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รายงานการประชุม
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ครั้งที่ 5/๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม ๒๕60 เวลา 13.3๐ น.
ณ หองประชุมชองกระจก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชั้น 4
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ผูมาประชุม
๑. นางอุไรวรรณ คูหพันธ
๒. นายสมฤทธิ์ คําเคลื่อน
๓. นายสุริยา น้ําเงิน
๔. นายบุญชัย ศิวิลัย
๕. นายธัชชัย ศุกระกาญจน
๖. นายอธิวัฒน พิสุทธิศิลป
๗. นายสุทธิพร เที่ยงธรรม
๘. นายณัฏฐวุฒิ สมบูรณอยูกมล
๙. นายวรพงษ พูลลาภ
๑๐. นายวิวัฒน โชคกิจการ
๑๑. นายสนั่น รักษาชัฎ
๑๒. นายศาสตรา สุริยารังสรรค
๑๓. นายศักดิ์ชัย กายเพชร
๑๔. นายสมไช เสียงใหญ
๑๕. นายศราวุธ อินทะเสม
๑๖. นางเนาวรัตน สิงหเล็ก
ผูไมมาประชุม/ติดราชการ/ติดภารกิจ
1. นายทวี นริสศิริกุล
2. ร.ต.สมพร ทองสงา
3. นายชิตชัย จิวะตุวินันท
4. นายเกิดพงศ ทวีศักดิ์สมบูรณ
5. นายฐานันดร นิลดํา

คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประธาน
(แทน) ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประธานสภาเทศบาลตําบลคลองวาฬ
ปลัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
นักสงเสริมการปกครองทองถิน่ ชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนทองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เลขานุการ
หัวหนากลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ผูชวยเลขานุการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิน่ ชํานาญการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประธานสภาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ
นายกเทศมนตรีตําบลบางสะพานนอย
นายกเทศมนตรีตําบลกําเนิดนพคุณ
ปลัดเทศบาลตําบลบานกรูด

ผูเขารวมประชุม
1. นายมีชัย นวลเพชร
นักสงเสริมการปกครองทองถิน่ ปฏิบัติการ กลุมงานมาตรฐานฯ
2. น.ส.นันธิดา สวางรัตน
นิติกรปฏิบัติการ (หัวหนากลุมงานกฎหมายฯ)
เริ่มประชุมเวลา 13.๓๐ น.
กอนเริ่ ม ประชุ ม นายสมไช เสี ย งใหญ นั ก สงเสริ ม การปกครองทองถิ่ น ชํ า นาญการพิ เ ศษ
รักษาราชการแทน ทองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ เลขานุการ ก.ท.จ. แจงใหที่ประชุมทราบวา นายทวี นริสศิริกุล
ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ ติดราชการไมสามารถเขาประชุมได จึงขอใหที่ประชุมไดคัดเลือกกรรมการเพื่อ
ทําหนาที่ประธาน การประชุมตอไป โดยที่ประชุมไดเสนอชื่อนางอุไรวรรณ คูหพันธ คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เปนประธานทําหนาที่ประชุม
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๒ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕60 เมื่อวันที่ 25 เมษายน ๒๕60

มติที่ประชุม

รับรองโดยไมมีการแกไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว
ผูชวยเลขานุการ
ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ ในการประชุมครั้งที่ 4/๒๕60
เมื่อวันที่ 25 เมษายน ๒๕60 มีมติเห็นชอบใหเทศบาลดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลในกรณีตาง ๆ
ฝายเลขานุการ ขอสรุปผลใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การเลื่ อนระดับและแตงตั้งพนั กงานเทศบาลสามัญใหดํ ารงตํา แหนงที่ สูงขึ้น สํา หรั บ
ตําแหนงประเภททั่วไประดั บชํานาญงาน และประเภทวิชาการระดับชํานาญการ จํานวน 3 ราย ไดแจงให
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ และเทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล
ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นแลว ตั้งแตวันที่ 26 เมษายน 2560
2. การยายพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย ไดแจงมติใหเทศบาลเมืองหัวหินและเทศบาล
ตําบลเขานอยทราบ เพื่อจัดทําคําสั่งยายพนักงานเทศบาลไปดํารงตําแหนงใหมแลว ตั้งแตวันที่ 26 เมษายน 2560
3. การจางพนักงานจาง จํานวน 8 ราย ไดแจงมติใหเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ เทศบาล
ตําบลปราณบุรี เทศบาลตําบลไรเกา และเทศบาลตําบลบางสะพานนอย ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งจางพนักงานจางแลว
ตั้งแตวันที่ 26 เมษายน 2560
4. การประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูดํารงตําแหนงครูผูดูแลเด็ก
กอนแตงตั้ งใหดํารงตํา แหนงครู จํา นวน 3 ราย ไดแจงใหเทศบาลตํ าบลไรเกาทราบเพื่อจัดทํ าคํา สั่งแตงตั้ ง
ครู ผู ดู แลเด็ กผู ผานการประเมิ น แตงตั้ งใหดํ า รงตํ า แหนงครู รั บ เงิ น เดื อนอั น ดั บ คศ.1 แลว ตั้ งแตวั น ที่ 26
เมษายน 2560
5. การแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษโดยไมตองสอบแขงขัน ไดแจงมติ
เห็นชอบใหเทศบาลเมืองหัวหิน แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษโดยไมตองสอบแขงขันแลว ตั้งแต
วันที่ 26 เมษายน 2560
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
รับทราบ

3.2 การโอนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน
ตามที่ หั ว หนาคณะรั ก ษาความสงบแหงชาติ อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 44
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2557 มีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 8/2560 ลงวันที่ 21
กุมภาพันธ 2560 โดยกําหนดให ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เขามาทําหนาที่ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน เพื่อใหการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการปฏิบัติราชการของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ หรือเพื่อแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระหวางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ผูบริห ารทองถิ่น หรือผู นําชุ มชน และไมสามารถดําเนินการโอนขาราชการหรื อพนักงานสวนทองถิ่น ระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามหลักความสมัครใจได ให ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณาและมีมติใหขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่นโอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นได นั้น
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-๓ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560
ไดพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหมีขอมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวดวยความรอบคอบ ถูกตอง
และเปนธรรมกับทุกฝาย จึงกําหนดแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1. หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นหรือผูกํากับดูแล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ฝายใดฝายหนึ่งประสงคจะให ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. มีมติโอนสับเปลี่ยนตามความในคําสั่ง
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 8/2560 ก็ใหแจงความประสงคหรือยื่นคํารองตอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด
เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนกอนเสนอให ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณาและมีมติตอไป
2. ให ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด แตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบดวย
- รองผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาสวนราชการ
ประธานอนุกรรมการ
ที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย
- ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขาราชการ
อนุกรรมการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2 คน
- ผูแทนนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อนุกรรมการ
ในคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น จํานวน 1 คน
- ผูแทนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
อนุกรรมการ
ในคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น จํานวน 1 คน
- ทองถิ่นจังหวัด
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
ใหคณะอนุกรรมการมีหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน นับแตวันได
รับทราบคําสั่ง และให ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด เสนอความเห็นแนวทางแกไขปญหาตามที่เห็นสมควร
แลวรายงานผลพรอมเอกสารหลักฐาน ให ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เพื่อประกอบการพิจารณาตอไป
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
รับทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.1 เรื่อง การบรรจุและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมตองสอบแขงขันเปน
พนักงานครูเทศบาล
ผูชวยเลขานุการ
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน ขอความเห็นชอบบรรจุและแตงตั้งนางสาวนิลเนตร พระสินชัย
วุฒิ ค.บ.(การศึ กษาปฐมวัย ) (หลักสูต ร 4 ป) (เกี ยรตินิ ยมอัน ดับ 2) มีใบอนุญ าตประกอบวิช าชี พครูเ ลขที่
57303072038296 ออกให ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ใชไดถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2562 เปนพนักงานจาง
ตําแหนง ผูชวยครู ซึ่งปฏิบัติงานในเทศบาลติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป และเปนผูไดรับการคัดเลือกกรณีมี
เหตุพิเศษที่ไมตองสอบแขงขันสําหรับพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา เพื่อบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานครู
เทศบาล ตํ าแหนง ครู ผู ชวย ลํ าดั บที่ 3 ตามประกาศเทศบาลเมื องหั ว หิ น ลงวั น ที่ 27 กรกฎาคม ๒๕๕9
เปนพนักงานครูเทศบาล ตําแหนง ครูผูชวย ขั้น 15,050 บาท เลขที่ตําแหนง 12731-2 โรงเรียนเทศบาล
บานหัวหิน (ประชาธิปถัมภ) กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน
ระเบียบวาระที่ 4
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-๔หมายเหตุ : เทศบาลเมืองหัวหิน ขอความเห็นชอบ ก.ท.จ. เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 กําหนดสาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย เพื่อสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษโดย
ไมตองสอบแขงขัน จํ านวน 2 อัต รา และไดบรรจุ ผูสอบไดครบตามที่ ขอแลว และไดขึ้ นบั ญชี สํ ารองผูสอบ
คัดเลือกไดไวเปนเวลา 2 ป ซึ่งตอมาเทศบาลมีตําแหนงครูผูชวย สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยวางลง เทศบาล
ไดดําเนินการสรรหาดวยการประกาศรับโอนผูดํารงตําแหนงในสาขาดังกลาวแลว ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2559
ถึงปจจุ บั นยั งไมไดผู มาดํ ารงตํ าแหนงที่ ว าง ประกอบกั บขณะนี้ ไดเปดภาคเรี ยนปการศึ กษา 1/2560 แลว
โรงเรี ยนไมมีครูผู สอนทํ าใหสงผลกระทบตอการจัดการเรีย นการสอน จึงขอใชบัญ ชีที่สอบคัดเลือกในสาขา
วิชาเอกการศึกษาปฐมวัยที่ขอ ก.ท.จ. สอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ และขึ้นบัญชีสํารองไวมาบรรจุแตงตั้ง
ขอระเบียบ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๕ การออกคําสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน
การเลื่อนระดับ... แตสําหรับการออกคําสั่งแตงตั้งและการใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกอน ฯลฯ
มาตรา ๒3 วรรคเจ็ด ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ และ
มาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลดวย โดยอนุโลม ฯลฯ
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการ
คัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมตองสอบแขงขันสําหรับพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและ
แตงตั้งเปนพนักงานครูเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม
4. การคัด เลือ กกรณีม ีเ หตุพ ิเ ศษไมตองสอบแขงขัน เพื ่อ บรรจุแ ละแตงตั ้ง เปน
พนักงานครูเทศบาลตําแหนงครูผูชวย
ในกรณีเ ทศบาลมีตํ า แหนงครูผู ชวยวาง นอกจากการดํา เนิน การสรรหาดวย
วิธีการอื่น ๆ แลวเทศบาลอาจดํา เนิน การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํา รงตํา แหนงดังกลาวดวย
วิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมตองสอบแขงขันเฉพาะกรณีเพื่อการบรรจุและแตงตั้งในสาขาวิชาเอกขาดแคลน
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดและตรงกับความตองการของสถานศึกษา เพื่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมาตรฐานในการจัดการศึกษา โดยมีหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการ ดังนี้
4.1 สาขาวิชาเอกขาดแคลนเพื่อการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมตองสอบแขงขัน
มีดังนี้
(1) สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร
(2) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร ทุกสาขา/แขนงวิชา
(3) สาขาวิชาเอกภาษาตางประเทศ
(4) สาขาวิ ช าเอกอื่ น ที่ คณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล พิ จ ารณาใหความ
เห็นชอบ ทั้งนี้ จะตองเปนสาขาวิชาเอกอื่นที่ขาดแคลนในพื้นที่การศึกษานั้น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไม
สามารถสรรหาบุคคลเพื่อมาบรรจุและแตงตั้งเปนระยะเวลาหนึ่งแลว
4.2 คุณสมบัติผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ
(1) เปนพนักงานจางของเทศบาล ตําแหนงผูชวยครู ซึ่งจัดจางโดยงบประมาณ
เงินอุดหนุนจากรัฐและหรือจากเงินรายไดของเทศบาลและหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นติดตอกันมาแลว
ไมนอยกวา 3 ป นับถึงวันรับสมัคร ทั้งนี้ จะตองปฏิบัติหนาที่ ณ เทศบาล ที่ดํารงตําแหนงอยูปจจุบันติดตอกัน
มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันรับสมัคร และ
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-๕(2) เปนผู มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและไมมี ลั ก ษณะตองหาม ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตน
สําหรับพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 และ
(3) เปนผูที่มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครูผูชวย ตาม
มาตรฐานตําแหนงที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด ทั้งนี้ จะตองไดคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
ปริญญาไมต่ํากวา 2.50 และ
(4) เปนผู มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการ
ประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาที่สอน และ
(5) เปนผู ผานการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ตามแบบประเมิ น ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่นายกเทศมนตรีแตงตั้ง
ขอพิจารณา/ขอเสนอ
ฝายเลขานุการ พิจารณาแลวเห็นวา เนื่องจากบัญชีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษโดยไม
ตองสอบแขงขั น ตํ า แหนงครู ผู ชวย สาขาวิ ช าเอกการศึ กษาปฐมวั ย ดั งกลาว เปนบั ญ ชี ที่เ ทศบาลโดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ. ไดพิจารณาเหตุผลความจําเปนของเทศบาลในการสรรหาพนักงานครูมาดํารงตําแหนงที่
วางเปนเวลานานแลว เทศบาลยังไมสามารถสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหนงได ก.ท.จ. จึงเห็นชอบกําหนดวิชาเอก
การศึกษาปฐมวัยเปนวิชาเอกที่ขาดแคลนเพื่อใหเทศบาลไดสรรหาผูมาดํารงตําแหนงไดเฉพาะอัตราที่ขอกําหนด
เทานั้น กรณีเทศบาลไดขึ้นบัญชีสํารองผูไดรับการคัดเลือกไว หากเทศบาลจะใชบัญชีมาบรรจุแทนอัตราที่วางใน
ภายหลัง เทศบาลตองแสดงเหตุ ผ ลความจํ า เปน วาอั ตราที่ ขอบรรจุ ปจจุ บั นเปนอั ตราที่ ขาดแคลนในพื้ น ที่
และเทศบาลไดสรรหาบุคคลเพื่อมาบรรจุและแตงตั้งเปนระยะเวลาหนึ่งแลวแตยังไมสามารถสรรหาผูมาดํารง
ตําแหนงแทนที่วางได
ขอเท็จ จริง ตํ า แหนงเลขที ่ด ัง กลาวไดวางลงตั ้ง แตวัน ที ่ 1 มกราคม 2559
เนื ่อ งจากผู ดํา รงตํา แหนงเดิม ไดโอนไปดํ า รงตํ า แหนงที ่อื่น ซึ ่ง เทศบาลไดดํ า เนิน การสรรหาผู มาดํ า รง
ตํา แหนงในป 2559 ดวยการแจงประชาสัมพัน ธการรับโอนมาดํา รงตํา แหนงที่ว าง ตามหนังสือเทศบาล
เมืองหัวหิน ที่ ปข 52103/ว 5213 ลงวัน ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 และหนังสือเทศบาลเมืองหัว หิน
ที่ ปข 52103/ว 929 ลงวัน ที่ 28 กุมภาพัน ธ 2560 จนถึงปจจุบัน ยังไมมีผู แจงความประสงคขอโอน
มาดํา รงตํา แหนง ประกอบกับไดเขาสู ชวงเวลาการเปดเรีย นภาค 1/2560 แลว จึงสงผลกระทบตอการ
จัดการเรียนการสอน จึงมีความจําเปนในการขอใชบัญชีมาเพื่อแกไขปญหาอัตรากําลังที่วางดังกลาว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และไมกอนวันที่เทศบาลไดรับแจง มติ ก.ท.จ.

