(สําเนา)
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ครั้งที่ 4/๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ ๒7 เมษายน ๒๕60 เวลา ๑4.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ชั้น 5
...........................................................
ผู้มาประชุม
๑. นายสมชาย บํารุงทรัพย์
๒. นายเอกสิน เหลาะหลง
๓. นางเยาวณัฐ พิมลวิทยา
๔. นางเอื้อมพร คุ้มภัย
๕. นายศุภกฤต ทองส่งโสม
๖. นายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต
๗. นางอุไรวรรณ คูหพันธ์
๘. นายประสพโชค หว่านพืช
๙. นายเกริ่น กําเหนิดวัน
๑๐. นายอํานาจ น้อยแสง
๑๑. นายสรศักดิ์ จันทร์สิริรักษ์
๑๒. นายสุรพล ศรีมณฑา
๑๓. นายเสนาะ โตทอง
๑๔. นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล
๑๕. นายทรงพล ศรีแก้ว
๑๖. นายวิวัฒน์ โชคกิจการ
๑๗. นายณัฏฐวุฒิ สมบูรณ์อยู่กมล
๑๘. นายอํานวย เทพพิชิตสมุทร
๑๙. นายวิเศษ เทียนเครือ
๒๐. นายวิฑูรย์ เอี๊ยบทอง
๒๑. นายกิตติ เบญจพลชัย
๒๒. นายอาคม เด็ดรักษ์ทิพย์
๒๓. นายสนิท สนธิพันธ์
๒๔. นายธีรยุทธ สําราญทรัพย์
๒๕. นายศราวุธ อินทะเสม
๒๖. นายสารัฐ วงศ์เศรษฐโชติ
ผู้ติดราชการหรือภารกิจ
1. นายธฤต สําราญเวทย์
2. นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล
3. นายเฉลิมชัย ปานเนือง
4. นายสาย สวัสดิมงคล
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวนันธิดา สว่างรัตน์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธาน
(แทน) ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(แทน) นายอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
(แทน) นายอําเภอปราณบุรี
(แทน) นายอําเภอทับสะแก
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประธานสภา อบต.อ่าวน้อย
ประธานสภา อบต.แสงอรุณ
ประธานสภา อบต.หนองพลับ
นายก อบต.ช้างแรก
นายก อบต.คลองวาฬ
ปลัด อบต.ปากน้ําปราณ
ปลัด อบต.หนองตาแต้ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฯ
ผช.เลขานุการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผช.เลขานุการ
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายก อบต.หนองตาแต้ม
ปลัด อบต.นาหูกวาง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ
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เริ่มประชุมเวลา 14.45 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
การประชุมในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดราชการ มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดทํา
หน้าที่ประธานในการประชุมแทน เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้วจะได้ประชุมตามวาระที่กําหนดไว้ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕60 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม ๒๕60
- หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 21 จาก “นางสาวพรศิริ งามขํา” เป็น “นางพิชญาภา ขวัญเพชร”
รับรอง
มติทปี่ ระชุม
เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓
๓.๑ รายงานผลการดําเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
ผู้ช่วยเลขานุการ
ตามที ่ค ณะกรรมการพนัก งานส่ว นตํ า บลจัง หวัด ประจวบคีร ีข ัน ธ์ ในการ
ประชุม ครั้งที่ 3/๒๕60 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ๒๕60 มีมติเห็นชอบให้ อบต. ดําเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ฝ่ายเลขาฯ ขอสรุปผลการดําเนินการที่ได้ดําเนินการไปแล้ว เพื่อให้ที่
ประชุมรับทราบ ดังนี้
๑. การเลื่ อนระดับ และแต่ งตั้ ง พนั กงานส่ว นตํ าบลให้ดํ ารงตํ า แหน่ งที่ สู งขึ้ นใน
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ จํานวน 6 ราย
ได้แจ้งให้ อบต.หนองพลับ, อบต.ปราณบุรี, อบต.หนองตาแต้ม, อบต.วังก์พง, อบต.ปากน้ําปราณ และ
อบต.บางสะพาน ทราบเพื่ อดํ าเนิ นการจั ดทํ าคํ าสั่ งเลื่ อนระดั บแล้ วตามหนั งสื อจั งหวั ดฯ ลงวั น ที่ 30
มีนาคม ๒๕60
2. การโอนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 ราย ได้แจ้งมติให้ อบต.หนองพลับ,
อบต.ทองมงคล และ อบต.ดอนยายหนู ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งให้โอน/รับโอนพนักงานส่วนตําบล และส่งตัว
เดินทางไปรับตําแหน่งใหม่แล้ว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 30 มีนาคม ๒๕60
3. พนักงานส่วนตําบลขอลาออกจากราชการ จํานวน 2 ราย ได้แจ้งให้ อบต.บึงนคร
และ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งให้พนักงานส่วนตําบลลาออกจากราชการแล้ว ตามหนังสือ
จังหวัดฯ ลงวันที่ 30 มีนาคม ๒๕60
4. พนักงานจ้างขอลาออกจากราชการ จํานวน 6 ราย ได้แจ้งให้ อบต.ห้วยยาง,
อบต.ศิลาลอย, อบต.สามกระทาย, อบต.ปากน้ําปราณ และ อบต.ทองมงคล ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งให้
พนักงานจ้างลาออกจากราชการแล้ว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 30 มีนาคม ๒๕60
5. การจ้ า งพนัก งานจ้ า งและการต่อ สั ญ ญาจ้ า งขององค์ก ารบริ ห ารส่ วนตํ าบล
จํานวน 21 ราย ได้แจ้งให้ อบต.เขาแดง, อบต.นาหูกวาง, อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่, อบต.สามกระทาย, อบต.ร่อนทอง,
อบต.เขาล้าน และ อบต.กําเนิดนพคุณ ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งจ้าง /คําสั่งต่อสัญญาจ้าง ตามหนังสือ
จังหวัดฯ ลงวันที่ 30 มีนาคม ๒๕60
6. การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง
ครูผู้ดูแลเด็กก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู จํานวน 1 ราย ได้แจ้งให้ อบต.หนองพลับ ทราบเพื่อจัดทํา
คําสั่งแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินให้ดํารงตําแหน่งครูแล้ว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 30 มีนาคม ๒๕60
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7.
การประเมินเพื่อปรับปรุงตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็น
ระดับกลาง อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ประเมินผลตัวชี้วัด
8. การขอกําหนดตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อยู่ระหว่างแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการฯ ประเมินผลตัวชี้วัด
9. การประเมินพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้ได้รับเงินเดือนและมี
วิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 ราย ได้แจ้งให้ อบต.หนองตาแต้ม ทราบเพื่อจัดทําคําสั่ง
ให้พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเดือนและมีวิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษแล้ว
ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560
10. การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล ได้แจ้งให้
อบต.หนองตาแต้ม ทราบเพื่อจัดทําประกาศเปลี่ยนแปลงตําแหน่งแล้ว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 30
มีนาคม 2560
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
รับทราบ
3.2 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.เขาจ้าว อบต.ดอนยายหนู และ อบต.ห้วยยาง จํานวน 6 ราย และได้ส่ง
รายงานการดําเนินการทางวินัยให้คณะอนุกรรมการฯ แล้ว ดังนี้
1. อบต.เขาจ้าว รายงานการสอบสวนพนักงานส่วนตําบลซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด
ทางวินัย กรณีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบโครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายวังไทร
หมู่ที่ 1 ต.เขาจ้า ว อ.ปราณบุรี สัญ ญาจ้า งที่ 4/2558
ลงวัน ที่ 25
ธัน วาคม 2557
วงเงิน 202,000 บาท ซึ่งพบว่าโครงการดังกล่าวงานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร มีจํานวนไม่
ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้างโดยขาดไป จํานวน 1 ท่อ (จากทั้งหมด 9 ท่อ) ทําให้ทางราชการได้รับ
ความเสียหาย เป็นเงิน 1,603.80 บาท และภายหลังที่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ทําการตรวจสอบ ผู้ถูก
กล่าวหาได้มีการชดใช้เงินคืนเต็มจํานวนแล้ว โดยมีพนักงานส่วนตําบลที่ถูกกล่าวหา จํานวน 4 ราย ได้แก่
1) นายสมหมาย ทองคํา ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง (ผู้ควบคุมงาน)
2) นายธั ญเทพ ศิ ริ เพ่ งไพฑู รย์ ตํ าแหน่ ง ปลั ดองค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลเขาจ้ าว
(ประธานตรวจการจ้าง)
3) นางสร้ อยสน ธรรมนารั กษ์ ตํ าแหน่ ง เจ้ าพนั กงานพั ฒนาชุ มชนชํ านาญงาน
(กรรมการตรวจการจ้าง)
4) นายณัฐภัทร สินสมบัติ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (กรรมการตรวจ
การจ้าง)
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โดยคณะกรรมการสอบสวนได้ดําเนินการสอบสวนแล้ว มีความเห็นว่าเป็นการปฏิบตั ิ
หน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ เห็นควรให้ลงโทษภาคทัณฑ์แก่
บุคคลทั้ง 4 ราย แต่เนื่องจากเป็นการกระทําผิดเพียงเล็กน้อย ประกอบกับผู้ถูกตั้งกรรมการสอบสวน
ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน และได้ยินยอมชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว จึงควรให้งดโทษ และให้
ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และนายก อบต.เขาจ้าว ได้มีหนังสือว่ากล่าวตักเตือนเรียบร้อยแล้ว
2. องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง รายงานการไต่สวนของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. และได้ชี้มูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงนางสุภาพร เรือนงาม ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง
เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง อบต.สามกระทาย ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย ฐาน
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการ
ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดย จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทาง
ราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ และฐาน
รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา กรณีการเบิกจ่ายเงิน โครงการขุดลอกคลองระบายน้ําสายเตาอิฐ หมู่ที่ 2 และ
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองโพธิ์ ม.2 ต.สามกระทาย โดยดําเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
/ ยังไม่ได้ดําเนินการก่อสร้าง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง พิจารณาแล้วมีความเห็นให้
ลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง ในขั้นปลดออกจากราชการ
3. องค์การบริหารส่วนตําบลดอนยายหนู รายงานการไต่สวนของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง นายอรุน หุ่นงาม ตําแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยปฏิบัติการ เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.สามกระทาย ซึ่ง
ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย มิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น
ได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดย จงใจไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ทางราชการ และฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา กับ กรณีการเบิกจ่ายเงิน โครงการขุดลอกคลอง
ระบายน้ําสายเตาอิฐ หมู่ที่ 2 และโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองโพธิ์ ม.2 ต.สามกระทาย
โดยดําเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ / ยังไม่ได้ดําเนินการก่อสร้าง นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนยายหนู พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกระทําผิดเรื่องเดียวกันเป็นความผิดวินัยหลายฐานความผิด จึง
สั่งลงโทษในฐานความผิด ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวัง รักษาประโยชน์
ของทางราชการซึ่งเป็นสถานโทษที่หนักเพียงสถานเดียว เห็นควรให้ ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลา 3 เดือน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3 แจ้งการจําหน่ายคดีจากสารบบความ
เรื่องเดิม
ตามที่นางสาวนิภาพร ทักษิณธานี ตําแหน่งปลัด อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ เมื่อครั้ง
ดํารงตําแหน่งปลัด อบต.ดอนยายหนู ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นคําฟ้องขอให้ศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีก าร
คุ้ม ครองชั่ว คราวก่อ นมีคํา พิพ ากษา กรณี ก.อบต.จัง หวัด เห็น ชอบให้ อบต.ดอนยายหนู รับ โอน
สิบตํารวจเอก มนู คําทอง มาดํารงตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนยายหนู แทนตําแหน่งที่ว่าง
แล้วต้องมีคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีก ลับ เข้า รับ ราชการตามผลการพิจ ารณาอุท ธรณ์ ในตํา แหน่ง รองปลัด
องค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บล โดยศาลปกครองเพชรบุรี แจ้งคําสั่งให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ
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เนื่องจากไม่มีเหตุที่จะต้องพิจารณาคําขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพราะความเดือดร้อน
เสียหายที่ผู้ ฟ้องคดีได้ รั บจากการที่ถูกคําสั่งปลดออกจากราชการได้รับการแก้ไขเยียวยาตามความ
ประสงค์แล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะพิจารณาพิพากษาคดีและออกคําบังคับตามคําขอท้ายฟ้องคดีอีกต่อไป
ข้อเท็จจริง
ศาลปกครองสูงสุด ได้มีคําสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีถอนคําร้องที่อุทธรณ์คําสั่งศาล
ปกครองเพชรบุรีที่มีคําสั่งไม่รับคําฟ้องเพิ่มเติม และให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นใน
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร
อบต.ทรายทอง อําเภอบางสะพานน้อย, อบต.หนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี
และ อบต.นาหูกวาง อําเภอทับสะแก ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลให้
ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นในระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ จํานวน 3 ราย ดังนี้
๑. อบต.ทรายทอง ขอความเห็ นชอบเลื่ อนระดั บและแต่ งตั้ ง นางวิ ชุ ตา ยุ ประพั นธ์
วุฒิ ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ขั้น 21,500 บาท เลขที่ตําแหน่ง 2๙-๓๐4-3204-๐๐๑ 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 6 ปี - เดือน (วันที่ 4
ม.ค.53 – 3 เม.ย.60 โดยระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.53 – 27 พ.ค.55 นํามานับรวมเป็นระยะเวลาที่
เกี่ ย วข้ องเกื้อ กูล ได้ค รึ่ งหนึ่ งตามหนั งสือ สํ านั ก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว33
ลงวันที่ 25 ก.พ. 48) ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจาก
ผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ชํานาญการ ขั้น ๒1,710 บาท เลขที่ตําแหน่งเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ๒๕60
2. อบต.หนองตาแต้ม ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้ง นายภาคิน จิรภาพูนสุข
วุฒิ ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ขั้น 23,340 บาท เลขที่ตําแหน่ง
2๙-๓-๐1-3102-๐๐๑ สํานักงานปลัด อบต. ซึ่งได้ดํารงตําแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 และ
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 6 ปี - เดือน (วันที่ 1 เม.ย.54 – 10 เม.ย.60 ) ผ่านการประเมินผลงานจาก
คณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดให้ดํารงตําแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้นในตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ขั้น ๒3,550 บาท เลขที่ตําแหน่งเดิมและ
สังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ๒๕60
3. อบต.นาหูกวาง ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้ง นางสาวรุ้งเพชร เบี่ยงสวาท
วุฒิ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ขั้น 21,140 บาท เลขที่
ตําแหน่ง 2๙-๓-๐1-3103-๐๐๑ สํานักงานปลัด อบต. ซึ่งได้ดํารงตําแหน่งในระดับ 3 ในสายงานที่
เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน และได้ดํารงตําแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 และตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาแล้ว 4 ปี - เดือน (วันที่ 7 ม.ค.56 – 4 เม.ย.60 โดยระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.56 – 30 มิ.ย.56
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นํามานับรวมเป็นระยะเวลาที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลได้ครึ่งหนึ่งตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว33 ลงวันที่ 25 ก.พ.48) ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมิน
คุณ 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 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ขั้น ๒1,240 บาท เลขที่ตําแหน่งเดิมและสังกัดเดิม
ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน ๒๕60
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
ได้รับเงิ นประจํ าตําแหน่งประเภทวิชาการ 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
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๒. ไม่น้อยกว่า ๔ ปี สําหรับผู้มีปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง
๓. ไม่น้อยกว่า ๒ ปี สําหรับผู้มีปริญญาเอก หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่
ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตํ าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง
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
ความเห็นของฝ่ายเลขาฯ
ฝ่ายเลขานุการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานส่วนตําบลดังกล่าวแล้ว
มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง อัตราเงินเดือน และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ที่ใช้ในการเลื่อนระดับประกอบกับได้ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการประเมินผลงานแล้ว
จึงเห็นว่า ผู้ขอเลื่อนระดับดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเลื่อนระดับตามที่ขอความเห็นชอบได้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
เห็นชอบ
๔.2 เรื่องการโอนพนักงานส่วนตําบล
อบต.ทั บ สะแก อบต.นาหู ก วาง อํ า เภอทั บ สะแก และ อบต.พงศ์ ป ระศาสน์
ผู้ช่วยเลขานุการ
อําเภอบางสะพาน ขอความเห็นชอบโอนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. อบต.ทับสะแก ขอความเห็นชอบให้ นางสาวภัณฑ์ธิมา รังสิกุล ตําแหน่ง
หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ขั้น 28,030 บาท เลขที่ตําแหน่ง ๒๙-๓-๐12101-๐๐๑ สํานักงานปลัด อบต. ซึ่งได้ปฏิบัติงานใน อบต. มาแล้ว 3 ปี 10 เดือน (๑ ก.ค.56)
โอนไปดํารงตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ขั้น 28,030 บาท เลขที่
ตํา แหน่ ง 29-3-๐1-2101-๐๐๑ สํา นั ก งานปลั ด อบต. อบต.อ่ า งทอง อํ า เภอทับ สะแก จัง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ โดย อบต.อ่างทอง ยินดีรับโอนพนักงานส่วนตําบลดังกล่าว และ อบต.ทับสะแก ซึ่งเป็น
ต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (หาประสบการณ์)
2. อบต.นาหูกวาง ขอความเห็นชอบโอนพนักงานส่วนตําบล จํานวน2 ราย ดังนี้
2.1 ขอความเห็ น ชอบให้ นางสาวสุ ด าทิ พ ย์ อุ บ ลกาญจน์ ตํ า แหน่ ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ขั้น 22,980 บาท เลขที่ตําแหน่ง ๒๙-๓-๐6-3601-๐๐๑ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ปฏิบัติงานใน อบต. มาแล้ว 3 ปี - เดือน (๑7 เม.ย.57) โอนไปดํารง
ตําแหน่ง นั กวิ ชาการสาธารณสุ ขปฏิบัติการ ขั้น 22,980 บาท เลขที่ตําแหน่ ง 63-3-๐1-3601-๐๐๑
สํานักงานปลัด อบต. อบต.ตาลเดี่ยว อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดย อบต.ตาลเดี่ยว ยินดีรับโอน
พนักงานส่วนตําบลดังกล่าว และ อบต.นาหูกวาง ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (หาประสบการณ์
และติดตามคู่สมรส)

