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รายงานการประชุม
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ครั้งที่ 7/๒๕60
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕60 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรขี ันธ์ ชั้น 3
…………………………..
ผู้มาประชุม
๑. นายสมชาย บํารุงทรัพย์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประธาน
รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. นายวีรภัทร์ พร้อมมูล
(แทน) ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓. นายสุริยา น้ําเงิน
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๔. นายบุญชัย ศิวิลัย
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๕. นายธัชชัย ศุกระกาญจน์
(แทน) หัวหน้าสํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๖. นางอุไรวรรณ คูหพันธ์
คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๗. นายอธิวัฒน์ พิสุทธิศิลป์
ประธานสภาเทศบาลตําบลคลองวาฬ
๘. นายสุทธิพร เที่ยงธรรม
ปลัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
๙. นายณัฏฐวุฒิ สมบูรณ์อยู่กมล ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายวรพงษ์ พูลลาภ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายวิวัฒน์ โชคกิจการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายสนั่น รักษาชัฎ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายศาสตรา สุริยารังสรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. นายศักดิ์ชัย กายเพชร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการ
๑๕. นายธีรยุทธ สําราญทรัพย์ ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๖. นายศราวุธ อินทะเสม
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางเนาวรัตน์ สิงห์เล็ก
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชํานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ/ติดภารกิจ
1. ร.ต.สมพร ทองสง่า
2. นายชิตชัย จิวะตุวินันท์
3. นายเกิดพงศ์ ทวีศักดิ์สมบูรณ์
4. นายฐานันดร์ นิลดํา
ผู้เข้าร่วมประชุม
- นายมีชัย นวลเพชร
เริ่มประชุมเวลา 09.๓๐ น.

ประธานสภาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
นายกเทศมนตรีตําบลบางสะพานน้อย
นายกเทศมนตรีตําบลกําเนิดนพคุณ
ปลัดเทศบาลตําบลบ้านกรูด
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กลุ่มงานมาตรฐานฯ

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธาน
วันนี้ เป็นการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อที่ประชุมพร้อมครบองค์ประชุมแล้ว ก็ขอเปิด
การประชุม เพื่อจะได้ดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดเตรียมไว้ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

-๒ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 6/๒๕60 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560

มติทปี่ ระชุม

รับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพือ่ ทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติทปี่ ระชุมครั้งทีแ่ ล้ว
ผู้ช่วยเลขานุการ
ตามที่ คณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั งหวั ดประจวบคี รีขั นธ์ ในการประชุ มครั้งที่ 6/๒๕60
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ๒๕60 มีมติเห็นชอบให้เทศบาลดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคลในกรณีต่าง ๆ
ฝ่ายเลขานุการ ขอสรุปผลให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนั กงานเทศบาลสามัญ ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น สําหรับ
ตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน และประเภทวิชาการระดับชํานาญการ จํานวน 4 ราย ได้แจ้งให้
เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์และเทศบาลตําบลบางสะพานน้อยทราบ เพื่อจัดทําคําสั่ง
เลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560
2. การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญ ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น สําหรับ
ตําแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ จํานวน 2 ราย ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหัวหิน
เพื่อจัดทําคําสั่งเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560
3. การโอน การรับโอน และย้ายพนักงานเทศบาล จํานวน 6 ราย ได้แจ้งมติให้เทศบาลเมืองหัวหิน
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลตําบลทับสะแก เทศบาลตําบลร่อนทอง เทศบาลตําบลไร่เก่าและเทศบาล
ตําบลบางสะพานน้อยทราบ เพื่อจัดทําคําสั่งโอน /รับโอน และย้ายพนักงานเทศบาลไปดํารงตําแหน่งใหม่แล้ว ตั้งแต่
วันที่ 26 มิถุนายน 2560
4. พนักงานจ้างขอลาออกจากราชการ จํานวน 3 ราย ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาล
เมืองประจวบคีรีขันธ์และเทศบาลตําบลไร่เก่าทราบ เพื่อจัดทําคําสั่งให้พนักงานเทศบาลลาออกจากราชการแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560
5. การจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 5 ราย ได้แจ้งมติให้เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลตําบลไร่เก่า
เทศบาลตําบลกุ ยบุ รีและเทศบาลตําบลทั บสะแกทราบ เพื่ อจัดทํ าคําสั่งจ้างพนั กงานจ้างแล้ ว ตั้งแต่วันที่ 26
มิถุนายน 2560
6. การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย
ก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู จํานวน 1 ราย ได้แจ้งมติให้เทศบาลเมืองหัวหินทราบ เพื่อจัดทําคําสั่งแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งครูแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560
7. การนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการ
ดํารงตําแหน่งบริหาร จํานวน 1 ตําแหน่ง ได้จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างดําเนินการประเมินผลงานของคณะอนุกรรมการ
8. การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งพนั กงานเทศบาลสายงานผู้ ป ฏิบัติ ตําแหน่ งนายช่างโยธา
ชํานาญงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ
9. การประเมินพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้ได้รับเงินเดือนและมีวิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษ
จํานวน 2 ราย ได้แจ้งมติให้เทศบาลเมืองหัวหินทราบ เพื่อแก้ไขเล่มเอกสารให้ถูกต้องก่อนเสนอให้ ก.ท.จ.
พิจารณาใหม่อีกครั้งแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560

๒/20

-๓10. ผลการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย ได้แจ้งมติให้เทศบาล
เมืองประจวบคีรีขันธ์ทราบ เพื่อจัดทําคําสั่งลงโทษทางวินัยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2560
มติทปี่ ระชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
รับทราบ
3.2 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560

ด้วย ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 และครั้งที่ 4/2560
เมื่ อ วั น ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ได้ มี ม ติ ให้ แก้ ไขมาตรฐานทั่ วไปเกี่ ย วกั บ การสอบแข่ งขัน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้มีมาตรฐานและเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
กําหนดให้มาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดขึ้นเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งนี้ให้มีผลใช้บังคับ
โดยตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่รวมกรุงเทพมหานคร โดยมาตรฐานทั่วไปดังกล่าวสรุปสาระสําคัญได้
ดังนี้
ในระหว่างประกาศนี้มีผลใช้บังคับ มิให้นําประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน
ที่ใช้ปั จจุ บั นมาใช้ บั งคั บ ในการสอบแข่งขันให้ กสถ. เป็ นผู้ดําเนิ นการสอบแข่งขัน โดยอาจจัดสอบเองหรือให้
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการสอบแข่งขันได้ เพื่อประโยชน์ในการสอบแข่งขัน ให้รวมจังหวัด
ต่าง ๆ เป็นกลุ่มภาค/เขต จํานวน 10 กลุ่มภาค/เขต โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในกลุ่มภาคกลางเขต 3
จํานวน 8 จังหวัด หลักสูตรในการสอบแข่งขันแบ่งเป็น 3 ภาค ดังนี้
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประกอบด้วย 4 วิชา 100 คะแนน ได้แก่
ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 30 คะแนน ความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ 30 คะแนน ภาษาไทย 20 คะแนน และภาษาอังกฤษ 20 คะแนน
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) 100 คะแนน
3. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) 100 คะแนน
เกณฑ์การขึ้นบัญชีต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 โดยมีเงื่อนไขว่าต้อง
ได้คะแนนภาษาอังกฤษไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ด้วย แต่สําหรับการสอบครั้งแรกยังมิให้นําเงื่อนไขการได้คะแนน
ภาษาอังกฤษมาใช้บังคับ บัญชีมีอายุ 2 ปี ผูส้ อบแข่งขันได้ต้องดํารงตําแหน่ง 2 ปีโดยไม่มีข้อยกเว้น จึงจะโอน
ไปดํารงตําแหน่งที่ อปท. หรือส่วนราชการอื่นได้ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)
มติทปี่ ระชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
รับทราบ