๔.2 เรื่อง การเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานเทศบาลสามัญใหดํารงตําแหนงที่
สูงขึ้น สําหรับตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน และประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
ผูชวยเลขานุการ
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ อําเภอเมืองฯ และ
เทศบาลตําบลรอนทอง อําเภอบางสะพาน ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานเทศบาลสามัญให
ดํารงตําแหนงที่สู งขึ้นสํ าหรับตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน และประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
จํานวน 4 ราย ดังนี้
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-๖1. เทศบาลเมืองหัวหิน ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้งนางสาววรรณทนา ศรีเมฆ
วุ ฒิ บธ.บ.(การจั ด การทั่ ว ไป) ตํ า แหนง นั ก วิ ช าการพั ส ดุ ป ฏิ บั ติ ก าร ขั้ น 23,710 บาท เลขที่ ตํ า แหนง
29-2-04-3204-001 งานพัสดุและทรัพยสิน ฝายบริหารงานคลัง กองคลัง ซึ่งเคยดํารงตําแหนงในระดับ 3
ในสายงานที่เกี่ยวของเกื้อกูลกัน และดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงสายงานเริ่มตนจากระดับ 3 และ
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานดานงานพัสดุ หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลว 6 ป 5 เดือน (วันที่ 18 ก.พ.2553 - 26 เม.ย.2560 โดยระยะเวลาตั้งแต 18 ก.พ.2553 10 ก.ค.2554 มานั บรวมเปนระยะเวลาที่เกี่ย วของเกื้อกูล ไดครึ่งหนึ่งเปนเวลา - ป 8 เดือน ตามหนังสื อ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว33 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2548) ผานการประเมินผลงาน
จากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผูบังคับบัญชาตามหลักเกณฑที่กําหนดใหดํารงตําแหนง
ที่สูงขึ้นในตําแหนง นักวิชาการพัสดุชํานาญการ ขั้น 24,010 บาท เลขที่ตําแหนงและสายงานเดิม โดยผาน
การประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 เมษายน ๒๕60
2. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานเทศบาล
สามัญใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น จํานวน 2 ราย ดังนี้
2.1 นางรั ต นาวดี ปู ดํ า วุ ฒ ิ ม.3 ตํ า แหนง เจาพนั ก งานธุ ร การปฏิ บ ั ต ิ ง าน
ขั้ น 16,960 บาท เลขที่ตําแหนง 29-2-01-4101-003 งานธุรการ สํานักปลัดเทศบาล ซึ่งไดดํารงตําแหนง
หรือเคยดํารงตําแหนงสายงานเริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2 และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมี
ระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานดานงานธุรการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว 12 ป 8 เดือน (วันที่ 27 ส.ค.47 9 พ.ค.60) ผานการประเมิ นผลงานจากคณะกรรมการและประเมิ นคุ ณลั กษณะบุ คคลจากผู บั งคั บบั ญชาตาม
หลักเกณฑที่กําหนดใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นในตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ขั้น 17,310 บาท เลขที่
ตําแหนงและสายงานเดิม โดยผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ๒๕60
2.2 นางสาวสุภัทณี ทองสมุทร วุฒิ บธ.บ.(การบริหารทั่วไป) ตําแหนง เจาพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน ขั้น 16,030 บาท เลขที่ตําแหนง 29-2-08-4101-014 งานธุรการ กองการศึกษา ซึ่งได
ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงสายงานเริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2 และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานดานงานธุรการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว 9 ป 5 เดือน (วันที่
17 ธ.ค.50 - 16 พ.ค.60) ผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจาก
ผูบังคับบั ญชาตามหลักเกณฑที่กําหนดใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ในตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํ านาญงาน
ขั้น 16,190 บาท เลขที่ตําแหนงและสายงานเดิม โดยผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 16
พฤษภาคม ๒๕60
3. เทศบาลตําบลรอนทอง ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้งนางสาวณัชฑิฌา เรืองชัย
วุฒิ รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร) ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ขั้น 21,880 บาท เลขที่
ตําแหนง 29-2-07-3103-001 งานวิเคราะหนโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน ซึ่งดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 3 ในสายงานที่เกี่ยวของเกื้อกูลกัน และไดดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงสายงานเริ่มตน
จากระดับ 3 และตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานดานงาน
วิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว 4 ป 1 เดือน (วันที่ 1 เม.ย.2556 - 2 พ.ค.2560)
ผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมิ นคุณลักษณะบุ คคลจากผู บังคั บบัญชาตามหลักเกณฑที่
กําหนดใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นในตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ขั้น 22,170 บาท เลขที่
ตําแหนงและสายงานเดิม โดยผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕60
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-๗ขอระเบียบ
๑. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๒๕
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระบบแทง
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจงซักซอมแนวทางการเลื่อนระดับ การไดรับเงิน
ประจํ า ตํ า แหนงประเภทวิ ช าการ ระดั บ ชํ า นาญการในสายงานวิ ช าชี พ และการเบิ กจายเงิ น คาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน กรณีการเลื่อนระดับครั้งแรกของตําแหนงแตละประเภทตําแหนง เชน การเลื่อนระดับ
ประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงาน ไประดับชํานาญงาน ใหใชวิธีการประเมินผลงานโดยใชหลักเกณฑการเลื่อน
ระดับนอกระดับควบของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๑ และระดับ ๒ และเทียบระดับตําแหนงจากระบบซีเปน
ระบบแทงตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๐ ลงวัน ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอนุโลม
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๐ ลงวัน ที่ ๑๕
กัน ยายน ๒๕๕๘ เรื่อ ง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับ อัต ราตํา แหนงและมาตรฐานของตํา แหนง(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘
การเลื่อนในระดับชํานาญงาน
ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงสายงานเริ่มตนจากระดับ 1/2 และ
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยตองมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของตําแหนงที่จะ
แตงตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
1. ไมนอยกวา 6 ป สําหรับผูมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะ
แตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
2. ไมนอยกวา 5 ป สําหรับผูมีประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือ
คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะ
แตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
3. ไมนอยกวา 4 ป สําหรับผูมีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
การเลื่อนในระดับชํานาญการ
ดํ า รงตํ า แหนงหรื อ เคยดํ า รงตํ า แหนงสํ า หรั บ สายงานเริ่ ม ตนจากระดั บ 3 และ
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ โดยตองมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของตําแหนงที่จะ
แตงตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
1. ไมนอยกวา 6 ป สําหรับผูมีปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
2. ไมนอยกวา 4 ป สําหรับผูมีปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
3. ไมนอยกวา 2 ป สําหรับผูมีปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
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-๘(โดยการนับระยะเวลาตาม ขอ 1 – 3 หากเปนผูเปลี่ยนสายงานจากสายงานเริ่มตนจาก
ระดับ 1 หรือระดับ 2 มาเปนสายงานเริ่มตนจากระดับ 3 ใหใชแนวทางการนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงใน
สายงานเริ่มตนจากระดับ 1 หรือระดับ 2 มานับรวมเปนระยะเวลาการปฏิบัติงานเกี่ยวของและเกื้อกูลกับสายงาน
เริ่มตนจากระดับ 3 ตามนัยหนังสือ สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 33 ลงวันที่ 25
กุมภาพันธ 2548)
3. 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 อนและแตงตั้ งใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับ สู งขึ้น สํ าหรั บตํ า แหนงที่
กําหนดเปนตําแหนง ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3
(๘) วิธีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
(ก) ตําแหนงที่ตองมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเสนอ ก.ท.จ.
พิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนง ฯ
(ข) ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมิน
ผลงาน ประกอบดวย ฯลฯ
(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การประเมินบุคคลและผลงาน
ใหเปนไปตามวิธีการและแบบประเมินแนบทายหลักเกณฑนี้
(๙) ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งโดยผานความเห็นชอบจาก
ก.ท.จ. และใหมีผลไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
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-๙4.3 เรื่อง การโอน การรับโอน และการยายพนักงานเทศบาล
สวนที่ ๑ การโอนพนักงานเทศบาล
ผู ชวยเลขานุ การ
เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน และเทศบาลตําบลเขานอย
อําเภอปราณบุรี ขอความเห็นชอบโอนพนักงานเทศบาล จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมื องหั วหิ น ขอความเห็ นชอบใหนายธี ร ธวั ช ธวั ฒนอุ ดม วุ ฒิ ศศ.บ.
(สื่อสารมวลชน) นศ.ม. (นิเทศศสาตร) พนักงานเทศบาล ตําแหนง นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ ขั้น 18,200 บาท
เลขที่ตําแหนง 29-2-07-3301-002 งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โอนไปดํารงตําแหนงเปน
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ตําแหนง นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ ขั้น 18,200 บาท เลขที่ตําแหนง
70-1-01-3301-001 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู อําเภอเมืองฯ
จังหวัดหนองบัวลําภู โดยองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู ยินดีรับโอนพนักงานเทศบาลดังกลาว และ
เทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน (ดูแลครอบครัว)
2. เทศบาลตําบลหนองพลับ ขอความเห็นชอบโอนพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย ดังนี้
2.1 ขอความเห็ น ชอบรั บโอนนางวรรณา ปฏิ สั มภิ ทาวุ ฒิ วุ ฒิ บธ.บ.(การบั ญ ชี )
พนั ก งานเทศบาล ตํ า แหนงเจาพนั ก งานการเงิ น และบั ญ ชี ป ฏิ บั ติ ง าน ขั้ น 13,500 บาท เลขที่ ตํ า แหนง
61-2-09-4201-004 งานการเงินและบัญชี ฝายการเงินและบัญชี กองการประปา เทศบาลตําบลบางหญาแพรก
อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร มาดํารงตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน ขั้น 13,500 บาท
เลขที่ตําแหนง 29-2-04-4204-001 กองคลัง เทศบาลตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
โดยเทศบาลตําบลหนองพลับ ยินดีรับโอนพนักงานเทศบาลดังกลาว และเทศบาลตําบลบางหญาแพรก ซึ่งเปน
ตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน (ดูแลมารดา, ดูแลบุตร, เพิ่มพูนประสบการณความรู)
2.2 ขอความเห็นชอบใหนายถนอมศักดิ์ มากชุมโค วุฒิ วท.บ.(สาธารณสุขชุมชน)
พนักงานเทศบาล ตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน)
ขั้น 30,220 บาท เลขที่ตําแหนง 29-2-06-2104-001 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลหนองพลับ
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โอนไปดํารงตําแหนงเปนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผูอํานวยการกอง
สาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดลอม (นั ก บริ ห ารงานสาธารณสุ ข ระดั บ ตน) ขั้ น 30,220 บาท เลขที่ ตํ าแหนง
29-3-06-2104-001 กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดลอม องคการบริ ห ารสวนตํ า บลทั บใต อํ า เภอหั ว หิ น
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยองคการบริหารสวนตําบลทับใต ยินดีรับโอนพนักงานเทศบาลดังกลาว และเทศบาล
ตําบลหนองพลับ ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน (ดูแลบุตร, หาประสบการณ)
3. เทศบาลตําบลเขานอย ขอความเห็ นชอบใหนางสาวศศิรธา เรืองรอง วุฒิ บธ.ม.
(บริหารธุรกิจ) พนักงานเทศบาล ตําแหนงหัวหนาฝายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)
ขั้น 24,490 บาท เลขที่ตําแหนง 29-2-04-2102-002 กองคลัง เทศบาลตําบลเขานอย อําเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โอนไปดํารงตําแหนงหัว หนาฝายพัฒ นารายได (นักบริห ารงานการคลัง ระดับ ตน)
ขั้น 24,490 บาท เลขที่ตําแหนง 02-2-04-2102-002 กองคลัง เทศบาลตําบลทามวง อําเภอทามวง
จังหวัดกาญจนบุรี โดยเทศบาลตําบลทามวง ยินดีรับโอนพนักงานเทศบาลดังกลาว และเทศบาลตําบลเขานอย
ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน (กลับภูมิลําเนา)
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- ๑๐ ขอระเบียบ
ประกา ศ ค ณ ะกรรมกา รพนั ก งา น เ ทศ บา ลจั ง หวั ด ประจวบคี ร ี ข ั น ธ เรื่ อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๑๕๒ การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง พนักงาน
เทศบาลในเทศบาลอีกแหงหนึ่ง ใหโอนและแตงตั้งจากพนักงานเทศบาลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผูสอบแขงขันได หรือสอบคัดเลือกไดในตําแหนงที่จะแตงตั้งนั้น หรือผูไดรับการ
คัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นนั้น ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
(๓) ผูขอโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนตําแหนงในตําแหนงเดียวกันและระดับเดียวกัน
ระหวางเทศบาล หรือผูขอโอนมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูปฏิบัติงานในเทศบาลตามขอ ๑๖๗
ขอ ๑๖๗ วรรคสอง การโอนพนั ก งานเทศบาลอื่ น มาแตงตั้ ง ใหดํ า รงตํ า แหนง
ผูปฏิบัติงานในเทศบาล อาจกระทําไดโดยความสมัครใจของผูจะขอโอนและไดรับความยินยอมจากนายกเทศมนตรี
ของเทศบาลที่จะรับโอนนั้น เมื่อ ก.ท.จ. ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิมและไดรับเงินเดือนในขั้นไมสูงกวาเดิม
ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบการโอนของพนั ก งานเทศบาลดั ง กลาวแลว ตนสั ง กั ด และ
หนวยงานที่เกี่ยวของไดปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนด โดยไมขัดของในการรับโอนและใหโอน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

