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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.35 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
การประชุมในวันนี้ผูวาราชการจังหวัดติดราชการ มอบหมายใหรองผูวาราชการจังหวัด
ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมแทน เมื่อที่ประชุมครบองคประชุมแลวจะไดประชุมตามวาระที่กําหนดไวตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕60 เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน ๒๕60
มติที่ประชุม
รับรองโดยไมมีการแกไขเพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานผลการดําเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว
ผูชวยเลขานุการ
ตามที ่ค ณะกรรมการพนัก งานสว นตํ า บลจัง หวัด ประจวบคีร ีข ัน ธ ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/๒๕60 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ๒๕60 มีมติเห็นชอบให อบต. ดําเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในเรื่องตาง ๆ ฝายเลขาฯ ขอสรุปผลการดําเนินการที่ไดดําเนินการไปแลว เพื่อใหที่
ประชุมรับทราบ ดังนี้
๑. การเลื่ อนระดับ และแตง ตั้งพนั กงานสว นตําบลให ดํารงตําแหนง ที่สูง ขึ้น ใน
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ จํานวน 10 ราย
ไดแจงให อบต.ศาลาลัย, อบต.ไรเกา, อบต.ดอนยายหนู, อบต.เขาแดง, อบต.หาดขาม, อบต.ปากน้ําปราณ,
อบต.เขาลาน, อบต.แสงอรุณ, อบต.คลองวาฬ และ อบต.แมรําพึง ทราบเพื่อดําเนินการจัดทําคําสั่งเลื่อน
ระดับแลว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 26 มิถุนายน ๒๕60
2. การยายพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 ราย ไดแจงมติให อบต.หินเหล็กไฟ ทราบ
เพื่อจัดทําคําสั่งยายพนักงานไปดํารงตําแหนงใหมแลว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560
3. การโอนพนักงานส ว นตํ า บล จํ า นวน 5 ราย ได แจ ง มติ ให อบต.ปราณบุรี ,
อบต.แมรําพึง, อบต.พงศประศาสน, อบต.หวยสัตวใหญ และ อบต.หวยยาง ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งใหโอน/รับ
โอนพนั กงานส วนตํ าบล และส งตั วเดิ นทางไปรั บตํ าแหนงใหม แล ว ตามหนั งสื อจั งหวั ดฯ ลงวั นที่ 26
มิถุนายน ๒๕60
4. การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่น ขาราชการประเภทอื่นมาบรรจุแตงตั้งเปน
พนักงานสวนตําบล จํานวน 1 ราย ไดแจงให อบต.ชัยเกษม ประสานกับตนสังกัดของพนักงานสวน
ทองถิ่นที่จะรับโอน เพื่อจัดทําคําสั่งรับโอนและวันใหพนจากตําแหนงเปนวันเดียวกัน แลวสงตัวผูขอโอน
เดินทาง มารับตําแหนงใหมตามคําสั่งแลวตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 26 มิถุนายน ๒๕60
5. พนั กงานจ างขอลาออกจากราชการ จํ านวน 6 ราย ได แจ งให อบต.หนองพลั บ,
อบต.ไรใหม, อบต.ศาลาลัย และ อบต.นาหูกวาง ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งใหพนักงานสวนตําบลลาออกจาก
ราชการแลว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 26 มิถุนายน ๒๕60
6. การจางพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 11 ราย ไดแจงให
อบต.หวยยาง, อบต.นาหูกวาง, อบต.ชัยเกษม, อบต.ทองมงคล, อบต.อาวนอย, อบต.หวยทราย และ อบต.ไรเกา ทราบ
เพื่อจัดทําคําสั่งจางแลว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 26 มิถุนายน ๒๕60
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7. การประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูดํารงตําแหนง
ครูผูดูแลเด็กกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู จํานวน 6 ราย ไดแจงให อบต.ชัยเกษม ทราบเพื่อจัดทําคําสั่ง
แตงตั้งผูผานการประเมินใหดํารงตําแหนงครูแลว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 26 มิถุนายน ๒๕60
8. การประเมินเพื่อปรับปรุงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนระดับกลาง
ไดแจงให อบต.ดอนยายหนู ทราบ เพื่อจัดทําประกาศปรับปรุงตําแหนงใหสูงขึ้นแลว ตามหนังสือจังหวัดฯ
ลงวันที่ 26 มิถุนายน ๒๕60
9. การสั่งใหพนักงานจางออกจากราชการไวกอน ไดแจงให อบต.ทับใต ทราบและ
เรงรัดดําเนินการสอบสวนวินัยใหแลวเสร็จโดยเร็ว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 26 มิถุนายน ๒๕60
10. ผลการพิจารณาวินัยพนักงานสวนตําบล สังกัด อบต.พงศประศาสน ไดใหฝายเลขาฯ
นําขอสังเกตที่คณะกรรมการไดอภิปรายไปหาคําตอบในแตละขอ แลวนําเสนอให ก.อบต.จังหวัดพิจารณาอีกครั้ง
11. การโอนพนั ก งานส ว นตํ า บลกรณี มี เ หตุ ผ ลความจํ า เป น ได แ ต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงแลว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.2 การสงรายงานการดําเนินการทางวินัย

ตามที่ ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 ได
มี ม ติ ใ ห เ ลขานุ ก ารคณะกรรมการพนั ก งานส ว นตํ า บล ส ง รายงานการดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ไปให
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการ พิ จ ารณาทํา ความเห็ น
เสนอก อ นการพิจารณาและมีมติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ตามนัยขอ 87 วรรคสามแหง
ประกาศ ก.อบต.จัง หวัด เรื่อ ง หลัก เกณฑแ ละเงื่อ นไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย
พ.ศ.2559 นั้น
ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัด ไดรับรายงานการดําเนินการทางวินัยพนักงาน
สวนตําบลของอบต.สามกระทาย และไดจัดสงรายงานใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการวินัย
และการใหออกจากราชการแลว ซึ่งเปนกรณีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่ 12 (จังหวัดเพชรบุรี)
ไดตรวจสอบสืบสวนเรื่องรองเรียนการเบิกจายเงินในโครงโครงการขุดลอกคลองระบายน้ําสายเตาอิฐ หมูที่ 2
ตําบลสามกระทายและโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองโพธิ์ หมูที่ 2 ตําบลสามกระทาย โดยที่
การกอสรางยังไมแลวเสร็จ/ยังไมทําการกอสราง ซึ่ง อบต.สามกระทาย ไดตั้งคณะกรรมการสอบสวน
และได ส งสํ านวนการสอบสวนให ก.อบต.จั งหวั ด พิจารณา ในการประชุ มครั้งที่ 1/2560 เมื่ อวั นที่ 25
มกราคม 2560 เนื่อ งจากเปน กรณีที่พ นัก งานสว นตํา บลถูก กลา วหาวา กระทํา ความผิด รว มกับ
นายก อบต. โดย ก.อบต.จังหวัด มีมติให นายก อบต.สามกระทาย สั่งลงโทษพนักงานสวนตําบลผูถูก
กลาวหาตามมติ ก.อบต.จังหวัด ซึ่งนายก อบต.สามกระทาย ไดสั่งสํานวนลงโทษแลวจํานวน 2 ราย
ดังนี้
๑. นายนริศร ลัคนากาล ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง ฐานความผิดปลอยปละ
ละเลย บกพรอง ไมเอาใจใส และกํากับดูแลผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาที่ใหถูกตอง ตามระเบียบ
ขอ 24 ของประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 เปน
ความผิดวินัยไมรายแรง จึงสั่งลงโทษภาคทัณฑ
หนา ๓ จาก 63

-๔-

2. นายศิริ พงษ เชื้อเมืองพาน ตําแหนงชางโยธา ฐานความผิดไมปฏิ บัติหนาที่ให
เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ตามขอ 10 วรรคหนึ่ง แหงประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง
หลั กเกณฑ และเงื่ อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวิน ัย พ.ศ.2559 ซึ ่ง เปน ความผิด วิน ัย
ไมรายแรงควรลงโทษตัดเงินเดือน 5 % เปนเวลา 1 เดือน แตเนื่องจากนายศิริพงษ เชื้อเมืองพาน ไดลาออก
จากราชการไปแลว เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2555 จึงใหงดโทษ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบแขงขัน พ.ศ.2560
ดว ย ก.อบต. ในการประชุม ครั้ง ที่ 2/2560 เมื่อวัน ที่ 30 มีน าคม 2560
และครั้ง ที ่ 4/2560 เมื่อวั นที่ 29 พฤษภาคม 2560 ไดมีมติใหแก ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
สอบแขงขันใหสอดคลองกับบทบัญญัติแหงกฎหมาย เพื่อประโยชนในการปฏิรูปการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น ให มีมาตรฐานและเปนไปอย างมีประสิ ทธิภ าพ ซึ่งตามคําสั่งหั วหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ 8/2560 กําหนดใหมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดขึ้นเพื่อดําเนินการใหเปนไป
ตามคําสั่ งนี้ให มีผลใชบั งคั บโดยตรงกับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น แตไมร วมกรุงเทพมหานคร โดย
มาตรฐานทั่วไปดังกลาวสรุปสาระสําคัญได ดังนี้
ในระหวางประกาศนี้มีผลใช บังคับ มิ ใหนํ าประกาศหลักเกณฑและเงื่ อนไขการ
สอบแขงขันที่ใชปจจุบันมาใชบังคับ ในการสอบแขงขันให กสถ. เปนผูดําเนินการสอบแขงขัน โดยอาจ
จัดสอบเองหรือใหมหาวิทยาลัยที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูจัดการสอบแขงขันได เพื่อประโยชนในการ
สอบแขงขัน ใหรวมจังหวัดตางๆ เปนกลุมภาค/เขต จํานวน 10 กลุมภาค/เขต โดยประจวบคีรีขันธ
อยูในกลุมภาคกลางเขต 3 ประกอบดวยจังหวัด จํานวน 8 จังหวัด สําหรับหลักสูตรในการสอบแขงขัน
แบงเปน 3 ภาค ดังนี้
1. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประกอบดวย 4 วิชา 100 คะแนน
ได แก ความสามารถในการศึก ษาวิ เคราะห และสรุป เหตุผ ล 30 คะแนน
ความรู พื้นฐานในการปฏิ บัติร าชการ 30 คะแนน ภาษาไทย 20 คะแนน
และภาษาอังกฤษ 20 คะแนน
2. ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) 100 คะแนน
3. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(ภาค ค) 100 คะแนน
เกณฑการขึ้นบัญชีตองไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ 60 โดยมีเงื่อนไข
วาตองไดคะแนนภาษาอังกฤษไมต่ํากวารอยละ 50 ดวย แตสําหรับการสอบครั้งแรกยังมิใหนําเงื่อนไข
การไดคะแนนภาษาอังกฤษมาใชบังคับ บัญชีมีอายุสองป ผูสอบแขงขันไดตองดํารงตําแหนงสองปโดย
ไมมีขอ ยกเวน จึง จะโอนไปดํา รงตํา แหนง ที่ อปท. หรือ สว นราชการอื่น ได (รายละเอีย ดเพิ่ม เติม
ตามเอกสารแนบ)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.1 เรื่ อง ขอทบทวนแก ไขมติ ก.อบต.จั งหวั ด ครั้ งที่ 6/2560 เมื่ อวั น ที่ 20
มิถุนายน 2560 กรณีการแตงตั้งครูผูดูแลเด็กซึ่งผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมให
ดํารงตําแหนงครู
ผูชวยเลขานุการ
ตามที่ ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560
ไดมีมติเห็นชอบให อบต.ชัยเกษม แตงตั้งครูผูดูแลเด็กซึ่งผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมกอน
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู จํานวน 6 ราย ตั้งแตวันที่ 8 มกราคม 2560 นั้น
ขอเท็จจริง
ฝายเลขานุ การ ได ตรวจสอบพบว ามติ มี ขอผิ ดพลาดคลาดเคลื่ อนเกี่ ยวกั บอั ตรา
เงินเดือนเนื่องจากอัตราเงินเดือนที่แตงตั้งเปนอัตราเงินเดือน ณ 1 เมษายน 2560 ซึ่งที่ถูกตองจะตองเปน
อัตราเงินเดือน ณ 1 ตุลาคม 2559 เนื่องจากการแตงตั้งผูผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม จะ
มีผลยอนหลังไปตั้งแตวันที่ครบกําหนดการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ดังนั้น เพื่อใหการแตงตั้งครู
ผูดูแลเด็กที่ผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมใหดํารงตําแหนงครูเปนไปดวยความถูกตอง จึงขอ
ทบทวนแกไขมติ ก.อบต.จังหวัด ดังนี้
ลําดับ
ที่

๑

2

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/อัตราเงินเดือน
สังกัด/ตําแหนงเลขที่

นางสาวกมลรัตน ทองมาก
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑7,310 บาท(1 เม.ย.60)
(อัตราเดิมกอนขอแกไข)
ขั้น 16,920 บาท (1 ต.ค.59)
(อัตราใหมหลังแกไข)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยไกตอ
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ชัยเกษม
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐071
นางสาวสายสุดา ผลิปญญา
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑7,310 บาท(1 เม.ย.60)
(อัตราเดิมกอนขอแกไข)
ขั้น 16,920 บาท (1 ต.ค.59)
(อัตราใหมหลังแกไข)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมรสวบ
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ชัยเกษม
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐072

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

วันแตงตั้ง
ใหดํารง
ตําแหนงครู

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

ตําแหนง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น ๑๗,490 บาท(1 เม.ย.60)
(อัตราเดิมกอนขอแกไข)
ขั้น 17,070 บาท(1 ต.ค.59)
(อัตราใหมหลังแกไข)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยไกตอ
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ชัยเกษม
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐071

8 ม.ค.60

ศษ.บ. 8 ม.ค.๕8
(การศึกษา
ปฐมวัย)

66.67
69.29
71.92
75.43

78.84
82.46
85.96
87.71

ตําแหนง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น ๑๗,490 บาท(1 เม.ย.60)
(อัตราเดิมกอนขอแกไข)
ขั้น 17,070 บาท(1 ต.ค.59)
(อัตราใหมหลังแกไข)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมรสวบ
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ชัยเกษม
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐072

8 ม.ค.60

(การศึกษา
ปฐมวัย)

แตงตั้งใหดํารงตําแหนง
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ลําดับ
ที่

3

4

5

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/อัตราเงินเดือน
สังกัด/ตําแหนงเลขที่

นางสาวทิพาภรณ พิมพสวาง
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑7,310 บาท(1 เม.ย.60)
(อัตราเดิมกอนขอแกไข)
ขั้น 16,920 บาท (1 ต.ค.59)
(อัตราใหมหลังแกไข)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานยางเขา
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ชัยเกษม
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐073
นางสาวเกสรินทร แสงทอง
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑7,310 บาท(1 เม.ย.60)
(อัตราเดิมกอนขอแกไข)
ขั้น 16,920 บาท (1 ต.ค.59)
(อัตราใหมหลังแกไข)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสามขุม
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ชัยเกษม
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐074
นางสาวพรพรรณ บัวเบา
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑7,310 บาท(1 เม.ย.60)
(อัตราเดิมกอนขอแกไข)
ขั้น 16,920 บาท (1 ต.ค.59)
(อัตราใหมหลังแกไข)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลชัยเกษม
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ชัยเกษม
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐075

วุฒิ
การศึกษา

บรรจุ
ครั้งแรก
เมื่อ

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

แตงตั้งใหดํารงตําแหนง

วันแตงตั้ง
ใหดํารง
ตําแหนงครู

ศษ.บ. 8 ม.ค.๕8
(การศึกษา
ปฐมวัย)

71.05
72.80
75.43
77.19

78.94
80.70
82.46
85.96

ตําแหนง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น ๑๗,490 บาท(1 เม.ย.60)
(อัตราเดิมกอนขอแกไข)
ขั้น 17,070 บาท(1 ต.ค.59)
(อัตราใหมหลังแกไข)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานยางเขา
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ชัยเกษม
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐073

8 ม.ค.60

ศษ.บ. 8 ม.ค.๕8
(การศึกษา
ปฐมวัย)

66.67
71.05
75.43
76.31

78.94
81.58
84.21
87.72

ตําแหนง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น ๑๗,490 บาท(1 เม.ย.60)
(อัตราเดิมกอนขอแกไข)
ขั้น 17,070 บาท(1 ต.ค.59)
(อัตราใหมหลังแกไข)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสามขุม
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ชัยเกษม
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐074

8 ม.ค.60

69.30
71.93
74.56
76.31

78.95
82.46
88.60
92.98

ตําแหนง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น ๑๗,490 บาท(1 เม.ย.60)
(อัตราเดิมกอนขอแกไข)
ขั้น 17,070 บาท(1 ต.ค.59)
(อัตราใหมหลังแกไข)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลชัยเกษม
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ชัยเกษม
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐075

8 ม.ค.60

ศษ.บ.

(การศึกษา
ปฐมวัย)

8 ม.ค.๕8
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ลําดับ
ที่

6

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/อัตราเงินเดือน
สังกัด/ตําแหนงเลขที่

นางสาวสุรี แตงออน
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑7,310 บาท(1 เม.ย.60)
(อัตราเดิมกอนขอแกไข)
ขั้น 16,920 บาท (1 ต.ค.59)
(อัตราใหมหลังแกไข)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงไมงาม
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ชัยเกษม
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐076

วุฒิ
การศึกษา

บรรจุ
ครั้งแรก
เมื่อ

ศษ.บ. 8 ม.ค.๕8
(การศึกษา
ปฐมวัย)

ผลการประเมินการ
ปฏิบัติตนและการ
ปฏิบัติงาน

64.04
66.67
97.30
73.68

75.44
78.94
86.84
92.98

แตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ตําแหนง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น ๑๗,490 บาท(1 เม.ย.60)
(อัตราเดิมกอนขอแกไข)
ขั้น 17,070 บาท(1 ต.ค.59)
(อัตราใหมหลังแกไข)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงไมงาม
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.ชัยเกษม
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐076

วันแตงตั้ง
ใหดํารง
ตําแหนงครู

8 ม.ค.60

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหแกไขมติ ก.อบต.จังหวัด ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนของพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลทั้งหกรายตามที่ฝายเลขานุการฯ เสนอ
เพื่อใหถูกตองตามขอเท็จจริง และเพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดไมวาจะเปนเรื่องการเลื่อนระดับ การโอน
การยาย ฯลฯ ให อบต. เสนอขั้นเงินเดือนกอนแตงตั้ง ขั้นเงินเดือนที่จะไดรับหลังแตงตั้ง ระดับ วันที่มีผล
เปนตน ใหฝายเลขานุการประกอบการพิจารณาตรวจสอบความถูกตองดวย
4.2 ขอยกเลิกมติ ก.อบต.จังหวัด ใหโอนพนักงานสวนตําบล
ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ไดมีมติ
เห็น ชอบให นายพชรดนั ย วัช โรทัย ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับ ตน )
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลทองมงคล อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โอนไปดํารง
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน) กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบางนางลี่
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 27 มีนาคม 2560 โดยใหทั้งสอง อบต.
ประสานการโอนและจัดทําคําสั่งใหเปนวันเดียวกันตอไป
ขอเท็จจริง
องคการบริหารสวนตําบลทองมงคล รายงานวา ก.อบต.จังหวัดสมุทรสงคราม
ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ไดพิจารณาแลวมีมติให อบต.บางนางลี่
ดําเนินการเรื่องการโอนนายพชรดนัย วัชโรทัย ใหเปนไปตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 แหง
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ที่กําหนดใหการออกคําสั่งเกี่ยวกับการบรรจุ
แตงตั้ง การโอน การยาย ฯลฯ ใหเปนอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล ประกอบกับ อบต.บางนางลี่
ได รั บแจ งจากนายพชรดนั ย วั ชโรทั ย ไม มีความประสงค ขอโอนไปดํ ารงตํ าแหน ง ผูอํานวยการกองช าง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) องคการบริหารสวนตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
แลว อบต.บางนางลี่ จึง แจง เพื ่อ ยกเลิก การรับ โอนให อบต.ทองมงคล ทราบ เพื่อ แจง ก.อบต.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ทราบตอไป
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ฝายเลขานุการพิจารณาแลวเห็นวา การออกคําสั่งเกี่ยวกับการโอนพนักงานสวน
ตําบล จะมีผลสมบูรณเมื่อ ก.อบต.จังหวัด ที่เกี่ยวของมีมติ และ อบต.ทั้งสองแหงไดตกลงกําหนดใหวันที่
ในคําสั่งรับโอนและคําสั่งใหพนจากตําแหนงมีผลในวันเดียวกัน เมื่อ ก.อบต.จังหวัดสมุทรสงคราม ยังไมมี
มติเห็นชอบให อบต.บางนางลี่ รับโอน และ อบต.บางนางลี่ แจงความประสงคไมรับโอนตามที่ผูขอโอน
ไดแจงความประสงคไมโอนแลว อบต.ทองมงคล ก็ไมสามารถออกคําสั่งได จึงเห็นควรยกเลิกมติ ก.อบต.จังหวัด
ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ที่ใหนายพชรดนัย วัชโรทัย โอนไปดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง อบต.บางนางลี่ ดังกลาว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณาของกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา โดยที่การโอนตามมติ ก.อบต.จังหวัด จะมีผล
สมบูรณ อบต.ทองมงคล จะมีคําสั่งไดเมื่อ ก.อบต.จังหวัดสมุทรสงคราม มีมติใหรับโอนแลว แตเมื่อ
ขอเท็จจริง ก.อบต.จังหวัดสมุทรสงคราม ยังไมมีมติรับโอน มติใหโอนจึงยังไมมีผลสมบูรณในทางปฏิบัติ
การยกเลิกมติตองเปนกรณีมติมีผลในทางปฏิบัติแลวปฏิบัติไมได หรือมีเหตุที่จะไมปฏิบัติตามมติ ดังนั้น
เมื่อ ก.อบต.จังหวัดสมุทรสงคราม ยังไมมีมติประกอบกับผูขอโอนไดแจงความประสงคขอยกเลิกการโอน
ให อบต.บางนางลี่ ทราบและ อบต.บางนางลี่ ไดรับทราบแลว มติการโอนจึงยังไมครบถวนสมบูรณ การ
โอนจึงถือวาไดยุติไป มติ ก.อบต.จังหวัด จึงควรเปนการรับทราบการยกเลิกการโอนของบุคคลดังกลาว
มติที่ประชุม
รับทราบการยกเลิกการโอนของนายพชรดนั ย วัชโรทัย โอนไปดํารงตําแหน ง
ผูอํานวยการกองชาง อบต.บางนางลี่
๔.3 เรื่องการเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นใน
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
ผู ช ว ยเลขานุ ก าร
อบต.ศิ ลาลอย อํ าเภอสามร อยยอด, อบต.ทรายทอง อํ าเภอบางสะพานน อย,
อบต.ชั ยเกษม อํ าเภอบางสะพาน และ อบต.หนองตาแต ม อําเภอปราณบุรี ความเห็ นชอบเลื่อนระดั บ
และแต ง ตั้ ง พนั กงานส วนตํ าบลให ดํ ารงตํ าแหน งที่ สู งขึ้ นในระดั บชํ านาญงาน และระดั บชํ านาญการ
จํานวน 5 ราย ดังนี้
๑. อบต.ศิลาลอย ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้ง นางสายสุณีย ใจเสงี่ยม
วุฒิ รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ขั้น 24,090 บาท เลขที่ตําแหนง 2๙-๓-๐13803-๐๐๑ สํานักงานปลัด อบต. ซึ่งไดดํ ารงตําแหนงในสายงานที่เ ริ่มต นจากระดั บ 3 และตําแหน ง
ประเภทวิ ชาการ ระดั บปฏิ บัติการ โดยมีร ะยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด านวิชาการศึกษา หรือ
งานอื่ นที่ เกี่ ยวข องมาแล ว 5 ป 1 เดื อน (วั นที่ 26 เม.ย.55– 13 มิ .ย.60) ผ านการประเมิ น ผลงาน
จากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผูบังคับบัญชาตามหลักเกณฑที่กําหนดใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ ขั้น ๒4,490 บาท เลขที่ตําแหนงเดิม
และสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 13 มิถุนายน ๒๕60
2. อบต.ทรายทอง ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานสวนตําบล
ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น จํานวน 2 ราย ดังนี้
2.1 ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้ง นางถาวร รักโรย วุฒิ บธ.บ.
(การบัญชี) ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน ขั้น 15,720 บาท เลขที่ตําแหนง 2๙-๓-๐44204-๐๐๑ กองคลัง ซึ่งไดดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง สายงานเริ่มตนจากระดับ ๒ และ
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ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายได
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ มาแลว 5 ป 8 เดือน (วันที่ 1 ต.ค.54 – 26 มิ.ย.60) ผานการประเมินผลงาน
จากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผูบังคับบัญชาตามหลักเกณฑที่กําหนด ใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน ขั้น ๑5,800 บาท เลขที่
ตําแหนงเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน ๒๕60
2.2 ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้ง นางสาวปาลิตา พัฒนธานี
วุฒิ บธ.บ. (การตลาด) ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ขั้น 14,310 บาท เลขที่ตําแหนง 2๙-๓-๐14101-๐๐๑ สํานักงานปลัด อบต. ซึ่งไดดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง สายงานเริ่มตนจากระดับ 1
และระดับ ๒ และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานดาน
ธุรการ หรืองานอื่นที่ เกี่ยวข อง มาแลว 5 ป 2 เดือน (วันที่ 17 เม.ย.55 – 27 มิ.ย.60) ผ านการ
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผูบังคับบัญชาตามหลักเกณฑที่
กําหนด ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ขั้น ๑4,380 บาท
เลขที่ตําแหนงเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน ๒๕60
3. อบต.ชัยเกษม ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้ง พ.จ.อ.พัฒนชัย พงษา
วุฒิ ศศ.บ. (รัฐศาสตร) ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ขั้น 22,050 บาท เลขที่ตําแหนง 2๙-๓๐1-4101-๐๐๑ สํ า นั กงานปลั ด อบต. ซึ่งไดดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่ น ที่
เกี่ยวของเกื้อกูลกัน และดํารงตําแหนงสายงานเริ่มตนจากระดับ ๒ และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานดานธุรการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ มาแลว 5 ป 7 เดือน
(วันที่ 20 เม.ย.44 – 3 ก.ค.60 โดยระยะเวลาตั้งแต 20 เม.ย.44 – 30 ก.ย.53 และ ตั้งแต 1 ส.ค.54 –
28 ก.พ.58 นํามานับรวมเปนระยะเวลาที่เ กี่ย วของเกื้อกูล ไดรอยละ 25 ตามหนังสือสํา นักงาน ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว25 ลงวั น ที่ 2 มี . ค.49) ผ า นการประเมิ น ผลงานจาก
คณะกรรมการและประเมิ น คุ ณลั กษณะบุคคลจากผูบังคับ บัญ ชาตามหลัก เกณฑที่กําหนด ใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ขั้น 22,490 บาท เลขที่ตําแหนง
เดิมและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 3 กรกฎาคม ๒๕60
4. อบต.หนองตาแตม ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้ง นางสาวพรรณพิลาศ
แกวคํา วุฒิ ศศ.บ. (รัฐศาสตร) ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ขั้น 21,500 บาท เลขที่
ตําแหนง 2๙-๓-01-3103-๐๐๑ สํานักงานปลัด อบต. ซึ่งไดดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจาก
ระดับ 3 และตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานดาน
วิเคราะหนโยบายและแผนหรืองานวิจัยจราจร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว 6 ป - เดือน (วันที่ 1 ก.ค.54–
12 ก.ค.60) ผ า นการประเมิ น ผลงานจากคณะกรรมการและประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะบุ ค คลจาก
ผูบังคับบัญชาตามหลักเกณฑที่กําหนดใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตําแหนง นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนชํานาญการ ขั้น ๒1,710 บาท เลขที่ตําแหนงเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕60
ขอระเบียบ
๑. หนัง สือ สํา นัก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๕
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระบบแทง
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจงซักซอมแนวทางการเลื่อนระดับ การ
ได รั บเงิ นประจํ าตํ าแหน งประเภทวิ ชาการ ระดั บชํานาญการในสายงานวิ ชาชีพ และการเบิ กจ ายเงิ น
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน กรณีการเลื่อนระดับครั้งแรกของตําแหนงแตละประเภทตําแหนง เชน
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การเลื่อนระดับประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงาน ไประดับชํานาญงาน ใหใชวิธีการประเมินผลงานโดยใช
หลักเกณฑการเลื่อนระดับนอกระดับควบของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๑ และระดับ ๒ และเทียบระดับ
ตําแหนงจากระบบซีเปนระบบแทงตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๐
ลงวัน ที ่ ๑๕ กัน ยายน ๒๕๕๘ เรื ่อ ง มาตรฐานทั ่ว ไปเกี ่ย วกับ อัต ราตํ า แหนง และมาตรฐานของ
ตําแหนง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอนุโลม
๒. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๐ ลงวัน ที่
๑๕ กัน ยายน ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัต ราตํา แหนงและมาตรฐานของตําแหนง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
การเลื่อนในระดับชํานาญงาน
ดํ ารงตํ าแหน งหรื อเคยดํ ารงตํ าแหน งสายงานเริ่ มต นจากระดั บ ๑/๒ และ
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยตองมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของตําแหนงที่
จะแตงตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
๑. ไมนอยกวา ๖ ป สําหรับผูมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยาง
อื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
๒. ไมนอยกวา ๕ ป สําหรับผูมีประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยาง
อื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
๓. ไมนอยกวา ๔ ป สําหรับผูมีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยาง
อื่นที่เทียบได ไม ต่ํากวานี้ในสาขาวิชาหรื อทางที่ตรงตามคุ ณสมบั ติ เฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
การเลื่อนในระดับชํานาญการ
ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงสําหรับสายงานเริ่มตนจากระดับ ๓ และ
ประเภทวิช าการระดับ ปฏิบั ติการ โดยตองมี ระยะเวลารวมกัน ในการปฏิ บัติ งานในลั กษณะงานของ
ตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
๑. ไมนอยกวา ๖ ป สําหรับผูมีปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
๒. ไมนอยกวา ๔ ป สําหรับผูมีปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
๓. ไมนอยกวา ๒ ป สําหรับผูมีปริญญาเอก หรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไม
ต่ํากวานี้ ในสาขาวิช าหรื อทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตํ าแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
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๓. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕
และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๑๙๐ การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนง
ที่กําหนด เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ในตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๑ และระดับ ๒ ....ฯลฯ
ขอ ๑๙๑ การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนง
ที่กําหนด เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ในตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๓ …..ฯลฯ
ความเห็นของฝายเลขาฯ
ฝายเลขานุการ ไดตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานสวนตําบลดังกลาวแลว
มีคุณสมบัติครบถวนทั้งระยะเวลาในการดํารงตําแหนง อัตราเงินเดือน และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ที่ใชในการเลื่อนระดับประกอบกับไดผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการประเมินผลงานแลว
จึงเห็นวา ผูขอเลื่อนระดับดังกลาวมีคุณสมบัติครบถวนสามารถเลื่อนระดับตามที่ขอความเห็นชอบได
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
4.4 เรื่องการยายพนักงานสวนตําบล

