รายงานการประชุม
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ครั้งที่ 6/๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน ๒๕60 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมช่องกระจก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ชัน้ 4
…………………………..
ผู้มาประชุม
๑. นางอุไรวรรณ คูหพันธ์
๒. นายสมฤทธิ์ คําเคลื่อน
๓. นายบุญชัย ศิวิลัย
๔. นายธฤต สําราญเวทย์
๕. นายอธิวัฒน์ พิสุทธิศิลป์
๖. ร.ต.สมพร ทองสง่า
๗. นายเกิดพงศ์ ทวีศักดิ์สมบูรณ์
๘. นายฐานันดร์ นิลดํา
๙. นายสุทธิพร เที่ยงธรรม
๑๐. นายณัฏฐวุฒิ สมบูรณ์อยู่กมล
๑๑. นายวรพงษ์ พูลลาภ
๑๒. นายวิวัฒน์ โชคกิจการ
๑๓. นายสนั่น รักษาชัฎ
๑๔. นายศาสตรา สุริยารังสรรค์
๑๕. นายศักดิ์ชัย กายเพชร
๑๖. นายสมไช เสียงใหญ่
๑๗. นายศราวุธ อินทะเสม
๑๘. นางเนาวรัตน์ สิงห์เล็ก
ผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ/ติดภารกิจ
1. นายทวี นริสศิริกุล
2. นายสมบูรณ์ นวลเจริญ
3. นายชิตชัย จิวะตุวินันท์

คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประธาน
(แทน) ปลัดจังหวัดประจวบคีรขี ันธ์
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประธานสภาเทศบาลตําบลคลองวาฬ
ประธานสภาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
นายกเทศมนตรีตําบลกําเนิดนพคุณ
ปลัดเทศบาลตําบลบ้านกรูด
ปลัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชํานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายกเทศมนตรีตําบลบางสะพานน้อย

ผู้เข้าร่วมประชุม
- นายมีชัย นวลเพชร
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กลุ่มงานมาตรฐานฯ
เริ่มประชุมเวลา 13.๓๐ น.
ก่อนเริ่มประชุม นายศราวุธ อินทะเสม หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ท.จ. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ติดราชการไม่สามารถเข้าประชุมได้ จึงขอให้ที่ประชุมได้คัดเลือกกรรมการเพื่อทําหน้าที่ประธาน การประชุมต่อไป
โดยที่ประชุมได้เสนอชื่อนางอุไรวรรณ คูหพันธ์ คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานทําหน้าที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

-๒ระเบียบวาระที่ ๒
มติทปี่ ระชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 5/๒๕60 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕60
ฝ่ายเลขานุการขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
- หน้าที่ 19 บรรทัดที่ 18 ขอแก้ไขจาก “องค์การบริหารส่วนตําบล” เป็น “เทศบาล”
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพือ่ ทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติทปี่ ระชุมครั้งทีแ่ ล้ว
ผู้ช่วยเลขานุการ
ตามที่ คณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั งหวั ดประจวบคี รีขั นธ์ ในการประชุ มครั้งที่ 5/๒๕60
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕60 มีมติเห็นชอบให้เทศบาลดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคลในกรณีต่าง ๆ
ฝ่ายเลขานุการ ขอสรุปผลให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกกรณี มีเหตุพิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขันเป็น
พนักงานครูเทศบาล จํานวน 1 ราย ได้แจ้งมติให้เทศบาลเมืองหัวหินทราบเพื่อจัดทําคําสั่งบรรจุแต่งตั้งแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
2. การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญ ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น สําหรับ
ตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน และประเภทวิชาการระดับชํานาญการ จํานวน 4 ราย ได้แจ้งให้
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน และเทศบาลตําบลร่อนทองทราบเพื่อจัดทําคําสั่งเลื่อนระดับ
พนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
3. การโอน การรับโอน และย้ายพนักงานเทศบาล จํานวน 6 ราย ได้แจ้งมติให้เทศบาลเมืองหัวหิน
เทศบาลตําบลหนองพลับ และเทศบาลตําบลเขาน้อยทราบ เพื่อจัดทําคําสั่งโอน /รับโอน และย้ายพนักงานเทศบาล
ไปดํารงตําแหน่งใหม่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
4. พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างขอลาออก จํานวน 7 ราย ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหัวหิน
เทศบาลตําบลหนองพลับ เทศบาลตําบลไร่เก่า และเทศบาลตําบลไร่ใหม่ ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งให้พนักงานเทศบาล
ลาออกจากราชการแล้วตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
5. การจ้างพนักงานจ้าง และต่อสัญ ญาจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 19 ราย ได้แจ้งมติให้
เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลตําบลร่อนทอง เทศบาลตําบลไร่เก่า และเทศบาลตําบลบ้านกรูด ทราบเพื่อจัดทําคําสั่ง
จ้างพนักงานจ้างแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
6. การปรับปรุ งแผนอั ตรากํ าลั ง 3 ปี จํ านวน 1 เทศบาล ได้ แจ้ งให้ เทศบาลเมื องหั วหิ น จั ดทํ า
ประกาศยุบเลิกตําแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน แล้วตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
7. การประเมินพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้ได้รับเงินเดือนและมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
จํานวน 5 ราย ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลเมืองหัวหิน ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งเลื่อนวิทย
ฐานะพนักงานครูเทศบาล แล้วตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
8. การยืนยันปริมาณงานและคุณภาพงานเพื่อประเมินผลงานตําแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและสายงานนิติการ จํานวน 1 ตําแหน่ง ได้รายงาน ก.ท. ยืนยันปริมาณงานและคุณภาพงานของ
ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เทศบาลเมืองหัวหิน แล้วตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
9. ผลการพิ จารณาดํ าเนิ นการทางวิ นั ยพนั กงานเทศบาล ได้ รวบรวมข้ อมู ลเพิ่ มเติ มเสร็ จ
เรียบร้อยเพื่อเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาในเดือน มิถุนายน 2560 แล้ว

