(สําเนา)
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ครั้งที่ 6/๒๕60
วันอังคารที่ ๒0 มิถุนายน ๒๕60 เวลา ๑3.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมช่องกระจก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ชั้น 4
...........................................................
ผู้มาประชุม
๑. นายสุวิทย์ พุกกะเวส
๒. นายสมฤทธิ์ คําเคลื่อน
๓. นายกิตติพงษ์ สุขภาคกุล
๔. นายศุภกฤต ทองส่งโสม
๕. นายบุญธรรม สมโลก
๖. นางอุไรวรรณ คูหพันธ์
๗. นายบุญชัย ศิวิลัย
๘. นายธัชชัย ศุกระกาญจน์
๙. นายอํานาจ น้อยแสง
10. นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล
11. นายสุรพล ศรีมณฑา
12. นายเฉลิมชัย ปานเนือง
13. นายทรงพล ศรีแก้ว
14. นายสาย สวัสดิมงคล
15. นายวิวัฒน์ โชคกิจการ
16. นายณัฏฐวุฒิ สมบูรณ์อยู่กมล
17. นายอํานวย เทพพิชิตสมุทร
18. นายวิเศษ เทียนเครือ
19. นายวิฑูรย์ เอี๊ยบทอง
20. นายกิตติ เบญจพลชัย
21. นายอาคม เด็ดรักษ์ทิพย์
22. นายสนิท สนธิพันธ์
23. นายธีรยุทธ สําราญทรัพย์
24. นายศราวุธ อินทะเสม
25. นายสารัฐ วงศ์เศรษฐโชติ
ผู้ติดราชการหรือภารกิจ
1. นายทวี นริสศิริกุล
2. นายเกริ่น กําเหนิดวัน
3. นายสรศักดิ์ จันทร์สิริรักษ์
4. นายเสนาะ โตทอง
5. นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวนันธิดา สว่างรัตน์
2. นายมีชัย นวลเพชร

นายอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม
(แทน) ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(แทน) นายอําเภอปราณบุรี
(แทน) นายอําเภอทับสะแก
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(แทน) หัวหน้าสํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประธานสภา อบต.แสงอรุณ
นายก อบต.หนองตาแต้ม
นายก อบต.ช้างแรก
ปลัด อบต.นาหูกวาง
ปลัด อบต.หนองตาแต้ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฯ
ผช.เลขานุการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผช.เลขานุการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประธานสภา อบต.อ่าวน้อย
ประธานสภา อบต.หนองพลับ
นายก อบต.คลองวาฬ
ปลัด อบต.ปากน้ําปราณ
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ

-๒-

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.35 น.
ก่อนเริ่มประชุม เลขานุการแจ้งในที่ประชุมทราบว่ามีผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว แต่วันนี้
ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายติดราชการไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ ขอให้ที่ประชุมได้คัดเลือกกรรมการเพื่อทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน โดยที่
ประชุมได้มีมติคัดเลือกให้นายสุวิทย์ พุกกะเวส นายอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ทําหน้าที่ประธานในที่
ประชุมแทน
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน
การประชุมในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมายติดราชการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่คัดเลือกผมเป็น
ประธาน ซึ่งจะได้ประชุมตามวาระที่ฝ่ายเลขานุการได้กําหนดไว้ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕60 เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม ๒๕60
ระเบียบวาระที่ ๒
- หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 32 จาก “ขั้น 15,880 บาท” เป็น “ขั้น 15,800 บาท”
- หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 26 และบรรทัดที่ 34 จาก “ปฏิบัติการ” เป็น “ปฏิบัติงาน”
- หน้าที่ 22 บรรทัดที่ 16 จาก “ รับรอบ” เป็น “รับรอง”
บรรทัดที่ 37 จาก “วันที่ 29 มกราคม 2559”
เป็น “วันที่ 28 มกราคม 2559)”
- หน้าที่ 23 บรรทัดที่ 4 จาก “วันที่ 29 มกราคม 2559”
เป็น “วันที่ 28 มกราคม 2559)”
- หน้าที่ 30 บรรทัดที่ 33 และ 38 จาก “วันที่ 29 มกราคม 2559”
เป็น “วันที่ 28 มกราคม 2559)”
- หน้าที่ 31 บรรทัดที่ 17 ขอแก้ไขข้อความในมติที่ประชุมจาก “ด้วยคะแนน
เสียง 21:1 เสียง” เป็น “ด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง มีกรรมการ
งดออกเสียง 1 เสียง”
- หน้าที่ 32 บันทึกการพิจารณาและลงคะแนนในระเบียบวาระที่ 4.8
ตัดข้อความ “ผู้ไม่เห็นชอบ ให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ ตามที่
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออก
จากราชการเสนอ” ออก และให้ใช้คําว่า “ผู้ที่งดออกเสียง” แทน
มติทปี่ ระชุม
รับรองโดยมีการแก้ไขดังกล่าวข้างต้น
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานผลการดําเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
ตามที่ค ณะกรรมการพนัก งานส่ว นตํ า บลจัง หวัด ประจวบคีร ีข ัน ธ์ ในการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประชุม ครั้งที่ 5/๒๕60 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ๒๕60 มีมติเห็นชอบให้ อบต. ดําเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ฝ่ายเลขาฯ ขอสรุปผลการดําเนินการที่ได้ดําเนินการไปแล้ว เพื่อให้ที่
ประชุมรับทราบ ดังนี้
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๑. การเลื่ อนระดั บ และแต่ งตั้ง พนั กงานส่ ว นตํ าบลให้ ดํ ารงตํ า แหน่ งที่ สู งขึ้ นใน
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ จํานวน 6 ราย
ได้แจ้งให้ อบต.แสงอรุณ, อบต.นาหูกวาง, อบต.ชัยเกษม และ อบต.หินเหล็กไฟ ทราบเพื่อดําเนินการจัดทํา
คําสั่งเลื่อนระดับแล้ว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕60
2. การย้ายพนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 ราย ได้แจ้งมติให้ อบต.ทับใต้ และ
อบต.หนองพลับ ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งย้ายพนักงานไปดํารงตําแหน่งใหม่แล้ว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 30
พฤษภาคม ๒๕60
3. การโอนพนั ก งานส่ ว นตํ า บล จํ า นวน 1 ราย ได้ แ จ้ ง มติ ใ ห้ อบต.ช้ า งแรก
ทราบเพื่ อจั ดทํ าคํ าสั่ งให้ โอน/รั บโอนพนั กงานส่ วนตํ าบล และส่ งตั วเดิ นทางไปรั บตํ าแหน่ งใหม่ แล้ ว
ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕60
4. การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็น
พนักงานส่วนตําบล จํานวน 4 ราย ได้แจ้งให้ อบต.ทับใต้, อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ และ อบต.อ่าวน้อย
ประสานกับต้นสังกัดของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะรับโอน เพื่อจัดทําคําสั่งรับโอนและวันให้พ้นจาก
ตําแหน่งเป็นวันเดียวกัน แล้วส่งตัวผู้ขอโอนเดินทาง มารับตําแหน่งใหม่ตามคําสั่งแล้วตามหนังสือจังหวัดฯ
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕60
5. พนั กงานจ้ างขอลาออกจากราชการ จํ านวน 7 ราย ได้ แจ้ งให้ อบต.แสงอรุ ณ,
อบต.นาหูกวาง, อบต.ไชยราช, อบต.ศิลาลอย, อบต.ทองมงคล และ อบต.ธงชัย ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งให้
พนักงานส่วนตําบลลาออกจากราชการแล้ว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕60
6. การจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 8 ราย ได้แจ้งให้
อบต.วังก์พง, อบต.ปราณบุรี, อบต.ทองมงคล, อบต.ชัยเกษม, อบต.หินเหล็กไฟ, อบต.นาหูกวาง และ อบต.คลองวาฬ
ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งจ้างแล้ว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕60
7. การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง
ครูผู้ดูแลเด็กก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู จํานวน 2 ราย ได้แจ้งให้ อบต.หาดขาม ทราบเพื่อจัดทําคําสั่ง
แต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินให้ดํารงตําแหน่งครูแล้ว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕60
8. การดําเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 ราย ได้แจ้งมติให้ อบต.ห้วยยาง
และ อบต.ดอนยายหนู ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งลงโทษแล้ว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 การส่งรายงานการดําเนินการทางวินัย
ตามที่ ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
ได้ มี ม ติ ใ ห้ เ ลขานุ ก ารคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นตํ า บล ส่ ง รายงานการดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ไปให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ พิ จ ารณาทํา ความเห็ น
เสนอก่ อ นการพิ จารณาและมี มติของคณะกรรมการพนั กงานส่วนตําบล ตามนัยข้ อ 87 วรรคสาม
แห่งประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย
พ.ศ.2559 นั้น
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ฝ่ายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัด ได้รับรายงานการดําเนินการทางวินัยพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต.ทับใต้ อบต.ร่อนทอง อบต.เขาแดง และ อบต.ปากน้ําปราณ และ
ได้จัดส่งรายงานให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการวินัย และการให้ออกจากราชการแล้ว ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตําบลทับใต้ รายงานการสอบสวนวินัย นายชุมพล ดากล่อม
ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทับใต้ ซึ่งถูกกล่าวหาจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12
ว่าเป็นประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง แต่ไม่ได้ออกไปตรวจงานจริง กรณีตรวจรับงานจ้างโครงการ
ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 3,4,8 และ 10 ของ องค์การบริหารส่วนตําบลบึงนคร ซึ่ง
ตรวจรับงานจ้างด้วยการสอบถามจากผู้ควบคุมงาน เกี่ยวกับงานว่าถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการ
หรือไม่ เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งว่าถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการแล้ว ได้ลงนามไปโดยไม่ได้ออกไปตรวจ
งานจริง เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2538 ข้อ 49 องค์การบริหารส่วนตําบลทับใต้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยในกรณีดังกล่าว
แล้วเห็นว่าการที่ผู้ถูกกล่าวหาได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจรับงานจ้างแม้ไม่ได้รบั ทราบคําสัง่
มาก่อนแต่ได้ลงนามตรวจรับงานจ้างตามที่ช่างคุมงานแจ้งให้ทราบก็เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่เมื่อเป็นการกระทําความผิดวินัยครั้งแรก ทั้งผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้มี
ประวัติการทํางานดี และปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นผลดีต่อราชการมาโดยตลอด จึงเห็นควรลงโทษภาคทัณฑ์
นายก อบต.ทับใต้ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอจึงมีคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ์
2. องค์การบริหารส่วนตําบลร่อนทอง รายงานการสอบสวนความผิดทางวินัย
นายเกษมสันต์ งามขํา ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) สังกัดกองช่าง ซึ่งถูกกล่าวหา
กรณีที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสํานักตรวจสอบที่ 12 (จังหวัดเพชรบุรี) ได้ตรวจสอบโครงการจัดซื้อ
ที่ดินขององค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ โดยผู้ถูกกล่าวหาได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ดําเนินการตรวจรับพัสดุโดยมิชอบ เพื่อเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย โดยเป็นการตรวจรับก่อนที่จะ
มีการทําสัญญาซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยองค์การบริหารส่วนตําบลร่อนทอง ได้ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าวแล้วและมีความเห็นว่า ตามสัญญาจะซื้อจะขาย ที่ อบต.พงศ์ประศาสน์
ทําไว้กับผู้จะขายนั้น ระบุว่าการที่จะโอนที่ดินและการจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายจะทําได้เมื่อมีการรังวัดโดยเจ้าหน้าที่
ที่ดิน และมีการตรวจรับพัสดุโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนั้น การโอนและการจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายย่อมเป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษ เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุในการบริหารสัญญา การที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบที่ดินตรงตามสัญญาจะซื้อจะขายและได้ตรวจรับ จึงเป็นการตรวจรับตาม
สัญญาที่ตกลงกันไว้ ไม่เป็นการกระทําเพื่อช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการจ่ายเงินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
หรือเป็นการสนับสนุนให้กระทําความผิดดังกล่าว จึงเห็นควรให้ยุติเรื่อง
3. องค์ การบริ หารส่วนตํ าบลเขาแดง รายงานการสอบสวนวิ นั ยนางสาวฐิ ติ รั ตน์
วงศ์ เณร ตํ าแหน่ งผู้ อํ านวยการกองคลั ง องค์ การบริ ห ารส่ วนตํ าบลเขาแดง เมื่ อครั้ งดํ ารงตํ าแหน่ ง
ผู้อํานวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอก ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย นางเรืองศิริ
วิเชียรฉาย ปลัด อบต.บ่อนอก มีหนังสือร้องเรียนกล่าวหาว่านางฐิติรัตน์ วงศ์เณร ว่าเสนอขออนุมัติต่อ
นายอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อดําเนินการจัดซื้อหินคลุกในปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีพิเศษ โดยไม่
สนใจระเบียบ เสนองานผิดพลาด รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา โดยอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ได้มีคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง แล้วเห็นว่า นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์เณร บกพร่องไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2548 ข้อ 57 ไม่ทาํ เรือ่ งขอกันเงิน
งบประมาณปี 2558 การจัดซื้อหินคลุก จึงได้แจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงให้ต้นสังกัดดําเนินการทางวินัย
ตามควรแก่กรณี โดยองค์การบริหารส่วนตําบลเขาแดง ได้พิจารณาผลการสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าเป็น
การกล่าวหาว่ากระทําผิดที่ไม่ร้ายแรง จึงได้มอบหมายให้ปลัด อบต.เขาแดง ดําเนินการสอบสวนทางวินัย
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ซึ่งปลัด อบต.เขาแดง ได้พิจารณาสอบสวนแล้วเห็นว่าการที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กันเงินการจัดซื้อหินคลุกของ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 นั้นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การเก็บรั กษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2548 จึงยังฟังไม่ได้ว่ากระทําผิดวินัยเห็นควรให้ยุติเรื่อง ซึ่งนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาแดงพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย
4. องค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณ รายงานการสอบสวนความผิดทาง
วินัย พนัก งานส่ว นตํา บล จํานวน 3 ราย คือ นางปาริช าติ กระแจะเจิม นางวรากร โมกแก้ว และ
นางสุรินทร์ เมฆขยาย ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของ นางสาวพัชรา จันทร์ทัดสว่าง ซึ่งมี
หน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะในเขต อบต.ปากน้ําปราณ แต่ปล่อยให้นางสาวพัชรา จันทร์ทัดสว่าง กระทํา
การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะจาก สถานประกอบการ 3 แห่ง แล้วไม่นําเงินส่งคลังองค์การบริหารส่วน
ตําบลปากน้ําปราณ ทําให้ อบต.ปากน้ําปราณ ได้รับความเสียหายรวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 68,200 บาท โดย
อบต.ปากน้ําปราณ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงกับพนักงานส่วนตําบลดังกล่าว
แล้ ว และนายก อบต.ปากน้ํ าปราณ มี ความเห็ นว่ าควรยุ ติ เรื่ องในส่ วนของ นางวรากร โมกแก้ ว และ
นางสุรินทร์ เมฆขยาย แต่ในส่วนของนางปาริชาติ กระแจะเจิม ให้ลงโทษว่ากล่าวตักเตือน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.3 การลงโทษวินัยร้ายแรงพนักงานส่วนตําบล

เรื่ องวินยั ปกปิ ดรายชื่อ ฉบับเต็มให้
ติดตอ่ สถ.อ. /สถ.จ.