ผูชวยเลขานุการ
อบต.ชัยเกษม อําเภอบางสะพาน, อบต.ทับใต อําเภอหัวหิน และ อบต.ปากแพรก
อําเภอบางสะพานนอย ขอความเห็นชอบยายพนักงานสวนตําบลจากการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานได
จํานวน 7 ราย โดยฝายเลขานุการไดต รวจสอบคุณสมบัติของ นางภัทรานิษฐ เผาชู ผูส อบคัด เลือก
ไดใ นตํา แหนง นัก วิช าการเงิน และบัญ ชี อบต.ชัยเกษม ซึ่งไดรับคุณวุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา แลวไดหารือคุณวุฒิการศึกษา ไปยัง ก.อบต. 1 ราย โดย 6 ราย
ที่มีคุณสมบัติครบถวนมี ดังนี้
1. อบต.ชั ยเกษม ขอความเห็น ชอบยายพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนง
ตางสายงานจากการสอบคัด เลือกเปลี่ย นสายงานประเภททั่ว ไปใหดํา รงตําแหนงประเภทวิช าการ
จํานวน 4 ราย ดังนี้
1.1 นางสาวแพรวขวัญ สวางทั่ว วุฒิ บธ.ม. (การบัญชี) ตําแหนง เจาพนักงาน
พัสดุชํานาญงาน ขั้น 20,780 บาท เลขที่ ตําแหนง 29-3-04-4203-๐๐1 กองคลัง ผูสอบคัดเลือก
เปลี่ ย นสายงานตํ า แหน ง ประเภททั่ ว ไป เป น ตํ าแหน งประเภทวิ ชาการ ในตํ าแหน ง นั กวิ ชาการพั สดุ
ปฏิบัติการ ไดลําดับที่ ๑ ตามประกาศ อบต.ชัยเกษม ลงวันที่ 11 กรกฎาคม ๒๕60 ใหดํารงตําแหนง
นักวิช าการพัส ดุป ฏิบัติการ ขั้น 21,140 บาท เลขที่ตําแหนง 29-3-04-3203-๐๐1 กองคลัง
อบต.ชัยเกษม
1.2 นางสาวอุบล สํารวมใจ วุฒิ บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) ตําแหนง เจาพนักงาน
จัดเก็บรายไดชํานาญงาน ขั้น 20,360 บาท เลขที่ตําแหนง 29-3-04-4204-๐๐1 กองคลัง ผูสอบคัดเลือก
เปลี่ยนสายงานตําแหนงประเภททั่วไป เปนตําแหนงประเภทวิชาการ ในตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได
ปฏิบัติการ ไดลํ าดับที่ ๑ ตามประกาศ อบต.ชั ยเกษม ลงวั นที่ 11 กรกฎาคม ๒๕60 ใหดํารงตํ าแหน ง
นัก วิช าการจัด เก็บ รายไดป ฏิบัติก าร ขั้น 20,440 บาท เลขที่ตํา แหนง 29-3-04-3203-๐๐1
กองคลัง อบต.ชัยเกษม
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1.3 พ.จ.อ.นรชัย ปะมะโน วุ ฒิ วท.บ. (สาธารณสุข ชุม ชน) ตํา แหน ง
เจ าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน ขั้น 24,730 บาท เลขที่ตําแหนง 29-3-01-4601-๐๐1 สํานักงาน
ปลั ด อบต. ผู ส อบคั ด เลื อ กเปลี่ ย นสายงานตํ า แหน ง ประเภททั่ ว ไป เป น ตํ าแหน งประเภทวิ ชาการ
ในตํ าแหน ง นั กวิ ชาการสาธารณสุ ขปฏิบั ติการ ได ลําดับที่ ๑ ตามประกาศ อบต.ชั ยเกษม ลงวั นที่ 11
กรกฎาคม ๒๕60 ใหดํารงตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ขั้น 24,870 บาท เลขที่ตําแหนง
29-3-01-3601-๐๐1 สํานักงานปลัด อบต. อบต.ชัยเกษม
1.4 พ.จ.อ.พั ฒนชัย พงษา วุฒิ ร.บ. (บริห ารรัฐ กิจ) ตําแหนง เจ าพนักงาน
ธุ ร การปฏิ บั ติ ง าน ขั้ น 22,050 บาท (อยูร ะหวา งจัด ทํา คํา สั่ง เลื่อ นระดับ เปน ระดับ ชํา นาญงาน
ขั้ น 22,490 บาท) เลขที่ตําแหนง 29-3-01-4101-๐๐1 สํานักงานปลัด อบต. ผูสอบคัดเลือกเปลี่ยน
สายงานตําแหนงประเภททั่วไป เปนตําแหนงประเภทวิชาการ ในตําแหนง นักปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยปฏิบัติการ ไดลําดับที่ ๑ ตามประกาศ อบต.ชัยเกษม ลงวันที่ 11 กรกฎาคม ๒๕60 ใหดํารงตําแหนง
นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ขั้น 22,490 บาท (เมื่อเลื่อนระดับชํานาญงานแลวใหไดรับ
ในขั้น 22,600 บาท) เลขที่ตําแหนง 29-3-01-3810-๐๐1 สํานักงานปลัด อบต. อบต.ชัยเกษม
2. อบต.ทั บ ใต ขอความเห็ น ชอบย าย นายคั น ธสาร หมอนทอง วุ ฒิ รป.ม.
(รัฐประศาสนศาสตร) ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ขั้น 15,720 บาท
เลขที่ตําแหนง 29-3-01-4805-๐๐1 สํานักงานปลัด อบต. ผูสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานตําแหนง
ประเภททั่วไป เปนตําแหนงประเภทวิชาการ ในตําแหนง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
ไดลําดับที่ ๑ ตามประกาศ อบต.ทับใต ลงวันที่ 18 กรกฎาคม ๒๕60 ใหดํารงตําแหนง นักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ขั้น 15,840 บาท เลขที่ตําแหนง 29-3-01-3810-๐๐1 สํานักงาน
ปลัด อบต. อบต.ทับใต
3. อบต.ปากแพรก ขอความเห็นชอบยาย นางศศธร ทองพร วุฒิ บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ตําแหน ง เจ าพนักงานธุ รการชํ านาญงาน ขั้ น 20,780 บาท เลขที่ตําแหนง 29-3-01-4101-๐๐1
สํานักงานปลัด อบต. ผูสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานตําแหนงประเภททั่วไป เปนตําแหนงประเภทวิชาการ
ในตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ไดลําดับที่ ๑ ตามประกาศ อบต.ปากแพรก ลงวันที่ 28
มิถุน ายน ๒๕60 ใหดํารงตํา แหนง นัก วิเ คราะหน โยบายและแผนปฏิบัติการ ขั้น 21,140 บาท
เลขที่ตําแหนง 29-3-01-3103-๐๐1 สํานักงานปลัด อบต. อบต.ปากแพรก
ขอกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนัก งานสวนตําบลจังหวัด ประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๒๔
ตุลาคม ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๑๕๔ การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงอีกตําแหนงหนึ่ง ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในประเภท
และระดับเดียวกันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) กรณีการยายไปดํารงตําแหนงประเภทและระดับเดียวกันที่วางในแผน
อัตรากําลังสามป ผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
(2) กรณีการยายสับเปลี่ยนตําแหนงกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผูนั้น
ตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
ขอ 156 การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารง
ตําแหน งในสายงานและประเภทเดิ ม ใหสั่งยายไปแตงตั้ งใหดํ ารงตําแหนงในระดับเดิมและใหไดรับ
เงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ ตองเปนตําแหนงวางในแผนอัตรากําลังสามป หรือเปนการยายสับเปลี่ยนใน
ตําแหนงเดียวกัน
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ขอ 157 การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน หรือประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน ใหกระทํา
ไดในกรณีเปนตําแหนงประเภทและระดับเดียวกัน ใหสั่งยายไปดํารงตําแหนงสายงานอื่นนั้นในประเภท
และระดับเดียวกัน โดยใหไดรับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ พนักงานสวนตําบลผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นแตไมจําตองเปนผูไดป ฏิบัติร าชการเกี่ย วกับ งานนั้น หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมากอน และใหดําเนินการดังนี้ ฯลฯ
ขอ 158 กรณีการยายพนักงานสวนตําบลที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น และปจจุบัน
ไมไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป หากจะยายพนักงานสวนตําบลผูนั้นไป
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไปผูนั้นจะตองเปนผูที่สอบแขงขันหรือ
สอบคัดเลือกไดในตําแหนงซึ่งอยูในสายงานที่จะยายและบัญชีการสอบแขงขันไดหรือสอบคัดเลือกยังไม
ถูกยกเลิกดวย ฯลฯ
ความเห็นของฝายเลขาฯ
ฝา ยเลขาฯ ไดตรวจสอบแลว การยายเปลี่ยนสายงานพนักงานสว นตําบล
ดังกลาวขางตนพนักงานสวนตําบลดังกลาวมีคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครบถวน และ
เปนผูสอบคัดเลือกไดตามหลักเกณฑที่กําหนด ประกอบกับไดตรวจสอบแลว องคการบริหารสวนตําบลมี
ตําแหนงวางในตําแหนงที่ขอยายมีภาระคาใชจายตามแผนอัตรากําลังไมสูงเกินที่กฎหมายกําหนด จึงเห็น
ควรใหพนักงานสวนตําบลยายเปลี่ยนสายงานได
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕60