มติที่ประชุม
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2.2 ขอความเห็ น ชอบให้ นายศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เช้ า รุ่ ง เกี ย รติ ตํ า แหน่ ง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ขั้น 24,970 บาท เลขที่ตําแหน่ง ๒๙-๓-๐1-3102-๐๐๑ สํานักงาน
ปลั ด อบต. ซึ่ ง ได้ ป ฏิ บั ติ ง านใน อบต. มาแล้ ว 4 ปี 9 เดื อ น (๑6 ก.ค.55) โอนไปดํ ารงตํ าแหน่ ง
นักทรั พยากรบุคคลชํานาญการ ขั้ น 24,970 บาท เลขที่ตําแหน่ง 08-2-๐1-3601-๐๐2 สํ านักปลัด
เทศบาลเมืองศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยเทศบาลเมืองศรีราชายินดีรับโอนพนักงานส่วน
ตําบลดังกล่าว และ อบต.นาหูกวาง ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (หาประสบการณ์ และศึกษาต่อ)
3. อบต.พงศ์ประศาสน์ ขอความเห็นชอบรับโอน นายเกรียงศักดิ์ อนันต์
ตําแหน่ง นายช่างโยธาชํานาญงาน ขั้น 14,310 บาท เลขที่ตําแหน่ง 59-๓-๐5-4701-0๐2 กองช่าง
อบต.บางแก้ ว อํ า เภอบางพลี จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ มาดํ า รงตํ า แหน่ ง นายช่ า งโยธาชํ า นาญงาน
ขั้น 14,310 บาท เลขที่ตําแหน่ง ๒๙-๓-05-4701-๐๐1 กองช่าง อบต.พงศ์ประศาสน์ อําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย อบต.พงศ์ประศาสน์ ยินดีรับโอนพนักงานส่วนตําบลดังกล่าว และ อบต.บางแก้ว
ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (ผู้ขอโอนประสงค์ขอโอนเพื่อดูแลครอบครัว และศึกษาต่อ
อบต.พงศ์ประศาสน์ มีตําแหน่งนายช่างโยธาว่าง ประกอบกับกองช่าง มีผู้อํานวยการกองช่างปฏิบัติ
หน้ า ที่ เ พี ย งคนเดี ย วทํ า ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเกิ ด ความล่ า ช้ า และได้ พิ จ ารณาแล้ ว ผู้ ข อโอนมี ค วามรู้
ความสามารถ)
ข้อกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อน ไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๖๔ การโอนพนักงานส่วนตําบลจากองค์การบริหารส่วนตําบลหนึ่ง
ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล....ฯลฯ
ข้อ ๑๗๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๖๔ เพื่อประโยชน์แก่ราชการ....ฯลฯ
ความเห็นของฝ่ายเลขาฯ
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบแล้ว การโอนของพนักงานส่วนตําบลดังกล่าว ได้ยื่น
คําร้องขอโอนและตําแหน่งที่โอน ถูกต้อง ประกอบกับหน่วยงานต้นสังกัดยินดีให้โอน และหน่วยงานที่จะ
รับโอนยินดีรับโอน จึงเห็นว่าการดําเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดแล้วเห็นควรให้โอนได้ตาม
ความประสงค์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 27 เมษายน 2๕60
๔.3 เรื่อง พนักงานจ้างขอลาออกจากราชการ

