รายงานการประชุม
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ครั้งที่ 4/๒๕60
วันอังคารที่ 25 เมษายน ๒๕60 เวลา 13.3๐ น.
ณ หองประชุมชองกระจก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชั้น 4
…………………………..
ผูมาประชุม
๑. นายธีรพันธ นันทกิจ

รองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประธาน
รักษาราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๒. นายสุวัฒน สมะตะ
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๓. นายประสพโชค หวานพืช (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๔. นายธัชชัย ศุกระกาญจน
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๕. นางอุไรวรรณ คูหพันธ
คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๖. นายอธิวัฒน พิสุทธิศิลป
ประธานสภาเทศบาลตําบลคลองวาฬ
๗. ร.ต.สมพร ทองสงา
ประธานสภาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ
๘. นายเกิดพงศ ทวีศักดิ์สมบูรณ นายกเทศมนตรีตําบลกําเนิดนพคุณ
๙. นายสุทธิพร เที่ยงธรรม
ปลัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ
๑๐. นายณัฏฐวุฒิ สมบูรณอยูกมล ผูทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายวรพงษ พูลลาภ
ผูทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายวิวัฒน โชคกิจการ
ผูทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายสนั่น รักษาชัฎ
ผูทรงคุณวุฒิ
๑๔. นายศาสตรา สุริยารังสรรค ผูทรงคุณวุฒิ
๑๕. นายศักดิ์ชัย กายเพชร
ผูทรงคุณวุฒิ
๑๖. นายธีรยุทธ สําราญทรัพย ทองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เลขานุการ
๑๗. นายศราวุธ อินทะเสม
หัวหนากลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ผูช วยเลขานุการ
๑๘. นางเนาวรัตน สิงหเล็ก
นักสงเสริมการปกครองทองถิน่ ชํานาญการ
ผูช วยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม/ติดราชการ/ติดภารกิจ
1. นายสมพร ปจฉิมเพ็ชร
2. นายฐานันดร นิลดํา
3. นายชิตชัย จิวะตุวินันท

ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ปลัดเทศบาลตําบลบานกรูด
นายกเทศมนตรีตําบลบางสะพานนอย

ผูเขารวมประชุม
- นายมีชัย นวลเพชร

นักสงเสริมการปกครองทองถิน่ ปฏิบัติการ กลุมงานมาตรฐานฯ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
วันนี้ เปนการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อที่ประชุมพรอมครบองคประชุมแลว ก็ขอเปด
การประชุม เพื่อจะไดดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ฝายเลขานุการไดจัดเตรียมไวตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๒ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕60 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ๒๕60

มติที่ประชุม

รับรองโดยไมมีการแกไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
- รายงานผลการดําเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว
ผูชวยเลขานุการ
ตามที่ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ ในการประชุมครั้งที่ 3/๒๕60
เมื่ อวั นที่ 28 มี นาคม ๒๕60 มี มติ เห็ นชอบใหเทศบาลดํ าเนิ นการด านการบริหารงานบุคคลในกรณี ตาง ๆ
ฝายเลขานุการ ขอสรุปผลใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงตําแหน งพนักงานครูเทศบาล จํานวน 1 ตําแหน ง ไดแจงใหเทศบาล
เมืองหัวหินทราบ เพื่อจัดทําประกาศเปลี่ยนแปลงตําแหนงพนักงานครูเทศบาลแลว ตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม 2560
2. การเลื่ อนระดั บและแต งตั้ งพนั กงานเทศบาลสามั ญให ดํารงตํ าแหน งที่ สูงขึ้ น สํ าหรั บ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน และประเภทวิชาการระดับชํานาญการ จํ านวน 4 ราย ไดแจงให
เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลตําบลหนองพลับ เทศบาลตําบล กม. และเทศบาลตําบลรอนทอง ทราบเพื่อจัดทํา
คําสั่งเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นแลว ตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม 2560
3. การโอน การรับโอนและการยายพนักงานเทศบาล จํานวน 7 ราย ไดแจงมติใหเทศบาล
เมืองประจวบคีรีขันธ เทศบาลตําบลหนองพลับ เทศบาลตํ าบลปากน้ําปราณ เทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ และ
เทศบาลเมื องหั วหิ น ทราบ เพื่ อประสานการโอน/รั บโอน จั ดทํ าคํ าสั่ งให โอน/รั บโอน เพื่ อเดิ นทางไป/มา
ปฏิบัติงานตนสังกัดใหมแลว และจัดทําคําสั่งยายพนักงานเทศบาลไปดํารงตําแหนงใหมแลว ตั้งแตวันที่ 30
มีนาคม 2560
4. พนั กงานจ างขอลาออกจากราชการ จํ านวน 5 ราย ได แจ งมติ ให เทศบาลเมื องหั วหิ น
เทศบาลตําบลทับสะแก และเทศบาลตําบลรอนทอง ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งใหพนักงานจางลาออกจากราชการ
แลวตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม 2560
5. การขอเปลี่ ยนแปลงกรอบอัตรากํ าลั งพนั กงานจ าง จํานวน 1 ตํ าแหน ง ได แจ งมติ ให
เทศบาลตําบลกุยบุรี ทราบเพื่อจัดทําประกาศเปลี่ยนแปลงตําแหนงพนักงานจางแลว ตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม 2560
6. การจางพนักงานจาง จํานวน 7 ราย ไดแจงมติใหเทศบาลเมืองหัวหิน ทราบเพื่อจัดทํา
คําสั่งจางพนักงานจางแลว ตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม 2560
7. การประเมินพนักงานครูเทศบาลเพื่อใหไดรับเงินเดือนและมีวิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษ
จํานวน 5 ราย ไดแจงมติใหเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ และเทศบาลเมืองหัวหิน ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งใหพนักงาน
ครูเทศบาลไดรับเงินเดือนและมีวิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษแลว ตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม 2560
8. ผลการดําเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล จํานวน 3 ราย อยูระหวางดําเนินการแจงมติ
ใหเทศบาลตําบลหนองพลับ และเทศบาลเมืองหัวหิน ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งลงโทษทางวินัยพนักงานเทศบาล
9. การขอทบทวนมติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ไดแจงมติ
ทบทวนการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นใหเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธทราบแลว
ตั้งแตวันที่ 5 เมษายน 2560
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

