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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.4๐ น.
กอนเริ่ มประชุ ม เลขานุ การแจงในที่ป ระชุมทราบวาวัน นี้ผูวาราชการจังหวัด และรองผูวา
ราชการจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายติดราชการไมสามารถเขารวมประชุมได ที่ประชุมไดมีมติ
คัดเลือกใหปลัดจังหวัดทําหนาที่ประธานในที่ประชุมแทน
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
การประชุ ม ในวั น นี้ผู ว า ราชการจั ง หวั ด และรองผู ว า ราชการที่ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
มอบหมายติ ดราชการไม ส ามารถเขารว มประชุมได ขอขอบคุ ณกรรมการทุกทานที่คัดเลือกผมเปน
ประธาน ซึ่งจะไดประชุมตามวาระที่ฝายเลขานุการไดกําหนดไวตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน ๒๕60
- หนาที่ 29 บรรทัดที่ 22 จาก “เสื่อเสีย” เปน “เสื่อมเสีย”
มติที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานผลการดําเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว
ผูชวยเลขานุการ
ตามที ่ค ณะกรรมการพนัก งานสว นตํ า บลจัง หวัด ประจวบคีร ีข ัน ธ ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/๒๕60 เมื่อวันที่ 27 เมษายน ๒๕60 มีมติเห็นชอบให อบต. ดําเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในเรื่องตาง ๆ ฝายเลขาฯ ขอสรุปผลการดําเนินการที่ไดดําเนินการไปแลว เพื่อใหที่
ประชุมรับทราบ ดังนี้
๑. การเลื่ อนระดับ และแตง ตั้งพนั กงานสว นตําบลให ดํารงตําแหนง ที่สูง ขึ้น ใน
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ จํานวน 3 ราย
ไดแจงให อบต.ทรายทอง, อบต.หนองตาแตม และ อบต.นาหูกวาง ทราบเพื่อดําเนินการจัดทําคําสั่งเลื่อน
ระดับแลว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 28 เมษายน ๒๕60
2. การโอนพนักงานสว นตํ าบล จํานวน 4 ราย ได แจ งมติ ให อบต.ทั บ สะแก,
อบต.นาหูกวาง และ อบต.พงศประศาสน ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งใหโอน/รับโอนพนักงานสวนตําบล และสง
ตัวเดินทางไปรับตําแหนงใหมแลว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 28 เมษายน ๒๕60
3. พนั กงานจ างขอลาออกจากราชการ จํ านวน 11 ราย ได แจ งให อบต.คลองวาฬ,
อบต.อาวนอย, อบต.หวยทราย, อบต.อางทอง, อบต.ธงชัย, อบต.วังกพง, อบต.ปากน้ําปราณ, อบต.ไรเกา,
อบต.หาดขาม และ อบต.ทรายทอง ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งใหพนักงานสวนตําบลลาออกจากราชการแลว ตาม
หนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 28 เมษายน ๒๕60
4. การจางพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 30 ราย ไดแจงให
อบต.คลองวาฬ, อบต.อาวนอย, อบต.หินเหล็กไฟ, อบต.บึงนคร, อบต.ทับสะแก, อบต.นาหูกวาง, อบต.ชางแรก, อบต.วังก
พง, อบต.ปากน้ํ าปราณ, อบต.ทรายทอง และ อบต.แมรําพึง ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งจางแล ว ตามหนังสือ
จังหวัดฯ ลงวันที่ 28 เมษายน ๒๕60
5. การปรับปรุงแผนอัตรากําลังพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 3 ป (พ.ศ. 25582560) จํานวน 4 อบต. ไดแจงให อบต.ปราณบุรี, อบต.เขาลาน, อบต.ศิลาลอย และ อบต.เขาแดง
ดําเนินการประกาศปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปแลว
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6. การประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูดํารงตําแหนง
ครูผูดูแลเด็กกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู จํานวน 2 ราย ไดแจงให อบต.พงศประศาสน ทราบเพื่อจัดทํา
คําสั่งแตงตั้งผูผานการประเมินใหดํารงตําแหนงครูแลว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 28 เมษายน ๒๕60
7. การนํ า คุ ณ วุ ฒ ปริ ญ ญาโทมาเที ย บเป น ประสบการณ ก ารบริ ห ารเพื่ อ ลด
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงบริหาร จํานวน 2 อบต. อยูระหวางแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ ตรวจ
ประเมินผลตัวชี้วัดการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษโดยไมตองสอบแขงขัน ไดแจงให อบต.หนองตาแตม ทราบ
เพื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ แลว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 28 เมษายน 2560
9. การดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง จํานวน 2 ราย ได
แจงมติให อบต.บึงนคร และ อบต.ปากน้ําปราณ ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งลงโทษแลว ตามหนังสือจังหวัดฯ
ลงวันที่ 28 เมษายน 2560
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 การสงรายงานการดําเนินการทางวินัย
ตามที่ ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559
ได มี ม ติ ใ ห เ ลขานุ ก ารคณะกรรมการพนั ก งานส ว นตํ า บล ส ง รายงานการดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ไปให
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการ พิ จ ารณาทํา ความเห็ น
เสนอก อ นการพิ จารณาและมี มติ ของคณะกรรมการพนั กงานสวนตํ าบล ตามนั ยข อ 87 วรรคสาม
แหงประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อ ง หลั กเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินั ย
พ.ศ.2559 นั้น
ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัด ไดรับรายงานการดําเนินการทางวินัยพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจางของ อบต.หวยสัตวใหญ และ อบต.ปากน้ําปราณ และไดจัดสงรายงานให
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการวินัย และการใหออกจากราชการแลว ดังนี้
1. อบต.หวยสัตวใหญ รายงานการสอบสวนวินัยนางศิริรัตน สุดแสง ตําแหนง
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน เมื่อครั้งดํารงตําแหนงหัวหนาสวนการคลัง อบต.หวยสัตวใหญ
ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยกรณีหักเงินกูสวัสดิการธนาคารออมสินของนายอดิเรก แสนสุข ในเดือน
มกราคม –กุมภาพันธ 2557 แลวไมนํา สง เงิน ใหกับ ธนาคารออมสิน เปน เงิน 11,199.80 บาท
จนเปน เหตุใ หธ นาคารออมสิน ทวงถาม โดย อบต.หวยสัตวใหญ ไดตั้งกรรมการสอบสวนแลวเห็นวา
ผูถูกกลาวหาไดหักเงินสวัสดิการดังกลาวไวจริงแตไมนําสงเงินใหกับธนาคารตามกําหนด นําสงธนาคารลาชา
พฤติการณถือไดวาเปนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหตนเองไดประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอ
หนาที่ราชการ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง สมควรไดรับโทษไลออก ซึ่งนายก อบต.หวยสัตวใหญ พิจารณา
แลวเห็นชอบดวยกับที่คณะกรรมการสอบสวนเสนอ
2. อบต.ปากน้ําปราณ รายงานการสอบสวนความผิดทางวินัย นางสาวพัช รา
จันทรทัดสวาง ตําแหนงคนงานทั่วไป สังกัดกองคลัง กรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
เนื่องจากเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมขยะจากสถานประกอบการจํานวน 3 แหง ประกอบดวย คอนโด
ปราณนภา, ปรีปุราณ รีสอรท, หัวปรี เรซีบีซ รีสอรท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 68,200 บาท โดยไมนําสงคลัง
อบต.ปากน้ําปราณ และมีมูล ถูกกลาวหาวากระทําผิด วินัย อยางรายแรงกรณีขาดราชการติด ตอกั น
หนา ๓ จาก 33

-๔-

เกินกวา 7 วัน โดยไมมีเหตุอันสมควร โดย อบต.ปากน้ําปราณ ไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อยางรายแรงกับพนักงานจางรายดังกลาวแลวเห็นวาไดกระทําผิดตามขอกลาวหาจริงเห็นควรลงโทษ
ขั้นไลออกจากราชการ ซึ่ง นายก อบต.ปากน้ําปราณ พิจารณาสํานวนการสอบสวนแลวมีความเห็นควร
ลงโทษไลออก ตามที่คณะกรรมการสอบสวนเสนอ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.3 การรับโอนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน
ตามที่หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2557 มีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่
8/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 โดยกําหนดให ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เขามาทําหนาที่ในกรณีที่
มี เ หตุ ผ ลความจํ า เป น เพื่ อให การบริ ห ารงานบุ คคลขององคกรปกครองส ว นท องถิ่ น และการปฏิ บั ติ
ราชการของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ หรือเพื่อแกไขปญหาความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระหวางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่นหรือผูนําชุมชน
และไมสามารถดําเนินการโอนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามหลักความสมัครใจได ให ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณาและมีมติใหขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นโอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นได นั้น
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุ มครั้ งที่ 1/2560 เมื่ อวั นที่ 27 กุ มภาพันธ
2560 ไดพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหมีขอมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาว
ดวยความรอบคอบ ถูกตองและเปนธรรมกับทุกฝาย จึงกําหนดแนวทางการดําเนินการสรุปได ดังนี้
1. หากองคกรปกครองส วนท องถิ่ น ขาราชการหรื อพนั กงานส วนท องถิ่นหรือผู
กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ฝายใดฝายหนึ่งประสงคจะให ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. มีมติโอน
สับเปลี่ยนตามความในคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 8/2560 ก็ใหแจงความประสงคหรือยื่น
คํารองตอ 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 แตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง
ประกอบดวย
- 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
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ใหคณะอนุกรรมการมีหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน นับ
แตวันไดรับทราบคําสั่ง และให ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด เสนอความเห็นแนวทางแกไขปญหา
ตามที่เห็นสมควรแลวรายงานผลพรอมเอกสารหลักฐาน ให ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เพื่อประกอบการ
พิจารณาตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3..4 ขอยกเลิกการขอกําหนดตําแหนงรองปลัด อบต.
ตามที่ อบต.ทับใต ได รายงานขอกําหนดตํ าแหน งรองปลั ด อบต.(นั กบริ หารงาน
ทองถิ่น ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา เพื่อทําหนาที่ชวยเหลือปลัด อบต. ในการกลั่นกรองงานของสวน
ราชการตามที่ปลัด อบต. มอบหมายนั้น
อบต.ทับ ใต รายงานขอยกเลิก การขอกํา หนดตํา แหนง รองปลัด อบต.(นัก
บริหารงานทองถิ่น ระดับตน) เนื่องจากไดตรวจสอบการตราขอบัญญัติเพื่อการลงทุนในปงบประมาณ 2559
ที่ ผ า นมาซึ่ ง กํ า หนดว า ต องมี สั ดส ว นไมต่ํ ากวา รอ ยละ 20 แลว คลาดเคลื่ อนโดยไดนํ ารายการโอน
งบประมาณรายจา ยที่มีก ารโอนในภายหลัง ไปรวมดว ยจึง ทํา ใหมีร ายจา ยเพื่อ การลงทุน คิด เปน
รอ ยละ 20.23 แตขอเท็จจริงในการตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2559 อบต.ทับใต