อบต.คลองวาฬ อบต.อ่าวน้อย อบต.ห้วยทราย อําเภอเมืองฯ, อบต.อ่างทอง
ผู้ช่วยเลขานุการ
อําเภอทับสะแก, อบต.ธงชัย อําเภอบางสะพาน, อบต.วังก์พง อบต.ปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี,
อบต.ไร่เก่า อําเภอสามร้อยยอด, อบต.หาดขาม อําเภอกุยบุรี และ อบต.ทรายทอง อําเภอบางสะพานน้อย
ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากราชการ จํานวน 11 ราย ดังนี้
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๑. อบต.คลองวาฬ ขอความเห็นชอบให้ นางปาริชาติ บุญพามี พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทน ๑2,590 บาท สํานักงานปลัด อบต. ขอลาออกจาก
ราชการ เนื่องจากประกอบธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออก วันที่ 3
เมษายน ๒๕60)
2. อบต.อ่างทอง ขอความเห็นชอบให้ นางสาวสุภาวดี เงินยางแดง พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทน ๑2,550 บาท สํานักงานปลัด อบต. ขอลาออกจาก
ราชการ เนื่องจากประกอบอาชีพอื่น ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออกวันที่ 23
มีนาคม ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตให้ยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันได้)
3. อบต.ธงชัย ขอความเห็นชอบให้ นายจักราวุธ แขวงโสภา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ค่าตอบแทน ๑0,490 บาท กองช่าง ขอลาออกจากราชการ
เนื่ อ งจากประกอบธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มี น าคม ๒๕๖๐ (ยื่ น หนั ง สื อ ขอลาออกวั น ที่ 23
กุมภาพันธ์ ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตให้ยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันได้)
4. อบต.วั ง ก์ พ ง ขอความเห็ น ชอบให้ นายไชยา สิ น สอน พนั ก งานจ้ า งตาม
ภารกิจ (ทักษะ) ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ค่าตอบแทน 9,890 บาท สํานักงาน
ปลัด อบต. ขอลาออกจากราชการ เนื่องจากประกอบธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ๒๕๖๐
(ยื่นหนังสือขอลาออกวันที่ 22 มีนาคม ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตให้ยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้าน้อย
กว่า ๓๐ วันได้)
5. อบต.ทรายทอง ขอความเห็นชอบให้ นายจีระศักดิ์ จิตต์โสภาส พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ค่าตอบแทน 9,730 บาท สํานักงาน
ปลัด อบต. ขอลาออกจากราชการ เนื่องจากประกอบธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ๒๕๖๐
(ยื่นหนังสือขอลาออก วันที่ 31 มีนาคม ๒๕60)
6. อบต.ไร่เก่า ขอความเห็นชอบให้ นายวิสุทธิ์ ศรีฟัก พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ค่าตอบแทน ๑1,500 บาท กองช่าง ขอลาออกจากราชการ เนื่องจาก
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออกวันที่ 30 มีนาคม ๒๕60)
7. อบต.ปากน้ํ า ปราณ ขอความเห็ น ชอบให้ พ นั ก งานจ้ า งลาออกจากราชการ
จํานวน 2 ราย ดังนี้
7.1 ขอความเห็นชอบให้นางสาวสุธิสา เมฆขยาย พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ค่าตอบแทน ๑3,020 บาท กองคลัง ขอลาออกจากราชการ เนื่องจาก
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออก วันที่ 24 มีนาคม ๒๕60)
7.2 ขอความเห็นชอบให้นางสาวรุจิลาภา มณีวงศ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตํ าแหน่ ง ผู้ช่วยเจ้ าพนั กงานประชาสัมพันธ์ ค่ าตอบแทน ๑1,500 บาท สํานักงานปลั ด อบต. ขอลาออก
จากราชการ เนื่องจากประกอบธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออก
วันที่ 22 มีนาคม ๒๕60)
8. อบต.หาดขาม ขอความเห็นชอบให้ นางสุวาริน โพธิ์ทอง พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทน 9,400 บาท กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ขอลาออกจากราชการ เนื่องจากได้งานใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออก
วันที่ 7 เมษายน ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตให้ยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันได้)
9. อบต.อ่าวน้อย ขอความเห็นชอบให้ นางสาวกมลวรรณ แอบทิพย์ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ค่าตอบแทน 11,240 บาท สํานักงานปลัด อบต.
ขอลาออกจากราชการ เนื่องจากเปลี่ยนตําแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอ
ลาออกวันที่ 19 เมษายน ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตให้ยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันได้)
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10. อบต.ห้วยทราย ขอความเห็นชอบให้ นายพรชัย สิริจันโท พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (ทักษะ) ตําแหน่ง คนงานประจํารถบรรทุกขยะ ค่าตอบแทน 11,350 บาท กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ขอลาออกจากราชการ เนื่องจากประกอบอาชีพอื่น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ๒๕๖๐
(ยื่นหนังสือขอลาออกวันที่ 21 มีนาคม ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตให้ยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า
๓๐ วันได้)
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
ความเห็นของฝ่ายเลขาฯ
ฝ่ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบแล้วการลาออกดังกล่าวได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนด นายก อบต. ได้อนุญาตให้ลาออกได้ และพนักงานจ้างดังกล่าวไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทาง
วินัย หรือต้องหาคดีอาญา หรือมีหนี้สินผูกพันกับต้นสังกัด จึงเห็นควรให้ลาออกได้ตามที่ นายก อบต.
อนุญาต
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
๔.4 เรื่อง การจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล

อบต.คลองวาฬ อบต.อ่าวน้อย อําเภอเมืองฯ, อบต.หินเหล็กไฟ อบต.บึงนคร
ผู้ช่วยเลขานุการ
อําเภอหัวหิน, อบต.ทับสะแก อบต.นาหูกวาง อําเภอทับสะแก, อบต.ช้างแรก อําเภอบางสะพานน้อย,
อบต.วังก์พง อบต.ปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี, อบต.ทรายทอง อําเภอบางสะพานน้อย และ อบต.แม่รําพึง
อําเภอบางสะพาน ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 30 ราย ดังนี้
๑. อบต.คลองวาฬ ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 3 ราย ดังนี้
1.1 ขอความเห็นชอบจ้าง นางสาวนิตยา สิงห์กูล วุฒิ ปวช.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราค่าจ้าง ๙,4๐๐ บาท
กองคลัง (จ้างใหม่)
1.2 ขอความเห็นชอบจ้าง นายชัยวัฒน์ ชูชมกลิ่น วุฒิ ม.6 เป็นพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตําแหน่ง คนงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง ๙,0๐๐ บาท กองช่าง (จ้างใหม่)
1.3 ขอความเห็นชอบจ้าง นายพีระศักดิ์ งามสิน วุฒิ ม.3 เป็นพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตําแหน่ง คนงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง ๙,0๐๐ บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (จ้างใหม่)
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2. อบต.หินเหล็กไฟ ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 4 ราย ดังนี้
2.1 ขอความเห็นชอบจ้าง นายสมศักดิ์ งามขํา วุฒิ ป.4 เป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ตําแหน่ง คนงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง ๙,0๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (จ้างใหม่)
2.2 ขอความเห็นชอบจ้าง นายสมโชค เต่าทรงงาม วุฒิ ม.6 เป็นพนักงาน
จ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง ๙,0๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (จ้างใหม่)
2.3 ขอความเห็นชอบจ้าง นายอนุชา ชัยปราบ วุฒิ ม.3 เป็นพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตําแหน่ง คนงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง ๙,0๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (จ้างใหม่)
2.4 ขอความเห็นชอบจ้าง นางสาวภัทรพรรณ ปิ่นวิถี วุฒิ คบ. (การศึกษา
ปฐมวัย) เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก อัตราค่าจ้าง ๙,0๐๐ บาท กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (จ้างใหม่)
3. อบต.ทับสะแก ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 2 ราย ดังนี้
3.1 ขอความเห็ นชอบจ้ าง นางณั ฎฐนั นท์ สงวนแวว วุ ฒิ ค.บ.(สั งคมศึ กษา)
มีหนังสือรับรองประสบการณ์ในการดูแลเด็กมาไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อัตราค่าจ้าง ๙,4๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (จ้างใหม่)
3.2 ขอความเห็นชอบจ้าง นายวรากร แก้วทิพย์ วุ ฒิ บธ.บ.(การตลาด)
เป็ น พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป ตํ า แหน่ ง คนงานทั่ ว ไป อั ต ราค่ า จ้ า ง ๙,0๐๐ บาท กองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อม (จ้างใหม่)
4. อบต.ช้างแรก ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 2 ราย ดังนี้
4.1 ขอความเห็ นชอบจ้ าง นางสาวพิ มพา บุ ญชู วุ ฒิ ศศ.บ. (การโรงแรม)
ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ อัตราค่าจ้าง 11,5๐๐ บาท สํานักงาน ปลัด อบต. (ทดแทนคนเดิม)
4.2 ขอความเห็นชอบจ้าง นางสาวศันสนีย์ ศรีสวัสดิ์ วุฒิ ปวส.(การบัญชี)
ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ อัตราค่าจ้าง 11,5๐๐ บาท กองช่าง (จ้างใหม่)
5. อบต.วังก์พง ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 2 ราย ดังนี้
5.1 ขอความเห็นชอบจ้าง นายสมชาย อ่อนสุขใส วุฒิ ม.6 มีหนังสือรับรอง
ประการณ์ ก ารในการขั บ รถยนต์ ไ ม่ น้อ ยกว่ า 5 ปี เป็ น พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ (ทั ก ษะ) ตํา แหน่ ง
พนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้าง 9,4๐๐ บาท กองคลัง (จ้างใหม่)
5.2 ขอความเห็นชอบจ้าง นายธีรยุทธ ฉิมพาลี วุฒิ ม.3 มีหนังสือรับรอง
ประการณ์การในการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหน่ง พนักงาน
ขับรถยนต์ อัตราค่าจ้าง 9,4๐๐ บาท กองช่าง (จ้างใหม่)
6. อบต.ปากน้ําปราณ ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 3 ราย ดังนี้
6.1 ขอความเห็นชอบจ้าง นายสําอาง ชุนตระกูล วุฒิ ป.6 มีหนังสือรับรอง
ประสบการณ์ในการขับรถบรรทุกขยะไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหน่ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถบรรทุกขยะ ชนิดกระบะเท ความจุตั้งแต่ 5 ลูกบาศก์หลาขึ้น
ไป) อัตราค่าจ้าง 15,0๐๐ บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (จ้างใหม่)
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6.2 ขอความเห็นชอบจ้าง นายสมใจ บัวงาม วุฒิ ป.6 มีหนังสื อรั บรอง
ประสบการณ์ในการขับรถแทรคเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง(รถบรรทุกขยะ ชนิดกระบะเท ความจุตั้งแต่ 5 ลูกบาศก์
หลาขึ้นไป) อัตราค่าจ้าง 15,0๐๐ บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (จ้างใหม่)
6.3 ขอความเห็นชอบจ้าง นายสมเศียร น้อยช่อ วุฒิ ป.6 เป็นพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตําแหน่ง คนงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 9,0๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (จ้างใหม่)
7. อบต.นาหูกวาง ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 3 ราย ดังนี้
7.1 ขอความเห็ น ชอบจ้ า ง นางสาวสุ จ รรย์ จิ ร า จั น ทร์ น วล วุ ฒิ ศศ.บ.
(การจัดการทั่วไป) มีหนังสือรับรองประสบการณ์ในการดูแลเด็กมาไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อัตราค่าจ้าง 9,4๐๐ บาท กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (จ้างใหม่)
7.2 ขอความเห็นชอบจ้าง นางสาวธัญมาส รวยรื่น วุฒิ ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
มีหนังสือรับรองประสบการณ์ในการดูแลเด็กมาไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อัตราค่าจ้าง 9,4๐๐ บาท กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (จ้างใหม่)
7.3 ขอความเห็นชอบจ้าง นายอาคม ครุฑพงษ์ วุฒิ ม.6 มีหนังสือรับรอง
ประสบการณ์ ใ นการขั บ รถยนต์ ม าไม่ น้อ ยกว่ า 5 ปี เป็ นพนักงานจ้ างตามภารกิ จ (ทั กษะ) ตํ าแหน่ ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ํา 6 ล้อ) อัตราค่าจ้าง 9,4๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต.
(จ้างใหม่)
8. อบต.แม่รําพึง ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 3 ราย ดังนี้
8.1 ขอความเห็ น ชอบจ้ า ง นางสาวระวิ ว รรณ ขาวสะอาด วุ ฒิ ปวส.
(อิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์ เ ทคนิ ค คอมพิ ว เตอร์ ) เป็ น พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยเจ้ า พนั ก งาน
ประชาสัมพันธ์ อัตราค่าจ้าง 11,5๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (จ้างใหม่)
8.2 ขอความเห็นชอบจ้าง นายนันทิพัฒน์ บุศราวิช วุฒิ ปวส.(ช่างก่อสร้าง)
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อัตราค่าจ้าง 11,5๐๐ บาท กองช่าง (จ้างใหม่)
8.3 ขอความเห็นชอบจ้าง นางสาวสิริยา เสมาน้อย วุฒิ ส.บ.(สาธารณสุข
ศาสตร์) เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก อัตราค่าจ้าง 9,0๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต.
(จ้างใหม่)
9. อบต.อ่าวน้อย ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 5 ราย ดังนี้
9.1 ขอความเห็ น ชอบจ้ า ง นางสาวกมลวรรณ แอบทิ พ ย์ วุ ฒิ บธ.บ.
(การบริหารธุรกิจ) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ อัตราค่าจ้าง 11,5๐๐ บาท
สํานักงานปลัด อบต. (จ้างใหม่)
9.2 ขอความเห็นชอบจ้าง นางเบญจรักษ์ บัวตูม วุฒิ ค.บ.(สังคมศึกษา)
มีหนังสือรับรองประสบการณ์ในการดูแลเด็กมาไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อัตราค่าจ้าง 9,4๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (จ้างใหม่)
9.3 ขอความเห็ น ชอบจ้ า ง นางสาวอุ ทั ย วรรณ จิ ร โพธิ ธ รรม วุ ฒิ ม.6
เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก อัตราค่าจ้าง 9,0๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (จ้างใหม่)
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9.4 ขอความเห็ น ชอบจ้ า ง นางสาวสุ ภ าพรรณ วงศ์ พ นาไพร วุ ฒิ ค.บ.
(การศึกษาปฐมวัย) เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก อัตราค่าจ้าง 9,0๐๐ บาท สํานักงาน
ปลัด อบต. (จ้างใหม่)
9.5 ขอความเห็นชอบจ้าง นายธงชัย สืบนุช วุฒิ ป.6 เป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ตําแหน่ง คนงานประจํารถบรรทุกขยะ อัตราค่าจ้าง 9,0๐๐ บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(จ้างใหม่)
10. อบต.ทรายทอง ขอความเห็นชอบจ้าง นางสาวธัญสินี วิชิตกุล วุฒิ ปวช.
(พณิชยการ) เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก อัตราค่าจ้าง ๙,0๐๐ บาท กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (จ้างใหม่)
11. อบต.บึงนคร ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 2 ราย ดังนี้
11.1 ขอความเห็ น ชอบจ้ า ง นางสาวทั ด ดาว แสงทอง วุ ฒิ บธ.บ.
(การจัดการ) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล อัตราค่าจ้าง 15,0๐๐ บาท
สํานักงานปลัด อบต. (จ้างใหม่)
11.2 ขอความเห็ น ชอบจ้ า ง นางสาวกิ ติ ย า เพชรปานกั น วุ ฒิ วท.บ.
(เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตร) เป็ นพนั กงานจ้ างตามภารกิ จ ตํ าแหน่ ง ผู้ ช่ วยนั กวิ ชาการเกษตร อั ตรา
ค่าจ้าง 15,0๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (จ้างใหม่)
ข้อกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนัก งานส่ว นตํา บลจัง หวัด ประจวบคีรีขัน ธ์ เรื่ อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗
ข้อ ๙ การจ้างพนักงานจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลก่อน....ฯลฯ
ข้อ ๒๐ วรรคสาม
ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจํานวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตรา
ว่างในงานเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่
มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่
หมดอายุก็ได้
ความเห็นของฝ่ายเลขาฯ
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานจ้างดังกล่าวแล้วถูกต้องครบถ้วน
ตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตํ า แหน่ งที่ ข อจ้ า ง ตํ าแหน่ งที่ ขอจ้ างเป็ นตําแหน่ งว่างตามแผนอั ตรากํ าลั ง ๓ ปี
ของ อบต. และ อบต. มีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ ๔๐ ตามที่กฎหมายกําหนด จึงเห็นควรให้
อบต.ดังกล่าว จ้างพนักงานจ้างได้ตามที่เสนอขอตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ถึงวันที่
30 กันยายน 2560
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
เห็นชอบให้จ้างพนักงานจ้าง จํานวน 30 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 27 เมษายน ๒๕60
มติที่ประชุม
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
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๔.5 เรื่องการปรับปรุงแผนอัตรากําลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60)
ผู้ช่วยเลขานุการ
เรื่องเดิม
สํ านั กงาน ก.อบต. แจ้งว่า คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขั นพนั กงานส่วน
ท้องถิ่น (กสถ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบที่จะดําเนินการ
สอบแข่ ง ขั น ในตํ า แหน่ ง ต่ า ง ๆ ตามที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ร้ อ งขอ และให้ ต รวจสอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากมีตําแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ว่าง
เกินกว่า 1 ปี และไม่ได้ดําเนินการสรรหาหรือร้องขอให้ กสถ.ดําเนินการสอบแข่งขันแทน ให้ อบต.
พิจารณาเสนอ ก.อบต.จังหวัด พิจารณายุบตําแหน่งที่ว่างนั้น
ข้อเท็จจริง
อบต. ในเขตพื้นที่ได้ดําเนินการตรวจสอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ที่เป็นตําแหน่งว่าง
ประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ที่ว่างเกินกว่า 1 ปี และเป็นตําแหน่งที่ไม่ได้ร้องขอให้คณะกรรมการ
กลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดําเนินการสอบแข่งขันแทน จึงขอความเห็นชอบยุบ
ตําแหน่งที่ว่าง ดังนี้
ที่

ชี่อ อปท.

ตําแหน่งที่จะเสนอยุบ

อําเภอ

ชื่อตําแหน่ง

อัตรา

1. อบต.ปราณบุรี

ปราณบุรี

วิศวกรโยธา

1

2. อบต.เขาล้าน

ทับสะแก

นิติกร

1

เจ้าพนักงานธุรการ

1

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

1

นายช่างสํารวจ

2

เจ้าพนักงานธุรการ

1

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

1

เจ้าพนักงานธุรการ

1

3. อบต.ศิลาลอย

4. อบต.เขาแดง

สามร้อยยอด

กุยบุรี

ข้อกฎหมาย
หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 55 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ
2558-2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอร่างแผนอัตรากําลัง 3 ปี ต่อ ก.จังหวัด
ภายในเดือนสิงหาคม 2557 เมื่อ ก.จังหวัด เห็นชอบร่างแผนอัตรากําลัง 3 ปี แล้ว ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนอัตรากําลัง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป เพื่อเป็นกรอบ
การกําหนดตําแหน่ง การสรรหาตําแหน่ง การใช้ตําแหน่ง และการพัฒนาบุคลากร ในระยะเวลา 3 ปี
ข้างหน้าคือ ปี พ.ศ. 2558-2560
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ทั้งนี้ ตําแหน่งที่ว่างในแผนอัตรากําลัง 3 ปี จะต้องดําเนินการสรรหาภายใน
ระยะเวลาที่ กํ า หนดอย่ า งเคร่ ง ครั ด กรณี ตํ า แหน่ ง สายงานผู้ ป ฏิ บั ติ แ ละพนั ก งานจ้ า งว่ า ง หากไม่
ดําเนินการสรรหาภายใน 1 ปี ให้ ก.จังหวัด พิจารณายุบตําแหน่ง นั้น
ความเห็นของฝ่ายเลขาฯ
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของ อบต. ที่เสนอขอยุบตําแหน่ง
แล้วเป็นตําแหน่งว่าง และ อบต. รายงานว่าไม่ได้ดําเนินการสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหน่งเป็นเวลานาน
กว่า 1 ปีแล้ว และเป็นตําแหน่งที่ไม่ได้ร้องขอให้ กสถ. ดําเนินการสอบแข่งขันแทน จึงเห็นควรให้ อบต.
ยุบตําแหน่งดังกล่าวตามที่เสนอได้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบ ให้ อบต. ทั้ง 4 แห่ง ยุบตําแหน่งตามเสนอขอ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 27 เมษายน 2560
มติที่ประชุม
๔.6 เรื่อง การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสําหรับผู้ดํารง
ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็กก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู
อบต.พงศ์ประศาสน์ อําเภอบางสะพาน รายงานขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ผ่าน
ผู้ช่วยเลขานุการ
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ก่อนแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งครู จํานวน 2 ราย ดังนี้

ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ง/อัตราเงินเดือน
สังกัด/ตําแหน่งเลขที่

๑

นางพชรพร คงทัพ
ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
อันดับครูผู้ช่วย
ขั้น ๑7,310 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาตะล่อม
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อบต.พงศ์ประศาสน์
ตําแหน่งเลขที่ ๗๗-๒-๐067

2

นางมานิตย์ เห็นทั่ว
ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
อันดับครูผู้ช่วย
ขั้น ๑7,310 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพงศ์ประศาสน์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อบต.พงศ์ประศาสน์
ตําแหน่งเลขที่ ๗๗-๒-๐066

ผลการประเมินการ
ปฏิบัตติ นและการ
ปฏิบัตงิ าน
ครั้งที่
ครั้งที่
๑-๔
๕-๘

วุฒิ
การศึกษา

บรรจุ
ครั้งแรก
เมื่อ

ศษ.บ.

8 ม.ค.๕8

62.72
65.88
68.71
77.86
.

75.91
80.01
84.94
87.51

ตําแหน่ง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น ๑๗,490 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาตะล่อม
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อบต.พงศ์ประศาสน์
ตําแหน่งเลขที่ ๗๗-๒-๐067

8 ม.ค.60

ศษ.บ.