มติทปี่ ระชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
รับทราบ
๒/25

-๓ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพือ่ พิจารณา

๔.1 เรื่อ ง การเลื่อ นระดับ และแต่ง ตั้ง พนัก งานเทศบาลสามัญ ให้ดํา รงตํ า แหน่ง ที่
สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน และประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมืองฯ และ
เทศบาลตําบลบางสะพานน้อย อําเภอบางสะพานน้อย ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
สามัญให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน และประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมืองหัวหิน ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้งนางสาวทัศภรณ์ ศรีเมฆ
วุฒิ บธ.บ.(การบัญ ชี) ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญ ชีปฏิบัติงาน ขั้น 15,440 บาท เลขที่ตําแหน่ง
29-2-04-4201-002 งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง ซึ่งได้ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารง
ตํ าแหน่ งสายงานเริ่ ม ต้ น จากระดั บ 1 และระดั บ 2 และตํ าแหน่ งประเภททั่ ว ไป ระดั บ ปฏิ บั ติ งาน โดยมี
ระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 6 ปี 1 เดือน (วันที่ 1
เม.ย.54 - 29 พ.ค.60) ผ่ านการประเมิ น ผลงานจากคณะกรรมการและประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะบุ ค คลจาก
ผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นในตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
ขั้น 15,800 บาท เลขที่ตําแหน่งและสายงานเดิม โดยผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม ๒๕60
2. เทศบาลเมื อ งประจวบคี รี ขั น ธ์ ขอความเห็ น ชอบเลื่ อ นระดั บ และแต่ ง ตั้ ง
นางสาวณั ฐ วดี โรจน์ เจริ ญ ทรั พ ย์ วุ ฒิ ปวส.(บั ญ ชี ) ตํ า แหน่ ง เจ้ า พนั ก งานการเงิ น และบั ญ ชี ป ฏิ บั ติ ง าน
ขั้น 25,020 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-08-4201-003 งานงบประมาณ กองการศึกษา ซึ่งได้ดํารงตําแหน่ง
หรื อ เคยดํ ารงตํ า แหน่ งสายงานเริ่ ม ต้ น จากระดั บ 2 และตํ าแหน่ งประเภททั่ ว ไป ระดั บ ปฏิ บั ติ ง าน โดยมี
ระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน (วันที่
16 พ.ย.54 - 24 พ.ค.60) ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจาก
ผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นในตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
ขั้น 25,190 บาท เลขที่ตําแหน่งและสายงานเดิม โดยผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 24
พฤษภาคม ๒๕60
3. เทศบาลตําบลบางสะพานน้อย ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
สามัญให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น จํานวน 2 ราย ดังนี้
3.1 นายชัยยารัตน์ อะทะวงศา วุฒิ ปวส.(ช่างโยธา) ตําแหน่ งนายช่ างเขีย นแบบ
ปฏิบัติงาน ขั้น 15,440 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-05-4702-001 กองช่าง ซึ่งได้ดํารงตําแหน่งหรือเคย
ดํารงตําแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลารวมกันในการ
ปฏิ บัติงานด้ านงานช่ างเขี ยนแบบหรืองานอื่นที่ เกี่ยวข้องมาแล้ ว 4 ปี 1 เดื อน (วัน ที่ 1 เม.ย.56 - 31 พ.ค.60)
ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นในตําแหน่ง นายช่างเขียนแบบชํานาญงาน ขั้น 15,800 บาท เลขที่ตําแหน่งและ
สายงานเดิม โดยผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕60
3.2 นางสาวจรินพร ผมหอม วุฒิ บธ.บ.(การตลาด) ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ ขั้น 22,600 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-01-3103-001 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล ซึ่งดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 และ
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน (วันที่ 1 เม.ย.54 - 31 พ.ค.60) ผ่านการประเมิน
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-๔ผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดให้ดํารง
ตําแหน่งที่สูงขึ้นในตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ขั้น 22,620 บาท เลขที่ตําแหน่งและ
สายงานเดิม โดยผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕60
ข้อระเบียบ
๑. หนั ง สื อ สํา นั ก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๒๕
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับ การได้รับเงิน
ประจํ าตํ าแหน่ งประเภทวิ ช าการ ระดั บ ชํ านาญการในสายงานวิ ช าชี พ และการเบิ ก จ่ ายเงิ น ค่ า ตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน กรณีการเลื่อนระดับครั้งแรกของตําแหน่งแต่ละประเภทตําแหน่ง เช่น การเลื่อนระดับ
ประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงาน ไประดับชํานาญงาน ให้ใช้วิธีการประเมินผลงานโดยใช้หลักเกณฑ์การเลื่อน
ระดับนอกระดับควบของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ และเทียบระดับตําแหน่งจากระบบซีเป็น
ระบบแท่งตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหน่งและมาตรฐานของตําแหน่ง (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 เรื่อง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับ อัต ราตํา แหน่ง และมาตรฐานของตํา แหน่ง(ฉบับ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘
การเลื่อนในระดับชํานาญงาน
ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1/2 และ
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของตําแหน่งที่จะ
แต่งตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
1. ไม่น้อยกว่า 6 ปี สําหรับผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
2. ไม่น้อยกว่า 5 ปี สําหรับผู้มีประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
3. ไม่น้อยกว่า 4 ปี สําหรับผู้มีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
การเลื่อนในระดับชํานาญการ
ดํ า รงตํ า แหน่ ง หรื อ เคยดํ า รงตํ า แหน่ ง สํ า หรั บ สายงานเริ่ ม ต้ น จากระดั บ 3 และ
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ โดยต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของตําแหน่งที่จะ
แต่งตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
1. ไม่น้อยกว่า 6 ปี สําหรับผูม้ ีปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง
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-๕2. ไม่น้อยกว่า 4 ปี สําหรับผูม้ ีปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง
3. ไม่น้อยกว่า 2 ปี สําหรับผูม้ ีปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้
ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
(โดยการนับระยะเวลาตาม ข้อ 1 – 3 หากเป็นผู้เปลี่ยนสายงานจากสายงานเริ่มต้นจาก
ระดับ 1 หรือระดับ 2 มาเป็นสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ให้ใช้แนวทางการนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งใน
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 มานับรวมเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกับสายงาน
เริ่มต้ นจากระดับ 3 ตามนั ยหนั งสื อ สํ านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 33 ลงวัน ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2548)
3. ประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจัง หวัด ประจวบคีรี ขั น ธ์
เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
ข้อ ๑๘๒ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งที่
กําหนดเป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในตําแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒
(๘) วิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
(ก) ตําแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งให้เสนอ ก.ท.จ.
พิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง ฯ
(ข) ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมิน
ผลงาน ประกอบด้วย ฯลฯ
(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การประเมินบุคคลและ
ผลงานให้เป็นไปตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้
(๙) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผูส้ ั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยผ่านความเห็นชอบจาก
ก.ท.จ. และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ข้ อ 183 การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ งในระดับสูงขึ้ นสําหรับ ตําแหน่งที่
กําหนดเป็นตําแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
(๘) วิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
(ก) ตําแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งให้เสนอ ก.ท.จ.
พิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง ฯ
(ข) ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมิน
ผลงาน ประกอบด้วย ฯลฯ
(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน
ให้เป็นไปตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้
(๙) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผูส้ ั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยผ่านความเห็นชอบจาก
ก.ท.จ. และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ
๕/25

-๖๔.2 เรื่องการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญ ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาลให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติก าร
จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. พันจ่าเอกเรืองเดช สิทธิชัย วุฒิ น.ม.(นิติศาสตร์) ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ (นิติกร 7)
ขั้น 24,490 บาท(1 เม.ย.58) เลขที่ตําแหน่ง 07-0202-001 ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน ซึ่งได้
ดํารงตําแหน่ งไม่ต่ํากว่าระดับ 6 หรือที่ ก.ท. เที ยบเท่านับ ถึงวันยื่นผลงานไม่น้ อยกว่า 4 ปี (14 ก.ค.5323 มี.ค.58) และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฎหมายหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ผ่านการ
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการประเมินผลงานที่ ก.ท. แต่งตั้ง ได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 ให้ดํารง
ตําแหน่งที่สูงขึ้นในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ (นิติกร 8ว) ขั้น 25,530 บาท เลขที่ตําแหน่งและสายงานเดิม
โดยยื่นผลงานและจังหวัดได้รับผลงานครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อวันที่ 17 กันยายน ๒๕๕8
2. นางสาวศิริวรรณ ปุ่มคอน วุฒิ ศศ.ม.(จิตวิทยาชุมชน) ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริม
สุ ข ภาพ 7ว ขั้ น 37,960 บาท(1 ต.ค.58) เลขที่ ตํ า แหน่ ง 06-0409-001 งานวางแผนสาธารณสุ ข
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 6 หรือที่ ก.ท.
เทียบเท่านับถึงวันยื่นผลงานไม่น้อยกว่า 4 ปี (2 พ.ค.54-12 ต.ค.58) และปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการ
ประเมิ น ผลงานที่ ก.ท. แต่ง ตั ้ง ได้ค ะแนนไม่ต่ํ า กว่า ร้อ ยละ 70 ให้ดํ า รงตํ า แหน่ง ที ่ส ูง ขึ ้น ในตํ า แหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 8ว ขั้น 41,250 บาท เลขที่ตําแหน่งและสายงานเดิม โดยยื่นผลงานและจังหวัด
ได้รับผลงานครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๕8
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูงในสายงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.๒๕๕๗
ข้อ 8 การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นนอกระดับ
ควบขั้นสูงของสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ ให้ดําเนินการด้วยวิธีการประเมินผลงาน
ต่อเมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก.ท.จ. เห็นชอบการปรับปรุงตําแหน่งนั้นแล้ว โดยให้เทศบาลดําเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ดังนี้
8.1 คณะกรรมการประเมิ น ผลงาน ระดั บ 7 ว หรื อ 7 วช จํ า นวน 3 คน
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพที่
ขอประเมินจํานวน 2 คน ผู้อํานวยการสํานัก/กอง ต้นสังกัด เป็นกรรมการ โดยมีผู้ช่วยเลขานุการ ก.ท.จ. เป็น
เลขานุการ
8.2 คณะกรรมการประเมินผลงาน ระดับ 8 ว หรือ 8 วช หรือ 9 วช หรือ 9 ชช
จํานวน 3 คน โดยให้แต่งตั้งจากบัญชีกรรมการประเมินผลงานตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
(ก.ท.) กําหนด ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมี
เลขนุการ อ.ก.ท.โครงสร้าง และอัตรากําลัง เป็นเลขานุการ
8.3 ผลงานนั้นจะต้องเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ที่เกิดจากการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง ซึ่งเป็นสายงานเดียวกันกับตําแหน่งที่ขอแต่งตั้ง (ไม่นับตําแหน่งที่เกี่ยวข้อง
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-๗เกื้อกูลกัน) โดยต้องเป็นผลงานที่โดดเด่นและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการหรือประชาชนหรือต่อความก้าวหน้า
ทางวิชาการหรือการพัฒนาการปฏิบัติงาน
8.4 เกณฑ์การผ่านผลงาน กําหนดไว้ดังนี้
(1) ผู้ผ่านการประเมินผลงานใน ระดับ 7 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนจากกรรมการ 2
ใน 3 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
(2) ผู้ผ่านการประเมินผลงานใน ระดับ 8 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนจากกรรมการ 2
ใน 3 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70
(3) ผู้ผ่านการประเมินผลงานใน ระดับ 9 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนจากกรรมการ 2
ใน 3 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
(4) ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงาน ให้เสนอผลงานได้อีกครั้งหนึ่งหากคําสั่งมอบหมายงาน
ของเลขที่ตําแหน่งนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมินให้
ดําเนินการใหม่ ทั้งการปรับปรุงตําแหน่งและการประเมินผลงาน
ข้อ 9 เมื่อคณะกรรมการ ได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ การประเมินปริมาณงานและการ
ประเมินผลงานของผู้นั้นแล้ว ให้เทศบาลประกาศปรับปรุงแผนอัตรากําลังในเลขที่ตําแหน่งนั้นและออกคําสั่งแต่งตั้งผู้
นั้นให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทั้งนี้ ไม่ก่อน
วันที่ยื่นผลงานถูกต้องครบถ้วน
ข้อ 10 การประเมินบุคคล การประเมินปริมาณงาน และการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อน
ระดับพนักงานเทศบาลตําแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นให้
ใช้แนวทางการเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นในสายงาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ
ตามที่สํานักงาน ก.ท. กําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ

4.3 เรื่อง การโอน การรับโอน และการย้ายพนักงานเทศบาล
ส่วนที่ ๑ การโอนพนักงานเทศบาล
ผู้ ช่วยเลขานุการ
เทศบาลตําบลทับสะแก อําเภอทับสะแก และเทศบาลตําบลร่อนทอง อําเภอบางสะพาน
ขอความเห็นชอบโอนพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. เทศบาลตําบลทับสะแก ขอความเห็นชอบให้นางสาวธัญลักษณ์ ไร่หินถ่วง วุฒิ ส.บ.
(สาธารณสุขศาสตร์) พนักงานเทศบาล ตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงาน
สาธารณสุข ระดั บ ต้ น ) ขั้ น 29,110 บาท เลขที่ ตํ าแหน่ ง 29-2-06-2104-001 กองสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลทับสะแก อําเภอทับสะแก จัง หวัด ประจวบคีรีขัน ธ์ โอนไปดํา รงตํา แหน่ง เป็น
พนัก งานส่ว นตํา บล ตํา แหน่ง ผู้อํา นวยการกองสาธารณสุข และสิ่ง แวดล้อ ม (นัก บริห ารงานสาธารณสุข
ระดับ ต้น ) ขั้น 29,110 บาท เลขที่ ตํ าแหน่ ง 29-3-06-2104-001 กองสาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้ อ ม
องค์การบริหารส่วนตําบลร่อนทอง อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยองค์การบริหารส่วนตําบล
ร่อนทอง ยินดีรับโอนพนักงานเทศบาลดังกล่าว และเทศบาลตําบลทับสะแก ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน
(ดูแลบิดามารดา, ดูแลบุตร, หาประสบการณ์)
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-๘2. เทศบาลตํ าบลร่ อ นทอง ขอความเห็ น ชอบให้ น ายวิ ท ยา วังจํ านงค์ วุฒิ รป.ม.
(รัฐประศาสนศาสตร์) พนักงานเทศบาล ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ขั้น 24,970 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-07-2101-002 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลร่อนทอง
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โอนไปดํารงตําแหน่งเป็นพนักงานเทศบาล ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย
ปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ขั้น 24,970 บาท เลขที่ตําแหน่ง 59-2-01-2101-003 สํานัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลคลองสวน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยเทศบาลตําบลคลองสวน ยินดี
รับโอนพนักงานเทศบาลดังกล่าว และเทศบาลตําบลร่อนทอง ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (ดูแล
ครอบครัว, หาประสบการณ์)
ข้อระเบียบ
ป ระกาศ คณ ะกรรมการพ นั ก งาน เท ศบ าลจั ง ห วั ด ป ระจวบ คี ร ี ข ั น ธ์ เรื่ อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๕๒ การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง พนักงาน
เทศบาลในเทศบาลอีกแห่งหนึ่ง ให้โอนและแต่งตั้งจากพนักงานเทศบาลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้สอบแข่งขันได้ หรือสอบคัดเลือกได้ในตําแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น หรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
(๓) ผูข้ อโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนตําแหน่งในตําแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกัน
ระหว่างเทศบาล หรือผูข้ อโอนมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลตามข้อ ๑๖๗
ข้ อ ๑๖๗ วรรคสอง การโอนพนั ก งานเทศบาลอื่ น มาแต่ งตั้ งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ ง
ผู้ปฏิบัติงานในเทศบาล อาจกระทําได้โดยความสมัครใจของผู้จะขอโอนและได้รับความยินยอมจากนายกเทศมนตรี
ของเทศบาลที่จะรับโอนนั้น เมื่อ ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีออกคําสั่งแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิมและได้รับเงินเดือนในขั้นไม่สูงกว่าเดิม
ฝ่ ายเลขาฯ ได้ ต รวจสอบการโอนของพนั ก งานเทศบาลดั งกล่ าวแล้ ว ต้ น สั งกั ด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด โดยไม่ขัดข้องในการรับโอนและให้โอน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2560 โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมี
ข้อสังเกต เพื่อให้เทศบาลได้คํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการโอนแล้วไม่มผี ู้ปฏิบัติงาน โดยให้เทศบาล
ยืนยันว่าการโอนจะไม่กระทบกับการปฏิบัติงานและให้แจ้งข้อมูลอัตรากําลังภายในสํานัก/กอง เพื่อประกอบ
การพิจารณาด้วย
ส่วนที่ ๒ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลตําบลไร่เก่า อําเภอสามร้อยยอด ขอความเห็นชอบรับโอนนางจุติมา พินาศภัย
วุฒิ รป.บ.(การปกครอง) พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ขั้น 21,880 บาท เลขที่
ตําแหน่ง 61-3-01-3102-001 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด อบต. อบต.บางโทรัด อําเภอเมืองสมุทรสาคร
จัง หวัด สมุท รสาคร มาแต่ง ตั้ง เป็น พนัก งานเทศบาล ตํา แหน่ง นัก วิเ คราะห์น โยบายและแผนปฏิบัติก าร
ขั้น 21,880 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-07-3103-001 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลไร่เก่า
อําเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดูแลบิดามารดา, หาประสบการณ์)
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-๙ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรขี ันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๗๒ ในกรณีเทศบาลมีเหตุผลและความจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการ
เทศบาลอาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรือ
ข้าราชการวิสามัญที่มีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลในตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาล
เสนอ ก.ท.จ. โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทํางานและความชํานาญการ
ของผู้ ที่ จ ะขอโอนและประโยชน์ ที่ ท างราชการจะได้ รั บ เมื่ อ ก.ท.จ. ได้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว ให้
นายกเทศมนตรีสั่งรับโอน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็นพนักงานเทศบาล ส่วนจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งระดับใด และจะให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้ ก.ท.จ. เป็นผู้กําหนด แต่จะต้องไม่สูงกว่าพนักงานเทศบาล
ที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญในระดับเดียวกัน
ข้อ ๑๗๓ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลตามข้อ ๑๗๑ และข้อ ๑๗๒ ให้นายกเทศมนตรีมีคําสั่งให้รับโอนและ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งพนักงานเทศบาลแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งการรับโอนให้ส่วนราชการสังกัดเดิมของผู้ที่จะโอน
ออกคํ าสั่ งให้ ผู้ นั้ นพ้ นจากตํ าแหน่ งและหน้าที่ ทั้ งนี้ ให้กําหนดวัน ที่ ในคําสั่ง รับ โอนและคําสั่งให้พ้ นจาก
ตําแหน่งเป็นวันเดียวกัน
การออกคําสั่งรับโอนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.ท.จ.
ให้ความเห็นชอบก่อน
ข้อ ๑๗๔ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ตําแหน่งที่จะนํามาใช้ในการรับโอน ต้องเป็นตําแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน
(๒) ผู้ ได้ รั บการบรรจุ และแต่ งตั้ งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ งใด ต้ องมี คุ ณ สมบั ติ ต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนั้น
ฯลฯ
(๕) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงานใด ของเทศบาลใดต้อ งไม่มี
ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งสายงานนั้นของเทศบาลนั้น หรือของ ก.ท.จ.นั้น ขึ้นบัญชี
รอการบรรจุอยู่ หรือไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในตําแหน่งสายงานนั้นของเทศบาลนั้น หรือของ
ก.ท.จ.นั้น ขึ้นบัญชีรอการแต่งตั้งอยู่
ฝ่ ายเลขาฯ ตรวจสอบแล้วการรั บโอนดั งกล่าวต้ นสั งกั ดไม่ ขั ดข้ องในการให้ โอน และ
เทศบาลที่รับโอนมีตําแหน่งว่างยินดีรับโอนมาดํารงตําแหน่ง
จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน ๒๕60
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- ๑๐ ส่วนที่ 3 การย้ายพนักงานเทศบาล
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมืองฯ และ
เทศบาลตําบลบางสะพานน้อย อําเภอบางสะพานน้อย ขอความเห็นชอบย้ายพนักงานเทศบาล จํานวน 3 ราย
ดังนี้
1. เทศบาลเมืองหัวหิน ขอความเห็นชอบย้ายนางสาววัลลีย์ สว่างแวว วุฒิ อนุปริญญา
บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน ขั้น 28,880 บาท เลขที่ตําแหน่ง
29-2-04-4203-001 งานพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง ซึ่งผ่านการประเมินบุคคลและ
การปฏิ บั ติ งานในกลุ่ ม งานที่ เกี่ ย วข้ อ งเกื้ อ กู ล กั น ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ งเจ้ า พนั ก งานจั ด เก็ บ รายได้ ชํ า นาญงาน
ขั้น 28,880 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-04-4203-001 งานเร่งรัดรายได้ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองการประปา
เทศบาลเมืองหัวหิน
2. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ขอความเห็นชอบย้ายนายสมประสงค์ ทีอุทิศ วุฒิ ปวส.
(ช่างยนต์) ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ขั้น 16,650 บาท เลขที่ตําแหน่ง
29-2-01-4805-002 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาลซึ่งยื่นคําร้องขอย้ายเปลี่ยนสายงาน
และผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากผู้บังคับบัญชา ได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ให้ดํารง
ตําแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ขั้น 16,650 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-01-4804-001 งานเทศกิจ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
3. เทศบาลตํ า บลบางสะพานน้อ ย ขอความเห็น ชอบย้ าย จ.ส.อ.นิ มิ ต เอี่ ยมเอื้ อ
วุฒิ รป.บ.(การจัดการทั่วไป) ตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน ขั้น 26,120 บาท
เลขที่ตําแหน่ง 29-2-01-4805-001 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล
ผู้สอบคัดเลือกได้ลําดับที่ 1 ในตําแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ตามประกาศผลการสอบ
คั ด เลื อ กฯ เทศบาลตํ า บลบางสะพานน้ อ ย อํ า เภอบางสะพานน้ อ ย จั งหวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ลงวั น ที่ 29
พฤษภาคม 2560 ให้ดํารงตําแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ขั้น 26,500 บาท เลขที่
ตําแหน่ง 29-2-01-3104-001 งานทะเบียนและบัตร ฝ่ายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 140 การย้ายพนักงานเทศบาล ผู้ดํารงตําแหน่งหนึ่งไปแต่ งตั้งให้ ดํารงตําแหน่งอี ก
ตําแหน่งหนึ่ง ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในประเภทและระดับเดียวกันโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) กรณี การย้ ายไปดํ ารงตํ าแหน่ งประเภทและระดั บเดี ยวกั นที่ ว่ างในแผน
อัตรากําลังสามปี ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น
(2) กรณีการย้ายสับเปลี่ยนตําแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้นั้นต้องมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น
ข้อ 142 การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ดํารงตําแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใน
สายงานและประเภทเดิม ให้สั่งย้ายไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับเดิมและให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้
ต้องเป็นตําแหน่งว่างในแผนอัตรากําลังสามปี หรือเป็นการย้ายสับเปลี่ยนในตําแหน่งเดียวกัน
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- ๑๑ ข้อ 145 การย้ายพนักงานเทศบาลไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงานประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงาน หรือระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิ เศษ และระดับ
เชี่ยวชาญ พนักงานเทศบาลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งและตรง
ตามความรู้ ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหน่งในตําแหน่งนั้นด้วย โดยต้องผ่านการ
ประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานหรือผลงานตามประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาลให้ดํารงตําแหน่งระดับที่สูงขึ้นด้วย ดังนี้
(1) กรณีการย้ายมาดํารงตําแหน่งในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการประเมินบุคคล
และการปฏิบัติงาน
(2) กรณีการย้ายมาดํารงตําแหน่งในกลุ่มงานที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการประเมินบุคคลการ
ปฏิบัติงาน และผลงาน”
ข้อ 146 การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นไปดํารง
ตําแหน่งประเภทและระดั บเดี ยวกั นแต่ต่างสายงาน ผู้ นั้นจะต้องมีคุณ วุฒิ ตรงตามคุณ สมบั ติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งของตําแหน่งนั้น และจะต้องเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
สําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามวรรคหนึ่งหากมีความประสงค์จะย้ายต่างสายงานให้
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคความรู้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) และภาค
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) โดยไม่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกแต่อย่างใด
การย้ายพนักงานเทศบาลซึ่งดํารงตําแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการไปดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้นในตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นหรือผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นไปดํารง
ตํ า แหน่ง สูง ขึ ้น ในตํา แหน่ง ประเภทบริห ารท้อ งถิ่น ผู้นั ้น จะต้อ งมีค ุณ วุฒ ิต รงตามคุ ณสมบั ติเฉพาะสํ าหรับ
ตําแหน่งของตําแหน่งนั้น และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกที่กําหนด
ฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบแล้ว เป็นการย้ายไปดํารงตําแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างใน
แผนอัตรากําลังสามปี พนักงานเทศบาลผู้ขอย้ายมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ขอย้าย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน ๒๕60