๔.5 เรื่องการโอนพนักงานสวนตําบล
ผูชวยเลขานุการ
อบต.ปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี, อบต.ทองมงคล อําเภอบางสะพาน และ
อบต.หินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน ขอความเห็นชอบโอนพนักงานสวนตําบล จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. อบต.ปากน้ําปราณ ขอความเห็น ชอบให นางสาวนพรัตน ก.ศรีสุว รรณ
ตํ า แหน ง ผู อํา นวยการกองการศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม (นักบริ ห ารงานการศึกษา ระดับ ตน )
ขั้น 36,310 บาท เลขที่ตําแหนง 2๙-๓-๐8-2107-๐๐๑ ซึ่งไดปฏิบัติงานใน อบต. มาแลว - ป 9 เดือน
(10 ต.ค.59) โอนไปดํ ารงตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริห ารงานการศึกษา ระดับตน )
ขั้น 36,310 บาท เลขที่ตําแหนง 28-2-๐8-2107-๐๐๑ เทศบาลตําบลบางเตย อําเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี โดย เทศบาลตําบลบางเตย ยินดีรับโอนพนักงานสวนตําบลดังกลาว และ อบต.ปากน้ําปราณ
ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน (หาประสบการณ)
2. อบต.ทองมงคล ขอความเห็นชอบให นางสาวศศิชา เนตรใจบุญ ตําแหนง
นายชางโยธาชํานาญงาน ขั้น 18,440 บาท เลขที่ตําแหนง 2๙-๓-๐5-4701-๐๐๑ กองชาง ซึ่งได
ปฏิบัติงานใน อบต. มาแลว - ป 9 เดือน (1 พ.ย.59) โอนไปดํารงตําแหนง นายชางโยธาชํานาญงาน
ขั้น 18,440 บาท เลขที่ตําแหนง 67-2-๐5-4701-๐๐2 เทศบาลตําบลขุนทะเล อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี โดย เทศบาลตํา บลขุ น ทะเล ยิ น ดี รั บ โอนพนั ก งานส ว นตํ า บลดั ง กล า ว และ
อบต.ทองมงคล ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน (ดูแลครอบครัว และหาประสบการณ)
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3. อบต.หินเหล็กไฟ ขอความเห็นชอบให นางสาวนฤมล หิมโสภา ตําแหนง
เจ า พนั ก งานธุ ร การชํ า นาญงาน ขั้ น 13,470 บาท เลขที่ ตํ า แหน ง 2๙-๓-๐6-4101-๐๐4
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ซึ่งไดปฏิบัติงานใน อบต. มาแลว 4 ป 5 เดือน (1 ก.พ.56) โอนไป
ดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ขั้น 13,470 บาท เลขที่ตําแหนง 32-3-๐1-4101-๐๐1
สํานักงานปลัด อบต. อบต.โคกมวง อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย อบต.โคกมวง ยินดี
รับ โอนพนักงานส วนตํ าบลดังกลาว และ อบต.หิน เหล็กไฟ ซึ่งเปน ตนสังกัดไมขัดของในการใหโ อน
(หาประสบการณ)
ขอกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อน ไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๑๖๔ การโอนพนักงานสวนตําบลจากองคการบริหารสวนตําบลหนึ่ง
ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสวนตําบล....ฯลฯ
ขอ ๑๗๕ ภายใตบังคับขอ ๑๖๔ เพื่อประโยชนแกราชการ....ฯลฯ
ความเห็นของฝายเลขาฯ
ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบแลว การโอนของพนักงานสวนตําบลดังกลาว ผูขอโอน
ได ยื่ น คํ า ร องขอโอนด ว ยความสมั ครใจ ประกอบกับ ตน สังกัดยิน ดีใหโ อนโดยรับ รองวาการโอนไม มี
ผลกระทบตอการปฏิบัติงานของ อบต. และ เทศบาล/อบต. ที่รับโอนมีตําแหนงวางยินดีรับโอน จึงเห็น
ควรใหโอนไดตามความประสงค
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 26 กรกฎาคม 2๕60
๔.6 เรื่องการรับโอนขาราชการประเภทอื่น มาบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล
ผูชวยเลขานุการ
อบต.ทับใต อําเภอหัวหิน ขอความเห็นชอบรับโอน นางธัญญพัทธ รัฐพงศกิตติกร
วุฒิ ปวช. (การบัญชี) ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ขั้น 28,260 บาท
เลขที่ตําแหนง 794 กองสงเสริมการคาสินคาเกษตร 1 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย มาดํารงตําแหนง
เจา พนัก งานธุร การชํ า นาญงาน ขั ้น 27,960 บาท เลขที ่ตํ า แหนง ๒๙-๓-๐1-4101-๐๐3
สํานักงานปลัด อบต. อบต.ทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย อบต.ทับใต ยินดีรับโอน
ขาราชการพลเรือนดังกลาว และกรมการคาภายใน ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน (ผูขอโอน
ประสงคหาประสบการณในการปฏิบัติงาน โดย อบต.พิจารณาแลวผูขอโอนมีความรูและประสบการณ
ในงานธุรการมาเปนเวลานาน และตําแหนงเจาพนักงานธุรการ สํานักงานปลัด อบต. เปนตําแหนงวาง)
ขอกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคี รีขันธ เรื่อง
หลั กเกณฑ และเงื่อนไขเกี่ ยวกั บการบริหารงานบุ คคลของพนักงานส วนตําบล ลงวันที่ ๒๔ ตุ ลาคม ๒๕๔๕
และที่แกไขเพิ่มเติม
ข อ ๑๘๐ ในกรณีอ งค การบริห ารสว นตํ าบลมี เหตุผ ลและความจํา เป น
อยางยิ่ง เพื่อประโยชนแกราชการองคการบริหารสวนตําบลอาจขอรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือ
ขาราชการประเภทอื่นที่ไมใชขาราชการการเมืองหรือขาราชการวิสามัญ ที่มีความประสงคจะขอโอนมา
แตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบลในตําแหนงผูปฏิบัติงาน ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ฯลฯ
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ขอ ๑๘๑ การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่นหรือการรับโอนขาราชการ
ประเภทอื่นมาบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบลตามขอ ๑๗๙ และขอ ๑๘๐ ใหประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งใหรับโอนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสวน
ตําบลแลวใหมีหนังสือแจงการรับโอนใหสวนราชการสังกัดเดิมของผูที่จะโอนออกคําสั่งใหผูนั้นพนจาก
ตําแหนงและหนาที่ ทั้งนี้ใหกําหนดวันที่ในคําสั่งรับโอนและคําสั่งใหพนจากตําแหนงเปนวันเดียวกัน
การออกคํ า สั่ ง รั บ โอนและแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ในองค ก ารบริ ห าร
สวนตําบลตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ใหความเห็นชอบกอน
ขอ ๑๘๒ การรับโอนพนักงานส วนทองถิ่นอื่น หรือการรับโอนขาราชการ
ประเภทอื่นมาบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบลตองอยูภายใตหลักเกณฑ ฯลฯ
ความเห็นของฝายเลขาฯ
ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบแลว การรับโอนขาราชการพลเรือนสามัญดังกลาว ผูขอ
โอนได ยื่ น คํ า ร อ งขอโอนด ว ยความสมั ค รใจ และตํ า แหน ง ที่ รั บ โอนเป น ตํ า แหน ง ว า ง ประกอบกับ
หนวยงานตนสังกัดยินดีใหโอน และ อบต. ที่จะรับโอนมีเหตุผลความจําเปนยินดีรับโอน โดยมีภาระ
คา ใชจายไมเ กิน ที่ก ฎหมายกําหนด และผูข อโอนยิน ยอมลดเงิน เดือนมารับ ในขั้น ใกลเ คีย งที่ไ มสูง
กวานระดับชํานาญงาน จึงเห็นควรใหรับโอนไดตามความประสงค
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕60
๔.7 เรื่อง พนักงานจางขอลาออกจากราชการ
ผูชวยเลขานุการ
อบต.ทองมงคล อบต.กําเนิด นพคุณ อําเภอบางสะพาน, อบต.หนองตาแต ม
อําเภอปราณบุรี และ อบต.หวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน ขอความเห็นชอบใหพนักงานจางลาออกจาก
ราชการ จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. อบต.ทองมงคล ขอความเห็ น ชอบให นางสาวณั ฐ กานต กั ง วานพณิ ช ย
พนั ก งานจ า งตามภารกิ จ ตํ า แหน ง ผูช ว ยเจ าพนัก งานพัส ดุ คา ตอบแทน ๑1,730 บาท กองคลั ง
ขอลาออกจากราชการ เนื่ องจากไมมีความกาวหนา ตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือ
ขอลาออก วันที่ 30 มิถุนายน ๒๕60)
2. อบต.กําเนิดนพคุณ ขอความเห็นชอบใหนายรัชกฤต พิมสอ พนักงานจางตาม
ภารกิ จ ตํ า แหน ง ผู ช ว ยนายช า งโยธา คาตอบแทน 9,780 บาท กองชาง ขอลาออกจากราชการ
เนื่องจากบรรจุเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ 27 กรกฎาคม ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออก
วันที่ 5 กรกฎาคม ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตใหยื่นหนังสือลาออกลวงหนานอยกวา ๓๐ วันได)
3. อบต.หนองตาแตม ขอความเห็ น ชอบให วา ที่ร อยตรีห ญิง วาสนา มี เย็ น
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผู ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย คาตอบแทน ๑1,870 บาท กอง
การศึ กษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม ขอลาออกจากราชการ เนื่ องจากบรรจุ รับ ราชการ ตั้ งแต วั นที่ 1
สิงหาคม ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออก วันที่ 13 กรกฎาคม ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตใหยื่นหนังสือ
ลาออกลวงหนานอยกวา ๓๐ วันได)
4. อบต.หวยสัตวใหญ ขอความเห็นชอบใหนางสาวศิริพรรณ หุนชื่น พนักงานจาง
ตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล คาตอบแทน 16,540 บาท กองคลัง ขอลาออกจาก
ราชการ เพื่ อไปประกอบธุ รกิ จส วนตั ว ตั้งแต วันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๖๐ (ยื่ นหนั งสื อขอลาออก วันที่ 3
กรกฎาคม ๒๕60 )
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ขอระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนัก งานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗
ขอ ๕๕ ในสัญญาจาง พนักงานผูใดประสงคจะลาออกใหยื่น หนังสือขอ
ลาออกตอ นายก อบต....ฯลฯ
๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
ขอ ๕ พนักงานสวนตําบลออกจากราชการเมื่อ
(๓) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออก...ฯลฯ
ขอ ๒๔ พนักงานสวนตําบลผูใดประสงคจะลาออกจากราชการใหยื่นหนังสือ
ขอลาออกตอ นายก อบต. ....ฯลฯ
ความเห็นของฝายเลขาฯ
ฝายเลขา ฯ ไดตรวจสอบแลวการลาออกดังกลาวไดปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด นายก อบต. ไดอนุญาตใหลาออกได และพนักงานจางดังกลาวไมอยูระหวางถูกสอบสวนทาง
วินัย หรือตองหาคดีอาญา หรือมีหนี้สินในทางราชการผูกพันกับตนสังกัด จึงเห็นควรใหลาออกไดตามที่
นายก อบต. อนุญาต
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.8 เรื่อง การจางพนักงานจาง และการตอสัญญาจางพนักงานจาง ขององคการ
บริหารสวนตําบล
ผูชวยเลขานุการ
อบต.ทั บใต อบต.บึ งนคร อบต.หนองพลั บ อบต.ห วยสั ตว ใหญ อํ าเภอหั วหิ น,
อบต.สามร อยยอด อบต.ศิ ลาลอย อํ าเภอสามร อยยอด, อบต.นาหู กวาง อบต.อ าวทอง อําเภอทับสะแก,
อบต.ปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี และ อบต.เกาะหลัก อําเภอเมืองฯ ขอความเห็นชอบจางพนักงาน
จาง จํานวน 29 ราย ดังนี้
๑. อบต.ทับใต ขอความเห็นชอบจางพนักงานจาง จํานวน 10 ราย ดังนี้
1.1 ขอความเห็ นชอบจ าง นางสาวโสภา น้ํ ากลั่ น วุ ฒิ บธ.บ. (การบั ญ ชี )
เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ อัตราคาจาง 11,5๐๐ บาท กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม (จางใหม)
1.2 ขอความเห็นชอบจาง นางสาวไพลิน ตรีเพชรศรี วุฒิ บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ซึ่งเปนคุณวุฒิที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรองใหบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการครูหรือพนักงานครูได
เปน พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการศึกษา อัตราคาจาง 15,0๐๐ บาท กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม (จางใหม)
1.3 ขอความเห็ น ชอบจ า ง นางสาวสุ ภั ท รตรา บั ว จั น ทร วุ ฒิ ศศ.บ.
(การโรงแรม) เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน อัตราคาจาง 15,0๐๐ บาท
กองสวัสดิการสังคม (จางใหม)
1.4 ขอความเห็นชอบจาง นายทองใบ พิลากุล วุฒิ ป.6 เปนพนักงานจางทั่วไป
ตําแหนง พนักงานดับเพลิง อัตราคาจาง 9,0๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (จางใหม)
1.5 ขอความเห็นชอบจาง นายอนุสรณ เอี่ยมศิริ วุฒิ ม.3 เปนพนักงานจางทั่วไป
ตําแหนง พนักงานดับเพลิง อัตราคาจาง 9,0๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (จางใหม)
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1.6 ขอความเห็นชอบจาง นางสาวประไพพิมพ น้ํากลั่น วุฒิ ป.6 เปนพนักงานจาง
ทั่วไป ตําแหนง แมบาน อัตราคาจาง 9,0๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (จางใหม)
1.7 ขอความเห็นชอบจาง นายอาทิตย ขุนประเสริฐ วุฒิ ม.6 เปนพนักงานจาง
ทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถยนต อัตราคาจาง 9,0๐๐ บาท กองคลัง (จางใหม)
1.8 ขอความเห็นชอบจาง นายอุดมพร ดอกจั นทร วุฒิ ม.6 เป นพนั กงานจาง
ทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถยนต อัตราคาจาง 9,0๐๐ บาท กองชาง (จางใหม)
1.9 ขอความเห็นชอบจาง นางสาวสุกัญญา ขุนประเสริ ฐ วุฒิ ทล.บ. (เทคโนโลยี
การโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง) เปนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป อัตราคาจาง 9,0๐๐ บาท
กองชาง (จางใหม)
1.10 ขอความเห็นชอบจาง นางสาวกานติมา ขุนประเสริฐ วุฒิ ม.6 เปนพนักงาน
จางทั่วไป ตําแหนง คนงานทัว่ ไป อัตราคาจาง 9,0๐๐ บาท กองชาง (จางใหม)
2. อบต.สามร อ ยยอด ขอความเห็ นชอบปรับปรุ งตําแหนงพนักงานจางทั่วไป
ตําแหนง คนงานประจํารถบรรทุกขยะ เปนพนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหนง คนงานประจํา
รถบรรทุกขยะ และจาง นายนฤเทพ เลือดแดง วุฒิ ม.6 มีประสบการณในการจัดเก็บขยะไมนอยกวา 5 ป ซึ่ง
ผ า นการประเมิ น บุ ค คลเพื่ อ แต ง ตั้ ง เป น พนั ก งานจ า งตามภารกิ จ (ทั ก ษะ) ตํ า แหน ง คนงานประจํ า
รถบรรทุกขยะ อัตราคาจาง 9,400 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
3. อบต.นาหู ก วาง ขอความเห็ นชอบจ าง นางสาวสุ ชั ญญา มานพ วุ ฒิ ปวส.
(คอมพิว เตอรธุร กิจ) และไดศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร มาแลว ๖ หนวยกิต เป นพนักงานจางตามภารกิ จ
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัตราคาจาง 11,5๐๐ บาท กองชาง (ทดแทนคนเดิม)
4. อบต.ศิ ล าลอย ขอความเห็ น ชอบจ า ง นายกิ ต ติ ธั ช ชู ด อกไม วุ ฒิ ปวช.
(เครื่ อ งกล) มี ห นั ง สื อ รั บ รองประการณ ก ารในการขั บ รถยนต ไ ม น อ ยกว า 5 ป เป น พนั ก งานจ า ง
ตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ํา) อัตราคาจาง 9,4๐๐ บาท
สํานักงานปลัด อบต. (ทดแทนคนเดิม)
5. อบต.บึงนคร ขอความเห็นชอบจางพนักงานจาง จํานวน 2 ราย ดังนี้
5.1 ขอความเห็นชอบจาง นายอนุวัต ประทุม วุฒิ ปวช. (ชางยนต) มีหนังสื อ
รับรองประการณการในการขับรถยนตไมนอยกวา 5 ป เปนพนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหนง
พนักงานขับรถยนต อัตราคาจาง 9,4๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (ทดแทนคนเดิม)
5.2 ขอความเห็นชอบจาง นางสาวกิตติพร ศิริเชษฐ วุฒิ ปวช.(พณิชยการ)
และไดศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาแลว ๖ หนวยกิต เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวย
เจาพนักงานธุรการ อัตราคาจาง 9,4๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (ทดแทนคนเดิม)
6. อบต.เกาะหลัก ขอความเห็นชอบจางพนักงานจาง จํานวน 2 ราย ดังนี้
6.1 ขอความเห็นชอบจาง นายเฉลิมพร ขาวสะอาด วุฒิ ปวส. (ชางกอสราง)
เปนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป อัตราคาจาง 9,0๐๐ บาท กองชาง. (จางใหม)
6.2 ขอความเห็นชอบจาง นายสุพจน การรุงเรือง วุฒิ ปวส. (ชางกอสราง)
เปนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป อัตราคาจาง 9,0๐๐ บาท กองชาง. (จางใหม)
7. อบต.หนองพลับ ขอความเห็นชอบจางพนักงานจาง จํานวน 5 ราย ดังนี้
7.1 ขอความเห็นชอบจ าง นายชุ มสาย วงศ ทองแท วุ ฒิ ป.4 มี ห นังสื อรับ รอง
ประการณการในการขับรถยนตไมนอยกวา 5 ป เปนพนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหนง พนักงาน
ขับรถยนต อัตราคาจาง 9,4๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (ทดแทนคนเดิม)
7.2 ขอความเห็นชอบจาง นางสาวนภาพร ใกลชิด วุฒิ ปวส.(การบัญชี)
เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ อัตราคาจาง 11,5๐๐ บาท กองคลัง
(ทดแทนคนเดิม)
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7.3 ขอความเห็นชอบจาง นางสาวสุภาพร ปรีเปรม วุฒิ ปวช.(การบัญชี)
เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี อัตราคาจาง 9,4๐๐ บาท
กองคลัง (ทดแทนคนเดิม)
7.4 ขอความเห็ น ชอบจ า ง นางสาวเกศริ น อ่ํ า ระมาตร วุ ฒิ ปวส.
(การจั ดการทั่ ว ไป) เป น พนั กงานจ างตามภารกิ จ ตํ าแหน ง ผู ช ว ยเจ า พนั กงานพั ฒ นาชุ ม ชน อั ต รา
คาจาง 11,5๐๐ บาท กองสวัสดิการสังคม (ทดแทนคนเดิม)
7.5 ขอความเห็นชอบจาง นางสาวอนุสสรา เกิดชะนะ วุฒิ บธ.บ.(การจัดการ)
และไดศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาแลว ๖ หนวยกิต เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวย
เจาพนักงานธุรการ อัตราคาจาง 11,5๐๐ บาท กองชาง (ทดแทนคนเดิม)
8. อบต.ปากน้ําปราณ ขอความเห็นชอบจางพนักงานจาง จํานวน 3 ราย ดังนี้
8.1 ขอความเห็นชอบจาง นางสาวสิริมา แสงชูตระกูล วุฒิ ศศ.บ.(อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว) เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ อัตราคาจาง 11,5๐๐ บาท
สํานักงานปลัด อบต. (ทดแทนคนเดิม)
8.2 ขอความเห็นชอบจาง นางสาวกานดา เชิดฉิ่ง วุฒิ ปวช.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหน ง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ อัตราคาจาง 9,4๐๐ บาท กองคลั ง
(ทดแทนคนเดิม)
8.3 ขอความเห็นชอบจาง นายปญญา หอมชวน วุฒิ บธ.บ.(คอมพิวเตอร
ธุรกิจ) มีหนังสือรับรองประการณการในการขับรถยนตไมนอยกวา 5 ป เปนพนักงานจางตามภารกิจ
(ทักษะ) ตําแหนง พนักงานขับรถยนต อัตราคาจาง 9,4๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (ทดแทนคนเดิม)
9. อบต.หวยสัตวใหญ ขอความเห็นชอบจางพนักงานจาง จํานวน 3 ราย ดังนี้
9.1 ขอความเห็ นชอบจ าง นางสาววิ ไลพร ชื่ นอารมณ วุ ฒิ ปวช.(การบัญชี )
และไดศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาแลว ๖ หนวยกิต เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวย
เจาพนักงานธุรการ อัตราคาจาง 9,4๐๐ บาท กองคลัง (จางใหม)
9.2 ขอความเห็นชอบจาง นางสาวศิริ ทิพย นันทวิสุ ทธิ์ วุ ฒิ ปวส.(คหกรรม)
เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานศูนยเยาวชน อัตราคาจาง 11,5๐๐ บาท
กองสวัสดิการสังคม (จางใหม)
9.3 ขอความเห็นชอบจาง นายธาดา เทพสุริ วุฒิ ม.6 เปนพนักงานจาง
ทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป อัตราคาจาง 9,0๐๐ บาท กองชาง (จางใหม)
10. อบต.อางทอง ขอความเห็นชอบจาง นางสาวอรดี สีสด วุฒิ บธ.บ.(การจัดการ
ทั่วไป) มีห นังสือรับรองประสบการณในการดูแลเด็กมาไมนอยกวา 5 ป เปนพนักงานจางตามภารกิ จ
ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก อัตราคาจาง 9,4๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (ทดแทนคนเดิม)
ขอกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนัก งานสวนตํา บลจังหวัด ประจวบคี รีขัน ธ เรื่อ ง
หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗
ขอ 6 การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของพนักงาน
จางตามขอ 5 ใหเปนไปดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ ใหใชลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ของพนักงานสวนตําบล หรือขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม เวนแตพนักงานจางที่เปนงานที่ตองใชทักษะ
เฉพาะของบุคคลซึ่งมิไดผานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเปนการเฉพาะ ผูนั้นจะตองเปนผูที่
มีความรู ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา 5 ป
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ทักษะของบุคคลที่กําหนดในวรรคแรก จะตองสามารถพิสูจนใหเห็นถึงความมี
ทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจางหรือหนวยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได
ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลดวยการทดลองปฏิบัติ
ข อ ๙ การจ างพนั กงานจ า งจะต องได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลกอน....ฯลฯ
ขอ ๒๐ วรรคสาม
ในกรณีที่มีผูผานการเลือกสรรมากกวาจํานวนอัตราวาง และภายหลังมีอัตรา
วางในงานเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคลที่
มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได นายกองคการบริหารสวนตําบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ก็อาจพิจารณาจัดจางผูผานการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรที่ยังไม
หมดอายุก็ได
ความเห็นของฝายเลขาฯ
ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบคุณสมบัติและกระบวนการสรรหาพนักงานจางดังกลาว
แลวมีความเห็นดังนี้
1. พนั ก งานจ า งที่ ข อจ า ง มี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต อ งครบถ ว นตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะ
ตําแหนงที่ขอจาง ตําแหนงที่ขอจางเปนตําแหนงวางตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป ของ อบต. และ อบต. มี
คาใชจายดานบุคคลที่คิดคํานวณรวมทุกตําแหนงตามแผนอัตรากําลังป 2560แลวไมเกินรอยละ ๔๐
ตามที่ กฎหมายกํ า หนด จึ งเห็ น ควรให อบต. ดัง กลา ว จ างพนัก งานจา งได ตามที่เ สนอขอตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2558-2560) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 จํานวน 28 ราย ยกเวนการจาง
พนักงานจางของ อบต.อางทอง
2. สํ า หรั บ การจา งพนัก งานจ างของ อบต.อ างทอง ตรวจสอบแลว ปรากฏว า
อบต.อางทอง ประกาศรับสมัครพนักงานจางประเภทภารกิจ ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก โดยกําหนด
คุณสมบัติไมถูกตอง กลาวคือ
1) กําหนดคุณวุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ โดยจะพิจารณา
จากบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรีการศึกษาอื่น ปริญญาตรีสาขา
อื่น ๆ อนุปริญญา เปนกรณีพิเศษ
2) จะตองมีความรูความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา 5 ป ฯ
ซึ่งการกําหนดคุณสมบัติตาม 1) เปนการกําหนดในลักษณะทําใหเกิดความไม
เปนธรรมกับการสรรหาในระบบคุณธรรม แมวาเมื่อดูการกําหนดคุณสมบัติตาม 2) ประกอบการกําหนด
อัตราคาจางที่ตองการจะมีเจตนารับผูที่มีประสบการณในการดูแลเด็กมาไมนอยกวา 5 ป โดยใหไดรับ
คาจาง 9,400 บาท ก็ตาม แตเมื่อการสรรหามีผูสมัครเขารับการสรรหา จํานวน 12 คน และมีผูสอบ
ไดขึ้นบัญชีไว 4 คน จึงเห็นวาเปนกระบวนการสรรหาที่ไมชอบดวยกฎหมายในระบบคุณธรรม จึงเห็น
ควรไมเห็นชอบให อบต.อางทอง จางพนักงานจางตามที่ขอความเห็นชอบ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหจางพนักงานจาง จํานวน 28 ราย ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕60
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ตามแผนอัตรากําลังสามป 2558-2560 สําหรับการจางพนักงานจางของ
อบต.อางทอง จํานวน 1 ราย ใหฝายเลขาฯ ประสานกับ อบต.อางทอง เพื่อขอทราบเหตุผลในการกําหนด
คุณสมบัติในการสรรหาไมถูกตองแลวนําเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งถัดไป
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สวนที่ ๒ การตอสัญญาจางพนักงานจาง
ผูชวยเลขานุการ
อบต.ไชยราช อําเภอบางสะพานนอย ขอความเห็นชอบตอสัญญาจางพนักงานจางตาม
ภารกิ จ ที่ สั ญ ญาจ า งจะสิ้ น สุ ด ในวั น ที่ 31 กรกฎาคม 2560 และ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลได
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางที่ขอตอสัญญาจางในครั้งนี้แลวปรากฏวามีผลการปฏิบัติเฉลี่ย
ยอนหลัง ๒ ป ไมต่ํา กว า ระดั บ ดี และ อบต. ยั ง คงมี ภ ารกิ จ ที่ ต อ งดํา เนิ น การในตํา แหน ง ที่ ข อต อ
สั ญ ญาจ า ง จํา นวน 1 ราย ดังนี้
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
สังกัด

1

นายสิทธิเดช จั่นแกว
ตําแหนง พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา
(เครื่องจักรกลขนาดเบา)
คาตอบแทน 11,390 บาท
สังกัด สํานักงาน ปลัด อบต.

คุณวุฒิ
ม.6

คะแนน
ขอตอสัญญาจาง
ประเมินเฉลี่ย
หมายเหตุ
ตั้งแตวนั ที่...ถึง….
ยอนหลัง 2 ป
87.40
1 ส.ค.2560 - - การตอสัญญาจาง พนัก งานที่
96.80
30 ก.ย.2563
ไดรับการตอสัญ ญาตองมีผลการ
ปฏิบัติงานเฉลี่ยยอนหลัง ๒ ป ไม
ต่ํ ากว าระดั บดี (ยกเว นการจ าง
พนักงานจางในปแรก) และ อบต.
ยังคงมีภารกิจที่ตองดําเนินการใน
ตําแหนงที่ขอตอสัญญาจาง
- อบต. ได ป ระเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านแล ว พนั ก งานจ า ง
ดังกลาวผานเกณฑประเมิน

ขอกฎหมาย
๑. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส วนตํ า บลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ เรื่ อ ง
หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๙ การจางพนักงานจางจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลกอนจึงทําสัญญาได โดยพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษใหทําเปน
สัญญาจางไมเกินคราวละสี่ป สําหรับพนักงานจางทั่วไปใหทําสัญญาจางไมเกินคราวละหนึ่งปหรือตาม
โครงการที่มีกําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดไว โดยอาจมีการตอสัญญาได ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและ
ความจําเปนของแตละองคการบริหารสวนตําบล
ขอ 39 วรรคหก
ในแต ล ะรอบการประเมิ น ให องคก ารบริห ารสว นตําบลนําผลคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางมาจัดกลุมตามผลคะแนนเปน 5 ระดับ คือ ดีเดน ดีมาก ดี
พอใช ปรับปรุง โดยกําหนดชวงคะแนนประเมินของแตละระดับผลการประเมิน ดังนี้
ดีเดน ตั้งแตรอยละ
95 ถึง 100
คะแนน
ดีมาก ตั้งแตรอยละ
85 แตไมถึงรอยละ 95 คะแนน
ดี ตั้งแตรอยละ
75 แตไมถึงรอยละ 85 คะแนน
พอใช ตั้งแตรอยละ
65 แตไมถึงรอยละ 75 คะแนน
ปรับปรุง นอยกวารอยละ 65
คะแนน
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ดําเนินการดังนี้

ขอ ๔๔ กรณีที่จะมีการตอสัญญาจางพนักงานจาง ใหองคการบริหารสวนตําบล

(1) องคการบริหารสวนตําบลจะตองมีกรอบอัตรากําลังของพนักงานจาง
จึงจะสามารถดําเนินการตอสัญญาจางได
(2) องค การบริ หารส วนตํ าบลจะตองมีหลักฐานโดยละเอี ยดชั ดเจนที่ แสดงว า
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการที่ดําเนินการอยูนั้น ยังคงมีการดําเนินการตอและจําเปนตองใชพนักงานจาง
ปฏิบั ติงานตอไป หากองค การบริ หารสวนตําบลไม มีแผนงานหรือโครงการที่จํ าเป นตองปฏิ บัติ หรือไม มี
หลักฐานแสดงโดยชัดเจน ใหเลิกจางพนักงานจาง แตตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
(3) ให นํ า ผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานจ า งผู นั้ น มา
ประกอบการพิจารณาในการตอสัญญาจาง โดยผูที่ไดรับการพิจารณาใหตอสัญญาจาง จะตองมีผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยยอนหลัง ๒ ป ไมต่ํากวาระดับดี ทั้งนี้ การตอสัญญาจางใหผูบังคับบัญชาทํา
ความเห็นเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลเพื่อพิจารณาสั่งจาง โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
๒. หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐
สํ า นั กงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ได ซัก ซ อ มเกี่ ย วกั บ การต อ สั ญ ญาจ า ง
พนักงานจางตามภารกิจ ดังนี้
๑. กรณีการตอสัญญาจางพนักงานจางตามภารกิจที่ผานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานนั้นจะตองใชผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ไดรับไมต่ํากวาระดับดี มาประกอบการพิจารณา
ในการตอสัญญาจางใหเปนไปตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ทั้งนี้ ในการพิจารณา
การตอสัญญาจางพนักงานจาง (คนเดิม) วาจะใหมีผลตั้งแตเมื่อไร นั้น ควรพิจารณา ดังนี้
(๑) หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอเรื่องตอสัญญาจางให ก.จ.จ. ,
ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด กอนวันที่ ๑ ตุลาคม ควรพิจารณาใหตอสัญญาจางไดตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม
(๒) หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอเรื่องตอสัญญาจางให ก.จ.จ. , ก.ท.จ.
และ ก.อบต.จังหวัด หลังวันที่ ๑ ตุลาคม แตขอเท็จจริงปรากฏวาพนักงานจางผูนั้นปฏิบัติหนาที่ตอเนื่องมา
โดยตลอด ถึ งแม สั ญญาจ างจะสิ้ นสุ ดลงก็ ตาม ให พิจารณาต อสั ญญาจ างตั้ งแตวั นที่ ๑ ตุลาคม เพื่ อให
สอดคลองกับมาตรา ๕๘๑ ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙)
(๓) หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอเรื่องตอสัญญาจางให ก.จ.จ. ,
ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด หลังวันที่ ๑ ตุลาคม และพนักงานจางมิไดอยูปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่
สิ้นสุดสัญญาจางถึงวันที่ ก.จ.จ. , ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด พิจารณา ก็เปนดุลยพินิจของ ก.จ.จ. ,
ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ในการพิจารณาตอสัญญาจางผูนั้น
๒. สําหรับพนักงานจางตามภารกิจ ที่ปฏิบัติหนาที่ดูแลเด็กเล็กซึ่งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับการถายโอน นั้น หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําสัญญาจางบุคคลที่ถูกจางนั้น ก็ตอง
ปฏิบัติหนาที่และไดรับสิทธิประโยชน ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ดังนั้น พนักงานจางผูนั้น
ก็มีสิทธิที่จะไดรับการเลื่อนคาตอบแทน เชนเดียวกับพนักงานจางตําแหนงอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ฝายเลขานุการ ไดพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานจางที่ อบต.
เสนอขอตอสัญญาจางแลวมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ขอตอสัญญาจาง
และ อบต. ไดประเมินการปฏิบัติงานแลวมีผลการประเมินเฉลี่ยยอนหลัง ๒ ป ไมต่ํากวาระดับดี โดย
อบต. ยังมีภารกิจที่ตองปฏิบัติในตําแหนงดังกลาวอยูตามประกาศหลักเกณฑ ขอ 44 จึงเห็นควรให
อบต.ไชยราช ตอสัญญาจางได ตามกรอบระยะเวลาของแผนอัตรากําลัง 3 ป พ.ศ.2558-2560
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
พ.ศ.2558-2560

เห็นชอบใหตอสัญญาจางพนักงานจางได ตามกรอบระยะเวลาของแผนอัตรากําลัง 3 ป

๔.9 เรื่ องการบรรจุและแตงตั้งผูไ ดรับการคัดเลือกกรณีมีเ หตุพิเ ศษโดยไมตอง
สอบแขงขันเปนพนักงานสวนตําบล
ผูชวยเลขานุการ
อบต.หนองตาแตม อําเภอปราณบุรี รายงานขอความเห็นชอบบรรจุและแตงตั้ง
ว า ที่ ร อ ยตรี ห ญิ ง วาสนา มี เ ย็ น วุ ฒิ ศษ.บ.(การศึ ก ษาปฐมวั ย ) มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู
เลขที่ 59109000485575 ปฏิบัติงานในตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็กซึ่งจางจากงบประมาณเงิน
อุดหนุนของรัฐมาแลวไมนอยกวา ๓ ป และปฏิบัติงานใน อบต. ปจจุบันไมนอยกวา 1 ป และผานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑที่กําหนด เปนผูไดรับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ โดยไมตอง
สอบแขงขันสําหรับพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา เพื่อบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานครูองคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บลตํ า แหน งครู ผู ดูแ ลเด็ก ลํา ดับ ที่ 1 ตามประกาศ อบต.หนองตาแต ม ลงวัน ที่ 12
กรกฎาคม ๒๕60 เปนพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐038 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองตาเมือง กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.หนองตาแตม
ขอกฎหมาย
๑. พระราชบัญญัติระเบียบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
มาตรา ๑๕ การออกคําสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน
การรับโอน การเลื่อนระดับ .... แตสําหรับการออกคําสั่งแตงตั้งและการใหขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดพนจากตําแหนงตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกอนฯลฯ
มาตรา ๒๕ วรรค ๗ ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒
มาตรา ๑๔ และ มาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
ดวย โดยอนุโลม ฯลฯ
๒. ประกาศคณะกรรมการพนัก งานสว นตํา บลจัง หวัด ประจวบคีรีขัน ธ
เรื่อ ง หลัก เกณฑเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมตองสอบแขงขันสําหรับพนักงานจางที่
ปฏิบัติห นา ที ่ใ นสถานศึก ษาเพื่อ บรรจุแ ละแตง ตั้ง เปน พนัก งานครูอ งคก ารบริห ารสว นตํา บล
พ.ศ.2558
4. การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปน
พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลตําแหนงครูผูดูแลเด็ก และหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในกรณีองคการบริหารสวนตําบลมีตําแหนงครูผูดูแลเด็ก หรือตําแหนง
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวาง นอกจากการดําเนินการสรรหาดวยวิธีการอื่นๆ แลว องคการบริหารสวน
ตําบลอาจดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาวดวยวิธีการคัดเลือกกรณี
มีเหตุพิเศษที่ไมตองสอบแขงขัน โดยมีหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการ ดังนี้
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4.1 คุณสมบัติผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ
(1) เป นพนั กงานจ างขององคการบริหารสวนตําบล ตําแหนงผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก และหรือผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และหรือผูดูแลเด็ก ซึ่งจัดจางโดยงบประมาณเงิน
อุดหนุนจากรัฐและหรือจากเงินรายไดขององคการบริหารสวนตําบลและหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป นับถึงวันรับสมัคร ทั้งนี้ จะตองปฏิบัติหนาที่ ณ องคการบริหารสวนตําบล
ที่ดํารงตําแหนงอยูปจจุบันติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันรับสมัคร และ
(2) เป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและไม มี ลั ก ษณะต อ งห า ม ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
เบื้องตนสําหรับพนักงานสวนตําบล ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2544 และ
(3) เปนผูที่มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะบรรจุ
แต งตั้ง (ตําแหน งครูผู ดู แลเด็ กหรื อตําแหนงหั วหนาศูนย พัฒนาเด็ กเล็ก แล วแตกรณี ) ตามมาตรฐาน
ตําแหนงที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด และ
(4) เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการ
ประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาที่สอน และ
(5) เป น ผู ผ า นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ตามแบบประเมิ น ที่
คณะกรรมการกลางพนั กงานสวนตํ าบลกําหนด โดยคณะกรรมการที่นายกองคการบริหารสวนตําบล
แตงตั้ง
ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบคุณสมบัติแลว ผูไดรับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ
โดยไมตองสอบแขงขันแลวมีคุณสมบัติครบถวนในตําแหนงที่ขอบรรจุ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ ๒6 กรกฎาคม 2560
๔.10 เรื่อง การประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูดํารง
ตําแหนงครูผูดูแลเด็กกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู
ผูชวยเลขานุการ
อบต.หวยทราย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ รายงานขอความเห็นชอบแตงตั้ง
ผูผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูดํารงตําแหนงครูผูดูแลเด็ก กอน
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู จํานวน 1 ราย ดังนี้

ลําดับ
ที่

๑

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/อัตราเงินเดือน
สังกัด/ตําแหนงเลขที่

นางธิรดา สุขเกลอ
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
อันดับครูผูชวย
ขั้น ๑7,310 บาท (1 ต.ค.59)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลานไทร
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.หวยทราย
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐094

วุฒิ
การศึกษา

บรรจุ
ครั้งแรก
เมื่อ

ค.บ.