ตามที่ ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
ได้มี ม ติเ ห็น ชอบให้ล งโทษ นายจิร กิต ต์ วั ฒ นชัย นัน ท์ รองปลั ด อบต.บึง นคร และในการประชุ ม
ครั้ ง ที่ 5/2560 เมื่อ วัน ที่ 24 พฤษภาคม 2560 ได้มีม ติ เ ห็ น ชอบให้ล งโทษ นายอรุณ หุ่นงาม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ อบต.ดอนยายหนู และนางสุภาพร เรือนงาม ผู้อํานวยการ
กองคลัง อบต.ห้วยยาง ไล่ออกจากราชการ นั้น
อบต.บึงนคร และ อบต.ดอนยายหนู ได้มีคําสั่งลงโทษไล่ออกพนักงานส่วนตําบลดังกล่าว
ตามมติ ก.อบต.จังหวัดแล้ว ดังนี้
1. อบต.บึงนคร มีคําสั่งไล่ออก นายจิรกิตต์ วัฒนชัยนันท์ โดยให้มีผลย้อนหลังไป
ตั้งแต่วัน 1 มิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่นายจิ ร กิตต์ วัฒนชั ยนันท์ ได้ขอลาออกจากราชการ
2. อบต.ดอนยายหนู มีคําสั่งไล่ออกนายอรุณ หุ่นงาม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12
มิถุนายน 2560
3. อบต.ห้วยยาง มีคําสั่งไล่ออกนางสุภาพร เรือนงาม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8
มิถุนายน 2560
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นใน
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร
อบต.ศาลาลัย อบต.ไร่เก่า อําเภอสามร้อยยอด, อบต.ดอนยายหนู อบต.เขาแดง
อบต.หาดขาม อําเภอกุยบุรี, อบต.ปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี, อบต.เขาล้าน อบต.แสงอรุณ อําเภอทับสะแก,
อบต.คลองวาฬ อําเภอเมืองฯ และ อบต.แม่รําพึง อําเภอบางสะพาน ความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้ง
พนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นในระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ จํานวน 10 ราย
ดังนี้
๑. อบต.ศาลาลัย ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้ง นางทัศนีย์ กิ่งทอง
วุฒิ วท.บ.(สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ขั้น 23,340 บาท
เลขที่ตําแหน่ง 2๙-๓-๐1-3401-๐๐๑ สํานักงานปลัด อบต. ซึ่งได้ดํารงตําแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจาก
ระดับ 3 และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้าน
วิชาการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 6 ปี 1 เดือน (วันที่ 1 เม.ย.54– 29 พ.ค.60) ผ่านการ
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตําแหน่ง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ขั้น ๒3,550 บาท เลขที่
ตําแหน่งเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม ๒๕60
2. อบต.ดอนยายหนู ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้ง นางสาวบานเย็น
ทุมจันทร์ วุฒิ บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ขั้น 15,440 บาท
เลขที่ตําแหน่ง 2๙-๓-๐1-4101-๐๐๑ สํานักงานปลัด อบต. ซึ่งได้ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่ง
สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒ และตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลารวมกันในการ
ปฏิบัติงานด้านธุรการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง มาแล้ว 4 ปี 4 เดือน (วันที่ 1 ก.พ.56 – 1 มิ.ย.60)
ผ่า นการประเมิ น ผลงานจากคณะกรรมการและประเมิน คุ ณลั ก ษณะบุค คลจากผู้ บั งคั บ บัญ ชาตาม
หลั กเกณฑ์ ที่ กําหนด ให้ ดํารงตําแหน่ งในระดั บที่ สู งขึ้นในตําแหน่ ง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ขั้น ๑5,800 บาท เลขที่ตําแหน่งเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ๒๕60
3. อบต.เขาล้าน ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้ง นางสาวมารยาท
แตงอ่อน วุฒิ ปวช. (พณิชยกรรม) ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ขั้น 14,850 บาท
เลขที่ตําแหน่ง 2๙-๓-๐4-4204-๐๐๑ กองคลัง ซึ่งได้ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่ง สายงาน
เริ่ ม ต้ น จากระดั บ ๑ และตํ า แหน่ง ประเภททั่ ว ไป ระดั บ ปฏิ บั ติ ง าน โดยมี ร ะยะเวลารวมกั น ในการ
ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง มาแล้ว 6 ปี - เดือน (วันที่ 1 เม.ย.54 – 20 เม.ย.60)
ผ่ า นการประเมิ น ผลงานจากคณะกรรมการและประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะบุ ค คลจากผู้ บัง คั บ บั ญ ชาตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน
ขั้น ๑5,050 บาท เลขที่ตําแหน่งเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ๒๕60
4. อบต.ไร่เก่า ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้ง นางนุชนาฏ ฤทธิสุทธิ์
น.บ. (นิติศาสตร์) ตําแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ขั้น 22,230 บาท เลขที่ตําแหน่ง 2๙-๓-01-3105-๐๐๑
สํานักงานปลัด อบต. ซึ่งได้ดํารงตําแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 และตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านนิติการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 6 ปี
1 เดือน (วันที่ 1 เม.ย.54– 8 พ.ค.60) ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมิน
คุณลักษณะบุคคลจากผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตําแหน่ง
นิติกรชํานาญการ ขั้น ๒2,620 บาท เลขที่ตําแหน่งเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕60
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5. อบต.คลองวาฬ ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้ง นางอภิวัตร ชาญนอก
น.บ. (นิติศาสตร์) ตําแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ขั้น 22,600 บาท เลขที่ตําแหน่ง 2๙-๓-01-3105-๐๐๑
สํานักงานปลัด อบต. ซึ่งได้ดํารงตําแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 และตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านนิติการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 6 ปี
2 เดือน (วันที่ 1 เม.ย.54– 1 มิ.ย.60) ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมิน
คุณลักษณะบุคคลจากผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตําแหน่ง
นิติกรชํานาญการ ขั้น ๒2,620 บาท เลขที่ตําแหน่งเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ๒๕60
6. อบต.แม่รําพึง ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้ง นางสาวนันท์มนัส
โคมแก้ว วุฒิ ปวส. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม) ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ขั้น 15,140 บาท เลขที่ตําแหน่ง 2๙-๓-๐1-4101-๐๐๑ สํานักงานปลัด อบต. ซึ่งได้ดํารงตําแหน่ง
หรือเคยดํารงตําแหน่ง สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒ และตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมี
ระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านธุรการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง มาแล้ว 4 ปี 4 เดือน (วันที่ 1
ก.พ.56 – 1 มิ.ย.60) ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจาก
ผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ชํานาญงาน ขั้น ๑5,430 บาท เลขที่ตําแหน่งเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ๒๕60
7. อบต.เขาแดง ขอความเห็ นชอบเลื่ อนระดั บและแต่ งตั้ ง นางสาวชนาพร ทองแผ่ น
วุฒิ ศศ.บ. (การเงินการธนาคาร) ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ขั้น 21,880 บาท
เลขที่ตําแหน่ง 2๙-๓-๐4-3201-๐๐๑ กองคลัง ซึ่งได้รับคุณวุฒิที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี และได้ดํารงตําแหน่งในระดับ 3 ในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน และดํารง
ตํ า แหน่ ง ในสายงานที่ เ ริ่ ม ต้ น จากระดั บ 3 และตํ า แหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร โดยมี
ระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 6 ปี - เดือน
(วันที่ 25 ก.พ.53 – 31 พ.ค.60 โดยระยะเวลาตั้งแต่ 25 ก.พ.53 – 21 ส.ค.55 นํามานับรวมเป็นระยะเวลา
ที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลได้ครึ่งหนึ่งตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว33
ลงวันที่ 25 ก.พ. 48) ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจาก
ผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ ขั้น ๒2,170 บาท เลขที่ตําแหน่งเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕60
8. อบต.หาดขาม ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้ง นางสาวศันสนีย์ เปรมปรีดิ์
วุฒิ ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ขั้น 22,980 บาท เลขที่ตําแหน่ง
2๙-๓-๐1-3102-๐๐๑ สํานักงานปลัด อบต. ซึ่งได้ดํารงตําแหน่งในระดับ 3 ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
เกื้อกูลกัน และดํารงตําแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว
7 ปี 2 เดือน (วันที่ 1 มิ.ย.54 – 12 มิ.ย.60) ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมิน
คุณ ลั ก ษณะบุ ค คลจากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามหลั ก เกณฑ์ ที่ กํ า หนดให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ใน
ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ขั้น ๒3,080 บาท เลขที่ตําแหน่งเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแต่
วันที่ 12 มิถุนายน ๒๕60

หน้า ๗ จาก 44

-๘-

9. อบต.แสงอรุ ณ ขอความเห็ นชอบเลื่ อนระดั บและแต่ งตั้ง นายสมพงษ์ ศรี กํ าเหนิ ด
วุฒิ ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) ตําแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ขั้น 21,140 บาท เลขที่
ตําแหน่ง 2๙-๓-๐4-3203-๐๐๑ กองคลัง ซึ่งได้รับคุณวุฒิที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งนักวิชาการ
จัดเก็บรายได้ และได้ดํารงตําแหน่งในระดับ 3 ในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน และดํารงตําแหน่งใน
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันใน
การปฏิบัติงานด้านวิชาการจัดเก็บรายได้ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน (วันที่ 6 ส.ค.52 –
9 มิ.ย.60 โดยระยะเวลาตั้งแต่ 6 ส.ค.52 – 16 ต.ค.55 นํามานับรวมเป็นระยะเวลาที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลได้
ครึ่งหนึ่งตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว33 ลงวันที่ 25 ก.พ. 48)
ผ่า นการประเมิ น ผลงานจากคณะกรรมการและประเมิน คุ ณลั ก ษณะบุค คลจากผู้ บั งคั บ บัญ ชาตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตําแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ
ขั้น ๒1,240 บาท เลขที่ตําแหน่งเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน ๒๕60
10. อบต.ปากน้ําปราณ ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้ง นางสาวเรวดี โปแก้ว
วุฒิ วท.บ. (ส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร) ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ขั้น 22,230 บาท
เลขที่ ตํ า แหน่ ง 2๙-๓-14-3401-๐๐๑ กองส่ ง เสริ ม การเกษตร ซึ่ ง ได้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในระดั บ 3
ในสายงานที่เกี่ยวข้ องเกื้อกูลกัน และดํารงตําแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 และตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 6 ปี 7 เดือน (วันที่ 1 เม.ย.54 – 1 มิ.ย.60) ผ่านการประเมินผลงานจาก
คณะกรรมการและประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะบุ ค คลจากผู้ บั งคั บ บัญ ชาตามหลั ก เกณฑ์ ที่ กํ า หนดให้ดํ า รง
ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตําแหน่ง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ขั้น ๒2,620 บาท เลขที่ตําแหน่ง
เดิมและสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ๒๕60
ข้อระเบียบ
๑. หนัง สือ สํา นัก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๕
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับ การ
ได้รับเงิ นประจํ าตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการในสายงานวิชาชีพ และการเบิ กจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน กรณีการเลื่อนระดับครั้งแรกของตําแหน่งแต่ละประเภทตําแหน่ง เช่น
การเลื่อนระดับประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงาน ไประดับชํานาญงาน ให้ใช้วิธีการประเมินผลงานโดยใช้
หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับนอกระดับควบของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ และเทียบระดับ
ตําแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่งตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๐
ลงวัน ที ่ ๑๕ กัน ยายน ๒๕๕๘ เรื ่อ ง มาตรฐานทั ่ว ไปเกี ่ย วกับ อัต ราตํ า แหน่ง และมาตรฐานของ
ตําแหน่ง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอนุโลม
๒. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๐ ลงวันที่
๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ อัตราตําแหน่งและมาตรฐานของตําแหน่ง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
การเลื่อนในระดับชํานาญงาน
ดํ ารงตํ าแหน่ งหรื อเคยดํ ารงตํ าแหน่ งสายงานเริ่ มต้ นจากระดั บ ๑/๒ และ
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของตําแหน่งที่
จะแต่งตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
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๑. ไม่น้อยกว่า ๖ ปี สําหรับผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
๒. ไม่น้อยกว่า ๕ ปี สําหรับผู้มีประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
๓. ไม่น้อยกว่า ๔ ปี สําหรับผู้มีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
การเลื่อนในระดับชํานาญการ
ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งสําหรับสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๓ และ
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ โดยต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของ
ตําแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
๑. ไม่น้อยกว่า ๖ ปี สําหรับผู้มีปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง
๒. ไม่น้อยกว่า ๔ ปี สําหรับผู้มีปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง
๓. ไม่น้อยกว่า ๒ ปี สําหรับผู้มีปริญญาเอก หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่
ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง
๓. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๙๐ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่ง
ที่กําหนด เป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในตําแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ ....ฯลฯ
ข้อ ๑๙๑ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่ง
ที่กําหนด เป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในตําแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ …..ฯลฯ
ความเห็นของฝ่ายเลขาฯ
ฝ่ายเลขานุการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานส่วนตําบลดังกล่าวแล้ว
มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง อัตราเงินเดือน และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ที่ใช้ในการเลื่อนระดับประกอบกับได้ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการประเมินผลงานแล้ว
จึงเห็นว่า ผู้ขอเลื่อนระดับดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเลื่อนระดับตามที่ขอความเห็นชอบได้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
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๔.2 เรื่องการย้ายพนักงานส่วนตําบล
อบต.หินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน ขอความเห็นชอบย้าย นายสมศักดิ์ สว่างจิตต์
ผู้ช่ว ยเลขานุก าร
วุฒิ ปวส.(ไฟฟ้ากําลัง) ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน ขั้น 17,310 บาท เลขที่ตําแหน่ง
29-3-04-4204-๐๐2 กองคลัง ซึ่งผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากผู้บังคับบัญชา
ได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ขั้น 17,270 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-3-01-4805-๐๐3 สํานักงานปลัด อบต. อบต.หินเหล็กไฟ
(ผู้ขอย้ายเปลี่ยนสายงานมีระยะเวลาขั้นต่ําในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องไม่ครบ 4 ปี สมัครใจขอลดไปดํารงตําแหน่งในระดับที่ต่ํากว่าเดิม)
ข้อกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ ๒๔
ตุลาคม ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๕๔ การย้ายพนักงานส่วนตําบลผู้ดํารงตําแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งอีกตําแหน่งหนึ่ง ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้สั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในประเภท
และระดับเดียวกันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีการย้ายไปดํารงตําแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างในแผน
อัตรากําลังสามปี ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น
(๒) กรณีการย้ายสับเปลี่ยนตําแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้นั้น
ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น
ข้อ ๑๕๖ การย้ายพนักงานส่วนตําบลผู้ดํารงตําแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งในสายงานและประเภทเดิม ให้สั่งย้ายไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับเดิมและให้ได้รับ
เงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ ต้องเป็นตําแหน่งว่างในแผนอัตรากําลังสามปี หรือเป็นการย้ายสับเปลี่ยนใน
ตําแหน่งเดียวกัน
ข้อ ๑๕๗ การย้ายพนักงานส่วนตําบลผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน หรือประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในต่างสายงาน ให้กระทํา
ได้ในกรณีเป็นตําแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน ให้สั่งย้ายไปดํารงตําแหน่งสายงานอื่นนั้นในประเภท
และระดับเดียวกัน โดยให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ พนักงานส่วนตําบลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้นแต่ไม่จําต้องเป็นผู้ได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนั้นหรืองาน
อื่นที่เกี่ยวข้องมาก่อน และให้ดําเนินการดังนี้
(1) พนักงานส่วนตําบลผู้จะขอรับการแต่งตั้งเสนอคํา ร้อ งขอย้า ยไปดํา รง
ตําแหน่งในสายงานอื่นนั้น ให้ใช้แบบประเมินตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลกําหนด
(2) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการแต่งตั้ง ได้แ ก่ ผู้อํานวยการกองหรือ
เทียบเท่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประเมินบุคคลเพื่อ
ความเหมาะสมกับตําแหน่งของสายงานที่จะแต่งตั้งใหม่ตามแบบประเมิน ฯลฯ
ข้อ ๑๕๘ กรณีการย้ายพนักงานส่วนตําบลที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น และปัจจุบัน
ไม่ได้ดํารงตําแหน่งในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป หากจะย้ายพนักงานส่วนตําบลผู้นั้นไป
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไปผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่สอบแข่งขันหรือ
สอบคัดเลือกได้ในตําแหน่งซึ่งอยู่ในสายงานที่จะย้ายและบัญชีการสอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกยังไม่
ถูกยกเลิกด้วย ฯลฯ
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ข้อ 161 การย้ายพนักงานส่วนตําบลผู้ดํารงตําแหน่งใดไปแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งในสายงาน ประเภทที่แตกต่างจากเดิมและระดับที่ต่ํากว่าเดิม หรือย้ายพนักงานส่วนตําบลใน
ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นหรือประเภทบริหารท้องถิ่นหรือสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ไป
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการ ให้กระทําได้ต่อเมื่อพนักงานส่วนตําบลผู้นั้น
ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งและผู้นั้นต้องสมัครใจ และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
ในการย้ายพนักงานส่วนตําบลตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
ต้องพิจารณาโดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ โดยให้ได้รับเงินเดือนตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลเรื่องการให้พนักงานส่วนตําบลได้รับเงินเดือน
ความเห็นของฝ่ายเลขาฯ
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าการย้ายเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วน
ตําบลดังกล่าวข้างต้นได้ดําเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ผู้ขอย้ายมีคุณวุฒิตรงกับตําแหน่งที่
ขอย้าย ประกอบกับได้ตรวจสอบแล้ว องค์การบริหารส่วนตําบลมีตําแหน่งว่างในตําแหน่งที่ขอย้าย
เห็นควรให้พนักงานส่วนตําบลย้ายเปลี่ยนสายงานได้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 20 มิถุนายน ๒๕60
๔.3 เรื่องการโอนพนักงานส่วนตําบล
อบต.ปราณบุรี อําเภอปราณบุรี, อบต.แม่รําพึง อบต.พงศ์ประศาสน์ อําเภอบางสะพาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อําเภอหัวหิน และ อบต.ห้วยยาง อําเภอทับสะแก ขอความเห็นชอบโอนพนักงาน
ส่วนตําบล จํานวน 5 ราย ดังนี้
1. อบต.ปราณบุรี ขอความเห็นชอบให้ นางสาวชนิตา มานิตากูล ตําแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ขั้น 38,500 บาท เลขที่ตําแหน่ง
2๙-๓-๐0-1101-๐๐๑ ซึ่งได้ปฏิบัติงานใน อบต. มาแล้ว 1 ปี 5 เดือน (30 ธ.ค.58) โอนไปดํารงตําแหน่ง
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ขั้น 38,500 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2- ๐0-1101-๐๐๑
เทศบาลตําบลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย เทศบาลตําบลปราณบุรี ยินดี
รั บ โอนพนั ก งานส่ ว นตํ า บลดั ง กล่ า ว และ อบต.ปราณบุ รี ซึ่ ง เป็ น ต้ น สั ง กั ด ไม่ ขั ด ข้ อ งในการให้ โ อน
(หาประสบการณ์)
2. อบต.แม่ รํ า พึ ง ขอความเห็ น ชอบให้ นายโสฬส สุ คั ญ ธารุ ณ ตํ า แหน่ ง
นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน ขั้น 16,650 บาท เลขที่ตําแหน่ง 2๙-๓-๐5-4703-๐๐๑ กองช่าง ซึ่งได้
ปฏิบัติงานใน อบต. มาแล้ว 4 ปี 4 เดือน (1 ก.พ.56) โอนไปดํารงตําแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ขั้น 16,650 บาท เลขที่ตําแหน่ง 08-2-๐5-4701-๐๐4 กองช่าง เทศบาลตําบลนาป่า อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี โดย เทศบาลตําบลนาป่า ยินดีรับโอนพนักงานส่วนตําบลดังกล่าว และ อบต.แม่รําพึง
ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (ดูแลบิดา มารดา ครอบครัว และหาประสบการณ์)
3. อบต.พงศ์ประศาสน์ ขอความเห็นชอบให้ นางสุปราณี เพชรน้อย ตําแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ขั้น 24,010 บาท เลขที่ตําแหน่ง 2๙-๓-๐1-3102-๐๐๑ สํานักงาน
ปลั ด อบต. ซึ่ ง ได้ ป ฏิ บั ติ ง านใน อบต. มาแล้ ว 4 ปี 6 เดื อ น (1 ธ.ค.55) โอนไปดํ า รงตํ า แหน่ ง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ขั้น 24,010 บาท เลขที่ตําแหน่ง 50-3-๐1-3102-๐๐1 สํานักงาน
ปลัด อบต. อบต.ชําแระ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดย อบต.ชําแระ ยินดีรับโอนพนักงานส่วน
ตําบลดังกล่าว และ อบต.พงศ์ประศาสน์ ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (ดูแลบิดา มารดา และ
หาประสบการณ์)