4.4 เรื่องพนักงานจ้างขอลาออกจากราชการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมืองฯ และ
เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างขอลาออกจากราชการ จํานวน 3 ราย
ดังนี้
1. เทศบาลเมือ งหัว หิน ขอความเห็น ชอบให้น างสาวนิล เนตร พระสิน ชัย
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ ง ผู้ช่วยครู อัต ราค่า ตอบแทนเดื อ นละ 18,520 บาท โรงเรียนเทศบาล
บ้ านเขาเต่ า กองการศึ ก ษา ขอลาออกจากราชการเนื ่อ งจากได้รับ การบรรจุแ ต่ ง ตั ้ง เป็น พนัก งานครู
เทศบาลในสัง กัด เทศบาลเมือ งหัว หิน ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560 (ยื่นหนังสือวันที่ 1 มิถุนายน ๒๕60
นายกเทศมนตรีอนุญาตให้ยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันได้)
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- ๑๒ 2. เทศบาลเมือ งประจวบคีร ีข ัน ธ์ ขอความเห็น ชอบให้น ายกาหลง ปู ่พ ุด
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ อัต ราค่ า ตอบแทนเดือ นละ 9,400 บาท กองส่ง เสริม
การท่ อ งเที่ ย ว ขอลาออกจากราชการเนื่ อ งจากได้รั บ การบรรจุแ ต่ ง ตั้ง เป็น พนัก งานจ้า งตามภารกิจ
ตํา แหน่ง ผู้ ช่ ว ยนายช่ า งโยธา กองคลัง เทศบาลเมือ งประจวบคีรีขั น ธ์ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
(ยื่นหนังสือวันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕60 นายกเทศมนตรีอนุญาตให้ยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันได้)
3. เทศบาลตํ า บลปากน้ํ า ปราณ ขอความเห็น ชอบให้น ายณรงค์ฤ ทธิ ์ เกิด ศรี
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อัต ราค่า ตอบแทนเดือ นละ 11,140 บาท
งานผลประโยชน์ ฝ่ า ยพั ฒ นารายได้ กองคลั ง ขอลาออกจากราชการเนื่ อ งจากไปประกอบอาชีพ อื่ น
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 (ยื่นหนังสือวันที่ 8 มิถุนายน ๒๕60 นายกเทศมนตรีอนุญาตให้ยื่นหนังสือ
ขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันได้)
ข้อระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั งหวั ด ประจวบคี รีขั น ธ์ เรื่อ ง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๕๕ ในสัญญาจ้าง พนักงานผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิ บั ติงาน ให้ ยื่น
หนังสือขอลาออกต่อนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล โดยอนุโลม
2. ประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจั ง หวัด ประจวบคีรีข ั น ธ์ เรื่อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
ข้อ 5 พนักงานเทศบาลออกจากราชการเมื่อ
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือการลาออกมีผล
ตามข้อ ๒๔
ข้อ ๒๔ พนักงานเทศบาลผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือขอ
ลาออกต่อนายกเทศมนตรี ซึ่งมีสาระสําคัญ ตามแบบ ลก.๑ ท้ายประกาศหลักเกณฑ์นี้ เพื่อให้นายกเทศมนตรีเป็น
ผู้ออกคําสั่งให้ลาออกจากราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบการลาออกดังกล่าวแล้วได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
พนักงานจ้างที่ขอลาออกไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดทางวินัยแต่อย่างใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

4.5 เรื่อง การจ้างพนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน เทศบาลตําบลไร่เก่า อําเภอสามร้อยยอด เทศบาล
ตําบลกุยบุรี อําเภอกุยบุรี และเทศบาลตําบลทับสะแก อําเภอทับสะแก ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง
จํานวน 5 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมืองหัวหิน ขอความเห็นชอบจ้างนายวิศรุต เถาลิโป้ วุฒิ ปวช.(ช่างยนต์)
ผ่านการฝึกอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน)
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท เลขที่ตําแหน่ง 3718-2 โรงเรียน
เทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน (ทดแทนคนเดิม)
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- ๑๓ 2 . เทศบาลตํ า บลไร่ เ ก่ า ขอความเห็ น ชอบจ้ า งนางสาวกาญ จนา วิ ช ชุ ต เวส
วุฒิ ศศ.บ.(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งคนงาน อัตราค่าตอบแทน
เดือนละ 9,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลไร่เก่า (จ้างใหม่)
3. เทศบาลตําบลกุยบรี ขอความเห็นชอบจ้างนางโสภณา รักวัฒนศิริกุล วุฒิ ศษ.บ.
(การศึ กษาปฐมวัย) มีประสบการณ์ ในการดูแลเด็กมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็ นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทั กษะ)
ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกุยบุรี
(บ้านปลายน้ํา) งานการศึกษาปฐมวัย ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลตําบลกุยบรี (ทดแทนคนเดิม)
4. เทศบาลตําบลทับสะแก ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 2 ราย ดังนี้
4.1 นายณั ฐกิตต์ ถมทอง วุฒิ ค.บ.(การประถมศึกษา) เป็ นพนักงานจ้างทั่วไป
ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทับสะแก (ศูนย์ที่ ๓)
กองการศึกษา เทศบาลตําบลทับสะแก (จ้างใหม่)
4.2 นางสาวสุ ภ าวดี ลาภภั ท รานนท์ วุ ฒิ ค.บ.(คอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ) เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลทับสะแก (ศูนย์ที่ ๓) กองการศึกษา เทศบาลตําบลทับสะแก (จ้างใหม่)
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๕ ในการกําหนดตําแหน่งของพนักงานจ้าง ให้เทศบาลกําหนดและเสนอขอ
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
การกําหนดตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้จําแนกตําแหน่งตามลักษณะงาน ดังต่อไปนี้
(๑) พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่
(๑.๑) ตําแหน่งสําหรับผู้มีคณ
ุ วุฒิ
(๑.๒) ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ
(๑.๓) ตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
(๒) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(๓) พนักงานจ้างทั่วไป
ฯลฯ
ข้ อ ๗ ให้ เทศบาลจั ดทํ าแผนอั ตรากํ าลั งพนั กงานจ้ างเป็ นระยะเวลาสามปี โดยให้
สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติราชการของเทศบาลและงบประมาณ ทั้งนี้ตามแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลัง
พนักงานจ้างที่กําหนดใน หมวด 3
กรอบอัตรากําลังพนักงานจ้างของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง จะต้องเสนอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลเพื่อให้ความเห็นชอบ
ในกรณีทมี่ ีเหตุผลความจําเป็น เทศบาลอาจขอเปลี่ยนกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้างได้
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ข้อ ๙ การจ้างพนักงานจ้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลก่อนจึงทําสัญญาได้ โดยพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ทําสัญญาจ้าง
ไม่เกินคราวละ ๔ ปี สํ าหรับพนักงานจ้างทั่วไปให้ ทําสัญ ญาจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี หรือตามโครงการที่มี
กําหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาได้ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและความจําเป็น
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- ๑๔ ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่เทศบาลขอจ้างแล้วมีคุณสมบัติครบถ้วน
และตําแหน่งที่ขอจ้างเป็นตําแหน่งว่างตามแผนอัตรากําลังของเทศบาล และเทศบาลมีภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคล
ที่คํานวณตามแผนอัตรากําลังทุกตําแหน่งประจําปี 2560 ไม่เกินร้อยละ 40 ตามที่กฎหมายกําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
4.6 เรื่องการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง
ครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู จํานวน 1 ราย
ดังนี้
ลําดั
บ
ที่

ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ง/อัตราเงินเดือน
สังกัด/เลขที่ตําแหน่ง

1.

