบล
ข้อ 39 วรรคหก
ในแต่ล ะรอบการประเมิน ให้อ งค์ก ารบริห ารส่ วนตํา บลนํ า ผลคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี
พอใช้ ปรับปรุง โดยกําหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้
ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ
95 ถึง 100
คะแนน
ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ
85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน
ดี ตั้งแต่ร้อยละ
75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 คะแนน
พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ
65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 65
คะแนน
ข้อ ๔๔ กรณีที่จะมีการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ให้องค์การบริหารส่วนตําบล
ดําเนินการดังนี้
(1) องค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องมีกรอบอัตรากําลังของพนักงานจ้าง
จึงจะสามารถดําเนินการต่อสัญญาจ้างได้
(2) องค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องมีหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนที่แสดงว่า
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการที่ดําเนินการอยู่นั้น ยังคงมีการดําเนินการต่อและจําเป็นต้องใช้พนักงานจ้าง
ปฏิบัติงานต่อไป หากองค์การบริหารส่วนตําบลไม่มีแผนงานหรือโครงการที่จําเป็นต้องปฏิบัติ หรือไม่มี
หลักฐานแสดงโดยชัดเจน ให้เลิกจ้างพนักงานจ้าง แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
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(3) ให้ นํ า ผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานจ้ า งผู้ นั้ น มา
ประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้าง จะต้องมีผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง ๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี ทั้งนี้ การต่อสัญญาจ้างให้ผู้บังคับบัญชาทํา
ความเห็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อพิจารณาสั่งจ้าง โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
๒. หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐
สํ า นั ก งาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ได้ ซั ก ซ้ อ มเกี่ ย วกั บ การต่ อ สั ญ ญาจ้ า ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้
๑. กรณีการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจที่ผ่านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานนั้นจะต้องใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ได้รับไม่ต่ํากว่าระดับดี มาประกอบการพิจารณา
ในการต่อสัญญาจ้างให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ทั้งนี้ ในการพิจารณา
การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง (คนเดิม) ว่าจะให้มีผลตั้งแต่เมื่อไร นั้น ควรพิจารณา ดังนี้
(๑) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอเรื่องต่อสัญญาจ้างให้ ก.จ.จ. ,
ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ควรพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
(๒) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอเรื่องต่อสัญญาจ้างให้ ก.จ.จ. , ก.ท.จ.
และ ก.อบต.จังหวัด หลังวันที่ ๑ ตุลาคม แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าพนักงานจ้างผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องมา
โดยตลอด ถึ งแม้ สั ญญาจ้ างจะสิ้ นสุ ดลงก็ตาม ให้ พิจารณาต่อสัญญาจ้ างตั้ งแต่ วันที่ ๑ ตุ ลาคม เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรา ๕๘๑ ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙)
(๓) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอเรื่องต่อสัญญาจ้างให้ ก.จ.จ. ,
ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด หลังวันที่ ๑ ตุลาคม และพนักงานจ้างมิได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่
สิ้นสุดสัญญาจ้างถึงวันที่ ก.จ.จ. , ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด พิจารณา ก็เป็นดุลยพินิจของ ก.จ.จ. ,
ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ในการพิจารณาต่อสัญญาจ้างผู้นั้น
๒. สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็กซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอน นั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําสัญญาจ้างบุคคลที่ถูกจ้างนั้น ก็ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่และได้รับสิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังนั้น พนักงานจ้างผู้นั้น
ก็มีสิทธิที่จะได้รับการเลื่อนค่าตอบแทน เช่นเดียวกับพนักงานจ้างตําแหน่งอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฝ่ายเลขานุการ ได้พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานจ้างที่ อบต.
เสนอขอต่อสัญญาจ้างแล้วมีความเห็น ดังนี้
1. เมื่อต่อสัญญาจ้างแล้ว อบต. มีภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่คํานวณตามแผน
อัตรากําลัง ไม่เกินร้อยละ 40 ตามที่กฎหมายกําหนด
2. การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ อบต. สามารถขอต่อสัญญาจ้างได้ไม่
เกินคราวละ 4 ปี ตามประกาศหลักเกณฑ์พนักงานจ้างข้อ 9
3. ตําแหน่งที่ อบต. ขอต่อสัญญาจ้าง อบต. มีกรอบอัตรากําลัง พนักงานจ้างมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ขอต่อสัญญาจ้าง และ อบต. ได้ประเมินการ
ปฏิบัติงานแล้วมีผลการประเมินเฉลี่ยย้อนหลัง ๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี โดย อบต. ยังมีภารกิจที่ต้อง
ปฏิบัติในตําแหน่งดังกล่าวอยู่ตามประกาศหลักเกณฑ์ ข้อ 44
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การพิจารณาของกรรมการ
คณะกรรมการได้รับฟังข้อเสนอของนายเฉลิมชัย ปานเนือง ผู้แทนพนักงานส่วน
ตําบล ซึ่งเห็นว่าแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 จะสิ้นสุดรอบระยะเวลาของการประกาศใช้
แผนในวันที่ 30 กันยายน 2560 การต่อสัญญาจ้างโดยให้มีระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาของการ
ประกาศใช้แผน แม้ว่าจะสามารถดําเนินการ หากอนาคตจะมีการปรับเพิ่มค่าจ้าง หรือ อบต. ใดมีภาระ
ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดแล้วจะเป็นการยากในการเยียวยาแก้ไขให้ อบต.มีภาระค่าใช้จ่าย
อยู่ภายใต้กรอบที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น จึงเห็นว่าควรให้ อบต. ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างในรอบนี้ให้
สอดคล้องกับแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 -2560) ไปก่อน
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างได้ ตามกรอบระยะเวลาของแผนอัตรากําลัง 3 ปี
พ.ศ.2558-2560
๔.6 เรื่อง การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสําหรับผู้ดํารง
ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็กก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู
ผู้ช่วยเลขานุการ
อบต.หนองพลับ อําเภอหัวหิน รายงานขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมิน
การเตรี ยมความพร้ อมและพั ฒนาอย่างเข้มสําหรั บผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ก่อนแต่ งตั้ งให้ดํารง
ตําแหน่งครู จํานวน 1 ราย ดังนี้

ลําดับ
ที่

๑.

ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ง/อัตราเงินเดือน
สังกัด/ตําแหน่งเลขที่

วุฒิ
การศึกษา

บรรจุ
ครั้งแรก
เมื่อ

นางสาวมนัญชยา กลิ่นจันทร์
ศษ.บ. 6 ม.ค.๕8
(การศึกษา
ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัย)
อันดับครูผู้ช่วย
ขั้น ๑6,920 บาท
ศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ กองค์ การบริ หาร
ส่วนตําบลหนองพลับ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อบต.หนองพลับ
ตําแหน่งเลขที่ ๗๗-๒-๐103

ผลการประเมินการ
ปฏิบัตติ นและการ
ปฏิบัตงิ าน
ครั้งที่
๑-๔

ครั้งที่
๕-๘

79.70
84.96
85.62
86.29

89.25
90.10
90.96
92.14

แต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ง

วันแต่งตั้ง
ให้ดาํ รง
ตําแหน่งครู

6 ม.ค.60
ตําแหน่ง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น ๑๗,070 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองพลับ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อบต.หนองพลับ
ตําแหน่งเลขที่ ๗๗-๒-๐103

ข้อระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วน
ตําบล ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙
ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลนํามาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา
ของเทศบาลมาใช้กับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลกรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโดยอนุโลม
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๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยก่อน
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑ ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาล ในตําแหน่งครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการใน
ตําแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลาสองปี นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู
ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดฯ
ข้อ ๒ การนับระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปี ให้
นับวันเข้าปฏิบัติราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน
ฯลฯ
ข้ อ ๕ ให้นายกเทศมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการเตรี ยมความพร้ อมและ
พัฒนาอย่างเข้มจํานวนสามคน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษา เป็น
ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาจํานวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ และพนักงานครู
เทศบาล ซึ่งดํารงตําแหน่งครูที่ผู้อํานวยการสถานศึกษาแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ครูพี่เลี้ยงดูแลระหว่างการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 5/1 กรณีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสําหรับผู้ได้รับ
การแต่ ง ตั้ ง เป็ น พนั ก งานครู เ ทศบาลตํ า แหน่ ง ครู ผู้ ดู แ ลเด็ ก ในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ของเทศบาล ให้
นายกเทศมนตรี แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม จํ า นวน 3 คน
ประกอบด้วย ฯลฯ
ข้ อ ๖ ให้ ค ณะกรรมการเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม
มี ห น้ า ที่ เ ตรี ย มความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้คําปรึกษา แนะนํา รวมทั้งประเมินผลการเตรียม
ความพร้อมและพัฒ นาอย่า งเข้ม โดยยึด หลัก การมีส่ว นร่ว มและการประเมิน เพื่อ ปรับ ปรุง และ
พัฒนาให้บรรลุผลตามความมุ่งหมาย ดังนี้
๖.๑ ประเมิ นการเตรี ยมความพร้ อมและพั ฒนาอย่ างเข้ ม ครู ผู้ ช่ วย
เป็ นระยะ ๆ ทุ ก สามเดื อน ตามแบบประเมินที่ค ณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกํ าหนดท้ า ย
หลักเกณฑ์ และในการประเมินแต่ละครั้งให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วย และรายงานให้
นายกเทศมนตรีทราบ เพื่อพิจารณา ดังนี้
๖.๑.๑ กรณีที่เห็นว่าครูผู้ช่วยมีผลการประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ํากว่าเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด (ครั้งที่ ๑-๔
ต้องผ่ า นเกณฑ์ก ารประเมินร้ อ ยละ ๕๐ และครั้งที่ ๕-๘ ต้องผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมินร้ อ ยละ ๖๐)
หากนายกเทศมนตรีเห็นว่า ควรทบทวนผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม อาจ
ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และหากผลการ
ประเมินยังต่ํากว่ าเกณฑ์การประเมินผลการพั ฒนาที่ค ณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสั่งให้ครูผู้ช่วยนั้นออกจากราชการ
๖.๑.๒ กรณีที่ครูผู้ช่วยมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มต่ํากว่าเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กําหนด และนายกเทศมนตรีมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสั่งให้ครูผู้ช่วยผู้นั้นออกจากราชการ
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๖.๑.๓ กรณีที่เห็นว่าครูผู้ช่วยมีผลการประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลกําหนด ให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อไปจนครบสองปี
๖.๒ เมื่อครบเวลาสองปีให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม สรุปผลการประเมินตามแบบสรุปท้ายหลักเกณฑ์ต่อนายกเทศมนตรี เพื่อเสนอขอความ
เห็นชอบคณะกรรมการพนักงานเทศบาลและออกคําสั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูต่อไป
๓. หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๙ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
เรื่อง การแต่ ง ตั้ง ครู ผู้ ช่วยให้ ดํารงตํา แหน่ง ครู ตาม พ.ร.บ.ระเบีย บข้า ราชการครู และบุค ลากร
ทางการศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
สํานักงาน ก.ท. แจ้งมติ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม
๒๕๕๔ ซึ่งได้มีมติรับทราบข้อเสนอของ อ.ก.ท.โครงสร้างและอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล ในกรณีที่
เทศบาลมีผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นระยะเวลา ๒ ปี
และได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูภายหลังวันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ(วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑) ให้กําหนดวันที่มีผลใน
การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ มีผลนับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกําหนดการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กําหนด
ข้อพิจารณา
ฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ดูแล
เด็กข้างต้นแล้วปรากฏผล ดังนี้
๑. อบต.ได้แต่งตั้งกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด
๒. ครูผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับการแต่งตั้งได้ดํารงตําแหน่งครบ ๒ ปี และผ่านการ
ประเมินเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้ม จํานวน ๘ ครั้ง ได้คะแนนผ่านการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด (ครั้งที่ ๑-๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และครั้งที่ ๕-๘ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐)
๓. เห็ นควรให้ อบต.หนองพลั บ แต่ ง ตั้ ง ครู ผู้ ดู แ ลเด็ ก ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ครู
รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ โดยให้มีผลวันถัดจากวันครบกําหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบ
มติที่ประชุม
๔.7 เรื่อง การประเมินเพื่อปรับ ปรุ งตํ า แหน่ง ปลัดองค์การบริห ารส่วนตํ าบลเป็น
ระดับกลาง
อบต.ดอนยายหนู อําเภอกุยบุรี ขอประเมินเพื่อปรับปรุงตําแหน่งปลัดองค์การ
ผู้ช่วยเลขานุการ
บริหารส่วนตํ าบล(บริหารท้องถิ่ น ระดับต้น) ให้สูงขึ้นเป็น ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่ วนตํ าบล
(บริหารท้องถิ่นระดับกลาง) โดย อบต.ดอนยายหนู ได้แสดงข้อมูลเกณฑ์เงื่อนไขพื้นฐาน ด้านภาระ
ค่า ใช้จ ่า ยด้า นการบริห ารงานบุค คลตามมาตรา 35 และตราข้อ บัญ ญัต ิเ พื ่อ การลงทุน ใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 2 เกณฑ์ เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
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ลําดับ
งบประมาณและภาระค่าใช้จ่าย/งบลงทุน
ที่
1. เกณฑ์ ด้ า นภาระค่ า ใช้ จ่ า ยในด้ า นการบริ ห ารงาน
บุคคล
ปีงบประมาณปี 2559
(1) งบประมาณรายจ่ายปี 2559
จํานวน 23,796,000 บาท
(2) รายจ่ายจริงด้านเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่นในปี 2559
จํานวน 8,784,553 บาท
งบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายตามแผน
อัตรากําลังในปีงบประมาณปี 2560 รวมกับ

ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุง
ตําแหน่ง

(1) งบประมาณรายจ่ายปี 2560
จํานวน 26,019,327 บาท.
(2) ประมาณการรายจ่ายด้านเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นในปี 2560
จํานวน 8,560,698 บาท
ภาระค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ฯ ตามมาตรา 35 มีค่าเฉลี่ย
ไม่เกินร้อยละ 35
2.

ตราข้อบัญญัติเพื่อการลงทุนตามระเบียบ มท. ว่า
ด้วยการงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา ใน
สัดส่วนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20

การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายตาม
มาตรา 35 (ร้อยละ)
8,784,553 x 100
23,796,000

= 36.92

8,560,698 x 100
26,019,327

= 32.90

36.92+32.90
2

= 34.9๑

5,672,480 x100
23,796,000

= 23.84

หมายเหตุ

1. อบต.ดอนยายหนู มีรายได้ที่รับจริงจากรายได้ทุกประเภท ไม่รวมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ หรือเงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์ ในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่าน มา
เป็นเงิน 19,168,445.65 บาท
2. อบต.ดอนยายหนู มีรายรับจริงจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอุดหนุนที่ระบุ
วัตถุประสงค์ ในปีงบประมารณ 2559 เป็นเงิน 5,933,322 บาท
ข้อระเบียบ
1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตําแหน่งขององค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 255๙
ข้อ 5 การกําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลสายงานผู้บริหาร ได้แก่ ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย ให้เป็น
ระดับใดนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์การบริหารส่วนตําบล
สําหรับตําแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ตําแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ จะ
เป็นระดับใดนั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนระดับ
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ผู้บริหาร ดังนี้