สวนที่ ๒ การรับโอนขาราชการประเภทอื่น มาบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล
ผูชวยเลขานุการ
เทศบาลตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน ขอความเห็นชอบรับโอนนางสาววรัญญา สุขพรอม
วุฒิ บธ.บ. (เทคโนโลยี ส ารสนเทศทางธุ ร กิ จ ) พนั กงานสวนตํ า บล ตํ า แหนง เจาพนั กงานธุ รการปฏิบั ติ งาน
ขั้น 13,500 บาท เลขที่ตําแหนง 18-3-01-4101-001 สํานักงานปลัด อบต. อบต.วัดละมุด อําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม มาแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ขั้น 13,500 บาท
เลขที่ ตํ า แหนง 29-2-01-4101-001 สํ า นั ก ปลั ด เทศบาล เทศบาลตํ า บลหนองพลั บ อํ า เภอหั ว หิ น
จังหวัดประจวบคีรีขันธ (หาประสบการณ)
ขอระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๑๗๒ ในกรณีเทศบาลมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนแกราชการ
เทศบาลอาจขอรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือขาราชการประเภทอื่นที่ ไมใชขาราชการการเมืองหรื อ
ขาราชการวิสามัญที่มีความประสงคจะขอโอนมาแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลในตําแหนงผูปฏิบัติงานใหเทศบาล
เสนอ ก.ท.จ. โดยใหชี้แจงเหตุผลความจําเปน ความรู ความสามารถ ประสบการณการทํางานและความชํานาญการ
ของผูที่จะขอโอนและประโยชนที่ทางราชการจะไดรับเมื่อ ก.ท.จ. ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลวให
นายกเทศมนตรีสั่งรับโอน และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนพนักงานเทศบาล สวนจะบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงระดับใด และจะใหไดรับเงินเดือนเทาใด ให ก.ท.จ. เปนผูกําหนด แตจะตองไมสูงกวาพนักงานเทศบาล
ที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญในระดับเดียวกัน
๑๐/29

- ๑๑ ขอ ๑๗๓ การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่นหรือการรับโอนขาราชการประเภทอื่นมา
บรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลตามขอ ๑๗๑ และขอ ๑๗๒ ใหนายกเทศมนตรีมีคําสั่งใหรับโอนและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลแลว ใหมีหนังสือแจงการรับโอนใหสวนราชการสังกัดเดิมของผูที่จะโอน
ออกคํ า สั่ งใหผู นั้ น พนจากตํ า แหนงและหนาที่ ทั้ งนี้ ใหกํ า หนดวั น ที่ ในคํ า สั่ง รั บโอนและคํ า สั่งใหพนจาก
ตําแหนงเปนวันเดียวกัน
การออกคําสั่งรับโอนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให ก.ท.จ.
ใหความเห็นชอบกอน
ขอ ๑๗๔ การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่นหรือการรับโอนขาราชการประเภทอื่นมา
บรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล ตองอยูภายใตหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) ตําแหนงที่จะนํามาใชในการรับโอน ตองเปนตําแหนงวางที่มีอัตราเงินเดือน
(๒) ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงนั้น
ฯลฯ
(๕) การรับโอนเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใด ของเทศบาลใดตองไมมี
ผูสอบแขงขันไดในตําแหนงสายงานนั้นของเทศบาลนั้น หรือของ ก.ท.จ.นั้น ขึ้นบัญชี
รอการบรรจุอยู หรือไมมีผูสอบคัดเลือกได หรือผูไดรับคัดเลือกในตําแหนงสายงานนั้นของเทศบาลนั้น หรือของ
ก.ท.จ.นั้น ขึ้นบัญชีรอการแตงตั้งอยู
ฝายเลขาฯ ตรวจสอบแลวการรั บโอนดั งกลาวตนสั งกั ดไมขั ดของในการใหโอน และ
เทศบาลที่รับโอนมีตําแหนงวางยินดีรับโอนมาดํารงตําแหนง
จึงเสนอตอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕60

สวนที่ 3 การยายพนักงานเทศบาล
ผูชวยเลขานุการ
เทศบาลเมื องหั วหิ น อํ าเภอหั วหิ น ขอความเห็ น ชอบยายนายสรรเพชญ อรุ ณ รั ต น
วุฒิ รป.ม.(นโยบายสาธารณะ) ตําแหนงนักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ ขั้น 29,110 บาท เลขที่ตําแหนง
29-2-01-3104-002 งานทะเบี ย นราษฎรและบั ต ร ฝายปกครอง สํ า นั กปลั ดเทศบาล ใหดํ ารงตํ าแหนง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ขั้น 29,110 บาท เลขที่ตําแหนง 29-2-01-3102-003 งานการเจาหนาที่
ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองหัวหิน
ขอระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 140 การยายพนักงานเทศบาล ผูดํารงตําแหนงหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอี ก
ตําแหนงหนึ่ง ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในประเภทและระดับเดียวกันโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ดังตอไปนี้
(1) กรณี การยายไปดํ ารงตํ าแหนงประเภทและระดั บเดี ยวกั นที่ ว างในแผน
อัตรากําลังสามป ผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
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- ๑๒ (2) กรณีการยายสับเปลี่ยนตําแหนงกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผูนั้นตองมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
ขอ 142 การยายพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
สายงานและประเภทเดิม ใหสั่งยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดิมและใหไดรับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้
ตองเปนตําแหนงวางในแผนอัตรากําลังสามป หรือเปนการยายสับเปลี่ยนในตําแหนงเดียวกัน
ขอ 145 การยายพนักงานเทศบาลไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงาน หรือระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับ
เชี่ยวชาญ พนักงานเทศบาลผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งและตรง
ตามความรู ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงในตําแหนงนั้นดวย โดยตองผานการ
ประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานหรือผลงานตามประกาศหลักเกณฑเกี่ยวกับการเลื่อนและแตงตั้งพนักงาน
เทศบาลใหดํารงตําแหนงระดับที่สูงขึ้นดวย ดังนี้
(1) กรณีการยายมาดํารงตําแหนงในกลุมงานที่เกี่ยวของเกื้อกูลกันตองผานการประเมินบุคคล
และการปฏิบัติงาน
(2) กรณีการยายมาดํารงตําแหนงในกลุมงานที่ไมเกี่ยวของเกื้อกูลกันตองผานการประเมินบุคคลการ
ปฏิบัติงาน และผลงาน”
ขอ 146 การยายพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่นไปดํารง
ตํา แหนงประเภทและระดั บเดี ยวกั นแตตางสายงาน ผูนั้ น จะตองมี คุณวุ ฒิต รงตามคุ ณสมบั ติเ ฉพาะสํา หรั บ
ตําแหนงของตําแหนงนั้น และจะตองเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 1 ป
สําหรับผูที่มีคุณสมบัติไมตรงตามวรรคหนึ่งหากมีความประสงคจะยายตางสายงานให
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคความรูเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) และภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) โดยไมมีการขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกแตอยางใด
การยายพนักงานเทศบาลซึ่งดํารงตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการไปดํารง
ตําแหนงสูงขึ้นในตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่นหรือผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่นไปดํารง
ตํา แหนงสูง ขึ ้น ในตํ า แหนงประเภทบริห ารทองถิ ่น ผู นั ้น จะตองมีคุณ วุฒ ิต รงตามคุ ณสมบั ติ เฉพาะสําหรั บ
ตําแหนงของตําแหนงนั้น และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกที่กําหนด
ฝายเลขาฯ ตรวจสอบแลว เปนการยายไปดํารงตําแหนงประเภทและระดับเดียวกันที่วางในแผน
อัตรากําลังสามป พนักงานเทศบาลผูขอยายมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ขอยาย
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕60