นายจรูญ มาทอง
ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย
อันดับครูผู้ช่วย
ขั้น 17,910 บาท
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน
(ประชาธิปถัมภ์)
กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน
เลขที่ตําแหน่ง 04725-2

วุฒิการศึกษา
วท.บ.
[เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
(คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม)]
(หลักสูตร 4 ปี)

มีใบอนุญาต
ประกอบ
วิชาชีพครู
เลขที่
57303072
357634

บรรจุ
ครั้งแรก
เมื่อ
1 พ.ค.๕8

ผลการประเมินการปฏิบตั ิ
ตนและการปฏิบตั ิงาน
ครั้งที่ ๑-๔
68.26
68.26
71.80
74.56

ครั้งที่ ๕-๘
76.33
82.45
85.82
88.57

แต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ง
ตําแหน่ง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น 17,910 บาท
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน
(ประชาธิปถัมภ์)
กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน
เลขที่ตําแหน่ง 04725-2

วันแต่งตั้ง
ให้ดาํ รง
ตําแหน่งครู
1 พ.ค.60

ข้อระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเตรียมความพร้อมและพั ฒ นาอย่างเข้มสําหรับ ผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งครู ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑ ให้ผู้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนั กงานครูและบุ คลากรทางการศึ กษา
เทศบาล ในตําแหน่งครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการในตําแหน่งครูผู้ช่วย
เป็นเวลาสองปี นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนดฯ
ข้อ ๒ การนับระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปี ให้นับวัน
เข้าปฏิบัติราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน
ฯลฯ
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- ๑๕ ข้อ ๕ ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
จํานวนสามคน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษา เป็นประธาน
กรรมการ ผู้ทรงคุณ วุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาจํานวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ และพนักงานครูเทศบาล
ซึ่งดํารงตําแหน่งครูที่ผู้อํานวยการสถานศึกษาแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ครูพี่เลี้ยงดูแลระหว่างการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 5/1 กรณีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสําหรับผู้ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นพนักงานครูเทศบาลตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มจํานวน 3 คน ประกอบด้วย ฯลฯ
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม มีหน้าที่เตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้คําปรึกษา แนะนํา รวมทั้งประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม โดย
ยึดหลักการมีสว่ นร่วมและการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้บรรลุผลตามความมุ่งหมาย ดังนี้
๖.๑ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเป็นระยะ ๆ
ทุกสามเดือน ตามแบบประเมินที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดท้ายหลักเกณฑ์ และในการ
ประเมินแต่ละครั้งให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วย และรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ
เพื่อพิจารณา ดังนี้
๖.๑.๑ กรณีที่เห็นว่าครูผู้ช่วยมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มต่ํากว่าเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด (ครั้งที่ ๑-๔ ต้อง
ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ร้ อ ยละ ๕๐ และครั้ ง ที่ ๕-๘ ต้ อ งผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ร้ อ ยละ ๖๐) หาก
นายกเทศมนตรี เห็ น ว่ า ควรทบทวนผลการประเมิ น การเตรีย มความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ างเข้ ม อาจให้
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และหากผลการประเมิน
ยังต่ํากว่าเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด ให้นายกเทศมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล สั่งให้ครูผู้ช่วยนั้นออกจากราชการ
๖.๑.๒ กรณี ที่ ครู ผู้ ช่ วยมี ผลการประเมิ นการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มต่ํากว่าเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด และ
นายกเทศมนตรีมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้นายกเทศมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสั่งให้ครูผู้ช่วยผู้นั้นออกจากราชการ
๖.๑.๓ กรณีท่เี ห็นว่าครูผู้ช่วยมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาทีค่ ณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
ให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อไปจนครบสองปี
๖.๒ เมื่อครบเวลาสองปีให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
สรุปผลการประเมินตามแบบสรุปท้ายหลักเกณฑ์ต่อนายกเทศมนตรี เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลและออกคําสั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูต่อไป
๒. หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๙ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรือ่ ง
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดาํ รงตําแหน่งครู ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
สํ า นั ก งาน ก.ท. แจ้ ง มติ ก.ท. ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่ อ วั น ที่ ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้มีมติรับทราบข้อเสนอของ อ.ก.ท.โครงสร้างและอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล ในกรณี
ที่เทศบาลมีผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นระยะเวลา ๒ ปี และ
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- ๑๖ ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูภายหลังวันที่พระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ (วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑) ให้กําหนดวันที่มีผลในการแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ มีผลนับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกําหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กําหนด
ความเห็น
ฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยของ
เทศบาลแล้วมีความเห็น ดังนี้
๑. เทศบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้มถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
๒. ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งได้ดํารงตําแหน่งครบ ๒ ปี และผ่านการประเมิน
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้ม จํานวน ๘ ครั้ง ได้คะแนนผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
(ครั้งที่ ๑-๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และครั้งที่ ๕-๘ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐)
๓. เห็นควรแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ โดยให้มีผลวันถัดจาก
วันครบกําหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม เห็นชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
4.7 เรื่องการนําคุณวุฒปิ ริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลา
ในการดํารงตําแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลตํ าบลหนองพลั บ อํ าเภอหั วหิ น ขอความเห็ นชอบนํ าคุ ณ วุ ฒิ ปริญ ญาโทของ
นางสาวพิ ไลพร ทองอาบ ตําแหน่ ง หั วหน้าฝ่ายอํานวยการ (นั ก บริห ารงานทั่ วไป ระดั บ ต้ น ) มาเที ยบเป็ น
ประสบการณ์การบริหารเพื่อนํามาลดระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งบริหารในการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น โดยนางสาวพิไลพร ทองอาบ ได้รับคุณวุฒิ รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้จัดทําแผนหรือคํารับรองการปฏิบัติราชการที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาองค์กรและ
ตัวชี้วัดความสําเร็จกับนายกเทศมนตรีตําบลหนองพลับ และจัดทําผลงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์จากการนําความรู้ที่ได้
ศึกษาในระดับปริญญาโทมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อเสนอ ก.ท.จ. ตรวจประเมินผลงานต่อไป
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการนําคุณวุฒปิ ริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหาร เพือ่ ลดระยะเวลาในการดํารง
ตําแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550
ข้อ ๖ ให้ผู้ประสงค์ขอนําคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น
ดําเนินการ ดังนี้
๖.๑ จัดทําแผนหรือคํารับรองการปฏิบัติราชการทีแ่ สดงให้เห็นถึงการพัฒนาองค์กร
และตัวชี้วัดความสําเร็จทั้งทางด้านประสิทธิภาพและคุณภาพของงานที่จะเกิดขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและ
ประชาชน
๖.๒ จัดทําผลงานอย่างน้อย ๑ ผลงาน ที่เป็นผลสัมฤทธิ์จากการนําความรูท้ ี่ได้ศึกษาใน
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่ามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการทีก่ ่อให้เกิดผลดีต่อเทศบาลหรือประชาชน
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- ๑๗ ๖.๓ การยื่นผลงานตามข้อ ๖.๑ และข้อ ๖.๒ ให้ยื่นได้ภายใน ๖ เดือนก่อน
ดํารงตําแหน่งในสายงานนักบริหารงานนั้นครบ ๓ ปี ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่กําหนด
ข้อ ๗ ให้ ก.ท.จ. ตรวจประเมินผลงานตามข้อ ๖.๑ และข้อ ๖.๒ ให้แล้วเสร็จภายใน
๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับยื่นผลงาน
ข้อ ๘ เมื่อ ก.ท.จ. เห็นชอบให้นําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์เพื่อลด
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งบริหารเป็นเวลา ๑ ปี ได้แล้ว ให้รายงานผลต่อสํานักงาน ก.ท. เพื่อตรวจสอบและ
ออกหนังสือรับรอง ให้แก่ผู้ผา่ นการประเมินเทียบประสบการณ์บริหารดังกล่าว นําไปประกอบการสมัครสอบ
คัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นต่อไป
ความเห็น
ฝ่ ายเลขาฯ ได้ ตรวจสอบแล้ วผู้ ยื่ นคํ าขอ ได้ ดํ ารงตํ าแหน่ งมาแล้ วไม่ น้ อยกว่ า ๒ ปี ๖ เดื อน มี
คุณสมบัติครบถ้วนในการยื่นขอรับการประเมินได้ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจประเมินผลงาน
ประกอบด้วย
๑) นายณัฏฐวุฒิ สมบูรณ์อยูก่ มล
ประธานอนุกรรมการ
2) หัวหน้าสํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
3) ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อนุกรรมการ/เลขานุการ
4) หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ผู้ช่วยเลขานุการ
จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ
๔.8 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานผูป้ ฏิบตั ิ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน ขอความเห็นชอบปรับขยายระดับตําแหน่งนายช่าง
โยธาชํานาญงาน เลขที่ตําแหน่ง 29-2-05-4701-006 งานสาธารณูปโภค ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา
สํานักการช่าง เป็นตําแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส เลขที่ตําแหน่งและสังกัดเดิม เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
และมีความซับซ้อนมากขึ้น
ข้อระเบียบ
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 การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับ การได้รับเงิน
ประจํ าตํ าแหน่ งประเภทวิ ช าการ ระดั บ ชํ านาญการในสายงานวิ ช าชี พ และการเบิ ก จ่ ายเงิ น ค่ า ตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน สําหรับการเลื่อนระดับจากระดับชํานาญงานไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับอาวุโส ใน
กลุ่มตําแหน่งสายงานช่าง ให้ใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับนอกระดับควบขั้นสูงในตําแหน่งนายช่างโยธา ระดับ 7
โดยอนุโลม สําหรับสายงานอื่นจะแจ้งแนวทางปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์เดิมรองรับ
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- ๑๘ 2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8) พ.ศ.2547
ลงวันที่ 17 กันยายน 2547
1. ปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
(1) ตําแหน่งในสายงานนายช่างโยธา นายช่างไฟฟ้า นายช่างเครื่องยนต์
นายช่างเขียนแบบ นายช่างสํารวจ สัตวแพทย์ และเจ้าพนักงานโภชนาการ ซึ่งเป็นตําแหน่งในสายงานที่เริ่มต้น
จากระดับ 2 ให้กําหนดตําแหน่งเป็นระดับ 2-4 หรือ 5 หรือ 6ว หรือ 7ว ให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการ
กําหนดตําแหน่ง โดยจะต้องไม่สูงกว่าระดับตําแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าที่ตําแหน่งนั้น
สังกัด และต้องเป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาล ฯลฯ
ความเห็น
ฝ่ายเลขาฯ พิ จ ารณาเห็ น ว่าเพื่ อ ให้ การพิ จารณาปรับ ปรุงตํ าแหน่ งให้ สู งขึ้ น มี ความ
เหมาะสมสอดคล้องกั บปริมาณงานและคุณภาพงานที่ กําหนดในมาตรฐานกํ าหนดตําแหน่ ง จึงเห็ นควรแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินเพื่อกลั่นกรองปริมาณงาน คุณภาพงานและความยากของงาน ดังนี้
๑) นายณัฏฐวุฒิ สมบูรณ์อยู่กมล ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ
๒) หัวหน้าสํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือผู้แทน อนุกรรมการ
3) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบฯ หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
4) ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อนุกรรมการ/เลขานุการ
5) หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร
ผู้ช่วยเลขานุการ
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ
๔.9 เรือ่ ง การประเมินพนักงานครูเทศบาลเพือ่ ให้ได้รบั เงินเดือนและมีวิทยฐานะ
ระดับชํานาญการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เรื่องเดิม
สํานักงาน ก.ท. ขอให้สํานักงาน ก.ท.จ. รวบรวมผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของพนักงานครูเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชํานาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา รอบเดือนตุลาคม 2557)
นําส่งสํานักงาน ก.ท. เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560
ข้อเท็จจริง
สํานักงาน ก.ท. แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานครู
เทศบาลเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น (กรณี เยียวยา รอบเดือนตุลาคม 2557) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27
มกราคม 2560 ทั้งนี้ หากพนักงานครูที่มีผลการประเมิน “ผ่าน” หากยังไม่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษ หรือผ่านการพัฒนาหลังวันที่ 27 มกราคม 2560 หรือผลการพัฒนาฯ
มีอายุครบ 5 ปี ก่อนวันที่ 27 มกราคม 2560 จะไม่สามารถได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับชํานาญการ
พิเศษในวันดังกล่าวได้ เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบตามมาตรฐานวิทยฐานะ ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวจะสามารถแต่งตั้ง
ได้เมื่อผ่านการพัฒนาฯ แล้ว และให้มีผ ลไม่ก่อ นวัน ที่ผ่า นการพัฒ นาฯ โดยมีพ นัก งานครูเทศบาลผ่า นการ
ประเมิน และเทศบาลขอความเห็นชอบให้พนักงานครูเทศบาลเลื่อนวิทยฐานะ จํานวน 2 ราย ดังนี้
๑๘/25