8 ม.ค.๕8

(การศึกษา
ปฐมวัย)

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

65.22
67.52
71.79
76.52

75.33
82.49
87.96
98.68

แตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ตําแหนง ครู
อันดับ คศ.๑
ขั้น ๑๗,490 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลานไทร
สํานักงานปลัด อบต.
อบต.หวยทราย
ตําแหนงเลขที่ ๗๗-๒-๐094

วันแตงตั้ง
ใหดํารง
ตําแหนงครู

8 ม.ค.60
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ขอระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวน
ตําบล ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙
ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
เห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบลนํามาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา
ของเทศบาลมาใชกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลกรทางการศึกษาขององคการบริหารสวน
ตําบลโดยอนุโลม
๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูดํารงตําแหนงครูผูชวยกอน
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๑ ใหผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาล ในตําแหนงครูผูชวยเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมระหวางปฏิบัติราชการใน
ตําแหนงครูผูชวยเปนเวลาสองป นับแตวันเขาปฏิบัติหนาที่ราชการกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู
ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดฯ
ขอ ๒ การนับระยะเวลาการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสองป ให
นับวันเขาปฏิบัติราชการวันแรกเปนวันเริ่มตน และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปปฏิทิน
ฯลฯ
ข อ ๕ ให น ายกเทศมนตรี แต งตั้งคณะกรรมการเตรี ยมความพร อมและ
พัฒนาอยางเขมจํานวนสามคน ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือรองผูอํานวยการสถานศึกษา เปน
ประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาจํานวนหนึ่งคนเปนกรรมการ และพนักงานครู
เทศบาล ซึ่งดํารงตําแหนงครูที่ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งใหทําหนาที่ครูพี่เลี้ยงดูแลระหวางการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ 5/1 กรณีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูไดรับ
การแต งตั้ ง เป น พนั ก งานครู เ ทศบาลตํ า แหน ง ครู ผู ดู แ ลเด็ ก ในศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ กของเทศบาล ให
นายกเทศมนตรี แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการเตรี ย มความพร อ มและพั ฒ นาอย า งเข ม จํ า นวน 3 คน
ประกอบดวย ฯลฯ
ข อ ๖ ให ค ณะกรรมการเตรี ย มความพร อ มและพั ฒ นาอย า งเข ม
มี ห น า ที่ เ ตรี ย มความพรอมและพัฒนาอยางเขม ใหคําปรึกษา แนะนํา รวมทั้งประเมินผลการเตรียม
ความพรอมและพัฒ นาอยา งเขม โดยยึด หลัก การมีสว นรว มและการประเมิน เพื่อ ปรับ ปรุง และ
พัฒนาใหบรรลุผลตามความมุงหมาย ดังนี้
๖.๑ ประเมิ น การเตรี ย มความพร อมและพั ฒ นาอย างเข มครู ผู ช ว ย
เป นระยะ ๆ ทุ ก สามเดื อน ตามแบบประเมิน ที่ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดทา ย
หลักเกณฑ และในการประเมินแตละครั้งใหประธานกรรมการแจงผลการประเมินใหครูผูชวย และรายงานให
นายกเทศมนตรีทราบ เพื่อพิจารณา ดังนี้
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๖.๑.๑ กรณีที่เห็นวาครูผูชวยมีผลการประเมินการเตรียมความ
พรอมและพัฒนาอยางเขมต่ํากวาเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด (ครั้งที่ ๑-๔
ต องผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ร อ ยละ ๕๐ และครั้ ง ที่ ๕-๘ ต องผ านเกณฑก ารประเมิน รอ ยละ ๖๐)
หากนายกเทศมนตรีเห็นวา ควรทบทวนผลการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม อาจ
ใหคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และหากผลการ
ประเมิ น ยั งต่ํ ากว า เกณฑ การประเมิน ผลการพัฒ นาที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
ใหนายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสั่งใหครูผูชวยนั้นออกจากราชการ
๖.๑.๒ กรณีที่ครูผูชวยมีผลการประเมินการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขมต่ํากวาเกณฑการประเมินผลการพัฒนาที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กําหนด และนายกเทศมนตรีมีความเห็นเชนเดี ยวกับคณะกรรมการเตรี ยมความพรอมและพั ฒนาอย างเขม
ใหนายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสั่งใหครูผูชวยผูนั้นออกจากราชการ
๖.๑.๓ กรณีที่เห็นวาครูผูชวยมีผลการประเมินการเตรียมความ
พรอ มและพัฒนาอยางเขมเปนไปตามเกณฑ การประเมินผลการพัฒนาที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลกําหนด ใหมีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมตอไปจนครบสองป
๖.๒ เมื่อครบเวลาสองปใหคณะกรรมการเตรี ยมความพร อมและพัฒนา
อยางเขม สรุปผลการประเมินตามแบบสรุป ทายหลักเกณฑตอนายกเทศมนตรี เพื่อเสนอขอความ
เห็นชอบคณะกรรมการพนักงานเทศบาลและออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูตอไป
๓. หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๙ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
เรื่ อง การแต งตั้ งครู ผู ชวยให ดํ า รงตํา แหนงครู ตาม พ.ร.บ.ระเบี ยบขา ราชการครู และบุ ค ลากร
ทางการศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
สํานักงาน ก.ท. แจงมติ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม
๒๕๕๔ ซึ่งไดมีมติรับทราบขอเสนอของ อ.ก.ท.โครงสรางและอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล ในกรณีที่
เทศบาลมีผูดํารงตําแหนงครูผูชวยที่ผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนระยะเวลา ๒ ป
และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูภายหลังวันที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใชบังคับ(วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑) ใหกําหนดวันที่มีผลใน
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ มีผลนับตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ซึ่งสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กําหนด
ความเห็นของฝายเลขาฯ
ฝายเลขาฯ ตรวจสอบการเตรียมความพรอมในการพัฒนาอยางเขมครูผูดูแลเด็ก
ขางตนแลวปรากฏผล ดังนี้
๑. อบต.ไดแตงตั้งกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมถูกตองตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
๒. ครูผูดูแลเด็ก ที่ไดรับการแตงตั้งไดดํารงตําแหนงครบ ๒ ป และผานการ
ประเมิ น เตรี ย มความพร อมในการพัฒ นาอยางเขม จํานวน ๘ ครั้ง ไดคะแนนผานการประเมิน ตาม
หลักเกณฑที่กําหนด (ครั้งที่ ๑-๔ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ และครั้งที่ ๕-๘ ไมนอยกวารอยละ ๖๐)
๓. เห็ น ควรให อบต.ห ว ยทราย แต ง ตั้ ง ครู ผู ดู แ ลเด็ ก ให ดํ า รงตํ า แหน ง ครู
รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ โดยใหมีผลวันถัดจากวันครบกําหนดการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
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4.11 เรื่องการนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณการบริหาร เพื่อลด
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงบริหาร
ผูชวยเลขานุการ
ก.อบต.จั งหวั ด ในการประชุ มครั้ งที่ 4/2560 เมื่ อวั นที่ 27 เมษายน 2560
ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ ตรวจประเมินการจัดทําคํารับรองการปฏิ บัติราชการ และผลงาน การขอนํา
คุณวุฒิปริญญาโทของพนักงานสวนตําบลมาเทียบประสบการณทางการบริหาร จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาวนพศร ศรีชัย ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน
ทองถิ่น ระดับตน) อบต.เขาลาน มาเทียบเปนประสบการณการบริหารเพื่อนํามาลดระยะเวลาในการ
ดํา รงตํา แหนง บริห ารในการแตง ตั้ง ใหดํา รงตํา แหนง ในระดับ ที่สูง ขึ้น โดยนางสาวนพศร ศรีชั ย
ไดรับคุณวุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองทองถิ่น) จากมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดทํา
ผลงาน จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดการประเมินผล และผลงานที่เปนผลสัมฤทธิ์จาก
การนําความรูที่ไดศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเทามาใชในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการที่ ก อ ให เ กิ ด
ผลดี ต อ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํา บลหรื อ ประชาชนเพื่ อ เสนอ ก.อบต.จังหวัด ตรวจพิจารณา
2. นายวิชัย พวงสุวรรณ ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน
ทองถิ่น ระดับตน) อบต.สามกระทาย มาเทียบเปนประสบการณการบริหารเพื่อนํามาลดระยะเวลาใน
การดํารงตําแหนงบริหารในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น โดยนายวิชัย พวงสุวรรณ ไดรับ
คุ ณ วุ ฒิ รั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (การบริ ห ารและพั ฒ นาประชาคมเมื อ งและชนบท) จาก
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ได จั ดทํา ผลงาน จั ดทํ าคํา รับ รองการปฏิบัติ ร าชการและตัว ชี้ วัด การ
ประเมินผล และผลงานที่เปนผลสัมฤทธิ์จากการนําความรูที่ไดศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเทามา
ใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการที่กอใหเกิดผลดีตอองคการบริหารสวนตําบลหรือประชาชนเพื่อเสนอ
ก.อบต.จังหวัด ตรวจพิจารณา
ขอระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจั งหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณการบริหาร เพื่อลด
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. 2550
ขอ 6 ใหผูประสงคขอนําคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงมาเทียบเปนประสบการณการบริหารเพื่อประโยชนในการคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนง
บริหารในระดับที่สูงขึ้นดําเนินการดังนี้
6.1 จัดทําแผนหรือคํารับรองการปฏิบัติราชการที่แสดงใหเห็นถึงการ
พัฒนาองคกรและตัวชี้วัดความสําเร็จทั้งทางดานประสิทธิภาพและคุณภาพของงานที่จะเกิดขึ้นอันเปน
ประโยชนตอองคกรและประชาชน
6.2 จัดทําผลงานอยางนอย 1 ผลงาน ที่เปนผลสัมฤทธิ์จากการนําความรู
ที่ไดศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเทามาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการที่กอใหเกิดผลดีตอ อบต.
หรือประชาชน
ขอ 7 ให ก.อบต.จังหวัด ตรวจประเมินผลงานตามขอ 6.1 และ 6.2 ใหแลว
เสร็จภายใน 90 วันนับแตวันที่ไดรับยื่นผลงาน
ขอ 8 เมื่อ ก.อบต.จังหวัด เห็นชอบใหนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปน
ประสบการณเพื่อลดระยะเวลาการดํารงตําแหนงบริหารเป นเวลา 1 ป ไดแลวใหรายงานผลต อ
สํานักงาน ก.อบต. เพื่อตรวจสอบและออกหนังสือรับรอง ...ฯลฯ
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ขอพิจารณา/ขอเสนอ
คณะอนุ กรรมการ ได ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา การจัดทําคํารับ รองการ
ปฏิบัติราชการ การกําหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผล และผลงานที่เปนผลสัมฤทธิ์จากการนําความรูมา
ใชในการปฏิบัติงานแลวปรากฏผล ดังนี้
กรณีนางสาวนพศร ศรีชัย
1. ได รั บ คุ ณวุฒิ การศึก ษารั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิต (การปกครอง
ท องถิ่ น ) จากมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแกน แล ว ปรากฏวา ก.พ. รั บ รองวา เป น คุณ วุฒิส าขาบริห ารรั ฐ กิ จ
ทางรัฐประศาสนศาสตร ทางการปกครองทองถิ่น จึงตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนักบริหารงาน
ทองถิ่น ซึ่งกําหนดวาไดรับคุณวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือ
ทางกฎหมาย การปกครอง รัฐศาสตร การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร
2. การตรวจการจั ดทําคํารับ รองการปฏิบัติร าชการ และตัว ชี้วัด สําหรั บการ
ประเมินผลที่แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาองคกรและตัวชี้วัดความสําเร็จทั้งทางดานประสิทธิภาพและ
คุณภาพของงานที่จะเกิดขึ้นอันเปนประโยชนตอองคกรและประชาชน ผูขอรับการประเมินไดจัดทํา 4 มิติ
น้ําหนักรวม 100 คะแนน ดังนี้
มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ น้ําหนักรอยละ 45
จํานวน 9 ตัวชี้วัด
มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ น้ําหนักรอยละ 20 จํานวน 4 ตัวชี้วัด
มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ น้ําหนักรอยละ 15
จํานวน 3 ตัวชี้วัด
มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร น้ําหนักรอยละ 20 จํานวน 4 ตัวชี้วัด
คณะอนุกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาผูขอประเมินมีความรูความเขาใจในการ
จัดทําตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอองคกรและประชาชนระดับดี
3. การตรวจประเมินผลงานที่เปนผลสัมฤทธิ์จากการนําความรูที่ไดศึกษาในระดับ
ปริญญาโทมาใช ในการปฏิบัติห นาที่ราชการที่กอใหเกิ ดผลดีต อ อบต.หรือประชาชน ซึ่งผูขอรับการ
ประเมินไดนําเสนอผลงานในการนําความรูเกี่ยวกับหลักการบริหาร POSDCORB มาใชในการแกไข
ปญหาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เขาลาน ซึ่งสภาพ
ปญหากอนดําเนินการ กองทุนหลักประกันสุขภาพขาดการมีสวนรวมของประชาชน คณะกรรมการ
กองทุนบางคนขาดความรูความเขาใจในระเบียบ ทําใหไมกลาใชงบประมาณกลัวผิดวัตถุประสงค ทําให
งบประมาณของกองทุนมีการใชนอยมีเงินเหลือในบัญชีมากกวา 1 ลานบาท โดยมีโครงการกิจกรรมที่
ไดรับเงินจากกองทุนไปดําเนินการเพียง 8 โครงการ เมื่อผูประเมินไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดทราบถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้น จึงไดมีการประชุมวางแผนรวมกันกับ
คณะกรรมการกองทุน และเชิญวิทยากรจาก สปสช. เขต 5 ราชบุรี มาอบรมใหความรูกับกรรมการ
กองทุน จากการดําเนินการจึงพบวากองทุนยังไมมีแผนในการดําเนินการจึงทําใหขาดทิศทางในการ
ดํ า เนิ น งานด า นการส ง เสริ ม สุ ข ภาพของประชาชนในพื้ น ที่ อ ย า งชั ด เจน จึ ง ได มี ก ารมอบหมายให
คณะกรรมการกองทุ น ได เ ข า ไปประชุ มรว มกับ ประชาชนในหมูบ านทุ กหมูบ านเพื่ อนํา ปญ หาความ
ต อ งการทางด า นสุ ข ภาพอนามั ย มาจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสุ ข ภาพ และใช แ ผนที่ จั ด ทํ า ในการจั ด สรร
งบประมาณของกองทุนลงไปแกไขปญหาอยางเปนระบบ โดยหลังจากไดมีการรับฟงสภาพปญหาความ
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ตองครบทุกหมูบานแลว ผูขอรับการประเมินกับคณะกรรมการกองทุนไดนําสภาพปญหาความตองการ
ดังกลาวมาวิเคราะหเพื่อจัดทําโครงการ/กิจกรรม ทําใหกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีแผนพัฒนาสุขภาพ
ประชาชนขึ้น โดยมีโครงการ/กิจกรรมในแผนที่จะนําไปแกไขปญหาสุขภาพประชาชน 28 โครงการ และ
ตอมากองทุนไดอนุมัติงบประมาณใหกับองคกรหรือชมรมที่รับผิดชอบ ไปดําเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผน 23 โครงการ จึงทําใหเงินกองทุนที่ไดรับการสงเสริมใหมีการจัดตั้งถูกนําไปใชตามวัตถุประสงค
เปนเงิน 579,764 บาท
คณะอนุกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาผูขอประเมินมีผลงานที่เปนผลสัมฤทธิ์จาก
การนําความรูที่ไดจาการศึกษามาปฏิบัติงาน ที่กอใหเกิดผลดีตอ อบต. และประชาชน จึงใหผานการ
ประเมิน
กรณีนายวิชัย พวงสุวรรณ
1. ไดรับคุณวุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาประชาคม
เมืองและชนบท) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แลวปรากฏวา ก.พ. รับรองวาเปนคุณวุฒิทางการ
บริหาร รัฐประศาสนศาสตร จึงตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนักบริหารงานทองถิ่น ซึ่งกําหนดวา
ได รั บ คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อื่ น ที่ เ ที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช า หรื อ ทางกฎหมาย
การปกครอง รัฐศาสตร การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร
2. การตรวจการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการที่แสดงใหเห็นถึงการพัฒนา
องคกรและตัวชี้วัดความสําเร็จทั้งทางดานประสิทธิภาพและคุณภาพของงานที่จะเกิดขึ้นอันเปนประโยชน
ตอองคกรและประชาชน ผูขอรับการประเมินไดจัดทํา 4 มิติ น้ําหนักรวม 100 คะแนน ดังนี้
มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ น้ําหนักรอยละ 50
จํานวน 9 ตัวชี้วัด
มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ น้ําหนักรอยละ 10 จํานวน 2 ตัวชี้วัด
มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ น้ําหนักรอยละ 25
จํานวน 5 ตัวชี้วัด
มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร น้ําหนักรอยละ 15 จํานวน 3 ตัวชี้วัด
คณะอนุกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาผูขอประเมินมีความรูความเขาใจในการ
จัดทําตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอองคกรและประชาชนระดับดี
3. การตรวจประเมินผลงานที่เปนผลสัมฤทธิ์จากการนําความรูที่ไดศึกษาในระดับ
ปริญญาโทมาใช ในการปฏิบัติห นาที่ราชการที่กอใหเกิ ดผลดีต อ อบต.หรือประชาชน ซึ่งผูขอรับการ
ประเมิ น ได นํ า เสนอผลงานในการนํา ความรู เกี่ ย วกับ หลัก การบริ ห าร POSDCORB มาใช ใ นการจั ด
กิจกรรม การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายพระบรมศพ และการ
แปรอั กษรแสดงความไว อาลั ย แดพระบาทสมเด็จ พระปรมิท รมหาภูมิพ ลอดุ ล ยเดช โดยกิจ กรรมมี
เปาหมายการสวดพระอภิธรรมทั้งหมด 11 ครั้ง ในแตละครั้งใหมีผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 500 คน และ
มีกิจกรรมแปรอักษรโดยมีผูเปาหมายผูรวมกิจกรรม 1,000 คน โดยในการดําเนินการผูเสนอผลงาน
ตองมีการวางแผนในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาใน 3 ดาน ไดแก การใหประชาชนเขารวมกิจกรรม
ในแตครั้งตามเปาหมาย เนื่องจากในการจัดกิจกรรมมีการจัดตอเนื่อง จํานวน 11 ครั้ง จึงตองมีการ
วางแผนรวมกับผูนําหมูบานแตละหมูบานเพื่อแบงความรับผิดชอบในการประชาสัมพันธเชิญชวนให
ประชาชนเขารวมกิจกรรมในแตละครั้งตามที่ไดกําหนดวางแผนไว การแกไขปญหาดานงบประมาณ
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เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ไมมีการวางแผนไวลวงหนา จึงไมมีการตั้งงบประมาณไว ดังนั้น จึงตองใชวิธีการ
โอนงบประมาณจากสวนอื่นที่เหลือจายและไมมีความจําเปนมาใชเพื่อดําเนินการแกปญหาเฉพาะหนา
ดังกล า วนี้ กอน โดยผลสั มฤทธิ์ ที่เกิ ดขึ้น ทําใหการสวดพระอภิธ รรมพระบรมศพทั้ง 11 ครั้ง สํ าเร็จ
เรียบรอยตามวัตถุประสงค มีผูเขารวมกิจกรรมมากกวา 5,500 คน
สําหรับกิจกรรมแปรอักษร ซึ่งมีเปาหมายเพื่อเปนการแสดงถึงความสามัคคี
รวมพลังประชาชนใหแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย โดยมีเปาหมายคนเขารวม
ไม น อ ยกว า 1,000 คน ป ญ หาการเตรี ย มคน การฝ ก ซ อ ม การกํ าหนดรู ป แบบอั กษรที่ จ ะใช การ
ประสานงานกับสวนราชการ องคกร ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในการดําเนินการนอกจากการวางแผนแลว
การควบคุ มสั่งการ เป น ปจ จั ย ทางการบริห ารปจ จัย หนึ่งที่ทําใหงานสําเร็จลุลว งตามเปาหมาย โดย
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นทําใหการแปรอักษรมีรูปแบบตามที่กําหนด มีผูเขารวมกิจกรรมในวันจริงมากกวา
1,000 คน
คณะอนุกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาผูขอประเมินมีผลงานที่เปนผลสัมฤทธิ์
จากการนําความรูที่ไดจาการศึกษามาปฏิบัติงาน ที่กอใหเกิดผลดีตอ อบต. และประชาชน จึงใหผานการ
ประเมิน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบประสบการณทางการบริหารได และให
เสนอ ก.อบต.จังหวัด พิจารณาตอไป
4.12 เรื่อ ง การประเมิ น ผลงานพนั ก งานสว นตํา บลสายงานวิ ท ยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยี และสายงานนิติการให ไดรับเงินประจําตํ าแหน งสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม ในสายงานวิชาชีพ)
อบต.ไชยราช รายงานการประเมินผลงานพนักงานสวนตําบลสายงานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีและสายงานนิติการ เพื่อใหไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะนิติการ(วช.) ระดับ
ชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม ในสายงานวิชาชีพ) โดยผูขอรับการประเมินมีคุณสมบัติ ดังนี้
ระยะเวลาการดํารง
ตําแหนงประเภท
ชื่อตัว-ชื่อสกุล
วิชาการระดับ
ตําแหนง/สังกัด
วุฒิการศึกษา
ชํานาญการหรือ
ผูขอรับการประเมิน
เทียบเทาไมนอ ยกวา
2 ป
นายลือชัย วงคคลัง
- น.บ. (นิติศาสตร)
5 ป 2 เดือน
ตําแหนงนิติกรชํานาญการ
- เนติบัณฑิต
(ดํารงตําแหนงนิติกร
ขั้น 24,490 บาท
สมัยที่ 69
๖ว เมื่อวันที่ 1
สํานักปลัดเทศบาล
ป ก ารศึ ก ษา 2559
เม.ย. 55)
ตั้ ง แ ต วั น ที่ 2 8
อบต.ไชยราช
เ ล ข ที่ ตํ า แ ห น ง 2 9 -3 -0 1 - พฤษภาคม 2560
3105-001

ผลงานยอนหลัง 3 ป ไมเกิน
3 ชิ้น ที่ยนื่ ขอรับการประเมิน
1. การดําเนินคดีอาญากรณีบุกรุก
ที่ ส า ธ า ร ณ ป ร ะ โ ย ช น สํ า ห รั บ
ประชาชนใชรวมกัน
2. การสอบสวนวินัยพนักงานจาง
กรณีถูกกลาวหาวาทุจริตตอหนาที่
หรือไมปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการ
3. การดําเนินการจัดหาประโยชน
ในทรัพยสินของ อบต.