ตราขอบัญญัติมีงบลงทุนคิดเปนรอยละ 19.03 ซึ่งไมถึงรอยละ 20 จึงไมผานเกณฑพื้นฐานในการขอ
กําหนดตําแหนงดังกลาว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องการเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นใน
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
ผู ช ว ยเลขานุ ก าร
อบต.แสงอรุณ อบต.นาหูกวาง อําเภอทับสะแก, อบต.ชัยเกษม อําเภอบางสะพาน
และ อบต.หินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน ความเห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารง
ตําแหนงที่สูงขึ้นในระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ จํานวน 6 ราย ดังนี้
๑. อบต.แสงอรุณ ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้ง นางศันสนีย เรืองฤทธิ์
วุฒิ บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ขั้น 15,440 บาท เลขที่ตําแหนง
2๙-๓-๐4-4203-๐๐๑ กองคลัง ซึ่งไดดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง สายงานเริ่มตนจากระดับ ๑ และ
ระดับ ๒ และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานดาน
พั ส ดุ หรื องานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข องมาแล ว 8 ป 5 เดือ น (วัน ที่ 24 พ.ย.51 – 26 เม.ย.60) ผ า นการ
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผูบังคับบัญชาตามหลักเกณฑที่
กําหนด ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตําแหนง เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน ขั้น ๑5,880 บาท
เลขที่ตําแหนงเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 26 เมษายน ๒๕60
2. อบต.นาหูกวาง ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้ง นางสาวสุดาทิพย
อุบลกาญจน วุฒิ วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน) ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ขั้น 23,340 บาท
เลขที่ตําแหนง 2๙-๓-๐6-3601-๐๐๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ซึ่งไดรับคุณวุฒิปริญญาตรีที่
ตรงกั บ สายงานและดํ ารงตํา แหน งไมต่ํากวาในระดั บ 3 ในสายงานที่ เกี่ยวข องเกื้อกูล กั น และดํารง
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ตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 และตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลา
รวมกันในการปฏิบัติงานดานวิชาการสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว 6 ป - เดือน (วันที่ 1 ก.พ.53–
1 พ.ค.60) โดยระยะเวลาตั้งแต 1 ก.พ.53 – 17 ก.ค.55 นํามานับรวมเปนระยะเวลาที่ เกี่ยวของ
เกื้อกูลกันไดครึ่งหนึ่งตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว33 ลงวันที่ 25
กุมภาพั น ธ 2548 ผ านการประเมิ น ผลงานจากคณะกรรมการและประเมิน คุ ณลั กษณะบุ คคลจาก
ผูบังคับบัญชาตามหลักเกณฑที่กําหนดใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ ขั้น ๒3,550 บาท เลขที่ตําแหนงเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕60
3. อบต.ชั ย เกษม ขอความเห็ น ชอบเลื่ อนระดั บ และแต ง ตั้ ง นางสาววิ ช ดา
ประชุมทอง วุฒิ บธ.บ. (การบัญชี) ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ขั้น 22,230 บาท
เลขที่ตําแหนง 2๙-๓-12-3205-๐๐๑ หนวยตรวจสอบภายใน ซึ่งไดดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตน
จากระดับ 3 และตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงาน
ดานวิชาการตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว 6 ป - เดือน (วันที่ 1 พ.ค.54–5 พ.ค.60)
ผ า นการประเมิ น ผลงานจากคณะกรรมการและประเมิ น คุ ณลั กษณะบุ ค คลจากผู บั งคั บ บั ญชาตาม
หลักเกณฑที่กําหนดใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
ขั้น ๒2,620 บาท เลขที่ตําแหนงเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 5 พฤษภาคม ๒๕60
4. อบต.หินเหล็กไฟ ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้งพนั กงานสว น
ตําบลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น จํานวน 3 ราย ดังนี้
4.1 ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้ง นางสาวศุภิสรา สิงหเสนา
วุฒิ น.บ. (นิติศาสตร) ตําแหนง นิติกรปฏิบัติการ ขั้น 22,980 บาท เลขที่ตําแหนง 2๙-๓-๐1-3105-๐๐๑
สํานักงานปลัด อบต. ซึ่งไดดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 และตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานดานนิติการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ มาแลว 6 ป 1 เดือน
(วันที่ 1 เม.ย.54 – 11 พ.ค.60 ผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะ
บุคคลจากผูบังคับบัญชาตามหลักเกณฑที่กําหนดใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตําแหนง นิติกร
ชํานาญการ ขั้น ๒3,080 บาท เลขที่ตําแหนงเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 11 พฤษภาคม ๒๕60
4.2 ขอความเห็ น ชอบเลื่ อนระดั บ และแต ง ตั้ ง นางสาวนฤมล หิมโสภา
วุฒิ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติการ ขั้น 12,970 บาท เลขที่ตําแหนง
2๙-๓-๐6-4101-๐๐๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ซึ่งไดดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง สาย
งานเริ่มตนจากระดับ ๑ และระดับ ๒ และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลา
รวมกันในการปฏิบัติงานดานธุรการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ มาแลว 4 ป 3 เดือน (วันที่ 1 ก.พ.56 –
8 พ.ค.60) ผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผูบังคับบัญชา
ตามหลักเกณฑที่กําหนด ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ขั้น ๑3,470 บาท เลขที่ตําแหนงเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕60
4.3 ขอความเห็ น ชอบเลื่ อ นระดั บ และแต ง ตั้ ง นางสั น ทนา เป ก ทอง
วุฒิ ค.บ. (การประถมศึกษา) ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติการ ขั้น 17,270 บาท เลขที่ตําแหนง
2๙-๓-๐8-4101-๐๐๑ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งไดดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง
สายงานเริ่มตนจากระดับ ๑ และระดับ ๒ และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลา
รวมกันในการปฏิบัติงานดานธุรการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ มาแลว 8 ป 4 เดือน (วันที่ 5 ม.ค.52 –
8 พ.ค.60) ผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผูบังคับบัญชา
ตามหลักเกณฑที่กําหนด ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ขั้น ๑7,310 บาท เลขที่ตําแหนงเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕60
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ขอระเบียบ
๑. หนัง สือ สํา นัก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๕
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระบบแทง
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจงซักซอมแนวทางการเลื่อนระดับ การ
ได รั บเงิ นประจํ าตํ าแหน งประเภทวิชาการ ระดั บชํานาญการในสายงานวิ ชาชีพ และการเบิ กจ ายเงิ น
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน กรณีการเลื่อนระดับครั้งแรกของตําแหนงแตละประเภทตําแหนง เชน
การเลื่อนระดับประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงาน ไประดับชํานาญงาน ใหใชวิธีการประเมินผลงานโดยใช
หลักเกณฑการเลื่อนระดับนอกระดับควบของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๑ และระดับ ๒ และเทียบระดับ
ตําแหนงจากระบบซีเปนระบบแทงตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๐
ลงวัน ที ่ ๑๕ กัน ยายน ๒๕๕๘ เรื ่อ ง มาตรฐานทั ่ว ไปเกี ่ย วกับ อัต ราตํ า แหนง และมาตรฐานของ
ตําแหนง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอนุโลม
๒. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๐ ลงวัน ที่
๑๕ กัน ยายน ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัต ราตํา แหนงและมาตรฐานของตําแหนง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
การเลื่อนในระดับชํานาญงาน
ดํ ารงตํ าแหน งหรื อเคยดํ ารงตํ าแหน งสายงานเริ่ มต นจากระดั บ ๑/๒ และ
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยตองมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของตําแหนงที่
จะแตงตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
๑. ไมนอยกวา ๖ ป สําหรับผูมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยาง
อื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
๒. ไมนอยกวา ๕ ป สําหรับผูมีประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยาง
อื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
๓. ไมนอยกวา ๔ ป สําหรับผูมีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยาง
อื่นที่เทียบได ไม ต่ํากวานี้ในสาขาวิชาหรื อทางที่ตรงตามคุ ณสมบั ติ เฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
การเลื่อนในระดับชํานาญการ
ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงสําหรับสายงานเริ่มตนจากระดับ ๓ และ
ประเภทวิช าการระดับ ปฏิบั ติการ โดยตองมี ระยะเวลารวมกัน ในการปฏิ บัติ งานในลั กษณะงานของ
ตําแหนงที่จะแตงตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
๑. ไมนอยกวา ๖ ป สําหรับผูมีปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
๒. ไมนอยกวา ๔ ป สําหรับผูมีปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
๓. ไมนอยกวา ๒ ป สําหรับผูมีปริญญาเอก หรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไม
ต่ํากวานี้ ในสาขาวิช าหรื อทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตํ าแหนงที่ จะแตงตั้ งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
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๓. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕
และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๑๙๐ การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนง
ที่กําหนด เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ในตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๑ และระดับ ๒ ....ฯลฯ
ขอ ๑๙๑ การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนง
ที่กําหนด เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ในตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๓ …..ฯลฯ
ความเห็นของฝายเลขาฯ
ฝายเลขานุการ ไดตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานสวนตําบลดังกลาวแลว
มีคุณสมบัติครบถวนทั้งระยะเวลาในการดํารงตําแหนง อัตราเงินเดือน และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ที่ใชในการเลื่อนระดับประกอบกับไดผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการประเมินผลงานแลว
จึงเห็นวา ผูขอเลื่อนระดับดังกลาวมีคุณสมบัติครบถวนสามารถเลื่อนระดับตามที่ขอความเห็นชอบได
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
๔.2 เรื่องการยายพนักงานสวนตําบล