- ๑๙ 1. นางสุพัตรา สะธรรมศรี วุฒิ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) พนักงานครูเทศบาล ตําแหน่งครู
วิทยฐานะครูชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ขั้น 23,940 บาท (๑ ต.ค.๕9) เลขที่ตําแหน่ง 16253-2
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งผ่านการประเมินด้านวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน ได้คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐
ผ่านการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่จากกรรมการแต่ละคนได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 และ
ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้
สูงขึ้นในระดับครูชํานาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ.๓ ขั้น 24,510 บาท เลขที่ตําแหน่งและสังกัดเดิม
ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2560
2. นางชบาพร สุพล วุฒิ ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว) พนักงานครูเทศบาล ตําแหน่งครู
วิทยฐานะครูชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ขั้น 23,940 บาท (๑ ต.ค.๕9) เลขที่ตําแหน่ง 16255-2
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งผ่านการประเมินด้านวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน ได้คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐
ผ่านการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่จากกรรมการแต่ละคนได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 และ
ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้
สูงขึ้นในระดับชํานาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ.๓ ขั้น 24,510 บาท เลขที่ตําแหน่งและสังกัดเดิม
ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2560
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกั บการบริหารงานบุ คคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่ มเติมฉบั บที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ (การประเมิ น
ผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ)
๓. กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๓.๕ การประเมินผลงานเพื่อให้มหี รือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
๓.๕.๑ คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
(๑) ดํารงตําแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการ หรือดํารงตําแหน่ง
อื่นที่ ก.ท.เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
(๒) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ําของอันดับ คศ.๓
(๓) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนั้นย้อนหลัง ๒ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
๓.๕.๒ ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ให้ยื่นคําขอรับการประเมินตาม
ห้วงระยะเวลา ดังนี้
(๑) ระหว่างวันที่ ๑- ๓๐ เมษายน ของทุกปี
(๒) ระหว่างวันที่ ๑– ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี
๓.๕.๓ ผู้ยื่นคําขอรับการประเมิน ต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน ดังนี้
(๑) ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ฯ
(๒) ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน ฯ
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- ๒๐ (๓) ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียน
การสอน โดยพิจารณาจาก
(ก) ผลการปฏิบัติงาน
- การจัดการเรียนรู้
- การพัฒนาวิชาการ
- ผลที่เกิดกับผูเ้ รียน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาจากเอกสาร รายงาน
ผลการปฏิบัติงานที่ผู้ยื่นคําขอรับการประเมินเสนอ และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงด้วยก็ได้
(ข) ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า ๑ รายการ
การประเมินผลงานทางวิชาการให้ประเมินจากเอกสารผลงาน
ทางวิชาการและอาจให้ผู้ยื่นคําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบข้อซักถามด้วยก็ได้ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ
ประเมินเห็นสมควรให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ผู้ยนื่ คําขอรับการประเมินปรับปรุงตามข้อสังเกตภายใน
๖ เดือน นับแต่วันที่ ก.ท.จ.แจ้งมติคณะกรรมการประเมิน แล้วให้นําเสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมพิจารณา
๓.๕.๔ เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนน แต่ละด้าน ดังนี้
(๑) ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้าน
คุณภาพการปฏิบัติงานผลการประเมินแต่ละด้านต้องได้คะแนนจากกรรมการทัง้ ๓ คน เฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐
(๒) ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้
คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๕
- ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๕
- คะแนนรวม ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐
ทั้งนี้ ผูท้ ี่ผ่านการประเมินในข้อ ๓.๕.๔ (๒) จะต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
เป็นเอกฉันท์โดยเป็นเอกฉันท์ทั้งส่วนที่เป็นผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม
๓.๕.๕ วิธีการดําเนินการ
(๑) ให้พนักงานครูเทศบาลที่ประสงค์จะขอรับการประเมินยื่นคําขอได้ปีละ
๑ ครั้ง โดยส่งคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินท้ายหลักเกณฑ์ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ ในระหว่างวันที่
๑ - ๓๐ เมษายน หรือระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม
(๒) ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคําขอรับการประเมิน
ให้เป็นไปตามที่ ก.ท.กําหนด
(๓) ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
(ก) คณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน ๓ คน ประกอบด้วย
- ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาหรือผู้อํานวยการ
กองการศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาของเทศบาล
- ผู้อํานวยการสถานศึกษาของผู้ยื่นขอรับการประเมิน
- พนักงานครูเทศบาลที่มีวิทยฐานะไม่ต่ํากว่าครูชํานาญการพิเศษ
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- ๒๑ ทั้งนี้ ให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลความ
จํา เป็ น อย่ า งยิ่ ง ไม่ ส ามารถตั้ ง กรรมการตามที่กําหนดได้ ให้ ก.ท.จ. พิจารณาได้ตามความเหมาะสม
(ข) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จํานวน
๓ คน ประกอบด้วย
- ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
ที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด เป็นกรรมการ โดยการ
ประเมินผู้ยื่นคําขอรับการประเมิน ๑ ราย ให้มีกรรมการประเมิน ๓ คน
(๔) ให้คณะกรรมการประเมินบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่
ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผู้ยื่นคําขอรับการประเมินไว้เป็นหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินท้าย
หลักเกณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาต่อไป
(๕) การประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
การประเมินด้านคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดําเนินการพร้อมกัน และให้เสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓๐
เมษายน หรือวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของปีนั้นๆ แล้วแต่กรณี
- กรณีไม่ผ่านการประเมินด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้าน ให้แจ้ง
ผู้ยื่นคําขอรับการประเมินทราบ เพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม่
- กรณีผ่านการประเมินทั้งสองด้าน ให้แจ้งผู้ยื่นคําขอรับการประเมิน
เสนอผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแล้วให้เทศบาลนําส่ง
สํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผ่านการประเมินตามรอบปีที่เสนอขอ หากไม่ส่งตาม
กําหนดถือว่าสละสิทธิ์
(๖) ให้สํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอรับการ
ประเมินและการดําเนินการประเมินให้เป็นไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถึงความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ของผลงาน
แล้วนําส่งคณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด
(๗) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแล้ว ให้นาํ ผลการ
ประเมินเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสินให้
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ
๓.๕.๖ การแต่งตั้ง
ให้นายกเทศมนตรีออกคําสั่งแต่งตั้งให้พนักงานครูเทศบาลที่ผ่านการประเมิน
ตามมติ ก.ท.จ. ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ โดยให้มีผลไม่
ก่อนวันที่ ก.ท.จ. ได้รับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือหากมีการปรับปรุงผลงานทาง
วิชาการให้มีผลได้ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.ได้รับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว
สําหรับผู้ท่ไี ม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการ
ประเมินใหม่ได้ในปีต่อ ๆ ไป สําหรับผู้ที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนเมษายนของปี
ต่อไป ส่วนผูท้ ี่ยนื่ คําขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหม่ได้ไม่กอ่ นเดือนตุลาคมของปีต่อไป
๓.๕.๗ การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลือ่ นวิทยฐานะ
ให้ ก.ท.หรือส่วนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผู้ที่จะ
ได้รับการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ตามหลักสูตรและวิธีการที่ ก.ท.กําหนดท้าย
หลักเกณฑ์
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- ๒๒ ผลการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้นาํ ไปใช้ในการเลือ่ นวิทยฐานะได้ภายใน
๕ ปี นับแต่วันที่ ผู้นนั้ สําเร็จหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลือ่ นวิทยฐานะ
๓.๕.๘ การรายงานผลการแต่งตั้ง
ให้เ ทศบาลรายงานผลการแต่ง ตั ้ง ให้ ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบ
ภายใน ๕ วันทําการนับตั้งแต่วันออกคําสั่ง
ฝ่ายเลขานุการ ตรวจสอบแล้ว พนักงานครูเทศบาลดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วน
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนด และผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาก่อนเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษโดย
ผลการพัฒนายังไม่ครบ 5 ปี จึงเห็นควรให้เลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษได้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ
- คณะกรรมการได้พิจารณาจากเล่มเอกสารแล้ว ปรากฏว่าไม่ได้เรียงเอกสารตามลําดับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลัง กรรมการผู้ประเมินบางท่านไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินและไม่ได้ระบุ
วันที่ที่ประเมิน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้คณะกรรมการทราบ อีกทั้งในการเขียน วัน เดือน ปี
มีการเขียนผสมผสานกันทั้งตัวเลขไทยและตัวเลขอารบิคในวันเดียวกัน เป็นต้น จึงให้ฝา่ ยเลขานุการแจ้งให้
เทศบาลแก้ไขเล่มเอกสารให้ถกู ต้องตามหลักงานสารบรรณแล้วนํามาเสนอให้ ก.ท.จ. พิจารณาในครั้งถัดไป
มติทปี่ ระชุม
ครั้งถัดไป