๒/14

-๓ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.1 เรื่อง การเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานเทศบาลสามัญใหดาํ รงตําแหนงที่
สูงขึ้น สําหรับตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน และประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
ผูชวยเลขานุการ
เทศบาลเมื อ งประจวบคี รี ขัน ธ อํ าเภอเมื อ งฯ และเทศบาลตํ าบลกํ าเนิ ด นพคุ ณ
อําเภอบางสะพาน ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานเทศบาลสามัญใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นสําหรับ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน และประเภทวิชาการระดับชํานาญการ จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงาน
เทศบาลสามัญใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น จํานวน 2 ราย ดังนี้
1.1 นายสิทธิศักดิ์ สุขปญญา วุฒิ ศศ.บ.(รัฐศาสตร) ตําแหนง นักจัดการงานทะเบียน
และบัตรปฏิบัติการ ขั้น 22,980 บาท เลขที่ตําแหนง 29-2-01-3104-001 งานทะเบียนราษฎร สํานัก
ปลัดเทศบาล ซึ่งดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงสายงานเริ่มตนจากระดับ 3 และตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานดานงานทะเบียน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว 6 ป - เดือน
(วันที่ 7 มี.ค.54 - 27 มี.ค.60) ผานการประเมิน ผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจาก
ผูบังคับบัญชาตามหลักเกณฑที่กําหนดใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นในตําแหนง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ
ขั้น 23,080 บาท เลขที่ตําแหนงและสายงานเดิม โดยผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27
มีนาคม ๒๕60
1.2 นางสาวิตรี ปุมเพชร วุฒิ ปวส.(บริหารธุรกิจ) ตําแหนง เจาพนักงานทะเบียน
ปฏิบัติงาน ขั้น 16,650 บาท เลขที่ตําแหนง 29-2-01-4102-006 งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล
ซึ่งไดดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงสายงานเริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2 และตําแหนงประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานดานงานทะเบียน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว 11 ป 8 เดือน
(วันที่ 15 ก.ค.48 - 4 เม.ย.60) ผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจาก
ผูบังคับบัญชาตามหลักเกณฑที่กําหนดใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นในตําแหนง เจาพนักงานทะเบียนชํานาญงาน
ขั้น 16,920 บาท เลขที่ตําแหนงและสายงานเดิม โดยผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 4
เมษายน ๒๕60
2. เทศบาลตํ า บลกํ า เนิ ด นพคุ ณ ขอความเห็ น ชอบเลื่ อ นระดั บ และแต ง ตั้ ง
นางอุมาวดี สุขเสงี่ยมกุล วุฒิ รป.ม.(นโยบายสาธารณะ) ตําแหนง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
ขั้น 20,120 บาท เลขที่ตําแหนง 29-2-01-3104-001 งานทะเบียนและบัตร สํานักปลัดเทศบาล ซึ่งดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 ในสายงานที่เกี่ยวของเกื้อกูลกัน และไดดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงสายงาน
เริ่มตนจากระดับ 3 และตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานดาน
งานทะเบียน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว 4 ป - เดือน (วันที่ 3 ก.ย.2553 - 29 มี.ค.2560 โดยระยะเวลา
ตั้งแต 3 ก.ย. 2553 - 24 ก.ย. 2558 นํามานับรวมเปนระยะเวลาที่เกี่ยวของเกื้อกูลไดครึ่งหนึ่ง เปนเวลา 2 ป 6 เดือน
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว33 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2548) ผานการประเมิน
ผลงานจากคณะกรรมการและประเมิ นคุ ณลั กษณะบุ คคลจากผู บังคั บบั ญชาตามหลั กเกณฑ ที่กํ าหนดให ดํารง
ตําแหนงที่สูงขึ้นในตําแหนง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ ขั้น 20,320 บาท เลขที่ตําแหนงและ
สายงานเดิม โดยผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม ๒๕60
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-๔ขอระเบียบ
๑. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.จ. ก.ท . และ ก.อบ ต. ที ่ มท ๐ ๘ ๐ ๙.๒/ว ๒ ๕
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระบบแทง
๑. สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจงซักซอมแนวทางการเลื่อนระดับ การไดรับเงิน
ประจํ าตํ าแหน งประเภทวิ ชาการ ระดั บชํ านาญการในสายงานวิ ชาชี พ และการเบิ ก จ ายเงิ นค าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน กรณี การเลื่อนระดับครั้งแรกของตําแหน งแตละประเภทตําแหนง เชน การเลื่อนระดั บ
ประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงาน ไประดับชํานาญงาน ใหใชวิธีการประเมินผลงานโดยใชหลักเกณฑการเลื่อน
ระดับนอกระดับควบของสายงานที่ เริ่มตนจากระดับ ๑ และระดับ ๒ และเทียบระดับตําแหนงจากระบบซีเป น
ระบบแทงตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอนุโลม
2. หนั งสื อสํ านั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๐ ลงวัน ที ่ ๑๕
กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
การเลื่อนในระดับชํานาญงาน
ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงสายงานเริ่มตนจากระดับ 1/2 และประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน โดยตองมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของตําแหนงที่จะแตงตั้งหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
1. ไมนอยกวา 6 ป สําหรับผูมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่
เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
2. ไมนอยกวา 5 ป สําหรับผูมีประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่
เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
3. ไมนอยกวา 4 ป สําหรับผู มีประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่
เที ยบได ไม ต่ํากวานี้ ในสาขาวิ ชาหรื อทางที่ ตรงตามคุ ณสมบั ติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหน งที่ จะแต งตั้ งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
การเลื่อนในระดับชํานาญการ
ดํ ารงตํ าแหน งหรื อ เคยดํ ารงตํ าแหน งสํ าหรั บ สายงานเริ่ ม ต น จากระดั บ 3 และ
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ โดยตองมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของตําแหนงที่จะ
แตงตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
1. ไมนอยกวา 6 ป สําหรับผูมีปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางทีต่ รงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
2. ไมนอยกวา 4 ป สําหรับผูมีปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางทีต่ รงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
3. ไมนอยกวา 2 ป สําหรับผูมีปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
(โดยการนับระยะเวลาตาม ขอ 1 – 3 หากเปนผูเปลี่ยนสายงานจากสายงานเริ่มตนจาก
ระดับ 1 หรือระดับ 2 มาเปนสายงานเริ่มตนจากระดับ 3 ใหใชแนวทางการนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงใน
สายงานเริ่มตนจากระดับ 1 หรือระดับ 2 มานับรวมเปนระยะเวลาการปฏิบัติงานเกี่ยวของและเกื้อกูลกับสายงาน
เริ่ มต นจากระดั บ 3 ตามนั ยหนั งสื อ สํ านั กงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 33 ลงวั นที่ 25
กุมภาพันธ 2548)
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-๕3. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขัน ธ
เรื่ อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๑๘๒ การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหนงที่
กําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณในตําแหนงที่เริ่มตนจากระดับ ๑ และระดับ ๒
(๘) วิธีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
(ก) ตําแหนงที่ตองมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเสนอ ก.ท.จ.
พิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนง ฯ
(ข) ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมิน
ผลงาน ประกอบดวย ฯลฯ
(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การประเมินบุคคลและ
ผลงานใหเปนไปตามวิธีการและแบบประเมินแนบทายหลักเกณฑนี้
(๙) ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งโดยผานความเห็นชอบจาก
ก.ท.จ. และใหมีผลไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ขอ 183 การเลื่ อนและแต งตั้ งให ดํารงตํ าแหน งในระดั บสู งขึ้ นสําหรับตํ าแหน งที่
กําหนดเปนตําแหนง ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3
(๘) วิธีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
(ก) ตําแหนงที่ตองมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเสนอ ก.ท.จ.
พิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนง ฯ
(ข) ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมิน
ผลงาน ประกอบดวย ฯลฯ
(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การประเมินบุคคลและผลงาน
ใหเปนไปตามวิธีการและแบบประเมินแนบทายหลักเกณฑนี้
(๙) ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งโดยผานความเห็นชอบจาก
ก.ท.จ. และใหมีผลไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