ข้อ 7 องค์การบริหารส่ วนตําบลขนาดกลาง ให้มี ระดับตําแหน่ งสายงาน

7.1 ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นตําแหน่งประเภทบริหาร
ท้องถิ่น ระดับต้น โดยอาจปรับปรุงเป็นระดับกลาง ได้ตามเงื่อนไขที่กําหนด
7.2 ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นตําแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่น ระดับต้น
7.3 ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ให้เป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น
7.4 ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย ให้เป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น
จํานวนไม่เกิน 2 ฝ่าย
ข้อ 9 การประเมินเพื่อปรับขนาดขององค์การบริหารส่วนตําบล การกําหนด
ตําแหน่งหรือปรับปรุงตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หัวหน้าส่วนราชการ ให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบภายใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตําบล(ก.อบต.) กําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล(ก.อบต.) แจ้งเป็น
หนังสือระบุเงื่อนไขหรือตัวชี้วัดและวิธีดําเนินการให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล(ก.อบต.จังหวัด)
ถือปฏิบัติ
2. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว110 ลงวั น ที่ 21
กันยายน 255๙ เรื่อง แนวทางการกําหนดตําแหน่งหรือปรับปรุงตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
และประเภทอํานวยการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล
ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ได้
มีมติเกี่ยวกับการกําหนดตําแหน่งหรือปรับปรุงตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่นของ อบต. ในระหว่างที่ ก.อบต. ยังมิได้กําหนดตัวชี้วัดในการกําหนดตําแหน่งหรือปรับปรุง
ตําแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามนัยประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วน
ราชการและระดับตําแหน่งขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558
ดังนี้
3. การประเมินเพื่อกําหนดตําแหน่งหรือปรับปรุงตําแหน่งปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลระดับกลาง ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับกลางหรือระดับต้น
ตํา แหน่ง หัว หน้า ส่ว นราชการระดับ กลางหรือ ระดับ ต้น และตํา แหน่ง หัว หน้า ฝ่า ย กํา หนดเงื่อ นไข
พื้นฐาน 2 เกณฑ์ ดังนี้
(1) ภาระค่าใช้จ่ ายด้านบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 35
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในปีงบประมาณที่ผ่านมาและใน
ปีปัจจุ บันมี ค่าเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 35 โดยให้คํานวณตามกรองแผนอั ตรากําลัง 3 ปี รวมกับภาระ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงตําแหน่งและภาระค่าใช้จ่ายที่รองรับผู้ดํารงตําแหน่งเดิม(ถ้ามี)
(2) ตราข้อบัญญัติเพื่อการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการงบประมาณในปีที่ผ่านมาในสัดส่วนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและ
ฉบับเพิ่มเติม(ถ้ามี)
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4. เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลผ่านเกณฑ์พื้นฐานตามข้อ 3 แล้ว ใน
การกําหนดตําแหน่งหรือปรับปรุงตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และประเภทอํานวยการท้องถิ่น ให้ถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และตัวชี้วัดที่ ก.อบต.กําหนด ดังนี้
4.1 การปรั บ ปรุ ง ตํ า แหน่ ง หรื อ กํ า หนดตํ า แหน่ ง ประเภทบริ ห าร
ท้องถิ่น
(1) การปรั บ ปรุ ง ตํ า แหน่ ง หรื อ กํ า หนดตํ า แหน่ ง ปลั ด องค์ ก าร
บริหารส่วนตําบลระดับกลาง ให้ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การกําหนดปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล กรณีพิเศษ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ซึ่งได้แจ้งเวียนให้
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว142 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2555 และหนังสือ
สํานักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว151 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2555 โดยตัวชี้วัดภารกิจซึ่งกําหนดให้
ใช้ผลคะแนนการประเมินตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(คะแนน Core team) นั้น ให้แก้ไขโดยใช้ค่าคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(คะแนน LPA) แทน
3. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นตํ า บลจั ง หวั ด ประจวบคีรี ขั น ธ์
เรื่อ ง หลั กเกณฑ์ เกี่ ยวกั บการกํ าหนดระดั บตําแหน่งปลัดองค์ การบริ หารส่วนตํ าบล กรณีพิ เศษ
ลงวันที่ 4 ตุลาคม ๒๕55
ข้อ 6 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลที่ประสงค์ขอปรับตําแหน่งปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตํ าบลสูงขึ้ น 1 ระดั บ เป็นกรณีพิเศษ จัดทําข้อมูลเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
พิจารณาตรวจประเมินตามตัวชี้วัดที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลกําหนด
ข้อ 7 ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดแต่งตั้งอนุกรรมการประเมิน
ตัวชี้วัดประกอบด้วย
7.1 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นประธานกรรมการ
ด้านการบริหารจัดการหรือการพัฒนา
7.2 ผู้แทนส่วนราชการ
เป็นกรรมการ
7.3 ผู้นําชุมชนในเขต อบต.ที่ขอประเมิน เป็นกรรมการ
7.4 ท้องถิ่นจังหวัด
เป็นกรรมการและเลขานุการ
7.5 ผู้ช่วยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัด
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้คณะอนุกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบและประเมินผลตัวชี้วัดในแต่ละด้าน
(2) รายงานผลการตรวจสอบและประเมิ นผลตั วชี้ วั ดเสนอ ก.อบต.จั งหวั ด
พิจารณา
ข้อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลเกณฑ์เงื่อนไขพื้นฐานด้าน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลในปีงบประมาณที่ผ่านมาและในปีปัจจุบันว่ามีค่าเฉลี่ยไม่เกิน
ร้อยละ 35 และตราข้อบัญญัติเพื่อการลงทุนในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20
ถูกต้องตามเงื่อนไขหรือไม่ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบเกณฑ์เงื่อนไขพื้นฐาน และหาก
ผ่านเกณฑ์เงื่อนไขพื้นฐานที่กําหนดจะได้ดําเนินการประเมินตัวชี้วัดการกําหนดตําแหน่งที่ ก.อบต.
กําหนดต่อไป ดังนี้
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๑) นายสนิท สนธิพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ
๒) ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
3) นายอําไพ หุ่นงาม
ผู้นําชุมชน
อนุกรรมการ
4) ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อนุกรรมการ/เลขานุการ
5) หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐาน ฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้คณะอนุกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบและประเมินผลตัวชี้วัดในแต่ละด้าน
(2) รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลตัวชี้วัดเสนอ ก.อบต.จังหวัดพิจารณา
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯประเมิน ตามที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอ
4.8 เรื่อง การขอกําหนดตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลทับใต้ ขอกําหนดตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา เพื่อรับผิดชอบช่วยเหลือปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลในการกลั่นกรองงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย อบต.ทับใต้ แสดงข้อมูลเกณฑ์
เงื่อนไขพื้นฐานด้านภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 และตราข้อบัญญัติเพื่อการ
ลงทุนในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา 2 เกณฑ์ เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
ลําดับ
งบประมาณและภาระค่าใช้จ่าย/งบลงทุน
ที่
1. เกณฑ์ด้านภาระค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารงาน
บุคคล
ปีงบประมาณปี 2559
(1) งบประมาณรายจ่ายปี 2559
จํานวน 61,941,661 บาท
(2) รายจ่ายจริงด้านเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่นในปี 2559
จํานวน 20,037,825.25 บาท
งบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายตามแผน
อัตรากําลังในปีงบประมาณปี 2560รวมกับ

ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุง
ตําแหน่ง

2.

การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายตาม
มาตรา 35 (ร้อยละ)
20,037,825.25 x 100
= 32.๓๕
61,941,661

22,002,180 x 100
81,639,471

= 30.83

(1) งบประมาณรายจ่ายปี 2560
จํานวน 81,639,471 บาท.
(2) ประมาณการรายจ่ายด้านเงินเดือนและ
ประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ในปี 2560
จํานวน 24,704,240 บาท
ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยเฉลี่ ย ฯ ตามมาตรา 35 มี
ค่าเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 35

32.35 +30.83 = 31.59
2

ตราข้อบัญญัติเพื่อการลงทุนตามระเบียบ มท. ว่า
ด้วยการงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา ใน
สัดส่วนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20

12,528,910 x100 = 20.2๓
61,941,661
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หมายเหตุ

1. อบต.ทับใต้ มีรายได้ที่รับจริงจากรายได้ทุกประเภท ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
หรือ เงิน อุด หนุน ที่ร ะบุวัต ถุป ระสงค์ ในปีง บประมาณ 2559 ที่ผ่า นมา เป็น
เงิน 59,876,188 บาท
2. อบต.ทับใต้ มีรายรับจริงจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอุดหนุนที่ระบุ
วัตถุประสงค์ ในปีงบประมารณ 2559 เป็นเงิน 18,466,839 บาท
ข้อระเบียบ
1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตําแหน่งขององค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 255๙
ข้อ 5 การกําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลสายงานผู้บริหาร ได้แก่ ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย ให้เป็น
ระดับใดนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์การบริหารส่วนตําบล
สําหรับตําแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ตําแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ จะ
เป็นระดับใดนั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนระดับ
ข้ อ 6 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลขนาดใหญ่ ให้ มี ร ะดั บ ตํ า แหน่ ง สายงาน
ผู้บริหาร ดังนี้
6.1 ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นตําแหน่งประเภทบริหาร
ท้องถิ่นระดับกลาง
6.2 ตํ า แหน่ ง รองปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล ให้ เ ป็ น ตํ า แหน่ ง
ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น หรือ ระดับกลาง โดยอาจปรับปรุงตําแหน่งเป็นประเภทบริหารท้องถิ่น
ระดับกลาง ได้จํานวน 1 อัตรา ตามเงื่อนไขที่กําหนด
6.3 ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการหรือที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น ให้เป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น โดยอาจปรับปรุงตําแหน่งเป็นประเภท
อํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง ได้ตามเงื่อนไขที่กําหนด
6.4 ตํ า แหน่ ง หั ว หน้ า ฝ่ า ย ให้ เ ป็ น ตํ า แหน่ ง ประเภทอํ า นวยการ
ท้องถิ่น ระดับต้น
ข้อ 9 การประเมินเพื่อปรับขนาดขององค์การบริหารส่วนตําบล การกําหนด
ตําแหน่งหรือปรับปรุงตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หัวหน้าส่วนราชการ ให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบภายใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตําบล(ก.อบต.) กําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล(ก.อบต.) แจ้งเป็น
หนังสือระบุเงื่อนไขหรือตัวชี้วัดและวิธีดําเนินการให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล(ก.อบต.จังหวัด)
ถือปฏิบัติ
2. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว110 ลงวั น ที่ 21
กันยายน 255๙ เรื่อง แนวทางการกําหนดตําแหน่งหรือปรับปรุงตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
และประเภทอํานวยการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล
ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ได้
มีมติเกี่ยวกับการกําหนดตําแหน่งหรือปรับปรุงตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่นของ อบต. ในระหว่างที่ ก.อบต. ยังมิได้กําหนดตัวชี้วัดในการกําหนดตําแหน่งหรือปรับปรุง
ตําแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามนัยประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วน
ราชการและระดับตําแหน่งขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ดังนี้
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3. การประเมินเพื่อกําหนดตําแหน่งหรือปรับปรุงตําแหน่งปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลระดับกลาง ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับกลางหรือระดับต้น
ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกลางหรือระดับต้น และตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย กําหนดเงื่อนไขพื้นฐาน
2 เกณฑ์ ดังนี้
(1) ภาระค่าใช้จ่ ายด้านบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 35
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในปีงบประมาณที่ผ่านมาและใน
ปีปัจจุ บันมี ค่าเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 โดยให้คํานวณตามกรองแผนอัตรากําลัง 3 ปี รวมกับภาระ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงตําแหน่งและภาระค่าใช้จ่ายที่รองรับผู้ดํารงตําแหน่งเดิม(ถ้ามี)
(2) ตราข้อบัญญัติเพื่อการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการงบประมาณในปีที่ผ่านมาในสัดส่วนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและ
ฉบับเพิ่มเติม(ถ้ามี)
4. เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลผ่านเกณฑ์พื้นฐานตามข้อ 3 แล้ว ใน
การกําหนดตําแหน่งหรือปรับปรุงตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และประเภทอํานวยการท้องถิ่น ให้ถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และตัวชี้วัดที่ ก.อบต.กําหนด ดังนี้
4.1 การปรั บ ปรุ ง ตํ า แหน่ ง หรื อ กํ า หนดตํ า แหน่ ง ประเภทบริ ห าร
ท้องถิ่น
(2) การปรับปรุงตําแหน่งหรือกําหนดตําแหน่งรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลระดับกลาง หรือระดับต้น ให้ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกําหนดระดับตําแหน่งผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่และองค์การบริหาร
ส่วนตําบลขนาดกลาง ลงวันที่ 1 มีนาคม 2550 และหนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว88 ลง
วันที่ 28 กันยายน 2558 กล่าวคือ ต้องมีคําสั่งมอบหมายงานให้ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลรับผิดชอบกลั่นกรองงานของส่วนราชการอย่างน้อย 1 ส่วนราชการ และให้มีการวิเคราะห์ปริมาณ
งานและคุณภาพงานว่ามีความเหมาะสมถึงขนาดกําหนดตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลได้ ฯลฯ
ข้อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การขอกําหนดตําแหน่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กําหนด จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบเกณฑ์เงื่อนไขพื้นฐานด้านภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลในปีงบประมาณที่ผ่านมาและในปีปัจจุบันว่ามีค่าเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 35 และตราข้อบัญญัติ