๔.4 เรื่องพนักงานเทศบาลขอลาออกจากราชการ
ผูชวยเลขานุการ
เทศบาลตํ า บลหนองพลั บ อํ า เภอหั ว หิ น และเทศบาลตํ า บลไรใหม อํ า เภอกุ ย บุ รี
ขอความเห็นชอบใหพนักงานเทศบาลขอลาออกจากราชการ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. เทศบาลตํา บลหนองพลับ ขอความเห็ นชอบใหนายกุล ภพ พรปฏิ มากร พนั กงาน
เทศบาล ตํ า แหนง ปลั ด เทศบาล (นั กบริ ห ารงานทองถิ่ น ระดั บ กลาง) ขั้ น 45,750 บาท ตํ า แหนงเลขที่
29-2-00-1101-001 เทศบาลตํ า บลหนองพลั บ ขอลาออกจากราชการเนื่ องจากเจ็ บ ปวย ทุ พพลภาพ
แพทยรับรองวาไมสามารถปฏิบัติราชการในตําแหนงตอไปได ตั้งแตวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 (ยื่นหนังสือ
วันที่ 11 พฤษภาคม ๒๕60 นายกเทศมนตรีอนุญาตใหยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวา ๓๐ วันได)
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- ๑๓ 2. เทศบาลตําบลไรใหม ขอความเห็นชอบใหนายฉลาด ใยฤทธิ์ พนักงานเทศบาล
ตํา แหนง หั วหนาสํา นัก ปลัด เทศบาล (นัก บริห ารงานทั่ว ไป ระดับ ตน) ขั้น 37,960 บาท ตํา แหนงเลขที่
29-2-01-2101-001 เทศบาลตํ า บลไรใหม ขอลาออกจากราชการเนื่ องจากมี ป ญหาดานสุ ขภาพ ดู แล
ครอบครัว และไปประกอบธุรกิจสวนตัว ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2560 (ยื่นหนังสือวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕60)
ขอระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข ลงวันที่
๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๘๓ พนักงานเทศบาลออกจากราชการเมื่อ
(๓) ลาออกจากราชการ และไดรับอนุญาตใหลาออก หรือการลาออก
มีผลตามขอ ๘๔
ฯลฯ
ขอ ๘๔ พนักงานเทศบาลผูใดประสงคจะลาออกจากราชการตามขอนี้ใหยื่นหนังสือ
ขอลาออกตอนายกเทศมนตรี หรือใหนายกเทศมนตรีเปนผูออกคําสั่งใหลาออกจากราชการ โดยตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลกอน
ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบการลาออกดังกลาวแลวไดปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

4.5 เรื่องพนักงานจางขอลาออกจากราชการ
ผูชวยเลขานุการ
เทศบาลเมื องหั ว หิน อํา เภอหั วหิ น เทศบาลตํ า บลไรเกา อํ าเภอสามรอยยอด และ
เทศบาลตําบลไรใหม อําเภอกุยบุรี ขอความเห็นชอบใหพนักงานจางขอลาออกจากราชการ จํานวน 5 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมือ งหัว หิน ขอความเห็น ชอบใหพนัก งานจางลาออกจากราชการ
จํานวน 3 ราย ดังนี้
1.1 นางสาวอรวรรณ คงสวัสดิ์ พนักงานจางตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)
ตํ า แหนง ผู ชวยเจาพนั กงานการเงิ น และบั ญ ชี อั ต ราคาตอบแทนเดื อ นละ 9,730 บาท เลขที่ ตํ า แหนง
3717-5 โรงเรี ย นเทศบาลบานบอฝาย (สั ง ฆประชาอุ ทิ ศ ) กองการศึ ก ษา ขอลาออกจากราชการเพื่ อ ไป
ประกอบอาชี พ ส วนตั ว ตั้ ง แตวั น ที่ 1 พฤษภาคม 2560 (ยื่ น หนั ง สื อ วั น ที่ 11 เมษายน ๒๕60
นายกเทศมนตรีอนุญาตใหยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวา ๓๐ วันได)
1.2 นางสาวพลอยกานต ลําดวล พนักงานจางตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุร การ อั ต ราคาตอบแทนเดื อ นละ 10,490 บาท เลขที่ตํ าแหนง 3718-5
โรงเรี ย นเทศบาลบานหั ว หิ น (ประชาธิ ป ถั มภ) กองการศึ ก ษา ขอลาออกจากราชการเนื่ อ งจากไดรั บ การ
บรรจุ แ ตงตั ้ ง เปนขาราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหนง ครู ผู ชวย สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ราชบุ ร ี ตั้ ง แตวั น ที่ 5 พฤษภาคม 2560 (ยื่ น หนั ง สื อ วั น ที่ 2 พฤษภาคม ๒๕60
นายกเทศมนตรีอนุญาตใหยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวา ๓๐ วันได)
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- ๑๔ 1.3 นางสาวศรุติญา อนันจิ๋ว พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน
จัดเก็บรายได อัตราคาตอบแทนเดือนละ 11,910 บาท งานบํารุงรักษาและซอมแซม ฝายจัดการคุณภาพน้ํา
กองชางสุขาภิบาล ขอลาออกจากราชการเนื่องจากประกอบอาชีพสวนตัว ตั้งแตวัน ที่ 1 มิถุนายน 2560
(ยื่นหนังสือวันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕60 นายกเทศมนตรีอนุญาตใหยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวา ๓๐ วันได)
2. เทศบาลตํ า บลไรเกา ขอความเห็น ชอบใหนายมนู ญ รุงเรื อง พนั กงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูชวยครู กองการศึกษา อัตราคาตอบแทนเดือนละ 17,310 บาท ขอลาออกจากราชการ
เนื่องจากไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด กศจ.ประจวบคีรีขันธ ตั้งแต
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 (ยื่นหนังสือวันที่ 5 พฤษภาคม ๒๕60 นายกเทศมนตรีอนุญาตใหยื่นหนังสือขอ
ลาออกลวงหนานอยกวา ๓๐ วันได)
3. เทศบาลตํ า บลไรใหม ขอความเห็ น ชอบใหนางสาวอมรรั ต น รั ต นสิ ท ธิ์ ชั ช วาล
พนั ก งานจางตามภารกิ จ ตํา แหนง ผู ชวยเจาพนั ก งานการเงิ น และบั ญ ชี โรงเรี ย นเทศบาลบานไรใหม
กองการศึกษา อัตราคาตอบแทนเดือนละ 12,600 บาท ขอลาออกจากราชการเนื่องไปประกอบอาชีพอื่น
ตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (ยื่นหนังสือวันที่ 25 เมษายน ๒๕60 นายกเทศมนตรีอนุญาตใหยื่นหนังสือ
ขอลาออกลวงหนานอยกวา ๓๐ วันได)
ขอระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๕๕ ในสัญญาจาง พนักงานผูใดประสงคจะลาออกจากการปฏิบัติงาน ใหยื่น
หนังสือขอลาออกตอนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให
ออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกขของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล โดยอนุโลม
2. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ เรื่ อ ง
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
ขอ 5 พนักงานเทศบาลออกจากราชการเมื่อ
(๓) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออก หรือการลาออกมีผล
ตามขอ ๒๔
ขอ ๒๔ พนักงานเทศบาลผูใดประสงคจะลาออกจากราชการใหยื่นหนั งสือขอ
ลาออกตอนายกเทศมนตรี ซึ่งมีสาระสําคัญ ตามแบบ ลก.๑ ทายประกาศหลักเกณฑนี้ เพื่อใหนายกเทศมนตรีเปน
ผูออกคําสั่งใหลาออกจากราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบการลาออกดังกลาวแลวไดปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนด
พนักงานจางที่ขอลาออกไมมีเรื่องที่อยูระหวางถูกกลาวหาวากระทําผิดทางวินัยแตอยางใด
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบ
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- ๑๕ 4.6 เรื่อง การจาง และการตอสัญญาจางพนักงานจาง
สวนที่ 1 การจางพนักงานจาง
ผูชวยเลขานุการ
เทศบาลเมือ งหัว หิน อํา เภอหัว หิน เทศบาลตําบลไรเกา อําเภอสามรอยยอด และ
เทศบาลตําบลรอนทอง อําเภอบางสะพาน ขอความเห็นชอบจางพนักงานจาง จํานวน 15 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมืองหัวหิน ขอความเห็นชอบจางพนักงานจาง จํานวน 6 ราย ดังนี้
1.1 นางสาวกนกวรรณ วิลาวัณย วุฒิ ปวช.(การบัญชี) เปนพนักงานจางตามภารกิจ
(บุคลากรสนับสนุ นการสอน) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท เลขที่
ตําแหนง 3526-5 โรงเรียนเทศบาลบานบอฝาย (สังฆประชาอุทิศ) กองการศึกษ า เทศบาลเมืองหัวหิน (จางใหม)
1.2 นายกชกร สุกใส วุฒิ ปวช.(การขาย) เปนพนักงานจางตามภารกิจ(บุคลากร
สนับสนุนการสอน) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท เลขที่ตําแหนง
3527-5 โรงเรียนเทศบาลบานสมอโพรง (ญาณวิลาสอุทิศ) กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน (จางใหม)
1.3 นางสาวเนติมา อินทรอุดม วุฒิ ปวช.(การบัญชี) ศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมา
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต เปนพนักงานจางตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน
ธุร การ อัต ราคาตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท เลขที่ตํา แหนง 3528-5 โรงเรีย นเทศบาลบานเขาเตา
กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน (จางใหม)
1.4 นายนิธิภัทร สมบูรณอยูกมล วุฒิ ปวช.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) เปนพนักงานจาง
ตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน (จางใหม)
1.5 นางสาวอนงค จันทรพรม วุฒิ บธ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) เปนพนักงานจาง
ตามภารกิ จ ตําแหนง ผูชวยเจาพนั กงานธุรการ อัตราคาตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท งานเลขานุการ
ผูบริหาร ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองหัวหิน (ทดแทนคนเดิม)
1.6 นายปภั ง กร พลั บ อิ น ทร วุ ฒิ ม.6 มี ห นั ง สื อรั บ รองประสบการณการขั บ
รถยนตไมนอยกวา 5 ป เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต อัตราคาตอบแทนเดือนละ
9,400 บาท งานพัสดุและทรัพยสิน ฝายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลเมืองหัวหิน (ทดแทนคนเดิม)
2. เทศบาลตํ า บลไรเกา ขอความเห็น ชอบจางนางสาวสิ นี น าฏ สี สั งข วุ ฒิ ค.บ.
(ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตร 4 ป) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเลขที่ 60109000154581 เปนพนักงานจาง
ตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยครู อัตราคาตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท กองการศึกษา เทศบาลตําบลไรเกา
(จางใหมเนื่องจากผูไดรับการคัดเลือกลําดับที่ 1 ขอสละสิทธิ์เขารับการจาง)
3. เทศบาลตําบลรอนทอง ขอความเห็นชอบจางพนักงานจาง จํานวน 8 ราย ดังนี้
3.1 นางสาวแพรว สวัสดินาที วุฒิ ม.6 เปนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงผูดูแลเด็ก
อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท กองการศึกษา เทศบาลตําบลรอนทอง (จางใหม)
3.2 นายสราวุฒิ แพรพันธ วุฒิ ป.6 เปนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงคนงานทั่วไป
อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลรอนทอง (จางใหม)
3.3 นายกิติพงษ รักยิ้ม วุฒิ ป.6 เปนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงคนงานทั่วไป อัตรา
คาตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลรอนทอง (จางใหม)
3.4 นางวิเชียร ดาวกระจาย วุฒิ ป.6 เปนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงแมบาน
อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลรอนทอง (จางใหม)
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- ๑๖ 3.5 นางสาวพิลาวรรณ นฤภัย วุฒิ ม.6 เปนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงคนงาน
ทั่วไป อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท กองคลัง เทศบาลตําบลรอนทอง (จางใหม)
3.6 นายณรงคศั ก ดิ์ นวมคง วุ ฒิ ม.6 มี ห นั ง สื อ รั บ รองการปฏิ บั ติ ห นาที่ เ ปน
อาสาสมัครและเวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐาน EMT-B เปนระยะเวลา 13 ป 4 เดือน เปนพนักงานจางตามภารกิจ
(ทักษะ) ตํา แหนงคนงานประจํารถยนตกูชีพ EMS (ชวยชีวิตคน) อัต ราคาตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลรอนทอง (จางใหม)
3.7 นายมานะ สีแสง วุฒิ ปวส.(ชางอิเล็กทรอนิกส) มีหนังสือรับรองประสบการณ
การขั บ รถยนตไมนอยกวา 5 ป เปนพนั ก งานจางตามภารกิ จ ตํ า แหนงพนั ก งานขั บ รถยนตสวนกลาง
อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลรอนทอง (จางใหม)
3.8 นางสาววริยา พาลีบุตร วุฒิ ปวส.(การบัญชี) เปนพนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัตราคาตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท กองการศึกษา เทศบาลตําบล
รอนทอง (ทดแทนคนเดิม)
ขอระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑ
เกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๕ ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานจาง ใหเทศบาลกําหนดและเสนอขอ
ความเห็นชอบตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
การกําหนดตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหจําแนกตําแหนงตามลักษณะงาน ดังตอไปนี้
(๑) พนักงานจางตามภารกิจ ไดแก
(๑.๑) ตําแหนงสําหรับผูมีคุณวุฒิ
(๑.๒) ตําแหนงสําหรับผูมีทักษะ
(๑.๓) ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ
(๒) พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ
(๓) พนักงานจางทั่วไป
ฯลฯ
ขอ ๗
ใหเทศบาลจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจางเปนระยะเวลาสามป โดยให
สอดคลองกับเปาหมายการปฏิบัติราชการของเทศบาลและงบประมาณ ทั้งนี้ตามแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลัง
พนักงานจางที่กําหนดใน หมวด 3
กรอบอัตรากําลังพนักงานจางของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง จะตองเสนอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลเพื่อใหความเห็นชอบ
ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน เทศบาลอาจขอเปลี่ยนกรอบอัตรากําลังพนักงานจางได
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ขอ ๙ การจางพนักงานจาง จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลกอนจึงทําสัญญาได โดยพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหทําสัญญาจาง
ไมเกินคราวละ ๔ ป สําหรับพนักงานจางทั่วไปใหทําสัญญาจางไมเกินคราวละ ๑ ป หรือตามโครงการที่มี
กําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดไว โดยอาจมีการตอสัญญาได ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและความจําเปน
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- ๑๗ ขอพิจารณา/ขอเสนอ
ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่เทศบาลขอจางแลวมีคุณสมบัติครบถวน
และตําแหนงที่ขอจางเปนตําแหนงวางตามแผนอัตรากําลังของเทศบาล และเทศบาลมีภาระคาใชจายดานบุคคล
ที่คํานวณตามแผนอัตรากําลังทุกตําแหนงไมเกินรอยละ 40 ตามที่กฎหมายกําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สวนที่ 2 การจางพนักงานจางเทศบาล กรณีตอสัญญาจาง
ผูชวยเลขานุการ
เทศบาลตําบลบานกรูด อําเภอบางสะพาน ขอความเห็นชอบจางพนักงานจางตามภารกิจ
กรณีตอสัญญาจาง ซึ่งสัญญาจางไดสิ้นสุดในวันที่ ๓1 มีนาคม ๒๕60 จํานวน 4 ราย ดังนี้
ลําดับ
ที่