8 ม.ค.๕8

75.94
79.23
91.92
84.86

84.49
86.85
90.73
92.44

ตําแหน่ง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น ๑๗,490 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพงศ์ประศาสน์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อบต.พงศ์ประศาสน์
ตําแหน่งเลขที่ ๗๗-๒-๐066

8 ม.ค.60

(การศึกษา
ปฐมวัย)

(การศึกษา
ปฐมวัย)

แต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ง

วันแต่งตั้ง
ให้ดาํ รง
ตําแหน่งครู
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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
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
ข้อ 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 ทุก สามเดือน ตามแบบประเมินที่ค ณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกํ าหนดท้า ย
หลักเกณฑ์ และในการประเมินแต่ละครั้งให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วย และรายงานให้
นายกเทศมนตรีทราบ เพื่อพิจารณา ดังนี้
๖.๑.๑ กรณีที่เห็นว่าครูผู้ช่วยมีผลการประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ํากว่าเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด (ครั้งที่ ๑-๔
ต้องผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ นร้ อ ยละ ๕๐ และครั้ งที่ ๕-๘ ต้องผ่ า นเกณฑ์ก ารประเมินร้ อ ยละ ๖๐)
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หากนายกเทศมนตรีเห็นว่า ควรทบทวนผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม อาจ
ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และหากผลการ
ประเมิ นยั งต่ํากว่ าเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาที่ค ณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสั่งให้ครูผู้ช่วยนั้นออกจากราชการ
๖.๑.๒ กรณีที่ครูผู้ช่วยมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มต่ํากว่าเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กําหนด และนายกเทศมนตรีมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสั่งให้ครูผู้ช่วยผู้นั้นออกจากราชการ
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
เรื่ อง การแต่ ง ตั้ง ครู ผู้ช่ วยให้ ดํ ารงตํา แหน่ ง ครู ตาม พ.ร.บ.ระเบีย บข้า ราชการครูและบุค 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
ความเห็นของฝ่ายเลขาฯ
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. เห็นควรให้ อบต.พงศ์ประศาสน์ แต่งตั้งครู ผู้ดูแลเด็กให้ดํารงตําแหน่งครู
รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ โดยให้มีผลวันถัดจากวันครบกําหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
เห็นชอบ
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4.7 เรื่องการนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลด
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยเลขานุการ
อบต.เขาล้า น อํ า เภอทับ สะแก และ อบต.สามกระทาย อํ า เภอกุย บุรี
รายงานขอความเห็น ชอบนํา คุณ วุฒิป ริญ ญาโท มาเทีย บเป็น ประสบการณ์ก ารบริห าร เพี่อ ลด
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. อบต.เขาล้าน ขอความเห็นชอบนําคุณวุฒิปริญญาโทของ นางสาวนพศร ศรีชัย
ตํ า แหน่ ง รองปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล (นั ก บริ ห ารท้ อ งถิ่ น ระดั บ ต้ น ) ซึ่ งได้ รั บคุ ณวุ ฒิ รป.ม.
(การปกครองท้ อ งถิ่ น ) จากมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มาเที ย บเป็ น ประสบการณ์ ก ารบริ ห ารเพื่ อ ลด
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งบริหารเป็นเวลา 1 ปี
2. อบต.สามกระทาย ขอความเห็นชอบนําคุณวุฒิปริญญาโทของ นายวิชัย พวงสุวรรณ
ตํ า แหน่ ง รองปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล (นั ก บริ ห ารท้ อ งถิ่ น ระดั บ ต้ น ) ซึ่ งได้ รั บคุ ณวุ ฒิ รป.ม.
(การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาเทียบเป็น
ประสบการณ์การบริหาร เพื่อลดระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งบริหารเป็นเวลา 1 ปี
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหาร เพื่อลด
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งบริหาร พ.ศ. 2550
ข้อ 6 ให้ผู้ประสงค์ขอนําคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกเพื่อดํารง
ตําแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้นดําเนินการดังนี้
6.1 จัดทําแผนหรือคํารับรองการปฏิบัติราชการที่แสดงให้เห็นถึงการ
พัฒนาองค์กรและตัวชี้วัดความสําเร็จทั้งทางด้านประสิทธิภาพและคุณภาพของงานที่จะเกิดขึ้นอันเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน
6.2 จัดทําผลงานอย่างน้อย 1 ผลงาน ที่เป็นผลสัมฤทธิ์จากการนําความรู้
ที่ได้ศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่ามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ก่อให้เกิดผลดีต่อ อบต.
หรือประชาชน
ข้อ 7 ให้ ก.อบต.จังหวัด ตรวจประเมินผลงานตามข้อ 6.1 และ 6.2 ให้แล้ว
เสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับยื่นผลงาน
ข้อ 8 เมื่อ ก.อบต.จังหวัด เห็นชอบให้นําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็น
ประสบการณ์เพื่อลดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งบริหารเป็นเวลา 1 ปี ได้แล้วให้รายงานผลต่อ
สํานักงาน ก.อบต. เพื่อตรวจสอบและออกหนังสือรับรอง ...ฯลฯ
ความเห็นของฝ่ายเลขาฯ
ฝ่ายเลขาฯ พิ จารณาแล้ว เพื่ อให้ก ารตรวจตั วชี้ วัด การจัด ทํา คํา รับ รองการปฏิบั ติ
ราชการ และตรวจผลงานซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์ที่ได้เกิดจากการนําความรู้ในระดับปริญญาโทมาใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการที่ก่อให้เกิดผลดีต่อ อบต. และประชาชน จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อตรวจ
ประเมิน ดังนี้
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1. อบต.เขาล้าน
๑) นายกิตติ เบญจพลชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒) นายอําเภอทับสะแก หรือผู้แทน
3) ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๔) หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐาน ฯ
5) นายสารัฐ วงศ์เศรษฐโชติ จพง.กง.ชง.

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

2. อบต.สามกระทาย
๑) นายสนิท สนธิพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒) ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือผู้แทน
3) ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๔) หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐาน ฯ
5) นายสารัฐ วงศ์เศรษฐโชติ จพง.กง.ชง.