4.2 เรื่อง การยายพนักงานเทศบาล
ผูชวยเลขานุการ
เทศบาลเมื องหั วหิ น อํ าเภอหั วหิ น และเทศบาลตํ าบลเขาน อย อํ าเภอปราณบุ รี
ขอความเห็นชอบยายพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมือ งหัวหิน ขอความเห็น ชอบยา ยนายสั งเขป แจ มจํ ารั ส วุ ฒิ ค.ม.
(การบริ หารการศึ กษา) และ วุ ฒิ ค.บ.(พลศึ กษา) ตํ าแหน ง หั วหน าฝ ายแผนงานและโครงการ (นั กบริ หารงาน
การศึกษา ระดับตน) ขั้น 35,770 บาท(1 ต.ค.59) เลขที่ตําแหนง 29-2-08-2107-004 กองการศึกษา ซึ่งผาน
การประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาใหดํารงตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) ขั้น 35,770 บาท(1 ต.ค.59) เลขที่ตําแหนง 29-2-08-2107-003
ฝายสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน เนื่องจากฝายสงเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ปจจุบันมีขาราชการที่เปนหัวหนางานเพียงคนเดียว ไมสามารถดูแลงานในฝายที่
แบงเปน 4 งานไดอยางทั่วถึง
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-๖2. เทศบาลตํ าบลเขาน อย ขอความเห็ นชอบย ายนางสาวธนสร อิ นทร จวง วุ ฒิ ค.บ.
(คอมพิวเตอรศึกษา) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเลขที่ 57209003433455 พนักงานเทศบาล ตําแหนง
นักสันทนาการปฏิบัติการ ขั้น 21,140 บาท เลขที่ตําแหนง 29-2-08-3806-001 กองการศึกษา ซึ่งผาน
การประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงจากผูบังคับบัญชาไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 ใหดํารงตําแหนงเปน
พนักงานครูเทศบาล ตําแหนง ครู ขั้น 20,740 บาท เลขที่ตําแหนง 29127-2 (ถ) โรงเรียนคายธนะรัชต
กองการศึกษา เทศบาลตําบลเขาน อย ซึ่งผูขอยายเคยบรรจุเปนขาราชการครูและประสงคยายกลับไปดํารง
ตําแหนงเดิมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
ขอระเบียบ
1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 140 การยายพนั กงานเทศบาล ผูดํารงตํ าแหน งหนึ่ งไปแตงตั้ งให ดํารงตํ าแหน งอี ก
ตําแหนงหนึ่ง ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในประเภทและระดับเดียวกันโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ดังตอไปนี้
(1) กรณี การย ายไปดํ ารงตํ าแหน งประเภทและระดั บเดี ยวกั นที่ วางในแผน
อัตรากําลังสามป ผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
(2) กรณีการยายสับเปลี่ยนตําแหนงกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผูนั้นตองมี
คุณสมบัตติ รงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
ขอ 141 การยายพนักงานเทศบาลใหพิจารณาถึงเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนของ
ทางราชการ การพัฒนาพนักงานเทศบาลเปนหลัก และอาจพิจารณาความจําเปนอื่น ๆ ที่ตองปฏิบัติงานของ
ราชการประกอบดวย
ขอ 142 การยายพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
สายงานและประเภทเดิม ใหสั่งยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดิมและใหไดรับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้
ตองเปนตําแหนงวางในแผนอัตรากําลังสามป หรือเปนการยายสับเปลี่ยนในตําแหนงเดียวกัน
ขอ 145 การยายพนักงานเทศบาลไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงาน หรือระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดั บชํานาญการพิเศษ และระดั บ
เชี่ยวชาญ พนักงานเทศบาลผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งและตรง
ตามความรู ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงในตําแหนงนั้นดวย โดยตองผานการ
ประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานหรือผลงานตามประกาศหลักเกณฑเกี่ยวกับการเลื่อนและแตงตั้งพนักงาน
เทศบาลใหดํารงตําแหนงระดับที่สูงขึ้นดวย ดังนี้
(1) กรณีการยายมาดํารงตําแหนงในกลุมงานที่เกี่ยวของเกื้อกูลกันตองผานการประเมินบุคคล
และการปฏิบัติงาน
(2) กรณีการยายมาดํารงตําแหนงในกลุมงานที่ไมเกี่ยวของเกื้อกูลกันตองผานการประเมินบุคคลการ
ปฏิบัติงาน และผลงาน
ขอ 146 การยายพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่นไปดํารง
ตําแหน งประเภทและระดั บเดี ยวกั นแต ตางสายงาน ผู นั้นจะต องมี คุณวุ ฒิตรงตามคุ ณสมบั ติเฉพาะสํ าหรั บ
ตําแหนงของตําแหนงนั้น และจะตองเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 1 ป
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-๗สําหรับผูที่มีคุณสมบั ติไมตรงตามวรรคหนึ่งหากมีความประสงคจะยายตางสายงานให