๓/20

-๔ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพือ่ พิจารณา

๔.1 เรื่อ ง การเลื่อ นระดับ และแต่ง ตั้ง พนัก งานเทศบาลสามัญ ให้ดํา รงตํ า แหน่ง ที่
สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้ง
นางสาวทิ พ วรรณ ประพรม วุ ฒิ ปวส. (บั ญ ชี ) ตํ า แหน่ ง เจ้ า พนั ก งานการเงิ น และบั ญ ชี ป ฏิ บั ติ ง าน
ขั้น 14,850 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-04-4201-001 งานการเงินและบัญชี กองคลัง ซึ่งได้ดํารงตําแหน่ง
หรือเคยดํารงตําแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 และตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 6 ปี - เดือน
(วันที่ 1 มิ.ย.54 - 9 มิ .ย.60) ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจาก
ผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นในตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
ขั้น 15,050 บาท เลขที่ ตําแหน่งและสายงานเดิม โดยผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 9
มิถุนายน ๒๕60
ข้อระเบียบ
๑. หนั ง สื อ สํา นั ก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๒๕
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับ การได้รับเงิน
ประจํ าตํ าแหน่ งประเภทวิ ช าการ ระดั บ ชํ านาญการในสายงานวิ ช าชี พ และการเบิ ก จ่ ายเงิ น ค่ า ตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน กรณีการเลื่อนระดับครั้งแรกของตําแหน่งแต่ละประเภทตําแหน่ง เช่น การเลื่อนระดับ
ประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงาน ไประดับชํานาญงาน ให้ใช้วิธีการประเมินผลงานโดยใช้หลักเกณฑ์การเลื่อน
ระดับนอกระดับควบของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ และเทียบระดับตําแหน่งจากระบบซีเป็น
ระบบแท่งตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหน่งและมาตรฐานของตําแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอนุโลม
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๐ ลงวัน ที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหน่งและมาตรฐานของตําแหน่ง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
การเลื่อนในระดับชํานาญงาน
ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1/2 และ
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของตําแหน่งที่จะ
แต่งตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
1. ไม่น้อยกว่า 6 ปี สําหรับผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
2. ไม่น้อยกว่า 5 ปี สําหรับผู้มีประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
3. ไม่น้อยกว่า 4 ปี สําหรับผู้มีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
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-๕การเลื่อนในระดับชํานาญการ
ดํ า รงตํ า แหน่ ง หรื อ เคยดํ า รงตํ า แหน่ ง สํ า หรั บ สายงานเริ่ ม ต้ น จากระดั บ 3 และ
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ โดยต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของตําแหน่งที่จะ
แต่งตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
1. ไม่น้อยกว่า 6 ปี สําหรับผูม้ ีปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
2. ไม่น้อยกว่า 4 ปี สําหรับผูม้ ีปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
3. ไม่น้อยกว่า 2 ปี สําหรับผูม้ ีปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้
ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
(โดยการนับระยะเวลาตาม ข้อ 1 – 3 หากเป็นผู้เปลี่ยนสายงานจากสายงานเริ่มต้นจาก
ระดับ 1 หรือระดับ 2 มาเป็นสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ให้ใช้แนวทางการนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งใน
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 มานับรวมเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกับสายงาน
เริ่มต้ นจากระดั บ 3 ตามนั ยหนั งสื อ สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 33 ลงวัน ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2548)
3. ประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจั ง หวัด ประจวบคีรีขัน ธ์
เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
ข้อ ๑๘๒ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งที่
กําหนดเป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในตําแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒
(๘) วิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
(ก) ตําแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งให้เสนอ ก.ท.จ.
พิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง ฯ
(ข) ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมิน
ผลงาน ประกอบด้วย ฯลฯ
(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การประเมินบุคคลและ
ผลงานให้เป็นไปตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้
(๙) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผูส้ ั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยผ่านความเห็นชอบจาก
ก.ท.จ. และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ข้อ 183 การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้นสําหรับ ตําแหน่งที่
กําหนดเป็นตําแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
(๘) วิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
(ก) ตําแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งให้เสนอ ก.ท.จ.
พิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง ฯ
(ข) ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมิน
ผลงาน ประกอบด้วย ฯลฯ
(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน
ให้เป็นไปตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้
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-๖(๙) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผูส้ ั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยผ่านความเห็นชอบจาก
ก.ท.จ. และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ

4.2 เรื่อง การโอน การรับโอน และการย้ายพนักงานเทศบาล
ส่วนที่ ๑ การโอนพนักงานเทศบาล
ผู้ ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมืองหัวหิน และเทศบาลตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน ขอความเห็นชอบ
โอนพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมืองหัวหิน ขอความเห็นชอบให้นายสุรชัย เลขพลการ วุฒิ ปวส. (เทคนิค
ยานยนต์) พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน ขั้น 14,070 บาท
เลขที่ตําแหน่ง 29-2-01-4805-005 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โอนไปดํารงตําแหน่งเป็นข้าราชการองค์การบริหาร
ส่ วนจังหวัด ตํ าแหน่ ง เจ้าพนั กงานป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ยชํานาญงาน ขั้ น 14,070 บาท เลขที่
ตําแหน่ง 11-1-05-4805-002 ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ยินดีรับโอนพนักงานเทศบาลดังกล่าว
และเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (ดูแลบุพการี)
2. เทศบาลตํ า บลหนองพลั บ ขอความเห็ น ชอบให้ น างพิ ฐ ชญาณ์ รั ต นฐี ร วั ฒ น์
วุฒิ รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป
ระดับต้น) ขั้น 29,110 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-01-2101-001 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองพลับ
อํ า เภอหั วหิ น จั งหวั ดประจวบคี รี ขั น ธ์ โอนไปดํ ารงตํ าแหน่ งเป็ น พนั ก งานเทศบาล ตํ าแหน่ งหั วหน้ าสํ านั ก
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ขั้น 29,110 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-01-2101-001 สํานัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลไร่ใหม่ อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเทศบาลตําบลไร่ใหม่ ยินดีรับโอน
พนักงานเทศบาลดังกล่าว และเทศบาลตําบลหนองพลับ ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (หาประสบการณ์)
ข้อระเบียบ
ป ระกาศ คณ ะกรรมการพ นั ก งาน เท ศบ าลจั ง ห วั ด ป ระจวบ คี ร ี ข ั น ธ์ เรื่ อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๕๒ การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง พนักงาน
เทศบาลในเทศบาลอีกแห่งหนึ่ง ให้โอนและแต่งตั้งจากพนักงานเทศบาลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้สอบแข่งขันได้ หรือสอบคัดเลือกได้ในตําแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น หรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
(๓) ผูข้ อโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนตําแหน่งในตําแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกัน
ระหว่างเทศบาล หรือผูข้ อโอนมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลตามข้อ ๑๖๗
ข้ อ ๑๖๗ วรรคสอง การโอนพนั ก งานเทศบาลอื่ น มาแต่ งตั้ งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ ง
ผู้ปฏิบัติงานในเทศบาล อาจกระทําได้โดยความสมัครใจของผู้จะขอโอนและได้รับความยินยอมจากนายกเทศมนตรี
ของเทศบาลที่จะรับโอนนั้น เมื่อ ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีออกคําสั่งแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิมและได้รับเงินเดือนในขั้นไม่สูงกว่าเดิม
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-๗ฝ่ ายเลขาฯ ได้ ตรวจสอบการโอนของพนั กงานเทศบาลดั งกล่ าวแล้ ว ต้ นสั งกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด โดยไม่ขัดข้องในการรับโอนและให้โอน สําหรับการ
รับโอนในตําแหน่งบริหาร เทศบาลที่รับโอนมีภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ 35 ที่สามารถสรรหา
ตําแหน่งบริหารที่ว่างได้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