เห็นชอบให้แจ้งเทศบาลแก้ไขเล่มเอกสารให้ถูกต้อง แล้วนํามาเสนอให้ ก.ท.จ. พิจารณาใน

วาระวินัย ปกปิ ดข้อมูลบุคคลบางส่ วน
ให้ ขอฉบับเต็มจาก สถ.อ. หรือ สถ.จ.

4.10 เรื่อง ผลการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล
เรื่องเดิม
ผู้ช่วยเลขานุการ
ก.ท.จ. ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ได้พิจารณารายงานการ
สอบสวนวินัยประกอบความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ กรณี
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ รายงานการสอบสวนความผิดทางวินัยนายชูชาติ เกิดปราโมทย์ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
และ นายณรงค์ นาคนงนุช เจ้า หน้า ที่ป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย ๕ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิ ดวินัยไม่ร้ายแรง กรณี งานป้ องกันภั ยฝ่ายพลเรือนและระงับ อัค คีภั ยได้มอบวิท ยุ
คมนาคมตราอัก ษร ICOM รุ่น IC-F3GS ของเทศบาลเมือ งประจวบคีรีขัน ธ์ จํา นวน ๒๐ เครื่อ ง ให้กับ
นายอนันต์พร ประภายสาธก นําไปตรวจสอบสภาพและปรับจูนเครื่องจนปัจจุบันยังไม่ได้รับมอบวิทยุคมนาคม
ดังกล่าวคืน ทําให้เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้รับความเสียหาย โดยที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าข้อมูลในการ
ส่งมอบเครื่องวิทยุคมนาคม 2 ครั้ง ยังไม่ครบถ้วน มีเฉพาะการส่งมอบเครื่องวิทยุคมนาคมครั้งที่ 1 จํานวน 10 เครื่อง
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ส่วนการส่งมอบครั้งที่ 2 ไม่มีปรากฏในรายงานว่าได้มีการส่งมอบเมื่อใด จึงให้
ฝ่ายเลขานุการไปหาข้อมูลแล้วนํามาเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งในเดือนถัดไป
ข้อเท็จจริง
ฝ่ายเลขานุการ ได้ตรวจสอบสํานวนการสอบสวนแล้วปรากฏว่า นายณรงค์ นาคนงนุช
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕ ได้ให้ถ้อยคําไว้กับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าได้ส่งมอบ
เครื่องวิทยุคมนาคมให้กับนายอนันตพร ประภายสาธก ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 โดยในการ
ส่ ง มอบครั้ ง ที่ 2 นายธนะพั ฒ น์ สุ ว รรณ์ น าวาพล รองนายกเทศมนตรี ทราบเรื ่ อ งด้ ว ย สํ า หรั บ
รายละเอี ย ดตามสํา นวนการสอบสวนมี ดั ง นี้
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- ๒๓ ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามสํานวนการสอบสวน
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
นายนิคม สุทธิทองแท้ ผู้อํานวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นายชูชาติ เกิดปราโมทย์ หัวหน้า
สํานักปลัดเทศบาล และ นายณรงค์ นาคนงนุช เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕ ซึ่งถูกกล่าวหาว่า
กระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง กรณีงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยได้มอบวิทยุคมนาคมตราอักษร
ICOM รุ่น IC-F3GS ของเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จํานวน ๒๐ เครื่อง ให้กับนายอนันต์พร ประภายสาธก
นําไปตรวจสอบสภาพและปรับจูนเครื่องจนปัจจุบันยังไม่ได้รับมอบวิทยุคมนาคมดังกล่าวคืน ทําให้เทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ได้รับความเสียหาย โดยมูลกรณีของเรื่องนี้ สืบเนื่องจากนายอนันต์พร ประภายสาธก ได้มา
พูดคุยกับนายณรงค์ นาคนงนุช เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกี่ยวกับวิทยุสื่อสารยี่ห้อดังกล่าวว่า
ถ้าจะให้เครื่องมีประสิทธิภาพรับ-ส่งได้ไกลกว่าเดิมต้องมีการปรับจูนสภาพอีกเล็กน้อย ซึ่งนายณรงค์ นาคนงนุช
ชี้แจงว่าตนไม่เคยรู้จักกับนายอนันต์พร ประภายสาธก มาก่อน แต่นายอนันต์พรฯ รู้จักคุ้นเคยกับ นายธนะพัฒน์
สุ ว รรณ์ น าวาพล รองนายกเทศมนตรี เมื อ งประจวบคี รี ขั น ธ์ โดยนายอนั น ต์ พ รฯ บอกว่ า ตนทํ า งานอยู่ ที่
ห้างหุ้นส่วนสามัญพิราบสื่อสารอยู่ที่กรุงเทพฯ จะดําเนินการจูนเครื่องวิทยุดังกล่าวให้ฟรี และใช้เวลาไม่เกิน ๓ วัน
เมื่อเสร็จแล้วจะส่งคืนให้ โดยนายอนันต์พรฯ ได้มอบสําเนาหนังสือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญและหนังสือ
สําคัญการจดทะเบียนพาณิชย์ และได้มีการจัดทําบันทึกการส่งมอบเครื่องวิทยุดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน โดยได้ส่ง
มอบวิทยุ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑๐ เครื่อง โดยในการส่งมอบเครื่องครั้งแรก จํานวน 10 เครื่อง โดยมีบันทึกการมอบ
ลงวั น ที่ 28 พฤศจิ ก ายน 2551 ซึ่ งมี น ายนิ ค ม สุ ท ธิ ท องแท้ ผู้ อํ า นวยการกองช่ าง รัก ษาราชการแทน
ปลั ด เทศบาล และนายธนะพั ฒ น์ สุ ว รรณ์ น าวาพล รองนายกเทศมนตรี ฯ ทราบเรื่ อ งโดยนายธนะพัฒน์
สุวรรณ์นาวาพล ได้อนุญาตด้วย สําหรับเครื่องวิทยุ 10 เครื่องหลัง นายณรงค์ นาคนงนุช ได้ส่งมอบโดยมิได้มี
การเสนอเรื่องผ่านตามลําดับชั้นการบั งคั บบัญชาเหมือนการส่งมอบ 10 เครื่องแรก โดยมีการส่งมอบให้ กับ
นายอนันต์พร ฯ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 ต่อมาเมื่อครบกําหนดปรากฏว่านายอนันต์พรฯ ไม่ได้ส่งมอบ
เครื่องรับ-ส่งวิทยุดังกล่าวให้ โดยเมื่อสอบถามก็บอกว่ายังไม่เสร็จ หลังจากนั้นทางเทศบาล ได้มีการทวงถามมา
ตลอดแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ จนกระทั่งทางเทศบาลได้มีการแจ้งความต่อนายอนันต์พรฯ ฐานยักยอกทรัพย์
โดยพฤติ การณ์ ที่ ได้ เอาวิท ยุ ม อบให้ บุ ค คลภายนอกไปทํ าการตรวจสภาพและปรับ จูน เครื่อง โดยมิได้มี การ
ตรวจสอบพฤติการณ์เป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่อเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุตามระเบียบ โดยนายณรงค์
นาคนงนุ ช ในฐานะรัก ษาราชการแทนหั วหน้ างานป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรือ นและระงับ อั ค คี ภั ย มี ห น้ าที่ ต้ อ ง
ควบคุ ม ดู แ ลเก็ บ รั ก ษาพั ส ดุ ดั งกล่ า ว และนายชู ช าติ เกิ ด ปราโมทย์ หั ว หน้ า สํ านั ก ปลั ด เทศบาล ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชา กํากับดูแลการปฏิบัติงาน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย และนายนิคม สุทธิทองแท้
ซึ่งรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ในฐานะผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลโดยเจ้าหน้าที่ทั้งหมดมิได้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความระมัดระวัง พฤติการณ์ จึงเป็ นการกระทําที่ปราศจากความระมัดระวัง เป็นการกระทําโดย
ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่เทศบาล
ครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการสอบสวน จึงเห็นว่าพนักงานเทศบาลฯ ทั้ง ๓ คน ต่างได้ปฏิบัติงานโดยขาดความ
ระมัดระวังอันเป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่อ แต่เทศบาลได้รับการชดใช้ค่าเสียหายแล้ว ปัจจุบันเทศบาลฯ
จึงมิได้ รับ ความเสี ย หาย การกระทํ าของบุ ค คลทั้ ง 3 คน จึงเป็ น ความผิ ด วินั ยตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง
พนั กงานเทศบาลต้ องปฏิ บัติหน้าที่ ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ข องทาง
ราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ (ข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559
ลงวันที่ 27 มกราคม 2559)