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคความรูเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) และภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) โดยไมมีการขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกแตอยางใด
การยายพนักงานเทศบาลซึ่งดํารงตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการไปดํารง
ตําแหนงสูงขึ้นในตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่นหรือผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่นไปดํารง
ตําแหนงสูงขึ ้น ในตํ าแหนงประเภทบริห ารทอ งถิ่น ผู นั้น จะตอ งมีคุณวุฒิต รงตามคุณสมบั ติเฉพาะสําหรั บ
ตําแหนงของตําแหนงนั้น และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกที่กําหนด
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง การเทียบ
ตําแหนงและอันดับเงินเดือน สําหรับการโอน ยาย ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น หรือขาราชการ
ประเภทอื่น เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานการสอน ตําแหนงครูผูชวย หรือตําแหนงครู
ข อ 3 ให ค ณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล ใช บัญชี ก ารเที ย บตําแหน งและอั น ดั บ
เงิ น เดื อ นสํา หรั บ การโอน ย าย ข าราชการหรื อ พนั ก งานส วนท อ งถิ่ น หรื อ ข าราชการประเภทอื่ น เพื ่ อ
แต ง ตั ้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ในสายงานการสอน ตํ า แหน ง ครู ผู ช ว ยหรื อ ตํ า แหน ง ครู ของเทศบาล
รายละเอี ยดตามบั ญชี การเที ยบตําแหน งและอั นดั บเงิ นเดื อนท ายประกาศนี้
บั ญชี เที ยบตําแหน งและอั นดั บเงิ นเดื อน
1. การโอน ย าย ข าราชการหรื อพนั กงานส วนท องถิ่ น และส วนราชการอื่ นๆ
ฯลฯ
1.5 สายงานที่ เริ่ มต นจากระดั บ 3
- ตําแหน งในระดั บ 3-6 รั บเงิ นเดื อนระดั บ 3-6 โอน ยาย มาบรรจุ และ
แต งตั้ งให ดํารงตําแหน ง ครู รั บเงิ นเดื อนอั นดับ คศ.1
- ตํ า แหน ง ในระดั บ 7 รั บ เงิ น เดื อ นระดั บ 7 โอน ย า ย มาบรรจุ แ ละ
แต งตั้ งให ดํารงตําแหน ง ครู รั บเงิ นเดื อนอั นดั บ คศ.2 ฯลฯ
6. เงื่ อนไขการโอน ยาย ตามการเที ยบตําแหน งระหว างข าราชการหรื อพนั ก งาน
สวนท อ งถิ่ น และข าราชการประเภทอื่ น กั บ ตําแหน งข าราชการหรื อ พนัก งานครู แ ละบุ ค ลากรทางการ
ศึ กษาท องถิ่ นสานงานการสอน ฯลฯ
6.6 เทศบาลที่ รั บ โอน ย า ย ต อ งสั ่ งให ไ ด รั บ เงิ น เดื อ นในขั้ น เดิ ม ในกรณี ที่
อั ต ราเงิน เดื อ นในขั ้ น เดิ ม ไม มี กํ า หนดอยู  ในอั น ดั บ นั ้ น ก็ ให ไ ด รั บ เงิน เดื อ นในขั ้ น ที ่ ใกล เ คี ย งแต ไ ม สู ง
กว าเดิ ม และต องไม สูงกว าขั้ นสู งของอัตราเงิ นเดื อนตามตําแหน งนั้ น ด วย กรณี นอกเหนื อจากนี้ ใหเสนอ
คณะกรรมการกลางพนั ก งานเทศบาลพิ จารณาเป นการเฉพาะราย
ฝายเลขาฯ ตรวจสอบแลว เปนการยายไปดํารงตําแหนงประเภทและระดับเดียวกันที่วางใน
แผนอัตรากําลังสามป พนักงานเทศบาลผูขอยายมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ขอยาย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 25 เมษายน ๒๕60
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-๘4.3 เรื่อง การจางพนักงานจาง
ผูชวยเลขานุการ
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ อําเภอเมืองฯ เทศบาลตําบลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี
เทศบาลตําบลไรเกา อําเภอสามรอยยอด และเทศบาลตําบลบางสะพานนอย อําเภอบางสะพานนอย ขอความ
เห็นชอบจางพนักงานจาง จํานวน 8 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ ขอความเห็นชอบจางพนักงานจาง จํานวน 2 ราย ดังนี้
1.1 นายกาหลง ปูพุด วุฒิ ปวส.(การกอสราง) เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง
ผูชวยนายชางโยธา อัตราคาตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท กองคลัง เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ (จางใหม)
1.2 นางสาวญาณี ภู ระหงษ วุ ฒิ ปวส.(การบั ญชี ) เป น พนั กงานจ างตามภารกิ จ
ตํ าแหน ง ผู ชวยเจ าพนั ก งานธุ ร การ อั ต ราค าตอบแทนเดื อ นละ 11,500 บาท กองคลั ง เทศบาลเมื อ ง
ประจวบคีรีขันธ (จางใหม)
2. เทศบาลตํ า บลปราณบุรี ขอความเห็น ชอบจา งนายพรชัย แซตัน วุฒิ ป.6
มี หนั งสื อรั บรองประสบการณ ในการปฏิ บัติงานขั บรถยนต ไม นอยกว า 5 ป เป นพนั ก งานจ างตามภารกิ จ
ตําแหนง พนักงานขับรถยนต อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปราณบุรี (ทดแทนคนเดิม)
3. เทศบาลตําบลไรเกา ขอความเห็นชอบจางพนักงานจาง จํานวน 4 ราย ดังนี้