ส่วนที่ ๒ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมืองฯ และเทศบาลตําบลเขาน้อย อําเภอปราณบุรี
ขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมื อ งประจวบคี รี ขั น ธ์ ขอความเห็ น ชอบรั บ โอนนางสาววิ ไลพร บุ ญ ชู
วุฒิ ศษ.บ.(การศึกษาปฐมวัย)(หลักสูตร 5 ปี) และ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) พนักงานครูองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ขั้น 18,690 บาท เลขที่ตําแหน่ง 82-2-0171 สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ปากคลอง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มาแต่ง ตั้ง เป็น พนัก งานครูเ ทศบาล ตํา แหน่ง ครู อัน ดับ คศ.1
ขั ้น 18,690 บาท เลขที่ ตําแหน่ ง 20674-2 โรงเรีย นเทศบาลบ้ านค่ าย กองการศึก ษา เทศบาลเมื อ ง
ประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หาประสบการณ์)
2. เทศบาลตํ า บลเขาน้ อ ย ขอความเห็ น ชอบรั บ โอนนายยุ ท ธพล อิ น มอญ
วุฒิ รป.ม. (การบริหารและการพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท) พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ขั้น 32,510 บาท เลขที่ตําแหน่ง 38-3-00-1101-001 อบต.ท่าแร้งออก
อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มาแต่ง ตั้ง เป็น พนัก งานเทศบาล ตํา แหน่ง ปลัด เทศบาล (นัก บริห ารงาน
ท้อ งถิ่น ระดับ กลาง) ขั้น 32,510 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-00-1101-001 เทศบาลตําบลเขาน้อย
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หาประสบการณ์)
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรขี ันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 171 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นที่
ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง หรือข้าราชการวิสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลให้รับโอนและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานเทศบาลจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยกรณีพิเศษตามข้อ 109 (2)
โดยให้ดํารงตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการคัดเลือกนั้น และให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิสําหรับ
ตําแหน่งนั้น เว้นแต่ ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม แต่ถ้า
ไม่มีขั้นเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม ให้ได้รับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับ
การคั ดเลื อกในขั้ นที่ เที ยบได้ ตรงกั นกั บขั้ นเงินเดื อนที่ ได้ รับอยู่ เดิ ม ตามหลั กเกณฑ์ การให้ พนั กงานเทศบาลได้ รับ
เงินเดือน แต่ถ้าเทียบแล้วผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้
หรือได้รับการคัดเลือก ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่สูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งนั้น
การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง หรือข้าราชการวิสามัญ
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลในตําแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ให้รับโอนและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลจากผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้มาดํารงตําแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และให้
ได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
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-๘หลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับโอน ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้
สําหรับการคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้มีระดับสูงขึ้นตามที่กําหนดในหมวด 4 ว่าด้วยการคัดเลือกมาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๗๒ ในกรณีเทศบาลมีเหตุผลและความจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการ
เทศบาลอาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรือ
ข้าราชการวิสามัญที่มีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลในตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาล
เสนอ ก.ท.จ. โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทํางานและความชํานาญการ
ของผู้ ที่ จ ะขอโอนและประโยชน์ ที่ ท างราชการจะได้ รั บ เมื่ อ ก.ท.จ. ได้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว ให้
นายกเทศมนตรีสั่งรับโอน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็นพนักงานเทศบาล ส่วนจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งระดับใด และจะให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้ ก.ท.จ. เป็นผู้กําหนด แต่จะต้องไม่สูงกว่าพนักงานเทศบาล
ที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญในระดับเดียวกัน
ข้อ ๑๗๓ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลตามข้อ ๑๗๑ และข้อ ๑๗๒ ให้นายกเทศมนตรีมีคําสั่งให้รับโอนและ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งพนักงานเทศบาลแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งการรับโอนให้ส่วนราชการสังกัดเดิมของผู้ที่จะโอน
ออกคําสั่งให้ ผู้นั้ นพ้ นจากตําแหน่ งและหน้าที่ ทั้ งนี้ ให้กําหนดวัน ที่ ในคํ าสั่ง รับ โอนและคําสั่งให้พ้ นจาก
ตําแหน่งเป็นวันเดียวกัน
การออกคําสั่งรับโอนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.ท.จ.
ให้ความเห็นชอบก่อน
ข้อ ๑๗๔ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ตําแหน่งที่จะนํามาใช้ในการรับโอน ต้องเป็นตําแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน
(๒) ผู้ ได้ รั บการบรรจุ และแต่ งตั้ งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ งใด ต้ องมี คุ ณ สมบั ติ ต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนั้น
ฯลฯ
(๕) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงานใด ของเทศบาลใดต้อ งไม่มี
ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งสายงานนั้นของเทศบาลนั้น หรือของ ก.ท.จ.นั้น ขึ้นบัญชี
รอการบรรจุอยู่ หรือไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในตําแหน่งสายงานนั้นของเทศบาลนั้น หรือของ
ก.ท.จ.นั้น ขึ้นบัญชีรอการแต่งตั้งอยู่
ฝ่ ายเลขาฯ ตรวจสอบแล้วการรั บโอนดั งกล่าวต้ นสั งกั ดไม่ ขั ดข้ องในการให้ โอน และ
เทศบาลที่รับโอนมีตําแหน่งว่างยินดีรับโอนมาดํารงตําแหน่ง สําหรับการรับโอนในตําแหน่งบริหาร เทศบาลที่รับ
โอนมีภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ 35 ที่สามารถสรรหาตําแหน่งบริหารที่ว่างได้
จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕60
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-๙ส่วนที่ 3 การย้ายพนักงานเทศบาล
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมื องหั วหิ น อํ าเภอหั วหิ น และ เทศบาลตํ า บลไร่ เก่ า อํ า เภอสามร้ อ ยยอด
ขอความเห็นชอบย้ายพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมืองหัวหิน ขอความเห็นชอบย้ายนางชลธิชา รักสัตย์ วุฒิ บธ.บ.(การจัดการ
ทั่วไป) ซึ่งเป็นคุณ วุฒิที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรองให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้
ตํ า แหน่ ง เจ้ าพนั ก งานธุ รการปฏิ บั ติ งาน ขั้ น 17,880 บาท เลขที่ ตํ า แหน่ ง 29-2-08-4101-022
งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา ผู้สอบคัดเลือกได้ลําดับที่ 1 ในตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ ตามประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ให้ดํารงตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ขั้น 17,880 บาท เลขที่ตําแหน่ง
29-2-08-3803-001 งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน
2. เทศบาลตํ า บลไร่ เก่ า ขอความเห็ น ชอบย้ า ย พ.อ.อ.หญิ ง วาสนา คล้ า ยแก้ ว
วุฒิ รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ขั้น 17,880 บาท เลขที่ตําแหน่ง
29-2-08-4101-003 กองการศึกษา ให้ดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ขั้น 17,880 บาท
เลขที่ตําแหน่ง 29-2-01-4101-002 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลไร่เก่า
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 140 การย้ายพนักงานเทศบาล ผู้ดํารงตําแหน่งหนึ่งไปแต่ งตั้งให้ ดํารงตําแหน่งอี ก
ตําแหน่งหนึ่ง ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในประเภทและระดับเดียวกันโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) กรณี การย้ ายไปดํ ารงตํ าแหน่ งประเภทและระดั บเดี ยวกั นที่ ว่ างในแผน
อัตรากําลังสามปี ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น
(2) กรณีการย้ายสับเปลี่ยนตําแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้นั้นต้องมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น
ข้อ 142 การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ดํารงตําแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใน
สายงานและประเภทเดิม ให้สั่งย้ายไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับเดิมและให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้
ต้องเป็นตําแหน่งว่างในแผนอัตรากําลังสามปี หรือเป็นการย้ายสับเปลี่ยนในตําแหน่งเดียวกัน
ข้ อ 144 กรณี การพนั กงานเทศบาลที่ ได้รับ คุณ วุฒิ เพิ่ ม ขึ้น และปั จจุบัน ไม่ได้ดํารง
ตําแหน่งในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป หากจะย้ายพนักงานเทศบาลผู้นั้นไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไปผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่สอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกได้ในตําแหน่งซึ่งอยู่
ในสายงานที่จะย้ายและบัญชีการสอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกยังไม่ถูกยกเลิกด้วย
ข้อ 145 การย้ายพนักงานเทศบาลไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงานประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงาน หรือระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดั บชํานาญการ ระดับชํานาญการพิ เศษ และระดับ
เชี่ยวชาญ พนักงานเทศบาลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งและตรง
ตามความรู้ ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหน่งในตําแหน่งนั้นด้วย โดยต้องผ่านการ
ประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานหรือผลงานตามประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาลให้ดํารงตําแหน่งระดับที่สูงขึ้นด้วย ดังนี้
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- ๑๐ (1) กรณีการย้ายมาดํารงตําแหน่งในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการประเมินบุคคล
และการปฏิบัติงาน
(2) กรณีการย้ายมาดํารงตําแหน่งในกลุ่มงานที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการประเมินบุคคลการ
ปฏิบัติงาน และผลงาน”
ข้อ 146 การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นไปดํารง
ตําแหน่ งประเภทและระดั บเดียวกั นแต่ต่างสายงาน ผู้นั้นจะต้องมีคุณ วุฒิ ตรงตามคุณ สมบั ติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งของตําแหน่งนั้น และจะต้องเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
สําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามวรรคหนึ่งหากมีความประสงค์จะย้ายต่างสายงานให้
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคความรู้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) และภาค
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) โดยไม่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกแต่อย่างใด
การย้ายพนักงานเทศบาลซึ่งดํารงตําแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการไปดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้นในตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นหรือผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นไปดํารง
ตํา แหน่ง สูง ขึ ้น ในตํา แหน่ง ประเภทบริห ารท้อ งถิ ่น ผู้นั ้น จะต้อ งมีค ุณ วุฒ ิต รงตามคุ ณสมบั ติเฉพาะสํ าหรับ
ตําแหน่งของตําแหน่งนั้น และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกที่กําหนด
ฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบแล้ว เป็นการย้ายไปดํารงตําแหน่งจากการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสาย
งานซึ่งผู้สอบคัดเลือกได้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ส่วนการย้ายไปดํารงตําแหน่งประเภทและ
ระดับเดียวกันที่ว่างในแผนอัตรากําลังสามปี พนักงานเทศบาลผู้ขอย้ายมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งที่ขอย้าย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕60

4.3 เรื่องพนักงานจ้างขอลาออกจากราชการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน และเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมืองฯ
ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างขอลาออกจากราชการ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมืองหัวหิน ขอความเห็นชอบให้นางสาวกนกวรรณ วิลาวัณย์ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท เลขที่ตําแหน่ง 3526-5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) กองการศึกษา ขอลาออกจากราชการเนื่ อ งจากไปประกอบ
อาชีพ ส่ ว นตัว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 (ยื่นหนังสือวันที่ 26 มิถุนายน ๒๕60 นายกเทศมนตรีอนุญาต
ให้ยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันได้)
2. เทศบาลเมื อ งประจวบคี รี ขั น ธ์ ขอความเห็ น ชอบให้ น างสาวนั ฐ ฐา จุ ฑ ามาศ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,180 บาท
เลขที่ตําแหน่ง 2964-5 โรงเรียนบ้านหนองบัว กองการศึกษา ขอลาออกจากราชการเนื่องจากสอบได้งานใหม่
สังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ จํากัด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 (ยื่นหนังสือวันที่
29 มิถุนายน ๒๕60 นายกเทศมนตรีอนุญาตให้ยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันได้)
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- ๑๑ ข้อระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั งหวั ด ประจวบคี รีขั น ธ์ เรื่อ ง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๕๕ ในสัญญาจ้าง พนักงานผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิ บั ติงาน ให้ ยื่น
หนังสือขอลาออกต่อนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล โดยอนุโลม
2. ประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจั ง หวัด ประจวบคีรีข ั น ธ์ เรื่อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
ข้อ 5 พนักงานเทศบาลออกจากราชการเมื่อ
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือการลาออกมีผล
ตามข้อ ๒๔
ข้อ ๒๔ พนักงานเทศบาลผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือขอ
ลาออกต่อนายกเทศมนตรี ซึ่งมีสาระสําคัญ ตามแบบ ลก.๑ ท้ายประกาศหลักเกณฑ์นี้ เพื่อให้นายกเทศมนตรีเป็น
ผู้ออกคําสั่งให้ลาออกจากราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบการลาออกดังกล่าวแล้วได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
พนักงานจ้างที่ขอลาออกไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดทางวินัยแต่อย่างใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