เพื่อการลงทุนในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ตามเกณฑ์ที่กําหนดหรือไม่ หากผล
การตรวจสอบเกณฑ์เงื่อนไขพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด ให้คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ปริมาณงาน
และคุณภาพงานว่าที่ปลัด อบต. มีความประสงค์มอบหมายงานให้ตําแหน่งรองปลัด อบต. ที่จะขอกําหนด
ตําแหน่งใหม่รับผิดชอบในการช่วยกลั่นกรองงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 ส่วนราชการนั้นมี
ความเหมาะสมถึงขนาดกําหนดตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับต้น ได้หรือไม่ ดังนี้
ประธานอนุกรรมการ
1. นายสาย สวัสดิมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายอําเภอปราณบุรี
อนุกรรมการ
3. ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อนุกรรมการ
เลขานุการ
4. หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐาน ฯ
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โดยให้มีหน้าที่ในการพิจารณาวิเคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพงานของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลประสงค์มอบหมายให้รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล รับผิดชอบช่วยกลั่นกรองงานว่ามีความเหมาะสมถึงขนาดกําหนดตําแหน่งรองปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลมารับผิดชอบได้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯประเมิน ตามที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอ โดยให้
แต่งตั้งนายสารัฐ วงศ์เศรษฐโชติ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน เพิ่มเติม เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ
๔.9 เรื่อง การประเมินพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้ได้รับเงินเดือน
และมีวิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เรื่องเดิม
สํานักงาน ก.อบต. ขอให้สํานักงาน ก.อบต.จังหวัด. รวบรวมผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล
เพื่อนําส่งสํานักงาน ก.อบต. ของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบลที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการ
เยียวยาสําหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ 3 ในรอบเดือนตุลาคม 2557 เพื่อนําส่งสํานักงาน
ก.อบต. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้นําส่งผลงานของพนักงานครู
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 ราย
ข้อเท็จจริง
สํานักงาน ก.อบต. แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนั กงานครู องค์การบริ หารส่ วนตําบลที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการเยียวยาสําหรับผู้ที่ ไม่ผ่านการ
ประเมินผลงานด้านที่ 3 ในรอบเดือนตุลาคม 2557 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้
พนักงานครูที่มีผลการประเมิน “ผ่าน” หากยังไม่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับ
ชํานาญการพิเศษ หรือผ่านการพัฒนาหลังวันที่ 21 ตุลาคม 2559 หรือผลการพัฒนา ฯ มีอายุครบ 5 ปี ก่อน
วันที่ 21 ตุลาคม 2559 จะไม่สามารถได้รับการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษในวัน
ดังกล่าวได้ เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบตามมาตรฐานวิทยฐานะ ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวจะสามารถแต่งตั้งได้เมื่อ
ผ่านการพัฒนา ฯ แล้ว และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนา ฯ โดยมีพนักงานครูองค์การบริหาร
ส่ว นตํา บล สัง กัด อบต.หนองตาแต้ม ผ่า นการประเมิน และ อบต. ขอความเห็นชอบให้พนักงานครู
องค์การบริหารส่วนตําบลมีและเลื่อนวิทยฐานะ จํานวน 1 ราย ดังนี้
- นางสาวอมรรัตน์ พลังสุริยะ วุฒิ ศษ.บ.(เคมี ) พนั ก งานครู อ งค์ ก ารบริหาร
ส่วนตําบล ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ขั้น 26,980 บาท (๑ ต.ค.๕9)
เลขที่ ตําแหน่ ง 31955-2 โรงเรี ยนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม ซึ่งผ่านการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพและด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน ได้คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐ ผ่า นการ
ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่จากกรรมการแต่ละคนได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 และ
ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 เพื่อเลื่อน
วิทยฐานะให้สูงขึ้นในระดับครูชํานาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๓ ขั้น 27,580 บาท เลขที่
ตําแหน่งและสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559
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ข้อระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วน
ตําบล ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙
ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลนํามาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา
ของเทศบาลมาใช้กับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลกรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโดยอนุโลม
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
(การประเมิน ผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ)
๓. กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๓.๕ การประเมินผลงานเพื่อให้มหี รือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
๓.๕.๑ คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
(๑) ดํารงตําแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการ หรือดํารง
ตําแหน่งอื่นที่ ก.ท.เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
(๒) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ําของอันดับ คศ.๓
(๓) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนั้นย้อนหลัง ๒ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
๓.๕.๒ ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ให้ยื่นคําขอรับการ
ประเมินตามห้วงระยะเวลา ดังนี้
(๑) ระหว่างวันที่ ๑- ๓๐ เมษายน ของทุกปี
(๒) ระหว่างวันที่ ๑– ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี
๓.๕.๓ ผู้ยื่นคําขอรับการประเมิน ต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน ดังนี้
(๑) ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ฯ
(๒) ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน ฯ
(๓) ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการ
เรียน การสอน โดยพิจารณาจาก
(ก) ผลการปฏิบัติงาน
- การจัดการเรียนรู้
- การพัฒนาวิชาการ
- ผลที่เกิดกับผูเ้ รียน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาจากเอกสาร
รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผู้ยื่นคําขอรับการประเมินเสนอ และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงด้วยก็ได้
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(ข) ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า ๑ รายการ
การประเมินผลงานทางวิชาการให้ประเมินจากเอกสาร
ผลงานทางวิชาการและอาจให้ผู้ยื่นคําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบข้อซักถามด้วยก็ได้ ในกรณีที่