3.1 นางสาววรรณา วงคพนัส วุฒิ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) เปนพนักงานจางทั่วไป
ตําแหนง ผูดูแลเด็ก อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท กองการศึกษา เทศบาลตําบลไรเกา (จางใหม)
3.2 นายณฐกร ชาติ สุทธิ์ วุฒิ ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตร 5 ป) ใบอนุ ญาต
ประกอบวิชาชี พครู เลขที่ 60109000379922 เป นพนั กงานจ างตามภารกิจ ตํ าแหนง ผูชวยครู อัตรา
คาตอบแทนเดือนละ 15,800 บาท กองการศึกษา เทศบาลตําบลไรเกา (จางใหม)
3.3 นางสาวกั ณฐมณี อภิ รั กษ ชัยพร วุ ฒิ ศศ.บ.(ภาษาไทย) หนั งสื อ อนุ ญาตให
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เลขที่ ท 19927/2558 อนุญาตใหถึงวันที่
24 พฤศจิกายน 2560 เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยครู อัตราคาตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
กองการศึกษา เทศบาลตําบลไรเกา (จางใหม)
3.4 นางสาวภัทรษา พัดพา วุฒิ ปวส.(การจัดการทรัพยากรมนุษย) เปนพนักงาน
จางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัตราคาตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตําบลไรเกา (ทดแทนคนเดิม)
4. เทศบาลตําบลบางสะพานนอย ขอความเห็นชอบจางนายณัฐกานต เทวเดช วุฒิ ศศ.บ.
(รั ฐประศาสนศาสตร ) เป น พนั ก งานจ างตามภารกิ จ ตํ าแหน ง ผู ชวยนั ก ป องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
อัตราคาตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล เทศบาล
ตําบลบางสะพานนอย (จางใหม)
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-๙ขอระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑ
เกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๕ ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานจาง ใหเทศบาลกําหนดและเสนอขอ
ความเห็นชอบตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
การกําหนดตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหจําแนกตําแหนงตามลักษณะงาน ดังตอไปนี้
(๑) พนักงานจางตามภารกิจ ไดแก
(๑.๑) ตําแหนงสําหรับผูมีคุณวุฒิ
(๑.๒) ตําแหนงสําหรับผูมีทักษะ
(๑.๓) ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ
(๒) พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ
(๓) พนักงานจางทั่วไป
ฯลฯ
ข อ ๗ ให เทศบาลจั ดทํ าแผนอั ตรากํ าลั งพนั กงานจ างเป นระยะเวลาสามป โดยให
สอดคลองกับเปาหมายการปฏิบัติราชการของเทศบาลและงบประมาณ ทั้งนี้ตามแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลัง
พนักงานจางที่กําหนดใน หมวด 3
กรอบอัตรากําลังพนักงานจางของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง จะตองเสนอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลเพื่อใหความเห็นชอบ
ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน เทศบาลอาจขอเปลี่ยนกรอบอัตรากําลังพนักงานจางได
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ขอ ๙ การจางพนักงานจาง จะตองไดรับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการพนั กงาน
เทศบาลกอนจึงทําสัญญาได โดยพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหทําสัญญาจาง
ไม เกินคราวละ ๔ ป สําหรั บพนั กงานจางทั่ วไปให ทําสัญญาจางไม เกิ นคราวละ ๑ ป หรือตามโครงการที ่มี
กําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดไว โดยอาจมีการตอสัญญาได ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและความจําเปน
ขอพิจารณา/ขอเสนอ
ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่เทศบาลขอจางแลวมีคุณสมบัติครบถวน
และตําแหนงที่ขอจางเปนตําแหนงวางตามแผนอัตรากําลังของเทศบาล และเทศบาลมีภาระคาใชจายดานบุคคลไมเกิน
รอยละ 40 ตามที่กฎหมายกําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 25 เมษายน 2560
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- ๑๐ ๔.4 เรื่อง การประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูดํารงตําแหนง
ครูผูดูแลเด็กกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู
ผูชวยเลขานุการ
เทศบาลตําบลไรเกา อําเภอสามรอยยอด ขอความเห็นชอบแตงตั้งผูผานการประเมินการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูดํารงตําแหนงครูผูดูแลเด็กกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ครู
จํานวน 3 ราย ดังนี้
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/อัตราเงินเดือน
สังกัด/เลขที่ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