มติที่ประชุม
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4. อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ขอความเห็นชอบให้ นางสาวณปภัช สินสงวน ตําแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ขั้น 16,690 บาท เลขที่ตําแหน่ง 2๙-๓-๐4-4201-๐๐2
กองคลัง ซึ่งได้ปฏิบัติงานใน อบต. มาแล้ว 6 ปี 2 เดือน (1 เม.ย.54) โอนไปดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ขั้น 16,690 บาท เลขที่ตําแหน่ง 38-3-๐4-4204-๐๐1 กองคลัง อบต.ปากทะเล
อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดย อบต.ปากทะเล ยินดีรับโอนพนักงานส่วนตําบลดังกล่าว และ
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (หาประสบการณ์)
5. อบต.ห้วยยาง ขอความเห็นชอบรับโอน นางสาวภัทราพร หูทิพย์ ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) ขั้น 31,880 บาท เลขที่ตําแหน่ง 11-๓-๐42102-0๐1 กองคลัง อบต.ปากคลอง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มาดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง
ขั้ น 31,880 บาท เลขที่ ตํ าแหน่ ง ๒๙-๓-04-2102-๐๐1 กองคลั ง อบต.ห้ วยยาง อํ าเภอทั บสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย อบต.ห้วยยาง ยินดีรับโอนพนักงานส่วนตําบลดังกล่าว และ อบต.ปากคลอง
ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (ผู้ขอโอนประสงค์ขอโอนเพื่อหาประสบการณ์ อบต.ห้วยยาง
ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ประกอบกับกองคลังมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เหลือคนเดียว
ทําให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า และได้พิจารณาแล้วผู้ขอโอนมีความรู้ความสามารถ)
ข้อกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อน ไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๖๔ การโอนพนักงานส่วนตําบลจากองค์การบริหารส่วนตําบลหนึ่ง
ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล....ฯลฯ
ข้อ ๑๗๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๖๔ เพื่อประโยชน์แก่ราชการ....ฯลฯ
ความเห็นของฝ่ายเลขาฯ
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบแล้ว การโอนของพนักงานส่วนตําบลดังกล่าว ได้ยื่น
คําร้องขอโอนและตําแหน่งที่โอน ถูกต้อง ประกอบกับหน่วยงานต้นสังกัดยินดีให้โอน และ อบต. ที่จะรับ
โอนยินดีรับโอน จึงเห็นว่าการดําเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดแล้วเห็นควรให้โอนได้ตามความ
ประสงค์
สําหรับ อบต.ห้วยยาง ซึ่งผู้ดํารงตําแหน่ง ผอ.กองคลังเดิม ถูกลงโทษทางวินัยให้
ไล่ออกจากราชการ และ อบต.ได้มีคําสั่งลงโทษแล้ว กรณีจึงถือว่าเป็นตําแหน่งว่างที่ อบต. สามารถสรรหา
ผู้มาดํารงตําแหน่งได้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
การพิจารณาของกรรมการฯ
คณะกรรมการได้พิจารณาเพิ่มเติมกรณีการรับโอนตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง
อบต.ห้วยยาง ซึ่งขณะพิจารณาเป็นตําแหน่งว่างเนื่องจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมถูกลงโทษไล่ออกจาก
ราชการ และยังไม่ พ้นกําหนดระยะเวลายื่นอุทธรณ์การลงโทษ โดยคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า
เนื่องจากการพิจารณาอุทธรณ์การลงโทษหากผู้ถูกลงโทษยื่นอุทธรณ์ย่อมต้องใช้เวลาในการดําเนินการ
ซึ่งไม่อาจคาดหมายในผลที่จะเกิดขึ้นได้ หากปล่อยให้ อบต.ห้วยยาง มีตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง
ว่างเป็นเวลานานจะเกิดผลกระทบกับการปฏิบัติงานเนื่องจากเป็นตําแหน่งหลัก ซึ่งในอนาคตหากผลการ
พิจารณาอุทธรณ์เป็นประโยชน์กับผู้ถูกลงโทษ ก็มีแนวทางในการเยียวยาให้ผู้ถูกลงโทษกลับเข้ารับ
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ราชการโดยมีสถานะและสิทธิเทียบเท่ากับตําแหน่งเดิมก่อนออกจากราชการอยู่แล้ว จึงควรให้ อบต.ห้วยยาง
รับโอนบุคคลมาดํารงตําแหน่งที่ว่างไปก่อนได้ อันจะเป็นประโยชน์กับทางราชการมากกว่า
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 20 มิถุนายน 2๕60
มติที่ประชุม
๔.4 เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุแต่งตั้ง
เป็นพนักงานส่วนตําบล
ผู้ช่วยเลขานุการ
อบต.ชัยเกษม อําเภอบางสะพาน ขอความเห็นชอบรับโอน นางสาวกฤตญกร
แสงจันทร์ วุฒิ บธ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน ขั้น 13,760 บาท เลขที่ตําแหน่ง 49-1-๐8-4101-๐47 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มาดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน ขั้น 13,760 บาท เลขที่ตําแหน่ง ๒๙-๓-๐1-4101-๐๐4 สํานักงานปลัด อบต. อบต.ชัยเกษม
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย อบต.ชัยเกษม ยินดีรับโอนข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน
(ดูแลครอบครัว และหาประสบการณ์ )
ข้อกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๘๐ ในกรณี อ งค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํา บลมี เ หตุผ ลและความจํา เป็ น
อย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์แก่ราชการองค์การบริหารส่วนตําบลอาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ
ข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญ ที่มีความประสงค์จะขอโอนมา
แต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเสนอคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ฯลฯ
ข้อ ๑๘๑ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือการรับโอนข้าราชการ
ประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตําบลตามข้อ ๑๗๙ และข้อ ๑๘๐ ให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมีคําสั่งให้รับโอนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งพนักงานส่วน
ตําบลแล้วให้มีหนังสือแจ้งการรับโอนให้ส่วนราชการสังกัดเดิมของผู้ที่จะโอนออกคําสั่งให้ผู้นั้นพ้นจาก
ตําแหน่งและหน้าที่ ทั้งนี้ให้กําหนดวันที่ในคําสั่งรับโอนและคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งเป็นวันเดียวกัน
การออกคํ า สั่ ง รั บ โอนและแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตําบลตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ให้ความเห็นชอบก่อน
ข้อ ๑๘๒ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือการรับโอนข้าราชการ
ประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตําบลต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ฯลฯ
ความเห็นของฝ่ายเลขาฯ
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบแล้ว การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดั ง กล่ า ว ผู้ ข อโอนได้ ยื่ น คํ า ร้ อ งขอโอนด้ ว ยความสมั ค รใจ และตํ า แหน่ ง ที่ รั บ โอนเป็ น ตํ า แหน่ ง ว่ า ง
ประกอบกับหน่วยงานต้นสังกัดยินดีให้โอน และ อบต. ที่จะรับโอนมีเหตุผลความจําเป็นยินดีรับโอน
โดยมีภาระค่าช้าจ่ายไม่เกินที่กฎหมายกําหนด จึงเห็นควรให้รับโอนได้ตามความประสงค์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 20 มิถุนายน ๒๕60
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๔.5 เรื่อง พนักงานจ้างขอลาออกจากราชการ
อบต.หนองพลับ อําเภอหัวหิน, อบต.ไร่ใหม่ อบต.ศาลาลัย อําเภอสามร้อยยอด และ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อบต.นาหูกวาง อําเภอทับสะแก ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากราชการ จํานวน 6 ราย
ดังนี้
1. อบต.หนองพลับ ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากราชการ จํานวน 2 ราย
ดังนี้
1.1 ขอความเห็ น ชอบให้ น ายอนั น ต์ ทรั พ ย์ ม า พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าตอบแทน ๑0,390 บาท สํานักงานปลัด อบต.
ขอลาออกจากราชการ เนื่องจากได้งานใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออก
วันที่ 16 พฤษภาคม ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตให้ยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันได้)
1.2 ขอความเห็นชอบให้นางสาวนิตยา เกิดชะนะ พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ค่าตอบแทน ๑0,220 บาท กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอลาออก
จากราชการ เนื่องจากได้งานใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออก วันที่ 17
พฤษภาคม ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตให้ยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันได้)
2. อบต.ไร่ใหม่ ขอความเห็นชอบให้ นางสาวรสจรินทร์ ชูเชิด พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทน ๑5,000 บาท สํานักงานปลัด อบต. ขอลาออกจาก
ราชการ เนื่องจากประกอบธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออก วันที่ 15
พฤษภาคม ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตให้ยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันได้)
3. อบต.นาหูกวาง ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากราชการ จํานวน 2 ราย
ดังนี้
3.1 ขอความเห็นชอบให้นางสาวอําพร สังปริเม็ญ พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ค่าตอบแทน ๑0,130 บาท กองช่าง ขอลาออกจากราชการ เนื่องจาก
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออก วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕60)
3.2 ขอความเห็นชอบให้นางสาวเบญจภรณ์ กลิ่นมณฑา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ค่าตอบแทน ๑0,180 บาท กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ขอลาออกจากราชการ เนื่องจากเปลี่ยนตําแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอ
ลาออก วันที่ 7 มิถุนายน ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตให้ยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันได้)
4. อบต.ศาลาลัย ขอความเห็นชอบให้ นางสาววันดี สร้อยดอกไม้ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ค่าตอบแทน ๑2,520 บาท กองช่าง ขอลาออกจาก
ราชการ เนื่องจากรักษาสุขภาพ (มีอาการแพ้ท้อง) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออก
วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตให้ยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันได้)
ข้อระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนัก งานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗
ข้อ ๕๕ ในสัญญาจ้าง พนักงานผู้ใดประสงค์จะลาออกให้ยื่นหนังสือขอ
ลาออกต่อ นายก อบต....ฯลฯ
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๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
ข้อ ๕ พนักงานส่วนตําบลออกจากราชการเมื่อ
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก...ฯลฯ
ข้อ ๒๔ พนักงานส่วนตําบลผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือ
ขอลาออกต่อ นายก อบต. ....ฯลฯ
ความเห็นของฝ่ายเลขาฯ
ฝ่ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบแล้วการลาออกดังกล่าวได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนด นายก อบต. ได้อนุญาตให้ลาออกได้ และพนักงานจ้างดังกล่าวไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทาง
วินัย หรือต้องหาคดีอาญา หรือมีหนี้สินผูกพันกับต้นสังกัด จึงเห็นควรให้ลาออกได้ตามที่ นายก อบต.
อนุญาต
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.6 เรื่อง การจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
อบต.ห้ วยยาง อบต.นาหู กวาง อํ าเภอทั บสะแก, อบต.ชั ยเกษม อบต.ทองมงคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
อําเภอบางสะพาน, อบต.อ่าวน้อย อบต.ห้วยทราย อําเภอเมืองฯ และ อบต.ไร่เก่า อําเภอสามร้อยยอด
ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 11 ราย ดังนี้
๑. อบต.ห้ ว ยยาง ขอความเห็ นชอบจ้ าง นางสาวอนงค์ นาถ ตะเภาทอง วุ ฒิ ปวส.
(คอมพิ วเตอร์ธุรกิ จ) เป็ น พนั ก งานจ้ า งตามภารกิจ ตํ าแหน่ ง ผู้ ช่ว ยเจ้า พนั ก งานจั ด เก็ บ รายได้ อั ตรา
ค่าจ้าง 11,5๐๐ บาท กองคลัง (จ้างทดแทนคนเดิม)
2. อบต.ชั ย เกษม ขอความเห็ นชอบจ้ าง นางสาวธิ ดารั ตน์ เกตุ รั กษ์ วุ ฒิ ม.6
เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก อัตราค่าจ้าง ๙,0๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (จ้างใหม่)
3. อบต.อ่าวน้อย ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 2 ราย ดังนี้
3.1 ขอความเห็ นชอบจ้ าง นางสาวจรรยารั กษ์ คุ้ มมั น วุ ฒิ ศษ.บ. (การศึ ก ษา
ปฐมวัย) มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กมาไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหน่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อัตราค่าจ้าง ๙,4๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (จ้างใหม่)
3.2 ขอความเห็ นชอบจ้ าง นางสาวมะปราง แคล้ วคลาด วุฒิ ร.บ. (รั ฐ ศาสตร์ )
ผ่านการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ 42 ชั่วโมง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ อัตราค่าจ้าง 11,5๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (จ้างใหม่)
4. อบต.ห้ ว ยทราย ขอความเห็ น ชอบจ้ า ง นายสุ ทั ศ น์ พานศรี วุ ฒิ ปวส.
(เทคนิคยานยนต์) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อัตราค่าจ้าง 11,5๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (ทดแทนคนเดิม)
5. อบต.ไร่เก่า ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 2 ราย ดังนี้
5.1 ขอความเห็นชอบจ้าง นายสิปปนนท์ วิชชุตเวส วุฒิ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
เป็ น พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ว ยนายช่ า งโยธา อั ต ราค่ า จ้า ง 11,5๐๐ บาท กองช่ า ง
(ทดแทนคนเดิม)
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5.2 ขอความเห็นชอบจ้าง นายอิทธิกร แสงเพชร์ วุฒิ ปวส. (ไฟฟ้ากําลัง)
เป็ นพนักงานจ้างตามภารกิ จ ตํ าแหน่ง ผู้ ช่ว ยนายช่างไฟฟ้ า อัตราค่าจ้าง 11,5๐๐ บาท กองช่า ง
(จ้างใหม่)
6. อบต.นาหูกวาง ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 3 ราย ดังนี้
6.1 ขอความเห็นชอบจ้าง นางสาวเบญจภรณ์ กลิ่นมณฑา วุฒิ บธ.บ. (การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล อัตราค่าจ้าง 15,0๐๐ บาท
สํานักงานปลัด อบต. (จ้างใหม่)
6.2 ขอความเห็นชอบจ้าง นางสาวพรทิพย์ หงส์ทอง วุฒิ ค.บ. (คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ อัตรา
ค่าจ้าง 11,5๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (จ้างใหม่)
6.3 ขอความเห็นชอบจ้าง นางสาวศิริพร ยางหิน วุฒิ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
เป็นพนักงานจ้ างตามภารกิ จ ตํ าแหน่ ง ผู้ ช่วยเจ้ าพนั กงานธุ รการ อัตราค่าจ้ าง 11,5๐๐ บาท กองคลั ง
(จ้างใหม่)
7. อบต.ทองมงคล ขอความเห็นชอบจ้าง นางสาวสุภัค หมื่นราม วุฒิ ศษ.บ. (การศึกษา
ปฐมวัย) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กไม่น้อยกว่า 5 ปี ตําแหน่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อัตราค่าจ้าง ๙,4๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (จ้างใหม่)
ข้อกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนัก งานส่ว นตํา บลจัง หวัด ประจวบคีรีขั น ธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗
ข้อ ๙ การจ้างพนักงานจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลก่อน....ฯลฯ
ข้อ ๒๐ วรรคสาม
ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจํานวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตรา
ว่างในงานเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่
มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่
หมดอายุก็ได้
ความเห็นของฝ่ายเลขาฯ
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานจ้างดังกล่าวแล้วถูกต้องครบถ้วน
ตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตํ า แหน่ งที่ ข อจ้ า ง ตํ าแหน่ งที่ ขอจ้ างเป็ นตําแหน่ งว่างตามแผนอั ตรากํ าลั ง ๓ ปี
ของ อบต. และ อบต. มีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่คิดคํานวณรวมทุกตําแหน่งตามแผนอัตรากําลังปี 2560
แล้วไม่เกินร้อยละ ๔๐ ตามที่กฎหมายกําหนด จึงเห็นควรให้ อบต. ดังกล่าว จ้างพนักงานจ้างได้ตามที่
เสนอขอตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
เห็นชอบให้จ้างพนักงานจ้าง จํานวน 11 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 20 มิถุนายน ๒๕60
มติที่ประชุม
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
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๔.7 เรื่อง การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสําหรับผู้ดํารง
ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็กก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู
ผู้ช่วยเลขานุการ
อบต.ชัยเกษม อําเภอบางสะพาน รายงานขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ผ่านการ
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ก่อนแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งครู จํานวน 6 ราย ดังนี้

ลําดับ
ที่

๑

2

3

4

ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ง/อัตราเงินเดือน
สังกัด/ตําแหน่งเลขที่

นางสาวกมลรัตน์ ทองมาก
ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
อันดับครูผู้ช่วย
ขั้น ๑7,310 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไก่ต่อ
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ชัยเกษม
ตําแหน่งเลขที่ ๗๗-๒-๐071
นางสาวสายสุดา ผลิปัญญา
ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
อันดับครูผู้ช่วย
ขั้น ๑7,310 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมรสวบ
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ชัยเกษม
ตําแหน่งเลขที่ ๗๗-๒-๐072
นางสาวทิพาภรณ์ พิมพ์สว่าง
ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
อันดับครูผู้ช่วย
ขั้น ๑7,310 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเขา
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ชัยเกษม
ตําแหน่งเลขที่ ๗๗-๒-๐073
นางสาวเกสรินทร์ แสงทอง
ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
อันดับครูผู้ช่วย
ขั้น ๑7,310 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขุม
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ชัยเกษม
ตําแหน่งเลขที่ ๗๗-๒-๐074

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

วุฒิ
การศึกษา

บรรจุ
ครั้งแรก
เมื่อ

ศษ.บ.

8 ม.ค.๕8

66.67
68.42
70.17
72.81

76.31
79.82
83.33
86.84

ตําแหน่ง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น ๑๗,490 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไก่ต่อ
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ชัยเกษม
ตําแหน่งเลขที่ ๗๗-๒-๐071

8 ม.ค.60

ศษ.บ. 8 ม.ค.๕8
(การศึก
ษา
ปฐมวัย)

66.67
69.29
71.92
75.43

78.84
82.46
85.96
87.71

ตําแหน่ง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น ๑๗,490 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมรสวบ
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ชัยเกษม
ตําแหน่งเลขที่ ๗๗-๒-๐072

8 ม.ค.60

ศษ.บ. 8 ม.ค.๕8
(การศึก
ษา
ปฐมวัย)

71.05
72.80
75.43
77.19

78.94
80.70
82.46
85.96

ตําแหน่ง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น ๑๗,490 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเขา
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ชัยเกษม
ตําแหน่งเลขที่ ๗๗-๒-๐073

8 ม.ค.60

ศษ.บ. 8 ม.ค.๕8
(การศึก
ษา
ปฐมวัย)

66.67
71.05
75.43
76.31

78.94
81.58
84.21
87.72

ตําแหน่ง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น ๑๗,490 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขุม
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ชัยเกษม
ตําแหน่งเลขที่ ๗๗-๒-๐074

8 ม.ค.60

(การศึกษา
ปฐมวัย)

แต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ง

วันแต่งตั้ง
ให้ดาํ รง
ตําแหน่งครู
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ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ง/อัตราเงินเดือน
สังกัด/ตําแหน่งเลขที่

5

นางสาวพรพรรณ บัวเบา
ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
อันดับครูผู้ช่วย
ขั้น ๑7,310 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลชัยเกษม
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ชัยเกษม
ตําแหน่งเลขที่ ๗๗-๒-๐075

6

นางสาวสุรี แตงอ่อน
ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
อันดับครูผู้ช่วย
ขั้น ๑7,310 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงไม้งาม
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ชัยเกษม
ตําแหน่งเลขที่ ๗๗-๒-๐076

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

วุฒิ
การศึกษา

บรรจุ
ครั้งแรก
เมื่อ

ศษ.บ.