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
4.8 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อบต.หนองตาแต้ ม อํ า เภอปราณบุ รี ได้ ร ายงานขอความเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการคั ดเลื อกกรณีที่ มีเหตุ พิเศษไม่ต้องสอบแข่งขั นเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็ นพนักงานครู
องค์การบริหารส่วนตําบลตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก เลขที่ตําแหน่ง 77-2-0038 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองตาเมือง จํานวน 1 อัตรา โดยขอความเห็นชอบ ก.อบต.จังหวัด เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดังนี้
ประธานกรรมการ
1. ผู้แทน ก.อบต.จังหวัด ที่ ก.อบต.จังหวัด คัดเลือก
2. นางกมล อ่ําช่วย พนักงานครู อบต.
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา
3. นางสาวสุภาวดี เจียมดี พนักงานครู อบต.
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา
4. นายธีรยุทธ สําราญทรัพย์ ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรรมการ
5. นายทรงพล ศรีแก้ว ปลัด อบต.หนองตาแต้ม
กรรมการ
6. นางสาวแสงสุรีย์ ปู่ดํา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
กรรมการ
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ
7. นางสาวบุญตา ยิ้มน้อย ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม กรรมการ
8. นางสาวนิภาพร รุ่งนฤทัย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
เลขานุการ
9. นายภาคิน จิรภาพูนสุข นักทรัพยากรบุคคลชํานาญงาน ผู้ช่วยเลขานุการ
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ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นตํ า บลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับพนักงานจ้างที่
ปฏิบัติ ห น้ า ที่ ใ นสถานศึก ษาเพื่ อ บรรจุแ ละแต่ ง ตั้ง เป็ น พนั ก งานครู อ งค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํา บล
พ.ศ.2558
4. การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบลตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลมีตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก หรื อตําแหน่ง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว่าง นอกจากการดําเนินการสรรหาด้วยวิธีการอื่นๆ แล้ว องค์การบริหารส่วน
ตําบลอาจดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวด้วยวิธีการคัดเลือกกรณี
มีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการ ดังนี้
4.3.5 คณะกรรมการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
กรณีที่มีเหตุพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ทําหน้าที่ทดสอบภาคการ
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง ภาคการทดสอบความรู้พื้นฐานเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และภาคการ
สัมภาษณ์ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
(1) ผู้แทนคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลคัดเลือก จํานวน 1 คน เป็นประธานกรรมการ
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาเด็ก
อนุบาลปฐมวัย มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 2 คน เป็นกรรมการ
(3) ท้องถิ่นจังหวัด จํานวน 1 คน เป็นกรรมการ
(4) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน เป็นกรรมการ
(5) ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาหรือผู้อํานวยการกองการศึกษาหรือ
หัวหน้ากองการศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบภารกิจด้านการศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จํานวน 1 คน เป็นกรรมการ
(6) ผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1 คน เป็นกรรมการ
ทั้งนี้ ให้ แต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลที่รับผิดชอบงานการบริหารงาน
บุคคลทางการศึก ษาขององค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บล จํา นวน 1 คน เป็น เลขานุก าร และหรือ มี
ผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน 2 คน
เมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษแล้ว ให้ส่งสําเนา
การแต่งตั้ งคณะกรรมการและสําเนาประกาศรับสมัครคั ดเลือกกรณี ที่มีเหตุพิเศษ จํานวน 2 ชุด ให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลก่อนเริ่มรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่น้อยกว่า 7 วันทําการ
ความเห็นของฝ่ายเลขาฯ
ฝ่ายเลขานุการ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ อบต.หนองตาแต้ม แต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลื อ กกรณีมี เหตุ พิเ ศษโดยไม่ ต้อ งสอบแข่ง ขั นตํ าแหน่ งครูผู้ ดู แ ลเด็ ก ตามที่ เ สนอได้ โดยประธาน
กรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทน ก.อบต.จังหวัด ที่ ก.อบต.จังหวัด คัดเลือก เห็นควรคัดเลือกให้นายณัฏฐวุฒิ
สมบูรณ์อยู่กมล ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
มติที่ประชุม
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เห็นชอบ
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4.9 เรื่อง การดําเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
1. การดําเนินการทางวินัย กรณี ป.ป.ช.ชี้มลู ความผิดนายปรีชา หรือจิรกิตต์
วัฒนชัยนันท์ รองปลัด อบต.บึงนคร เมื่อครัง้ ดํารงตําแหน่งปลัด อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่
ด้ว ยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับ เรื่อ งร้อ งเรีย นกล่า วหานายปรีช า หรือ
จิรกิตต์ วัฒนชัยนันท์ เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งปลัด อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ว่ากระทําผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือกระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ และกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการ
เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 กรณีไม่ขายเอกสารสอบราคาจ้างโครงการถมที่ดินบริเวณ
ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านฟ้าประทานและแก้ไขประกาศสอบราคาจ้างโครงการดังกล่าว โดย ป.ป.ช.
ได้แต่งตั้งองค์คณะพนักงานไต่สวนเพื่อดําเนินการไต่ส่วนข้อเท็จจริงเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เพื่อพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาสํานวยการไต่สวนแล้วมีมติว่า การกระทําของ
นายปรีชา หรือจิรกิตต์ วัฒนชัยนันท์ มีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการและ
ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการและมติคณะรัฐมนตรี
หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และกระทําการอื่นใดอันได้
ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวิ นั ย การให้อ อกจากราชการ การอุท ธรณ์แ ละการร้อ งทุก ข์ ลงวัน ที ่ 3
มกราคม 2545 ข้อ 3 วรรคสอง ข้อ 6 วรรคสอง และข้อ 19 วรรคสอง และมีมูลความผิดทางอาญา
ฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และฐานใช้
อุบายหลอกลวงหรือกระทําการโดยวิธีอื่นใด เป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้าทําการเสนอราคา อย่างเป็น
ธรรม หรือให้มีการเสนอราคาโดยหลงผิด และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐกระทําความผิดตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อ กระทํ า การใด ๆ โดยมุ่ ง หมายมิ ใ ห้ มี ก ารแข่ ง ขั น ราคาอย่ า งเป็ น ธรรม เพื่ อ
เอื้ออํานวยแก่ผู้เข้าทําการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.ว่า
ด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 7 และมาตรา 12 แต่
ตามความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา
7 ได้ขาดอายุความแล้ว สิทธินําคดีอาญามาฟ้องจึงระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 39(6) จึงให้ยุติการดําเนินคดีอาญากับ นายปรีชา หรือจิรกิตต์ วัฒนชัยนันท์ ในความผิดฐานนี้
ให้ส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยและไปยังอัยการสูงสุด
เพื่อดําเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีกับนายปรีชา หรือ จิรกิตต์ วัฒนชัยนันท์ ตาม
ฐานความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 มาตรา 92 และมาตรา 97 แล้วแต่กรณีต่อไป ซึ่งนายก อบต.บึงนคร พิจารณารายงานการ
ไต่สวนชี้มูลความผิดแล้วเห็นควรลงโทษไล่ออกจากราชการ
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามรายงานการไต่สวน
สภา อบต.ห้ ว ยสั ต ว์ ใ หญ่ ได้ มี ม ติ ใ นการประชุ ม สภา อบต. สมั ย วิ ส ามั ญ
ที่ 1/2546 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2545 อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จํานวน 792,083 บาท
เพื่อดําเนินการถมที่ดินบริเวณร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 2 ตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ โดยดําเนินการถมที่ดินขนาด
กว้าง 50.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร พร้อมล้มกองบดทับเกลี่ยเรียบ ใช้ดินถม
ไม่น้อยกว่า 14,511 ลบ.ม. โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างได้มีการเสนอขออนุมัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ เพื่อดําเนินการสอบราคาจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
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ดําเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 11 ตุลาคม 2545 ซึ่งได้แต่งตั้งนายปรีชา ฯ เป็นเจ้าหน้าที่รับซอง
กําหนดขอรับ/ซื้อเอกสารระหว่างวันที่ 15 - 31 ตุลาคม 2545 กําหนดยื่นซอง เวลา 08.30-11.30 น.
และกําหนดเปิดซองวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ต่อมาก่อนที่จะมีการจัด
ส่งประกาศไปยังผู้มีอาชีพรับจ้าง นายอําเภอหัวหิน และปิดประชาสัมพันธ์ นายปรีชา ฯ ได้สั่งการ
ให้นางสาวสายจิต หอมเพียร ลูกจ้างชั่วคราว แก้ไขประกาศ โดยกําหนดขอรับ/ซื้อเอกสารวันที่ 15-29
ตุลาคม 2545 กําหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 30 ตุลาคม 2545 เวลา 08.30-11.30 น. และเปิด
ซองสอบราคา วันที่ 30 ตุลาคม 2545 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ต่อมาวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2545 นายสุรเชษฐ์ พิมพ์นาค หุ้นส่วนผู้จัดการ
หจก. ศราวุธเซอร์วิส นายบุญล้น พูนสวน และนายไพฑูรย์ พิมพ์ไทย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ได้ไปติดต่อ
นายปรีชาฯ ที่โต๊ะทํางาน โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่แน่ชัดว่าในวันนี้นายสุรเชษฐ์ ฯ กับพวก จะได้ขอซื้อ
แบบและเอกสารสอบราคาจ้างโครงการถมที่ดินบริเวณร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านฟ้าประทาน กับนายปรีชา
หรือไม่ ทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่านายปรีชาจะได้ปฏิเสธไม่ขายแบบให้กับนายสุรเชษฐ์ ฯ หรือไม่
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2545 เวลา 09.30 น. นางสาวสายจิต หอมเพียร ได้
มอบกุญ แจตู้เ อกสารที่ภายในบรรจุแ บบและเอกสารสอบราคาจ้า งโครงการถมที่ดิน ร้า นค้าชุม ชน
หมู่ที่ 2 ตํา บลห้วยสัตว์ใหญ่ ให้กับนายปรีชา ฯ เนื่องจากในวันดังกล่าวนางเกตุสุนีย์ คชชะ หัวหน้า
ส่ ว นการคลั ง ซึ่ ง ปกติ เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการถื อ กุ ญ แจตู้ เ ก็ บ เอกสารได้ ข อลาป่ ว ย ในเวลาต่ อ มา
นายสุ ร เชษฐ์ พิ ม พ์น าค หุ้ น ส่ ว นผู้ จั ด การ หจก. ศราวุ ธ เซอร์ วิ ส นายบุ ญ ล้ น พู น สวน ได้ ม าติ ด ต่ อ
นายปรีชาฯ เพื่อขอซื้อแบบและเอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์จําหน่ายสินค้าชุมชนตําบล
ห้วยสัตว์ใหญ่ หมู่ที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างอีกโครงการหนึ่งที่ประกาศสอบราคาจ้างพร้อม ๆ กัน
แต่น ายปรีช าฯ ได้แ จ้ง กับ นายสุร เชษฐ์ฯ ว่า นางเกตุสุนีย์ คชชะ หัวหน้าส่วนการคลังไม่อยู่จึงไม่มี
กุญแจไขตู้เอกสาร จึงได้ออกใบสําคัญรับเงินค่าขายแบบให้นายสุรเชษฐ์ฯ พร้อมแจ้งให้มารับแบบใน
วันรุ่งขึ้น
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2545 นายสุรเชษฐ์ฯ ได้มาขอรับแบบโครงการก่อสร้าง
ศูนย์จําหน่ายสินค้าชุมชนตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ หมู่ที่ 2 กับนางเกตุสุนีย์ ฯ ทั้งได้สอบถามว่ามีการขายแบบ
สอบราคาจ้างโครงการถมที่ดินบริเวณร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านฟ้าประทานหรือไม่ นางเกตุสุนีย์ฯ แจ้งว่า
มีการขาย แต่ไม่มีกุญแจไขตู้เนื่องจากกุญแจอยู่ที่นายปรีชา ฯ จึงไม่สามารถนําแบบออกมามอบให้และ
ออกใบเสร็จรับเงินให้ได้ จึงได้ออกใบสําคัญรับเงินค่าขายแบบโครงการดังกล่าวเป็นหลักฐานและแจ้งให้
มารับแบบในวันรุ่งขึ้น ในวันเดียวกันเวลา 13.05 น. เวลา 13.20 น. และ เวลา 13.25 น. นายปรีชาฯ
ได้ขายแบบและเอกสารสอบราคาโครงการถมที่ดินบริเวณร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 2 และออกใบเสร็จรับเงิน
เป็นค่าขายแบบแปลนและเอกสารให้กับ หจก. อนันต์-ณัฐวุฒิ , หจก. จุลพงษ์การโยธา และบริษัท กรีนไพน์
กําจัด และในวันเดียวกันนี้ นายปรีชา ฯ ได้นัดนายสุรเชษฐ์ ฯ นายไพฑูรย์ พิมพ์ไทย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
และนายทินาตร์ พูลพิพัฒน์ สมาชิกสภา อบต. ไปพบที่ร้านอาหารต้อ-น้อย ป่าละอู เวลา 17.00 น.
นายปรีชาฯ แจ้งว่าต้องการให้ผู้รับเหมาที่เป็นพวกตนมาทํางานโครงการนี้ และ ได้เสนอจ่ายค่าแบบคืน
ให้กับนายสุรเชษฐ์ ฯ
วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2545 นายปรีชาฯ ได้ไปทําหน้าที่เจ้าหน้าที่รับซองโครงการ
ถมที่ ดิ นบริ เวณร้ านค้ าชุ ม ชน หมู่ ที่ 2 ที่ ที่ ว่ าการอํ าเภอหั วหิ น ต่ อมาเวลา 12.05 น. นายปรี ชาฯ
ได้นําพวงกุญแจไขตู้เอกสารส่วนการคลังพร้อมใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 4/2546 มามอบให้แก่นางเกตุสุนีย์ฯ
นางเกตุสุนีย์ฯ จึงได้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่นายสุรเชษฐ์ฯ เป็นค่าขายแบบโครงการถมที่ดินบริเวณ