บรรจุ
ครั้งแรก
เมื่อ

ผลการประเมินการปฏิบัติ
ตนและการปฏิบัติงาน

ครั้งที่ ๑-๔
30 ธ.ค.๕7 76.26
80.06
83.61
87.15

๑.

นางสาวนิรมล แซตั้ง
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น 17,690 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
สามรอยยอด
กองการศึกษา
เทศบาลตําบลไรเกา
เลขที่ตําแหนง 77-2-0052

ศษ.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย)

2.

นางสาวพรนิพา บุญค้ํา
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น 16,920 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
สามรอยยอด
กองการศึกษา
เทศบาลตําบลไรเกา
เลขที่ตําแหนง 77-2-0053
นางอุมาพร ลอซง
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น 16,920 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
บานตาลเจ็ดยอด
กองการศึกษา
เทศบาลตําบลไรเกา
เลขที่ตําแหนง 77-2-0054

ค.บ.
(คอมพิวเตอร
ศึกษา)

30 ธ.ค.๕7

75.76
76.51
77.68
80.43

ศษ.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย)

30 ธ.ค.๕7

76.33
78.11
79.88
81.65

3.

ครั้งที่ ๕-๘
90.71
91.50
92.29
92.29

แตงตั้งใหดํารงตําแหนง

วันแตงตั้งให
ดํารง
ตําแหนงครู

ตําแหนง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น 17,910 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
สามรอยยอด
กองการศึกษา
เทศบาลตําบลไรเกา
เลขที่ตําแหนง 77-2-0052

30 ธ.ค.59

80.67
91.31
91.31
94.86

ตําแหนง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น 17,070 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
สามรอยยอด
กองการศึกษา
เทศบาลตําบลไรเกา
เลขที่ตําแหนง 77-2-0053

30 ธ.ค.59

94.12
90.19
90.19
92.15

ตําแหนง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น 17,070 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
บานตาลเจ็ดยอด
กองการศึกษา
เทศบาลตําบลไรเกา
เลขที่ตําแหนง 77-2-0054

30 ธ.ค.59

ขอระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูดํารงตําแหนงครูผูชวยกอนแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงครู ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2549
๑. ให ผูได รับการบรรจุ และแต งตั้ งเป นพนั กงานครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
เทศบาล ในตําแหนงครูผูชวยเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมระหวางปฏิบัติราชการในตําแหนงครูผูชวย
๑๐/14