1.

2.

3.

4.

ชื่อ – สกุล
เทศบาลตําบลบานกรูด
พนักงานจางตามภารกิจ
นายเกียรติขจร หลีเฮง
ตําแหนง พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
คาตอบแทนเดือนละ 9,780 บาท
สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตําบลบานกรูด
นางสาวพรทิพย ผองใส
ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี
คาตอบแทนเดือนละ 15,600 บาท
กองคลัง
เทศบาลตําบลบานกรูด
นางสาวเกวลิน โกมินทร
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
คาตอบแทนเดือนละ 11,960 บาท
กองคลัง
เทศบาลตําบลบานกรูด
นางสาววราภรณ หนูถึง
ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
คาตอบแทนเดือนละ 9,780 บาท
กองการประปา
เทศบาลตําบลบานกรูด

คุณวุฒิ

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ยอนหลัง 2 ป

ขอตอสัญญาจาง
ตั้งแตวันที.่ .. ถึง...

ม.ตน

76.83

๑ เม.ย.60 –
๓0 ก.ย.60

บธ.บ.
(การบัญชี)

97.67

๑ เม.ย.60 –
๓0 ก.ย.60

บธ.บ.
(การบัญชี)

97.92

๑ เม.ย.60 –
๓0 ก.ย.60

บธ.บ.
(การตลาด)

87.50

๑ เม.ย.60 –
๓0 ก.ย.60

หมายเหตุ
- การตอสัญญาจางพนักงาน
จาง พนักงานจางที่เทศบาล
ขอตอสั ญญาจางตองมี ผล
การประเมินการปฏิบัติงาน
เฉลี่ ยยอนหลั ง ๒ ป ไมต่ํ า
กวาระดั บ ดี ( รอยละ 75
ขึ้ นไป ยกเว นการจ าง
พนักงานจางในปแรก)
- พนักงานจางที่เทศบาลขอ
ต อสั ญญาจ างมี ผลการ
ประเมินเฉลี่ยยอนหลัง 2 ป
ไม ต่ํ ากว าระดั บดี และ
ตําแหนงที่ขอตอสัญญาจาง
ยังคงมีภารกิจจําเปนตองใช
พนั ก งานจางปฏิ บั ติ ง าน
ตอไป

ขอระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑ
เกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๙ การจางพนักงานจางจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลกอนจึงทําสัญญาได โดยพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษใหทําเปนสัญญาจางไมเกิน
คราวละสี่ป สําหรับพนักงานจางทั่วไปใหทําสัญญาจางไมเกินคราวละหนึ่งปหรือตามโครงการที่มีกําหนดเวลา
เริ่มตนและสิ้นสุดไว โดยอาจมีการตอสัญญาได ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละเทศบาล
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- ๑๘ ขอ 39 วรรคหก
ในแตละรอบการประเมิน ใหเทศบาลนําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจางมาจัดกลุมตามผลคะแนนเปน 5 ระดับ คือ ดีเดน ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง โดยกําหนดชวง
คะแนนประเมินของแตละระดับผลการประเมิน ดังนี้
ดีเดน ตั้งแตรอยละ
95 ถึง 100
คะแนน
ดีมาก ตั้งแตรอยละ
85 แตไมถึงรอยละ 95 คะแนน
ดี ตั้งแตรอยละ
75 แตไมถึงรอยละ 85 คะแนน
พอใช ตั้งแตรอยละ
65 แตไมถึงรอยละ 75 คะแนน
ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 65
คะแนน
ขอ 44 กรณีที่จะมีการตอสัญญาจางพนักงานจาง ใหเทศบาล ดําเนินการดังนี้
(1) เทศบาลจะตองมีกรอบอัตรากําลังของพนักงานจาง จึงจะสามารถดําเนินการตอ
สัญญาจางได
(2) เทศบาลจะตองมีหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนที่แสดงวา นโยบาย แผนงาน หรือ
โครงการที่ดําเนินการอยูนั้น ยังคงมีการดําเนินการตอและจําเปนตองใชพนักงานจางปฏิบัติงานตอไปหากเทศบาลไม
มีแผนงานหรือโครงการที่จําเปนตองปฏิบัติ หรือไมมีหลักฐานแสดงโดยชัดเจน ใหเลิกจางพนักงานจาง แตตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(3) ใหนําผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูนั้นมาประกอบการพิจารณาใน
การตอสั ญญาจาง โดยผู ที่ ไดรั บการพิ จารณาใหตอสั ญญาจาง จะตองมี ผลการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานเฉลี่ ย
ยอนหลัง 2 ป ไมต่ํากวาระดับดี ทั้งนี้ การตอสัญญาจาง ใหผูบังคับบัญชาทําความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อ
พิจารณาสั่งจาง โดยจะตองไดรับความเห็นขอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
๒. หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๐
กรกฎาคม ๒๕๕๐
สํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ไดซักซอมเกี่ยวกับการตอสัญญาจางพนักงานจาง
ตามภารกิจ ดังนี้
๑. กรณีการตอสัญญาจางพนักงานจางตามภารกิจที่ผานการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น
จะตองใชผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ไดรับไมต่ํากวาระดับดี มาประกอบการพิจารณาในการตอสัญญาจางใหเปนไป
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ทั้งนี้ ในการพิจารณาการตอสัญญาจางพนักงานจาง (คนเดิม) วาจะ
ใหมีผลตั้งแตเมื่อไรนั้น ควรพิจารณา ดังนี้
(๑) หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอเรื่องตอสัญญาจางให ก.จ.จ. , ก.ท.จ.
และ ก.อบต.จังหวัด กอนวันที่ ๑ ตุลาคม ควรพิจารณาใหตอสัญญาจางไดตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม
(๒) หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอเรื่องตอสัญญาจางให ก.จ.จ. , ก.ท.จ. และ
ก.อบต.จังหวัด หลังวันที่ ๑ ตุลาคม แตขอเท็จจริงปรากฏวาพนักงานจางผูนั้นปฏิบัติหนาที่ตอเนื่องมาโดย
ตลอด ถึงแมสัญญาจางจะสิ้นสุดลงก็ตาม ใหพิจารณาตอสัญญาจางตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม เพื่อใหสอดคลองกับ
มาตรา ๕๘๑ ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙)
(๓) หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอเรื่องตอสัญญาจางให ก.จ.จ. , ก.ท.จ.
และ ก.อบต.จังหวัด หลังวันที่ ๑ ตุลาคม และพนักงานจางมิไดอยูปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่สิ้นสุดสัญญาจางถึงวันที่
ก.จ.จ. , ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด พิจารณา ก็เปนดุลยพินิจของ ก.จ.จ. , ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ในการ
พิจารณาตอสัญญาจางผูนั้น
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- ๑๙ ๒. สําหรับพนักงานจางตามภารกิจที่ปฏิบัติหนาที่ดูแลเด็กเล็กซึ่งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ไดรับ การถายโอน นั้น หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทํา สัญ ญาจางบุค คลที่ถูก จางนั้น ก็ต อง
ปฏิบัติหนาที่และไดรับสิทธิประโยชน ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ดังนั้น พนักงานจาง
ผูนั้น ก็มีสิทธิที่จะไดรับการเลื่อนคาตอบแทนเชนเดียวกับพนักงานจางตําแหนงอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ฝายเลขานุการ ไดพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานจางที่เทศบาลเสนอขอ
ตอสัญญาจางแลวมีความเห็น ดังนี้
1. เมื่อตอสัญ ญาจางแลว เทศบาลมี ภาระคาใชจายดานบุ คคลตามแผนอั ต รากํ า ลั ง
ไมเกินรอยละ 40 ตามที่กฎหมายกําหนด
2. การตอสัญญาจางพนักงานจางตามภารกิจ เทศบาลสามารถขอตอสัญญาจางไดไมเกิน
คราวละ 4 ป ตามประกาศหลักเกณฑพนักงานจางขอ 9
3. ตําแหนงที่เทศบาลขอตอสัญญาจางเทศบาลมีกรอบอัตรากําลัง พนักงานจางมี
คุ ณ สมบั ติ ค รบถวนตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหนงที่ ข อตอสั ญ ญาจาง และเทศบาลไดประเมิ น การ
ปฏิบัติงานแลวมีผลการประเมินเฉลี่ยยอนหลัง ๒ ป ไมต่ํากวาระดับดี โดยเทศบาลยังมีภารกิจที่ตองปฏิบัติใน
ตําแหนงดังกลาวอยูตามประกาศหลักเกณฑ ขอ 44
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบ
๔.7 เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากําลังพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ๓ ป