8 ม.ค.๕8

69.30
71.93
74.56
76.31

78.95
82.46
88.60
92.98

ตําแหน่ง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น ๑๗,490 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลชัยเกษม
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ชัยเกษม
ตําแหน่งเลขที่ ๗๗-๒-๐075

8 ม.ค.60

ศษ.บ. 8 ม.ค.๕8
(การศึก
ษา
ปฐมวัย)

64.04
66.67
97.30
73.68

75.44
78.94
86.84
92.98

ตําแหน่ง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น ๑7,490 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงไม้งาม
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ชัยเกษม
ตําแหน่งเลขที่ ๗๗-๒-๐076

8 ม.ค.60

(การศึกษา
ปฐมวัย)

แต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ง

วันแต่งตั้ง
ให้ดาํ รง
ตําแหน่งครู

ข้อระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วน
ตําบล ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙
ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลนํามาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา
ของเทศบาลมาใช้กับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลกรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโดยอนุโลม
๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยก่อน
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑ ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาล ในตําแหน่งครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการใน
ตําแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลาสองปี นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู
ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดฯ
ข้อ ๒ การนับระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปี ให้
นับวันเข้าปฏิบัติราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทินฯลฯ
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ข้ อ ๕ ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มจํานวนสามคน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษา เป็น
ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาจํานวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ และพนักงานครู
เทศบาล ซึ่งดํารงตําแหน่งครูที่ผู้อํานวยการสถานศึกษาแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ครูพี่เลี้ยงดูแลระหว่างการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 5/1 กรณีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสําหรับผู้ได้รับ
การแต่ ง ตั้ ง เป็ น พนั ก งานครู เ ทศบาลตํ า แหน่ ง ครู ผู้ ดู แ ลเด็ ก ในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ของเทศบาล ให้
นายกเทศมนตรี แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม จํ า นวน 3 คน
ประกอบด้วย ฯลฯ
ข้ อ ๖ ให้ ค ณะกรรมการเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม
มี ห น้ า ที่ เ ตรี ย มความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้คําปรึกษา แนะนํา รวมทั้งประเมินผลการเตรียม
ความพร้อมและพัฒ นาอย่า งเข้ม โดยยึด หลัก การมีส่ว นร่ว มและการประเมิน เพื่อ ปรับ ปรุง และ
พัฒนาให้บรรลุผลตามความมุ่งหมาย ดังนี้
๖.๑ ประเมิ นการเตรี ยมความพร้ อมและพั ฒนาอย่ างเข้ ม ครู ผู้ ช่ วย
เป็นระยะ ๆ ทุ ก สามเดือน ตามแบบประเมินที่ ค ณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกํ าหนดท้ า ย
หลักเกณฑ์ และในการประเมินแต่ละครั้งให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วย และรายงานให้
นายกเทศมนตรีทราบ เพื่อพิจารณา ดังนี้
๖.๑.๑ กรณีที่เห็นว่าครูผู้ช่วยมีผลการประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ํากว่าเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด (ครั้งที่ ๑-๔
ต้องผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมินร้ อ ยละ ๕๐ และครั้งที่ ๕-๘ ต้องผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมินร้ อ ยละ ๖๐)
หากนายกเทศมนตรีเห็นว่า ควรทบทวนผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม อาจ
ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และหากผลการ
ประเมินยังต่ํากว่าเกณฑ์การประเมินผลการพั ฒนาที่ค ณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสั่งให้ครูผู้ช่วยนั้นออกจากราชการ
๖.๑.๒ กรณีที่ครูผู้ช่วยมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มต่ํากว่าเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กําหนด และนายกเทศมนตรีมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสั่งให้ครูผู้ช่วยผู้นั้นออกจากราชการ
๖.๑.๓ กรณีที่เห็นว่าครูผู้ช่วยมีผลการประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลกําหนด ให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อไปจนครบสองปี
๖.๒ เมื่อครบเวลาสองปีให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม สรุปผลการประเมินตามแบบสรุปท้ายหลักเกณฑ์ต่อนายกเทศมนตรี เพื่อเสนอขอความ
เห็นชอบคณะกรรมการพนักงานเทศบาลและออกคําสั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูต่อไป
๓. หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๙ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
เรื่ อง การแต่ ง ตั้ง ครู ผู้ช่ วยให้ ดํ ารงตํา แหน่ ง ครู ตาม พ.ร.บ.ระเบีย บข้า ราชการครูและบุค ลากร
ทางการศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
สํานักงาน ก.ท. แจ้งมติ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม
๒๕๕๔ ซึ่งได้มีมติรับทราบข้อเสนอของ อ.ก.ท.โครงสร้างและอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล ในกรณีที่
เทศบาลมีผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นระยะเวลา ๒ ปี
และได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูภายหลังวันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
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ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ(วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑) ให้กําหนดวันที่มีผลใน
การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ มีผลนับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกําหนดการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กําหนด
ความเห็นของฝ่ายเลขาฯ
ฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ดูแลเด็ก
ข้างต้นแล้วปรากฏผล ดังนี้
๑. อบต.ได้แต่งตั้งกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด
๒. ครูผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับการแต่งตั้งได้ดํารงตําแหน่งครบ ๒ ปี และผ่านการ
ประเมินเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้ม จํานวน ๘ ครั้ง ได้คะแนนผ่านการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด (ครั้งที่ ๑-๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และครั้งที่ ๕-๘ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐)
๓. เห็ น ควรให้ อบต.ชั ย เกษม แต่ ง ตั้ ง ครู ผู้ ดู แ ลเด็ ก ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ครู
รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ โดยให้มีผลวันถัดจากวันครบกําหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
๔.8 เรื่อง การประเมินเพื่อปรับปรุงตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นระดับกลาง
ต้นเรื่อง
ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ได้
ผู้ช่วยเลขานุการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินกรณี อบต.ดอนยายหนู ขอปรับปรุงตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล(บริหารท้องถิ่น ระดับต้น) ให้สูงขึ้นเป็น ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (บริหารท้องถิ่น
ระดับกลาง) เพื่อความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ข้อเท็จจริง
คณะอนุกรรมการ ได้ตรวจประเมินตัวชี้วัดการปรับปรุงตําแหน่งปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลเป็นระดับกลางแล้วปรากฏผลการประเมิน ดังนี้
ลําดับ
งบประมาณและภาระค่าใช้จ่าย/งบลงทุน
ผลการประเมิน
ที่
1. เกณฑ์ประเมินพื้นฐาน
1.1 เกณฑ์ ด้ า นภาระค่ า ใช้ จ่ า ยในด้ า น  ปีงบประมาณ 2559
การบริหารงานบุคคล โดยมีภาระค่าใช้จ่าย
(1) งบประมาณรายจ่ายปี 2559
ด้ านบุ คคลตามมาตรา 35 แห่ ง พ.ร.บ.
จํานวน 23,796,000 บาท
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
(2) รายจ่ายจริงด้านเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
2542 ในปี งบประมาณที่ ผ่ านมาและใน
ในปี 2559 จํานวน 8,784,553 บาท
ปีงบประมาณปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยไม่เกินร้อย
การคํานวณ 8,784,553 x 100 = 36.92
ละ 35 โดยคํ านวณตามกรอบแผน
23,796,000
อัตรากํ าลัง 3 ปี รวมกับภาระค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงตําแหน่งและภาระ
ค่าใช้จ่ายที่รองรับผู้ดํารงตําแหน่งเดิม(ถ้ามี)
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ลําดับ
งบประมาณและภาระค่าใช้จ่าย/งบลงทุน
ที่

1.2 ตราข้ อ บั ญ ญั ติ เ พื่ อ การลงทุ น ตาม
ระเบียบ มท. ว่าด้วยการงบประมาณใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ในสัดส่วนไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีและเพิ่มเติม(ถ้ามี)
2.

ผลการประเมิน
 ปีงบประมาณ 2560
(1) งบประมาณรายจ่ายปี 2560
จํานวน 26,019,327 บาท
(2) ประมาณการรายจ่ายด้านเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นในปี 2560 รวมภาระ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ พิ่มขึ้นจากการปรับปรุงตําแหน่ง
และที่รองรับผู้ดาํ รงตําแหน่งเดิม
จํานวน 8,560,698 บาท
การคํานวณ 8,560,698 x 100 = 32.90
26,019,327
 ภาระค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ฯ
36.92+32.90 = 34.9๑
2
ผ่าน
ไม่ผ่าน
5,672,480 x100
23,796,000
ผ่าน
ไม่ผ่าน

= 23.84

เกณฑ์ประเมินทั่วไป จํานวน 8 ตัวชี้วัด  คะแนนเต็ม 1190 คะแนน
โดยต้องได้คะแนนการประเมินไม่ต่ํากว่า  คะแนนที่ได้รับ 895 คะแนน
ร้อยละ 75
 คิดเป็นร้อยละ 75.21