คณะกรรมการประเมินเห็นสมควรให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ผู้ยนื่ คําขอรับการประเมินปรับปรุง
ตามข้อสังเกตภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่ ก.ท.จ.แจ้งมติคณะกรรมการประเมิน แล้วให้นําเสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมพิจารณา
๓.๕.๔ เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้
คะแนน แต่ละด้าน ดังนี้
(๑) ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านคุณภาพการปฏิบัติงานผลการประเมินแต่ละด้านต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คน เฉลี่ยไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ ๗๐
(๒) ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้อง
ได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๕
- ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๕
- คะแนนรวม ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐
ทั้งนี้ ผูท้ ี่ผ่านการประเมินในข้อ ๓.๕.๔ (๒) จะต้องมีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์เป็นเอกฉันท์โดยเป็นเอกฉันท์ทั้งส่วนที่เป็นผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม
๓.๕.๕ วิธีการดําเนินการ
(๑) ให้พนักงานครูเทศบาลที่ประสงค์จะขอรับการประเมินยื่นคําขอ
ได้ปีละ ๑ ครั้ง โดยส่งคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินท้ายหลักเกณฑ์ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ
ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน หรือระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม
(๒) ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคําขอรับการประเมิน
ให้เป็นไปตามที่ ก.ท.กําหนด
(๓) ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
(ก) คณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน ๓ คน ประกอบด้วย
- ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาหรือผู้อํานวยการ
กองการศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาของเทศบาล
- ผู้อํานวยการสถานศึกษาของผู้ยื่นขอรับการประเมิน
- พนั ก งานครู เ ทศบาลที่ มี วิ ท ยฐานะไม่ ต่ํา กว่ า ครู
ชํานาญการพิเศษ
ทั้งนี้ ให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ล
ความจํา เป็ น อย่ า งยิ่ ง ไม่ ส ามารถตั้ ง กรรมการตามที่กําหนดได้ ให้ ก.ท.จ. พิจารณาได้ตามความ
เหมาะสม
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(ข) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
จํานวน ๓ คน ประกอบด้วย
- ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด
เป็นกรรมการ โดยการประเมินผู้ยื่นคําขอรับการประเมิน ๑ ราย ให้มีกรรมการประเมิน ๓ คน
(๔) ให้คณะกรรมการประเมินบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผู้ยื่นคําขอรับการประเมินไว้เป็นหลักฐานในแบบรายงานผลการ
ประเมินท้ายหลักเกณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาต่อไป
(๕) การประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และการประเมินด้านคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดําเนินการพร้อมกัน และให้เสร็จสิน้ ภายใน ๙๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน หรือวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของปีนั้นๆ แล้วแต่กรณี
- กรณีไม่ผ่านการประเมินด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้าน
ให้แจ้งผู้ยื่น คําขอรับการประเมินทราบ เพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม่
- กรณีผ่านการประเมินทั้งสองด้าน ให้แจ้งผู้ยื่นคําขอรับการ
ประเมินเสนอผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรอง แล้วให้
เทศบาลนําส่งสํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผ่านการประเมินตามรอบปีที่เสนอขอ
หากไม่ส่งตามกําหนดถือว่าสละสิทธิ์
(๖) ให้สํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอรับ
การประเมินและการดําเนินการประเมินให้เป็นไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถึงความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน
ของผลงาน แล้วนําส่งคณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด
(๗) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแล้ว ให้นาํ ผล
การประเมินเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
การตัดสินให้มหี รือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ
๓.๕.๖ การแต่งตั้ง
ให้นายกเทศมนตรีออกคําสั่งแต่งตั้งให้พนักงานครูเทศบาลที่ผ่านการ
ประเมินตามมติ ก.ท.จ. ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ. ได้รับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือหากมีการ
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการให้มีผลได้ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.ได้รับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว
สําหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การตัดสิน อาจยื่นคําขอรับ
การประเมินใหม่ได้ในปีต่อ ๆ ไป สําหรับผู้ที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหม่ได้ไม่ก่อนเดือน
เมษายนของปีต่อไป ส่วนผู้ที่ยื่นคําขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนตุลาคมของปีต่อไป
๓.๕.๗ การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลือ่ นวิทยฐานะ
ให้ ก.ท.หรือส่วนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนา
ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ตามหลักสูตรและวิธีการที่ ก.ท.
กําหนดท้ายหลักเกณฑ์
ผลการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้นาํ ไปใช้ในการเลือ่ นวิทยฐานะได้
ภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่ ผู้นั้นสําเร็จหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
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๓.๕.๘ การรายงานผลการแต่งตั้ง
ให้เ ทศบาลรายงานผลการแต่ง ตั้ง ให้ ก.ท.จ. และ ก.ท.
ทราบภายใน ๕ วันทําการนับตั้งแต่วันออกคําสั่ง
ฝ่ายเลขานุการ ตรวจสอบแล้ว พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบลดังกล่าว มี
คุณสมบัติครบถ้วน ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนด และผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาก่อนเลื่อนวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษโดยผลการพัฒนายังไม่ครบ 5 ปี จึงเห็นควรให้เลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษได้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบ
๔.10 การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล
ผู้ช่วยเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี ขอความเห็น ชอบ
เปลี่ยนแปลงตําแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 เลขที่ตําแหน่ง
77-2-0038 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาเมือง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นตําแหน่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย เลขที่ตําแหน่งและสังกัดเดิม เพื่อรองรับการสรรหาพนักงานครูม าดํารง
ตํา แหน่ง ที่ว่า งเนื่อ งจากผู้ดํา รงตํา แหน่ง เดิม ได้โ อนไปดํา รงตํา แหน่ง ที่อื่น โดยตํา แหน่ง ที่ว่า งอัต รา
เงินเดือน ขั้น 19,920 บาท