มติที่ประชุม
(พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60)

เรื่องเดิม
สํานักงาน ก.ท. แจงวา คณะกรรมการกลางการสอบแขงขันพนักงานสวนทองถิ่น (กสถ.)
ในการประชุมครั้ งที่ 1/2559 เมื่ อวั นที่ 5 กั นยายน 2559 ไดมี มติเ ห็ น ชอบที่ จ ะดํ า เนิน การสอบแขงขั น ใน
ตําแหนงตาง ๆ ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นรองขอ และใหตรวจสอบแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหากมีตําแหนงประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ วางเกินกวา 1 ป และไมไดดําเนินการ
สรรหาหรือรองขอให กสถ. ดําเนินการสอบแขงขันแทน ใหเทศบาล พิจารณาเสนอ ก.ท.จ. พิจารณายุบ
ตําแหนงที่วางนั้น
ขอเท็จจริง
เทศบาลเมืองหัวหิน ไดดําเนินการตรวจสอบแผนอัตรากําลัง 3 ป ที่เปนตําแหนงวาง
ประเภททั่วไป และวางเกินกวา 1 ป และเปนตําแหนงที่ไมไดรองขอใหคณะกรรมการกลางการสอบแขงขันพนักงาน
สวนทองถิ่น (กสถ.) ดําเนินการสอบแขงขันแทน จึงขอความเห็นชอบยุบตําแหนงที่วาง จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้

ผูชวยเลขานุการ

ที่

ชี่อ อปท.

1. เทศบาลเมืองหัวหิน

อําเภอ
หัวหิน

ตําแหนงที่จะเสนอยุบ/สังกัด/เลขที่ตาํ แหนง
ชื่อตําแหนง/สังกัด/เลขที่ตาํ แหนง
อัตรา
เจาพนักงานทะเบียน
1
งานทะเบียนราษฎรและบัตร
ฝายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล
เลขที่ตาํ แหนง 29-2-01-4102-002
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- ๒๐ ขอกฎหมาย
หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 55 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2557 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (รอบปงบประมาณ 2558-2560)
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอรางแผนอัตรากําลัง 3 ป ตอ ก.จังหวัด ภายใน
เดือนสิงหาคม 2557 เมื่อ ก.จังหวัด เห็นชอบรางแผนอัตรากําลัง 3 ป แลว ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกาศใชแผนอัตรากําลัง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เปนตนไป เพื่อเปนกรอบการกําหนดตําแหนง
การสรรหาตําแหนง การใชตําแหนง และการพัฒนาบุคลากร ในระยะเวลา 3 ป ขางหนาคือ ป พ.ศ. 2558-2560
ทั้งนี้ ตําแหนงที่วางในแผนอัตรากําลัง 3 ป จะตองดําเนินการสรรหาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดอยางเครงครัด กรณีตําแหนงสายงานผูปฏิบัติและพนักงานจางวาง หากไมดําเนินการสรรหา
ภายใน 1 ป ให ก.จังหวัด พิจารณายุบตําแหนง นั้น
ขอพิจารณา/ขอเสนอ
ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบแผนอัตรากําลัง 3 ป ของเทศบาลเมืองหัวหินแลว ตําแหนงที่
เสนอขอยุบตําแหนงแลวเปนตําแหนงวาง และเทศบาลรายงานวาไมไดดําเนินการสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหนง
เปนเวลานานกวา 1 ปแลว และเปนตําแหนงที่ไมไดรองขอให กสถ. ดําเนินการสอบแขงขันแทน กรณีจึงถือวา
เทศบาลไมมีความจําเปนตองใชตําแหนงดังกลาวแลว จึงเห็นควรใหเทศบาลยุบเลิกตําแหนงดังกลาวตามที่
เสนอได
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ใหยุบเลิกตําแหนงตามเสนอขอได ทั้งนี้ไมกอนวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