4.4 เรื่อง การจ้างพนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมื องหั วหิ น เทศบาลตํ าบลหนองพลั บ อํ าเภอหั วหิ น เทศบาลตํ าบลปราณบุ รี
อํา เภอปราณบุรี เทศบาลตําบลไร่เก่า อําเภอสามร้อยยอด และเทศบาลตําบลไร่ใหม่ อําเภอกุยบุรี ขอความ
เห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 12 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมืองหัวหิน ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 2 ราย ดังนี้
1.1 นางสาวอัมพร แสงทอง วุฒิ ค.บ.(ภาษาไทย) หลักสูตร 5 ปี มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูเลขที่ 57109000275876 เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาไทย
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,800 บาท โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) กองการศึกษา เทศบาล
เมืองหัวหิน (ทดแทนคนเดิม)
1.2 นางสาวพรทิพย์ ศรีด่อน วุฒิ ปวช.(การบัญ ชี) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
(บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
เลขที่ตําแหน่ง 3717-5 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน
(ทดแทนคนเดิม)
2. เทศบาลตําบลหนองพลับ ขอความเห็นชอบจ้างนายวีรยุทธ อารมณ์เย็น วุฒิ ปวส.
(ไฟฟ้ า กํ า ลั ง) เป็ น พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ตํ า แหน่ งผู้ ช่ ว ยเจ้ า พนั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองพลับ (ทดแทนคนเดิม)
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- ๑๒ 3. เทศบาลตําบลปราณบุรี ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 2 ราย ดังนี้
3.1 นายบุญ หลง ไม้แ หลม วุฒ ิ ม.3 เป็น พนัก งานจ้า งตามภารกิจ (ทัก ษะ)
มีใบรับรองประสบการณ์การขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปีตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถแบ็คโฮ
รถแทรคเตอร์) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลตําบลปราณบุรี (จ้างใหม่)
3.2 นายวสัน ต์ ปิ่น แก้ว วุฒ ิ ปวช.(ช่า งก่อ สร้า ง) เป็น พนัก งานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งผู้ช่ว ยนายช่างโยธา อัต ราค่า ตอบแทนเดือ นละ 9,400 บาท กองช่างสุข าภิบ าล เทศบาลตําบล
ปราณบุรี (ทดแทนคนเดิม)
4. เทศบาลตําบลไร่เก่า ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 3 ราย ดังนี้
4.1 นายเอกลั ก ษณ์ นาคโต วุ ฒิ ม.6 มี ใบรั บ รองประสบการณ์ ก ารขั บ รถยนต์
ไม่น้อ ยกว่า 5 ปี เป็น พนัก งานจ้า งตามภารกิจ (ทัก ษะ) ตํา แหน่ง พนัก งานขับ รถยนต์ อัต ราค่า ตอบแทน
เดือนละ 9,400 บาท สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลไร่เก่า (ทดแทนคนเดิม)
4.2 นายสนอง ศุ ก รเสพย์ วุ ฒิ ม.3 มี ใ บรั บ รองประสบการณ์ ก ารขั บ รถยนต์
ไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลไร่เก่า (จ้างใหม่)
4.3 นายธนาวัฒ น์ พงศ์ เพ็ ช ร วุ ฒิ ค.บ.(พลศึ ก ษา) หลั ก สู ต ร 4 ปี มี ใบอนุ ญ าต
ประกอบวิ ช าชี พ ครู เลขที่ 59109000581183 เป็ น พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยครู
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท กองการศึกษา เทศบาลตําบลไร่เก่า (ทดแทนคนเดิม)
5. เทศบาลตําบลไร่ใหม่ ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 4 ราย ดังนี้
5.1 นางสาวภัทราพร ทองสุข วุฒิ ปวส.(การบัญชี) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญ ชี อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท กองคลัง เทศบาล
ตําบลไร่ใหม่ (จ้างใหม่)
5.2 นางสาวกัณ ฐิกา ศั กดาเดชฤทธิ์ วุฒิ ปวส.(การบั ญ ชี) เป็น พนั กงานจ้างตาม
ภารกิ จ (บุ ค ลากรสนั บ สนุ น การสอน) ตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยเจ้ า พนั ก งานการเงิ น และบั ญ ชี อั ต ราค่ า ตอบแทน
เดือนละ 11,500 บาท เลขที่ตําแหน่ง 2114-5 โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ กองการศึกษา เทศบาลตําบลไร่ใหม่
(ทดแทนคนเดิม)
5.3 นายสมคิด จันทร์หอม วุฒิ ม.ปลาย มีใบรับรองประสบการณ์การขับรถยนต์
ไม่น้อ ยกว่า 5 ปี เป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งเจ้าพนักงานขับ เครื่องจักรกลขนาดเบา(รถฟาร์ม
แทรคเตอร์) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท กองช่าง เทศบาลตําบลไร่ใหม่ (จ้างใหม่)
5.4 นางสาววิภ าวี บุญ เกิด วุฒิ ศศ.บ.(การพัฒ นาชุม ชน) และประกาศนียบัต ร
บัณ ฑิต วิช าชีพ ครู มีใ บอนุญ าตประกอบวิช าชีพ ครูเ ลขที ่ 56209000032389 เป็น พนัก งานจ้า ง
ตามภารกิจ ตํ า แหน่ง ผู้ช่ว ยครู อัต ราค่า ตอบแทนเดือ นละ 15,000 บาท โรงเรีย นเทศบาลบ้า นไร่ใ หม่
กองการศึกษา เทศบาลตําบลไร่ใหม่ (จ้างใหม่)
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๕ ในการกําหนดตําแหน่งของพนักงานจ้าง ให้เทศบาลกําหนดและเสนอขอ
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
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- ๑๓ การกําหนดตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้จําแนกตําแหน่งตามลักษณะงาน ดังต่อไปนี้
(๑) พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่
(๑.๑) ตําแหน่งสําหรับผู้มีคณ
ุ วุฒิ
(๑.๒) ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ
(๑.๓) ตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
(๒) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(๓) พนักงานจ้างทั่วไป
ฯลฯ
ข้ อ ๗ ให้ เทศบาลจั ดทํ าแผนอั ตรากํ าลั งพนั กงานจ้ างเป็ นระยะเวลาสามปี โดยให้
สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติราชการของเทศบาลและงบประมาณ ทั้งนี้ตามแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลัง
พนักงานจ้างที่กําหนดใน หมวด 3
กรอบอัตรากําลังพนักงานจ้างของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง จะต้องเสนอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลเพื่อให้ความเห็นชอบ
ในกรณีทมี่ ีเหตุผลความจําเป็น เทศบาลอาจขอเปลี่ยนกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้างได้
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ข้อ ๙ การจ้างพนักงานจ้าง จะต้องได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลก่อนจึงทําสัญญาได้ โดยพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ทําสัญญาจ้าง
ไม่เกินคราวละ ๔ ปี สําหรับพนั กงานจ้างทั่วไปให้ทํ าสัญ ญาจ้างไม่ เกินคราวละ ๑ ปี หรือตามโครงการที่มี
กําหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาได้ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและความจําเป็น
ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่เทศบาลขอจ้างแล้วมีคุณสมบัติครบถ้วน
และตําแหน่งที่ขอจ้างเป็นตําแหน่งว่างตามแผนอัตรากําลังของเทศบาล และเทศบาลมีภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคล
ที่คํานวณตามแผนอัตรากําลังทุกตําแหน่งประจําปี 2560 ไม่เกินร้อยละ 40 ตามที่กฎหมายกําหนด
มติทปี่ ระชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
4.5 เรื่อง การประเมินพนักงานครูเทศบาลเพือ่ ให้ได้รบั เงินเดือนและมีวิทยฐานะระดับ

ชํานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมืองฯ รายงานขอความเห็นชอบให้พนักงานครู
เทศบาลได้รับเงินเดือนและมีวิทยฐานะระดับชํานาญการ จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. นางสาวสมพั ก ตร์ เอี่ ย มสะอาด วุ ฒิ ศษ.ม.(การบริ ห ารการศึ ก ษา) ตํ าแหน่ งครู
รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ขั้น 22,890 บาท (1 เม.ย.60) เลขที่ตําแหน่ง 04669-2 โรงเรียนเทศบาล
วัดธรรมิการาม(ปิยแหวนรังสรรค์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดํารงตําแหน่งครู เมื่อวันที่
17 พฤศจิ ก ายน 2555 และผ่ า นการประเมิ น ด้ า นวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากกรรมการแต่ละด้านได้คะแนนเฉลี่ย
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65 เพื่อให้มีวิทยฐานะในระดับครูชํานาญการ ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ขั้น 22,940 บาท
เลขที่ตําแหน่งและสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕60
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- ๑๔ 2. นางจิรพรรณ เนินทราย วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ตําแหน่งครู รับเงินเดือน
ในอันดับ คศ.๑ ขั้น 22,890 บาท (1 เม.ย.60) เลขที่ตําแหน่ง 13802-2 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม
(ปิยแหวนรังสรรค์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดํารงตําแหน่งครู เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555
และผ่านการประเมิ นด้านวินั ย คุ ณ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณ ภาพการปฏิบั ติงาน
และด้ านผลงานที่ เกิ ดจากการปฏิ บั ติห น้ าที่ จากกรรมการแต่ละด้านได้ค ะแนนเฉลี่ยไม่ ต่ํากว่าร้อยละ 65
เพื่อให้มีวิทยฐานะในระดับครูชํานาญการ ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ขั้น 22,940 บาท เลขที่ตําแหน่งและ
สังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕60
3. นางสาวศศิธร ฤกษ์อ่ํา วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ตําแหน่งครู รับเงินเดือนใน
อั น ดั บ คศ.๑ ขั้ น 21,570 บาท (1 เม.ย.60) เลขที่ ตํ า แหน่ ง 04671-2 โรงเรี ย นเทศบาลบ้ า นค่ า ย
กองการศึกษา เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดํารงตําแหน่งครู เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 และผ่านการ
ประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และด้านผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากกรรมการแต่ละด้านได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65 เพื่อให้มีวิทยฐานะใน
ระดับครูชํานาญการ ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ขั้น 21,950 บาท เลขที่ตําแหน่งและสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่
๑ พฤษภาคม ๒๕60
4. นางสาวยุ พ า ทรายละเอี ย ด วุ ฒิ ศษ.ม.(การบริ ห ารการศึ ก ษา) ตํ า แหน่ ง ครู
รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ขั้น 23,360 บาท (1 เม.ย.60) เลขที่ตําแหน่ง 04687-2 โรงเรียนเทศบาล
บ้านหนองบัว กองการศึกษา เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดํารงตําแหน่งครู เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 และ
ผ่านการประเมิ นด้านวินัย คุณ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณ ภาพการปฏิบัติงาน และ
ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากกรรมการแต่ละด้านได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65 เพื่อให้มี
วิท ยฐานะในระดั บ ครูชํ านาญการ ให้ ได้ รับ เงิน เดื อ นอั น ดั บ คศ.๒ ขั ้น 23,450 บาท เลขที่ ตํ าแหน่ งและ
สังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕60
ข้อระเบียบ
1. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
(การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ)
๓. กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะไว้ ดังต่อไปนี้
๓.๑ การประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการ
๓.๑.๑ คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
(๑) ดํารงตําแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี สําหรับผูม้ ีวุฒิ
ปริญญาตรี ๔ ปี สําหรับผูม้ ีวุฒิปริญญาโท และ ๒ ปี สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก นับถึงวันที่ยื่นคําขอหรือดํารง
ตําแหน่งอื่นที่ ก.ท.เทียบเท่า
(๒) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ําของอันดับ คศ.๒
(๓) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนั้นย้อนหลัง ๒ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
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- ๑๕ ๓.๑.๒ ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ให้ยื่นคําขอรับการ
ประเมินตามห้วงระยะเวลา ดังนี้
(๑) ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ของทุกปี
(๒) ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี
๓.๑.๓ ผูท้ ี่ยื่นคําขอรับการประเมิน ต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้านดังนี้
(๑) ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
โดยพิจารณาจาก
- การมีวินัย
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
- การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
(๒) ด้ า นคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง าน โดยพิ จ ารณาจาก
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้

โดยพิจารณาจาก

(ก) สมรรถนะหลัก
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเป็นทีม
(ข) สมรรถนะประจําสายงาน
- การออกแบบการเรียนรู้
- การพัฒนาผู้เรียน
- การบริหารจัดการชั้นเรียน
(๓) ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอน

- การจัดการเรียนรู้
- การพัฒนาวิชาการ
- ผลที่เกิดกับผูเ้ รียน
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้
พิจารณาจากการปฏิบัติจริง และเอกสารรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้ยื่นคําขอรับการประเมินเสนอ
๓.๑.๔ เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่า นเกณฑ์ ก ารประเมิ นต้องได้ ค ะแนนแต่ ละด้ า นจาก
กรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๕
๓.๑.๕ วิธีการดําเนินการ
(๑) ให้พนักงานครูเทศบาลที่ประสงค์จะขอรับการประเมิน
ยื่นคําขอ ได้ปลี ะ ๑ ครั้ง โดยส่งคําขอรับการประเมินตามแบบเสนอขอรับการประเมินท้ายหลักเกณฑ์ต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน หรือระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม
(๒) ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ ผู้ยื่น คํา
ขอรับการประเมิน ให้เป็นไปตามที่ ก.ท.กําหนด
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- ๑๖ (๓) ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงานและด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ จํานวน ๓ คน ประกอบด้วย
- ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาหรือผู้อํานวยการกอง
การศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาของเทศบาล
- ผู้อํานวยการสถานศึกษาของผู้ยื่นคําขอรับการประเมิน
- พนักงานครูเทศบาล ตําแหน่งครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ํากว่า
ครูชํานาญการ
ทั้งนี้ ให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
กรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นอย่างยิ่ง ไม่สามารถตั้งกรรมการ
ตามที่กําหนดได้ ให้ ก.ท.จ. พิจารณาตามความจําเป็นและเหมาะสม
(๔) ให้คณะกรรมการดําเนินการประเมินให้เสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วัน
นั บตั้ งแต่ วั นที่ ๓๐ เมษายน หรื อวั นที่ ๓๑ ตุ ลาคม ของปี นั้ นๆ แล้ วแต่ กรณี โดยให้ ประเมิ นให้ ครบทุ กด้ าน
พร้อมบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผู้ยื่นคําขอรับการประเมินไว้เป็นหลักฐานใน
แบบรายงานผลการประเมินท้ายหลักเกณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาต่อไป
(๕) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแล้ว ให้เทศบาล
นําผลการประเมินตามแบบรายงานสรุปผลการประเมินท้ายหลักเกณฑ์ เสนอ ก.ท.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ และผลการพิจารณาของ ก.ท.จ. ถือเป็นอันสิ้นสุด
ทั้ งนี้ ก่อนเสนอขอความเห็ นชอบ ก.ท.จ. ให้สํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณ สมบั ติของผู้ยื่นคํ าขอรับ การ
ประเมินและการดําเนินการประเมินให้เป็นไปตามที่ ก.ท. กําหนด
๓.๑.๖ การแต่งตั้ง
ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. ออกคําสั่ง
แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล ที่ผ่านการประเมินให้มีหรือเลือ่ นวิทยฐานะครูชํานาญการ และให้ได้รับเงิน
วิทยฐานะครูชํานาญการ โดยกําหนดวันที่มีผลดังนี้
- ผู้ที่ยื่นคําขอรับการประเมินระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ให้มีผล
นับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคมของปีที่ยื่นขอ
- ผู้ที่ยื่นคําขอรับการประเมินระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ให้มีผล
นับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ของปีที่ยื่นขอ
- กรณีผู้ที่ไม่ผา่ นการประเมินตามเกณฑ์การตัดสิน อาจยื่นคํา
ขอรับการประเมินใหม่ได้ในปีต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นคําขอรับการประเมินในเดือนเมษายน จะยื่นคําขอรับการ
ประเมินใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนเมษายนของปีต่อไป และผู้ที่ยื่นคําขอรับการประเมินในเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอรับ
การประเมินใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนตุลาคมของปีต่อไป
๓.๑.๗ การรายงานผลการแต่งตั้ง
ให้เทศบาลรายงานผลการแต่งตั้งให้ ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบ
ภายใน ๕ วันทําการนับตั้งแต่วันออกคําสั่ง
๒. หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๙ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดํารงตําแหน่งครู ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
สํ า นั ก งาน ก.ท. แจ้ ง มติ ก.ท. ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่ อ วั น ที่ ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้มีมติรับทราบข้อเสนอของ อ.ก.ท.โครงสร้างและอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล ในกรณี
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- ๑๗ ที่เทศบาลมีผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นระยะเวลา ๒ ปี และ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูภายหลังวันที่พระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ (วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑) ให้กําหนดวันที่มีผลในการแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ มีผลนับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกําหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ
๔.6 เรือ่ ง การประเมินพนักงานครูเทศบาลเพือ่ ให้ได้รบั เงินเดือนและมีวิทยฐานะ
ระดับชํานาญการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เรื่องเดิม
ก.ท.จ. ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ได้พิจารณาผล
การประเมินพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้ได้รับเงินเดือนและเลื่อนวิทยฐานะในระดับชํานาญการ ของพนักงานครู
เทศบาลที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชํานาญ
การพิเศษ (กรณีเยียวยา รอบเดือนตุลาคม 2557) ซึ่งได้นําส่งผลงานให้สํานักงาน ก.ท. เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560
จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสุพัตรา สะธรรมศรี วุฒิ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) พนักงานครูเทศบาล ตําแหน่งครู
วิทยฐานะครูชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ขั้น 23,940 บาท (๑ ต.ค.๕9) เลขที่ตําแหน่ ง 16253-2
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งผ่านการประเมินด้านวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน ได้คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐
ผ่านการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่จากกรรมการแต่ละคนได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 และ
ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้
สูงขึ้นในระดับครูชํานาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ.๓ ขั้น 24,510 บาท เลขที่ตําแหน่งและสังกัดเดิม
ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2560
2. นางชบาพร สุพล วุฒิ ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว) พนักงานครูเทศบาล ตําแหน่งครู
วิทยฐานะครูชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ขั้น 23,940 บาท (๑ ต.ค.๕9) เลขที่ตําแหน่ง 16255-2
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งผ่านการประเมินด้านวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน ได้คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐
ผ่านการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่จากกรรมการแต่ละคนได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 และ
ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้
สูงขึ้นในระดับชํานาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ.๓ ขั้น 24,510 บาท เลขที่ตําแหน่งและสังกัดเดิม
ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2560
โดย ก.ท.จ. พิจารณาแล้วเห็นว่าเอกสารการยื่นขอรับการประเมิน และการประเมินของ
คณะกรรมการด้านที่ 1 และ 2 มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน และการประเมินขาดความสมบูรณ์ ครบถ้วน
จึงให้ผู้ขอประเมินปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์แล้วเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาใหม่
ข้อเท็จจริง
เทศบาลเมืองหัวหิน ได้แจ้งผู้ขอประเมินได้แก้ไขปรับปรุงเอกสารประกอบการพิจารณาการ
ยื่นขอเลื่อนวิทยฐานะดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
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- ๑๘ ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกั บการบริหารงานบุ คคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่ มเติมฉบั บที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ (การประเมิ น
ผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ)