ยื่นผลงานวันที่/
ผลการประเมิน
( ผ า น เ ก ณ ฑ ข อ ง
กรรมการ 2/3ไมนอย
กวารอยละ 60)
ยื่ น ผ ล ง า น โ ด ย
จังหวัดไดรับผลงาน
ที่สมบูรณเมื่อวันที่
28 มิ.ย.60
ผ า น ก า ร
ประเมินผลงานจาก
กรรมการทั้ง 3 คน
เมื่อวันที่ 6 ก.ค.60
โดยได ค ะแนนจาก
กรรมการไม ต่ํา กว า
ร อ ยละ 60 ด ว ย
คะแนนเปนเอกฉันท
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ขอระเบียบ
1. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนมาก ที่ มท 0809.2/ว25
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ระบบแทง
สํ า นั ก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ ง แนวทางการได รั บ เงิ น ประจํ า
ตําแหนงประเภทวิชาชีพของผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการหลังจากการเปลี่ยนแปลง
ระบบจําแนกตําแหนงจากระบบซีเปนระบบแทงไปแลว โดยกําหนดเงื่อนไข ดังนี้
1. ต อ งเป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ชํ า นาญการหรื อ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป
2. ต อ งผ า นการประเมิ น คุ ณ สมบั ติ แ ละผลงานจากส ว นราชการตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไว สําหรับใชในการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 7
(วิ ชาชี พเฉพาะ) เดิ ม โดยใช ห ลั ก เกณฑ ก ารเลื่ อ นและแต งตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน งที่ สู ง ขึ้ น ตามหนั ง สื อ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว77 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2557 เรื่องกําหนด
หลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นนอกระดับ
ควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.2557 โดยอนุโลม
เทียบไดกับแนวทางของสํานักงาน ก.พ. ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว18
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับเงินประจําตําแหนงสําหรับตําแหนง
ประเภทวิชาการระดับชํานาญการและระดับทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ ทักษะ และสมรรถนะ
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ(เพิ่มเติม)
ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549
มีมติเห็นชอบใหกําหนดตําแหนงในสายงานนิติการ ซึ่งเปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาที่ไมอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิอยางอื่นปฏิบัติงานแทนได และเปนงานที่มีผลกระทบตอ
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางเห็นไดชัด อีกทั้งเปนงานที่ขาดแคลนกําลังคนในองคการบริหาร
ส ว นตํ า บล จึ ง กํ า หนดให ผู ที่ ดํ า รงตํ า แหน ง ในสายงานนิ ติ ก าร ตั้ ง แต ร ะดั บ 7 ขึ้ น ไป ซึ่ ง ได รั บ
ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทยเปนตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ
3. ประกาศคณะกรรมการพนัก งานสวนตํา บลจังหวัด ประจวบคีรีขัน ธ
เรื่ อ ง กําหนดหลักเกณฑ การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํา รงตําแหนงที่สูงขึ้น นอก
ระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.๒๕๕7
ขอ ๗ การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่
สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูงของสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสายงานนิติการ ใหดําเนินการ
ดวยวิธีการประเมินผลงานตอเมื่อ ก.อบต.จังหวัดเห็นชอบการปรับปรุงตําแหนงนั้นแลว โดยใหองคการ
บริหารสวนตําบลดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ดังนี้
๗.1 คณะกรรมการประเมิ น ผลงาน ระดั บ 7 จํ า นวน 3 คน
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิที่เปนผูแทนสวนราชการระดับสวนกลางหรือสวนภูมิภาคที่เกี่ยวของในสาขา
วิชาชีพที่ขอประเมินจํานวน 2 คน ผูอํานวยการตนสังกัด โดยมีผูชวยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัด เปน
เลขานุการ
๗.2 คณะกรรมการประเมินผลงาน ระดับ 8 จํานวน 3 คน โดยให
แต ง ตั้ ง จากบั ญ ชี ก รรมการประเมิ น ผลงานที่ ก.อบต. กํ า หนด ซึ่ ง ประกอบด ว ยผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ าก
สถาบัน การศึ กษา ส ว นราชการในสาขาวิช าที่เกี่ย วของ โดยมีเลขานุการ อ.ก.อบต.โครงสราง และ
อัตรากําลัง เปนเลขานุการ
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๗.3 ผลงานนั้นจะตองเปนผลงานยอนหลังไมเกิน 3 ป ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง ซึ่งเปนสายงานเดียวกันกับตําแหนงที่ขอแตงตั้ง (ไมนับ
ตํ าแหน งที่ เกี่ ยวข องเกื้ อกู ลกั น) โดยต องเป นผลงานที่ โดดเด นและเกิ ดประโยชน ต อทางราชการ หรื อ
ประชาชน หรือตอความกาวหนาทางวิชาการ หรือการพัฒนาการปฏิบัติงาน
๗.4 เกณฑการผานผลงาน กําหนดไวดังนี้
(1) ผูผานการประเมินผลงานใน ระดับ 7 จะตองเปนผูที่ไดคะแนน
จากกรรมการ 2 ใน 3 ไมต่ํากวารอยละ 60
(2) ผูผานการประเมินผลงานใน ระดับ 8 จะตองเปนผูที่ไดคะแนน
จากกรรมการ 2 ใน 3 ไมต่ํากวารอยละ 70
(๓) ผูที่ไม ผ านการประเมินผลงาน ให เสนอผลงานไดอีกครั้งหนึ่งหาก
คําสั่งมอบหมายงานของเลขที่ตําแหนงนั้นไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้ เมื่อพนระยะเวลา 1 ป นับแต
วันที่ไดรับแจงผลการประเมินใหดําเนินการใหม ทั้งการปรับปรุงตําแหนงและการประเมินผลงาน
ขอ ๘ เมื่อคณะกรรมการ ไดผานการตรวจสอบคุณสมบัติ การประเมินปริมาณ
งานและการประเมินผลงานของผูนั้นแลว ใหองคการบริหารสวนตําบลประกาศปรับปรุงแผนอัตรากําลังใน
เลขที่ ตํ าแหน งนั้ นและออกคํ าสั่ งแต งตั้ งผู นั้ นให ดํ ารงตํ าแหน งในระดั บที่ สูงขึ้ น โดยความเห็ นขอบของ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ยื่นผลงานถูกตองครบถวน
4. ประกาศคณะกรรมการพนัก งานสว นตํา บลจัง หวัด ประจวบคีร ีขัน ธ
เรื่อ ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2559
(แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น)
ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 มี
มติใหยกเลิกบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลทายประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สว นตํ า บลจั งหวั ดประจวบคี รี ขัน ธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ย วกับ การบริห ารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น) ฉบับลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 และใหใชบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวน
ตําบล ทายประกาศนี้แทน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559
ตําแหนงประเภทวิชาการ
อัตรา
ระดับ
ตําแหนง
(บาท/เดือน)
ชํานาญการ
วิชาชีพเฉพาะนิติการ
3,500
ขอพิจารณา/ขอเสนอ
ฝายเลขานุการฯ ไดตรวจสอบแลวผูขอรับการประเมินมีคุณสมบัติครบถวน
และ อบต. ไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานถูกตอง คณะกรรมการประเมินผลงานประเมินแลวมี
มติใหผานเกณฑประเมินโดยไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คนไมต่ํากวารอยละ 60 จึงเห็น ควรใหไดรับเงิน
ประจําตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะนิติการ (วช.) ระดับ ชํานาญการ ในอัตรา 3,500 บาท/เดือน ตั้งแต
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ซึ่งเปนวันที่จังหวัดไดรับแบบประเมินถูกตองครบถวน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ ใหผู ผานการประเมิ น ไดรั บ เงิน ประจําตํา แหนง ประเภทวิ ช าชี พ
เฉพาะในอัตรา 3,500 บาท/เดือน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2560
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- ๓๒ ปกปิ ดรายชื่ อ รายงานฉบั บ เต็ ม
4.13 เรื่อง ผลการพิจารณาวินัยพนักงานสวนตําบล
ติดต่อ สถอ. หรื อ สถจ.

คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการ
ไดพิจารณากลั่นกรองผลการสอบสวนวินัยพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางเพื่อทําความเห็นเสนอ
ก.อบต.จังหวัด พิจารณาความถูกตองเหมาะสมในการลงโทษพนักงานสวนตําบลแลวเสร็จใน 4 กรณี
ฝายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณามีมติตอไป ดังนี้

1. ผลการพิจารณาดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนตําบล สังกัด อบต.พงศประศาสน
ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยในการจัดซื้อที่ดินเพื่อเปนที่ตั้งโครงการกําจัดขยะ
ตนเรื่อง
ก.อบต.จังหวั ด ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่ อวันที่ 20 มิ ถุนายน 2560
ไดพิจารณาการดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนตําบลสังกัด อบต.พงศประศาสน ซึ่งถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยกรณีการจัดซื้อที่ดินเพื่อใชเปนที่ตั้งโครงการกําจัดขยะ ในราคาที่สูงเกินจริงทําใหราชการ
เสียหาย โดยที่ประชุมมอบหมายใหฝายเลขานุการไดสรุปประเด็นขอกลาวหาตั้งเปนคําถามเพื่อตอบ
คําถามในแตละประเด็นใหชัดเจนวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดตามขอกลาวหาหรือไม
ขอเท็จจริงที่ปรากฏในสํานวนการสอบสวน
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลพงศ ป ระศาสน ได มี คํ า สั ่ ง ที ่ 73/2558
เรื ่ อ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย ร ายแรง ลงวั น ที่ 23 กุ มภาพั น ธ 2558 เพื่ อ สอบสวน
พนักงานสวนตําบลสังกัดองคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน ซึ่งถูกกวาหาวากระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง กรณี “จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบาย
ของรัฐบาล อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง” หรือ “ประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
อันเปนเหตุ ใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง” กรณีการจัดซื้อที่ดินเพื่อใชเปนที่ตั้งโครงการกําจัดขยะ
ในราคาที่ สู งเกิ นจริ งทํ าให ราชการเสี ยหาย จํานวน 4 ราย ประกอบด วย (1) นางสาวนิ ลวรรณ คชเวช
ตํ า แหน ง ปลั ด องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลพงศ ป ระศาสน (2) นายสิ ท ธิ พ ร สั ง ข อ าษา ตํ า แหน ง
ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง) (3) นางปยะธิดา หญีตนอย ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด เมื่อ
ครั้ งดํ ารงตํ าแหน ง เจ าหน าที่ วิ เคราะห นโยบายและแผน และ (4) นางกวิ นนาถ รั ตนพงศ ตํ าแหน ง
ผูอํานวยการกองคลัง
มูลกรณีของเรื่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน โดยสํานัก
ตรวจสอบพิเศษภาค 12 (จังหวัดเพชรบุรี) ไดตรวจสอบสืบสวนกรณีรองเรียน เรื่อง ตรวจสอบการ
จัดซื้อที่ดินเพื่อใชเปนที่ตั้งโครงการกําจัดขยะ ในราคาสูงเกินจริงทําใหเกิดความเสียหายขององคการ
บริหารสวนตําบลพงศประศาสน โดยผลการตรวจสอบ สรุปได ดังนี้
๑. สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลพงศ ป ระศาสน อนุ มัติ จ ายขาดเงิ น สะสม
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2553 แผนงานสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล อ ม เป น ค า จั ด ซื้ อ ที่ ดิ น เป น ที่
ตั้งโครงการกํ าจั ดขยะวงเงิ น งบประมาณ 6,300,000 บาท โดยมีวั ตถุป ระสงค เ พื่อใชเ ปน สถานที่
ตั้งโครงการกําจัดขยะขององคการบริห ารสวนตําบลพงศประศาสน โดยในการจัดซื้อที่ดิน ครั้งนี้ทาง
องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน มิไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ขอ 7 และ ขอ 9 และ
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ในการจัดซื้อที่ดิน ครั้งนี้องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน ไมไดจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจาง
ใหสํานักตรวจสอบพิเศษภาค 12 (จังหวัดเพชรบุรี) (สํานักงานการตรวจสอบเงินแผนดินภูมิภาคที่ 12
จังหวัดเพชรบุรี เดิม) ตรวจสอบพรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนดังกลาวใหสํานักตรวจสอบ
ตรวจสอบพิเ ศษภาค 12 (จัง หวัด เพชรบุรี) ทราบ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิน แผน ดิน
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.2546
๒. คณะกรรมการจั ดหาที่ ดิน เพื่ อใชเ ป น ที่ ตั้ง โครงการกํ าจั ดขยะ ตามคํา สั่ ง
องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน ที่ 15/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อใช
เปนที่ตั้งโครงการกําจัดขยะไมไดนําราคาประเมินที่ดินของทางราชการ (จํานวน 1,036,500 บาท)
และราคาซื้อขายจริงของที่ดินบริเวณขางเคียงมาประกอบการพิจารณาในการกําหนดราคากลางที่ดิน
ที่จะซื้อ โดยอางวาราคาที่ดินที่ซื้อขายจริงมีราคาสูงกวาราคาประเมินมาก แตไดนําราคาที่มีการพูดคุย
กันในที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาที่ดินฯ โดยไมมีเอกสารหลักฐานอางอิง มากําหนดราคากลางในการ
จัดซื้อที่ดิน ซึ่งมีราคาสูงกวาราคาประเมินของทางราชการและราคาที่เคยมีการซื้อขายใกลเคียงเปนอันมาก
เป น การไม ป ฏิ บั ติ ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วา ดว ยการพัส ดุ ขององค การบริห ารส ว นตํ าบล
พ.ศ.2538 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 พ.ศ.2547) ขอ 20 ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบล
พงศประศาสน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2535 ขอ 21(4) เมื่อคณะกรรมการจัดหาที่ดิน มิไดนําราคาประเมินที่ดินของทาง
ราชการและราคาซื้อขายจริงของที่ดินบริเวณขางเคียงมาประกอบการพิจารณาในการกําหนดราคากลาง
ที่ดิน ซึ่งเปนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบตามที่ระเบียบของทางราชการกําหนด จึงเปนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบอันเปนความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต
เปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายเปนเงิน 3,463,500 บาท (4,500,000 – 1,036,500 บาท)
หรือมีราคาซื้อขายสูงกวาราคาประเมินในอัตรารอยละ 334.15%
๓. คณะกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษ ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล
พงศประศาสน ที่ 183/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษ ลงวันที่
17 สิงหาคม 2553 ประกอบดวย
(1) นายมลตรี พรมศิลา นายก อบต.พงศประศาสน
ประธานกรรมการ
(2) นายสิทธิพร สังขอาษา
นักบริหารงานชาง
กรรมการ
(3) นางปยะธิดา หญีตนอย
เจาหนาที่วิเคราะหฯ
กรรมการ
(4) นางอารีย ฝายชนะ
ผูแทนชุมชน
กรรมการ
(5) นายกิตติ สดใส
ผูแทนชุมชน
กรรมการ
จัดซื้อที่ดินโดยไมไดนําขอมูลราคาประเมินที่ดินและราคาซื้อขายที่ดินใกลเคียง
บริเวณที่จะซื้อที่ดินครั้งหลังสุด จํานวน 3 ราย ที่ไดรับแจงจากสํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ
สาขาบางสะพาน มาประกอบการพิจารณาวาสมควรที่จะซื้อที่ดินแปลงนั้น ตามราคาที่เสนอหรือไม
โดยนายมลตรี พรมศิลา ประธานคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษและในฐานะนายกองคการบริหาร
สวนตําบลพรอมดวยกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษตามคําสั่งดังกลาวขางตน เจตนาเสนอใหมีการจัดซื้อ
ที่ดินจากนายธานินทร อยูเย็น ผูขาย ในราคาไรละ 200,000 บาท รวมเนื้อที่ประมาณ 22 ไร 2 งาน
เป น เงิ น ทั้ งสิ้ น 4,500,000 บาท ซึ่ ง ราคาดั ง กล าวสู งกว า ราคาประเมิ น ของทางราชการเป น เงิ น
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จํานวน 3,463,500 บาท (4,500,000 – 1,036,500 บาท) เปนการไมปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 20 แมต ามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยวาดว ยการบริห ารพัส ดุข ององคการบริห ารสว นตําบล
พ.ศ.2538 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 20 จะระบุวา “กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธี ใหเจาหนาที่พัสดุ
จัดทํารายงานเสนอเหตุผลรายละเอียดของพัสดุ วงเงิน ระยะเวลา วิธีการและคณะกรรมการ ตอผูซื้อ
หรื อสั่ งจ าง ตามข อ 43 ข อ 44 ข อ 45 และข อ 46 แล ว แต ก รณี สํา หรั บ การซื้ อที่ ดิ น และหรื อ
สิ่งกอสร างให มีร าคาประเมิน ของทางราชการและราคาที่เคยมีการซื้อขายจริ ง มาเปรีย บเทีย บดว ย
และให ติดต อกั บ เจ าของโดยตรง เมื่อผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแลว
ใหเจาหนาที่พัสดุและผูเกี่ยวของดําเนินการตามวิธีการซื้อหรือการจางนั้นตอไปได” แตจากพฤติการณที่
คณะกรรมการจัดหาที่ดินฯ ที่ไดกําหนดราคากลางที่ดินที่จะจัดซื้อเพื่อใชเปนที่ตั้งโครงการกําจัดขยะของ
องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน เปนจํานวนเงิน 6,300,000 บาท เสนอตอนายกองคการ
บริหารสวนตําบลพงศประศาสน อันเปนการตั้งตนเพื่อใหคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษ จัดซื้อ
ที่ดินในราคาสูงกวาราคาประเมินของทางราชการและราคาที่เคยมีการซื้อขายใกลเคียง จึงนาเชื่อวา
คณะกรรมการจัดหาที่ดินและคณะกรรมการจัดซื้อที่ดิน โดยวิธีพิเศษ รว มกันดําเนิน การจัดซื้อที่ดิน
โดยไมถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2538 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 20 โดยมีคณะกรรมการจัดหาที่ดินกําหนดราคากลางที่ดินใหมี
ราคาสูงกวาราคาประเมินของทางราชการและราคาซื้อขายที่ดินใกลเคียงบริเวณที่จะซื้อที่ดินครั้งหลังสุด
จํานวน 3 ราย ที่ไดรับแจงจากสํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาบางสะพาน แมระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา ด วยการบริ หารพัส ดุขององคการบริหารสว นตําบล พ.ศ.2538 และที่แกไข
เพิ่มเติม ขอ 20 ในสวนของการดําเนินการจัดซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางนั้น อาจจัดซื้อในราคาที่สูงกวา
ราคาของทางราชการหรือราคาที่เคยมีการซื้อขายได เนื่องจากที่ดินนั้นเปนทรัพยชนิดพิเศษ ที่ราคาจะ
ขึ้นอยูกับความตกลงของผูขายที่ดิน แตอยางไรก็ตามการใชดุลพินิจดังกลาวนั้นจะตองอยูภายใตขอบเขต
ของความชอบดวยกฎหมาย และอยูบนรากฐานของความสมเหตุสมผลของวิญูชนโดยทั่วไป โดยถา
การใชดุลพินิจใดเกินล้ําออกนอกขอบเขตดังกลาว การใชดุลพินิจนั้นยอมเปนการไมชอบ ซึ่งการจัดซื้อ
ที่ดินขององคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสนไมนําราคาประเมินของทางราชการและราคาที่เคยมี
การซื้อขายจริง มาเปรียบเทียบ แมจะอางวาเคยมีการซื้อขายที่ดินบริเวณใกลเคียงกันจริงในราคาที่สูง
กวาราคาประเมินมากแตก็ไมปรากฏพยานหลักฐานใด ๆ ที่สามารถอางอิงถึงราคาซื้อขายที่อางกันในที่
ประชุมได ยอมเปนการกําหนดราคาจัดซื้อที่ดินโดยใชดุลพินิจตามอําเภอใจ ไมอยูบนขอบเขตของความชอบ
ดวยกฎหมาย และรากฐานของความสมเหตุสมผล อันเปนการใชดุลพินิจที่ไมชอบดวยกฎหมาย เมื่อ
นายมลตรี พรมศิ ลา ตําแหน ง นายกองค การบริ หารสวนตํ าบลพงศ ประศาสน นายสิ ทธิ พร สั งข อาษา
ตําแหนง นักบริหารงานชาง และนางปยะธิดา หญีตนอย ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ไดรับ
คําสั่ งแตงตั้ งเปนคณะกรรมการจั ดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษ ตามคําสั่งดังกลาว จึงเป นเจ าพนักงานตาม
กฎหมาย พฤติการณนาเชื่อวาคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษ ปฏิบัติหนาที่โดย มิชอบอันเปน
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว น การปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยทุ จ ริ ต เป น เหตุ