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- ๒๔ คณะกรรมการสอบสวนฯ พิจารณาข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวนฯ แล้ว เห็นว่า
การพิจารณาว่าผู้กระทําผิดวินัยควรได้รับโทษสถานใดนั้น แม้การที่ผู้กระทําผิดวินัยทั้งหมดได้ปฏิบัติงานโดย
มอบวิทยุคมนาคมดังกล่าวให้บุคคลภายนอก มิได้ปฏิบัติตามระเบียบ และเกิดจากการประมาทเลินเล่อ แต่เป็น
การปฏิบัติงานโดยมีมูลเหตุอันเกิดมาจากความปรารถนาดีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และมิได้มีเจตนาโดย
ทุจริตแต่ประการใด แต่ได้กระทําไปโดยมิได้รู้เท่าทันต่อบุคคลภายนอกที่เข้ามาหลอกลวง ขาดความรู้ความ
เข้าใจ และมิได้ศึกษาระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ของทางราชการให้ถี่ถ้วน ทั้งผู้กระทําความผิดวินัยทั้งหมดได้
บรรเทาเยียวยาโดยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เทศบาลครบถ้วนแล้ว อันเป็นการแสดงความรับผิดชอบในการที่ตนได้
กระทํานั้ นแล้ ว ประกอบกับบุ คคลทั้ งสามได้ ปฏิบัติราชการมาเป็นเวลานาน และเป็นคุณ ประโยชน์ แก่ท าง
ราชการมาพอสมควร คณะกรรมการจึงมีมติว่า ผู้กระทําผิดวินัยทั้งหมดยังไม่สมควรได้รับโทษสถานใด แต่มี
ความเห็นว่าควรมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งกําชับให้ นายนิคม สุทธิทองแท้ , นายชูชาติ เกิดปราโมทย์
และหนังสือว่ากล่าวตักเตือนนายณรงค์ นาคนงนุช ให้ตั้งใจปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของ
ทางราชการ มติ ครม. และนโยบายของรัฐ ทั้ งจั ก ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ร าชการด้ ว ยความอุ ต สาหะ เอาใจใส่
ระมัดระวัง รักษาประโยชน์ของทางราชการโดยเคร่งครัด และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ทั้งนี้
เพื่ อ ประโยชน์ ข องทางราชการต่ อ ไป นายกเทศมนตรีเมื อ งประจวบคี รีขั น ธ์ พิ จ ารณาแล้ วเห็ น ชอบตามที่
คณะกรรมการสอบสวนเสนอ (สําหรับนายนิคม สุทธิทองแท้ ได้โอนย้ายเปลี่ยนสังกัด เมื่อเทศบาลได้สอบสวนเสร็จ
ได้ ส่ ง สํ า นวนไปให้ ต้ น สั ง กั ด ใหม่ เทศบาลตํ า บลยางเนิ้ ง พิ จ ารณาตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งานเทศบาลเมื อ ง
ประจวบคีรีขันธ์ ที่ ปข 52006/2279 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 แล้ว)
ข้อระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
ข้อ ๙ พนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๒. หนังสือแนวทางการลงโทษข้าราชการพลเรือนตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535
ลักษณะความผิด “ไม่อุตสาหะและไม่เอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ”
โทษ ขั้นต่ํา ภาคทัณฑ์ ขั้นสูง ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
ลักษณะความผิด “ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ”
โทษ ขั้นต่ํา ภาคทัณฑ์ ขั้นสูง ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
ตัวอย่างพฤติการณ์ประมาทเลินเล่อทําสิ่งของทางราชการสูญหาย
- นักวิชาการที่ดิน 5 ฝ่ายทะเบียน สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน ทํา
หน้าที่ดําเนินการในเรื่องการออกใบแทน ได้เบิกแบบพิมพ์โฉนดที่ดินหมายเลข 29/080071 เพื่อดําเนินการ
สร้างโฉนดที่ดินขึ้นใหม่ตามมาตรา 64 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หลังจากเบิกแบบพิมพ์โฉนดที่ดินแล้ว เมื่อยัง
ไม่ได้ดําเนินการหรือดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ไม่ได้เก็บแบบพิมพ์โฉนดที่ดินนั้นไว้ในตู้เหล็ก ทั้ง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ผู้นี้
ยังมีหน้าที่ควบคุมเก็บรักษาแบบพิมพ์โฉนดที่ดินอีกหน้าที่หนึ่งด้วย แต่กลับทําแบบพิมพ์โฉนดที่ดินหมายเลข
29/080071 สูญหายไปขณะอยู่ในความรับผิดชอบของตน
พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยตามมาตรา 68 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 (8/2532) โทษ ภาคทัณฑ์
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- ๒๕ - ศุลการักษ์ 1 กรมศุลกากร มีหน้าที่ดูแลรักษาของกลาง ได้รับมอบของกลางเป็น
เช็คเดินทาง จํานวน 1,533 ฉบับ (เช็คเปล่า) ไว้เก็บรักษา ต่อมาเช็คของกลางบางส่วน จํานวน 33 ฉบับ ได้สูญหาย
จากคลังของกลาง เนื่องจากความประมาทของเจ้าหน้าที่ผู้นี้ โดยได้นําเช็คดังกล่าวใส่ลงในถุงกระดาษแต่มิได้
ปิดผนึกปากถุง แล้วนําไปเก็บในตู้เหล็กโดยไม่ได้ใส่กุญแจ แต่ไม่ปรากฏพฤติการณ์ในทางทุจริต
พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยตามมาตรา 68 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 (13/2531) โทษ ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
ลักษณะความผิด “ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”
โทษ ปลดออก
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ
คณะอนุ ก รรมการฯ พิ จ ารณาจากข้ อ เท็ จ จริ ง ตามผลการสอบสวนประกอบ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า การมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งกําชับให้ผู้กระทําผิดวินัยทั้งหมดตั้งใจ
ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติ ครม. และนโยบายของรัฐทั้งจักต้องปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวัง รักษาประโยชน์ของทางราชการโดยเคร่งครัดและต้อง
ไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ จึงเหมาะสมถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ โดยเห็นว่า พฤติกรรมที่ทําลงไปเป็นความหวังดี
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่มีพฤติกรรมในทางทุจริต ประกอบกับได้มกี ารชดใช้
ความเสียหายให้กับทางราชการแล้ว จึงเห็นชอบให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีหนังสือแจ้งกําชับให้
นายชูชาติ เกิดปราโมทย์ และ นายณรงค์ นาคนงนุช ตั้งใจปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทาง
ราชการ มติ ครม. และนโยบายของรัฐ ทั้งจักต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวัง
รักษาประโยชน์ของทางราชการโดยเคร่งครัดและต้อง ไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ช่วยเลขานุการ
เนื่องจากแผนอัตรากําลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕58 - ๒๕60) ของเทศบาล จะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕60 นี้ เทศบาลจึงต้องมีการดําเนินการจัดแผนอัตรากําลัง ๓ ปี รอบใหม่ (พ.ศ.2561-2563) ดังนั้น เพื่อให้
สามารถประกาศและมีผลใช้บังคับทันตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 เป็นต้นไป จังหวัดจึงจะกําหนดให้เทศบาลจัดส่งแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้ตรวจสอบการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น
และจะได้เชิญคณะอนุกรรมการฯ ประชุมเพื่อพิจารณาเหตุผลความจําเป็นในการกําหนดตําแหน่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ปิดประชุม เวลา ๑6.10 น.
(ลงชื่อ) เนาวรัตน์ สิงห์เล็ก ผู้จดรายงานการประชุม
(นางเนาวรัตน์ สิงห์เล็ก)
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชํานาญการ
(ลงชื่อ)

ศราวุธ อินทะเสม ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศราวุธ อินทะเสม)
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
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