- ๑๑ เปนเวลา 2 ป นับแตวันเขาปฏิบัติหนาที่ราชการกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาลกําหนดฯ
๒. การนับระยะเวลาการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสองป ใหนับวันเขา
ปฏิบตั ิราชการวันแรกเปนวันเริ่มตน และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปปฏิทิน
ฯลฯ
๕. ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
จํานวนสามคน ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึ กษา หรือรองผู อํานวยการสถานศึกษา เป นประธาน
กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาจํานวนหนึ่งคนเปนกรรมการ และพนักงานครูเทศบาล ซึ่ง
ดํารงตําแหนงครูที่ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งใหทําหนาที่ครูพี่เลี้ยงดูแลระหวางการเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขม เปนกรรมการและเลขานุการ
๖. ใหคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม มีหนาที่เตรียมความ
พรอมและพัฒนาอยางเขม ใหคําปรึกษา แนะนํา รวมทั้งประเมินผลการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
โดยยึดหลักการมีสวนรวมและการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหบรรลุผลตามความมุงหมาย ดังนี้
๖.๑ ประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครูผูชวยเปนระยะ ๆ
ทุกสามเดือน ตามแบบประเมินที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดทายหลักเกณฑ และในการประเมิน
แตละครั้งใหประธานกรรมการแจงผลการประเมินใหครูผูชวย และรายงานใหนายกเทศมนตรีทราบ เพื่อพิจารณา ดังนี้
๖.๑.๑ กรณีที่เห็นวาครูผูชวยมีผลการประเมินการเตรียมความพรอม
และพั ฒนาอย างเข มต่ํ ากว าเกณฑ การประเมิ นที่ คณะกรรมการกลางพนั กงานเทศบาลกํ าหนด (ครั้ งที่ ๑-๔
ต องผ านเกณฑ ก ารประเมิ น ร อยละ ๕๐ และครั้ งที่ ๕-๘ ต องผ านเกณฑ ก ารประเมิ นร อยละ ๖๐) หาก
นายกเทศมนตรี เห็ นว า ควรทบทวนผลการประเมิ น การเตรี ยมความพรอมและพั ฒ นาอย างเข ม อาจให
คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และหากผลการประเมิน
ยังต่ํากวาเกณฑการประเมินผลการพัฒนาที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด ใหนายกเทศมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล สั่งใหครูผูชว ยนั้นออกจากราชการ
๖.๑.๒ กรณีที่ครูผูชวยมีผลการประเมินการเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขมต่ํากวาเกณฑการประเมินผลการพัฒนาที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด และ
นายกเทศมนตรีมีความเห็นเชนเดียวกับคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ใหนายกเทศมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสั่งใหครูผชู วยผูนนั้ ออกจากราชการ
๖.๑.๓ กรณีที่เห็นวาครูผชู วยมีผลการประเมินการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขมเปนไปตามเกณฑการประเมินผลการพัฒนาที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
ใหมีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมตอไปจนครบสองป
๖.๒ เมื่อครบเวลาสองปใหคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
สรุปผลการประเมิ นตามแบบสรุปทายหลั กเกณฑตอนายกเทศมนตรี เพื่ อเสนอขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลและออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูตอไป
๒. หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๙ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง
การแตงตั้งครูผูชวยใหดํารงตําแหนงครู ตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
สํ านั ก งาน ก.ท. แจ งมติ ก.ท. ในการประชุ มครั้ งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่ อ วั น ที่ ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งไดมีมติรับทราบขอเสนอของ อ.ก.ท.โครงสรางและอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล ในกรณี
ที่เทศบาลมีผูดํารงตําแหนงครูผูชวยที่ผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนระยะเวลา ๒ ป และ
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- ๑๒ ได รับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูภายหลังวันที่พระราชบั ญญั ติระเบี ยบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใชบังคับ (วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑) ใหกําหนดวันที่มีผลในการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ มีผลนับตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดการเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม ซึ่งสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กําหนด
ขอพิจารณา/ขอเสนอ
ฝายเลขาฯ ตรวจสอบการเตรียมความพรอมในการพัฒนาอยางเขมของครูผูดูแลเด็ก
ของเทศบาลแลวมีความเห็น ดังนี้
๑. เทศบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมในการพัฒนาอยางเขมถูกตอง
ตามหลักเกณฑที่กําหนด