ผูชวยเลขานุการ
อบต.ทับใต และ อบต.หนองพลับ อําเภอหัวหิน ขอความเห็นชอบยาย
พนักงานสวนตําบล จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. อบต.ทับใต ขอความเห็นชอบยาย นางสาวนิภา น้ํากลั่น วุฒิ ปวส.(คอมพิวเตอร
ธุรกิจ) ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน ขั้น 14,070 บาท เลขที่ตําแหนง 29-3-044204-๐๐1 กองคลัง ซึ่งผานการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงจากผูบังคับบัญชาไดคะแนน
ไมต่ํากวารอยละ 60 ใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ขั้น 14,030 บาท เลขที่ตําแหนง
29-3-01-4101-๐๐1 สํานักงานปลัด อบต. อบต.ทับใต (ผูขอยายเปลี่ยนสายงานสมัครใจลดไป
ดํารงตําแหนงในระดับ ที่ต่ํากวาเดิ ม เนื่องจากมีร ะยะเวลาขั้ นต่ํ าในการดํารงตํ าแหนงในสายงานเจ า
พนักงานธุรการไมครบ 4 ป)
2. อบต.หนองพลับ ขอความเห็นชอบยาย นางฐิวรรณดี วงศาวณิชยกิจ วุฒิ รป.บ.
(รัฐประศาสนศาสตร) ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ขั้น 15,140 บาท เลขที่ตําแหนง 29-311-4101-๐๐2 กองชาง ผูสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานตําแหนงประเภททั่วไป เปนตําแหนงประเภท
วิชาการ ในตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ไดลําดับที่ ๑ ตามประกาศ อบต.หนองพลับ
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕60 ใหดํารงตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ขั้น 15,420 บาท
เลขที่ตําแหนง 29-3-01-3103-๐๐1 สํานักงานปลัด อบต. อบต.หนองพลับ
ขอกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนัก งานสวนตําบลจังหวัด ประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๒๔
ตุลาคม ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๑๕๔ การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงอีกตําแหนงหนึ่ง ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในประเภท
และระดับเดียวกันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ดังตอไปนี้
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(๑) กรณีการยายไปดํารงตําแหนงประเภทและระดับเดียวกันที่วางในแผน
อัตรากําลังสามป ผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
(๒) กรณีการยายสับเปลี่ยนตําแหนงกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผูนั้น
ตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
ขอ ๑๕๖ การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารง
ตําแหน งในสายงานและประเภทเดิ ม ใหสั่งยายไปแตงตั้ งใหดํ ารงตําแหนงในระดับเดิมและใหไดรับ
เงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ ตองเปนตําแหนงวางในแผนอัตรากําลังสามป หรือเปนการยายสับเปลี่ยนใน
ตําแหนงเดียวกัน
ขอ ๑๕๗ การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน หรือประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน ใหกระทํา
ไดในกรณีเปนตําแหนงประเภทและระดับเดียวกัน ใหสั่งยายไปดํารงตําแหนงสายงานอื่นนั้นในประเภท
และระดับเดียวกัน โดยใหไดรับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ พนักงานสวนตําบลผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นแตไมจําตองเปนผูไดป ฏิบัติร าชการเกี่ย วกับ งานนั้น หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมากอน และใหดําเนินการดังนี้
(1) พนักงานสวนตําบลผูจะขอรับการแตงตั้งเสนอคํา รอ งขอยา ยไปดํา รง
ตําแหนงในสายงานอื่นนั้น ใหใชแบบประเมินตามที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนด
(2) ใหผูบังคับ บัญชาของผูขอรับ การแตงตั้ง ไดแก ผูอํา นวยการกองหรือ
เทียบเทา ปลัดองคการบริห ารสว นตําบล และนายกองคการบริห ารสว นตําบล ประเมิน บุคคลเพื่อ
ความเหมาะสมกับตําแหนงของสายงานที่จะแตงตั้งใหมตามแบบประเมิน ฯลฯ
ขอ ๑๕๘ กรณีการยายพนักงานสวนตําบลที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น และปจจุบัน
ไมไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป หากจะยายพนักงานสวนตําบลผูนั้นไป
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไปผูนั้นจะตองเปนผูที่สอบแขงขันหรือ
สอบคัดเลือกไดในตําแหนงซึ่งอยูในสายงานที่จะยายและบัญชีการสอบแขงขันไดหรือสอบคัดเลือกยังไม
ถูกยกเลิกดวย ฯลฯ
ขอ 161 การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงใดไปแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในสายงาน ประเภทที่แตกตางจากเดิมและระดับที่ต่ํากวาเดิม หรือยายพนักงานสวนตําบลใน
ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่นหรือประเภทบริหารทองถิ่นหรือสายงานผูบริหารสถานศึกษา ไป
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการ ใหกระทําไดตอเมื่อพนักงานสวนตําบลผูนั้น
ตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งและผูนั้นตองสมัครใจ และไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
ในการยายพนักงานสวนตําบลตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
ตองพิจารณาโดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเปนและประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ โดยใหไดรับเงินเดือนตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลเรื่องการใหพนักงานสวนตําบลไดรับเงินเดือน
ความเห็นของฝายเลขาฯ
ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบแลวเห็นวาการยายเปลี่ยนสายงานพนักงานสว น
ตําบลดังกลาวขางตนไดดําเนินการถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนด ผูขอยายมีคุณวุฒิตรงกับตําแหนงที่
ขอยาย และกรณีการย ายจากผลการสอบคัดเลือก ผูขอยายเปนผูส อบคัดเลือกไดตามหลักเกณฑที่
กําหนด ประกอบกับไดตรวจสอบแลว องคการบริหารสวนตําบลมีตําแหนงวางในตําแหนงที่ขอยาย
เห็นควรใหพนักงานสวนตําบลยายเปลี่ยนสายงานได
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 24 พฤษภาคม ๒๕60
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๔.3 เรื่องการโอนพนักงานสวนตําบล
ผูชวยเลขานุการ
อบต.ชางแรก อําเภอบางสะพานนอย ขอความเห็นชอบรับโอน นางสาวแอนนา
ถ ว ยทอง ตํ า แหน ง เจ า พนั กงานธุร การปฏิบัติงาน ขั้ น 12,970 บาท เลขที่ตําแหนง 11-๓-๐14101-0๐1 สํ า นั ก งานปลั ด อบต. อบต.รั บ ร อ อํ า เภอท า แซะ จั ง หวั ด ชุ ม พร มาดํ า รงตํ า แหน ง
เจ าพนั กงานธุ รการปฏิ บั ติ งาน ขั้ น 12,970 บาท เลขที่ ตําแหน ง ๒๙-๓-01-4101-๐๐1 สํ านั กงาน
ปลัด อบต. อบต.ชางแรก อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย อบต.ชางแรก ยินดีรับโอน
พนักงานสวนตําบลดังกลาว และ อบต.รับรอ ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน (ผูขอโอนประสงค
ขอโอนเพื่อดูแลบิดา-มารดาและครอบครัว อบต.ชางแรก มีตําแหนงเจาพนักงานธุรการวาง ประกอบกับ
สํานักงานปลัด ไมมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานธุรการ และไดพิจารณาแลวผูขอโอนมีความรูความสามารถ)
ขอกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อน ไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๑๖๔ การโอนพนักงานสวนตําบลจากองคการบริหารสวนตําบลหนึ่ง
ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสวนตําบล....ฯลฯ
ขอ ๑๗๕ ภายใตบังคับขอ ๑๖๔ เพื่อประโยชนแกราชการ....ฯลฯ
ความเห็นของฝายเลขาฯ
ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบแลว การโอนของพนักงานสวนตํ าบลดังกลาว ไดยื่ น
คํารองขอโอนและตําแหนงที่โอน ถูกตอง ประกอบกับหนวยงานตนสังกัดยินดีใหโอน และ อบต. ที่จะรับ
โอนยินดีรับโอน จึงเห็นวาการดําเนินการถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดแลวเห็นควรใหโอนไดตามความ
ประสงค
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 24 พฤษภาคม 2๕60
๔.4 เรื่องการรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่น ขาราชการประเภทอื่น มาบรรจุแตงตั้ง
เปนพนักงานสวนตําบล
ผูชวยเลขานุการ
อบต.ทับใต อบต.หวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน และ อบต.อาวนอย อําเภอเมืองฯ
ขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่น มาบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล จํานวน 4 ราย
ดังนี้
1. อบต.ทับใต ขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานทองถิ่นอื่นมาบรรจุแตงตั้งเปน
พนักงานสวนตําบล จํานวน 2 ราย ดังนี้
1.1 ขอความเห็ น ชอบรั บ โอน นายถนอมศั ก ดิ์ มากชุ ม โค วุ ฒิ วท.บ.
(สาธารณสุ ข ชุ ม ชน) พนั กงานเทศบาลสามั ญ ตํ าแหน ง ผู อํ านวยการกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล อม
(นั กบริ ห ารงานสาธารณสุ ข ระดั บ ต น) ขั้ น 30,220 บาท เลขที่ ตํ าแหน ง ๒๙-๒-๐6-2104-๐๐๑
กองสาธารณสุ ขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวั ดประจวบคีรี ขันธ มาดํารง
ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน) ขั้น 30,220 บาท
เลขที่ตําแหนง ๒๙-๓-๐6-2104-๐๐๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต.ทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ โดย อบต.ทับใต ยินดีรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญดังกลาว และเทศบาลตําบลหนองพลับ
ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน (หาประสบการณ)
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1.2 ขอความเห็ น ชอบรั บ โอน นางสาวเสาวคนธ ลุ น ละวงษ บธ.บ.
(การบัญชี) พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)
ขั้น 29,680 บาท เลขที่ตําแหนง 08-๒-๐4-2102-๐๐2 กองคลัง เทศบาลตําบลทาบุญมี อําเภอเกาะจันทร
จังหวัดชลบุรี มาดํารงตําแหนง หัวหนาฝายการเงิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) ขั้น 29,680 บาท เลขที่
ตําแหนง ๒๙-๓-๐4-2102-๐๐2 กอคลัง อบต.ทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย อบต.ทับใต
ยินดีรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญดังกลาว และเทศบาลตําบลทาบุญมี ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการ
ใหโอน (หาประสบการณ)
2. อบต.หวยสัตวใหญ ขอความเห็นชอบรับโอน นางสาวณยา ศุภสุนทราธร
วุฒิ บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร) พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหนง เจาพนักงานการคลัง ขั้น 13,760 บาท
เลขที่ตําแหนง 4๙-๒-๐4-4202-๐๐๑ กองคลัง เทศบาลตําบลมะขามคู อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
มาดํ า รงตํ า แหน ง เจ า พนั ก งานพั ส ดุ ขั้ น 13,760 บาท เลขที่ ตํ า แหน ง ๒๙-๓-๐4-4203-๐๐๑
กองคลัง อบต.หวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย อบต.หวยสัตวใหญ ยินดีรับโอน
พนักงานเทศบาลสามัญดังกลาว และเทศบาลตําบลมะขามคู ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน
(หาประสบการณ และศึกษาตอ)
3. อบต.อ า วน อย ขอความเห็ น ชอบรั บ โอน นางสาวอารี รั ต น โตมอญ
วุ ฒิ บธ.บ.(การบั ญชี ) ข าราชการพลเรื อนสามั ญ ตํ าแหน ง เจ าพนั กงานการเงิ นและบั ญชี ปฏิ บั ติ งาน
ขั้น 15,480 บาท (1 ต.ค.2559) เลขที่ตําแหนง 520 ฝายบริหารทั่วไป สํานักฟนฟูและพัฒนาพื้นที่
อนุ รั ก ษ กรมอุ ท ยานแห งชาติ สั ต วป า และพัน ธุพื ช มาดํ า รงตํ าแหน ง เจ า พนั ก งานจั ด เก็ บ รายได
ปฏิ บั ติ ง าน ขั้ น 15,440 บาท เลขที่ ตํ า แหน ง ๒๙-๓-๐4-4204-๐๐2 กองคลั ง อบต.อ า วน อ ย
อําเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ โดย อบต.อาวนอย ยินดีรับโอนขาราชการพลเรือนสามัญดังกลาว
และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน (กลับภูมิลําเนา
และดูแลบิดา มารดา และครอบครัว)
ขอกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคี รีขันธ เรื่อง
หลั กเกณฑ และเงื่อนไขเกี่ ยวกั บการบริหารงานบุ คคลของพนักงานส วนตําบล ลงวันที่ ๒๔ ตุ ลาคม ๒๕๔๕
และที่แกไขเพิ่มเติม
ข อ ๑๘๐ ในกรณีอ งค การบริห ารสว นตํ าบลมี เหตุผ ลและความจํา เป น