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ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 2 ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ได้มีกําหนดการรับซองตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น. และ
กําหนดเปิดซองสอบราคาในวันนี้เวลาบ่ายแล้ว
มติคณะกรรมการ ป.ป.ช.
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 784-58/2559 เมื่ อ วั น ที่ 4
สิงหาคม 2559 มีมติว่า การกระทําของนายปรีชา หรือจิรกิตต์ วัฒนชัยนันท์ มีมูลความผิดทางวินัย
อย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาลอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง และฐานกระทําการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามประกาศ ก.อบต.
จั งหวัด เรื่ อง หลัก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขในการสอบสวน การลงโทษทางวิ นัย การให้ อ อกจากราชการ
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 3 มกราคมคา 2545 ข้อ 3 วรรคสอง ข้อ 6 วรรคสอง และ
ข้อ 19 วรรคสอง และมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และฐานใช้อุบายหลอกลวงหรือกระทําการโดยวิธีอื่นใด
เป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้าทําการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรือให้มีการเสนอราคาโดยหลงผิด
และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทําการใด ๆ
โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเพื่อเอื้ออํานวยแก่ผู้เข้าทําการเสนอราคารายใดให้เป็น
ผู้มี สิท ธิ ทํ าสัญ ญากับ หน่ว ยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.ว่า ด้ว ยความผิด เกี่ย วกับ การเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 7 และมาตรา 12 แต่ตามความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 7 ได้ขาดอายุความแล้ว สิทธินําคดีอาญา
มาฟ้องจึงระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(6) จึงให้ยุติการดําเนินคดีอาญา
กับ นายปรีชา หรือจิรกิตต์ วัฒนชัยนันท์ ในความผิดฐานนี้
ข้อระเบียบ
1. คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 2/2546 สรุปความได้ว่า อํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ในการไต่สวนและวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 301(3) เพื่อดําเนินการต่อไป
ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ฯ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ไต่สวนและวินิจฉัยว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่จึงเป็นอันยุติ ดังนั้น องค์กรที่มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์จึงไม่อาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงฐานความผิดทางวินัยตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. วินิจฉัยแล้วให้เป็นประการอื่นได้อีก
2. พ.ร.บ.ประกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่า ด้ว ยการป้อ งกัน และปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 84 การกล่ า วหาเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง ไม่ใ ช่ บุ ค คลตามมาตรา 66
ว่ากระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทําความผิด
ต่ อ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ ใ นการยุ ติ ธ รรม ให้ ผู้ ก ล่ า วหายื่ น คํ า กล่ า วหาเป็ น หนั ง สื อ ลงลายมื อ ชื่ อ ของตน
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพื้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐไม่เกินสองปี
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มาตรา 91 เมื่ อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง แล้ ว มี ม ติ ว่ า
ข้อกล่าวหาใดไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหานั้นเป็นอันตกไป ข้อกล่าวหาใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ามีมูล
ความผิดให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) ถ้ามีมูลความผิดวินัย ให้ดําเนินการตามมาตรา 92
(2) ถ้ามีมูลความผิดทางอาญา ให้ดําเนินการตามมาตรา 97
มาตรา 92 ในกรณีมี มูลความผิ ดทางวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้
พิจารณาพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดแล้วมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาใดได้กระทําผิดวินัย ให้ประธาน
กรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอํานาจแต่งตั้ง
ถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติ
โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหา ให้ถือว่า
รายงานเอกสารและความเห็ น ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็ น สํ า นวนการสอบสวนทางวิ นั ย ของ
คณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
ผู้ถูกกล่าวหานั้น ๆ แล้วแต่กรณี
3. ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และ
การลงโทษทางวินัย ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
ข้อ ๗ พนักงานส่วนตําบลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
เที่ยงธรรมห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอํานาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือ
ผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๐ พนักงานส่วนตําบลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ
ทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๒๓ พนักงานส่วนตําบลต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์
ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทําการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
ข้อ ๒๘ พนักงานส่วนตําบลผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําหรือละเว้นกระทํา
การใดที่พึงเห็นได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา
ของผู้นั้น หรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ
หรือเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือโดยผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่า
กระทําความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการ หรือความผิดลหุโทษ
แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว เว้นแต่ออกจากราชการเพราะตาย นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ ๒๔ และดําเนินการทางวินัยตามประกาศ
หลักเกณฑ์นี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการเว้นแต่กรณีผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่า
ผู้นั้นกระทําผิดวินัยที่จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ก็ให้งดโทษเสีย
การดําเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้องสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนตามข้อ ๒๖ วรรคหก ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้
นั้นออกจากราชการ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนมิได้
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4. ประกาศ ก.อบต.จั ง หวั ด เรื่ อ ง การนํ า มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ การ
ดําเนินการทางงวินัยของข้าราชการพลเรือนมาใช้กับ พนักงานส่วนตํา บล ลงวันที่ 25 ตุลาคม
2545
ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 10/2545 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2545
มีมติให้กําหนดเป็นประกาศหลักเกณฑ์ว่าให้นํามติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยของ
ข้าราชการพลเรือนที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นในภายภาคหน้ามาใช้กับพนักงานส่วนตําบล
5. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว.234 ลงวันที่ 24
ธันวาคม 2536 เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการผู้กระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรงบางกรณี
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536 อนุมัติตามที่สํานักงาน
ก.พ.เสนอให้ปรั บปรุ งมติ คณะรัฐ มนตรีเมื่อวั นที่ 4 ตุล าคม 2503 เกี่ยวกับการลงโทษข้ าราชการ
ผู้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงบางกรณี โดยกรณีลงโทษผู้กระทําผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือ
ละทิ้งหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งควรลงโทษเป็นไล่ออกจากราชการ การนําเงินที่
ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปรานีอื่นใด ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ
6. หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.6/242 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2554
เรื่อง การดําเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลตําบล ว.
สํานักงาน ก.ท. แจ้งมติ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม 2554 ซึ่ งได้ พิจ ารณาประเด็ นข้อหารื อของ ก.ท.จ.ขอนแก่ น และมี ม ติ ใ ห้แ จ้ง ก.ท.จ.
ขอนแก่น ดังนี้
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีสํานักงาน ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดนาย ส. นั้น
เป็นการชี้มูลว่า “...การกระทําของนาย ส. เป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติ
หน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
ตามมาตรฐานทั่วไป เรื่อง การนํามติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดําเนินทางวินัยของข้าราชการพลเรือนมา
ใช้กับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2545 ให้นํามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
2536 กรณีข้าราชกรกระทําความผิดฐานทุจริตต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งถือว่าเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรงควรลงโทษเป็นไล่ออกจากราชการไม่สามารถลดหย่อนโทษเป็นปลดออกจากราชการ ...”
7. แนวทางการลงโทษข้ า ราชการพลเรื อ นตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ลักษณะความผิด “ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ”
โทษ ไล่ออก
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การพิจารณาโทษทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาตรา ๙๒ แห่ง
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 กําหนดไว้โดย
สรุ ปว่า เมื่ อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณาพฤติการณ์แ ห่งการกระทํ าความผิดแล้วมีม ติว่าผู้ถูก
กล่าวหาใดได้กระทําความผิดวินัย ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมความเห็นไป
ยังผู้ บังคั บบัญ ชาหรื อผู้ มีอํานาจ แต่ งตั้ ง ถอดถอนผู้ ถูก กล่า วหาผู้นั้น พิจ ารณาโทษทางวินัย ตามฐาน
ความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการ
พิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหา ให้ถือว่ารายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
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เป็นสํานวนการสอบสวนทางวินัย ของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมายหรื อระเบี ยบหรือ
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้นๆ แล้วแต่กรณี ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูก
กล่าวหาถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงว่ากระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และ
กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีแก้ไขประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสัตว์ใหญ่
เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการถมที่ดินบริเวณร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๒ ตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ และไม่ขาย
เอกสารสอบราคาจ้ า งโครงการถมที่ ดิ น บริ เ วณร้ า นค้ า ชุ ม ชน หมู่ ที่ ๒ ตํ า บลห้ ว ยสั ต ว์ ใ หญ่ ซึ่ ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าการกระทําของผู้ถูกล่าวหา มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริต
ต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและฐาน
กระทําการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็น ผู้ป ระพฤติชั่ว อย่า งร้า ยแรง ตามประกาศคณะกรรมการพนัก งาน
ส่ว นตํา บล จัง หวัด ประจวบคีรีขันธ์ เรื่อ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๕ ข้อ ๓ วรรคสอง
ข้อ ๖ วรรคสอง และ ข้อ ๑๙ วรรคสอง (ข้อ 7 วรรคสอง ข้อ 10 วรรคสอง และ ข้อ 23 แห่งประกาศ
ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 )
ดังนั้น ในการพิจารณาโทษทางวินัยจึงต้องถือตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติ ทั้งนี้
ตามมาตรา ๙๒ แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
ประกอบกับข้อ 85 ของประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการ
ลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 ได้กําหนดให้พนักงานส่วนตําบลผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควร
ลงโทษปลดอกหรือไล่ออก ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอ ก.อบต.จังหวัด เพื่อส่งเรื่องให้
คณะอนุกรรมการ ฯ พิจารณาทําความเห็นเสนอ ถ้ามีเหตุลดหย่อนจะนํามาประกอบพิจารณาลดโทษ
ก็ได้ แต่ห้ ามมิ ให้ลดโทษลงต่ํ ากว่ าปลดออก แต่โดยที่ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวั นที่ 21 ธั นวาคม 2536
แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือที่ นร 0205/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536
กําหนดให้การลงโทษข้าราชการผู้กระทําผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการควรไล่ออก
จากราชการ แม้จะมีเหตุอันควรปราณีอื่นใด ไม่เป็นเหตุให้ลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ
จึงเห็นควรลงโทษไล่นายปรีชา หรือจิรกิตต์ วัฒนชัยนันท์ ออกจากราชการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการลงโทษต่อไป
การพิจารณาของกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาโดยเห็นว่ากรณีที่พนักงานส่วนตําบลถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ไต่สวนแล้วมีมูลตามข้อกล่าวหาว่าเป็นการกระทําผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
ราชการ ซึ่งความผิดในฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ คณะรัฐมนตรีได้มีมติแจ้งให้ส่วนราชการได้ถือปฏิบัติว่า
การลงโทษข้าราชการฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการควรไล่ออก แม้จะมีเหตุอันควรปราณีอื่นใดก็ไม่เป็นเหตุให้
ลดหย่อนเป็นปลดออกจากราชการ ซึ่ง ก.อบต.จังหวัด ก็ได้มีประกาศให้นํามติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการ
ดําเนินการทางงวินัยของข้าราชการ พลเรือนมาใช้กับพนักงานส่วนตําบลด้วย ประกอบกับฐานความผิดที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนแล้วมีมูล ส่วนราชการไม่อาจเปลี่ยนแปลงฐานความผิดให้เป็นประการอื่นได้
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบให้ลงโทษไล่ออกจากราชการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
2. กรณี ก ารดํ า เนิ น การทางวิ นั ย นายรั ง ศิ ล า วงศ์ น้ อ ย พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป
ตําแหน่ง คนงานประจํารถบรรทุกขยะ อบต.ปากน้ําปราณ
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามสํานวนการสอบสวน
มู ล กรณี เ รื่ อ งนี้ ป รากฏขึ้ น เนื่ อ งจาก เมื่ อ วั น ที่ 25 ตุ ล าคม 2559
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีบันทึกข้อความ ที่ ปข 71801.4/226 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559
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รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณ ว่า นายรังศิลา วงศ์น้อย พนักงานจ้างทั่วไป
ตําแหน่งคนงานประจํารถขยะ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุม และ
ดําเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณ จึงได้มอบหมายให้
งานนิติการ ดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น ซึ่งต่อมางานนิติการได้ขอคัดถ่ายบันทึกประจําวัน
ที่ ส ถานี ตํ ารวจภู ธรปากน้ํ าปราณ เกี่ ยวกั บคดี ดั งกล่ าว ได้ ความตามบั นทึ กประจํ าวั นว่ า เมื่ อวั นที่ 21
ตุลาคม 2559 เวลาประมาณ 23.30น. พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรปากน้ําปราณ ได้รับมอบตัว
นายรังศิลา วงศ์น้อย จากเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดจับกุม พร้อมด้วยของกลาง คือ 1. ยาบ้า 2. สําเนาภาพถ่าย
ธนบัตรรัฐบาลไทยที่ใช้ล่อซื้อ 3. โทรศัพท์มือถือ 4. รถจักรยานยนต์ โดยกล่าวหาว่ากระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ดังนี้
1. พยายามจําหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
2. มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิด
กฎหมาย
3. เป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยผิดกฎหมาย
4. เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยผิดกฎหมาย
เหตุ เ กิ ด เมื่ อ วั น ที่ 21 ตุ ล าคม 2559 บริ เ วณริ ม ถนนสาธารณะเลี ย บ
ชายทะเลหน้ าหาดนเรศวร หมู่ที่ 3 ตํา บลปากน้ํ าปราณ อํ า เภอปราณบุ รี จังหวัด ประจวบคีรี ขัน ธ์
พนั ก งานสอบสวนได้ รั บ ตั ว ผู้ ต้ อ งหาพร้ อ มด้ ว ยของกลาง พร้ อ มกั บ ลงรั บ คํ า ร้ อ งทุ ก ข์ ค ดี อ าญา
ที่ 153/2559 รายละเอียดปรากฏตาม สําเนารายงานประจําวันเกี่ยวกับคดี สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สถานีตํารวจภูธรปากน้ําปราณ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559
คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณาลงมติโดยแยกพิจารณาเป็นราย
ประเด็นตามที่ได้กําหนดไว้ในการสอบสวนแล้ว เห็นว่า
ประเด็นที่ 1. การที่นายรังศิลา วงศ์น้อย ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุม และ
กล่าวหาว่ากระทําความผิดตาม พ.ร.บ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21
ตุลาคม 2559 นั้น นายรังศิลา วงศ์น้อย ได้กระทําการตามพฤติการณ์ที่ถูกกล่าวหาจริงหรือไม่
ในประเด็นนี้ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ พิจารณาจากพยานเอกสารที่
คณะกรรมการสอบสวนมีอยู่ประกอบด้วย
1. บันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตํ าบล
ปากน้ําปราณ ที่ ปข 71801.4/226 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง แจ้งพนักงานจ้างทั่วไปสังกัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมถูกดําเนินคดี
2. สําเนารายงานประจําวันเกี่ยวกับคดี สถานีตํารวจภูธรปากน้ําปราณ ลง
วันที่ 21 ตุลาคม 2559
3. หนังสือสถานีตํารวจภูธรปากน้ําปราณ ที่ ตช. 0022(ปข).5(13)/3466
ลงวั น ที่ 9 ธั นวาคม 2559 เรื่ อง แจ้ งความคื บหน้ าคดี แล้ ว เห็ นว่ า จากพฤติ การณ์ ที่ ผู้ ถู กกล่ าวหา
ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุม และถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
โดยมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมาย และต่อมา
สถานีตํารวจภูธรปากน้ําปราณ ได้มีหนังสือแจ้งผลความคืบหน้าทางคดีให้กับคณะกรรมการสอบสวน
ทราบ โดยระบุว่า คดีที่ผู้ถูกกล่าวหาถูกจับกุมและดําเนินคดีอาญา นั้น อยู่ระหว่างการสอบสวน พร้อม
ทั้งได้ส่งของกลางยาเสพติดให้โทษไปตรวจที่สํานักงานกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อคํานวณหาสารบริสุทธิ์
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จากข้อเท็จจริงดังกล่าวคณะกรรมการสอบสวนจึงเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ถูก
เจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมพร้อมกับได้ของกลาง คือ ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จากผู้ถูกกล่าวหาจริง
ซึ่งแม้คดีอาญาดังกล่าวจะยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจาก
พยานเอกสารที่ ได้ รั บจากสถานี ตํ ารวจภู ธรปากน้ํ าปราณแล้ ว ไม่ ปรากฏว่ าผู้ ถู กกล่ าวหาได้ ปฏิ เสธต่ อ
เจ้าหน้าที่ตํารวจหรือพนักงานสอบสวนว่า ตนมิได้มียาเสพติดให้โทษไว้ในความครอบครองแต่อย่างใด
ทั้งเมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้แจ้ง ข้อกล่าวหา (สว. 2) และ (สว. 3) พร้อมทั้งมีหนังสือนัดให้ผู้ถูก
กล่าวหามาให้ถ้อยคําเพื่อนําสืบชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาก็มิได้เข้าให้ถ้อยคํา หรือแจ้ง
เหตุขัดข้องในการไม่เข้าให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการสอบสวนแต่อย่างใด จากพฤติการณ์การกระทําของผู้ถูก
กล่าวหาดังกล่าว จึงน่าเชื่อได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหา ได้มียาเสพติดให้โทษ (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพื่อ
จําหน่าย และได้จําหน่ายยาบ้าให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจ ผู้จับกุมจริง
ประเด็นที่ 2. หากกรณีพิจารณาสอบสวนแล้ว ได้ความว่า นายรังศิลา วงศ์น้อย
ได้ กระทํ าการตามที่ถู กเจ้ าหน้ าที่ตํารวจกล่าวหาจริง การกระทําดังกล่าวของนายรั งศิ ล า วงศ์ น้อย
จะเป็นความผิดทางวินัยหรือไม่ อย่างไร
ในประเด็นนี้ เห็นว่า แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะยังอยู่ในระหว่างการถูกดําเนินคดีอาญาจาก
พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรปากน้ําปราณ โดยยังไม่มีคําพิพากษาของศาลตัดสินคดีว่า มีความผิดตามที่
ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจกล่าวหาก็ตาม แต่การพิจารณาในเรื่องการกระทําความผิดทางอาญา และในเรื่องการกระทํา
ความผิดทางวินัย นั้น เป็นการพิจารณาความผิดที่แยกต่างหากจากกัน ดังนั้น เมื่อพิจารณาได้ความว่า ผู้ถูก
กล่าวหามียาเสพติดให้โทษ ไว้ในการครอบครอง ตามที่พิจารณาได้ความในประเด็นที่ 1. แล้ว การกระทําของ
ผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าว จึงเป็นการกระทําความผิดทางวินัย ตามข้อ 23 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่ วนตํ าบลจั งหวั ดประจวบคี รี ขั นธ์ เรื่ อง หลั กเกณฑ์ และเงื่ อนไขการสอบสวน และการลงโทษทางวิ นั ย
พ.ศ. 2559 และ ข้อ 3. ของหนังสือ สํานักงาน ก.อบต. ก.ท. และ ก.จ. ที่ มท 0809.1/ว733 ลงวันที่ 12
พฤษภาคม 2546 ประกอบ ข้อ 49(8) และข้อ 50 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง อันเป็นการกระทําความผิดทางวินัย ฐานไม่รักษา
ชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน มิให้เสื่อมเสีย โดยกระทําการ
อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ประเด็นที่ 3. หากกรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทําตามที่นายรังศิลา วงศ์น้อย
ถูกกล่าวหา เป็นการกระทําความผิดวินัยแล้ว ควรลงโทษสถานใด
ในประเด็นนี้ เห็นว่า เมื่อผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําความผิดทางวินัย ฐาน ไม่รักษา
ชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยกระทําการอันได้
ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และคณะกรรมการสอบสวนได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากรัฐบาลได้ให้นโยบายกับหน่วยงานของรัฐทุกๆแห่ง ในการร่วมกันต่อสู้
ป้องกันและปราบปรามเพื่อเอาชนะยาเสพติดให้โทษ แต่จากการที่ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งเป็นพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณ อันเป็นหน่วยงานของรัฐ กลับกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ให้โทษเสียเอง โดยการมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในการครอบครอง พฤติการณ์การ
กระทําความผิดทางวินัยของผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าว จึงไม่มีเหตุอันควรลดหย่อน ที่จะนํามาพิจารณา
ประกอบการลดโทษได้ คณะกรรมการสอบสวนจึงมีความเห็นว่า ควรลงโทษไล่ออก ผู้ถูกกล่าวหา ทั้งนี้
ตามนัย ข้อ 23 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 และ ข้อ 3. ของหนังสือ สํานักงาน
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ก.อบต. ก.ท. และ ก.จ. ที่ มท 0809.1/ว733 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2546 ประกอบ ข้อ 48 วรรคหนึ่ง
ข้ อ 49 (8) และข้ อ 50 แห่ งประกาศคณะกรรมการพนั กงานส่ วนตํ าบลจั งหวั ดประจวบคี รี ขั นธ์
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฯ โดยนายก อบต.ปากน้ําปราณ พิจารณารายงานการสอบสวนแล้ว
เห็นควรลงโทษไล่ออกจากราชการ
ข้อกฎหมาย
๒.๑ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๗
วินัยและการรักษาวินัย
ข้อ ๔๘ พนักงานจ้างต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดตามที่กําหนดไว้เป็นข้อห้าม
และข้อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ของพนักงานส่วนตําบลตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลกําหนดไว้
พนักงานจ้างผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานจ้างผู้นั้น
เป็นผู้กระทําผิดวินัยจะต้องได้รับโทษทางวินัย ซึ่งมี ๔ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดค่าตอบแทน
(๓) ลดค่าตอบแทน
(๔) ไล่ออก
๒.๒ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อ ๒๓ พนักงานส่วนตําบลต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์
ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อเสีย โดยไม่กระทําการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
การกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกว่าโทษจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจําคุก เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือการกระทําอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง
การพิ จ ารณาของอนุ ก รรมการ ฯ
คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาการดํา เนิ น การทางวิ นั ย และการให้ อ อกจาก
ราชการ ตรวจสอบสํา นวนการสอบสวนแล้ ว เห็ น ว่ า กระบวนการสอบสวนเป็ น ไปโดยถู ก ต้ อ ง
ตามหลั ก เกณฑ์ ฯ สํา หรั บ ความถู ก ต้ อ งและเหมาะสมในการกํา หนดระดั บ โทษ เห็ น ว่ า เป็ น กรณี ที่
ผู้ ถู ก กล่ า วหาได้ ก ระทํา ความผิ ด ครบองค์ ป ระกอบความผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง อี ก ทั้ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง
ที่ ไ ด้ จ ากการสอบสวนฯของคณะกรรมการฯ ประกอบกั บ พยานหลั ก ฐานที่ ป รากฏ เป็ น ไปตาม
ข้ อ กล่ า วหาทุ ก ประการ ดั ง นั ้ น การพิ จ ารณาลงโทษไล่ อ อกจากราชการ จึ ง ถู ก ต้ อ งตาม
หลั ก เกณฑ์ แ ล้ ว และไม่ มี เหตุอันควรลดหย่อนโทษ เนื่องจากการกําหนดระดับโทษตามพฤติการณ์
และการกระทําที่คณะกรรมการสอบสวน ได้รับฟังพยานหลักฐานจนได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติแล้ว การ
ลงโทษจึงมีความเหมาะสม
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การพิจารณาของกรรมการ
คระกรรมการได้พิจารณาแล้ วเห็นว่า เป็ นกรณีที่พนักงานจ้างถู กจับกุมว่ ามีพฤติการณ์
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจล่อซื้อโดยมีหลักฐานของกลางเป็นยาเสพติด และหลักฐาน
พยานอื่นเช่นธนบัตรที่ใช้ในการล่อซื้อ เป็นต้น และปัจจุบันผู้ถูกกล่าวหาก็อยู่ระหว่างถูกคุมขัง ไม่มีการขอ
ประกันตัวเพื่อออกมาต่อสู้คดี เมื่อพิจารณาในชั้นจับกุมผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้มีการปฏิเสธว่ามิได้มียาเสพติดไว้
ในการครอบครองแต่ประการใด พฤติการณ์จึงถือได้ว่ามีส่วนพัวพันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้าองค์ประกอบ
การเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการลงโทษต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ไล่ออกจากราชการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
รับทราบ

มติที่ประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑7.00 น.
(ลงชื่อ) สารัฐ วงศ์เศรษฐโชติ ผู้จดรายงานการประชุม
( นายสารัฐ วงศ์เศรษฐโชติ )
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

(ลงชื่อ)

ศราวุธ อินทะเสม ตรวจรายงานการประชุม
( นายศราวุธ อินทะเสม )
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
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