๔.8 เรื่อง การประเมินพนักงานครูเทศบาลเพื่อใหไดรับเงินเดือนและมีวิทยฐานะ
ระดับชํานาญการพิเศษ
ผูชวยเลขานุการ
เรื่องเดิม
สํานักงาน ก.ท. ขอใหสํานักงาน ก.ท.จ. รวบรวมผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่
(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของพนักงานครูเทศบาลที่เขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้นระดับชํานาญการพิเศษ รอบเดือนเมษายน 2558
นําสงสํานักงาน ก.ท. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560
ขอเท็จจริง
สํานักงาน ก.ท. แจงผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานครู
เทศบาลเพื่อเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้น รอบเดือนเมษายน 2558 (กรณีปรับปรุง) โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 23 มกราคม 2560
ทั้งนี้ หากพนักงานครูที่มีผลการประเมิน “ผาน” หากยังไมผานการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับ
ชํานาญการพิเศษ หรือผานการพัฒนาหลังวันที่ 23 มกราคม 2560 หรือผลการพัฒนาฯ มีอายุครบ 5 ป กอน
วันที่ 23 มกราคม 2560 จะไมสามารถไดรับการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษในวันดังกลาวได
เนื่องจากคุณสมบัติไมครบตามมาตรฐานวิทยฐานะ ทั้งนี้ กรณีดังกลาวจะสามารถแตงตั้งไดเมื่อผานการพัฒ นาฯ
แลว และใหมีผ ลไมกอนวัน ที่ผ านการพัฒ นาฯ โดยมีพนักงานครูเ ทศบาลผานการประเมิน และเทศบาลขอ
ความเห็นชอบใหพนักงานครูเทศบาลเลื่อนวิทยฐานะ จํานวน 5 ราย ดังนี้
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- ๒๑ 1. เทศบาลเมืองหัวหิน ขอความเห็นชอบใหพนักงานครูเทศบาลเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้น
ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 3 ราย ดังนี้
1.1 นางมั ล ลิ กา ศิ ริ เ พงไพฑู ร ย วุ ฒิ ศศ.ม.(การบริ ห ารการศึ กษา) และ ค.บ.
(คณิตศาสตร) พนักงานครูเทศบาล ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ขั้น 25,930 บาท
(๑ ต.ค.๕9) เลขที่ตําแหนง 16265-2 โรงเรียนเทศบาลบานหัวหิน (ประชาธิปถัมภ) กองการศึกษา เทศบาล
เมืองหัวหิน ซึ่งผานการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและดานคุณภาพการ
ปฏิบั ติงาน ไดคะแนนเฉลี่ ย ไมต่ํ ากวารอยละ ๗๐ ผานการประเมิน ผลงานที่ เกิ ดจากการปฏิ บัติห นาที่ จาก
กรรมการแตละคนไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 70 และผานการพัฒนากอนแตงตั้งใหเลื่อนสูวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้นในระดับครูชํานาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ
คศ.๓ ขั้น 26,350 บาท เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 23 มกราคม 2560
1.2 นางทิพยวลัญธ ทองเทียบ วุฒิ ค.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา) พนักงานครูเทศบาล
ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ขั้น 26,450 บาท (๑ ต.ค.๕9) เลขที่ตําแหนง
12541-2 โรงเรีย นเทศบาลบานหัว หิน (ประชาธิปถั มภ) กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิ น ซึ่ งผานการ
ประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและดานคุณภาพการปฏิบัติงาน ไดคะแนนเฉลี่ย
ไมต่ํากวารอยละ ๗๐ ผานการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่จากกรรมการแตละคนไดคะแนนรวม
ไมต่ํากวารอยละ 70 และผานการพัฒนากอนแตงตั้งใหเลื่อนสูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้นในระดับชํานาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ.๓ ขั้น 26,970 บาท เลขที่
ตําแหนงและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 23 มกราคม 2560
1.3 นางสาวพรพรรณ ทิมสุวรรณ วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) และ วท.บ.
(วิทยาการคอมพิวเตอร) พนั กงานครูเทศบาล ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ รั บเงินเดือนอันดับ คศ.๒
ขั้น 32,060 บาท (๑ ต.ค.๕9) เลขที่ตําแหนง 04779-2 โรงเรียนเทศบาลบานเขาเตา กองการศึกษา เทศบาล
เมืองหัวหิน ซึ่งผานการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและดานคุณภาพการ
ปฏิบั ติงาน ไดคะแนนเฉลี่ ย ไมต่ํ ากวารอยละ ๗๐ ผานการประเมิน ผลงานที่ เกิ ดจากการปฏิ บัติห นาที่ จาก
กรรมการแตละคนไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 70 และผานการพัฒนากอนแตงตั้งใหเลื่อนสูวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2559 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้นในระดับชํานาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ
คศ.๓ ขั้น 32,510 บาท เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 23 มกราคม 2560
2. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ ขอความเห็นชอบใหพนักงานครูเทศบาลเลื่อนวิทยฐานะ
ใหสูงขึ้นระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 2 ราย ดังนี้
2.1 นางสาวปรียนาถ พิชัยชน วุฒิ ค.บ.(คหกรรมศาสตร) พนั ก งานครู เ ทศบาล
ตํา แหนงครู วิ ท ยฐานะครู ชํา นาญการ รั บ เงิ น เดื อ นอั น ดั บ คศ.๒ ขั้ น 29,690 บาท (๑ ต.ค.๕9) เลขที่
ตํ า แหนง 04661-2 โรงเรี ย นเทศบาลวั ด ธรรมิ การาม(ปยแหวนรั งสรรค) กองการศึ ก ษา เทศบาลเมื อ ง
ประจวบคีรีขันธ ซึ่งผานการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและดานคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน ไดคะแนนเฉลี่ย ไมต่ํากวารอยละ ๗๐ ผานการประเมิน ผลงานที่เ กิด จากการปฏิบัติห นาที่จ าก
กรรมการแตละคนไดคะแนนรวมไมต่ํา กวารอยละ 70 และผานการพัฒนากอนแตงตั้งใหเลื่อนสูวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้นในระดับครูชํานาญการพิเศษ รับ
เงินเดือนอันดับ คศ.๓ ขั้น 30,020 บาท เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 23 มกราคม 2560
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- ๒๒ 2.2 นางสุภรดา กรังพานิ ช วุ ฒิ ศษ.ม.(บริ หารการศึกษา) และ ค.บ.(พลศึ ก ษา)
พนั ก งานครู เ ทศบาล ตํา แหนงครู วิ ท ยฐานะครู ชํา นาญการ รั บ เงิ น เดื อ นอั น ดั บ คศ.๒ ขั้ น 26,450 บาท
(๑ ต.ค.๕9) เลขที่ตําแหนง 16227-2 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม(ปยแหวนรังสรรค) กองการศึกษา เทศบาล
เมืองประจวบคีรีขันธ ซึ่งผานการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและดานคุณภาพ
การปฏิบัติงาน ไดคะแนนเฉลี่ย ไมต่ํากวารอยละ ๗๐ ผานการประเมิน ผลงานที่เ กิด จากการปฏิบัติห นาที่จ าก
กรรมการแตละคนไดคะแนนรวมไมต่ํา กวารอยละ 70 และผานการพัฒนากอนแตงตั้งใหเลื่อนสูวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้นในระดับครูชาํ นาญการพิเศษ
รับเงินเดือนอันดับ คศ.๓ ขั้น 26,970 บาท เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 23 มกราคม 2560
ขอระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ (การประเมิน
ผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ)
๓. กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะไว ดังตอไปนี้
ขอ ๓.๕ การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
๓.๕.๑ คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
(๑) ดํารงตําแหนงครูที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการ หรือดํารงตําแหนง
อื่นที่ ก.ท.เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา ๑ ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
(๒) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.๓
(๓) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้นยอนหลัง ๒ ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
๓.๕.๒ ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตาม
หวงระยะเวลา ดังนี้
(๑) ระหวางวันที่ ๑- ๓๐ เมษายน ของทุกป
(๒) ระหวางวันที่ ๑– ๓๑ ตุลาคม ของทุกป
๓.๕.๓ ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน ๓ ดาน ดังนี้
(๑) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ฯ
(๒) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน ฯ
(๓) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในดานการเรียน
การสอน โดยพิจารณาจาก
(ก) ผลการปฏิบัติงาน
- การจัดการเรียนรู
- การพัฒนาวิชาการ
- ผลที่เกิดกับผูเรียน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากเอกสาร รายงาน
ผลการปฏิบัติงานที่ผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอ และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได
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- ๒๓ (ข) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา ๑ รายการ
การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงาน
ทางวิชาการและอาจใหผูยื่นคําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได ในกรณีที่คณะกรรมการ
ประเมินเห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกตภายใน ๖
เดือน นับแตวันที่ ก.ท.จ.แจงมติคณะกรรมการประเมิน แลวใหนําเสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมพิจารณา
๓.๕.๔ เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนน แตละดาน ดังนี้
(๑) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและดาน
คุณภาพการปฏิบัติงานผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๗๐
(๒) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมินจะตองได
คะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๕
- ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๕
- คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๗๐
ทั้งนี้ ผูที่ผานการประเมินในขอ ๓.๕.๔ (๒) จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑ
เปนเอกฉันทโดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม
๓.๕.๕ วิธีการดําเนินการ
(๑) ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ
๑ ครั้ง โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่
๑ - ๓๐ เมษายน หรือระหวางวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม
(๒) ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมิน
ใหเปนไปตามที่ ก.ท.กําหนด
(๓) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
(ก) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน ๓ คน ประกอบดวย
- ผูอํานวยการสํานักการศึ กษาหรื อผูอํานวยการ
กองการศึกษาหรือหัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล
- ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูยื่นขอรับการประเมิน
- พนักงานครูเทศบาลที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาครูชํานาญการพิเศษ
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลความ
จํา เปนอยางยิ่ ง ไมสามารถตั้ ง กรรมการตามที่กําหนดได ให ก.ท.จ. พิจารณาไดตามความเหมาะสม
(ข) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน
๓ คน ประกอบดวย
- ผูทรงคุ ณวุฒิ ทางดานการศึกษาจากมหาวิ ทยาลัย ของรัฐ
ที่มีความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดยการ
ประเมินผูยื่นคําขอรับการประเมิน ๑ ราย ใหมีกรรมการประเมิน ๓ คน
(๔) ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่
ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทาย
หลักเกณฑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
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- ๒๔ (๕) การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
การประเมินดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแตวันที่ ๓๐
เมษายน หรือวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของปนั้นๆ แลวแตกรณี
- กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน ใหแจง
ผูยื่นคําขอรับการประเมินทราบ เพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม
- กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมิน
เสนอผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสง
สํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ผานการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตาม
กําหนดถือวาสละสิทธิ์
(๖) ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอรับการ
ประเมินและการดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถึงความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ของผลงาน
แลวนําสงคณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด
(๗) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนําผลการ
ประเมินเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสินให
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ
๓.๕.๖ การแตงตั้ง
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมิน
ตามมติ ก.ท.จ. ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ และใหไดรับเงินวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ โดยใหมีผลไม
กอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ หรือหากมีการปรับปรุงผลงานทาง
วิชาการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท.จ.ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว
สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการ
ประเมินใหมไดในปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของป
ตอไป สวนผูที่ยื่นคําขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป
๓.๕.๗ การพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ให ก.ท.หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผูที่จะ
ไดรับการแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ตามหลักสูตรและวิธีการที่ ก.ท.กําหนดทาย
หลักเกณฑ
ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน
๕ ป นับแตวันที่ ผูนั้นสําเร็จหลักสูตรการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
๓.๕.๘ การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบ
ภายใน ๕ วันทําการนับตั้งแตวันออกคําสั่ง
ฝายเลขานุการ ตรวจสอบแลว พนักงานครูเทศบาลดังกลาว มีคุณสมบัติครบถวน
ผานการประเมินตามเกณฑที่กําหนด และผานการอบรมเพื่อพัฒนากอนเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษโดย
ผลการพัฒนายังไมครบ 5 ป จึงเห็นควรใหเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษได
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
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- ๒๕ ๔.9 เรื่อง การยืนยันปริมาณงานและคุณภาพงานเพื่อประเมินผลงานตําแหนงสายงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ สายงานนิติการ
1. เรื่องเดิม
ก.ท.จ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ไดเห็นชอบให
เทศบาลเมืองหัวหิน ปรับปรุงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ เลขที่ตําแหนง 13-0413-006 ใหสูงขึ้นถึงระดับ 8วช
ตามลั ก ษณะหนาที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ ปริ ม าณงานและคุ ณ ภาพงานของเลขที ่ ตํา แหนงดั ง กลาว และ
เทศบาลเมื องหั ว หิ น ไดสงผลงานของ พ.ต.ท.หญิ งพรรณอร วรรณศิ ริ ตํ า แหนง พยาบาลวิ ช าชี พ 7 วช
งานศู น ยบริ ก ารสาธารณสุ ข 1 กองการแพทย ซึ่ งยื่ น ขอประเมิ น ผลงานเพื่ อคั ด เลื อกขึ้ น แตงตั้ งใหดํ า รง
ตําแหนงที่สูงขึ้นในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 8 วช เพื่อนําสงคณะกรรมการประเมินผลงานที่ ก.ท. กําหนดตอไป

ผูชวยเลขานุการ

2. ขอเท็จจริง
2.1 สํานักงาน ก.ท. แจงวา ไดรับแจงผลการประเมินผลงานของ พ.ต.ท.หญิงพรรณอร
วรรณศิริ ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (เดิมตําแหนง พยาบาลวิ ช าชี พ 7 วช) แลว ปรากฏวา ผลงาน
ไมผานการประเมิน ทั้งนี้ ผู ไมผานการประเมิน อาจยื่ น ขอประเมิ นผลงานไดอีกครั้ งภายใน 1 ป นับ ตั้งแต
เทศบาลโดยความเห็ นชอบของ ก.ท.จ. ยืนยั นวาตําแหนงเลขที่นั้น ยังคงมีป ริมาณและคุณภาพงานเชนเดิ ม
โดยไมมีการแบงงานใหมหรือมีผูดํ ารงตําแหนงเพิ่มเติม หากพนกําหนด 1 ป นับจากไดรับ หนังสื อแจงจาก
สํานักงาน ก.ท. แลว จะตองดําเนินการประเมินการปรับปรุงตําแหนงขึ้นใหมทั้งกระบวนการ
2.2 เทศบาลเมืองหัวหิน ไดสงผลงานของ พ.ต.ท.หญิงพรรณอร วรรณศิริ ตําแหนง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ขั้ น 31,880 บาท เลขที่ ตํา แหนง 29-2-13-3602-006 (เดิ ม ตํา แหนง
เลขที ่ 13-0413-006) งานศู น ยบริ ก ารสาธารณสุ ข 1 กองการแพทย ซึ่งยื่น ขอประเมิ นผลงานเพื่ อ
คัดเลือกขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ (เดิมตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ
8 วช) ตําแหนงเลขที่และสังกัดเดิม โดยเทศบาลยืนยันวาตําแหนงเลขที่ดังกลาวยังคงมีปริมาณและคุณภาพงาน
เชนเดิม โดยไมมีการแบงงานใหมหรือมีผูดํารงตําแหนงเพิ่มเติม
3. ขอระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั งหวั ด ประจวบคี รี ขัน ธ เรื่ อง กํ าหนด
หลั กเกณฑการเลื่ อนและแตงตั้ งพนั กงานเทศบาลใหดํ ารงตํ าแหนงที่สูงขึ้ นนอกระดั บควบขั้ นสูงในสายงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ. 2557
ขอ 8 การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นนอกระดับควบ
ขั้นสูงของสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสายงานนิติการ ใหดําเนินการดวยวิธีการประเมินผลงาน
ตอเมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.จ.) เห็นชอบการปรับปรุงตําแหนงนั้นแลว โดยใหเทศบาลแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลงาน ดังนี้ ฯลฯ
8.4 เกณฑการผานผลงาน กําหนดไวดังนี้
(4) ผู ที่ ไ มผานการประเมิ น ผลงาน ใหเสนอผลงานไดอี ก ครั้ ง หนึ่ ง หากคํ า สั่ ง
มอบหมายงานของเลขที่ตําแหนงนั้นไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้ เมื่อพนระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่ไดรับแจง
ผลการประเมินใหดําเนินการใหม ทั้งการปรับปรุงตําแหนงและการประเมินผลงาน
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- ๒๖ 4. ขอพิจารณา/ขอเสนอ
ฝายเลขานุการฯ ไดตรวจสอบแลวปรากฏวา ก.ท.จ. ไดเห็นชอบใหเทศบาลเมืองหัวหิน
ปรั บ ปรุ งตํ า แหนงเลขที่ 29-2-13-3602-006 (เดิ มเลขที่ ตํ าแหนง 13-0413-006) ใหสู ง ขึ้ น ถึ ง ระดั บ
ชํานาญการพิเศษ (๘วช เดิม) ตามมติ ก.ท.จ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558
ตามปริมาณงานและคุณภาพงานที่เปลี่ยนแปลงไป และปจจุบันเทศบาลรายงานยืนยันตําแหนงเลขที่ดังกลาว
ยังคงมีปริมาณและคุณภาพงานเชนเดิม โดยไมมีการแบงงานใหมหรือมีผูดํารงตําแหนงเพิ่มเติม ดังนั้น จึงเห็นควร
ยืนยันวาตําแหนงเลขที่ดังกลาวยังคงมีปริมาณและคุณภาพงานเชนเดิม และสงผลงานของผูขอรับการประเมิน
ใหสํานักงาน ก.ท. เพื่อนําสงผลงานใหกรรมการประเมินผลงานที่ ก.ท. กําหนด ตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบยืนยัน ปริมาณงานคุ ณภาพงานตํา แหนงเลขที่ 29-2-13-3602-006 ยังคงมี
มติที่ประชุม
ปริมาณและคุณภาพงานเชนเดิม และเห็นชอบใหสงผลงานของผูขอรับการประเมินใหสํานักงาน ก.ท. เพื่อนําสง
ผลงานใหกรรมการประเมินผลงานที่ ก.ท. กําหนด ตอไป
วาระวินัย ปกปิ ดข้ อมลบคคลบางส่
วน
ู ุ
ให้ ขอฉบับเต็
มจากนธิสถ.อ.
น.ส.นั
ดาฯ หรือ สถ.จ.