๒. ครูผผู ูดูแลเด็กที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งไดดํารงตําแหนงครบ ๒ ป และผานการ
ประเมินเตรียมความพรอมในการพัฒนาอยางเขม จํานวน ๘ ครั้ง ไดคะแนนผานการประเมินตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด (ครั้งที่ ๑-๔ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ และครั้งที่ ๕-๘ ไมนอยกวารอยละ ๖๐)
๓. เห็นควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ โดยใหมีผลวันถัดจาก
วันครบกําหนดการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เปนตนไป
4.5 เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ
ผูชวยเลขานุการ
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน ขอความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรณี
มีเหตุพิเศษโดยไมตองสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครูเทศบาล ตําแหนง ครูผูชวย วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา คือ เลขที่ตําแหนง 04767-2 โรงเรียนเทศบาลบานบอฝาย (สังฆประชาอุทิศ)
ดังนี้
1. ผูแทนคณะกรรมการพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการพนักงาน ประธานกรรมการ
เทศบาลคัดเลือก
2. นางสาวปกฐมล หนูมาก
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษา
3. นางสาวภารญา กิจหิรัญ
ครูชํานาญการ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษา
4. ทองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ
กรรมการ
5. ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน
กรรมการ
6. นายสมหมาย สุกใส
กรรมการ
ผูอํานวยการกองการศึกษา
7. นายวิรัตน มณีพฤกษ
ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ
กรรมการ
ผูอํานวยการสถานศึกษา
8. นางสาวพิชญา บุญเหลือ
หัวหนาฝายบริหารการศึกษา เลขานุการ
9. นางชลธิชา รักสัตย
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผูชวยเลขานุการ
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- ๑๓ ขอระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับ
การคัดเลือกกรณี มีเหตุพิเศษที่ไมตองสอบแขงขันสําหรับพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาเพื่อ
บรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครูเทศบาล พ.ศ. 2558
4. การคัด เลือ กกรณีมีเ หตุพิเ ศษไมตอ งสอบแขงขัน เพื ่อ บรรจุแ ละแตงตั ้งเปน
พนักงานครูเทศบาลตําแหนงครูผูชวย
4.4.5 คณะกรรมการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ
ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ทําหนาที่ทดสอบภาคการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง ภาค
การทดสอบความรูพื้นฐานเฉพาะสําหรับตําแหนง และภาคการสัมภาษณ โดยมีองคประกอบดังนี้
(1) ผูแทนคณะกรรมการพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการพนั กงานเทศบาล
คัดเลือก จํานวน 1 คน เปนประธานกรรมการ
(2) ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาที่มีประสบการณ การสอนในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสถานศึกษาของรัฐมาแลวไมนอยกวา 5 ป จํานวน 2 คน เปนกรรมการ
(3) ทองถิ่นจังหวัด จํานวน 1 คน เปนกรรมการ
(4) ปลัดเทศบาล จํานวน 1 คน เปนกรรมการ
(5) ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือหั วหน า
กองการศึ กษาหรือหั วหน าส วนราชการที่ รับผิ ดชอบภารกิ จด านการศึกษาสั งกั ดองค กรปกครองส วนท องถิ่ น
จํานวน 1 คน เปนกรรมการ
(6) ผู อํานวยการสถานศึ กษาหรื อรองผู อํานวยการสถานศึ กษาสั งกั ดองค กร
ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1 คน เปนกรรมการ
ทั้ งนี้ ให แต งตั้ งพนั กงานเทศบาลที่ รับผิ ดชอบงานการบริหารงานบุ คคลทาง
การศึกษาของเทศบาล จํานวน 1 คน เปนเลขานุการ และหรือมีผูชวยเลขานุการไดไมเกิน 2 คน
เมื่อแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษแลว ใหสงสําเนาการแตงตั้ง
คณะกรรมการและสําเนาประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ จํานวน 2 ชุด ใหคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลกอนเริ่มรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไมนอยกวา 7 วันทําการ
ขอพิจารณา/ขอเสนอ
ฝายเลขานุการ พิจารณาแลว เห็นควรใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรณี
มีเหตุพิเศษโดยไม ตองสอบแขงขันตําแหนงครูชวยตามที่ เสนอได โดยประธานกรรมการเห็นควรมอบหมาย
นายณัฏฐวุฒิ สมบูรณือยูกมล ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบ
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- ๑๔ ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ไมมี

ปดประชุม เวลา ๑4.30 น.
(ลงชื่อ) เนาวรัตน สิงหเล็ก ผูจดรายงานการประชุม
(นางเนาวรัตน สิงหเล็ก)
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ศราวุธ อินทะเสม ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายศราวุธ อินทะเสม)
หัวหนากลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
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