มติทปี่ ระชุม

ข้อระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วน
ตําบล ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙
ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลนํามาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา
ของเทศบาลมาใช้กับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลกรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโดยอนุโลม
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 23 การยุบเลิกตําแหน่งและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหน่ง ตัดโอน
ตําแหน่ง ตัดโอนพนักงานครูเทศบาล ตัดโอนตําแหน่งและตัดโอนพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาให้
ดําเนินการ ดังนี้
๒) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหน่งจะต้องดําเนินการเฉพาะตําแหน่ง
ที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเท่านั้น เว้นแต่ในประกาศที่จะกําหนดเป็นอย่างอื่น ได้แก่
(ค) การปรับลดระดับตําแหน่ง หมายถึง การปรับลดระดับควบ
ของตําแหน่งให้ต่ําลงในสายงานเดิมโรงเรียนเดิม เช่น ปรับลดระดับตําแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๗ เป็น
อาจารย์ ๒ ระดับ ๖ เลขที่ตําแหน่ง และโรงเรียนเดิม เป็นต้น รวมทั้งการปรับลดนอกระดับควบเป็น
ตําแหน่งในระดับควบ เช่น ปรับลดระดับตําแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๖ เป็นตําแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๓ - ๕
เลขที่ตําแหน่งและโรงเรียนเดิม เป็นต้น
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๙) ให้เทศบาลขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหน่งต่อ
คณะกรรมการพนัก งานเทศบาล หากคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลเห็น ชอบตามข้อ เสนอของ
เทศบาล ถือได้ว่าคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบแล้ว หากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลไม่
เห็นด้วยกับข้อเสนอของเทศบาล และเทศบาลยืนยันตามข้อเสนอเดิม ให้เสนอผ่านคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล ให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบ ต่อไป
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๔/๒๕๖๔ ลง
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๘
ข้อ ๑ การปรับปรุงตําแหน่งว่างจากตําแหน่งครู คศ. ๒ และ คศ. ๑ เป็น
ตําแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล เนื่องจากยังไม่มีการกําหนดหลักเกณฑ์การปรับ
ลดอันดับ คศ. ดังกล่าว ฉะนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการขาดแคลนครูผู้สอน จึงให้นําแนว
ทางการปรับลดระดับตําแหน่งตามหลักเกณฑ์ ก.ท. เดิมมาใช้โดยอนุโลม
ฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบแล้ว การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วน
ตําบลดังกล่าวเป็นการขอเปลี่ยนแปลงตําแหน่งเพื่อรองรับการสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหน่งที่ว่าง ซึ่งไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2560
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
รับทราบ
มติที่ประชุม
2

ปิดประชุม เวลา ๑6.00 น.
(ลงชื่อ) สารัฐ วงศ์เศรษฐโชติ ผู้จดรายงานการประชุม
( นายสารัฐ วงศ์เศรษฐโชติ )
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

(ลงชื่อ)

ศราวุธ อินทะเสม ตรวจรายงานการประชุม
( นายศราวุธ อินทะเสม )
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
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