อยางยิ่ง เพื่อประโยชนแกราชการองคการบริหารสวนตําบลอาจขอรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือ
ขาราชการประเภทอื่นที่ไมใชขาราชการการเมืองหรือขาราชการวิสามัญ ที่มีความประสงคจะขอโอนมา
แตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบลในตําแหนงผูปฏิบัติงาน ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ฯลฯ
ขอ ๑๘๑ การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่นหรือการรับโอนขาราชการ
ประเภทอื่นมาบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบลตามขอ ๑๗๙ และขอ ๑๘๐ ใหประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งใหรับโอนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสวน
ตําบลแลวใหมีหนังสือแจงการรับโอนใหสวนราชการสังกัดเดิมของผูที่จะโอนออกคําสั่งใหผูนั้นพนจาก
ตําแหนงและหนาที่ ทั้งนี้ใหกําหนดวันที่ในคําสั่งรับโอนและคําสั่งใหพนจากตําแหนงเปนวันเดียวกัน
การออกคํ า สั่ ง รั บ โอนและแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ในองค ก ารบริ ห าร
สวนตําบลตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ใหความเห็นชอบกอน
ขอ ๑๘๒ การรับโอนพนักงานส วนทองถิ่นอื่น หรือการรับโอนขาราชการ
ประเภทอื่นมาบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบลตองอยูภายใตหลักเกณฑ ฯลฯ
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ความเห็นของฝายเลขาฯ
ฝ า ยเลขาฯ ได ต รวจสอบแล ว การรั บ โอนพนั ก งานเทศบาล และข า ราชการ
พลเรื อนสามั ญดังกล า ว ผูขอโอนไดยื่นคํารองขอโอนดว ยความสมัครใจ และตํ าแหน งที่ รั บโอนเปน
ตําแหนงวาง ประกอบกับหนวยงานตนสังกัดยินดีใหโอน และ อบต. ที่จะรับโอนมีเหตุผลความจําเปน
ยินดีรับโอน จึงเห็นควรใหรับโอนไดตามความประสงค
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 24 พฤษภาคม ๒๕60
๔.5 เรื่อง พนักงานจางขอลาออกจากราชการ
ผูชวยเลขานุการ
อบต.แสงอรุณ อบต.นาหูกวาง อําเภอทับสะแก, อบต.ไชยราช อําเภอบางสะพานนอย,
อบต.ศิลาลอย อําเภอปราณบุรี และ อบต.ทองมงคล อบต.ธงชัย อําเภอบางสะพาน ขอความเห็นชอบให
พนักงานจางลาออกจากราชการ จํานวน 7 ราย ดังนี้
๑. อบต.แสงอรุณ ขอความเห็นชอบให นายเรวัตร สุขสี พนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา คาตอบแทน ๑4,940 บาท กองชาง ขอลาออกจากราชการ เนื่องจาก
ประกอบธุรกิจสวนตัว ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออก วันที่ 11 เมษายน ๒๕60
นายก อบต. อนุญาตใหยื่นหนังสือลาออกลวงหนานอยกวา ๓๐ วันได)
2. อบต.ไชยราช ขอความเห็นชอบให นางกัญพิชา สโมสร พนั กงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก คาตอบแทน ๑1,340 บาท กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ขอลาออกจากราชการ เนื่องจากประกอบธุรกิจสวนตัว ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอ
ลาออกวันที่ 20 เมษายน ๒๕60)
3. อบต.ศิลาลอย ขอความเห็นชอบให นางสาวจรรยารักษ คุมมัน พนักงานจาง
ตามภารกิจ(ทักษะ) ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก คาตอบแทน 9,400 บาท สํานักงานปลัด อบต. ขอ
ลาออกจากราชการ เนื่องจากรับตําแหนงใหม ตั้งแตวันที่ 13 เมษายน ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออก
วันที่ 3 เมษายน ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตใหยื่นหนังสือลาออกลวงหนานอยกวา ๓๐ วันได)
4. อบต.ทองมงคล ขอความเห็นชอบให นางสาวจิตตรา เรืองอราม พนักงานจางตาม
ภารกิจ(ทักษะ) ตําแหนง ผูดูแลเด็ก คาตอบแทน 11,450 บาท สํานักงานปลัด อบต. ขอลาออกจากราชการ
เนื่องจากดูแลบุตร ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออกวันที่ 31 มีนาคม ๒๕60)
5. อบต.ธงชัย ขอความเห็นชอบใหพนักงานจางลาออกจากราชการ จํานวน 2 ราย ดังนี้
5.1 ขอความเห็นชอบใหนางสุวรรณา แขวงโสภา พนักงานจางตามภารกิจ
ตํ า แหน ง ผู ช ว ยเจ า พนั ก งานประชาสั ม พั น ธ ค า ตอบแทน ๑0,490 บาท สํ า นั ก งานปลั ด อบต.
ขอลาออกจากราชการ เนื่องจากประกอบธุรกิจสวนตัว ตั้งแตวันที่ 3 เมษายน ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอ
ลาออก วันที่ 28 มีนาคม ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตใหยื่นหนังสือลาออกลวงหนานอยกวา ๓๐ วันได)
5.2 ขอความเห็ น ชอบใหน างสาวหยาดพิ รุ ณ ป น ทอง พนั ก งานจ า งตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี คาตอบแทน ๑0,070 บาท กองคลัง ขอลาออกจาก
ราชการ เนื่องจากประกอบอื่น ตั้ งแตวั นที่ 3 เมษายน ๒๕๖๐ (ยื่นหนั งสื อขอลาออก วันที่ 31 มีนาคม ๒๕60
นายก อบต. อนุญาตใหยื่นหนังสือลาออกลวงหนานอยกวา ๓๐ วันได)
6. อบต.นาหูกวาง ขอความเห็นชอบให นางสาวธัญมาส รวยรื่น พนักงานจางตาม
ภารกิ จ (ทั กษะ) ตํ าแหน ง ผู ช วยครู ผู ดู แลเด็ ก ค าตอบแทน 9,400 บาท กองการศึ กษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ขอลาออกจากราชการ เนื่องจากผานการคัดเลือกเปนลูกจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด
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สพป.ปข.เขต 1 ตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออกวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
นายก อบต. อนุญาตใหยื่นหนังสือลาออกลวงหนานอยกวา ๓๐ วันได)
ขอระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนัก งานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗
ขอ ๕๕ ในสัญญาจาง พนักงานผูใดประสงคจะลาออกใหยื่น หนังสือขอ
ลาออกตอ นายก อบต....ฯลฯ
๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
ขอ ๕ พนักงานสวนตําบลออกจากราชการเมื่อ
(๓) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออก...ฯลฯ
ขอ ๒๔ พนักงานสวนตําบลผูใดประสงคจะลาออกจากราชการใหยื่นหนังสือ
ขอลาออกตอ นายก อบต. ....ฯลฯ
ความเห็นของฝายเลขาฯ
ฝายเลขา ฯ ไดตรวจสอบแลวการลาออกดังกลาวไดปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด นายก อบต. ไดอนุญาตใหลาออกได และพนักงานจางดังกลาวไมอยูระหวางถูกสอบสวนทาง
วินัย หรือตองหาคดีอาญา หรือมีหนี้สินผูกพันกับตนสังกัด จึงเห็นควรใหลาออกไดตามที่ นายก อบต.
อนุญาต
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
๔.6 เรื่อง การจางพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
ผูชวยเลขานุการ
อบต.วังกพง อบต.ปราณบุรี อําเภอปราณบุรี, อบต.ทองมงคล อบต.ชัยเกษม
อําเภอบางสะพาน, อบต.หินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน, อบต.นาหูกวาง อําเภอทับสะแก และ อบต.คลองวาฬ
อําเภอเมืองฯ ขอความเห็นชอบจางพนักงานจาง จํานวน 8 ราย ดังนี้
๑. อบต.วังกพง ขอความเห็นชอบจาง นางสาวนิศาชล พูลสวัสดิ์ วุฒิ ปวช.(พณิชยการ)
เป น พนั กงานจา งตามภารกิ จ ตํ าแหนง ผู ชว ยเจาพนักงานพั ฒนาชุมชน อั ตราคาจาง ๙,4๐๐ บาท
กองสวัสดิการสังคม (จางทดแทนคนเดิม)
2. อบต.ปราณบุ รี ขอความเห็ นชอบจ าง นางสาววรรณวดี หยดสนิทใจ วุ ฒิ รป.บ.
(รั ฐ ประศาสนศาสตร ) เป น พนั ก งานจ า งทั่ ว ไป ตํ า แหน ง คนงานทั่ ว ไป อั ต ราค า จ าง ๙,0๐๐ บาท
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. (จางใหม)
3. อบต.ทองมงคล ขอความเห็นชอบจาง นายประกาศิต สงคเสน วุฒิ ร.บ.(รัฐศาสตร)
ศึกษาวิชาคอมพิวเตอรไมนอยกวา 6 หนวยกิต เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ อัตราคาจาง 11,5๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (จางใหม)
4. อบต.หิ น เหล็ ก ไฟ ขอความเห็นชอบปรับปรุงตําแหนงพนักงานจางทั่วไป
ตําแหนง คนงานประจํารถบรรทุกขยะ เปนพนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหนง คนงานประจํา
รถบรรทุ กขยะ และจาง นายบุญมา สุ วรรณนคร วุ ฒิ ป.6 มีประสบการณในการจัดเก็ บขยะมูลฝอย
ติ ดต อกั นไม น อยกว า ๕ ป เป นพนั กงานจ างตามภารกิ จ (ทั กษะ) ตํ าแหน งคนงานประจํ ารถบรรทุ กขยะ
อั ต ราค า จ า ง ๙,๔๐๐ บาท กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล อ ม (คั ดเลื อกจากพนั กงานจ างเดิ มที่ มี
ประสบการณไมนอยกวา ๕ ป)
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5. อบ ต. ชั ย เ กษ ม ขอความเห็ นชอบปรั บ ปรุ งตํ าแหน งพนั กงานจ างทั่ วไป
ตําแหนง คนงานประจํารถบรรทุกขยะ เปนพนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหนง คนงานประจํา
รถบรรทุ กขยะ และจ าง นายปฏิ สั น ต แยมกลิ่น วุ ฒิ ม.3 มี ประสบการณ ในการจั ดเก็ บขยะมู ลฝอย
ติ ดต อกั นไม น อยกว า ๕ ป เป นพนั กงานจ างตามภารกิ จ (ทั กษะ) ตํ าแหน งคนงานประจํ ารถบรรทุ กขยะ
อั ต ราค า จ า ง ๙,๔๐๐ บาท กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล อ ม (คั ดเลื อกจากพนั กงานจ างเดิ มที่ มี
ประสบการณไมนอยกวา ๕ ป)
6. อบต.นาหูกวาง ขอความเห็นชอบจางพนักงานจาง จํานวน 2 ราย ดังนี้
6.1 ขอความเห็ นชอบจ าง นายสมพร ขุ นทอง วุ ฒิ ศศ.บ. (การพั ฒ นาชุ ม ชน)
เปนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานดับเพลิง อัตราคาจาง ๙,0๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (จางใหม)
6.1 ขอความเห็ นชอบจ าง นายสุ ริ ยั นต แก วนิ ล วุ ฒิ วท.บ. (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม) เปนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานดับเพลิง อัตราคาจาง ๙,0๐๐ บาท สํานักงาน
ปลัด อบต. (จางใหม)
7. อบต. คลองว าฬ ขอความเห็ นชอบปรั บปรุ งตํ าแหน งพนั กงานจ างทั่ วไป
ตําแหนง คนงานประจํารถบรรทุกขยะ เปนพนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหนง คนงานประจํา
รถบรรทุ กขยะ และจ าง นายสุ ฑาธรณ วัย รัตน วุ ฒิ ม.3 มี ประสบการณ ในการจั ดเก็บขยะมูลฝอย
ติ ดต อกั นไม น อยกว า ๕ ป เป นพนั กงานจ างตามภารกิ จ (ทั กษะ) ตํ าแหน งคนงานประจํ ารถบรรทุ กขยะ
อั ต ราค า จ า ง ๙,๔๐๐ บาท กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล อ ม (คั ดเลื อกจากพนั กงานจ างเดิ มที่ มี
ประสบการณไมนอยกวา ๕ ป
ขอกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส วนตํ า บลจังหวัด ประจวบคี รีขัน ธ เรื่อ ง
หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗
ขอ ๙ การจางพนักงานจางจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลกอน....ฯลฯ
ขอ ๒๐ วรรคสาม
ในกรณีที่มีผูผานการเลือกสรรมากกวาจํานวนอัตราวาง และภายหลังมีอัตรา
วางในงานเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคลที่
มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได นายกองคการบริหารสวนตําบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ก็อาจพิจารณาจัดจางผูผานการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรที่ยังไม
หมดอายุก็ได
ความเห็นของฝายเลขาฯ
ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานจางดังกลาวแลวถูกตองครบถวน
ตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตํ า แหน ง ที่ ขอจ า ง ตํ าแหน งที่ ขอจ างเป นตํ าแหน งว างตามแผนอัตรากํ าลั ง ๓ ป
ของ อบต. และ อบต. มีคาใชจายดานบุคคลไมเกินรอยละ ๔๐ ตามที่กฎหมายกําหนด จึงเห็นควรให
อบต.ดังกลาว จางพนักงานจางไดตามที่เสนอขอตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2558-2560) ถึงวันที่
30 กันยายน 2560
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหจางพนักงานจาง จํานวน 8 ราย ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 24 พฤษภาคม ๒๕60
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
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๔.7 เรื่อง การประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูดํารง
ตําแหนงครูผูดูแลเด็กกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู
ผูชวยเลขานุการ
อบต.หาดขาม อําเภอกุยบุรี รายงานขอความเห็นชอบแตงตั้งผูผานการประเมิน
การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูดํารงตําแหนงครูผูดูแลเด็ก กอนแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงครู จํานวน 2 ราย ดังนี้

ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/อัตราเงินเดือน
สังกัด/ตําแหนงเลขที่

๑

นางสาวสาคร จันทรเกลา
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑7,690 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไรบน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อบต.หาดขาม
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐060

2

นางรจรินทร เตี้ยแจ
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑7,690 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานยานซื่อ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อบต.หาดขาม
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐061

ผลการประเมินการ
ปฏิบัติตนและการ
ปฏิบัติงาน
ครัง้ ที่
ครั้งที่
๑-๔
๕-๘

วันแตงตั้ง
ใหดํารง
ตําแหนงครู

วุฒิ
การศึกษา

บรรจุ
ครั้งแรก
เมื่อ

ศษ.บ.

5 ม.ค.๕8

65.79
67.54
78.07
78.94

80.70
92.11
92.98
94.73

ตําแหนง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น ๑๗,910 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไรบน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อบต.หาดขาม
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐060

5 ม.ค.60

ศษ.บ.

5 ม.ค.๕8

64.04
66.67
97.30
73.68

75.44
78.94
86.84
92.98

ตําแหนง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น ๑๗,910 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานยานซื่อ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อบต.หาดขาม
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐061

5 ม.ค.60

(การศึกษา
ปฐมวัย)

(การศึกษา
ปฐมวัย)

แตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ขอระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวน
ตําบล ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙
ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
เห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบลนํามาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา
ของเทศบาลมาใชกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลกรทางการศึกษาขององคการบริหารสวน
ตําบลโดยอนุโลม
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๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูดํารงตําแหนงครูผูชวยกอน
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๑ ใหผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาล ในตําแหนงครูผูชวยเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมระหวางปฏิบัติราชการใน
ตําแหนงครูผูชวยเปนเวลาสองป นับแตวันเขาปฏิบัติหนาที่ราชการกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู
ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดฯ
ขอ ๒ การนับระยะเวลาการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสองป ให
นับวันเขาปฏิบัติราชการวันแรกเปนวันเริ่มตน และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปปฏิทิน
ฯลฯ
ข อ ๕ ให น ายกเทศมนตรี แต งตั้ งคณะกรรมการเตรี ยมความพร อมและ
พัฒนาอยางเขมจํานวนสามคน ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือรองผูอํานวยการสถานศึกษา เปน
ประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาจํานวนหนึ่งคนเปนกรรมการ และพนักงานครู
เทศบาล ซึ่งดํารงตําแหนงครูที่ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งใหทําหนาที่ครูพี่เลี้ยงดูแลระหวางการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ 5/1 กรณีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูไดรับ
การแต งตั้ ง เป น พนั ก งานครู เ ทศบาลตํ า แหน ง ครู ผู ดู แ ลเด็ ก ในศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ กของเทศบาล ให
นายกเทศมนตรี แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการเตรี ย มความพร อ มและพั ฒ นาอย า งเข ม จํ า นวน 3 คน
ประกอบดวย ฯลฯ
ข อ ๖ ให ค ณะกรรมการเตรี ย มความพร อ มและพั ฒ นาอย า งเข ม
มี ห น า ที่ เ ตรี ย มความพรอมและพัฒนาอยางเขม ใหคําปรึกษา แนะนํา รวมทั้งประเมินผลการเตรียม
ความพรอมและพัฒ นาอยา งเขม โดยยึด หลัก การมีสว นรว มและการประเมิน เพื่อ ปรับ ปรุง และ
พัฒนาใหบรรลุผลตามความมุงหมาย ดังนี้
๖.๑ ประเมิ น การเตรี ย มความพร อมและพั ฒ นาอย างเข มครู ผู ช ว ย
เป นระยะ ๆ ทุ ก สามเดื อน ตามแบบประเมิน ที่ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดทา ย
หลักเกณฑ และในการประเมินแตละครั้งใหประธานกรรมการแจงผลการประเมินใหครูผูชวย และรายงานให
นายกเทศมนตรีทราบ เพื่อพิจารณา ดังนี้
๖.๑.๑ กรณีที่เห็นวาครูผูชวยมีผลการประเมินการเตรียมความ
พรอมและพัฒนาอยางเขมต่ํากวาเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด (ครั้งที่ ๑-๔
ต องผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ร อ ยละ ๕๐ และครั้ ง ที่ ๕-๘ ต องผ านเกณฑก ารประเมิน รอ ยละ ๖๐)
หากนายกเทศมนตรีเห็นวา ควรทบทวนผลการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม อาจ
ใหคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และหากผลการ
ประเมิ น ยั งต่ํ ากว า เกณฑ การประเมิน ผลการพัฒ นาที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
ใหนายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสั่งใหครูผูชวยนั้นออกจากราชการ
๖.๑.๒ กรณีที่ครูผูชวยมีผลการประเมินการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขมต่ํากวาเกณฑการประเมินผลการพัฒนาที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กําหนด และนายกเทศมนตรีมีความเห็นเชนเดียวกับคณะกรรมการเตรี ยมความพรอมและพั ฒนาอย างเข ม
ใหนายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสั่งใหครูผูชวยผูนั้นออกจากราชการ
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๖.๑.๓ กรณีที่เห็นวาครูผูชวยมีผลการประเมินการเตรียมความ
พรอ มและพัฒนาอยางเขมเปนไปตามเกณฑ การประเมินผลการพัฒนาที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลกําหนด ใหมีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมตอไปจนครบสองป
๖.๒ เมื่อครบเวลาสองปใหคณะกรรมการเตรี ยมความพร อมและพัฒนา
อยางเขม สรุปผลการประเมินตามแบบสรุป ทายหลักเกณฑตอนายกเทศมนตรี เพื่อเสนอขอความ
เห็นชอบคณะกรรมการพนักงานเทศบาลและออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูตอไป
๓. หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๙ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
เรื่ อง การแต งตั้ งครู ผู ชวยให ดํ า รงตํา แหนงครู ตาม พ.ร.บ.ระเบี ยบขา ราชการครู และบุ ค ลากร
ทางการศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
สํานักงาน ก.ท. แจงมติ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม
๒๕๕๔ ซึ่งไดมีมติรับทราบขอเสนอของ อ.ก.ท.โครงสรางและอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล ในกรณีที่
เทศบาลมีผูดํารงตําแหนงครูผูชวยที่ผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนระยะเวลา ๒ ป
และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูภายหลังวันที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใชบังคับ(วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑) ใหกําหนดวันที่มีผลใน
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ มีผลนับตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ซึ่งสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กําหนด
ความเห็นของฝายเลขาฯ
ฝายเลขาฯ ตรวจสอบการเตรียมความพรอมในการพัฒนาอยางเขมครูผูดูแลเด็ก
ขางตนแลวปรากฏผล ดังนี้
๑. อบต.ไดแตงตั้งกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมถูกตองตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
๒. ครูผูดูแลเด็ก ที่ไดรับการแตงตั้งไดดํารงตําแหนงครบ ๒ ป และผานการ
ประเมิ น เตรี ย มความพร อมในการพัฒ นาอยางเขม จํานวน ๘ ครั้ง ไดคะแนนผานการประเมิน ตาม
หลักเกณฑที่กําหนด (ครั้งที่ ๑-๔ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ และครั้งที่ ๕-๘ ไมนอยกวารอยละ ๖๐)
๓. เห็ น ควรให อบต.หาดขาม แต ง ตั้ ง ครู ผู ดู แ ลเด็ ก ให ดํ า รงตํ า แหน ง ครู
รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ โดยใหมีผลวันถัดจากวันครบกําหนดการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
4.8 เรื่อง การดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนตําบล
1. การดํา เนิน การทางวินัย นางสุภ าพร เรือ นงาม ผูอํา นวยการกองคลัง
วาระวินัย ปกปดชื่อบางสวน ใหติดตอ
อบต.หวยยาง
เต็ ม ทีรายงานผลการไต
่ สถ.อ. หรื อสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
อบต.หวขอวาระฉบั
ยยาง อําเภอทับบสะแก
ซึ่งได รับเรื่ องกล าวหานายสมชายสถ.จ.
ทรายละเอียด นายก อบต.สามกระทาย กับพวก วากระทําความผิด
ฐานทุจ ริตต อหนาที่ หรือกระทําความผิ ดตอตําแหนงหนาที่ราชการ กรณีเ บิกจ ายเงินให กับผู รับจาง
โครงการขุ ดลอกคลองระบายน้ํ าสายเตาอิฐ และโครงการปรั บปรุงถนนหิ นคลุ ก สายหนองโพธิ์ หมู ที่ 2
ตําบลสามกระทาย ทั้ง ๆ ที่การกอสรางยังไมแลวเสร็จหรือยังไมดําเนินการกอสราง แลวแตกรณี เปนเหตุใหเกิด
ความเสี ย หายแก ท างราชการ ซึ่ ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได รั บ ไว พิ จ ารณาและดํ า เนิ น การไต ส วน
ข อ เท็ จ จริ ง โดยมอบหมายองค ค ณะพนั กงานไต สวน ดํ าเนิ นการไต สวนข อเท็ จจริ ง และรวบรวม
พยานหลักฐานเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา
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คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพิจารณาแลวเห็นวา การกระทําของนางสุภาพร เรือนงาม
ผูถูกกลาวหาที่ 3 (เมื่อครั้งดํารงตําแหนงหัวหนาสวนการคลัง อบต.สามกระทาย) มีมูลความผิดวินัยอยาง
รายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่
มิควรได เปนการทุจ ริตต อหนาที่ราชการ ฐานปฏิบั ติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิ บัติตามกฎหมาย
ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ
อยางรายแรง และฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การอุทธรณ
และการรองทุกข ลงวันที่ 3 มกราคม 2545 และมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต และฐานเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ทําเอกสาร รับเอกสารหรือ
กรอกขอความลงในเอกสาร กระทําการรับรองเปนหลักฐานวาตนไดกระทําการอยางใดขึ้น หรือวาการ
อยางใดไดกระทําตอหนาตนอันเปนความเท็จ และรับรองเปนหลักฐานซึ่งขอเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุง
พิสูจนความจริงอันเปนความเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162(1),(4)
และฐานเปน ผู ส นับ สนุน เจ าพนั กงานกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา จึงใหสงรายงาน
เอกสาร และความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยกับนางสุภาพร เรือนงาม และไปยังอัยการ
สูงสุดเพื่อดําเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีกับนางสุภาพร เรือนงาม ตาม พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 92 และมาตรา 97
แลวแตกรณีตอไป
นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง พิจารณารายงานการไตสวนขอเท็จจริงของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. แลวมีความเห็นใหลงโทษวินัยอยางรายแรง ในขั้นปลดออกจากราชการ
ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามสํานวนไตสวนขอเท็จจริง
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 12 (จังหวัดเพชรบุรี) ไดมีหนังสือสงเรื่อง
กลาวหารองเรียนนายสมชาย ทรายละเอียด นายก อบต.สามกระทาย กรณีการเบิกจายเงินโครงการ
ก อ สร า งของ อบต.สามกระทาย โดยยั งไม ได ดํ าเนิ น การก อ สร า งงาน และต อ มาสถานี ตํ า รวจภู ธ ร
สามกระทาย ก็ไดมีหนังสือสงเรื่องรองเรียนบุคคลดังกลาวในกรณีเดียวกันไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมี
รายละเอียดสรุปได ดังนี้
วันที่ 15 ธันวาคม 2554 นายมล ปรีเปรม มีคํารองขอให อบต.สามกระทายขุดลอกคลอง
ระบายน้ํ า สายเตาอิ ฐ หมู ที่ 2 ตํ า บลสามกระทาย และ นายอาคม ถื อ แก ว ได มี คํ า ร อ งขอให
อบต.สามกระทาย ปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองโพธิ์ หมูที่ 2 ตําบลสามกระทาย ตอมาในวันที่ 19
ธันวาคม 2554 นายก อบต.สามกระทาย ไดลงนามอนุมัติโครงการทั้ง 2 โครงการ ตามที่สวนโยธาได
จัดทําบันทึกขออนุมัติโครงการ โดยใหเบิกจายจากงบกลางตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ. 2555 และวั นเดีย วกัน อบต. ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจาง ประกอบดว ย
นางสุภ าพร เรื อนงาม หั วหนาสวนการคลังเป นประธานกรรมการ นายอรุณ หุนงาม เจ าพนักงาน
ปองกัน และบรรเทาสาธารณภั ย นายศิริ พงษ เชื้อเมื องพาน ชางโยธา เปนกรรมการ และแต งตั้ งให
นายสุรฉัตร หอมสนิท นายชางโยธา เปนผูควบคุมงาน และในวันเดียวกันนายก อบต.สามกระทาย ไดสั่ง
จางนายวินัย ไหลลน ดําเนินโครงการทั้ง 2 โครงการดังกลาวขางตน ตอมาวันที่ 23 ธันวาคม 2554
นายวินัย ไหลลน ไดมีหนังสือสงมอบงานจางวาไดดําเนินโครงการดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว และขอ
เบิกเงินโครงการละ 100,000 บาท และในวันเดียวกัน นายสุรฉัตร หอมสนิท ชางควบคุมงาน ได
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จัดทําบันทึกรายงานผลการปฏิบัติ งานของผูรั บจางถึงประธานกรรมการตรวจงานจางวาผูรับจางได
ดําเนินโครงการเสร็จเรียบรอยแลว ตอมาวันที่ 26 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจการจางได
จัดทําเอกสารใบรับรองผลการตรวจการจางวาผูรับจางไดสงมอบงานถูกตองครบถวนแลว และไดมีการ
เบิกเงินใหกับผูรับจางไปในวันดังกลาว
วันที่ 9 มกราคม 2555 เจาหนาที่ตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินได
เขาทําการสังเกตการณงานขุดลอกคลองและปรับปรุงถนนหินคลุก โดยพบวาในวันที่เขาสังเกตการณ
งานอยูระหวางดําเนินการกอสรางซึ่งยังไมแลวเสร็จตามสัญญา โดยโครงการขุดลอกคลองไดขุดลอก
ไปไดป ระมาณ 200 เมตร (ตามโครงการยาว 1,125 เมตร กวาง 2 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร)
ส ว นโครงการปรั บ ปรุ งถนนหิ น คลุ ก ในวั น เข าสั งเกตการณ ยั งไม ได มีการก อสร างแต อ ย า งใด (ตาม
โครงการกวาง 5 เมตร ยาว 450 เมตร ใชหินคลุกปริมาณไมนอยกวา 270 เมตร)
วั น ที่ 11 มกราคม 2555 เจ า หน า ที่ สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ได เ ข า
สังเกตการณอีกครั้งหนึ่ง พบวาผูรับจางไดขุดลอกคลองได 1,500 เมตร สวนการปรับปรุงถนนหินคลุก พบวา
ผูรับจางไดลงถนนหินคลุกเปนระยะทางยาว 450 เมตร กวางเฉลี่ย ประมาณ 5 เมตร
องค คณะพนั ก งานไตส วนไดทํา การไตส วนขอเท็จ จริงโดยรวบรวมพยานหลัก ฐาน
ทั้งปวงที่เกี่ยวของแลวมีประเด็นที่ตองวินิจฉัยการกระทําผิดของผูถูกกลาวหา ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ในการเบิกจายเงินโครงการขุดลอกคลองระบายน้ําสายเตาอิฐ หมูที่ 2
ตําบลสามกระทาย ตามสัญญาจางชอบดวยระเบียบของทางราชการหรือไม
เมื่ อ พิ จ ารณาพฤติ ก ารณ ก ารกระทํ า ผิ ด ของนางสุ ภ าพร เรื อ นงาม ประธาน
คณะกรรมการตรวจการจ า ง ซึ่ ง พบว าไดร ว มกั น จัด ทําใบรับ รองผลการตรวจงานจา ง ลงวัน ที่ 26
ธันวาคม 2554 วาผูรับ จางไดสงมอบงานจางถู กตองครบถวนแลวตามแบบรูปและรายละเอียดทุ ก
ประการแลวเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 แตเมื่อพิจารณาบันทึกสังเกตการณงานจางของเจาหนาที่
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 12 (จังหวัดเพชรบุรี) ในวันที่ 9 มกราคม 2555 พบวาผูรับ
จางขุดลอกไปแลว 200 เมตร นอกจากนําชี้ไมไดดําเนินการใดอีกและบันทึกสังเกตการณงานจางลงวันที่
11 มกราคม 2555 พบวาผูรับจางไดขุดลอกไดระยะทาง 1,500 เมตร จึงรับฟงไดวาคณะกรรมการตรวจ
การจางไดรวมกันจัดทําใบรับรองผลการตรวจงานจางทั้งที่ผูรับจางยังดําเนินการโครงการดังกลาวไมแลว
เสร็ จตามใบสั่งจ าง จึงเปน การกระทําผิดวินัย ฐานอาศัย อํานาจหนาที่ร าชการของตน ไมวาจะโดย
ทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ ฐานปฏิบัติหนาทีราชการ
โดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อัน
เป น เหตุ ให เ สี ย หายแก ร าชการอย า งรายแรง และฐานรายงานเท็จ ตอผูบังคับ บัญ ชา อัน เปน เหตุให
เสี ยหายแก ราชการอย างรา ยแรงและเปน ความผิดอาญา ฐานสนับ สนุนเจาพนักงานมีห นาที่ซื้อ ทํ า
จั ด การ หรื อรั กษาทรั พย ใด ๆ ใช อํ านาจในตําแหนงโดยทุจ ริต อัน เปน การเสี ย หายแกรัฐ เทศบาล
สุ ขาภิ บ าล หรื อ เจ า ของทรั พย นั้ น ฐานเปน เจา พนัก งานมีห นา ที่ทํา เอกสาร รับ เอกสารหรือกรอก
ขอความลงในเอกสาร กระทําการ รับรองเปนหลักฐานวาตนไดกระทําการอยางใดขึ้นหรือวาการอยางใด
ไดกระทําตอหนาตนอันเปนความเท็จ และรับรองเปนหลักฐานซึ่งขอเท็จจริงอันเอกสารนั้น มุงพิสูจน
ความจริงอันเปนเท็จ และฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิด
ความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต
หนา ๑๙ จาก 33