๓. กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๓.๕ การประเมินผลงานเพื่อให้มหี รือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
๓.๕.๑ คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
(๑) ดํารงตําแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการ หรือดํารงตําแหน่ง
อื่นที่ ก.ท.เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
(๒) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ําของอันดับ คศ.๓
(๓) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนั้นย้อนหลัง ๒ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
๓.๕.๒ ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ให้ยื่นคําขอรับการประเมินตาม
ห้วงระยะเวลา ดังนี้
(๑) ระหว่างวันที่ ๑- ๓๐ เมษายน ของทุกปี
(๒) ระหว่างวันที่ ๑– ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี
๓.๕.๓ ผู้ยื่นคําขอรับการประเมิน ต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน ดังนี้
(๑) ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ฯ
(๒) ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานฯ
(๓) ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียน
การสอน โดยพิจารณาจาก
(ก) ผลการปฏิบัติงาน
- การจัดการเรียนรู้
- การพัฒนาวิชาการ
- ผลที่เกิดกับผูเ้ รียน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาจากเอกสาร รายงาน
ผลการปฏิบัติงานที่ผู้ยื่นคําขอรับการประเมินเสนอ และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงด้วยก็ได้
(ข) ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า ๑ รายการ
การประเมินผลงานทางวิชาการให้ประเมินจากเอกสารผลงาน
ทางวิชาการและอาจให้ผู้ยื่นคําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบข้อซักถามด้วยก็ได้ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ
ประเมินเห็นสมควรให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ผู้ยนื่ คําขอรับการประเมินปรับปรุงตามข้อสังเกตภายใน
๖ เดือน นับแต่วันที่ ก.ท.จ.แจ้งมติคณะกรรมการประเมิน แล้วให้นําเสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมพิจารณา
๓.๕.๔ เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนน แต่ละด้าน ดังนี้
(๑) ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้าน
คุณภาพการปฏิบัติงานผลการประเมินแต่ละด้านต้องได้คะแนนจากกรรมการทัง้ ๓ คน เฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐
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- ๑๙ (๒) ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้
คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๕
- ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๕
- คะแนนรวม ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐
ทั้งนี้ ผูท้ ี่ผ่านการประเมินในข้อ ๓.๕.๔ (๒) จะต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
เป็นเอกฉันท์โดยเป็นเอกฉันท์ทั้งส่วนที่เป็นผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม
๓.๕.๕ วิธีการดําเนินการ
(๑) ให้พนักงานครูเทศบาลที่ประสงค์จะขอรับการประเมินยื่นคําขอได้ปีละ
๑ ครั้ง โดยส่งคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินท้ายหลักเกณฑ์ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ ในระหว่างวันที่
๑ - ๓๐ เมษายน หรือระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม
(๒) ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคําขอรับการประเมิน
ให้เป็นไปตามที่ ก.ท.กําหนด
(๓) ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
(ก) คณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน ๓ คน ประกอบด้วย
- ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาหรือผู้อํานวยการ
กองการศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาของเทศบาล
- ผู้อํานวยการสถานศึกษาของผู้ยื่นขอรับการประเมิน
- พนักงานครูเทศบาลที่มีวิทยฐานะไม่ต่ํากว่าครูชํานาญการพิเศษ
ทั้งนี้ ให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลความ
จํา เป็ น อย่ า งยิ่ ง ไม่ ส ามารถตั้ ง กรรมการตามที่กําหนดได้ ให้ ก.ท.จ. พิจารณาได้ตามความเหมาะสม
(ข) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จํานวน
๓ คน ประกอบด้วย
- ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
ที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด เป็นกรรมการ โดยการ
ประเมินผู้ยื่นคําขอรับการประเมิน ๑ ราย ให้มีกรรมการประเมิน ๓ คน
(๔) ให้คณะกรรมการประเมินบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่
ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผู้ยื่นคําขอรับการประเมินไว้เป็นหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินท้าย
หลักเกณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาต่อไป
(๕) การประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
การประเมินด้านคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดําเนินการพร้อมกัน และให้เสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓๐
เมษายน หรือวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของปีนั้นๆ แล้วแต่กรณี
- กรณีไม่ผ่านการประเมินด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้าน ให้แจ้ง
ผู้ยื่นคําขอรับการประเมินทราบ เพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม่
- กรณีผ่านการประเมินทั้งสองด้าน ให้แจ้งผู้ยื่นคําขอรับการประเมิน
เสนอผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแล้วให้เทศบาลนําส่ง
สํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผ่านการประเมินตามรอบปีที่เสนอขอ หากไม่ส่งตาม
กําหนดถือว่าสละสิทธิ์
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- ๒๐ (๖) ให้สํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอรับการ
ประเมินและการดําเนินการประเมินให้เป็นไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถึงความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ของผลงาน
แล้วนําส่งคณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด
(๗) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแล้ว ให้นาํ ผลการ
ประเมินเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสินให้
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ
๓.๕.๖ การแต่งตั้ง
ให้นายกเทศมนตรีออกคําสั่งแต่งตั้งให้พนักงานครูเทศบาลที่ผ่านการประเมิน
ตามมติ ก.ท.จ. ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ โดยให้มีผลไม่
ก่อนวันที่ ก.ท.จ. ได้รับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือหากมีการปรับปรุงผลงานทาง
วิชาการให้มีผลได้ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.ได้รับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว
สําหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการ
ประเมินใหม่ได้ในปีต่อ ๆ ไป สําหรับผู้ที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนเมษายนของปี
ต่อไป ส่วนผูท้ ี่ยนื่ คําขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหม่ได้ไม่กอ่ นเดือนตุลาคมของปีต่อไป
๓.๕.๗ การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลือ่ นวิทยฐานะ
ให้ ก.ท.หรือส่วนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผู้ที่จะได้รับ
การแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ตามหลักสูตรและวิธีการที่ ก.ท.กําหนดท้ายหลักเกณฑ์
ผลการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้นาํ ไปใช้ในการเลือ่ นวิทยฐานะได้ภายใน
๕ ปี นับแต่วันที่ ผู้นนั้ สําเร็จหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลือ่ นวิทยฐานะ
๓.๕.๘ การรายงานผลการแต่งตั้ง
ให้เ ทศบาลรายงานผลการแต่ง ตั ้ง ให้ ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบ
ภายใน ๕ วันทําการนับตั้งแต่วันออกคําสั่ง
ฝ่ายเลขานุการ ตรวจสอบแล้ว พนักงานครูเทศบาลดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วน
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนด และผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาก่อนเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษโดย
ผลการพัฒนายังไม่ครบ 5 ปี จึงเห็นควรให้เลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษได้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑1.20 น.
(ลงชื่อ) เนาวรัตน์ สิงห์เล็ก ผู้จดรายงานการประชุม
(นางเนาวรัตน์ สิงห์เล็ก)
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชํานาญการ
(ลงชื่อ)

ศราวุธ อินทะเสม ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศราวุธ อินทะเสม)
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
๒๐/20