ผ่าน
ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

1. อบต.ดอนยายหนู มีรายได้ที่รับจริงจากรายได้ทุกประเภท ไม่รวมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ หรือเงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์ ในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา
เป็นเงิน 19,168,445.65 บาท
2. อบต.ดอนยายหนู มีรายรับจริงจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอุดหนุนที่ระบุ
วัตถุประสงค์ ในปีงบประมารณ 2559 เป็นเงิน 5,933,322 บาท
ข้อระเบียบ
1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตําแหน่งขององค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 255๙
ข้อ 5 การกําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลสายงานผู้บริหาร ได้แก่ ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย ให้เป็น
ระดับใดนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์การบริหารส่วนตําบล
สําหรับตําแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ตําแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ
จะเป็นระดับใดนั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนระดับ
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ข้อ 7 องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง ให้มีระดับตําแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังนี้
7.1 ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นตําแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่น ระดับต้น โดยอาจปรับปรุงเป็นระดับกลาง ได้ตามเงื่อนไขที่กําหนด
7.2 ตํ าแหน่งรองปลั ดองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ เป็นตําแหน่ ง
ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น
7.3 ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการหรือที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น ให้เป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น
7.4 ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย ให้เป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น จํานวนไม่เกิน 2 ฝ่าย
ข้อ 9 การประเมินเพื่อปรับขนาดขององค์การบริหารส่วนตําบล การกําหนด
ตําแหน่งหรือปรับปรุงตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หัวหน้าส่วนราชการ ให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบภายใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตําบล (ก.อบต.) กําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล(ก.อบต.) แจ้งเป็น
หนังสือระบุเงื่อนไขหรือตัวชี้วัดและวิธีดําเนินการให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล(ก.อบต.จังหวัด)
ถือปฏิบัติ
2. หนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว110 ลงวันที่ 21 กันยายน 255๙
เรื่อง แนวทางการกํ า หนดตํ า แหน่ง หรือปรับ ปรุ ง ตํ า แหน่ง ประเภทบริ ห ารท้องถิ่น และประเภท
อํานวยการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล
ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติ
เกี่ยวกับการกําหนดตําแหน่งหรือปรับปรุงตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่นของ อบต. ในระหว่างที่ ก.อบต. ยังมิได้กําหนดตัวชี้วัดในการกําหนดตําแหน่งหรือปรับปรุง
ตําแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามนัยประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วน
ราชการและระดับตําแหน่งขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ดังนี้
3. การประเมินเพื่อกําหนดตําแหน่งหรือปรับปรุงตําแหน่งปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลระดับกลาง ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับกลางหรือระดับต้น ตํา แหน่ง
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการระดั บ กลางหรื อ ระดั บ ต้ น และตํา แหน่ ง หั ว หน้ า ฝ่ า ย กํา หนดเงื่ อ นไข
พื้ น ฐาน 2 เกณฑ์ ดังนี้
(1) ภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นตามมาตรา 35
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในปีงบประมาณที่ผ่านมาและใน
ปีปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 35 โดยให้ คํานวณตามกรองแผนอัตรากําลัง 3 ปี รวมกับภาระ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงตําแหน่งและภาระค่าใช้จ่ายที่รองรับผู้ดํารงตําแหน่งเดิม(ถ้ามี)
(2) ตราข้อบัญญัติเพื่อการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการงบประมาณในปีที่ผ่านมาในสัดส่วนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและ
ฉบับเพิ่มเติม(ถ้ามี)
4. เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลผ่านเกณฑ์พื้นฐานตามข้อ 3 แล้ว ในการ
กําหนดตําแหน่งหรือปรับปรุงตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และประเภทอํานวยการท้องถิ่น ให้ถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และตัวชี้วัดที่ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
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4.1 การปรับปรุงตําแหน่งหรือกําหนดตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
(1) การปรับปรุงตําแหน่งหรือกําหนดตําแหน่งปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลระดับกลาง ให้ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
กําหนดปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล กรณีพิเศษ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว142 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2555 และหนังสือ
สํานักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว151 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2555 โดยตัวชี้วัดภารกิจซึ่งกําหนดให้
ใช้ผลคะแนนการประเมินตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(คะแนน Core team) นั้น ให้แก้ไขโดยใช้ค่าคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(คะแนน LPA) แทน
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดระดับตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล กรณีพิเศษ ลงวันที่ 4
ตุลาคม ๒๕55
ข้อ 5 องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ กและขนาดกลาง ที่มีการบริหาร
จัดการที่มี ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล และประโยชน์ของ
ประชาชนในพื้นที่ อาจกําหนดระดับตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสูงขึ้นได้อีก 1 ระดับ เป็น
กรณีพิเศษ หากผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลกําหนดดังนี้
5.1 องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลางที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตัวชี้วัด ตั้งแต่ร้อยละ 75 อาจปรับปรุงตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นระดับ 8 ได้
5.2 องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็กที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตัวชี้วัด ตั้งแต่ ร้อยละ 60 อาจปรับปรุงตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นระดับ 7 ได้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ให้ปรับปรุงตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
เป็นตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ได้ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 20
มิถุนายน 2560
๔.9 เรื่องการสั่งให้พนักงานจ้างออกจากราชการไว้ก่อน
ผู้ช่วยเลขานุการ
อบต.ทับใต้ อําเภอหัวหิน รายงานขอความเห็นชอบให้ นายบรรจบ อินธนู พนักงาน
จ้า งตามภารกิ จ ตํ าแหน่ ง พนั ก งานขั บ รถยนต์ อั ตราค่ า จ้า ง 11,750 บาท สํา นั ก งานปลัด อบต.
ออกจากราชการไว้ก่อน เนื่องจากอําเภอหัวหิน ได้ตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย ดังนั้น อบต.ทับใต้
จึ ง ได้ตั ้ง กรรมการสอบสวนวิน ัย อย่า งร้า ยแรงแล้ว ตามคํ า สั ่ง ที ่ 235/2560 ลงวัน ที ่ 17
พฤษภาคม 2560 และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าทั้งการสอบสวนและการพิจารณาลงโทษทางวินัยจะไม่
แล้วเสร็จโดยเร็ว จะทําให้เกิดความเสียหายกับทางราชการได้
ข้อกฎหมาย
1. ประกาศคณะกรรมการพนัก งานส่ว นตํา บลจัง หวัด ประจวบคีรีขัน ธ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๑๔ พนักงานส่วนตําบลผู้ใ ดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทํ าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจะสั่งให้ผู้นั้นพักราชการ เพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแห่งคดีได้ต่อเมื่อมีเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
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(๑) ผู้ นั้ น ถู ก ตั้ ง กรรมการสอบสวน และนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล
พิจารณาเห็นว่าถ้าผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ
(๒) ผู้นั้นถูกฟ้องคดีอาญา ในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการโดยทุจริต หรือเกี่ยวกับความประพฤติ หรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ โดยพนักงาน
อัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นว่าถ้าผู้นั้นคงอยู่ใน
หน้าที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ
(๓) ผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อ
การสอบสวนพิจารณา หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น
(๔) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้อง
จําคุกโดยคําพิพากษา และได้ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจําคุก เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว
(๕) ผู้นั้นถูกแต่งตั้งกรรมการขึ้นทําการสอบสวนและต่อมามีคําพิพากษาถึง
ที่สุดว่าเป็นผู้กระทําความผิดอาญา ในเรื่องที่สอบสวนนั้น หรือผู้นั้นถูกแต่งตั้งกรรมการขึ้นทําการ
สอบสวนภายหลังที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทํา ความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น และนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณา เห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุดนั้น ได้ความ
ประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทําความผิดอาญาของผู้นั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจะสั่งให้พนักงานส่วนตําบลผู้นั้นพักราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือรอ
ผลคดีก็ได้
การพิ จ ารณามี ม ติ ต ามวรรคสอง ให้ ค ณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นตํ า บล
ตรวจสอบ หากพบว่าเป็นความจริง จึงจะพิจารณามีมติเห็นชอบได้
ข้อ ๑๙ เมื่อพนักงานส่วนตําบลผู้ใดมีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตามข้อ ๑๔ และนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นว่าการสอบสวนหรือพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุที่อาจ
ถู กสั่ งพั กราชการนั้ นจะไม่ แล้ วเสร็ จโดยเร็ ว นายกองค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลโดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗
ข้อ 50 วรรคสอง
หลักเกณฑ์และวิธีการและวิธีการสอบสวนพนักงานจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลโดยอนุโลม
3. หนังสือสํานักงาน ก.อบต. ก.ท. และ ก.จ. ที่ มท 0809.1/ว733 ลงวันที่ 12
พฤษภาคม 2546 เรื่อง นโยบายและแนวทางการดําเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
ก.อบต. ก.ท. และ ก.จ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2546
ครั้งที่3/2546 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546 และครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2546 ได้มี
มติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นมีพฤติการณ์หรือข้อสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
โดยให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ดังนี้
1. กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างเสพยาเสพติด ถือเป็นผู้ผิดวินัยฐาน
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาต้องตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย และสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป ฯ
2. กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างเสพยาเสพติด ฯ
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ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้วการขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างดังกล่าวออก
จากราชการไว้ก่อนมีเหตุ และเข้าเงื่อนไขตามนัยข้อ 14(1) ที่กําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบให้สั่งพักราชการ และสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ อบต.
มติที่ประชุม
ออกคําสั่งตามมติ ก.อบต.จังหวัด
เรื่ องวินยั ปกปิ ดรายชื่อ ฉบับเต็มให้ 4.10 เรื่อง ผลการพิจารณาวินัยพนักงานส่วนตําบล
ต้นเรื่อง
ติดตอ่ สถ.อ. /สถ.จ.
ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
ได้พิจารณาการดําเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตําบลสังกัด อบต.พงศ์ประศาสน์ ซึ่งถูกกล่าวหาว่า
กระทําผิดวินัยกรณีการจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งโครงการกําจัดขยะ ในราคาที่สูงเกินจริงทําให้ราชการ
เสียหาย โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ามีประเด็นที่ผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนยังไม่
ชัดเจน และผู้ถูกกล่าวหาในรายนางสาวนิลวรรณ์ คชเวช ประเด็นถูกกล่าวหาเกี่ยวกับการตรวจรับที่ดิน
โดยไม่มีเจ้าพนักงานที่ดินทําการรังวัดเนื้อที่ก่อน และที่ดินที่ทําการตรวจรับติดภาระจํานองกับธนาคาร
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ได้กําหนดประเด็นส่งให้
คณะกรรมการสอบสวน ได้ทําการสอบสวนเพิ่มเติมอยู่ ก.อบต.จังหวัด จึงมีมติกําหนดประเด็นที่เป็น
ข้อสังเกตของคณะกรรมการส่งให้คณะกรรมการสอบสวน ทําการสอบสวนเพิ่มเติมให้มีความชัดเจนก่อน
และให้รอผลสอบเพิ่มเติมที่คณะอนุกรรมการ ฯ ได้กําหนดประเด็นให้สอบเพิ่มเติมเพื่อจะได้พิจารณาใน
คราวเดียวกัน
ข้อเท็จจริง
คณะกรรมการสอบสวน ได้ทําการสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นที่ ก.อบต.จังหวัด ได้ตั้ง
เป็ น ข้ อ สั ง เกตว่ า ผลการสอบสวนยั ง ไม่ ชั ด เจน ประกอบกั บ ประเด็ น การตรวจรั บ พั ส ดุ ที่ ดิ น ที่
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการได้กําหนดประเด็นให้
คณะกรรมการสอบสวนได้ทําการสอบสวนเพิ่มเติม คณะกรรมการสอบสวนได้ทําการสอบสวนเพิ่มเติม
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ
ได้ ป ระชุ ม พิ จ ารณามี ม ติ ทํ า ความเห็ น เพื่ อ เสนอ ก.อบต.จั ง หวั ด พิ จ ารณาเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอผลการสอบสวน และความเห็นของคณะอนุกรรมการ ฯ ให้ ก.อบต.จังหวัด
พิจารณาดังต่อไป ดังนี้
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสํานวนการสอบสวน
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลพงศ์ ป ระศาสน์ ได้ มี คํา สั่ ง ที่ 73/2558 เรื่ อ ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อสอบสวนพนักงาน
ส่วนตําบลสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ ซึ่งถูกกว่าหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง
กรณี “จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล
อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง” หรือ “ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุ
ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง” กรณีการจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งโครงการกําจัดขยะ ในราคาที่สูง
เกิ นจริ งทํ าให้ ราชการเสี ยหาย จํ านวน 4 ราย ประกอบด้ วย (1) นางสาวนิ ลวรรณ์ คชเวช ตํ า แหน่ ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ (2) นายสิทธิพร สังข์อาษา ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง) (3) นางปิยะธิดา หญีตน้อย ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด เมื่อครั้งดํารงตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และ (4) นางกวินนาถ รัตนพงศ์ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง
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มูลกรณีของเรื่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสํานัก
ตรวจสอบพิเศษภาค 12 (จังหวัดเพชรบุรี) ได้ตรวจสอบสืบสวนกรณีร้องเรียน เรื่อง ตรวจสอบการ
จัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งโครงการกําจัดขยะ ในราคาสูงเกินจริงทําให้เกิดความเสียหายขององค์การ
บริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ โดยผลการตรวจสอบ สรุปได้ ดังนี้
๑. สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลพงศ์ ป ระศาสน์ อนุ มั ติ จ่ า ยขาดเงิ น สะสม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นค่าจัดซื้อที่ดินเป็นที่ตั้ง
โครงการกําจัดขยะวงเงินงบประมาณ 6,300,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้ง
โครงการกํ าจัดขยะขององค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ โดยในการจัดซื้อที่ดินครั้ งนี้ทาง
องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ มิได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ข้อ 7 และ ข้อ 9 และ
ในการจัดซื้อที่ดิน ครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ ไม่ได้จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ให้สํานักตรวจสอบพิเศษภาค 12 (จังหวัดเพชรบุรี) (สํานักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12
จังหวัดเพชรบุรี เดิม) ตรวจสอบพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวให้สํานักตรวจสอบ
ตรวจสอบพิเ ศษภาค 12 (จัง หวัด เพชรบุรี) ทราบ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่น ดิน
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546
๒. คณะกรรมการจั ด หาที่ ดิน เพื่ อใช้ เ ป็น ที่ ตั้ง โครงการกํ า จั ด ขยะ ตามคํ า สั่ ง
องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ ที่ 15/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อใช้
เป็นที่ตั้งโครงการกําจัดขยะไม่ได้นําราคาประเมินที่ดินของทางราชการ (จํานวน 1,036,500 บาท)
และราคาซื้อขายจริงของที่ดินบริเวณข้างเคียงมาประกอบการพิจารณาในการกําหนดราคากลางที่ดิน
ที่จะซื้อ โดยอ้างว่าราคาที่ดินที่ซื้อขายจริงมีราคาสูงกว่าราคาประเมินมาก แต่ได้นําราคาที่มีการพูดคุย
กันในที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาที่ดินฯ โดยไม่มีเอกสารหลักฐานอ้างอิง มากําหนดราคากลางในการ
จัดซื้อที่ดิน ซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาประเมินของทางราชการและราคาที่เคยมีการซื้อขายใกล้เคียงเป็นอันมาก
เป็ น การไม่ ป ฏิ บั ติต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ว ยการพัส ดุ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บล
พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 พ.ศ.2547) ข้อ 20 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบล
พงศ์ประศาสน์ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ข้อ 21(4) เมื่อคณะกรรมการจัดหาที่ดิน มิได้นําราคาประเมินที่ดินของทาง
ราชการและราคาซื้อขายจริงของที่ดินบริเวณข้างเคียงมาประกอบการพิจารณาในการกําหนดราคากลาง
ที่ดิน ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามที่ระเบียบของทางราชการกําหนด จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบอันเป็นความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายเป็นเงิน 3,463,500 บาท (4,500,000 – 1,036,500 บาท)
หรือมีราคาซื้อขายสูงกว่าราคาประเมินในอัตราร้อยละ 334.15%
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๓. คณะกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษ ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบล
พงศ์ประศาสน์ ที่ 183/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษ ลงวันที่
17 สิงหาคม 2553 ประกอบด้วย
(1) นายมลตรี พรมศิลา นายก อบต.พงศ์ประศาสน์ ประธานกรรมการ
(2) นายสิทธิพร สังข์อาษา
นักบริหารงานช่าง กรรมการ
(3) นางปิยะธิดา หญีตน้อย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ กรรมการ
(4) นางอารีย์ ฝ่ายชนะ
ผู้แทนชุมชน
กรรมการ
(5) นายกิตติ สดใส
ผู้แทนชุมชน
กรรมการ
จัดซื้อที่ดินโดยไม่ได้นําข้อมูลราคาประเมินที่ดินและราคาซื้อขายที่ดินใกล้เคียง
บริเวณที่จะซื้อที่ดินครั้งหลังสุด จํานวน 3 ราย ที่ได้รับแจ้งจากสํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สาขาบางสะพาน มาประกอบการพิจารณาว่าสมควรที่จะซื้อที่ดินแปลงนั้นตามราคาที่เสนอหรือไม่ โดย
นายมลตรี พรมศิล า ประธานคณะกรรมการจัดซื้ อโดยวิ ธีพิเ ศษและในฐานะนายกองค์ก ารบริห าร
ส่วนตําบลพร้อมด้วยกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษตามคําสั่งดังกล่าวข้างต้น เจตนาเสนอให้มีการจัดซื้อ
ที่ดินจากนายธานินทร์ อยู่เย็น ผู้ขาย ในราคาไร่ละ 200,000 บาท รวมเนื้อที่ประมาณ 22 ไร่ 2 งาน
เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 4,500,000 บาท ซึ่ ง ราคาดั ง กล่ า วสู ง กว่ า ราคาประเมิ น ของทางราชการเป็ น เงิ น
จํานวน 3,463,500 บาท (4,500,000 – 1,036,500 บาท) เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 20 แม้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริห ารพัส ดุขององค์การบริห ารส่วนตํา บล
พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 20 จะระบุว่า “ก่อนดําเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
จัดทํารายงานเสนอเหตุผลรายละเอียดของพัสดุ วงเงิน ระยะเวลา วิธีการและคณะกรรมการ ต่อผู้ซื้อ
หรื อ สั่ ง จ้ า ง ตามข้ อ 43 ข้ อ 44 ข้ อ 45 และข้อ 46 แล้ ว แต่ ก รณี สํ า หรั บ การซื้ อ ที่ ดิ น และหรื อ
สิ่งก่อสร้างให้มีราคาประเมินของทางราชการและราคาที่เคยมีการซื้อขายจริง มาเปรียบเทียบด้วยและให้
ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง เมื่อผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
พัส ดุและผู้เกี่ ยวข้องดําเนิ นการตามวิธีการซื้อหรือการจ้ างนั้ นต่อไปได้”
แต่จากพฤติการณ์ ที่
คณะกรรมการจัดหาที่ดินฯ ที่ได้กําหนดราคากลางที่ดินที่จะจัดซื้อเพื่อใช้เป็นที่ตั้งโครงการกําจัดขยะของ
องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ เป็นจํานวนเงิน 6,300,000 บาท เสนอต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ อันเป็นการตั้งต้นเพื่อให้คณะกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษ จัดซื้อ
ที่ดินในราคาสูงกว่าราคาประเมินของทางราชการและราคาที่เคยมีการซื้อขายใกล้เคียง จึงน่าเชื่อว่า
คณะกรรมการจัดหาที่ดินและคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษ ร่วมกันดําเนินการจัดซื้อที่ดิน
โดยไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 20 โดยมีคณะกรรมการจัดหาที่ดินกําหนดราคากลางที่ดินให้มี
ราคาสูงกว่าราคาประเมินของทางราชการและราคาซื้อขายที่ดินใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อที่ดินครั้งหลังสุด
จํานวน 3 ราย ที่ได้รับแจ้งจากสํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน แม้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2538 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 20 ในส่วนของการดําเนินการจัดซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น อาจจัดซื้อในราคาที่สูงกว่า
ราคาของทางราชการหรือราคาที่เคยมีการซื้อขายได้ เนื่องจากที่ดินนั้นเป็นทรัพย์ชนิดพิเศษ ที่ราคาจะ
ขึ้นอยู่กับความตกลงของผู้ขายที่ดิน แต่อย่างไรก็ตามการใช้ดุลพินิจดังกล่าวนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขต
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ของความชอบด้วยกฎหมาย และอยู่บนรากฐานของความสมเหตุสมผลของวิญญูชนโดยทั่วไป โดยถ้า
การใช้ดุลพินิจใดเกินล้ําออกนอกขอบเขตดังกล่าว การใช้ดุลพินิจนั้นย่อมเป็นการไม่ชอบ ซึ่งการจัดซื้อ
ที่ดินขององค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ไม่นําราคาประเมินของทางราชการและราคาที่เคยมี
การซื้อขายจริง มาเปรียบเทียบ แม้จะอ้างว่าเคยมีการซื้อขายที่ดินบริเวณใกล้เคียงกันจริงในราคาที่สูง
กว่าราคาประเมินมากแต่ก็ไม่ปรากฏพยานหลักฐานใด ๆ ที่สามารถอ้างอิงถึงราคาซื้อขายที่อ้างกันในที่
ประชุมได้ ย่อมเป็นการกําหนดราคาจัดซื้อที่ดินโดยใช้ดุลพินิจตามอําเภอใจ ไม่อยู่บนขอบเขตของ
ความชอบด้วยกฎหมาย และรากฐานของความสมเหตุส มผล อัน เป็น การใช้ดุล พินิจ ที่ไ ม่ช อบด้ว ย
กฎหมาย เมื่อนายมลตรี พรมศิลา ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ นายสิทธิพร
สังข์อาษา ตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง และนางปิยะธิดา หญีตน้อย ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน ได้รั บ คํ า สั่ ง แต่ งตั้ ง เป็ น คณะกรรมการจั ดซื้ อ ที่ ดิ น โดยวิ ธี พิ เ ศษ ตามคํ า สั่ ง ดั ง กล่ า ว จึ ง เป็ น
เจ้าพนักงานตามกฎหมาย พฤติการณ์น่าเชื่อว่าคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบอันเป็นความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยทุ จ ริ ต
เป็ น เหตุ ใ ห้ ท างราชการได้ ร ั บ ความเสี ย หายเป็ น เงิ น 3,463,500 บาท (4,500,000
–
1,036,500 บาท) หรือมีราคาซื้อขายสูงกว่าราคาประเมินในอัตราร้อยละ 334.15% ทั้งนี้เนื่องจากมี
คําวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งของสํานักความรับผิดทางแพ่ง กรมบัญชีกลาง
สํานวนเลขที่ 7/20/2552 (มีมติครั้งที่ 68/2553) สรุปความได้ว่าในการจัดซื้อที่ดินของทางราชการ
หน่วยงานของรัฐหากไม่นําราคาประเมินที่ดินของทางราชการและราคาซื้อขายที่ดินข้างเคียงมาพิจารณา
ก่อนการจัดซื้อ ถือได้ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย เป็นการจงใจกระทําละเมิด เป็นเหตุให้ทาง
ราชการได้รับความเสียหาย
๔ .คณะกรรมการตรวจรั บ พัส ดุ ตามคํา สั่ง องค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บล
พงศ์ประศาสน์ ที่ 183/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษ ลงวันที่
17 สิงหาคม 2553 ประกอบด้วย
1. นางสาวนิลวรรณ์ คชเวช
ปลัด อบต.พงศ์ประศาสน์ ประธานกรรมการ
2. นายเกษมสันต์ งามขํา
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 6 กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ นิลแสง
นักบริหารงานช่าง 6
กรรมการ
4. นายกระจ่าง ศรีเทียมจันทร์ ผู้แทนชุมชน
กรรมการ
5. นายอดุลย์ ตั้งวิชิตร์
ผู้แทนชุมชน
กรรมการ
ดําเนินการตรวจรับที่ดิน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ตามใบตรวจรับพัสดุ
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ทั้งที่นายธานินทร์ อยู่เย็น ในฐานะผู้ขายที่ดิน ไม่ได้จัดทําใบส่งมอบที่ดิน
ให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์แต่อย่างใด ประกอบกับกรณีดังกล่าวองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ ยังมิได้มีการทําสัญญาซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินทางทะเบียน จึงเป็น
การตรวจรับที่ดินก่อนที่จะมีการทําสัญญาซื้อขายและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ และในภายหลังการ
ตรวจรับที่ดินของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ ได้นําใบตรวจรับ
ที่ดินดังกล่าวไปประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าที่ดินให้กับนายธานินทร์ อยู่เย็น ตามฎีกาเบิกเงินนอก
งบประมาณรายจ่าย เลขที่คลังรับ 010 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 จํานวนเงิน 4,500,000 บาท
โดยจ่ า ยเป็ น เช็ ค ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร สาขาบางสะพาน เลขที ่เ ช็ค
4161937 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งเป็นวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์
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ได้จ่ายเงินค่าที่ดินให้แก่ผู้ขายไป องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ยังไม่ได้มีการโอนที่ดินดังกล่าว
มาเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ แต่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้
องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2553 หลังจากจ่ายเงินไปแล้ว 22 วัน
อั น เป็ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น โดยมิ ช อบ การตรวจรั บ ที่ ดิ น ของคณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ดั ง กล่ า ว
เพื่อต้องการจัดทําใบตรวจรับที่ดิน แล้วนําใบตรวจรับที่ดินดังกล่าวซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานสําคัญในการ
เบิกจ่ายเงินไปประกอบการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย ทั้งที่ผู้ขายยังไม่ได้ส่งมอบที่ดินและองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ ยังมิได้มีการทําสัญญาซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินทางทะเบียนให้เป็น
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์แต่อย่างใด และเมื่อพิจารณาจากวันที่ผู้ขายได้ไถ่ถอน
จํานองที่ดินในวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ไม่ได้ไถ่ถอนจํานองในวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์
จ่ายเงินค่าที่ดินให้กับนายธานินทร์ อยู่เย็น ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 น่าเชื่อว่าก็เพื่อจะเอื้อประโยชน์
ให้กับผู้ขาย พฤติการณ์ดังกล่าวน่าเชื่อว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กระทําการตรวจรับก่อนที่จะมีการ
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นการช่วยเหลือให้ความสะดวกในการจ่ายเงินค่าที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
๕. องค์ก ารบริห ารส่ว นตํ า บลพงศ์ป ระศาสน์ ได้จ ่า ยเงิน ค่า ที ่ด ิน แก่
นายธานินทร์ อยู่เย็น และ นางวารี อยู่เย็น ผู้ขายที่ดินในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เป็นจํานวน
เงิน 4,500,000 บาท ตามฎี ก าเบิก เงิน นอกงบประมาณรายจ่ าย เลขที่ค ลังรั บ 010 ลงวั นที่ 8
พฤศจิกายน 2553 โดยจ่ายเป็นเช็คธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางสะพาน
เลขที่ เ ช็ ค 4161937 ลงวั น ที่ 10 พฤศจิ ก ายน 2553 พบว่ า นางกวิ น นาถ รั ต นพงศ์ ตํ า แหน่ ง
หัวหน้าส่วนการคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเ
งิน เป็นผู้ดําเนินการจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าที่ดินดังกล่าวเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ ผ่านนางสาวนิลวรรณ์ คชเวช ตําแหน่ง
ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ ในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ให้เป็นไปตามนโยบายและอํานาจหน้าที่อื่น ๆ ตามกฎหมายกําหนด เป็นผู้
เสนอเรื่องแก่นายมลตรี พรมศิลา ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ อนุมัติให้
เบิกจ่าย โดยไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขาย ลงวันที่ 10 กันยายน 2553 ในข้อ 5 ระบุว่า เมื่อทําการโอน
ขายได้แล้วผู้จะขายต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้จะซื้อทราบ ภายใน 7 วัน และผู้จะซื้อจะจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้ขายเมื่อได้รับการโอนตามข้อ 1 (ที่ดิน) ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดินได้รังวัดตรวจสอบเนื้อที่ดินครบถ้วน
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ ได้รับตรวจรับพัสดุ (ที่ดิน)
เรียบร้อยแล้ว โดยในวันที่จ่ายเงินดังกล่าวไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล
พงศ์ประศาสน์ และในที่ดินดังกล่าวที่จะทําการซื้อขายทั้ง 6 แปลง นั้นยังติดจํานองอยู่กับ บริษัท ธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) แต่กลับดําเนินการโอนกันในวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ซึ่งเป็นการโอนภายหลังจาก
ที่จ่ายเงินค่าที่ดินถึง 22 วัน เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตําบล
พงศ์ประศาสน์ได้รับความ
เสียหาย เมื่อผู้มีหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินมีหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบฯ ของทางราชการ จึงเป็น
เจ้าพนักงานตามกฎหมาย พฤติการณ์ดังกล่าวน่าเชื่อว่าผู้มีหน้าที่ในการเบิกจ่ายคือนางกวินนาถ รัต
นพงศ์ ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง นางสาวนิลวรรณ์ คชเวช ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
พงศ์ประศาสน์ และนายมลตรี พรมศิลา ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบล พงศ์ประศาสน์
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันเป็นความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยทุจริต
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๖. เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ ได้จ่ายเงินให้กับผู้ขายที่ดินใน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 แต่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตําบล
พงศ์ประศาสน์ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ถือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนายธานินทร์ อยู่เย็นและ
นางวารี อยู่เย็น ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจํานวน 45,000 บาท กล่าวคือที่ดินจํานวนทั้งหมด 6 แปลง
โฉนดเลขที่ 1037 – 1042 เลขที่ 144 – 149 ตําบลพงศ์ประศาสน์ อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ที่ทางองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ ได้จัดซื้อจากนายธานินทร์ อยู่เย็น และ
นางวารี อยู่เย็น มีที่ดินจํานวน 2 แปลง ได้แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 1038 และโฉนดเลขที่ 1042 นั้น
นายธานินทร์ อยู่เย็น และนางวารี อยู่เย็น ได้มาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548 ที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว
หากมีการโอนกันในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 จะยังไม่พ้นกําหนดระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะต้องเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะ กรณีขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้กระทําการโอนภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้มาตามหนังสือ
สรรพากร ด่วนที่สุด ที่ กค 0811/00081 ลงวันที่ 2 มกราคม 2552 โดยคํานวณจากราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ หรือ ราคาซื้อขายจากราคาที่สูงกว่าในอัตราร้อยละสาม โดยจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเป็น
จํานวน 45,000 บาท (ที่ดินโฉนดเลขที่ 1038 เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน และที่ดิน โฉนดเลขที่ 1042
เนื้อที่ 4 ไร่ รวมเนื้อที่สองแปลง เท่ากับ 7 ไร่ 2 งาน เมื่อผู้ขายตกลงขายราคา ไร่ละ 200,000 บาท
ดังนั้น ราคาขายของทั้งสองแปลงดังกล่าวเท่ากับ 1,500,000 บาท นําราคาขายมาเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ
ร้อยละสาม เนื่องจากราคาสูงกว่าราคาประเมิน จะคิดเป็นจํานวนเงินที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน
45,000 บาท) โดยที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวก็จะครบกําหนดระยะเวลา 5 ปี ในวันที่ 1 ธันวาคม 2553
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ และผู้ขายที่ดินได้ไปทําการโอนกันวันที่ 2 ธันวาคม 2553
ซึ่งเป็นการโอนภายหลังจากพ้นกําหนดระยะเวลา 5 ปี ทํา ให้ ผู้ ข ายไม่ ต้ อ งเสี ย ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ
น่ า เชื่ อ ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลพงศ์ ประศาสน์และผู้ขายที่ดินเจตนาที่จะหลบ
เลี่ยงการเสียภาษีดังกล่าว เมื่อผู้มีหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินมีหน้าที่ต้องทําตามที่กําหนดไว้ในระเบียบฯ
ของทางราชการ จึงเป็นเจ้ า พนั ก งานตามกฎหมาย พฤติ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วน่ า เชื่ อ ว่ า ผู้ มี ห น้ า ที่ ใ น
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น คื อ นางกวิ น นาถ รัตนพงศ์ ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง นางสาวนิลวรรณ์ คชเวช
ตํ า แหน่ ง ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลพงศ์ ป ระศาสน์ และนายมลตรี พรมศิ ล า ตํ า แหน่ ง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันเป็นความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่
ราชการฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย
เป็นเงิน 45,000 บาท (ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ)
คณะกรรมการสอบสวนได้ดําเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้องแล้วปรากฏผล ดังนี้
๑. อบต.พงศ์ประศาสน์ มีโครงการจัดหาที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งโครงการกําจัด
ขยะ โดยได้เริ่มดําเนินการจัดหาครั้งแรกในปี 2552 โดยมีการสอบถามข้อมูลราคาประเมินที่ดินและข้อมูล
การซื้อขายที่ดินล่าสุดจากสํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน ธนาคารออมสิน สาขา
บางสะพาน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางสะพาน โดยมีพื้นที่เป้าหมาย
โครงการในพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งนุ่น และหมู่ที่ 1 บ้านฝายท่า โดยสํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สาขาบางสะพาน ได้แจ้งราคาประเมินที่ดินบริเวณพื้นที่เป้าหมายในปี 2552 ให้ อบต.พงศ์ประศาสน์
ทราบตามหนังสือแจ้งข้อมูลราคาประเมินของ สํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน
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ที่ ปข 0019.02/7379 ลงวั นที่ 4 กันยายน 2552 หนังสือธนาคารออมสิ น สาขาบางสะพาน
ที่ ปข.บ.(สช.)251/2552 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 และหนังสือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาบางสะพาน ที่ ปข 262/904 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552 ซึ่งในปี 2552 อบต. ไม่มกี าร
จัดซื้อที่ดินตามที่ประสงค์จะจัดหา รายละเอียดราคาประเมินตามเอกสารที่แนบ
ในปี 2553 อบต.พงษ์ประศาสน์ ได้ดําเนินการจัดหาที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งของ
โครงการต่ อ จากปี 2552 และได้ ข อทราบข้ อ มู ล ราคาประเมิ น ที่ ดิ น จากสํ านั กงานที่ ดิ นจั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน จํานวน 2 ครั้ง โดยสํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขา
บางสะพาน ได้แจ้งราคาประเมินที่ดินให้ทราบตามหนังสือแจ้งข้อมูลราคาประเมินของ สํานักงานที่ดิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน ที่ ปข 0019.02/1286 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 และ
หนังสือสํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน ที่ ปข 0019.02/5491 ลงวันที่ 29
เมษายน 2553 รายละเอียดราคาประเมินตามเอกสารที่แนบ
โดยการจัดซื้อที่ดินจริงได้ดําเนินการในปี 2553 คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธี
พิเ ศษ ซึ ่ง มีผู ้ถ ูก กล่า วหาประกอบด้ว ย นายสิท ธิพ ร สัง ข์อ าษา และนางปิย ะธิด า หญีต น้อ ย
กรรมการ ได้ติดต่อนายธานินทร์ อยู่เย็นและนางวารี อยู่เย็น เจ้าของที่ดิน ให้มาเสนอราคาขายที่ดิน
ซึ่งนายธานินทร์ อยู่เย็นและนางวารี อยู่เย็น ได้มาเสนอขายที่ดินต่อคณะกรรมการจัดซื้อ เมื่อวันที่ 19
สิงหาคม 2553 โดยเสนอที่ดิน จํานวน 6 แปลง คือโฉนดเลขที่ 1037 – 1042 รวมเนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน
ราคาไร่ละ 250,000 บาท รวมเป็นเงินทั้ง สิ้ น 5,625,000 บาท และต่อ มาคณะกรรมการจัด ซื้อ
โดยวิธ ีพ ิ เ ศษได้ ต ่ อ รองราคาที ่ ด ิ น ที ่ นายธานิ น ทร์ อยู่ เ ย็ น และนางวารี อยู่ เ ย็ น เสนอขาย
ซึ่ง นายธานินทร์ อยู่เย็น และนางวารี อยู่เย็น ได้ยินยอมลดราคาลงเหลือราคาไร่ละ 200,000 บาท
รวมเป็นเงิน 4,500,000 บาท ตามบันทึกหลักฐานการต่อรองราคา ลงวันที่19 สิงหาคม 2553 และ
ได้เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ เพื่ออนุมัติตามบันทึกคณะกรรมการจัดซื้อโดย
วิธีพิเศษ ได้เสนอขอความเห็นชอบจัดซื้อที่ดินจากนายธานินทร์ อยู่เย็นและนางวารี อยู่เย็น ที่ดินโฉนด
เลขที่ 1037 – 1042 หมู่ที่ 10 ตําบลพงศ์ประศาสน์ ในวงเงิน 4,500,000 บาท เนื่องจากเห็นว่า
ที่ ดิ น ตรงตามจํ า นวนและวั ต ถุ ป ระสงค์ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลพงศ์ ป ระศาสน์ และราคาที่
คณะกรรมการจัดหาที่ดินกําหนดไว้ ในราคาไร่ละ 280,000 บาท และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
พงศ์ประศาสน์ได้อนุมัติให้จัดซื้อที่ดินของนายธานินทร์ อยู่เย็นและนางวารี อยู่เย็น ซึ่งในการจัดซื้อที่ดิน
ของทางราชการนั้นจะต้องดําเนินการจัดซื้อโดยมีราคาประเมินของทางราชการ และราคาที่เคยมีการ
ซื้อขายจริงมาเปรีย บเทีย บด้ว ยและให้ติดต่อกับ เจ้า ของโดยตรงการจัดซื้อที่ดิน ขององค์ก ารบริห าร
ส่ว นตํา บลพงศ์ ป ระศาสน์ แม้ ว่ า คณะกรรมการจั ด ซื้ อ ที่ ดิ น โดยวิ ธี พิ เ ศษจะได้ ติ ด ต่ อ และต่ อ รอง
ราคากั บ นายธานินทร์ อยู่เย็น และนางวารี อยู่เย็น ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินโดยตรงก็ตามแต่การกําหนด
ราคาที่ดินมิได้นําข้อมูลราคาซื้อขายที่ดินจริงและราคาประเมินที่ดินของทางราชการมาเปรียบเทียบใน
การซื้อขายที่ดิ น ครั้ง นี้ เ ป็ น เพียงนําข้อมูลราคาที่กําหนดโดยคณะกรรมการจัดหาที่ดินที่กําหนดไว้ในราคา
ไร่ละ 280,000 บาท มาใช้ แม้ว่าจะต่อรองราคาที่ดินจากไร่ละ 250,000 บาท ลงมาเหลือราคา
ไร่ละ 200,000 บาท ก็ตาม ราคาที่ดินก็ยังคงสูงกว่าราคาที่ดินที่มีการซื้อขายกัน และสูงกว่าราคา
ประเมินของทางราชการที่สํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน แจ้งราคาประเมิน
ที่ดินแปลงดังกล่าวให้ทราบ และการนํา เอาราคาที่ค ณะกรรมการจัด หาที่ดิน ที่กํา หนดไว้แ ละนายก
องค์ก ารบริห ารส่ว นตํ า บลพงศ์ป ระศาสน์ เห็ น ชอบแล้ ว นั้ น มาใช้ ใ นการจั ด ซื้ อ ที่ ดิ น ก็ ต าม เมื่ อ
คณะกรรมการจัดหาที่ดินได้กําหนดราคาที่ดินไว้ไม่ถูกต้องโดยไม่ได้นําข้อมูลราคาที่ดินที่มีการซื้อขาย
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กันจริงและราคาประเมินของทางราชการมาเปรียบเทียบด้วย แต่ได้กําหนดราคาที่ดินขึ้นเองโดยกล่าว
อ้างในที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาที่ดินเท่านั้นโดยไม่มีเอกสารหลักฐานมาประกอบ เมื่อคณะกรรมการ
จัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษ นํามาใช้ในการจัดซื้อที่ดิน จึงเป็นการจัดซื้อที่ดินโดยไม่นําราคาซื้อขายที่ดินจริง
หรื อ ราคาประเมิ น ที่ ดิ น ของทางราชการมาเปรี ย บเที ย บด้ ว ยเป็ น การไม่ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2538 การจัดซื้อที่ดินของ
คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษที่มิได้นําเอาราคาที่มีการซื้อขายที่ดินจริงหรือราคาประเมินที่ดินของ
ทางราชการมาใช้แต่ได้นําราคากลางที่คณะกรรมการจัดหาที่ดินที่กําหนดไว้และนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ได้เห็นชอบแล้วมาใช้แทน และคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษยังได้ต่อรองราคา
ที่ดินลงจากไร่ละ 250,000 บาท เป็นไร่ละ 200,000 บาท เห็นว่าคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
มิได้จงใจที่จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2538 แต่อย่างใด เพราะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดหาที่ดินให้ดําเนินการจัดหาสถานที่และกําหนดราคากลางที่ดินที่จะซื้อ จึงได้นํามาใช้ในการจัดซื้อ
ที่ดิน และได้ทําการต่อรองราคาที่ดินลงมาแล้ว แต่เมื่อคณะกรรมการจัดซื้อโดย วิธีพิเศษ มีหน้าที่ในการ
จัดหาที่ดินและพิจารณาราคาที่จะซื้อเพื่อเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ แต่มิได้
กระทําถือว่าคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษกระทําการโดยประมาทเลินเล่อ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้
ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นทํ า ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลพงศ์ ป ระศาสน์ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายอย่ า งร้ า ยแรง
คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นสมควรลงโทษผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองราย ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินโดย
วิธีพิเศษ ที่ดําเนินการจัดซื้อที่ดินโดยไม่ได้นําราคาซื้อขายที่ดินจริงและราคาประเมินที่ดินทางราชการ
มาเป็น ข้อ มูล เปรีย บเทีย บในการจัด ซื ้อ ที ่ด ิน ตามที ่กํ า หนดไว้ ตามข้ อ 20 แห่ ง ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2538 เป็ นความผิ ดวิ นัยฐาน
ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามข้อ 5 วรรคสอง
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 3
มกราคม 2545 ให้ลงโทษวินัยขั้นปลดออก ตามข้อ 21 (4) และข้อ 70 แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทาง
วินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 3 มกราคม 2545 (ข้อ 85 ของ
ประกาศหลักเกณฑ์ ฯ ปี 2559)
ประเด็นสอบสวนเพิ่มเติม
ประเด็นการจัดซื้อที่ดิน จํานวน 22-2-0 ไร่ ในราคา 4,500,000 บาท ซึ่งคิด
เป็นตารางวา ๆ ละ 500 บาท สูงกว่าราคาประเมินที่สํานักงานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน
แจ้งให้ทราบตารางวาละ 100-175 บาท (ราคาประเมินตามหน่วยของที่ดิน) และสูงกว่าราคาที่มีการ
ซื้อขายจริงในพื้นที่ข้างเคียง นายก อบต.พงศ์ประศาสน์ ผู้อนุมัติให้จัดซื้อทราบหรือไม่
ผลการสอบสวนนายมนตรี พรมศิลา นายก อบต.พงศ์ประศาสน์ ให้ถ้อยคํา
สรุ ป ได้ ว่ า สภา อบต.พงศ์ ป ระศาสน์ พิ จ ารณาในการจั ด ซื้ อ ที่ ดิ น จํ า นวน 22-2-0 ไร่ ในราคา
4,500,000 บาท หรือคิดเป็นตารางวาละ 500 บาท ตนเองไม่ทราบราคาที่ซื้อว่าสูงกว่าราคาประเมิน
และราคาที่มีการซื้อขายจริงพื้นที่ข้างเคียง
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2. คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ซึ่ ง มี น างสาวนิ ล วรรณ์ คชเวช เป็ น ผู้ ถู ก
กล่ าวหา ได้ ตรวจรับที่ ดิน ตามสัญ ญาจะซื้ อจะขายเลขที่ 5/2553 ลงวันที่ 10 กันยายน 2553
จํา นวน 6 แปลง รวมเป็ น เนื้ อ ที่ 22 ไร่ 2 งาน โฉนดเลขที่ 1 037 – 1042 หมู่ ที่ 10 ตํา บล
พงศ์ ป ระศาสน์ ตามที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลพงศ์ ป ระศาสน์ แจ้ ง ให้ ต รวจรั บ พั ส ดุ เมื่ อ วั น ที่ 5
พฤศจิกายน 2553 และออกใบตรวจรับพัสดุไว้ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 การที่คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ได้ดําเนินการตรวจสอบสถานที่ตั้งของที่ดิน และจํานวนเนื้อที่ดินที่จะซื้อขายกัน เมื่อ
เห็นว่าสถานที่ตั้งของที่ดิน และจํานวนที่ดินถูกต้อง ตามสัญญาจะซื้อจะขาย จึงได้ตรวจรับไว้นั้น การตรวจ
รับที่ดินของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงเป็นการตรวจรับไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การพั ส ดุ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล พ.ศ.2538 ข้ อ 47 เมื่ อ คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ไ ด้
ตรวจสอบที่ดิน ณ ที่ดินตั้งอยู่ ซึ่งสถานที่ จํานวนเนื้อที่ดิน ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงเป็นการตรวจรับที่
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2538
ข้อ 47 และถูกต้องตามหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ 5/2553 ลงวันที่ 10 กันยายน 2553
ที่กําหนดในข้อ 1 ว่าผู้จะขายตกลงขายและผู้จะซื้อตกลงซื้อขายที่ดินตามโฉนดเลขที่ 1037 – 1042
หมู่ ที่ 10 ตํ า บลพงศ์ ป ระศาสน์ จํ า นวนเนื้ อ ที่ 22 ไร่ 2 งาน ส่ ว นการตรวจรั บ ที่ ดิ น เมื่ อ วั น ที่ 5
พฤศจิ ก ายน 2553 แต่ ไ ด้ มีก ารทํา สัญ ญาซื้อ ขายที่ ดิน และจดทะเบี ย นโอนกรรมสิท ธิ์ ที่ดิน จาก
นายธานินทร์ อยู่เย็น และนางวารี อยู่เย็น เป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ ในวันที่ 2
ธันวาคม 2553 ซึ่งการตรวจรับที่ดินก่อนที่จะจ่ายเงินและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์กันตามข้อ 5
ของสัญญาจะซื้อจะขายเลขที่ 5/2553 ลงวันที่ 10 กันยายน 2553 ที่กําหนดว่า เมื่อทําการโอนขาย
ได้แล้วผู้จะขายต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้จะซื้อทราบภายใน 7 วัน และผู้จะซื้อจะจ่ายเงินให้แก่
ผู้ขายเมื่อได้รับการโอนตามข้อ 1 (ที่ดิน) ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดินได้รังวัดตรวจสอบเนื้อที่ดินครบถ้วน และ
คณะกรรมการตรวจรับพั ส ดุ ขององค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ ได้ตรวจรับพั ส ดุ (ที่ ดิน )
เรียบร้อยแล้วนั้น หากปรากฏว่าภายหลังหรือขณะรังวัดตรวจสอบว่าเนื้อที่ดินไม่ครบ ผู้จะซื้อจะจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้ขายลดลงตามสัดส่วนของจํานวนที่รับโอนเท่านั้น ข้อ 5 นี้เป็นเงื่อนไขในการจ่ายเงินค่าที่ดินที่จะ
ซื้อจะขาย และหลักฐานการตรวจรับที่ดินของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นหลักฐานหนึ่งในการ
จ่ายเงิน ซึ่งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการจ่ายเงินควรตรวจสอบให้ครบถ้วนก่อนการเสนออนุมัติ
เบิกเงิน เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบที่ดินที่จะซื้อครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาจะซื้อ
จะขายแล้ว ถือว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจรับที่ดินถูกต้องครบถ้วนตาม
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยการพัส ดุข ององค์ก ารบริห ารส่ว นตํ า บล พ.ศ.2538 มิไ ด้
ก่อ ให้เ กิด ความเสียหายแก่ทางราชการแต่ประการใดอีกทั้งมิได้มีเจตนาไม่ได้ปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือกระทําการประมาทเลินเล่อ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออก
จากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 3 มกราคม 2553 แต่อย่างใด
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ประเด็นสอบสวนเพิ่มเติม
คณะอนุกรรมการ ฯ ได้กําหนดประเด็นให้คณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวน
เพิ่มเติม 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการตรวจรับที่ดินโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของสํานักงานที่ดินมาทําการ
ตรวจวัดเนื้อที่ กับประเด็นการตรวจรับที่ดินโดยที่ดินติดภาระจํานองกับธนาคาร
โดยผลการสอบเพิ่มเติมนางสาวนิลวรรณ์ คชเวช ปรากฏว่าในวันตรวจรับ
ที่ดินมีนายพิพิฐพร เหมือนวงค์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นผู้ชี้หลักเขต และมีนายสิทธิพร สังข์อาษา เป็นผู้
คํานวณเนื้อที่ดิน เมื่อเห็นว่าเนื้อที่ดินที่คํานวณได้มีจํานวน 22 ไร่ 2 งาน ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
จึงตรวจรับที่ดินไว้ ซึ่งในการตรวจสอบเนื้อที่ดิน อบต.พงศ์ประศาสน์ ได้มีหนังสือแจ้งสํานักงานที่ดินมา
ทําการตรวจวัดแล้วแต่สํานักงานที่ดินแจ้งว่าต้องให้เจ้าของที่ดินเป็นผู้ยื่นคําขอเอง เมื่อถึงวันตรวจรับจึง
ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ดินมาร่วมทําการตรวจวัดแต่อย่างใด ส่วนกรณีที่ดินได้ติดภาระจํานองกับธนาคาร
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ทราบถึงการติดภาระจํานองเนื่องจาก อบต.พงศ์ประศาสน์ ไม่ได้แจ้ง
ให้กับคณะกรรมการทราบ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงทําการตรวจสอบเนื้อที่ตามสัญญาจะซื้อ
จะขายเท่านั้น โดยไม่ได้มีการตรวจสอบเรื่องภาระจํานองแต่อย่างใด
๒. การเบิกจ่ายเงินค่าที่ดิน มีนางกวินนาถ รัตนพงศ์ ในฐานะหัวหน้าส่วน
การคลัง เป็นผู้ถูกล่าวหา โดยเบิกจ่ายเงินค่าที่ดินให้กับนายธานินทร์ อยู่เย็น และนางวารี อยู่เย็น ผู้ขาย
จํานวนเงิน 4,500,000 บาท เพื่อเป็นค่าที่ดิน จํานวน 6 แปลง เป็นเนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน เมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2553 โดยสํานักงานปลัดได้ขออนุมัติเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 จัดทําฎีกาเบิกเงิน
ส่ ว นการคลั ง รั บ ฎี ก าเมื่ อ วั น ที่ 8 พฤศจิ ก ายน 2553 ดํ า เนิ น การตรวจฎี ก าและเสนอขออนุ มั ติ
เบิกจ่ายเงินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 และมีการเบิก
จ่ายเงินให้แก่นายธานินทร์ อยู่เย็นและนางวารี อยู่เย็น เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 การเบิกจ่ายเงินนั้น
หน่วยงานผู้ขอเบิกจะต้องเสนอขอเบิกเงินกับหน่วยงานคลัง โดยหัวหน่วยงานผู้ขอเบิก จะต้อ งลงลาย
มือชื่อการเบิกเงินและรับรองความถูกต้องของหลักฐานการเบิกเงินด้วย ซึ่งตามข้อ 40 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2547 ที่ กํ า หนดว่ า การเบิ ก เงิ น ต้ อ งมี ห ลั ก ฐานการเบิ ก เงิ น เพื่ อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ และผู้เบิกต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในหลักฐานการเบิกจ่ายที่เป็น
ภาพถ่ายหรือสําเนาทุกฉบับ เมื่อหน่วยงานคลังได้รับฎีกาเบิกเงินแล้วต้องดําเนินการตรวจฎีกา เอกสาร
หลักฐาน ประกอบฎีกาเบิกเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนที่จะเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลอนุมัติ
ในการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 60 กําหนดว่า ให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตรวจฎีกา การตรวจฎีกาเมื่อถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญต่อไปนี้แล้วให้เสนอผู้มีอํานาจเพื่ออนุมัติฎีกา (1) มีลายมือชื่อของผู้เบิกเงิน
ถูกต้องตามตัวอย่าง (2) มีหนี้ผูกพัน หรือมีความจําเป็นที่จะต้องจ่ายเงินกับถึงกําหนดหรือใกล้จะถึง
กําหนดที่จะต้องจ่ายเงิน (3) มีเงินงบประมาณเพียงพอ รายการถูกต้องตรงกับหมวดและประเภทใน
งบประมาณ (4) มีเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้อง ข้อ 61 กําหนดว่า ฎีกาหรือเอกสารประกอบ
ฎีกาฉบับใดไม่ถูกต้องในสาระสําคัญตามข้อ 60 ให้ผู้ตรวจฎีกาแจ้งให้ผู้เบิกทราบ เพื่อดําเนินการแก้ไข
ถ้าผู้เบิกไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในสามวันทําการนับจากวันที่ได้รับทราบ ให้ผู้ตรวจฎีกาคืนฎีกา และ
ข้อ 62 กําหนดว่า ฎีกาที่ตรวจถูกต้องแล้วตามข้อ 60 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง หรือเจ้าหน้าที่การเงิน
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ที่ได้รับมอบหมายนําเสนอผู้บริหารหรือผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายเป็นผู้อนุมัติฎีกา เมื่อส่วนการคลัง
ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของฎีกาเบิกจ่ายเงิน และเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้เบิกจ่ายเงินค่าที่ดินไปโดยที่ไม่ได้ทําสัญญาซื้อขาย ไม่ได้มีการรังวัด
เนื้อที่ดินจากเจ้าหน้าที่สํานักงานที่ดิน และยังไม่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ ตามที่กําหนดไว้ตามข้อ 5 แห่งสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน เลขที่ 5/2553
ลงวันที่ 10 กันยายน 2553 ที่กําหนดว่าเมื่อทําการโอนขายได้แล้ว ผู้จะขายจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้จะซื้อทราบภายใน 7 วัน และผู้จะซื้อจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายเมื่อได้รับการโอนตามข้อ 1
(ที่ดิน) ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดินได้รังวัด ตรวจสอบเนื้ อ ที่ ดิ น ครบถ้ ว น และคณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลพงศ์ ประศาสน์ ได้ตรวจรับพัสดุ (ที่ดิน) เรียบร้อยแล้ว จึงเป็นการ
จ่ายเงินค่ าที่ ดินโดยที่ยังไม่มีการปฏิบัติครบถ้วนตามสัญ ญาจะซื้อจะขายและยังไม่ ถึงกําหนดที่ต้อง
จ่ายเงินให้แก่ผู้ขายตามข้อ 60 (2) และผู้ถูกกล่าวหา ที่ได้ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินและเสนอขออนุมัติฎีกา
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์นั้น และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์
ได้อนุมัติฎีกาให้เบิกจ่ายเงินได้ โดยที่ยังไม่ได้ปฏิบัติครบถ้วนตามสัญญาจะซื้อจะขาย ถือว่าเป็นการ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่ การตรวจฎีกาและการขออนุมัติฎีกาเบิกเงินค่าที่ดิน
เพราะการปฏิบัติตามสัญญาที่ถือว่าเป็นสาระสําคัญต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน ซึ่งผู้ถูกกล่าวหา ในฐานะ
หัวหน้าส่วนการคลัง ที่ได้รับผิดชอบการเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ ควรรู้และพึง
ปฏิ บั ติต ามระเบี ย บฯ พฤติ ก ารณ์ ดัง กล่า วของผู้ ถู ก กล่า วหา ถื อ เป็น การเบิ กจ่ า ยเงิ นค่ า ที่ ดิ น ไปโดย
ไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ 5/2553
ลงวันที่ 10 กันยายน 2553 เป็นการกระทําผิดวินัยฐาน ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุ
ให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง ตามข้อ 5 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออก
จากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 3 มกราคม 2545 ให้ลงโทษวินัยปลดออก ตาม
ข้อ 21 (4) และข้อ 70 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ ลงวันที่ 3 มกราคม 2545 (ข้อ 85 ของประกาศหลักเกณฑ์ ฯ ปี 2559)
สําหรับนางสาวนิลวรรณ์ คชเวช ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์
ในฐานะผู้บังคั บบัญชา ซึ่ งมี หน้าที่ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ ใ ต้ บังคับบัญชาให้ ปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมายและประกาศ ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 60/1 กําหนดว่าให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทําหน้าที่
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลรองจากนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตาม
นโยบาย และมีอํานาจหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มอบหมาย และการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลนั้น ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลจะต้อง
ลงนามในฎีกาเบิกเงินก่อนที่หัวหน้าส่วนการคลังจะเสนอฎีกาอนุมัติเบิกเงินต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลพงศ์ประศาสน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลย่อมต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบและดูแลและ
ควบคุมการตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินให้เป็นโดยถูกต้องด้วย เมื่อการเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อที่ดินไม่
ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามระเบียบ เกิดความเสียหายซึ่ง เป็นการไม่ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ประมาท
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เลิ นเล่ อในหน้ าที่ เป็นความผิ ดวินัยฐานประมาทเลินเล่อในหน้ าที่ราชการอันเห็นเหตุ ใ ห้ เสียหายแก่
ราชการ ตามข้อ 5 วรรคแรก แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 3 มกราคม 2545 ให้ลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง ลดขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น ตาม
ข้อ 21 (3) และข้อ 69 (1) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 3 มกราคม 2545 (ข้อ 84 ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ปี 2559)
ความเห็นแย้ง
ประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยมีความเห็นต่างกับกรรมการสอบสวน
อีก 2 คน เฉพาะในส่วนของคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ว่ามิได้มีเจตนาหรือจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายฯ โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ พฤติกรรมยังไม่ถึงขั้นวินัยอย่างร้ายแรง
อย่างสมบูรณ์ แต่ยังมีความเสียหายแก่ราชการจํานวนหนึ่งสมควรได้รับโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ในขั้น การลดขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ได้รับรายงานการสอบสวนจากคณะกรรมการและได้พิจารณาเพื่อสั่งสํานวนการสอบสวนโดย
ไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการสอบสวน กรณีในรายนางสาวนิลวรรณ์ คชเวช ตําแหน่งปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล ที่ให้ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ลดขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น โดยเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาใน
ฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่ในการตรวจสอบสถานที่ตั้งของที่ดินและจํานวน
เนื้อที่ดินที่จะซื้อขายกันย่อมต้องตรวจสอบจํานวนที่ดินกับหลักฐานโฉนดที่ดินของผู้จะขายให้ถูกต้อง
ตรงกันจึงจะเป็นการตรวจรับพัสดุที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ทํากันไว้ แต่ข้อเท็จจริงโฉนดที่ดิน
ของผู้จะขายยังติดภาระจํานองกับธนาคารจึงไม่อาจส่งมอบที่ดินให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ
เจ้าหน้าที่พัสดุได้และผู้ถูกกล่าวหา มีหน้าที่ลงนามในฎีกาเบิกจ่ายเงิน ก่อนเสนอนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ ย่อมรู้อยู่แล้วว่าผู้จะขายที่ดินยังไม่ได้ส่งมอบที่ดินหรือโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ เพราะผู้จะขายที่ดินยังไม่ได้ไถ่ถอนจํานองที่ดินจากธนาคาร
จึงเป็นการเบิกจ่ายเงินที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาจะซื้อจะขาย ประกอบกับข้อเท็จจริงภายหลังว่า
ผู้ขายได้ไถ่ ถ อนจํ านองที่ ดิน และโอนที่ดิน ให้ แ ก่ อ งค์การบริ ห ารส่วนตํ าบลพงศ์ ป ระศาสน์ใ นวันที่ ๒
ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งหลังจากวันที่เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายไปแล้ว ๒๒ วัน ดังนั้น ตามข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหา จึงก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์
จึงเป็นการกระทําความผิดวินัยร้ายแรง เห็นควรให้ลงโทษปลดออก
ประเด็นสอบสวนเพิ่มเติม
ประเด็นในวันที่มีการจ่ายเงินให้กับผู้ขายไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินมาเป็น
ของ อบต. โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินมาเป็นของ อบต.หลังจากจ่ายเงินให้ผู้ขายแล้ว 22 วัน
ผลการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องสรุปได้ ดังนี้
- นางกวินนาถ รัตนพงศ์ ให้ถ้อยคําว่าผู้ที่มีหน้าที่ในการโอนกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินคือนายมนตรี พรมศิลา ตนเองมีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนเสนอให้ผู้มี
อํ า นาจอนุ มั ติ ฎี ก า ซึ่ ง ได้ ต รวจสอบแล้ ว เห็ น ว่ า มี ล ายมื อ ชื่ อ ผู้ เ บิ ก มี ก ารก่ อ หนี้ ผู ก พั น ตามมติ ส ภา
มียอดเงินสะสมเพียงพอ และผู้ขอเบิกได้แนบสัญญาจะซื้อจะขายเพื่อประกอบว่าต้องจ่ายตามรายการ
แล้ว จึงได้จัดทําฎีกาเบิกเงินเสนออนุมัติ แต่ยังไม่ได้เขียนเช็ค โดยนายมนตรี พรมศิลา พร้อมกับผู้ขายได้
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ไปดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สํานักงานที่ดิน และในช่วงบ่าย นายมนตรี พรมศิลา ได้แจ้งกับตนเองว่า
ได้ดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้ง 6 แปลง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้เสนอลงนามจ่ายเช็คโดย
นายมนตรีฯ มิได้มีการทักท้วงแต่อย่างใด จึงได้จ่ายเช็คให้ผู้ขายไป ต่อมานายมนตรี พรมศิลา ได้มาบอก
ว่าเอกสารในการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ยังไม่เรียบร้อย ให้ อบต. ทําหนังสือไปให้
สํานักงานที่ดินใหม่ สําหรับการกล่าวหาว่าเป็นการโอนเพื่อมีเจตนาเพื่อมิให้ผู้ขายต้องเสียภาษีธุรกิจ
เฉพาะนั้น ตนเองไม่ได้มีหน้าที่จัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ และไม่ทราบเรื่องจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะมาก่อน
- นางสาวนิ ล วรรณ์ คชเวช ให้ ถ้ อ ยคํ า ว่ า ผู้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการโอน
กรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น คื อ นายมนตรี พรมศิ ล า นายก อบต.พงศ์ ป ระศาสน์ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบอํ า นาจให้ ไ ป
ดําเนินการ และในวันนั้น นางกวินนาถ รัตนพงศ์ ซึ่งมีหน้าที่ในการจ่ายเงินให้ผู้ขาย ได้นําฎีกามาเสนอ
เพื่ออนุมัติจ่ายเงิน โดยมีการรายงานว่านายมนตรี พรมศิลา ได้ไปดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ทั้ง 6 แปลง เรี ยบร้อยแล้ว ตนเองจึงเชื่ อโดยสุจริตตามที่นางกวิ นนาถ รัตนพงศ์ แจ้ง ประกอบกับ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินและการรับรองความถูกต้องตามระเบียบเป็นหน้าที่
ของนางกวินนาถ รัตนพงศ์ อยู่แล้วจึงมิได้ทักท้วงประการใด และได้ลงนามสั่งจ่ายเช็คค่าจัดซื้อที่ดิน
ให้นางกวินนาถ รัตนพงศ์ ไปดําเนินการต่อไป
การพิจารณาของอนุกรรมการ ฯ
คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาการดํ า เนิ น การทางวิ นั ย และการให้ อ อกจาก
ราชการพิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้
๑. กรณีคณะกรรมการโดยวิธีพิเศษ ประกอบด้วย นายสิทธิพร สังข์อาษา
ตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง และนางปิยะธิดา หญีตน้อย ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดซื้อที่ดินของคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ โดยไม่ได้นําราคาซื้อขายที่ดิน
จริงและราคาประเมินที่ดินทางราชการมาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการจัดซื้อที่ดิน ตามที่กําหนดไว้
ตามข้อ 20 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2538
แต่มิได้กระทําถือว่าคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษกระทําการโดยประมาทเลินเล่อ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วนทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
เป็นความผิดวินัย ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
ตามข้อ ๙ วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย.พ.ศ.๒๕๕๙ ให้ลงโทษวินัยปลดออก ตามข้อ 2๕