- ๒๐ -

ในการไตสวน นางสุภาพรฯ ไดชี้แจงแกขอกลาวหาโดยอางวาตนมีอํานาจหนาที่หลัก
ในการปฏิบัติงานการเงินการคลัง การพัสดุ ไมมีความรูงานดานการกอสราง แตนายสมชาย ฯ ไดแจงให
ตนยึดถือตามรายงานของนายสุรฉัตรฯ ซึ่งมีหนาที่ควบคุมงาน ขอขออางในสวนนี้องคคณะพนักงานไต
สวนเห็นวาไมไดทําใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป สวนขออางที่วาเมื่อนายสุรฉัตรฯ นําเอกสารการ สง
มอบงานพรอมบันทึ กรายงานประจําวันว าผูรับจางไดดํ าเนิ นงานจางครบถว นสมบูรณ แลว ไดมีการ
สอบถามนายสุรฉัตรฯ วางานเสร็จจริงหรือไม เพราะไมมีรูปถายกอนและหลังดําเนินการตามระเบียบ
แตไดรับการยืนยันจากนายสุรฉัตรฯ วางานทั้งสองโครงการเสร็จเรียบรอยแลว จะนํารูปถายมาประกอบ
ใหภายหลัง ในฐานะกรรมการตรวจงานจางซึ่งมีหนาที่รักษาผลประโยชนของทางราชการ จึงไดกําหนดนัด
กรรมการตรวจงานจางไปทําการตรวจการจาง ในวันที่ 26 ธัน วาคม 2554 แตม าทราบขอ เท็จ จริง ใน
ภายหลังวานายศิริพงษฯ ไดติดตอนายสุรฉัตรฯ แตนายสุรฉัตรฯ ยืนยันวางานเสร็จเรียบรอยแลว มี
ปญหาประการใดใหไปคุย กับนายสมชายฯ และไมยินยอมที่จะรับกําหนดการตรวจงานในวันดังกลาว
ดวย เมื่อถึงกําหนดนายสมชายฯ ไดเดินทางมาพบและสั่งการใหรีบดําเนินการเบิกจายเงิน และไดยืนยัน
วางานเสร็จแลวเพราะอยูในหมูบานตน ใหดูตามรายงานชางคุมงาน จึงไดลงลายมือชื่อโดยมิไดมีสวนรู
เห็นเกี่ยวของกับการกระทําในทางทุจริตประพฤติมิชอบดังกลาวแตอยางใด ขออางในสวนนี้องคคณะ
พนักงานไตสวนเห็นวาไมไดทําใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป สําหรับขออางที่วาระเบียบพัสดุฯ หาไดระบุวา
คณะกรรมการตรวจการจางตองออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบ เวนแตมีเหตุอันควรสงสั ยวาตองปฏิบัติให
เปนไปตามระเบียบนั้น องคคณะพนักงานไตสวนพิจารณาแลวเห็นวาเมื่อขอเท็จจริงของชางผูคุมงาน
ไมไดมีการแนบรูปถายในการทํางาน จึงเขากรณีมีขอสงสัยสมควรออกไปตรวจงานจา ง ณ สถานที่ที่
กํ า หนด หากออกไปตรวจสอบในพื้น ที่ก็จ ะพบวา โครงการดัง กลา วยัง ดํ า เนิน การไมแ ลว เสร็จ
ประกอบกับนายศิริพงษ ฯ ใหถอยคําวาตนเอง นางสุภาพร ฯ และนายอรุณ ฯ ไมไดไปทําการตรวจ
รับงานจางโครงการดังกลาวแตอยางใด ขออางดังกลาวฟงไมขึ้นเชนกัน สําหรับขออางที่วาภายหลัง
พบเหตุทุจริต นายสมชายฯ นายสุรฉัตรฯ และนายวินัยฯ ใหการตอสํานักงานการตรวจเงินแผนดินวา
ผูรับจางไดเขาไปดําเนินการบางสวนแลวแตไมสามารถดําเนินการไดทั้งหมดเนื่องจากชาวนายังไมเกี่ยว
ขาวและผูรับจางไดเขามาทํางานในวันที่ 10 มกราคม 2555 นั้น เห็นวาในขณะสงมอบงานและเสนอ
ขอเบิกจายเงินในวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ทั้งสามคนยอมทราบดีวางานยังไมแลวเสร็จ แตจงใจทํา
เอกสารสงมอบงานเพื่อประกอบการเบิกจายตอตนในฐานะประธานกรรมการตรวจการจาง ประกอบกับ
นายสมชายฯ ไดใหการรับรองวางานแลวเสร็จและใชอํานาจสั่งการใหตนเองรีบทําฎีกาเบิกจาย ตนจึงมี
ความเชื่อโดยสุจริต โดยมิไดมีมูลเหตุจูงใจหรือจงใจกระทําความผิดโดยทุจริตแตประการใด ขอกลาวอาง
ในสวนนี้กไ็ มทําใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป
ประเด็นที่ 2 ในการเบิกจายเงินโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 2 ตําบลสามกระทาย
ตามสัญญาจางชอบดวยระเบียบของทางราชการหรือไม
เมื่ อ พิ จ ารณาพฤติ ก ารณ ก ารกระทํ า ผิ ด ของนางสุ ภ าพร เรื อ นงาม ประธาน
คณะกรรมการตรวจการจ า ง ซึ่ ง พบว าไดร ว มกั น จัด ทําใบรับ รองผลการตรวจงานจ า ง ลงวั น ที่ 26
ธันวาคม 2554 วาผูรับ จางไดสงมอบงานจางถู กตองครบถวนแลวตามแบบรูปและรายละเอียดทุ ก
ประการแลว แตเมื่อพิจารณาบันทึกสังเกตการณงานจางของเจาหนาที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ภูมิภาคที่ 12 (จังหวัดเพชรบุรี) ในวันที่ 9 มกราคม 2555 พบวาผูรับจางยังไมไดดําเนินการแตอยางใด
แตมีการเบิกจายเงินใหผูรับจางไปแลว และบันทึกสังเกตการณ ลงวันที่ 11 มกราคม 2555 ซึ่งพบวาผู
รั บ จ า ง ได ล งหิ น คลุ ก เป น ระทางยาว 450 เมตร กว า งเฉลี่ ย ประมาณ 5 เมตร จึ ง รั บ ฟ ง ได ว า
คณะกรรมการตรวจการจางไดรวมกันจัดทําใบรับรองผลการตรวจงานจางทั้งที่ผูรับจางยังดําเนินการ
โครงการดังกลาวไมแลวเสร็จตามใบสั่งจาง จึงเปนการกระทําผิดวินัย ฐานอาศัยอํานาจหนาที่ราชการ
ของตน ไมวาจะโดยทางตรงหรื อทางอ อมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น ปฏิบัติห รือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ
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ฐานปฏิบัติหนาทีราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี
หรื อนโยบายของรั ฐ บาล อั น เป น เหตุ ใหเสี ย หายแกร าชการอย างรา ยแรง และฐานรายงานเท็จ ต อ
ผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรงและเปนความผิดอาญา ฐานสนับสนุน
เจาพนักงานมีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการ หรือรักษาทรัพยใด ๆ ใชอํานาจในตําแหนงโดยทุจริต อันเปนการ
เสี ย หายแกรั ฐ เทศบาล สุ ขาภิ บ าล หรือเจาของทรัพยนั้น ฐานเปน เจาพนักงานมีห นาที่ทําเอกสาร
รับเอกสารหรือกรอกขอความลงในเอกสาร กระทําการ รับรองเปนหลักฐานวาตนไดกระทําการอยางใด
ขึ้นหรือวาการอยางใดไดกระทําตอหนาตนอันเปนความเท็จ และรับรองเปนหลักฐานซึ่งขอเท็จจริงอัน
เอกสารนั้น มุงพิสูจนความจริงอันเปนเท็จ และฐานเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต
โดยในการไตสวนนางสุภาพรฯ มีขออางแกขอกลาวหาในการตรวจรับงานจางโครงการ
ดังกลาวเหมือนกับขออางแกขอกลาวหาในโครงการขุดลอกคลองสายเตาอิฐ ซึ่งพนักงานไตสวนพิจารณา
แลวไมไดทําใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป
ความเห็นและขอเสนอขององคคณะพนักงานไตสวน
องคคณะพนักงานไต สวน พิจารณาแล วเห็ นวา การกระทํ าของนางสุ ภาพร เรื อนงาม
หัวหนาสวนการคลัง ในโครงการขุดลอกคลองระบายน้ําสายเตาอิฐ หมูที่ 2 ตําบลสามกระทาย และ
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองโพธิ์ หมูที่ 2 ตําบลสามกระทาย เปนความผิดทางวินัยฐาน
อาศัยอํานาจทางราชการของตน ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได เปน
การทุจริตตอหนาที่ราชการ ฐานปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทาง
ราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง และ
ฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง และเปนความผิดทาง
อาญา ฐานสนับสนุนเจาพนักงาน มีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการหรือรักษาทรัพยใด ๆ ใชอํานาจในตําแหนง
โดยทุจริต อันเปนการเสียหายแกรัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจาของทรัพยนั้น ฐานเปน เจาพนักงาน
มีหนาที่ทําเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกขอความลงในเอกสาร กระทําการรับรองเปนหลักฐานวา ตนได
กระทําการอยางใดขึ้นหรือวาการอยางใดไดกระทําตอหนาตนอันเปนความเท็จ และรับรองเปนหลักฐาน
ซึ่งขอเท็จจริงอันเอกสารนั้น มุงพิสูจนความจริงอันเปนความเท็จ และฐานเปน เจาพนักงาน ปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียแกผูหนึ่งผูใดหรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยทุจริตทั้งสองโครงการ เปนการกระทําผิดหลายกรรมตางกัน
มติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 811-85/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง 9 เสียง เห็นชอบตามความเห็นขององคคณะ
พนั กงานไต สวน โดยเห็นว าการกระทําของ นางสุ ภาพร เรื อนงาม มีมูล ความผิดวินัย อยางรายแรง
ฐานปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได
เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ ฐานปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของ
ทางราชการ มติ คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
และฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายกับราชการอยางรายแรง ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข ลงวันที่ 3 มกราคม 2545 ขอ 3
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วรรคสอง ขอ 6 วรรคสอง และขอ 11 วรรคสอง และมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเปนเจาพนักงาน
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละ
เว น การปฏิ บัติห น าที่ โ ดยทุ จ ริ ต และฐานเปน เจาพนักงานมีห นาที่ทําเอกสาร รับ เอกสารหรือกรอก
ขอความลงในเอกสาร กระทําการรับรองเปนหลักฐาน วาตนไดกระทําการอยางใดขึ้น หรือ วาการอยาง
ใดไดกระทําตอหนาตนอันเปนความเท็จ และรับรองเปนหลักฐานซึ่งขอเท็จจริงอันเอกสารนั้น มุงพิสูจนความ
จริงอันเปนความเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (1),(4) และฐานเปน
ผูสนับสนุนเจาพนักงานกระทําความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบมาตรา 86
มาตรา 90 และมาตรา 91 โดยให กั น นายศิ ริ พ งษ เชื้ อ เมื อ งพาน ไว เ ป น พยานตามประกาศ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลั กเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผูถูกกลาวหาไวเปน
พยานโดยไมดําเนินคดี พ.ศ. 2554
ความเห็นคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัย ฯ
คณะอนุ กรรมการพิ จารณาการดําเนินการทางวิ นัยและการใหออกจากราชการ ได
ประชุมพิจารณาโดยเชิญผูถูกกลาวหามาใหขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบทําความเห็นเสนอ ก.อบต.จังหวัด
พิจารณา โดยที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวาผูถูกกลาวซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนประธานตรวจการจางนั้น
ไดรับแตงตั้งโดยอยูในภาวะจํายอม ซึ่งในการตรวจรับงานจางทั้งสองโครงการนั้นไดรับความกดดันและบีบ
บังคับจากนายก อบต.สามกระทาย ใหตรวจรับงานจางในวันนั้น อีกทั้งชางผูควบคุมงานก็ไดรับรอบวางาน
เสร็จเรียบรอย จึงเห็นผูวาถูกกลาวหามิไดมีเจตนาที่จะรวมกระทําการทุจริตดวยแตอยางใด แตอยางไรก็
ตามการที่ผูถูกกลาวหาไมไดออกไปตรวจดูโครงการทั้งสองกอนการตรวจรับงานจางถือไดวาเปนการ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง แตเนื่องจากการพิจารณาโทษทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มาตรา ๙๒ แหงพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
กําหนดไวโดยสรุปวา เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดพิจารณาพฤติการณแหงการกระทําความผิดแลวมีมติ
วาผูถูกกลาวหาใดไดกระทําความผิดวินัย ใหประธานกรรมการสงรายงานและเอกสารที่มีอยู พรอม
ความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ แตงตั้งถอดถอนผูถูกกลาวหาผูนั้นพิจารณาโทษทางวินัย
ตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ใน
การพิจารณาโทษทางวินัยแกผูถูกกลาวหา ใหถือวารายงานเอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. เปนสํานวนการสอบสวน ทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมายหรือระเบียบ
หรื อ ข อ บั ง คั บ ว า ด ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลของผู ถู ก กล า วหานั้ น ๆ แล ว แต ก รณี เมื่ อ ข อ เท็ จ จริ ง ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนและมีมติวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานทุจริตตอหนาที่
ราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ โครงการขุดลอกคลองระบายน้ําสายเตาอิฐ หมูที่ ๒
และโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองโพธิ์ ม.๒ ต.สามกระทาย โดยดําเนินการกอสรางยังไมแลวเสร็จ
ยังไมไดดําเนินการกอสรางแตมีการเบิกจายเงินใหแกผูรับจาง เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ ฐานปฏิบัติ
หนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของ
รัฐบาล อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง และฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาอันเปนเหตุให
ราชการเสียหายอยางรายแรง ตามขอ 3 วรรคสอง ขอ 6 วรรคสอง และขอ 11 วรรคสอง แหงประกาศ
ก.อบต.จั งหวัด เรื่ อง หลั กเกณฑ และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจาก
ราชการ การอุทธรณและการรองทุกข ลงวันที่ 3 มกราคม 2545 (ขอ 7 ขอ 10 ขอ 15 แหงประกาศ
ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 )
ดังนั้น ในการพิจารณาโทษทางวินัยจึงตองถือตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติตามมาตรา ๙๒
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แหง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ประกอบกับขอ 70
แหงประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให
ออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข ลงวันที่ 3 มกราคม 2545 (ขอ 85 แหงประกาศ ก.อบต.จังหวัด
เรื่ อง หลั กเกณฑ และเงื่ อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวิ นั ย ลงวั นที่ 29 มกราคม 2559) ได
กําหนดใหพนักงานสวนตําบลผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสั่งลงโทษ
ปลดออก หรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลด
โทษก็ได แตห า มมิ ให ล ดโทษลงต่ํา กวา ปลดออก แตโ ดยที่ห นัง สือ สํา นัก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรีไ ด
มี ห นั งสื อที่ นร 0205/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 กําหนดใหการลงโทษขาราชการผูกระทําผิด
ทางวินัยอยางรายแรงฐานทุจริตตอหนาที่ราชการควรไลออกจากราชการ แมจะมีเหตุอันควรปราณีอื่นใด
ไมเปนเหตุใหลดหยอนโทษ ลงเปนปลดออกจากราชการ จึงเห็นควรลงโทษไลนางสุภาพร เรือนงาม ออก
จากราชการ
ขอระเบียบ
1. คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 2/2546 สรุปความไดวา อํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ในการไตสวนและวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 301(3) เพื่อดําเนินการตอไป
ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ฯ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดไตสวนและวินิจฉัยวา เจาหนาที่ของรัฐ
กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่จึงเปนอันยุติ ดังนั้น องคกรที่มีอํานาจพิจารณาอุทธรณจึงไมอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงฐานความผิดทางวินัยตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. วินิจฉัยแลวใหเปนประการอื่นไดอีก
2. พ.ร.บ.ประกอบรัฐ ธรรมนูญ วา ดว ยการปอ งกัน และปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 84 การกล าวหาเจา หน าที่ ข องรัฐ ซึ่ง ไมใ ชบุ ค คลตามมาตรา 66
วากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือกระทําความผิด
ต อ ตํ า แหน ง หน า ที่ ใ นการยุ ติ ธ รรม ให ผู ก ล า วหายื่ น คํ า กล า วหาเป น หนั ง สื อ ลงลายมื อ ชื่ อ ของตน
ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะที่ผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือพื้นจากการเปนเจาหนาที่
ของรัฐไมเกินสองป
มาตรา 91 เมื่ อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต ส วนข อ เท็ จ จริ ง แล ว มี ม ติ ว า
ขอกลาวหาใดไมมีมูลใหขอกลาวหานั้นเปนอันตกไป ขอกลาวหาใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวามีมูล
ความผิดใหดําเนินการ ดังตอไปนี้
(1) ถามีมูลความผิดวินัย ใหดําเนินการตามมาตรา 92
(2) ถามีมูลความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามมาตรา 97
มาตรา 92 ในกรณีมีมูล ความผิดทางวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได
พิจารณาพฤติการณแหงการกระทําความผิดแลวมีมติวาผูถูกกลาวหาใดไดกระทําผิดวินัย ใหประธาน
กรรมการสงรายงานและเอกสารที่มีอยู พรอมทั้งความเห็นไปยังผูบังคับบัญชา หรือผูมีอํานาจแตงตั้ง