หนา ๓๔ จาก 63

- ๓๕ -

ให ท างราชการได รั บ ความเสี ย หายเป น เงิ น 3,463,500 บาท (4,500,000 – 1,036,500 บาท)
หรื อ มี ร าคาซื้ อ ขายสู ง กว า ราคาประเมิ น ในอั ต ราร อ ยละ 334.15% ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากมี คํ า วิ นิ จ ฉั ย
คณะกรรมการพิ จารณาความรับ ผิดทางแพ งของสํานักความรับ ผิดทางแพ ง กรมบัญชีกลาง สํ านวน
เลขที่ 7/20/2552 (มี มติ ครั้ งที่ 68/2553) สรุ ป ความได วา ในการจัด ซื้อที่ ดิน ของทางราชการ
หนวยงานของรัฐหากไมนําราคาประเมินที่ดินของทางราชการและราคาซื้อขายที่ดินขางเคียงมาพิจารณา
กอนการจัดซื้อ ถือไดวาเปนการเอื้อประโยชนใหกับผูขาย เปนการจงใจกระทําละเมิด เปนเหตุใหทาง
ราชการไดรับความเสียหาย
๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน
ที่ 183/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553
ประกอบดวย
1. นางสาวนิลวรรณ คชเวช
ปลัด อบต.พงศประศาสน ประธานกรรมการ
2. นายเกษมสันต งามขํา
เจาหนาที่บริหารงานชาง 6 กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ นิลแสง
นักบริหารงานชาง 6
กรรมการ
4. นายกระจาง ศรีเทียมจันทร ผูแทนชุมชน
กรรมการ
5. นายอดุลย ตั้งวิชิตร
ผูแทนชุมชน
กรรมการ
ดําเนินการตรวจรับที่ดิน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ตามใบตรวจรับพัสดุ
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ทั้งที่นายธานินทร อยูเย็น ในฐานะผูขายที่ดิน ไมไดจัดทําใบสงมอบที่ดิน
ใหกับองคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสนแตอยางใด ประกอบกับกรณีดังกลาวองคการบริหารสวน
ตําบลพงศประศาสน ยังมิไดมีการทําสัญญาซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินทางทะเบียน จึงเปนการ
ตรวจรับที่ดินกอนที่จะมีการทําสัญญาซื้อขายและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ และในภายหลังการตรวจ
รับที่ดินของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน ไดนําใบตรวจรับที่ดิน
ดั ง กล า วไปประกอบการเบิ ก จ า ยเงิ น ค า ที่ ดิ น ให กั บ นายธานิ น ทร อยู เ ย็ น ตามฎี ก าเบิ ก เงิ น นอก
งบประมาณรายจาย เลขที่คลังรับ 010 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 จํานวนเงิน 4,500,000 บาท
โดยจ า ยเป น เช็ ค ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร สาขาบางสะพาน เลขที ่เ ช็ค
4161937 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งเปนวันที่องคการบริห ารสว นตําบลพงศประศาสน
ไดจายเงินคาที่ดินใหแกผูขายไป องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสนยังไมไดมีการโอนที่ดินดังกลาว
มาเป นกรรมสิทธิ์ขององค การบริหารสวนตําบลพงศ ประศาสน แตไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ ดินให
องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2553 หลังจากจายเงินไปแลว 22 วัน
อันเปนการเบิกจายเงินโดยมิชอบ การตรวจรับที่ดินของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดังกลาวเพื่อตองการ
จัดทําใบตรวจรับที่ดิน แลวนําใบตรวจรับที่ดินดังกลาวซึ่งเปนเอกสารหลักฐานสําคัญในการเบิกจายเงิน
ไปประกอบการเบิกจายเงินใหกับผูขาย ทั้งที่ผูขายยังไมไดสงมอบที่ดินและองคการบริหารสวนตําบล
พงศประศาสน ยังมิไดมีการทําสัญญาซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินทางทะเบียนใหเปนขององคการ
บริหารสวนตําบลพงศประศาสนแตอยางใด และเมื่อพิจารณาจากวันที่ผูขายไดไถถอนจํานองที่ดินใน
วันที่ 2 ธันวาคม 2553 ไมไดไถถอนจํานองในวันที่องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน จายเงินคา
ที่ดินใหกับนายธานินทร อยูเย็น ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 นาเชื่อวาก็เพื่อจะเอื้อประโยชนใหกับผูขาย
พฤติ ก ารณ ดั ง กล าวน าเชื่ อ ว า คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ กระทํ าการตรวจรั บ ก อ นที่ จ ะมี การโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนการชวยเหลือใหความสะดวกในการจายเงินคาที่ดินโดยมิชอบดวยกฎหมาย
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๕. องค ก ารบริห ารสว นตํ า บลพงศป ระศาสน ไดจ า ยเงิน คา ที ่ด ิน แก
นายธานินทร อยูเย็น และ นางวารี อยูเย็น ผูขายที่ดินในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เปนจํานวน
เงิ น 4,500,000 บาท ตามฎี กาเบิกเงิน นอกงบประมาณรายจาย เลขที่คลังรั บ 010 ลงวัน ที่ 8
พฤศจิกายน 2553 โดยจายเปนเช็คธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาบางสะพาน
เลขที่ เ ช็ ค 4161937 ลงวั น ที่ 10 พฤศจิ ก ายน 2553 พบว า นางกวิ น นาถ รั ต นพงศ ตํ า แหน ง
หัวหนาสวนการคลัง มีหนาที่เกี่ยวกับการเบิกจายเงิน เปนผูดําเนินการจัดทําฎีกาเบิกจายเงินคาที่ดิน
ดังกลาวเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน ผานนางสาวนิลวรรณ คชเวช ตําแหนง
ปลั ด องค การบริ ห ารส ว นตํ า บลพงศป ระศาสน ในฐานะผู บังคับ บัญ ชาชั้น ตน ซึ่งมีห นาที่รับ ผิดชอบ
ควบคุมดูแลองคการบริหารสวนตํ าบลพงศประศาสนใหเปน ไปตามนโยบายและอํานาจหนาที่อื่น ๆ
ตามกฎหมายกําหนด เปนผูเสนอเรื่องแกนายมลตรี พรมศิลา ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบล
พงศประศาสน อนุมัติใหเบิกจาย โดยไมไดปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขาย ลงวันที่ 10 กันยายน 2553 ในขอ 5
ระบุวา เมื่อทําการโอนขายไดแลวผูจะขายตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูจะซื้อทราบ ภายใน 7 วัน
และผูจะซื้อจะจายเงินใหแกผูขายเมื่อไดรับการโอนตามขอ 1 (ที่ดิน) ซึ่งเจาหนาที่ที่ดินไดรังวัดตรวจสอบ
เนื้อที่ดินครบถวน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน ไดรับตรวจ
รับพัสดุ (ที่ดิน) เรียบรอยแลว โดยในวันที่จายเงินดังกลาวไมมีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินใหแกองคการ
บริหารสวนตําบลพงศประศาสน และในที่ดินดังกลาวที่จะทําการซื้อขายทั้ง 6 แปลง นั้นยังติดจํานองอยู
กับ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) แตกลับดําเนินการโอนกันในวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ซึ่งเปน
การโอนภายหลังจากที่จายเงินคาที่ดินถึง 22 วัน เปนเหตุใหองคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน
ไดรับความเสียหาย เมื่อผูมีหนาที่ในการเบิกจายเงินมีหนาที่ตามที่กําหนดไวในระเบียบฯ ของทางราชการ
จึงเปนเจาพนักงานตามกฎหมาย พฤติการณดังกลาวนาเชื่อวาผูมีหนาที่ในการเบิกจายคือนางกวินนาถ รัตนพงศ
ตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง นางสาวนิลวรรณ คชเวช ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน
และนายมลตรี พรมศิลา ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
อัน เป น ความผิ ดตอตํา แหน งหน า ที่ร าชการฐานเปน เจาพนักงานปฏิบัติห รือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต
๖. เมื่อองคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน ไดจายเงินใหกับผูขายที่ดินใน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 แตมีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให เป นขององคการบริ หารสว นตําบล
พงศประศาสน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ถือเปนการเอื้อประโยชนใหกับนายธานินทร อยูเย็นและ
นางวารี อยูเย็น ไมตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจํานวน 45,000 บาท กลาวคือที่ดินจํานวนทั้งหมด 6 แปลง
โฉนดเลขที่ 1037 – 1042 เลขที่ 144 – 149 ตําบลพงศประศาสน อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ที่ทางองคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน ไดจัดซื้อจากนายธานินทร อยูเย็น และ
นางวารี อยูเย็น มีที่ดิ นจํานวน 2 แปลง ไดแกที่ดินโฉนดเลขที่ 1038 และโฉนดเลขที่ 1042 นั้ น
นายธานินทร อยูเย็น และนางวารี อยูเย็น ไดมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548 ที่ดินทั้งสองแปลงดังกลาว
หากมีการโอนกันในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 จะยังไมพนกําหนดระยะเวลา 5 ป ซึ่งจะตองเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะ กรณีขายอสังหาริมทรัพย ที่ไดกระทําการโอนภายใน 5 ป นับแตวันที่ไดมาตามหนังสือ
สรรพากร ดวนที่สุด ที่ กค 0811/00081 ลงวันที่ 2 มกราคม 2552 โดยคํานวณจากราคาประเมิน
ทุนทรัพย หรือ ราคาซื้อขายจากราคาที่สูงกวาในอัตรารอยละสาม โดยจะตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเปน
จํานวน 45,000 บาท (ที่ดินโฉนดเลขที่ 1038 เนื้อที่ 3 ไร 2 งาน และที่ดิน โฉนดเลขที่ 1042
เนื้ อที่ 4 ไร รวมเนื้ อที่ สองแปลง เท ากับ 7 ไร 2 งาน เมื่ อผู ขายตกลงขายราคา ไร ละ 200,000 บาท
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ดังนั้น ราคาขายของทั้งสองแปลงดังกลาวเทากับ 1,500,000 บาท นําราคาขายมาเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ
ร อยละสาม เนื่ องจากราคาสู งกว า ราคาประเมิน จะคิด เป น จํา นวนเงิ น ที่ ตองเสี ย ภาษีธุ ร กิจ เฉพาะ
จํานวน 45,000 บาท) โดยที่ ดิน ทั้งสองแปลงดังกลาวก็จะครบกําหนดระยะเวลา 5 ป ในวันที่ 1
ธันวาคม 2553 ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน และผูขายที่ดินไดไปทําการโอนกันวันที่ 2
ธันวาคม 2553 ซึ่งเปนการโอนภายหลังจากพนกําหนดระยะเวลา 5 ป ทํา ให ผู ข ายไม ต อ งเสี ย ภาษี
ธุ ร กิ จ เฉพาะน า เชื่ อ ว า เจ า หน า ที่ ข ององค ก ารบริ ห ารส ว นตํา บลพงศ ประศาสนและผูขายที่ดิน
เจตนาที่จะหลบเลี่ยงการเสียภาษีดังกลาว เมื่อผูมีหนาที่ในการเบิกจายเงินมีหนาที่ตองทําตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบฯ ของทางราชการ จึงเปนเจาพนักงานตามกฎหมาย พฤติการณดังกลาวนาเชื่อวาผูมีหนาที่ในการ
เบิกจายเงินคือนางกวินนาถ รัตนพงศ ตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง นางสาวนิลวรรณ คชเวช ตําแหนง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน และนายมลตรี พรมศิลา ตําแหนงนายกองคการบริหาร
ส ว นตํ า บลพงศ ป ระศาสน ปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยมิ ช อบอั น เป น ความผิ ด ต อ ตํ า แหน งหน า ที่ ร าชการฐาน
เป น เจ าพนั ก งานปฏิ บั ติ ห รื อละเว น การปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยมิ ช อบ เพื่ อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายแก ผู ห นึ่ ง
ผู ใดหรื อ ปฏิ บั ติห รื อละเว น การปฏิ บัติห นา ที่โ ดยทุจ ริต เปน เหตุให ทางราชการได รับ ความเสีย หาย
เปนเงิน 45,000 บาท (คาภาษีธุรกิจเฉพาะ)
คณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานที่
เกี่ยวของแลวปรากฏผล ดังนี้
๑. อบต.พงศประศาสน มีโ ครงการจัดหาที่ดินเพื่อใชเปนที่ตั้งโครงการกําจัด
ขยะ โดยไดเริ่มดําเนินการจัดหาครั้งแรกในป 2552 โดยมีการสอบถามขอมูลราคาประเมินที่ดินและขอมูล
การซื้อขายที่ดินลาสุดจากสํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาบางสะพาน ธนาคารออมสิน สาขา
บางสะพาน และธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร สาขาบางสะพาน โดยมีพื้นที่ เป าหมาย
โครงการในพื้นที่ หมูที่ 10 บานทุงนุน และหมูที่ 1 บานฝายทา โดยสํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ
สาขาบางสะพาน ไดแจงราคาประเมินที่ดินบริเวณพื้นที่เปาหมายในป 2552 ให อบต.พงศประศาสน
ทราบตามหนั งสือแจ งข อมู ลราคาประเมินของ สํ านักงานที่ดินจังหวั ดประจวบคีรี ขันธ สาขาบางสะพาน
ที่ ปข 0019.02/7379 ลงวันที่ 4 กันยายน 2552 หนังสือธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน ที่ ปข.บ.
(สช.)251/2552 ลงวั น ที่ 30 กั น ยายน 2552 และหนั ง สื อ ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร สาขาบางสะพาน ที่ ปข 262/904 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552 ซึ่งในป 2552 อบต. ไมมีการ
จัดซื้อที่ดินตามที่ประสงคจะจัดหา รายละเอียดราคาประเมินตามเอกสารที่แนบ
ในป 2553 อบต.พงษประศาสน ไดดําเนินการจัดหาที่ดินเพื่อเปนที่ตั้งของ
โครงการต อ จากป 2552 และได ข อทราบข อ มู ล ราคาประเมิ น ที่ ดิ น จากสํ านั กงานที่ ดิ นจั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ สาขาบางสะพาน จํานวน 2 ครั้ง โดยสํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขา
บางสะพาน ไดแจงราคาประเมินที่ดินใหทราบตามหนังสือแจงขอมูลราคาประเมินของ สํานักงานที่ดิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาบางสะพาน ที่ ปข 0019.02/1286 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2553 และ
หนังสือสํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาบางสะพาน ที่ ปข 0019.02/5491 ลงวันที่ 29
เมษายน 2553 รายละเอียดราคาประเมินตามเอกสารที่แนบ
โดยการจัดซื้อที่ดินจริงไดดําเนินการในป 2553 คณะกรรมการจัด ซื้อโดยวิธี
พิเ ศษ ซึ ่ง มีผู ถ ูก กลา วหาประกอบดว ย นายสิท ธิพ ร สัง ขอ าษา และนางปย ะธิด า หญีต นอ ย
กรรมการ ไดติดตอนายธานิน ทร อยูเ ย็น และนางวารี อยูเย็น เจาของที่ดิน ใหมาเสนอราคาขายที่ดิน
ซึ่งนายธานินทร อยูเย็นและนางวารี อยูเย็น ไดมาเสนอขายที่ดินตอคณะกรรมการจัดซื้อ เมื่อวันที่ 19
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สิงหาคม 2553 โดยเสนอที่ดิน จํานวน 6 แปลง คือโฉนดเลขที่ 1037 – 1042 รวมเนื้อที่ 22 ไร 2 งาน
ราคาไรละ 250,000 บาท รวมเปนเงินทั้ ง สิ้ น 5,625,000 บาท และต อ มาคณะกรรมการจั ด ซื้ อ
โดยวิ ธ ี พ ิ เ ศษได ต  อ รองราคาที ่ ด ิน ที ่ นายธานิ น ทร อยู เ ย็ น และนางวารี อยู เ ย็ น เสนอขาย ซึ่ ง
นายธานินทร อยูเย็น และนางวารี อยูเย็น ไดยิ นยอมลดราคาลงเหลือราคาไรละ 200,000 บาท
รวมเปนเงิน 4,500,000 บาท ตามบันทึกหลักฐานการตอรองราคา ลงวันที่19 สิงหาคม 2553 และ
ไดเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน เพื่ออนุมัติตามบันทึกคณะกรรมการจัดซื้อโดย
วิธีพิเศษ ไดเสนอขอความเห็นชอบจัดซื้อที่ดินจากนายธานินทร อยูเย็นและนางวารี อยูเย็น ที่ดินโฉนด
เลขที่ 1037 – 1042 หมูที่ 10 ตําบลพงศประศาสน ในวงเงิน 4,500,000 บาท เนื่องจากเห็นวา
ที่ ดิ น ตรงตามจํ า นวนและวั ต ถุ ป ระสงค ขององค การบริ ห ารส ว นตํ าบลพงศ ป ระศาสน และราคาที่
คณะกรรมการจัดหาที่ดินกําหนดไว ในราคาไรละ 280,000 บาท และนายกองคการบริหารสวนตําบล
พงศประศาสนไดอนุมัติใหจัดซื้อที่ดินของนายธานินทร อยูเย็นและนางวารี อยูเย็น ซึ่งในการจัดซื้อที่ดิน
ของทางราชการนั้นจะตองดําเนินการจัดซื้อโดยมีราคาประเมินของทางราชการ และราคาที่เคยมีการซื้อ
ขายจริงมาเปรีย บเทีย บดว ยและใหติด ตอ กับ เจา ของโดยตรงการจัด ซื้อ ที่ดิน ขององคก ารบริห าร
สว นตํา บลพงศ ป ระศาสน แม ว า คณะกรรมการจั ด ซื้ อ ที่ ดิ น โดยวิ ธี พิ เ ศษจะได ติ ด ต อ และต อ รอง
ราคากั บ นายธานินทร อยูเย็น และนางวารี อยูเย็น ซึ่งเปนเจาของที่ดินโดยตรงก็ตามแตการกําหนด
ราคาที่ดินมิไดนําขอมูลราคาซื้อขายที่ดินจริงและราคาประเมินที่ดินของทางราชการมาเปรียบเทียบใน
การซื้อขายที่ ดิ น ครั้ ง นี้ เ ป น เพียงนําขอมูลราคาที่กําหนดโดยคณะกรรมการจัดหาที่ดินที่กําหนดไวในราคา
ไรละ 280,000 บาท มาใช แมวาจะตอรองราคาที่ดินจากไรละ 250,000 บาท ลงมาเหลือราคาไรละ
200,000 บาท ก็ตาม ราคาที่ดินก็ยังคงสูงกวาราคาที่ดินที่มีการซื้อขายกัน และสูงกวาราคาประเมิน
ของทางราชการที่สาํ นักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาบางสะพาน แจงราคาประเมินที่ดินแปลง
ดังกลาวใหทราบ และการนํา เอาราคาที่ค ณะกรรมการจัด หาที่ดิน ที่กํา หนดไวแ ละนายกองคก าร
บริห ารสว นตํา บลพงศประศาสน เห็นชอบแลวนั้นมาใชในการจัดซื้อที่ดินก็ตาม เมื่อคณะกรรมการ
จัดหาที่ดินไดกําหนดราคาที่ดินไวไมถูกตองโดยไมไดนําขอมูลราคาที่ดินที่มีการซื้อขายกันจริงและราคา
ประเมินของทางราชการมาเปรียบเทียบดวย แตไดกําหนดราคาที่ดินขึ้นเองโดยกลาวอางในที่ประชุม
คณะกรรมการจัดหาที่ดินเทานั้นโดยไมมีเอกสารหลักฐานมาประกอบ เมื่อคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินโดย
วิธีพิเศษ นํ ามาใชในการจัดซื้อที่ดิน จึงเปน การจัดซื้อที่ดิน โดยไมนําราคาซื้อขายที่ดิน จริงหรือราคา
ประเมินที่ดินของทางราชการมาเปรียบเทียบดวยเปนการไมถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2538 การจัดซื้อที่ดินของคณะกรรมการจัดซื้อโดย
วิธีพิเศษที่มิไดนําเอาราคาที่มีการซื้อขายที่ดินจริงหรือราคาประเมินที่ดินของทางราชการมาใชแตไดนํา
ราคากลางที่คณะกรรมการจัดหาที่ดินที่กําหนดไวและนายกองคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน
ได เ ห็ น ชอบแล ว มาใช แ ทน และคณะกรรมการจั ด ซื้ อ โดยวิ ธี พิ เ ศษยั ง ได ต อ รองราคาที่ ดิ น ลงจาก
ไรละ 250,000 บาท เปนไรละ 200,000 บาท เห็นวาคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษมิไดจงใจที่จะ
ไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538
แตอยางใด เพราะเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดหาที่ดินให
ดําเนินการจัดหาสถานที่และกําหนดราคากลางที่ดินที่จะซื้อ จึงไดนํามาใชในการจัดซื้อที่ดิน และไดทํา
การตอรองราคาที่ดินลงมาแลว แตเมื่อคณะกรรมการจัดซื้อโดย วิธีพิเศษ มีหนาที่ในการจัดหาที่ดินและ
พิจารณาราคาที่จะซื้อเพื่อเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน แตมิไดกระทําถือวา
คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษกระทําการโดยประมาทเลินเลอ ในการปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองครบถวน
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ทําใหองคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสนไดรับความเสียหายอยางรายแรงคณะกรรมการฯ จึงมีมติ
เห็นสมควรลงโทษผูถูกกลาวหาทั้งสองราย ซึ่งเปนคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษ ที่ดําเนินการ
จั ด ซื้ อ ที่ ดิ น โดยไม ไ ด นํ า ราคาซื้ อ ขายที่ ดิ น จริ ง และราคาประเมิน ที ่ด ิน ทางราชการมาเปน ขอ มูล
เปรียบเทียบในการจัดซื้อที่ดิน ตามที่กําหนดไว ตามข อ 20 แหง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การพั สดุ ขององค การบริ หารส วนตํ าบล พ.ศ. 2538 เป นความผิ ดวิ นั ยฐานประมาทเลิน เลอในหนา ที่
ราชการ อั น เป น เหตุ ใ ห เ สี ย หายแก ร าชการอย า งร า ยแรง ตามข อ 5 วรรคสอง แห ง ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข ในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข ลงวันที่ 3 มกราคม 2545
ใหลงโทษวินัยขั้นปลดออก ตามข อ 21 (4) และขอ 70 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสว น
ตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให
ออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข ลงวันที่ 3 มกราคม 2545 (ขอ 85 ของประกาศ
หลักเกณฑ ฯ ป 2559)
ประเด็นสอบสวนเพิ่มเติม
ตามมติ ก.อบต.จังหวัด ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
ประเด็นการจัดซื้อที่ดิน จํานวน 22-2-0 ไร ในราคา 4,500,000 บาท ซึ่งคิดเปนตารางวา ๆ ละ 500 บาท
สูงกวาราคาประเมินที่สํานักงานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาบางสะพาน แจงใหทราบตารางวาละ 100175 บาท (ราคาประเมินตามหนวยของที่ดิน) และสูงกวาราคาที่มีการซื้อขายจริงในพื้นที่ขางเคีย ง
นายก อบต.พงศประศาสน ผูอนุมัติใหจัดซื้อทราบหรือไม
ผลการสอบสวนนายมนตรี พรมศิลา นายก อบต.พงศประศาสน ใหถอยคํา
สรุ ป ได ว า สภา อบต.พงศ ป ระศาสน พิ จ ารณาในการจั ด ซื้ อ ที่ ดิ น จํ า นวน 22-2-0 ไร ในราคา
4,500,000 บาท หรือคิดเปนตารางวาละ 500 บาท ตนเองไมทราบราคาที่ซื้อวาสูงกวาราคาประเมิน
และราคาที่มีการซื้อขายจริงพื้นที่ขางเคียง
2. คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ซึ่ ง มี น างสาวนิ ล วรรณ คชเวช เป น ผู ถู ก
กล า วหา ได ตรวจรั บ ที่ ดิน ตามสั ญ ญาจะซื้อจะขายเลขที่ 5/2553 ลงวัน ที่ 10 กัน ยายน 2553
จํา นวน 6 แปลง รวมเป น เนื้ อ ที่ 22 ไร 2 งาน โฉนดเลขที่ 1 037 – 1042 หมู ที่ 10 ตํา บล
พงศ ป ระศาสน ตามที่ องค การบริ ห ารส ว นตํ า บลพงศ ป ระศาสน แจ ง ให ต รวจรั บ พั ส ดุ เมื่ อ วัน ที่ 5
พฤศจิกายน 2553 และออกใบตรวจรับพัสดุไว ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 การที่คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ไดดําเนินการตรวจสอบสถานที่ตั้งของที่ดิน และจํานวนเนื้อที่ดิน ที่จ ะซื้อขายกัน เมื่อ
เห็นวาสถานที่ตั้งของที่ดิน และจํานวนที่ดินถูกตอง ตามสัญญาจะซื้อจะขาย จึงไดตรวจรับไวนั้น การตรวจ
รับที่ดินของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงเปนการตรวจรับไวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การพั ส ดุ ข ององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล พ.ศ.2538 ข อ 47 เมื่ อ คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ไ ด
ตรวจสอบที่ดิน ณ ที่ดินตั้งอยู ซึ่งสถานที่ จํานวนเนื้อที่ดิน ถูกตองครบถวนแลวจึงเปนการตรวจรับที่
ถูกตองตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยวาดว ยการพัสดุขององคการบริห ารสวนตําบล พ.ศ.2538
ขอ 47 และถูกตองตามหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ 5/2553 ลงวันที่ 10 กันยายน 2553
ที่กําหนดในขอ 1 วาผูจะขายตกลงขายและผูจะซื้อตกลงซื้อขายที่ดินตามโฉนดเลขที่ 1037 – 1042
หมู ที่ 10 ตํ า บลพงศ ป ระศาสน จํ า นวนเนื้ อ ที่ 22 ไร 2 งาน ส ว นการตรวจรั บ ที่ ดิ น เมื่ อ วั น ที่ 5
พฤศจิ ก ายน 2553 แต ไ ด มี ก ารทํา สัญ ญาซื้อ ขายที่ดิน และจดทะเบีย นโอนกรรมสิท ธิ์ที่ดิน จาก
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นายธานินทร อยูเย็น และนางวารี อยูเย็น เปนขององคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน ในวันที่ 2
ธันวาคม 2553 ซึ่ งการตรวจรับที่ ดิน กอนที่จ ะจายเงินและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์กันตามขอ 5
ของสัญญาจะซื้อจะขายเลขที่ 5/2553 ลงวันที่ 10 กันยายน 2553 ที่กําหนดวา เมื่อทําการโอนขาย
ไดแลวผูจะขายตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูจะซื้อทราบภายใน 7 วัน และผูจะซื้อจะจายเงินใหแก
ผูขายเมื่อไดรับการโอนตามขอ 1 (ที่ดิน) ซึ่งเจาหนาที่ที่ดินไดรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ดินครบถวน และ
คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ขององคการบริห ารสว นตําบลพงศป ระศาสน ไดต รวจรับ พัส ดุ (ที่ดิน )
เรียบรอยแลวนั้น หากปรากฏวาภายหลังหรือขณะรังวัดตรวจสอบวาเนื้อที่ดินไมครบ ผูจะซื้อจะจายเงิน
ใหแกผูขายลดลงตามสัดสวนของจํานวนที่รับโอนเทานั้น ขอ 5 นี้เปนเงื่อนไขในการจายเงินคาที่ดินที่จะ
ซื้อจะขาย และหลักฐานการตรวจรับที่ ดินของคณะกรรมการตรวจรั บพัส ดุเปนหลั กฐานหนึ่งในการ
จายเงิน ซึ่งผูรับผิดชอบในการตรวจสอบการจายเงินควรตรวจสอบใหครบถวนกอนการเสนออนุมัติเบิกเงิน
เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจสอบที่ดินที่จะซื้อครบถวนถูกตองตามสัญญาจะซื้อจะขายแลว
ถื อว า คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ไดป ฏิบัติห นาที่ในการตรวจรับ ที่ดิน ถูกตองครบถ วนตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2538 มิไดกอใหเ กิดความเสียหาย
แกทางราชการแตประการใดอีกทั้งมิไดมีเจตนาไมไดปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือ
กระทําการประมาทเลินเลอ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ
และการรองทุกข ลงวันที่ 3 มกราคม 2553 แตอยางใด
ประเด็นสอบสวนเพิ่มเติม
คณะอนุกรรมการ ฯ ไดกําหนดประเด็นใหคณะกรรมการสอบสวนไดสอบสวน
เพิ่มเติม 2 ประเด็น ไดแก ประเด็นการตรวจรับที่ดินโดยไมมีเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดินมาทําการ
ตรวจวัดเนื้อที่ กับประเด็นการตรวจรับที่ดินโดยที่ดินติดภาระจํานองกับธนาคาร
โดยผลการสอบเพิ่มเติมนางสาวนิลวรรณ คชเวช ปรากฏวาในวันตรวจรับที่ดิน
มีน ายพิพิฐ พร เหมื อนวงค ผูชวยนายชางโยธา เป นผูชี้ หลักเขต และมีนายสิทธิ พร สังขอาษา เป น
ผูคํานวณเนื้อที่ดิน เมื่อเห็นวาเนื้อที่ดินที่คํานวณไดมีจํานวน 22 ไร 2 งาน ครบถวนตามสัญญาแลว
จึงตรวจรับที่ดินไว ซึ่งในการตรวจสอบเนื้อที่ดิน อบต.พงศประศาสน ไดมีหนังสือแจงสํานักงานที่ดินมา
ทําการตรวจวัดแลวแตสํานักงานที่ดินแจงวาตองใหเจาของที่ดินเปนผูยื่นคําขอเอง เมื่อถึงวันตรวจรับ
จึงไมมีเจาหนาที่ที่ดินมารวมทําการตรวจวัดแตอยางใด สวนกรณีที่ดินไดติดภาระจํานองกับธนาคาร
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไมทราบถึงการติดภาระจํานองเนื่องจาก อบต.พงศประศาสน ไมไดแจง
ใหกับคณะกรรมการทราบ คณะกรรมการตรวจรั บพัสดุ จึงทํ าการตรวจสอบเนื้อที่ตามสัญญาจะซื้ อ
จะขายเทานั้น โดยไมไดมีการตรวจสอบเรื่องภาระจํานองแตอยางใด
2. การเบิกจายเงินคาที่ดิน มีนางกวินนาถ รัตนพงศ ในฐานะหัวหนาสวนการคลัง
เปนผูถูกลาวหา โดยเบิกจายเงินคาที่ดินใหกับนายธานินทร อยูเย็น และนางวารี อยูเย็น ผูขาย จํานวน
เงิ น 4,500,000 บาท เพื่ อเปนค าที่ดิ น จํานวน 6 แปลง เปน เนื้อที่ 22 ไร 2 งาน เมื่ อวัน ที่ 10
พฤศจิกายน 2553 โดยสํานักงานปลัดไดขออนุมัติเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 จัดทําฎีกาเบิกเงิน
สว นการคลั งรั บ ฎี กาเมื่ อวั น ที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ดําเนิน การตรวจฎีกาและเสนอขออนุมัติเบิก
จายเงินตอนายกองคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 และมีการเบิก
จายเงินใหแกนายธานินทร อยูเย็นและนางวารี อยูเย็น เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 การเบิกจายเงินนั้น
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หนวยงานผูขอเบิกจะตองเสนอขอเบิกเงินกับหนวยงานคลัง โดยหัวหนวยงานผูขอเบิก จะตองลงลาย
มือชื่อการเบิกเงินและรับรองความถูกตองของหลักฐานการเบิกเงิน ดว ย ซึ่งตามขอ 40 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ.2547 ที่ กํ า หนดว า การเบิ ก เงิ น ต อ งมี ห ลั ก ฐานการเบิ ก เงิ น เพื่ อ
ประโยชนในการตรวจสอบ และผูเบิกตองลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองในหลักฐานการเบิกจายที่เปน
ภาพถายหรือสําเนาทุกฉบับ เมื่อหนวยงานคลังไดรับฎีกาเบิกเงินแลวตองดําเนินการตรวจฎีกา เอกสาร
หลักฐาน ประกอบฎีกาเบิกเงินใหถูกตองครบถวน กอนที่จะเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลอนุมัติ
ในการเบิกจายเงิน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 ขอ 60 กําหนดวา
ใหหัวหนาหนวยงานคลังหรือเจาหนาที่การเงินที่ไดรับมอบหมายเปนผูตรวจฎีกา การตรวจฎีกาเมื่อ
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตอไปนี้แลวใหเสนอผูมีอํานาจเพื่ออนุมัติฎีกา (1) มีลายมือชื่อของผูเบิก
เงินถูกตองตามตัวอยาง (2) มีหนี้ผูกพัน หรือมีความจําเปนที่จะตองจายเงินกับถึงกําหนดหรือใกลจะถึง
กําหนดที่จะตองจายเงิน (3) มีเงินงบประมาณเพียงพอ รายการถูกตองตรงกับหมวดและประเภทใน
งบประมาณ (4) มีเอกสารประกอบฎีกาครบถวนถูกตอง ขอ 61 กําหนดวา ฎีกาหรือเอกสารประกอบ
ฎีกาฉบับใดไมถูกตองในสาระสําคัญตามขอ 60 ใหผูตรวจฎีกาแจงใหผูเบิกทราบ เพื่อดําเนินการแกไข
ถาผูเบิกไมแกไขใหถูกตองภายในสามวันทําการนับจากวันที่ไดรับ ทราบ ใหผูตรวจฎีกาคืนฎีกา และ
ขอ 62 กําหนดวา ฎีกาที่ตรวจถูกตองแลวตามขอ 60 ใหหัวหนาหนวยงานคลัง หรือเจาหนาที่การเงิน
ที่ไดรับมอบหมายนําเสนอผูบริหารหรือผูที่ผูบริหารทองถิ่นมอบหมายเปนผูอนุมัติฎีกา เมื่อสวนการคลัง
ซึ่งมีหนาที่ในการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของฎีกาเบิกจายเงิน และเสนอขออนุมัติเบิกจายเงิน
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเบิกจายเงินคาที่ดินไปโดยที่ไมไดทําสัญญาซื้อขาย ไมไดมีการรังวัด
เนื้อที่ดินจากเจาหนาที่สํานักงานที่ดิน และยังไมไดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหแกองคการบริหาร
สวนตําบลพงศประศาสน ตามที่กําหนดไวตามขอ 5 แหงสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน เลขที่ 5/2553
ลงวันที่ 10 กันยายน 2553 ที่กําหนดวาเมื่อทําการโอนขายไดแลว ผูจะขายจะตองแจงเปนลายลักษณ
อักษรใหผูจะซื้อทราบภายใน 7 วัน และผูจะซื้อจะจายเงินใหแกผูขายเมื่อไดรับการโอนตามขอ 1 (ที่ดิน)
ซึ่ งเจ า หน า ที่ ที่ดิน ได รั งวั ด ตรวจสอบเนื ้ อ ที ่ ด ิ น ครบถ ว น และคณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ข อง
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํา บลพงศ ประศาสน ไดตรวจรับพัสดุ (ที่ดิน) เรียบรอยแลว จึงเปนการจายเงินคา
ที่ดินโดยที่ยังไมมีการปฏิบัติครบถวนตามสัญญาจะซื้อจะขายและยังไมถึงกําหนดที่ตองจายเงินใหแก
ผูขายตามขอ 60 (2) และผูถูกกลาวหา ที่ไดตรวจฎีกาเบิกจายเงินและเสนอขออนุมัติฎีกาตอนายก
องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสนนั้น และนายกองคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสนไดอนุมัติ
ฎีกาใหเบิกจายเงินได โดยที่ยังไมไดปฏิบัติครบถ วนตามสัญญาจะซื้อจะขาย ถือวาเปน การประมาท
เลินเลออยางรายแรงในการปฏิบัติหนาที่ การตรวจฎีกาและการขออนุมัติฎีกาเบิกเงินคาที่ดิน เพราะการ
ปฏิบัติตามสัญญาที่ถือวาเปนสาระสําคัญตองปฏิบัติใหครบถวน ซึ่งผูถูกกลาวหา ในฐานะหัวหนาสวน
การคลัง ที่ไดรับผิดชอบการเงินขององคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน ควรรูและพึงปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ พฤติการณดังกลาวของผูถูกกลาวหา ถือเปนการเบิกจายเงินคาที่ดินไปโดยไมถูกตองตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ 5/2553 ลงวันที่ 10
กันยายน 2553 เปนการกระทําผิดวินัยฐาน ประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการอันเปนเหตุใหราชการ
เสีย หายอยางรายแรง ตามข อ 5 วรรคสอง แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวั ด
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ประจวบคีรีขันธ เรื่ อง หลั กเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให ออกจาก
ราชการ การอุทธรณและการรองทุกข ลงวันที่ 3 มกราคม 2545 ใหลงโทษวินัยปลดออก ตามขอ 21 (4)
และขอ 70 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข
ลงวันที่ 3 มกราคม 2545 (ขอ 85 ของประกาศหลักเกณฑ ฯ ป 2559)
สําหรับนางสาวนิลวรรณ คชเวช ปลั ดองคการบริหารส วนตําบลพงศประศาสน
ในฐานะผู บั งคั บ บั ญ ชา ซึ่ งมี ห น า ที่ ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูใต บังคับ บัญ ชาใหป ฏิบั ติ
ตามระเบียบกฎหมายและประกาศ ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 60/1 กําหนดวาใหมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลทําหนาที่
เปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลรองจากนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตาม
นโยบาย และมีอํานาจหนาที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบล
มอบหมาย และการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลนั้น ปลัดองคการบริหารสวนตําบลจะตอง
ลงนามในฎีกาเบิกเงินกอนที่หัวหนาสวนการคลังจะเสนอฎีกาอนุมัติเบิกเงินตอนายกองคการบริหารสวน
ตําบลพงศประศาสน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลยอมตองมีหนาที่ในการตรวจสอบและดูแลและ
ควบคุมการตรวจสอบฎีกาการเบิกจายเงินใหเปนโดยถูกตองดวย เมื่อการเบิกจายเงินคาจัดซื้อที่ดินไม
ถูกตอง ไมเปนไปตามระเบียบ เกิดความเสียหายซึ่ง เปนการไมระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ประมาท
เลิ น เล อในหน า ที่ เ ป น ความผิ ดวิ นัย ฐานประมาทเลิน เลอในหนาที่ราชการอัน เห็น เหตุใหเสีย หายแก
ราชการ ตามขอ 5 วรรคแรก แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ
และการรองทุกข ลงวันที่ 3 มกราคม 2545 ใหลงโทษวินัยไมรายแรง ลดขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น ตาม
ขอ 21 (3) และขอ 69 (1) แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ
และการรองทุกข ลงวันที่ 3 มกราคม 2545 (ขอ 84 ประกาศหลักเกณฑฯ ป 2559)
ความเห็นแยง
ประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยมีความเห็นตางกับกรรมการสอบสวน
อีก 2 คน เฉพาะในสวนของคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ วามิไดมีเจตนาหรือจงใจไมปฏิบัติหนาที่
ราชการใหเปนไปตามกฎหมายฯ โดยไมใหเสียหายแกราชการ พฤติกรรมยังไมถึงขั้นวินัยอยางรายแรง
อยางสมบูรณ แตยังมีความเสียหายแกราชการจํานวนหนึ่งสมควรไดรับโทษทางวินัยอยางไมรายแรง ใน
ขั้นการลดขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น
นายกองคการบริห ารส วนตํ าบลพงศประศาสน ผูสั่งแต งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ไดรับรายงานการสอบสวนจากคณะกรรมการและไดพิจารณาเพื่อสั่งสํานวนการสอบสวนโดย
ไมเ ห็น ดวยกับ คณะกรรมการสอบสวน กรณี ในรายนางสาวนิลวรรณ คชเวช ตําแหนงปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล ที่ใหลงโทษทางวินัยไมรายแรง ลดขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น โดยเห็นวา ผูถูกกลาวหาใน
ฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุมีหน าที่ในการตรวจสอบสถานที่ ตั้งของที่ ดินและจํานวน
เนื้อที่ดินที่จะซื้อขายกันยอมตองตรวจสอบจํานวนที่ดินกับหลักฐานโฉนดที่ดินของผูจะขายใหถูกตอง
ตรงกันจึงจะเปนการตรวจรับพัสดุที่ถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ทํากันไว แตขอเท็จจริงโฉนดที่ดิน
ของผูจะขายยังติดภาระจํานองกับธนาคารจึงไมอาจสงมอบที่ดินใหแกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ
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เจาหนาที่พัสดุไดและผูถูกกลาวหา มีหนาที่ลงนามในฎีกาเบิกจายเงิน กอนเสนอนายกองคการบริหาร
สวนตําบลพงศประศาสน ยอมรูอยูแลววาผูจะขายที่ดินยังไมไดสงมอบที่ดินหรือโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหแก
องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน เพราะผูจะขายที่ดินยังไมไดไถถอนจํานองที่ดินจากธนาคาร
จึงเปนการเบิกจายเงินที่ไมปฏิบัติใหเปนไปตามสัญญาจะซื้อจะขาย ประกอบกับขอเท็จจริงภายหลังวา
ผู ขายได ไ ถ ถอนจํ า นองที่ ดิน และโอนที่ดิ น ใหแกอ งคการบริ ห ารสว นตํ าบลพงศ ป ระศาสน ในวัน ที่ ๒
ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งหลังจากวันที่เบิกจายเงินใหแกผูขายไปแลว ๒๒ วัน ดังนั้น ตามขอเท็จจริงและ
พฤติการณของผู ถูกกลาวหา จึ งกอใหเ กิดความเสียหายแกองคการบริห ารส วนตําบลพงศประศาสน
จึงเปนการกระทําความผิดวินัยรายแรง เห็นควรใหลงโทษปลดออก
ประเด็นสอบสวนเพิ่มเติม
ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ไดมี
มติใหสอบสวนเพิ่มเติมประเด็นในวันที่มีการจายเงินใหกับผูขายไมมีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินมาเปนของ
อบต. โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินมาเปนของ อบต.หลังจากจายเงินใหผูขายแลว 22 วัน
ผลการสอบสวนผูเกี่ยวของสรุปได ดังนี้
- นางกวิ นนาถ รัตนพงศ ใหถอยคําว าผูที่มีห นาที่ในการโอนกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินคือนายมนตรี พรมศิลา ตนเองมีหนาที่ในการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารกอนเสนอใหผูมี
อํ า นาจอนุ มั ติ ฎี ก า ซึ่ ง ได ต รวจสอบแล ว เห็ น ว า มี ล ายมื อ ชื่ อ ผู เ บิ ก มี ก ารก อ หนี้ ผู ก พั น ตามมติ ส ภา
มียอดเงินสะสมเพียงพอ และผูขอเบิกไดแนบสัญญาจะซื้อจะขายเพื่อประกอบวาตองจายตามรายการ
แลว จึงไดจัดทําฎีกาเบิกเงินเสนออนุมัติ แตยังไมไดเขียนเช็ค โดยนายมนตรี พรมศิลา พรอมกับผูขายได
ไปดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สํานักงานที่ดิน และในชวงบาย นายมนตรี พรมศิลา ไดแจงกับตนเองวา
ได ดํา เนิ นการโอนกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินทั้ง 6 แปลง เสร็จเรีย บรอยแลว จึงไดเสนอลงนามจายเช็คโดย
นายมนตรีฯ มิไดมีการทักทวงแตอยางใด จึงไดจายเช็คใหผูขายไป ตอมานายมนตรี พรมศิลา ไดมาบอก
วาเอกสารในการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ยังไมเรียบรอย ให อบต. ทําหนังสือไปให
สํานักงานที่ดินใหม สําหรับการกลาวหาวาเปนการโอนเพื่อมีเจตนาเพื่อมิใหผูขายตองเสียภาษีธุรกิจ
เฉพาะนั้น ตนเองไมไดมีหนาที่จัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ และไมทราบเรื่องจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะมากอน
- นางสาวนิ ล วรรณ คชเวช ให ถ อ ยคํ า ว า ผู มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการโอน
กรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น คื อ นายมนตรี พรมศิ ล า นายก อบต.พงศ ป ระศาสน ซึ่ ง ได รั บ มอบอํ า นาจให ไ ป
ดําเนินการ และในวันนั้น นางกวินนาถ รัตนพงศ ซึ่งมีหนาที่ในการจายเงินใหผูขาย ไดนําฎีกามาเสนอ
เพื่ออนุมัติจายเงิน โดยมีการรายงานวานายมนตรี พรมศิ ลา ได ไปดํ าเนิ นการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิ น
ทั้ง 6 แปลง เรี ยบร อยแล ว ตนเองจึงเชื่อโดยสุจริตตามที่น างกวินนาถ รัตนพงศ แจง ประกอบกั บ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบฎีกาเบิกจายเงินและการรับรองความถูกตองตามระเบียบเปนหนาที่
ของนางกวินนาถ รัตนพงศ อยูแลวจึงมิไดทักทวงประการใด และไดลงนามสั่งจายเช็คคาจัดซื้อที่ดินให
นางกวินนาถ รัตนพงศ ไปดําเนินการตอไป
การพิจารณาของอนุกรรมการ ฯ
คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาการดํ า เนิ น การทางวิ นั ย และการให อ อกจาก
ราชการพิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
๑. กรณีคณะกรรมการโดยวิธีพิเศษ ประกอบดวย นายสิทธิพร สังขอาษา
ตําแหนง นักบริหารงานชาง และนางปยะธิดา หญีตนอย ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
พิจารณาแลวเห็นวาการจัดซื้อที่ดินของคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ โดยไมไดนําราคาซื้อขายที่ดิน
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จริงและราคาประเมินที่ดินทางราชการมาเปนขอมูลเปรียบเทียบในการจัดซื้อที่ดิน ตามที่กําหนดไว
ตามขอ 20 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538
แตมิไดกระทําถือวาคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเ ศษกระทําการโดยประมาทเลินเลอ ในการปฏิบั ติ
หนาที่ใหถูกตองครบถวนทําใหองคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสนไดรับความเสียหายอยางรายแรง
เปนความผิดวินัย ฐานประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
ตามขอ ๙ วรรคสอง แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสว นตําบลจังหวัดประจวบคีรีขัน ธ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย.พ.ศ.๒๕๕๙ ใหลงโทษวินัยปลดออก ตามขอ 2๕
และขอ ๘๕ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.25๕๙
๒. กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีนางสาวนิลวรรณ คชเวช เปนผูถูก
กลาวหา พิจารณาแลวเห็นวาในการตรวจรับที่ดินดังกลาวนั้น การที่ผูถูกกลาวไดรับคําสั่งแตงตั้งใหเปน
ประธานคณะกรรมการตรวจรั บที่ ดิ น โดยผู ถู กกล าวหาได ตรวจรั บที่ ดิ นด ว ยการลงไปตรวจรั บที่ ดิ น
ณ สถานที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู โดยไมไดมีการจั ดใหเจาพนักงานที่ดินมาทําการรังวัดที่ดิน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองของจํานวนที่ดิน เพียงแตตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายเทานั้น จึงเห็นวา
ผูถูกกลาวหาไมไดใชความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ราชการ เพื่อปองกันไมเกิดความเสียหายแกราชการ
เทาที่ควร จึงเห็นพองกันวาการกระทําของผูถูกกลาวหาเปนการกระทําความผิดวินัย ฐานพนักงานสวนตําบล
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ และตองไม
ประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ ตามขอ ๙ แหงประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
ในการสอบสวน และการลงโทษทางวิ นัย พ.ศ. 2559 โดยอนุกรรมการเสียงสวนใหญจึงมี มติ ๔ ต อ ๑
เห็นควรลงโทษลดขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในความผิดการตรวจรับพัสดุที่ดินดังกลาวนี้
๓. กรณีการเบิกจายเงิน โดยมีนางกวินนาถ รัตนพงศ ในฐานะหัวหนาสวนการคลัง
ผูถูกลาวหา เปนผูวางฎีกาเบิกจายเงิน ยอมทราบดีอยูแลววาในขณะนั้นยังไมมีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
มายัง อบต. แตก็ไดทําการวางฎีกาเพื่อเบิกจายเงินใหกับผูขาย ซึ่งโดยที่ยังไมไดปฏิบัติครบถวนตามสัญญา
จะซื้อจะขาย ถือวาเป นการประมาทเลินเล ออยางรายแรงในการปฏิบั ติหนาที่ การตรวจฎีกาและการขอ
อนุมัติฎีกาเบิกเงินคาที่ดิน เพราะการปฏิบัติตามสัญญาที่ถือวาเปนสาระสําคัญตองปฏิบัติใหครบถวน ซึ่งผู
ถูกกลาวหา ในฐานะหัวหนาสวนการคลัง ที่ไดรับผิดชอบการเงินขององคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน
ควรรูและพึงปฏิบัติตามระเบียบฯ พฤติการณดังกลาวของผูถูกกลาวหา ถือเปนการเบิกจายเงินคาที่ดินไปโดย
ไมถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ 5/2553
ลงวันที่ 10 กันยายน 2553 เปนการกระทําผิดวินัยฐาน ประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการอันเปนเหตุให
ราชการเสียหายอยางรายแรง ตามขอ ๙ วรรคสอง แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ
พ.ศ.๒๕๕๙ ใหลงโทษวินัยปลดออก ตามขอ 2๕ และขอ ๘๕ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 25๕๙
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สํ าหรั บนางสาวนิลวรรณ คชเวช ปลั ดองค การบริ หารส วนตํ าบลพงศ ประศาสน
ในฐานะผู บั งคั บบั ญชา ซึ่ งมี หนาที่ ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย ซึ่งการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลนั้น ปลัดองคการบริหารสวนตําบลจะตอง
ลงนามในฎีกาเบิกเงินกอนที่หัวหนาสวนการคลังจะเสนอฎีกาอนุมัติเบิกเงินตอนายกองคการบริหารสวน
ตําบลพงศประศาสน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลยอมตองมีหนาที่ในการตรวจสอบและดูแลและควบคุม
การตรวจสอบฎี กาการเบิ กจ ายเงิ นใหเปนโดยถูกตองดวย เมื่อการเบิกจายเงิ นคาจัดซื้อที่ ดินไมถูกตอง
ไมเป นไปตามระเบี ยบ เกิดความเสียหายซึ่ ง เป นการไม ระมัดระวั งในการปฏิบัติ งาน ประมาทเลินเลอใน
หนาที่เปนความผิดวินัยฐานประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการอันเห็นเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
ตามข อ ๙ วรรคสอง แห งประกาศคณะกรรมการพนั กงานส วนตํ าบลจั งหวั ดประจวบคี รี ขั นธ เรื่ อ ง
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๙ เห็นควร
ใหเพิ่มโทษจากลดขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น เปนปลดออกจากราชการ ตามขอ 2๕ และขอ ๘๕ แหงประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวนการ
ลงโทษทางวินัย พ.ศ. 25๕๙
ขอระเบียบ
1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑในการสอบสวนและการงโทษทางวินัย ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
ขอ ๙ พนักงานสวนตําบลตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส
ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
การประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
๒. หนั งสื อแนวทางการลงโทษข าราชการพลเรื อนตาม พ.ร.บ.ระเบี ยบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ลักษณะความผิด “ไมอุตสาหะและไมเอาใจใสรักษาประโยชนของทางราชการ”
โทษ ขั้นต่ํา ภาคทัณฑ ขั้นสูง ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
ลักษณะความผิด “ประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ”
โทษ ขั้นต่ํา ภาคทัณฑ ขั้นสูง ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
ลั กษณะความผิ ด “ประมาทเลิ นเล อเป นเหตุ ให เสี ยหายแก ราชการอย าง
รายแรง”
โทษ ปลดออก
ขอพิจารณา/ขอเสนอ
เพื่อใหการพิจารณาลงมติของคณะกรรมการ สามารถตอบคําถามตอประเด็น
ขอกลา วหาไดชั ดเจนว าผู ถูกกล า วหาไดกระทําผิดตามขอกลาวหาหรือไม ฝายเลขานุการจึงไดส รุป
ประเด็นขอกลาวหาของ สตง. และผลการสอบสวนการแกขอกลาวหาของของผูถูกกลาวหาในแตละ
ประเด็นเพื่อประกอบการพิจารณามีมติตอไป ดังนี้
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- ๔๖ ผูถูกกลาวหา/
ประเด็นขอกลาวหา
ของ สตง.
คณะกรรมการจั ด ซื้ อ
ที่ ดิ น โดยวิ ธี ก รณี พิ เ ศษ
ไมนําราคาประเมินที่ดิน
ของทางราชการ และ
ราคาซื้ อ ขายจริ ง ของ
ที่ ดิ น บริ เ วณข า งเคี ย ง
เคี ย งมาประกอบการ
พิจารณา ทําใหมีการซื้อ
ที่ ดิ น สู ง ก ว า ร า ค า
ป ร ะ เ มิ น ข อ ง ท า ง
ราชการเปนเงินจํานวน
3,463,500 บาท ซึ่ง
เป น การกระทํ า ที่ ไ ม
ถู ก ต อ งตามระเบี ย บ
พัสดุ ฯ ขอ 20