และข้อ ๘๕ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.25๕๙
๒. กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีนางสาวนิลวรรณ์ คชเวช เป็นผู้ถูก
กล่าวหา พิจารณาแล้วเห็นว่าในการตรวจรับที่ดินดังกล่าวนั้น การที่ผู้ถูกกล่าวได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้เป็น
ประธานคณะกรรมการตรวจรั บที่ ดิ น โดยผู้ ถู กกล่ าวหาได้ ตรวจรั บที่ ดิ นด้ วยการลงไปตรวจรั บที่ ดิ น
ณ สถานที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ โดยไม่ได้มีการจัดให้เจ้าพนักงานที่ดินมาทําการรังวัดที่ดิน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของจํานวนที่ดิน เพียงแต่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายเท่านั้น จึงเห็นว่า
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อป้องกันไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการ
เท่าที่ควร จึงเห็นพ้องกันว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาเป็นการกระทําความผิดวินัย ฐานพนักงานส่วนตําบล
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่
ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ตามข้อ ๙ แห่งประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 โดยอนุกรรมการเสียงส่วนใหญ่จึงมีมติ ๔ ต่อ ๑
เห็นควรลงโทษลดขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในความผิดการตรวจรับพัสดุที่ดินดังกล่าวนี้
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๓. กรณีการเบิกจ่ายเงิน โดยมีนางกวินนาถ รัตนพงศ์ ในฐานะหัวหน้าส่วนการคลัง
ผู้ถูกล่าวหา เป็นผู้วางฎีกาเบิกจ่ายเงิน ย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าในขณะนั้นยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
มายัง อบต. แต่ก็ได้ทําการวางฎีกาเพื่อเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย ซึ่งโดยที่ยังไม่ได้ปฏิบัติครบถ้วนตามสัญญา
จะซื้อจะขาย ถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่ การตรวจฎีกาและการขอ
อนุมัติฎีกาเบิกเงินค่าที่ดิน เพราะการปฏิบัติตามสัญญาที่ถือว่าเป็นสาระสําคัญต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน ซึ่งผู้
ถูกกล่าวหา ในฐานะหัวหน้าส่วนการคลัง ที่ได้รับผิดชอบการเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์
ควรรู้และพึงปฏิบัติตามระเบียบฯ พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ถูกกล่าวหา ถือเป็นการเบิกจ่ายเงินค่าที่ดินไปโดย
ไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ 5/2553
ลงวันที่ 10 กันยายน 2553 เป็นการกระทําผิดวินัยฐาน ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้
ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง ตามข้อ ๙ วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ
พ.ศ.๒๕๕๙ ให้ลงโทษวินัยปลดออก ตามข้อ 2๕ และข้อ ๘๕ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 25๕๙
สําหรับนางสาวนิลวรรณ์ คชเวช ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์
ในฐานะผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย ซึ่งการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลนั้น ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลจะต้อง
ลงนามในฎีกาเบิกเงินก่อนที่หัวหน้าส่วนการคลังจะเสนอฎีกาอนุมัติเบิกเงินต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลพงศ์ประศาสน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลย่อมต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบและดูแลและควบคุม
การตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินให้เป็นโดยถูกต้องด้วย เมื่อการเบิ กจ่ายเงินค่าจัดซื้อที่ดินไม่ถูกต้อง
ไม่เป็นไปตามระเบียบ เกิดความเสียหายซึ่ง เป็นการไม่ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ประมาทเลินเล่อใน
หน้าที่เป็นความผิดวินัยฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเห็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
ตามข้ อ ๙ วรรคสอง แห่ งประกาศคณะกรรมการพนั กงานส่ วนตํ าบลจั งหวั ดประจวบคี รี ขั นธ์ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๙ เห็นควร
ให้เพิ่มโทษจากลดขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น เป็นปลดออกจากราชการ ตามข้อ 2๕ และข้อ ๘๕ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 25๕๙
ข้อระเบียบ
1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เรือ่ ง
หลักเกณฑ์ในการสอบสวนและการงโทษทางวินัย ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
ข้อ ๙ พนักงานส่วนตําบลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
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๒. หนั งสื อแนวทางการลงโทษข้ าราชการพลเรื อนตาม พ.ร.บ.ระเบี ยบ
ข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2535
ลักษณะความผิด “ไม่อุตสาหะและไม่เอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ”
โทษ ขั้นต่ํา ภาคทัณฑ์ ขั้นสูง ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
ลักษณะความผิด “ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ”
โทษ ขั้นต่ํา ภาคทัณฑ์ ขั้นสูง ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
ลักษณะความผิด “ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”
โทษ ปลดออก
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณาของคณะกรรมการ
นายวิฑรูย์ เอี๊ยบทอง ได้ให้ข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบ
เนื่องจากเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2553 ประกอบกับเป็นการพิจารณาเพื่อลงโทษหากผิดวินัยร้ายแรงโทษ
จะถึงกับต้องออกจากราชการ และจากประวัติข้าราชการทั้ง 4 คน ไม่เคยถูกตั้งกรรมการสอบสวนทาง
วินัย และขอให้พิจารณาเป็นประเด็น ๆ เป็นคณะ ๆ เพราะฐานความผิดแต่ละฐานไม่เหมือนกัน
นายศุภกฤต ทองส่งโสม (แทนนายอําเภอทับสะแก) ได้ตั้งข้อสังเกต การตั้งกรรมการ
จัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษ กรณีนายก อบต. ได้ตั้งตัวเองเป็นประธาน หากพิจารณาตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ จะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
นายบุญชัย ศิวิลัย (ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ) ได้ให้ข้อสังเกตเพื่อให้
โอกาสในการหักล้างข้อกล่าวหา จะใช้สามัญสํานึกไม่ได้ ต้องให้โอกาสในการไปหาหลักฐานเพิ่มเติม ที่ยัง
ไม่ได้นํามาพิจารณาเพื่อจะได้ถูกต้องตามความเป็นจริง
ท้องถิ่นจังหวัด ให้ข้อมูลในข้อกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ใน 3 ประเด็น ที่พนักงานทั้งหมดถูกกล่าวหา ดังนี้
1. ประเด็นพิจารณาการซื้อแพง ในการจัดซื้อที่ดินตามระเบียบพัสดุ อบต.ฯ ปี 2538
ระบุไ ว้เ ป็น การเฉพาะ ในการจัด ซื้อ นอกเหนือ จากต้อ งคํา นึง ถึง เหตุผ ลความจํา เป็น แล้ว จะต้อ งมี
เรื่องเนื้อที่ ท้องที่ ราคาประเมินของทางราชการ ราคาซื้อขายจริงของที่ดินใกล้เคียงครั้งหลังสุด 3 ราย
มาประกอบ ประเด็นที่ สตง. ยกขึ้นมาตรวจสอบคือไม่ใช้ราคาประเมินของสํานักงานที่ดิน แล้วราคาที่ซื้อ
ขายกันสูงกว่าราคาประเมินถึงร้อยละ 334.15% แต่ในระเบียบฯ นอกจากกําหนดให้ใช้ราคาประเมิน
แล้วหากซื้อไม่ได้ก็อาจใช้ราคาตลาด โดยเป็นราคาที่มีการซื้อขายจริงของที่ดินข้างเคียงล่าสุดไม่น้อยกว่า
3 ราย แต่จากสํานวนยังไม่มีข้อเท็จจริงว่าราคาที่จดทะเบียนซื้อขายกันมีหรือไม่มี ถ้าไม่มีให้ดูราคากลาง
หรือถ้ามีราคาซื้อขายจริง ก็พิจารณาฐานการคิดว่าแพงเกินจริงหรือไม่ เพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงยังไม่แน่
ชัดว่าเป็นการซื้อขายแพงจริง และระเบียบพัสดุฯ ไม่ได้กําหนดห้ามซื้อราคาประเมิน หรือราคาซื้อขาย
จริงที่สืบมา ถึงแม้ว่าจะเกินราคาซื้อขายจริง ราคาประเมิน ถ้ามีเหตุผลและสามารถอธิบายได้ เช่น ที่ดิน
มีการถมที่แล้ว ติดตั้งสาธารณูปโภคแล้ว ก็แพงกว่าความเป็นจริงได้ ดังนั้น ประเด็นในการวินิจฉัยว่าเกิด
ความเสียหาย และมีการซื้อที่ดินแพงเกินจริงยังไม่แน่ชัด
2. ประเด็นการตรวจรับ ในระเบียบมิได้กําหนดไว้ว่าตรวจรับอย่างไร เพียงแต่กําหนด
ไว้ว่า กรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่ตรวจรับ ณ สถานที่ที่ตกลงกันไว้ในสัญญา และตรวจรับให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ตามที่ตกลงกัน ในทางปฏิบัติการซื้อที่ดินจะมี 2 แบบในการตรวจรับ แบบที่ 1 แบบเหมาแปลง
หมายความว่าซื้อขายกันตามหน้าโฉนด ไม่ต้องไปรังวัด แบบที่ 2 มีการรังวัดก่อน ในกรณีที่มีการตกลง
กันไว้ให้มีการรังวัดกันก่อน แล้วถึงจะโอน และจ่ายเงิน เพราะฉะนั้นก็เป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อ
จะขาย แต่ผลการไม่ปฏิบัติตามก็ไม่ได้บ่งบอกว่าราชการได้รับความเสียหาย เป็นเพียงความผิดไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญาจะซื้อจะขาย
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3. ประเด็นการเบิกเงิน ระเบียบเบิกจ่ายฯ การจัดซื้อที่ดินในการอนุมัติฎีกาจะต้องมี
หลักฐานสัญญาซื้อขาย การส่งมอบทรัพย์สิน ใบตรวจรับ เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาเบิกจ่าย
ดั ง นั้ น ต้ อ งพิ จ ารณาที ล ะชุ ด และต้ อ งพิ จ ารณาว่ า มี ข้ อ ผิ ด พลาดตรงไหนที่ บ อกว่ า เสี ย หายร้ า ยแรง
เสียหายอย่างไร
นายทรงพล ศรีแก้ว ปลัด อบต.หนองตาแต้ม ได้กล่าวถึงในส่วนของคณะกรรมการ
จัดซื้อ ในทางปฏิบัติมีการขอข้อมูล ราคาจากสํานักงานที่ดิน และธนาคารมาเปรี ยบเทียบก่อนที่จ ะ
ดําเนินการจัดซื้อ มีการต่อรองราคา ตามระเบียบพัสดุฯ กรรมการจัดซื้อนําเสนอนายกฯ ใช้ดุลยพินิจ
พิจารณาให้เป็นราคาในการจัดซื้อต่อไป ในส่วนของ สตง. ได้กล่าวอ้างว่าดุลยพินิจของนายกฯ นั้นมิชอบ
ดังนั้น จึงเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาและเพื่อความเป็นธรรมควรพิจารณาทีละประเด็น
นายเฉลิมชัย ปานเนือง ปลัด อบต.นาหูกวาง กล่าวถึงการพิจารณาน่าจะมีประเด็น
หลัก ๆ ที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้
1. อํานาจหน้าที่ อํานาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุดมีอํานาจแค่ไหน ทําถูกต้องหรือไม่
2. ข้อปฏิบัติ ระเบียบที่เกี่ยวข้องถูกต้องหรือไม่
3. หนังสือซักซ้อม หรือหนังสือสั่งการ ได้ทําถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่
4. ดุลยพินิจ ดุลยพินิจที่ใช้ชอบหรือไม่ชอบ
5. งบประมาณ
6. ผลประโยชน์ที่ได้รับ
7. ทรัพย์สิน ปัจจุบันก็เป็นทรัพย์สินของ อบต. ดังนั้น การว่าร้ายแรงไม่น่าจะถูกต้อง
นายสุวิท ย์ พุกกะเวส ประธานที่ประชุ ม ได้ส รุปว่าการพิจารณาได้ พิจ ารณาไปใน
แนวทางเดียวกัน เพียงแต่ยังไม่เรียบร้อย เนื่องจากกรรมการหลายท่านได้มีประเด็นข้อสังเกตเพิ่มเติม
ดังนั้น เพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นที่ยังมีปัญหา จึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ นํากลับไปพิจารณาสรุป
ประเด็นตามที่คณะกรรมการได้ตั้งประเด็นไว้
เห็นชอบให้ฝ่ายเลขาฯ นําข้อสังเกตที่คณะกรรมการได้อภิปราย ไปหาคําตอบในแต่ละ
มติที่ประชุม
ข้อแล้วนําเสนอให้ ก.อบต.จังหวัด พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
4.11 เรื่อง การโอนพนักงานส่วนตําบลกรณีมีเหตุผลความจําเป็น
นายอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายก อบต.บ่อนอก และ นายก อบต.บางสะพาน
แจ้ งความประสงค์ ขอให้ ก.อบต. พิ จารณาโอนย้ ายปลั ดองค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลในกรณี ที่ มี เหตุ ผล
ความจําเป็น จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ขอให้โอนย้ายนางเรืองศิริ วิเชียรฉาย ปลัด
อบต.บ่อนอก เนื่องจากตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมาได้มีความขัดแย้งกับนายก อบต.บ่อนอก เป็นผลให้การ
ดําเนินการของ อบต.บ่อนอก เป็นไปอย่างล่าช้า กระทบทั้งระบบไม่ว่าด้านงบประมาณ โครงการ หรือ
การบริหารงานบุคคล จนเป็นที่มาของการร้องเรียนซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2560 มีกรณี
ข้อขัดแย้งเกิดขึ้น ดังนี้
1) นางเรืองศิริ วิเชียรฉาย มีหนังสือร้องเรียนให้สอบสวนพฤติกรรมของ
นายก อบต.บ่อนอก กรณีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างประกอบอาหารศู นย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเก่า
จํานวน 86,400 บาท
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2) นางเรืองศิริ วิเชียรฉาย ร้องเรียนให้ตรวจสอบพฤติกรรมการบริหารงาน
ของนายก อบต. กรณี อบต.บ่อนอก ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปงวดที่ 1 และ 2 แต่ปัจจุบัน
นายก อบต. ยังไม่มีการสั่งการว่าเพราะเหตุใดการบริหารงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความ
ต้องการของประชาชนจึงล่าช้า
3) นายอํานาจ สูงยิ่ง นายก อบต.บ่อนอก หารือการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ
ของปลัด อบต. ต้องขออนุมัติจากนายก อบต.ก่อน ซึ่งปลัด อบต.ยืนยันว่าไม่จําเป็นเนื่องจากเป็นเรื่อง
เฉพาะตัว
4) อําเภอได้รับคํ าร้ องของนายธรรมนพ ป้อมใหญ่ พนักงานขับรถยนต์
ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของปลัด อบต. ว่าใช้ความรู้สึกส่วนตัวปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะ
การใช้วาจาข่มขู่คุกคาม
5) สํานักตรวจสอบพิเศษภาค 12 (จังหวัดเพชรบุรี) ขอให้ตรวจสอบการใช้
รถยนต์ส่วนกลางและรถยนต์กู้ชีพ ว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษา
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ซึ่ งประเด็ นปั ญหาดั งกล่าว อําเภอเมื องประจวบคีรี ขันธ์เห็นว่ าได้เกิดเป็ น
ปัญหาข้อขัดแย้งที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์โดยรวม และที่สําคัญทําให้การปฏิบัติราชการของ อบต.
เป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่สามารถแก้ไขปัญหาโดยการโอนตามหลักความสมัครใจได้ จึงขอให้ ก.อบต. ได้
แก้ไขปัญหาการโอนกรณีมีเหตุผลความจําเป็นตามคําสั่ง คสช. ที่ 8/2560 ต่อไป
2. นายก อบต.บ่อนอก แจ้งความประสงค์ขอให้ ก.อบต.โอนย้าย นางเรืองศิริ
วิเชียรฉาย เนื่องจากมีปัญหาทางด้านการบริหารงานตามนโยบายของผู้บริหาร เช่น การสั่งการตาม
หน้าที่ระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอก กับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอก ไม่
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ หรือกรณีด้านความขัดแย้งภายในองค์กร เช่น มีการ
ฟ้องร้อง การร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่กํากับดูแล หรือร้องเรียนกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
ต่าง ๆ ระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอก กับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอก หรือ
กรณีความขับข้องใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจนนําไปสู่การโอน (ย้าย) ของข้าราชการต่าง ๆ ในปีที่ผ่าน ๆ
มา เช่น หัวหน้าสํานักงานปลัด ผู้อํานวยการกองคลัง ผู้อํานวยการกองช่าง รวมถึงพนักงานจ้างยื่น
หนังสือลาออกจนปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหลือน้อยจนทําให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่เสร็จตามห้วงเวลา
ที่กําหนดหลายอย่าง ปัจจุบันมีข้าราชการบางรายขอโอน (ย้าย) ตัวเองจากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ น
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา
3. นายก อบต.บางสะพาน ขอให้โอนย้าย พ.จ.อ.วทัญญู เสียงใหญ่ ปลัด อบต.บางสะพาน
เนื่องจากมีพฤติกรรมอันส่งผลต่อภาพลักษณ์และสร้างความเสียหายแก่องค์กร เกิดความแตกแยกและ
ขัดแย้งในองค์กรและชุมชน โดยมีความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรในหน่วยงานและ
ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของ
ทางราชการ
ข้อระเบียบ
1. คํ า สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 8/2560 ลงวั น ที่ 21
กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ข้อ 3 ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด และการปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่างข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ผู้บริหาร หรือผู้นําชุมชน และไม่สามารถดําเนินการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามหลักความสมัครใจได้ ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
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บริหารส่วนจังหวัดพิจารณา และมีมติให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโอนไปสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอื่นได้ และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวข้องดําเนินการให้เป็นไปตามมติ
นั้นภายในสี่สิบห้าวัน
ข้อ 4 ให้นําความในข้อ 2 และ ข้อ 3 มาใช้บังคับกับการคัดเลือก และการ
โอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตําบล และพนักงานเมืองพัทยาโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้อํานาจของ
คณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นจั งหวัด เป็น ของคณะกรรมการกลางพนั ก งาน
เทศบาล คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล แล้วแต่กรณี
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว30 ลงวันที่ 16
พฤษภาคม 2560 เรื่อง การโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็น
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2560 เมื่ อ วั น ที่ 27
กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการตามคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เป็นไปด้วยความรอบคอบ ถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จึง
กําหนดแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1. หากองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ข้ าราชการหรื อพนั กงานส่ วนท้ องถิ่ นหรื อ
ผู้กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะให้ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. มีมติโอน
สับเปลี่ยนตามความในคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 ก็ให้แจ้งความประสงค์หรือ
ยื่นคําร้องต่อ ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนเสนอให้ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. พิจารณาและมีมติต่อไป
2. ให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง
ประกอบด้วย
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการ ประธานอนุกรรมการ
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
- ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการ
อนุกรรมการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2 คน
- ผู้แทนนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อนุกรรมการ
ในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น จํานวน 1 คน
- ผู้แทนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
อนุกรรมการ
ในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น จํานวน 1 คน
- ท้องถิ่นจังหวัด
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน
นับแต่วันได้รับทราบคําสั่ง และให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด เสนอความเห็นแนวทางแก้ไขปัญหา
ตามที่เห็นสมควรแล้วรายงานผลพร้อมเอกสารหลักฐาน ให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เพื่อประกอบการ
พิจารณาต่อไป
ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ
ฝ่ายเลขานุการ พิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น ดังนี้
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1. กรณี อบต.บ่อนอก ประกอบด้วย
1) รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการ ประธานอนุกรรมการ
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
2) นายอํานวย เทพพิชิตสมุทร ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
3) นายสนิท สนธิพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
4) นายเสนาะ โตทอง นายก อบต.คลองวาฬ อนุกรรมการ
5) นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล ปลัด อบต.ปากน้ําปราณ อนุกรรมการ
6) ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อนุกรรมการและเลขานุการ
2. กรณี อบต.บางสะพาน ประกอบด้วย
1) รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการ ประธานอนุกรรมการ
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
2) นายวิวัฒน์ โชคกิจการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
3) นายวิฑูรย์ เอี๊ยบทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
4) นายสุรพล ศรีมณฑา นายก อบต.ช้างแรก อนุกรรมการ
5) นายเฉลิมชัย ปานเนือง ปลัด อบต.นาหูกวาง อนุกรรมการ
6) ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อนุกรรมการและเลขานุการ
โดยประธานอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการจะได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าเหมาะสมต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งถึงการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) เนื่องจาก
แผนอัตรากําลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕58 – ๒๕60) จะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องดําเนินการจัดแผนอัตรากําลัง ๓ ปี รอบใหม่ เพื่อให้ประกาศใช้ทันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕60 เป็นต้นไป จึงจะกําหนดให้ อบต. จัดส่งแผนอัตรากําลัง 3 ปี ให้จังหวัดภายในวันที่ 14
กรกฎาคม 2560 เมื่อฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นตามที่ อบต. เสนอ
มาแล้ว จะได้เชิญอนุกรรมการพิจารณาเหตุผลความจําเป็นในการกําหนดตําแหน่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง
รับทราบ
มติที่ประชุม
ปิดประชุม เวลา ๑6.00 น.
(ลงชื่อ) สารัฐ วงศ์เศรษฐโชติ ผู้จดรายงานการประชุม
( นายสารัฐ วงศ์เศรษฐโชติ )
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
(ลงชื่อ)

ศราวุธ อินทะเสม ตรวจรายงานการประชุม
( นายศราวุธ อินทะเสม )
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
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