ถอดถอนผูถูกกลาวหาผูนั้นเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติ
โดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแกผูถูกกลาวหา ใหถือวา
รายงานเอกสารและความเห็ น ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป น สํ า นวนการสอบสวนทางวิ นั ย ของ
คณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของ
ผูถูกกลาวหานั้น ๆ แลวแตกรณี
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3. ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน และ
การลงโทษทางวินัย ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
ขอ ๗ พนักงานสวนตําบลตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริตและ
เที่ยงธรรมหามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือ
ทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือ
ผูอื่นไดประโยชนที่มิควรไดเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ ๑๐ พนักงานสวนตําบลตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยไมใหเสียหายแกราชการ
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ
ทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ ๒๓ พนักงานสวนตําบลตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์
ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
ขอ ๒๘ พนักงานสวนตําบลผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําหรือละเวนกระทํา
การใดที่พึงเห็นไดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และเปนการกลาวหาเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา
ของผูนั้น หรือตอผูมีหนาที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ
หรือเปนการกลาวหาเปนหนังสือโดยผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวา
กระทําความผิดอาญา เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทที่ไมเกี่ยวกับราชการ หรือความผิดลหุโทษ
แมภายหลังผูนั้นจะออกจากราชการไปแลว เวนแตออกจากราชการเพราะตาย นายกองคการบริหาร
สวนตําบลมีอํานาจดําเนิน การสืบสวนหรือพิจารณาตามขอ ๒๔ และดําเนินการทางวินัยตามประกาศ
หลักเกณฑนี้ตอไปไดเสมือนวาผูนั้นยังมิไดออกจากราชการเวนแตกรณีผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวา
ผูนั้นกระทําผิดวินัยที่จะตองลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ก็ใหงดโทษเสีย
การดําเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง นายกองคการบริหารสวนตําบลตองสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนตามขอ ๒๖ วรรคหก ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ผู
นั้นออกจากราชการ หากพนระยะเวลาดังกลาวจะสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนมิได
4. ประกาศ ก.อบต.จั ง หวั ด เรื่ อ ง การนํ า มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ การ
ดํา เนิ น การทางงวิ นั ยของข า ราชการพลเรือนมาใชกับพนักงานสวนตําบล ลงวัน ที่ 25 ตุลาคม
2545
ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 10/2545 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2545
มีมติใหกําหนดเปนประกาศหลักเกณฑวาใหนํามติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยของ
ขาราชการพลเรือนที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายภาคหนามาใชกับพนักงานสวนตําบล
5. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว.234 ลงวันที่ 24
ธันวาคม 2536 เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษขาราชการผูกระทําผิดวินัย
อยางรายแรงบางกรณี
คณะรัฐมนตรีไดลงมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536 อนุมัติตามที่สํานักงาน
ก.พ.เสนอให ป รั บ ปรุ งมติ คณะรั ฐ มนตรีเมื่อวัน ที่ 4 ตุล าคม 2503 เกี่ย วกับ การลงโทษขาราชการ
ผูกระทําผิดวินัยอยางรายแรงบางกรณี โดยกรณีลงโทษผูกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือ
ละทิ้งหนาที่ราชการ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง ซึ่งควรลงโทษเปนไลออกจากราชการ การนําเงินที่
ทุจริตไปแลวมาคืนหรือมีเหตุอันควรปรานีอื่นใด ไมเปนเหตุลดหยอนโทษลงเปนปลดออกจากราชการ
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6. หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.6/242 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2554
เรื่อง การดําเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลตําบล ว.
สํานักงาน ก.ท. แจงมติ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม 2554 ซึ่ ง ได พิ จ ารณาประเด็น ขอหารือ ของ ก.ท.จ.ขอนแกน และมีมติ ใหแ จง ก.ท.จ.
ขอนแกน ดังนี้
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา กรณีสํานักงาน ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดนาย ส. นั้น
เปนการชี้มูลวา “...การกระทําของนาย ส. เปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ และฐานปฏิบัติ
หนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมายอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรง
ตามมาตรฐานทั่วไป เรื่อง การนํามติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดําเนินทางวินัยของขาราชการพลเรือนมา
ใชกับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2545 ใหนํามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
2536 กรณีขาราชกรกระทําความผิดฐานทุจริตตอตําแหนงหนาที่ราชการ ซึ่งถือวาเปนความผิดวินัย
อยางรายแรงควรลงโทษเปนไลออกจากราชการไมสามารถลดหยอนโทษเปนปลดออกจากราชการ ...”
7. แนวทางการลงโทษข า ราชการพลเรื อ นตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ลักษณะความผิด “ปฏิบัติหรือละเวน การปฏิบัติหนาที่ร าชการโดยมิชอบ”
โทษ ไลออก
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการลงโทษตอไป
การพิจารณาของกรรมการ
ก.อบต.จังหวัด ไดพิจารณารายงานผลการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบ
ความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการแลวเห็นวา
โดยที่ผลการไตสวนและชี้มูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งไดชี้มูลการกระทําผิดฐานทุจริตตอ
หนาที่เปนอันยุติ สวนราชการไมอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงฐานความผิดตามที่ ป.ป.ช. วินิจฉัยแลวเปน
ประการอื่นได ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษขาราชการผูกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอ
หนาที่ราชการเปนความผิดวินัยอยางรายแรงควรลงโทษเปนไลออกจากราชการแมจะมีเหตุอันควรปราณี
อื่นใดไมเปนเหตุใหลดหยอนโทษลงเปนปลดออกได
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหลงโทษวินัยไลออกจากราชการ ดวยคะแนนเสียง 21: 1 เสียง โดยมี
รายละเอียดบันทึกการลงคะแนนแนบทายรายงานการประชุมนี้
2. การดําเนินการทางวินัยนายอรุณ หุนงาม นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ อบต.ดอนยายหนู
อบต.ดอนยายหนู อําเภอกุยบุรี รายงานผลการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ซึ่งไดรับเรื่องกลาวหานายสมชาย ทรายละเอียด นายก อบต.สามกระทาย กับพวก วากระทําความผิดฐาน
ทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ กรณีเบิกจายเงินใหกับผูรับจางโครงการ
ขุดลอกคลองระบายน้ํ าสายเตาอิฐ และโครงการปรั บปรุงถนนหินคลุ ก สายหนองโพธิ์ หมู ที่ 2 ตําบลสาม
กระทาย ทั้ง ๆ ที่การกอสรางยังไมแลวเสร็จหรือยังไมดําเนินการกอสราง แลวแตกรณี เปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายแกทางราชการ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรับไวพิจารณาและดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง
โดยมอบหมายองคคณะพนักงานไตสวน ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา
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คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพิจารณาแลวเห็นวา การกระทําของนายอรุณ หุนงาม
(เมื่อครั้งดํารงตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.สามกระทาย) ผูถูกกลาวหาที่ 4 มี
มูลความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเอง
หรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ ฐานปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไม
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุให
เสี ย หายแก ร าชการอย า งร า ยแรง และฐานรายงานเท็จ ตอผูบังคับบัญ ชา อัน เปน เหตุใหเสีย หายแก
ราชการอยางรายแรง ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การ
ลงโทษทางวินัย การอุทธรณและการรองทุกข ลงวันที่ 3 มกราคม 2545 และมีมูลความผิดทางอาญา
ฐานเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต และฐานเปนเจาพนักงาน มีหนาที่
ทําเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกขอความลงในเอกสาร กระทําการรับรองเปนหลักฐานวาตนไดกระทํา
การอยางใดขึ้น หรือวาการอยางใดไดกระทําตอหนาตนอันเปนความเท็จ และรับรองเปนหลักฐานซึ่ง
ขอเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุงพิสูจนความจริงอันเปนความเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
และมาตรา 162(1),(4) และฐานเปนผูสนับสนุนเจาพนักงานกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา จึง
ใหสงรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยกับนายอรุณ หุนงาม และ
ไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีกับนายอรุณ หุนงาม ตาม
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 92 และ
มาตรา 97 แลวแตกรณีตอไป
นายกองค การบริ ห ารส ว นตํ า บลดอนยายหนู ได พิ จ ารณารายงานการการไต ส วน
ขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลวเห็นวาเปนการกระทําผิดเรื่องเดียวกันเปนความผิดวินัยหลาย
ฐานความผิ ด จึ งสั่ งลงโทษในฐานความผิด ฐานไมป ฏิ บัติ ห นา ที่ร าชการดว ยความอุส าหะ เอาใจใส
ระมัดระวัง รักษาประโยชนของทางราชการซึ่งเปนสถานโทษที่หนักเพียงสถานเดียว เห็นควรให ตัด
เงินเดือน 5 % เปนเวลา 3 เดือน
ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามสํานวนไตสวนขอเท็จจริง
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 12 (จังหวัดเพชรบุรี) ไดมีหนังสือสงเรื่อง
กลาวหารองเรียนนายสมชาย ทรายละเอียด นายก อบต.สามกระทาย กรณีการเบิกจายเงินโครงการ
ก อ สร า งของ อบต.สามกระทาย โดยยั งไม ได ดํ าเนิ น การก อ สร า งงาน และต อ มาสถานี ตํ า รวจภู ธ ร
สามกระทาย ก็ไดมีหนังสือสงเรื่องรองเรียนบุคคลดังกลาวในกรณีเดียวกันไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมี
รายละเอียดสรุปได ดังนี้
วันที่ 15 ธันวาคม 2554 นายมล ปรีเปรม มีคํารองขอให อบต.สามกระทายขุดลอกคลอง
ระบายน้ํ า สายเตาอิ ฐ หมู ที่ 2 ตํ า บลสามกระทาย และ นายอาคม ถื อ แก ว ได มี คํ า ร อ งขอให
อบต.สามกระทาย ปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองโพธิ์ หมูที่ 2 ตําบลสามกระทาย ตอมาในวันที่ 19
ธันวาคม 2554 นายก อบต.สามกระทาย ไดลงนามอนุมัติโครงการทั้ง 2 โครงการ ตามที่สวนโยธาได
จัดทําบันทึกขออนุมัติโครงการ โดยใหเบิกจายจากงบกลางตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ. 2555 และวั นเดีย วกัน อบต. ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจาง ประกอบดว ย
นางสุภ าพร เรื อนงาม หั วหนาสวนการคลังเป นประธานกรรมการ นายอรุณ หุนงาม เจ าพนักงาน
ปองกัน และบรรเทาสาธารณภั ย นายศิริ พงษ เชื้อเมื องพาน ชางโยธา เปนกรรมการ และแต งตั้ งให
นายสุรฉัตร หอมสนิท นายชางโยธา เปนผูควบคุมงาน และในวันเดียวกันนายก อบต.สามกระทาย ไดสั่ง
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จางนายวินัย ไหลลน ดําเนินโครงการทั้ง 2 โครงการดังกลาวขางตน ตอมาวันที่ 23 ธันวาคม 2554
นายวินัย ไหลลน ไดมีหนังสือสงมอบงานจางวาไดดําเนินโครงการดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว และขอ
เบิกเงินโครงการละ 100,000 บาท และในวันเดียวกัน นายสุรฉัตร หอมสนิท ชางควบคุมงาน ได
จัดทําบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรั บจางถึงประธานกรรมการตรวจงานจางวาผูรับจางได
ดําเนินโครงการเสร็จเรียบรอยแลว ตอมาวันที่ 26 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจการจางได
จัดทําเอกสารใบรับรองผลการตรวจการจางวาผูรับจางไดสงมอบงานถูกตองครบถวนแลว และไดมีการ
เบิกเงินใหกับผูรับจางไปในวันดังกลาว
วันที่ 9 มกราคม 2555 เจาหนาที่ตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินได
เขาทําการสังเกตการณงานขุดลอกคลองและปรับปรุงถนนหินคลุก โดยพบวาในวันที่เขาสังเกตการณ
งานอยูระหวางดําเนินการกอสรางซึ่งยังไมแลวเสร็จตามสัญญา โดยโครงการขุดลอกคลองไดขุดลอกไป
ไดประมาณ 200 เมตร (ตามโครงการยาว 1,125 เมตร กวาง 2 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร) สวน
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ในวันเขาสังเกตการณยังไมไดมีการกอสรางแตอยางใด (ตามโครงการ
กวาง 5 เมตร ยาว 450 เมตร ใชหินคลุกปริมาณไมนอยกวา 270 เมตร)
วั น ที่ 11 มกราคม 2555 เจ า หน า ที่ สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ได เ ข า
สังเกตการณอีกครั้งหนึ่ง พบวาผูรับจางไดขุดลอกคลองได 1,500 เมตร สวนการปรับปรุงถนนหินคลุก พบวา
ผูรับจางไดลงถนนหินคลุกเปนระยะทางยาว 450 เมตร กวางเฉลี่ย ประมาณ 5 เมตร
องคคณะพนักงานไตสวนไดทําการไตสวนขอเท็จจริงโดยรวบรวมพยานหลักฐานทั้ง
ปวงที่เกี่ยวของแลวมีประเด็นที่ตองวินิจฉัยการกระทําผิดของผูถูกกลาวหา ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ในการเบิกจายเงินโครงการขุดลอกคลองระบายน้ําสายเตาอิฐ หมูที่ 2
ตําบลสามกระทาย ตามสัญญาจางชอบดวยระเบียบของทางราชการหรือไม
เมื่อพิจารณาพฤติการณการกระทําผิดของคณะกรรมการตรวจการจาง ซึ่งพบวาได
รวมกันจัดทําใบรับรองผลการตรวจงานจาง ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2554 วาผูรับจางไดสงมอบงานจาง
ถูกตองครบถวนแลวตามแบบรูปและรายละเอียดทุกประการแลว แตเมื่อพิจารณาบันทึกสังเกตการณ
งานจ างของเจ า หน า ที่ สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิน ภู มิ ภ าคที่ 12 (จั ง หวั ด เพชรบุ รี ) ในวั น ที่ 9
มกราคม 2555 พบวาผูรับจางขุดลอกไปแลว 200 เมตร นอกจากนําชี้ไมไดดําเนินการใดอีกและ
บันทึกสังเกตการณงานจางลงวันที่ 11 มกราคม 2555 พบวาผูรับจางไดขุดลอกไดระยะทาง 1,500 เมตร
จึงรับฟงไดวาคณะกรรมการตรวจการจางไดรวมกันจัดทําใบรับรองผลการตรวจงานจางทั้งที่ผูรับจางยัง
ดําเนินการโครงการดังกลาวไมแลวเสร็จตามใบสั่งจาง จึงเปนการกระทําผิดวินัย ฐานอาศัยอํานาจหนาที่
ราชการของตน ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น ปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ
ฐานปฏิบัติหนาทีราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี
หรื อนโยบายของรั ฐ บาล อั น เป น เหตุ ใหเสี ย หายแกร าชการอย างรา ยแรง และฐานรายงานเท็จ ต อ
ผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรงและเปนความผิดอาญา ฐานสนับสนุน
เจาพนักงานมีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการ หรือรักษาทรัพยใด ๆ ใชอํานาจในตําแหนงโดยทุจริต อันเปนการ
เสี ย หายแกรั ฐ เทศบาล สุ ขาภิ บ าล หรือเจาของทรัพยนั้น ฐานเปน เจาพนักงานมีห นาที่ทําเอกสาร
รับเอกสารหรือกรอกขอความลงในเอกสาร กระทําการ รับรองเปนหลักฐานวาตนไดกระทําการอยางใด
ขึ้นหรือวาการอยางใดไดกระทําตอหนาตนอันเปนความเท็จ และรับรองเปนหลักฐานซึ่งขอเท็จจริงอัน
หนา ๒๗ จาก 33