4.10 เรื่อง ผลการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ รายงานการสอบสวนความผิดทางวินัยนายชูชาติ เกิดปราโมทย
หัว หนาสํ า นัก ปลัด เทศบาล และ นายณรงค นาคนงนุช เจาหนาที ่ป องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย ๕
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรง กรณีงานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัยไดมอบวิทยุค มนาคมตราอัก ษร ICOM รุ น IC-F3GS ของเทศบาลเมือ งประจวบคีรีขัน ธ
จํา นวน ๒๐ เครื่อง ใหกับ นายอนันตพร ประภายสาธก นําไปตรวจสอบสภาพและปรับจูนเครื่องจนปจจุบันยัง
ไมไดรั บ มอบวิ ท ยุ ค มนาคมดั ง กลาวคื น ทํ า ใหเทศบาลเมื อ งประจวบคี รี ขั น ธไดรั บ ความเสี ย หาย โดย
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการ ไดพิจารณาทําความเห็นเพื่อ
เสนอ ก.ท.จ. พิจารณาเสร็จเรียบรอยแลว

ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามสํานวนการสอบสวน
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ ไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรง
นายนิคม สุทธิทองแท ผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นายชูชาติ เกิดปราโมทย หัวหนา
สํานักปลัดเทศบาล และ นายณรงค นาคนงนุช เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕ ซึ่งถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยไมรายแรง กรณีงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัยไดมอบวิทยุคมนาคมตราอักษร
ICOM รุน IC-F3GS ของเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ จํานวน ๒๐ เครื่อง ใหกับนายอนันตพร ประภายสาธก
นําไปตรวจสอบสภาพและปรับจูนเครื่องจนปจจุบันยังไมไดรับมอบวิทยุคมนาคมดังกลาวคืน ทําใหเทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธไดรับความเสียหาย โดยมูลกรณีของเรื่องนี้ สืบเนื่องจากนายอนันตพร ประภายสาธก ไดมา
พูดคุยกับนายณรงค นาคนงนุช เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เกี่ยวกับวิทยุสื่อสารยี่หอดังกลาววา
ถาจะใหเครื่องมีประสิทธิภาพรับ-สงไดไกลกวาเดิมตองมีการปรับจูนสภาพอีกเล็กนอย ซึ่งนายณรงค นาคนงนุช
ชี้แจงวาตนไมเคยรูจักกับนายอนันตพร ประภายสาธก มากอน แตนายอนันตพรฯ รูจักคุนเคยกับ นายธนะพัฒน
สุวรรณนาวาพล รองนายกเทศมนตรีเมืองประจวบเมืองประจวบคีรีขันธ โดยนายอนันตพรฯ บอกวาตนทํางาน
อยูที่ห างหุ นสวนสามั ญพิร าบสื่อสารอยูที่ กรุงเทพฯ จะดําเนิ นการจูนเครื่องวิทยุดังกลาวใหฟรี และใชเวลา
ไมเกิน ๓ วัน เมื่อเสร็จแลวจะสงคืนให โดยนายอนันตพรฯ ไดมอบสําเนาหนังสือสัญญาจัดตั้งหางหุนสวนสามัญ
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- ๒๗ และหนั งสือสํ าคั ญ การจดทะเบี ยนพาณิ ช ย และไดมี การจั ดทํ า บัน ทึ กการสงมอบเครื่ องวิ ทยุ ดั งกลาวไวเปน
หลักฐาน โดยไดสงมอบวิทยุ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑๐ เครื่อง โดยในการสงมอบเครื่องครั้งแรก จํานวน 10 เครื่อง
นายนิคม สุทธิทองแท และนายธนะพัฒ น สุ วรรณนาวาพล ทราบเรื่องโดยนายธนะพัฒ น สุ วรรณนาวาพล
ไดอนุญาตดวย สําหรับเครื่องวิทยุ 10 เครื่องหลัง นายณรงค นาคนงนุช ไดสงมอบโดยมิไดมีการเสนอเรื่องผาน
ตามลําดับชั้นการบังคับบัญชาเหมือนการสงมอบ 10 เครื่องแรก ตอมาเมื่อครบกําหนดปรากฏวานายอนันตพรฯ
ไมไดสงมอบเครื่องรับ-สงวิทยุดังกลาวให โดยเมื่อสอบถามก็บอกวายังไมเสร็จ หลังจากนั้นทางเทศบาล ไดมีการ
ทวงถามมาตลอดแตก็ ไ มสามารถติ ด ตอได จนกระทั่ ง ทางเทศบาลไดมี ก ารแจงความตอนายอนั น ตพรฯ
ฐานยักยอกทรัพย โดยพฤติการณที่ไดเอาวิทยุมอบใหบุคคลภายนอกไปทําการตรวจสภาพและปรับจูนเครื่อง
โดยมิไดมีการตรวจสอบพฤติการณเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุตามระเบียบ
โดยนายณรงค นาคนงนุช ในฐานะรักษาราชการแทนหัวหนางานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
มีห นาที่ ต องควบคุ มดู แลเก็ บรั กษาพั ส ดุดั งกลาว และนายชูช าติ เกิ ดปราโมทย หั ว หนาสํ านั กปลั ด เทศบาล
ในฐานะผูบังคับบัญชา กํากับดูแลการปฏิบัติงาน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย และนายนิคม
สุทธิทองแท ซึ่งรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ในฐานะผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลโดยเจาหนาที่ทั้งหมด
มิไดปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง พฤติการณจึงเปนการกระทําที่ปราศจากความระมัดระวัง เปนการกระทํา
โดยประมาทเลิ น เลอในการปฏิ บั ติ หนาที่ แตเนื่ องจากเจาหนาที่ที่เ กี่ ย วของดั งกลาวไดชดใชคาเสี ยหายแก
เทศบาลครบถวนแลว คณะกรรมการสอบสวน จึงเห็นวาพนักงานเทศบาลฯ ทั้ง ๓ คน ตางไดปฏิบัติงานโดยขาด
ความระมัดระวังอันเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอ แตเทศบาลไดรับการชดใชคาเสียหายแลว ปจจุบัน
เทศบาลฯ จึ ง มิ ไ ดรั บ ความเสี ย หาย การกระทํ า ของบุ ค คลทั้ ง 3 คน จึ ง เปนความผิ ด วิ นั ย ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๕ วรรคหนึ่ ง พนั กงานเทศบาลตองปฏิ บั ติ ห นาที่ ร าชการดวยความอุ ต สาหะเอาใจใสระมั ด ระวั งรั กษา
ประโยชนของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ (ขอ 9 แหงประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย
พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559)
คณะกรรมการสอบสวนฯ พิจารณาขอเท็จจริงที่ไดจากการสอบสวนฯ แลว เห็นวา
การพิจารณาวาผูกระทําผิดวินัยควรไดรับโทษสถานใดนั้น แมการที่ผูกระทําผิดวินัยทั้งหมดไดปฏิบัติงานโดย
มอบวิทยุคมนาคมดังกลาวใหบุคคลภายนอก มิไดปฏิบัติตามระเบียบ และเกิดจากการประมาทเลินเลอ แตเปน
การปฏิบัติงานโดยมีมูลเหตุอันเกิดมาจากความปรารถนาดีเพื่อประโยชนของทางราชการ และมิไดมีเจตนาโดย
ทุจริตแตประการใด แตไดกระทําไปโดยมิไดรูเทาทันตอบุคคลภายนอกที่เขามาหลอกลวง ขาดความรูความ
เขาใจ และมิไดศึกษาระเบียบการปฏิบัติหนาที่ของทางราชการใหถี่ถวน ทั้งผูกระทําความผิดวินัยทั้งหมดได
บรรเทาเยียวยาโดยชดใชคาเสียหายใหแกเทศบาลครบถวนแลว อันเปนการแสดงความรับผิดชอบในการที่ตนได
กระทํ า นั้น แลว ประกอบกั บบุ คคลทั้งสามไดปฏิ บั ติร าชการมาเปนเวลานาน และเปนคุณประโยชนแกทาง
ราชการมาพอสมควร คณะกรรมการจึงมีมติวา ผูกระทําผิดวินัยทั้งหมดยังไมสมควรไดรับโทษสถานใด แตมี
ความเห็นวาควรมีหนังสือเปนลายลักษณอักษรแจงกําชับให นายนิคม สุทธิทองแท , นายชูชาติ เกิดปราโมทย
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- ๒๘ และหนังสือวากลาวตักเตือนนายณรงค นาคนงนุช ใหตั้งใจปฏิบัติราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของ
ทางราชการ มติ ครม. และนโยบายของรั ฐ ทั้ งจั ก ตองปฏิ บั ติ ห นาที่ ร าชการดวยความอุ ต สาหะ เอาใจใส
ระมัดระวัง รักษาประโยชนของทางราชการโดยเครงครัด และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ ทั้งนี้
เพื่ อ ประโยชนของทางราชการตอไป นายกเทศบาลเมื อ งประจวบคี รี ขั น ธ พิ จ ารณาแลวเห็ น ชอบตามที่
คณะกรรมการสอบสวนเสนอ (สําหรับนายนิคม สุทธิทองแท ไดโอนยายเปลี่ยนสังกัด เมื่อเทศบาลไดสอบสวนเสร็จ
ไดสงสํ า นวนไปใหตนสั ง กั ด ใหม เทศบาลตํ า บลยางเนิ้ ง พิ จ ารณาตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งานเทศบาลเมื อ ง
ประจวบคีรีขันธ ที่ ปข 52006/2279 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 แลว)
ขอระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ เรื่ อ ง
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
ขอ ๙ พนักงานเทศบาลตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส
ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
การประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
๒. หนังสือแนวทางการลงโทษขาราชการพลเรือนตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535
ลักษณะความผิด “ไมอุตสาหะและไมเอาใจใสรักษาประโยชนของทางราชการ”
โทษ ขั้นต่ํา ภาคทัณฑ ขั้นสูง ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
ลักษณะความผิด “ประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ”
โทษ ขั้นต่ํา ภาคทัณฑ ขั้นสูง ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
ลักษณะความผิด “ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง”
โทษ ปลดออก
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
คณะอนุ ก รรมการ ฯ พิ จ ารณาจากขอเท็ จ จริ ง ตามผลการสอบสวนประกอบขอ
กฎหมายที่เกี่ยวของแลวเห็นวา การมีหนังสือเปนลายลักษณอักษรแจงกําชับใหผูกระทําผิดวินัยทั้งหมดตั้งใจ
ปฏิบัติราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติ ครม. และนโยบายของรัฐทั้งจักตองปฏิบัติ
หนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวัง รักษาประโยชนของทางราชการโดยเครงครัดและตองไม
ประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ จึงเหมาะสมถูกตองตามหลักเกณฑแลว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ
- คณะกรรมการฯ ไดมีการอภิปรายเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางวินัยของพนักงาน
เทศบาลทั้ง 2 ราย จากผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ และจากเอกสารประกอบสํานวนการสอบสวน
ของกรรมการสอบขอเท็จจริงแลว ยังไมมีขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาในการสงมอบวิทยุสื่อสารทั้ง 20 เครื่อง
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- ๒๙ วาไดสงมอบครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 หางกันกี่วัน จึงไดมอบใหฝายเลขานุการฯ ไปหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันเวลาใน
การสงมอบวิทยุสื่อสารดังกลาว แลวนํามาเสนอ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาในครั้งถัดไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ใหฝายเลขานุการฯ ไปหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันเวลาในการสงมอบวิทยุสื่อสาร
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 แลวนํามาเสนอ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาในครั้งถัดไป
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ไมมี

ปดประชุม เวลา ๑6.15 น.
(ลงชื่อ)

เนาวรัตน สิงหเล็ก
ผูจดรายงานการประชุม
(นางเนาวรัตน สิงหเล็ก)
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ศราวุธ อินทะเสม ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายศราวุธ อินทะเสม)
หัวหนากลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
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