คําถาม

ขอเท็จจริงการดําเนินการและผลการสอบสวน
แกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหา

1. ในการจั ด ซื้ อ ที่ ดิ น
อบต.พงศประศาสน ได
มี ก ารขอข อ มู ล ราคา
ประเมิ น ที่ ดิ น ของทาง
ราชการและ ราคาซื้ อ
ข า ย จ ริ ง ม า ทํ า ก า ร
เปรี ย บเที ย บราคาตาม
ข อ 20 แห ง ระเบี ย บ
มท. วาดวยการพัสดุของ
อบต. พ.ศ.2538 และที่
แกไขเพิ่มเติมหรือไม

โดยที่ ระเบี ยบ มท. ว าด วยการพั สดุ ของ อบต. พ.ศ.
2538 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 20 กําหนดวา “กรณี
การซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสราง ใหมีราคาประเมินของ
ทางราชการและราคาที่เคยซื้อขายจริงมาเปรียบเทียบ
ดวย และใหติดตอกับเจาของที่ดินโดยตรง”
เมื่ อ ตรวจสอบสํ า นวนการสอบสวน มี เ อกสาร
หลักฐานวา อบต. ไดมีการขอขอมูลราคาประเมินที่ดินที่
จะจัดซื้อ จากสํานักงานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขา
บางสะพาน และราคาที่ดินในพื้นที่ใกลเคียงที่มีการซื้อ
ขายจริง และมีการขอราคาประเมินทุนทรัพยของที่ดิน
ในพื้ น ที่ ม.10 จากธนาคารออมสิ น และข อ มู ลราคา
ประเมินที่ดินที่ทําการซื้อขายในปจจุบันในบริเวณพื้นที่
ม.10 และ ม.1 จาก ธกส.สาขาบางสะพาน

2. ข อมู ล ราคาประเมิ น
ที่ ดิ น ที่ อบต. ได ข อมา
จ า ก สํ า นั ก ง า น ที่ ดิ น
ธนาคารออมสิ น และ
ธกส. อบต.นํ า มาใช ทํ า
อะไรบาง

โดยที่ ระเบี ยบ มท. ว าด วยการพั สดุ ของ อบต. พ.ศ.
2538 และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดเกี่ยวกับการรายงาน
ขอซื้อหรือขอจาง ขอ 20 กําหนดวา “กอนดําเนินการ
ซื้ อ หรื อ จ า งทุ ก วิ ธี ให เ จ า หน า ที่ พั ส ดุ ทํ า รายงานเสนอ
เหตุผล รายละเอียดของพัสดุ วงเงิน ระยะเวลา วิธีการ
และคณะกรรมการตอผูสั่งซื้อหรือสั่งจาง..... กรณีการซื้อ
ที่ ดิ น และหรื อ สิ่ ง ก อ สร า ง ให มี ร าคาประเมิ น ของทาง
ราชการและราคาที่เคยซื้อขายจริงมาเปรียบเทียบดวย
และใหติดตอกับเจาของที่ดินโดยตรง”
ในสํ า นวนการสอบสวนปรากฏเอกสารการ
เปรียบเทียบราคาประเมินที่ดินที่จะซื้อ ตามหนังสือแจงราคา
ประเมิ น ของสํ า นัก งานที ่ด ิน ประจวบคีรีข ัน ธ สาขา
บางสะพาน ที ่ ปข 0019.02/5491 ลงวั น ที่ 29
เมษายน 2553 ราคาที่ ดิ น ที่ มี ก ารซื้ อ ขายจริ ง ตาม
หนังสือแจงราคาซื้อขายจริง 3 ราย ของสํานักงานที่ดิน
ประจวบคีรีขันธ สาขาบางสะพาน ที่ ปข 0019.02/7379
ลงวันที่ 4 กันยายน 2552 ราคาประเมินทุนทรัพยของ
ที่ดินพื้นที่ หมูที่ 10 ของธนาคารออมสิน ป 2552 โดย
เปนการนําราคาดังกลาวมาเปรียบเทียบกับราคากลางที่
คณะกรรมการจัดหาที่ดินกําหนด แลวนําเสนอที่ประชุม
สภา อบต. เพื่อขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โดยมีการ
เสนอที่ประชุมสภา อบต. วาราคากลางที่คณะกรรมการ
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- ๔๗ ผูถูกกลาวหา/
ประเด็นขอกลาวหา
ของ สตง.