- ๒๘ -

เอกสารนั้น มุงพิสูจนความจริงอันเปนเท็จ และฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต
โดยในการไต ส วนนายอรุณฯ ซึ่งอางวา ไดทําการลงลายมือชื่อเพราะไดตรวจสอบ
รายงานการทํางานของผูรับจางจากรายงานของนายสุรฉัตรฯ รายงานใหทราบวาผูรับจางไดทํางานแลว
เสร็ จ ในวั น ที่ 22 ธั น วาคม 2554 ซึ่งโดยหนาที่และประสบการณของนายสุร ฉั ตร ฯ ทําใหตนเอง
ไววางใจ จึงไดทําการตรวจสอบความแลวเสร็จของงานทั้งสองโครงการตามรายงานที่นายสุรฉัตร ฯ
จัดทําขึ้นมาโดยมิไดออกไปตรวจหนางานแตอยางใด ประกอบกับตนเองมีภารกิจอื่นที่ไดรับมอบหมาย
ใหจัดตั้งศูนยปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม ขออางในขอนี้องคคณะพนักงานไต
สวนพิจารณาแลวเห็นวาไมทําใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป สวนขออางที่วาไดลงลายมือชื่อเนื่องจากใน
รายงานการตรวจรับงานจางไดมีนางสุภาพร ฯ ประธานกรรมการตรวจการจางไดลงลายมือชื่อไวกอน
แลว จึงไดหลงผิดวาโครงการดังกลาวไดสําเร็จลุลวงดวยดีตามรายงานชาง และประกอบกับโครงการ
ดังกลาวเปนโครงการที่ดําเนินงายบริเวณทางเขาบานนายสมชายฯ ยิ่งทําใหเขาใจไดวาโครงการดังกลาว
ไดมีการดําเนินการแลวเสร็จจริงตามที่ไดรับทราบมา ซึ่งขออางในสวนนี้องคคณะพนักงานไตสวนเห็นวา
ไมทําใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป และขออางที่วาในวันที่ 11 มกราคม 2555 โครงการไดแลวเสร็จ
สมบูรณตามกําหนดระยะเวลาในสัญญาจาง ขออางในสวนนี้ลวนแลวแตไมไดทําใหขอเท็จจริงเปลี่ยนไป
แตอยางใดเชนเดียวกัน
ประเด็นที่ 2 ในการเบิกจายเงินโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 2 ตําบลสามกระทาย
ตามสัญญาจางชอบดวยระเบียบของทางราชการหรือไม
เมื่อพิจารณาพฤติการณการกระทําผิดของคณะกรรมการตรวจการจาง ซึ่งพบวาได
รวมกันจัดทําใบรับรองผลการตรวจงานจาง ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2554 วาผูรับจางไดสงมอบงานจาง
ถูกตองครบถวนแลวตามแบบรูปและรายละเอียดทุกประการแลว แตเมื่อพิจารณาบันทึกสังเกตการณ
งานจ างของเจ า หน า ที่ สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ภู มิ ภ าคที่ 12 (จั ง หวั ด เพชรบุ รี ) ในวั น ที่ 9
มกราคม 2555 พบวาผูรับจางยังไมไดดําเนินการแตอยางใด แตมีการเบิกจายเงินใหผูรับจางไปแลว
และบั น ทึ กสั งเกตการณ ลงวั น ที่ 11 มกราคม 2555 ซึ่ง พบวา ผูรับ จ าง ไดล งหิ น คลุก เปน ระทาง
ยาว 450 เมตร กวางเฉลี่ยประมาณ 5 เมตร จึงรับฟงไดวา คณะกรรมการตรวจการจางไดรวมกัน
จั ด ทํ า ใบรั บ รองผลการตรวจงานจางทั้งที่ ผูรั บ จา งยั งดํา เนิ น การโครงการดัง กลา วไมแล ว เสร็จ ตาม
ใบสั่งจาง จึงเปนการกระทําผิดวินัย ฐานอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตน ไมวาจะโดยทางตรงหรือ
ทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหตนเอง
หรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ ฐานปฏิบัติหนาทีราชการโดยจงใจ
ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุ
ใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง และฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแก
ราชการอยางรายแรงและเปนความผิดอาญา ฐานสนับสนุนเจาพนักงานมีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการ หรือ
รักษาทรัพยใด ๆ ใชอํานาจในตําแหนงโดยทุจริต อันเปนการเสียหายแกรัฐ เทศบาล สุขาภิบาล หรือ
เจาของทรัพยนั้น ฐานเปนเจาพนักงานมีหนาที่ทําเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกขอความลงในเอกสาร
กระทําการ รับรองเปนหลักฐานวาตนไดกระทําการอยางใดขึ้นหรือวาการอยางใดไดกระทําตอหนาตน
อันเปนความเท็จ และรับรองเปนหลักฐานซึ่งขอเท็จจริงอันเอกสารนั้น มุงพิสูจนความจริงอันเปนเท็จ
และฐานเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่ง
ผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต
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โดยในการไตสวนนายอรุณฯ มีขออางในการตรวจรับงานจางโครงการดังกลาวเหมือนกับ
ขอกลาวอางในโครงการขุดลอกคลองสายเตาอิฐ ซึ่งพนักงานไตสวนพิจารณาแลวไมไดทําใหขอเท็จจริง
เปลี่ยนแปลงไป
ความเห็นและขอเสนอขององคคณะพนักงานไตสวน
องค คณะพนั ก งานไต ส วน พิจ ารณาแลว เห็ น ว า การกระทํ าของนายอรุ ณ หุน งาม
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 ในโครงการขุดลอกคลองระบายน้ําสายเตาอิฐ หมูที่ 2 ตําบล
สามกระทาย และโครงการปรั บ ปรุ งถนนหิ น คลุก สายหนองโพธิ์ หมู ที่ 2 ตํ าบลสามกระทาย เป น
ความผิดทางวินัยฐานอาศัยอํานาจทางราชการของตน ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชน
ใหแกตนเองหรือผูอื่น ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นได
ประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ ฐานปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุใหเสียหายแก
ราชการอยางรายแรง และฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรง และเปนความผิดทางอาญา ฐานสนับสนุนเจาพนักงาน มีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการหรือรักษาทรัพย
ใด ๆ ใชอํานาจในตําแหนง โดยทุจริต อันเปนการเสียหายแกรัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจาของทรัพย
นั้น ฐานเปน เจาพนักงาน มีหนาที่ทําเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกขอความลงในเอกสาร กระทําการ
รับรองเปนหลักฐานวา ตนไดกระทําการอยางใดขึ้นหรือวาการอยางใดไดกระทําตอหนาตนอันเปนความ
เท็จ และรับรองเปนหลักฐานซึ่งขอเท็จจริงอันเอกสารนั้น มุงพิสูจนความจริงอันเปนความเท็จ และฐาน
เปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียแกผูหนึ่งผูใดหรือ
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริตทั้งสองโครงการ เปนการกระทําผิดหลายกรรมตางกัน
มติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 811-85/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง 9 เสียง เห็นชอบตามความเห็นขององคคณะ
พนักงานไตสวน โดยเห็นวาการกระทําของ นายอรุณ หุนงาม มีมูลความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได เปนการ
ทุจริตตอหนาที่ร าชการ ฐานปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทาง
ราชการ มติ คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรงและ
ฐานรายงานเท็ จ ต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา อั น เป น เหตุ ใ ห เ สี ย หายกั บ ราชการอย า งร า ยแรง ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข ลงวันที่ 3 มกราคม 2545 ขอ 3
วรรคสอง ขอ 6 วรรคสอง และขอ 11 วรรคสอง และมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเปนเจาพนักงาน
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละ
เว น การปฏิ บัติห น าที่ โ ดยทุ จ ริ ต และฐานเปน เจาพนักงานมีห นาที่ทําเอกสาร รับ เอกสารหรือกรอก
ขอความลงในเอกสาร กระทําการรับรองเปนหลักฐาน วาตนไดกระทําการอยางใดขึ้น หรือ วาการอยาง
ใดไดกระทําตอหนาตนอันเปนความเท็จ และรับรองเปนหลักฐานซึ่งขอเท็จจริงอันเอกสารนั้น มุงพิสูจนความ
จริงอันเปนความเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (1),(4) และฐานเปน
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ผูสนับสนุนเจาพนักงานกระทําความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบมาตรา 86
มาตรา 90 และมาตรา 91 โดยให กั น นายศิ ริ พ งษ เชื้ อ เมื อ งพาน ไว เ ป น พยานตามประกาศ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลั กเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผูถูกกลาวหาไวเปน
พยานโดยไมดําเนินคดี พ.ศ. 2554
ความเห็นคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัย ฯ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการ ไดประชุม
พิจารณาโดยเชิญผูถูกกลาวหามาใหขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบทําความเห็นเสนอ ก.อบต.จังหวัด พิจารณา
โดยที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวาผูถูกกลาวซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการตรวจการจางนั้น ไดรับ
แตงตั้งโดยอยูในภาวะจํายอมไมอาจหลีกเลี่ยงได ซึ่งในการลงลายมือชื่อตรวจรับงานในวันดังกลาว เนี่องจากมี
กรรมการคนอี่น ๆ ไดลงลายมือชื่อไวเรียบรอยแลว และผูถูกกลาวหาตองตรวจรับงานจางในวันนั้น และได
สอบถามประธานตรวจการจาง ซึ่งชางผูควบคุมงานก็ไดรับรองวางานเสร็จเรียบรอยแลว ประกอบกับโครงการ
ทั้งสองอยูบริเวณบานของนายก อบต.สามกระทาย จึงเห็นผูวาถูกกลาวหามิไดมีเจตนาที่จะรวมกระทําการ
ทุจริตดวยแตอยางใด แตอยางไรก็ตามการที่ผูถูกกลาวหาไมไดออกไปตรวจดูโครงการทั้งสองกอนการ
ตรวจรับงานจางถือไดวาเปนการประมาทเลินเลออยางรายแรง แตเนื่องจากการพิจารณาโทษทางวินัย
ตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาตรา ๙๒ แหงพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ.2542 กํ า หนดไว โ ดยสรุ ป ว า เมื่ อ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได พิ จ ารณา
พฤติ การณ แห งการกระทํ า ความผิดแลวมีมติวาผูถูกกลาวหาใดไดกระทําความผิดวินัย ใหป ระธาน
กรรมการสงรายงานและเอกสารที่มีอยู พรอมความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ แตงตั้งถอด
ถอนผู ถูกกล าวหาผูนั้นพิ จารณาโทษทางวิ นัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติโดย
ไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแกผูถูกกลาวหา ใหถือวา
รายงานเอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสํานวนการสอบสวน ทางวินัยของ
คณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมายหรือระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของผู
ถูกกลาวหานั้นๆ แลวแตกรณี เมื่อขอเท็จจริงที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนและมีมติวาผูถูกกลาวหา
กระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
โครงการขุ ดลอกคลองระบายน้ําสายเตาอิ ฐ หมูที่ ๒ และโครงการปรับปรุ งถนนหิ นคลุ กสายหนองโพธิ์
ม.๒ ต.สามกระทาย โดยดําเนินการกอสรางยังไมแลวเสร็จ ยังไมไดดําเนินการกอสรางแตมีการเบิกจายเงิน
ใหแกผูรับจาง เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ ฐานปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
ร ายแรง และฐานรายงานเท็ จต อผู บั งคั บบั ญชาอันเป นเหตุ ให ราชการเสียหายอยางร ายแรง ตามข อ 3
วรรคสอง ขอ 6 วรรคสอง และขอ 11 วรรคสอง แหงประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุ ทธรณและการรองทุกข
ลงวันที่ 3 มกราคม 2545 (ขอ 7 ขอ 10 ขอ 15 แหงประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 ) ดังนั้น ในการพิจารณาโทษทาง
วิ นั ยจึ งต องถื อตามฐานความผิ ดที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได มีมติ ตามมาตรา ๙๒ แห ง พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ประกอบกับขอ 70 แหงประกาศ
ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ
การอุทธรณและการรองทุกข ลงวันที่ 3 มกราคม 2545 (ขอ 85 แหงประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย ลงวันที่ 29 มกราคม 2559) ไดกําหนดใหพนักงาน
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สวนตํ าบลผูใดกระทํ าผิ ดวิ นัยอยางร ายแรง ให นายกองค การบริหารส วนตํ าบลสั่ งลงโทษปลดออก หรือ
ไล ออกตามความรายแรงแห งกรณี ถามีเหตุอันควรลดหย อนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได
แต ห  า มมิ ใ ห ล ดโทษลงต่ํ า กว า ปลดออก แตโ ดยที ่ห นัง สือ สํ า นัก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรีไ ดมี
หนั ง สื อ ที่ นร 0205/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 กําหนดใหการลงโทษขาราชการผูกระทําผิด
ทางวินัยอยางรายแรงฐานทุจริตตอหนาที่ราชการควรไลออกจากราชการ แมจะมีเหตุอันควรปราณีอื่นใด
ไมเปนเหตุใหลดหยอนโทษ ลงเปนปลดออกจากราชการ จึงเห็นควรลงโทษไลนายอรุณ หุนงาม ออกจาก
ราชการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบการลงโทษตอไป
การพิจารณาของกรรมการ
ก.อบต.จังหวัด ไดพิจารณารายงานผลการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบ
ความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการแลวเห็นวา
โดยที่ผลการไตสวนและชี้มูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งไดชี้มูลการกระทําผิดฐานทุจริตตอ
หนาที่เปนอันยุติ สวนราชการไมอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงฐานความผิดตามที่ ป.ป.ช. วินิจฉัยแลวเปน
ประการอื่นได ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษขาราชการผูกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอ
หนาที่ราชการเปนความผิดวินัยอยางรายแรงควรลงโทษเปนไลออกจากราชการแมจะมีเหตุอันควรปราณี
อื่นใดไมเปนเหตุใหลดหยอนโทษลงเปนปลดออกได
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหลงโทษวินัยไลออกจากราชการ ดวยคะแนนเสียง 21 : 1 เสียง โดยมี
รายละเอียดบันทึกการลงคะแนนแนบทายรายงานการประชุมนี้
ระเบียบวาระที่ ๕
มติที่ประชุม

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ไมมี
รับทราบ

ปดประชุม เวลา ๑5.00 น.
(ลงชื่อ) สารัฐ วงศเศรษฐโชติ ผูจดรายงานการประชุม
( นายสารัฐ วงศเศรษฐโชติ )
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
(ลงชื่อ)

ศราวุธ อินทะเสม ตรวจรายงานการประชุม
( นายศราวุธ อินทะเสม )
หัวหนากลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิ่น
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