คําถาม

ขอเท็จจริงการดําเนินการและผลการสอบสวน
แกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหา
จัดหาที่ดินกําหนดตารางวาละ 700 บาท (280,000
บาท/ไร) โดยที่ประชุมสภา อบต. ไดมีการอภิปรายวา
ราคากลางที่กําหนดมีราคาเหมาะสม ไมไกลจากพื้นที่
มากนัก ไมกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน โดยสภา
อบต. ไดพิจารณาแลวอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม ใหซื้อ
ที่ดินทั้ง 6 แปลง เนื้อที่ 22-2-0 ไร ตามที่ฝายบริหาร
ได เ สนอต อ สภา ซึ่ ง การเปรี ย บเที ย บดั ง กล า วยั ง ไม
เกี่ยวกับคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษ

3 . ร า ค า ก ล า ง ที่
คณะกรรมการจั ด หา
ที่ ดิ น กํ า หนด สู ง กว า
ราคาประเมินของทาง
ราชการและราคาซื้ อ
ข า ย ที่ ดิ น ใ ก ล เ คี ย ง
บริเวณที่ซื้อจริงหรือไม

ราคาประเมิ น ราคาที่ มี การซื้ อขายจริ ง และราคากลางที่
คณะกรรมการจัดหาที่ดินกําหนด ตามเอกสารหลักฐานมี ดังนี้
1. ราคาประเมินที่ดินสูงสุดตารางวาละ 175 บาท
2. ราคาซื้อขายจริง 3 ราย สูงสุด ป 2552
ตารางวาละ 200 บาท
3. ราคาประเมินทุนทรัพย ของ ธ.ออมสิน ป 2552
ตารางวาละ 400 บาท
4. ราคากลางที่คณะกรรมการจัดหาที่ดิน
กําหนด ตารางวาละ 700 บาท

4. คณะกรรมการ
จั ด ซื้ อ ที่ ดิ น โ ด ย วิ ธี
พิเศษ ไดมีการนําราคา
ประเมิ น ที่ ดิ น ราคาซื้ อ
ขายจริ ง 3 ราย ราคา
ประเมินทุนทรัพยของ
ธนาคารออมสิน มาทํา
ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ประกอบการพิจารณา
จัดซื้อดวยหรือไม

โดยที่ระเบียบ มท. วาดวยการพัสดุของ อบต. พ.ศ.2538
และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 40 (5) กําหนดเกี่ยวกับการ
ซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษวา “ในกรณีพัสดุที่เปนที่ดินหรือ
สิ่งกอสรางที่จําเปนตองซื้อเฉพาะแหงใหเชิญเจาของ
ที่ดินโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้น
ยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได”
ขอเท็จจริงที่ปรากฏในสํานวนการสอบสวนซึ่งเปน
เอกสารหนังสือของ อบต.พงศประศาสน ลงวันที่ 17
สิงหาคม 2553 ไดมีการเชิญเจาของที่ดินนายธานินทร
และนางวารี อยูเย็น แจงใหมาเสนอราคาที่ดินตามโฉนด
เลขที่ 1037-1042 เนื้ อที่ 22-2-0 ไร ในวั นที่ 19
สิงหาคม 2553 โดยนายธานิ นทร - นางวารี อยู เย็น ได ม า
เสนอราคากั บ อบต. ในวั น ที่ 19 สิ ง หาคม 2553
ตารางวาละ 625 บาท (250,000 บาท/ไร) และใน
วั น ดั ง กล า ว คณะกรรมการจั ด ซื้ อ ได ต อ รองราคาลง
เหลือตารางวาละ 500 บาท (200,000 บาท/ไร )
และไดมีการจัดทําบันทึกของคณะกรรมการจัดซื้อที่ดิน
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ผูถูกกลาวหา/
ประเด็นขอกลาวหา
ของ สตง.

คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ตรวจรับพัสดุ คือ
ที่ ดิ น ว า มี เ นื้ อ ที่ ถู ก ต อ ง
ครบถวนปรากฏตามใบ
ตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ 5
พ.ย.53 ซึ่ ง เป น การ
ตรวจรับกอนที่จะมีการ
ดําเนินการทําสัญญาซื้อ
ขายและจดทะเบี ย น
โอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น
แก อบต. อั น ไม ป ฏิ บั ติ
ตามสัญญาจะซื้อจะขาย

คําถาม

1. ในการตรวจรับที่ดินผู
จะขายไดมีการแจงเปน
ลายลักษณอักษรใหผูจะ
ซื้อ ทราบตามสัญ ญาจะ
ซื้ อ จะขายที่ ทํ า กั น ไว
หรือไม

ขอเท็จจริงการดําเนินการและผลการสอบสวน
แกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหา
เสนอนายก อบต.พงศประศาสน วา “คณะกรรมการ
จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ไดตรวจสอบและพิจารณาแลวเห็น
วา ผูเสนอราคารายนี้ เสนอขายที่ดินตรงตามจํานวน
และวัตถุประสงคของ อบต. และคณะกรรมการจัดหา
ที่ดินกําหนด ตลอดจนมีคุณสมบัติตรงตามระเบียบพัสดุ ฯ
กลาวคือ เปนผูจัดการมรดกของเจาของที่ดิน” โดยไมมี
การกลาวถึงราคาที่ผูขายเสนอวาสูงกวาราคาประเมิน
ของทางราชการและราคาที่มีการซื้อขายจริง หรือ ไม
ห ร ือ ที ่ด ิน ที ่จ ะ ซื ้อ ม ีล ัก ษ ณ ะ พ ิเ ศ ษ อื ่น ใ ด ที่
คณะกรรมการจัด ซื้อ ไดต กลงเห็น ชอบวา ควรจัด ซื้อ
ในราคาดัง กลา ว ซึ่ง สอดคลอ งกับ ผลการสอบสวน
นายมนตรี พรมศิลา ประธานกรรมการจัดซื้อที่ดิน ซึ่ง
ใหถอยคํา(เพิ่มเติม) วา “ตนเองไมทราบวาราคาที่ซื้อสูง
กว า ราคาประเมิ น และราคาที่ มีก ารซื้ อ ขายจริ ง พื้ น ที่
ขางเคียง”
คณะกรรมการสอบสวน พิ จ ารณาเห็ น ว า แม
คณะกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษ จะมีการตอรอง
ราคากับผูขายลงตามขอ 40 แตการไมนําราคาประเมิน
ที่ดินของทางราชการและราคาที่มีการซื้อขายจริงมาทํา
การเปรี ย บเที ย บราคากั น ตามข อ 20 ถื อ ว า เป น การ
กระทํ า โดยประมาทเลิ น เล อ ทํ า ให อบต. ได รั บ ความ
เสียหายอยางรายแรง สมควรไดรับโทษขั้นปลดออก
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัย
และการใหออกจากราชการ พิจารณาแลวเห็นพองดวย
กับคณะกรรมการสอบสวน
โดยที่สัญญาจะซื้อจะขายที่ทํากันไวกําหนดวา “เมื่อ
ทําการโอนขายไดแลวผูจะขายตองแจงเปนลายลักษณ
อักษรใหผูจะซื้อทราบ ภายใน 7 วัน”
เมื่ อ พิ จารณาตามสั ญญาจะซื้อ จะขายที่ ทํ ากั น ไว มี
เจตนาที่จะใหมีการตรวจรับที่ดินเมื่อมีการโอนที่ดินกัน
เรียบรอยแลว โดยเมื่อโอนขายเรียบรอยแลวใหผูขายแจง
เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรให ผู ซื้ อ ทราบ แต ข อ เท็ จ จริ ง ที่
ปรากฏในสํานวนการสอบสวน ใบตรวจรับพัสดุลงวันที่
5 พ.ย.53 ผู ขายยั ง ไม ได จัด ทํ าใบส งมอบที่ ดิน ให กั บ
อบต. เพื่อแจงกรรมการตรวจรับพัสดุไปทําการตรวจรับ
ตามสัญญา โดยในใบตรวจรับพัสดุขอความซึ่งกําหนดวา
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ผูถูกกลาวหา/
ประเด็นขอกลาวหา
ของ สตง.

คําถาม

ขอเท็จจริงการแกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหา
“ผูขายไดแจงการโอนขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ฯ
ตามหนังสือลงวันที่......” โดยขอความวันที่ยังวางอยู ไม
ปรากฏวาผูขายไดแจงการโอนขายที่ดินใหกับ อบต.
วันที่เทาใด ดังนั้น ในการตรวจรับพัสดุจึงเปนการตรวจ
รับที่ไมปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ทําไวตอกัน

2. ในการตรวจรับที่ดิน
อบต.พงศประศาสน กับ
ผูขาย ไดมีการทําสัญญา
ซื้ อ ข า ย แ ล ะ โ อ น
กรรมสิ ท ธิ์ กั น แล ว ตาม
สัญญาจะซื้อจะขายที่ทํา
กันไวหรือไม

3. ในการตรวจรับพัสดุ
(ที่ ดิ น ) ได มี ก ารรั ง วั ด
ตรวจสอบเนื้ อ ที่ โ ดย
เจ าหนา ที่ที่ ดิน วา เนื้ อ ที่
ค ร บ ถ ว น แ ล ว ก อ น
หรือไม

โดยที่สัญญาจะซื้อจะขายที่ทํากันไวกําหนดวา "เมื่อ
ทําการโอนขายไดแลว ผูขายตองแจงเปนลายลักษณ
อั ก ษรให ผู จ ะซื้ อ ทราบภายใน 7 วั น และผู จ ะซื้ อ จะ
จายเงินใหแกผูจะขายเมื่อไดรับการโอนตามขอ 1 ซึ่ง
เจาหนาที่ที่ดินไดรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ครบถวน และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ อบต.ไดตรวจรับพัสดุ
(ที่ดิน)เรียบรอยแลว”
เมื่อพิจารณาตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ทําไวตอกันมี
เจตนาที่จะใหมีการโอนที่ดินกันเรียบรอยแลว ถึงแจงให
กรรมการตรวจรับพัสดุไดทําการตรวจรับ แตในสํานวน
การสอบสวนปรากฏเอกสารหลักฐานวาไดมีการตรวจ
รั บ พั ส ดุ ใ นวั น ที่ 5 พฤศจิ ก ายน 2553 แต มี การทํ า
สัญญาซื้อขายในวันที่ 2 ธันวาคม 2553 จึงเปนการตรวจ
รับ พัส ดุก อ นที่ จะมีก ารโอนที่ดิ น ให กัน จึ ง เป นการไม
ปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ทําไวตอกัน
โดยที่สัญญาจะซื้อจะขายที่ทํากันไวกําหนดวา "เมื่อ
ทําการโอนขายไดแลว ผูขายตองแจงเปนลายลักษณ
อั ก ษรให ผู จ ะซื้ อ ทราบภายใน 7 วั น และผู จ ะซื้ อ จะ
จายเงินใหแกผูจะขายเมื่อไดรับการโอนตามขอ 1 ซึ่ง
เจาหนาที่ที่ดินไดรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ครบถวน และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ อบต.ไดตรวจรับพัสดุ
(ที่ดิน)เรียบรอยแลว”
เมื่อพิจารณาตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ทําไวตอกันมี
เจตนาที่จะใหมีการรังวัดตรวจสอบเนื้อที่โดยเจาหนาที่
ที่ดินถึงความครบถวนของเนื้อที่แลวจึงแจงกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ(ที่ดิน) ไดทําการตรวจรับ แตขอเท็จจริงที่
ปรากฏในสํานวนการสอบสวน ปรากฏเอกสารหลักฐาน
จากการใหถอยคําของนางสาวนิลวรรณ คชเวช วาใน
วันตรวจรับที่ดิน ไมมีเจาหนาที่ที่ดินไดตรวจสอบเนื้อที่
กอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยนายสิทธิพร สังข
อาษา ไดเปนผูคํานวณพื้นที่เอง ดังนั้น ในการตรวจรับ
พัสดุ( ที่ดิน) จึงไมเปน การปฏิบัติต ามสัญ ญาจะซื้อจะ
ขายที่ทําไวตอกัน
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ผูถูกกลาวหา/
ประเด็นขอกลาวหา
ของ สตง.

ผู รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร
จายเงิน ไดจายเงินคาซื้อ
ที่ดิ นใหกั บผู ขายทั้ งที่ ยั ง
ไมมีการทําสัญญาซื้อขาย
และจดทะเบี ยนโอน
กรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดิ น กลั บ
ดําเนินการทํ าสั ญญาซื้ อ
ขายและจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินในวันที่
2 ธ . ค . 5 3 ซึ่ ง เ ป น
ระยะเวลากว า ยี่ สิ บ วั น
หลั งจากวั นที่ ทาง อบต.
ไดจายเงินแกผูขายที่ดิ น
ไป โดยมีเจตนาเพื่อจะให
ผูขายที่ดินมิตองเสียภาษี
ธุ รกิ จเฉพาะเนื่ องจากมี
ที่ดินจํานวนสองแปลงยัง
ไม พ นกํ าหนด 5 ป นั บ
แต วันที่ ผูขายที่ ดินได มา
ซึ่งหากมีการโอนขายกั น
ในวั น ที่ อ บต. จ า ยเงิ น
ผู ขายที่ ดิ นต องเสี ยภาษี
ธุ รกิ จเฉพาะเป นเงิ น
45,000 บาท อั นเป น
การแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบดวยกฎหมาย

คําถาม

ขอเท็จจริงการแกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหา
คณะกรรมการสอบสวน พิ จ ารณาเห็ น ว า
คณะกรรมการตรวจรั บ พั สดุ ไ ด ต รวจรับ ที่ ดิ น ถู ก ต อ ง
ครบถวนตามสัญญาจะซื้อจะขาย มิไดกอใหเกิดความ
เสียหายแกทางราชการแตอยางใด
คณะอนุ กรรมการพิ จารณาทางวินั ยและการให
ออกจากราชการพิ จารณาเห็ น วา แม คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุจะไดไปตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่ซึ่งที่ดิน
ตั้งอยู แตไมมีการรังวัดตรวจสอบความถูกตองครบถวน
ของเนื้อที่โดยเจาหนาที่ที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายที่
ทําไวตอกัน จึงเปนการกระทําที่ขาดความระมัดระวัง
รักษาประโยชนของทางราชการ อนุกรรมการเสียงสวน
ใหญจึงเห็นควรลงโทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น

1. การจ า ยเงิ น ค า ซื้ อ
ที่ ดิ น โดยที่ ยั ง ไม มี ก าร
ทํ า สั ญ ญาซื้ อ ขายกั น
แต มี สั ญ ญาจะซื้ อ จะ
ข า ย ที่ ทํ า ไ ว ต อ กั น
ส า ม า ร ถ นํ า สั ญ ญ า
ดั ง กล า วมาประกอบ
ฎี ก าเบิ ก จ า ยเงิ น ได
หรือไม

โดยที่สัญญาจะซือ้ จะขายที่ทําไวตอ กันกําหนดวา "เมื่อ
ทํา การโอนขายได แล ว ผู ขายต องแจ ง เป น ลายลั ก ษณ
อั ก ษรให ผู จ ะซื้ อ ทราบภายใน 7 วั น และผู จ ะซื้ อ จะ
จายเงินใหแกผูจะขายเมื่อไดรับการโอนตามขอ 1 ซึ่ง
เจา หน าที่ ที่ดิ นไดรั งวั ดตรวจสอบเนื้อ ที่ค รบถว น และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ อบต.ไดตรวจรับพัสดุ
(ที่ดิน)เรียบรอยแลว”
ในการเบิกจายเงินเปนคาซื้อที่ดิน แมวาขอ 51 แหง
ระเบียบ มท. วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม จะกําหนดใหมี
สัญ ญาจะซื้อ จะขาย หรื อ สัญ ญาซื้อ ขายประกอบฎี ก า
ดวย ซึ่งจะเปนภาพถายหรือสําเนาซึ่งผูเบิกลงลายมือชื่อ
รับรองดวยก็ได แตเมื่อพิจารณาถึงสัญญาจะซื้อจะขายที่
ทําไวตอกัน มีเจตนาที่จะจายเงินใหกับผูขายเมื่อมีการ
โอนที่ดินใหกับผูซื้อแลวเทานั้น(ทําสัญญาซื้อขายแลว)
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา อบต. ไดมีการจายเงินใหกับ
ผูขายเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 แตไดมีการทํา
สัญญาซื้อขายและ โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินกันในวันที่ 2
ธันวาคม 2553 ดังนั้น ในวันที่มีการจายเงินจึงยังไมมี
การทําสัญญาซื้อขาย และยังไมมีการโอนกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินใหกับทาง อบต.แตอยางใด ในการจายเงินจึงเปน
การไมปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ทําไวตอกัน
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ผูถูกกลาวหา/
ประเด็นขอกลาวหาของ
สตง.

คําถาม

ขอเท็จจริงการแกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหา

2. การที่ ผู จ า ยเงิ น ได
จายเงินใหผูขายโดยที่ยัง
ไม มี ก ารโอนกรรมสิ ท ธิ์
ใ น ที่ ดิ น มี เ จ ต น า
เพื่อที่จะใหผูขายที่ดินมิ
ต อ ง เ สี ย ภ า ษี ธุ ร กิ จ
เ ฉ พ า ะ อั น เ ป น ก า ร
แสวงหาประโยชนโดยมิ
ชอบหรือไม

โดยที่สัญญาจะซื้อจะขาย กําหนดวา “จะจายเงินใหแกผูขาย
เมื่อไดรับโอนที่ดินแลว” แตขอเท็จจริงในวันที่มีการจายเงินยัง
ไมมีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หากในวันจายเงินมีการโอนที่ดิน
ตามสัญญา จะทําใหผูขายตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะดวย แมวาผู
จายเงินจะไมไดมีหนาที่ในการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ และไมได
มีหนาที่เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ก็ตาม หากการจายเงินได
ปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขาย คือ จายเงินพรอมการโอนที่ดิน
ก็จะทําใหผูขายตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามกฎหมาย ไมทําให
ทางราชการไดรับความเสียหายจากการไมตองเสียภาษีธุรกิจ
เฉพาะดังกลาว
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นวา เมื่อการจายเงินไม
ปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ทําไวตอกัน การจายเงินจึงยังไม
ถึงกําหนดที่จะตองจาย โดยเฉพาะนางกวินนาถ รัตนพงศ ซึ่งมี
หนาที่ในการตรวจฎีกาเพื่อเสนอผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ 60
แหงระเบียบ มท. วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บ
รั ก ษาเงิ น และก ารต รวจเ งิ น ขอ งองค ก รป กครอ งส ว น
ท อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม วามีหนี้ผูกพันถึง
กํา หนดที่ จ ะต อ งจ า ยแล ว ถื อ ว า เป น การประมาทเลิ น เล อ ใน
หนาที่อยางรายแรง เปนผลใหทางราชการไดรับความเสียหาย
ตามมาจากการที่ผูขายไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม สมควรลงโทษ
ปลดออก
สําหรับนางสาวนิลวรรณ คชเวช ในฐานะผูขอเบิกเงิน ไดลง
นามในฎี ก าขอเบิ ก เงิ น ก อ นที่ เ สนอหั ว หน า ส ว นการคลั ง
ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ และเอกสารประกอบฎีกา และ
ผานกลับมาที่ปลัด อบต. กอนเสนอ นายก อบต. อนุมัติ จึงตอง
มีหนาที่ในการตรวจสอบและดูแลควบคุมการตรวจสอบฎีกาการ
เบิกจายใหเปนไปโดยถูกตองดวย เมื่อการจายเงินไมถูกตองตาม
ระเบียบเกิดความเสียหาย จึงเปนการปฏิบัติหนาที่โดยประมาท
เลิ น เล อ เป น เหตุ ใ ห เ สี ย หายแก ท างราชการ คณะกรรมการ
สอบสวนเห็นควรลงโทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให
ออกจากราชการ พิ จารณาแล วในรายของนางกวินนาถ รั ตนพงศ
เห็ น พ อ งด ว ยกั บ คณะกรรมการสอบสวน ส ว นในราย
นางสาวนิ ลวรรณ คชเวช คณะอนุก รรมการเห็น วาเปน การ
ประมาทเลินเลอในหนาที่เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรงเห็นควรปลดออกจากราชการ
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การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการไดพิจารณารายงานการชี้มูลความผิดของ สตง. และรายงานสอบสวน
ของคณะกรรมการสอบสวนแลวเห็นวา ผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน กับการใหถอยคํา
ของผูถูกสอบสวนซึ่งผูแทนปลัด อบต. (นายทรงพล ศรีแกว) แจงตอที่ประชุมไมตรงกัน เชน ประเด็น
ของคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษ ซึ่ง สตง. ชี้มุลวาไมนําราคาประเมินของทางราชการและราคา
ซื้อขายจริงมาประกอบการพิ จารณาจัดซื้อ ซึ่งที่ฝายเลขานุการนําเสนอตามที่ปรากฏในสํานวนการ
สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนสรุปวา “ผูถูกกลาวหาไมไดใชราคาประเมินของทางราชการและ
ราคาที่มีการซื้อขายจริงมาใชประกอบการพิจารณา” แตขอมูลที่ผูแทนปลัด อบต. (นายทรงพล ศรีแกว)
ไดรั บและแจ งที่ ประชุ มประกอบการพิจ ารณาวาผูถูกกลาวหาไดมีการนําขอมูลดังกลาวมาพิ จารณา
ประกอบการจัดซื้อแลว ดังนั้น เมื่อขอมูลไมตรงกันการที่จะชี้วาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดจริงหรือไม
และจะกําหนดโทษในระดับใดจึงเปนการยากที่จะเปนที่ยุติ จึงใหฝายเลขานุการไปหาขอยุติรวมกันกับ
คณะกรรมการสอบสวน ผูแทนพนักงาน โดยใหดูถึงขอกลาวหาอื่นที่ สตง. ชี้มูลของผูถูกกลาวหาอื่นดวย
เมื่อไดขอยุติตามขอกลาวหาแลวใหเสนอที่ประชุมพิจารณาตอไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหฝายเลขาฯ ไปหาขอยุติในผลการสอบสวนตามขอกลาวหาของ สตง. วาตาม
ขอกลาวหาผูถูกลาวหาสามารถแกขอกลาวหาไดหรือไม เมื่อไดขอยุติแลวใหเสนอที่ประชุมพิจารณา
ตอไป
2. ผลการพิ จ ารณาการดํา เนิ น การทางวิ นั ย นางสั น ทนา เป ก ทอง ตํา แหน ง
เจ า พนักงานธุรการ ๒ อบต.หินเหล็กไฟ
ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามสํานวนการสอบสวน
อบต.หินเหล็กไฟ ไดดําเนินการสอบสวนนางสันทนา เปกทอง ตําแหนงเจาพนักงาน
ธุรการ ๒ ซึ่งถูกกลาวหาวามีพฤติการณไมมาปฏิบัติราชการ ตั้งแตวันวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๙
เมษายน ๒๕๕๕ รวม ๒๒ วัน โดยไมไดแจงใหผูบังคับบัญชาทราบวามีเหตุขัดของแตอยางไร ซึ่งเปนการ
ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการในคราวเดียวกันเกิน ๑๕ วัน
จากการสอบสวนปรากฏวา ผูถูกกลาวหาไดลาปวยในวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
โดยมี ใบรั บ รองแพทย ว า ได เ ข า รั บ การรัก ษาโรคริดสีดวงทวารหนั ก และผูมีอํานาจอนุญ าตใหล าได
สวนวันที่ ๒๓ –๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ไดกลับบานเกิดที่จังหวัดอุตรดิตถ เนื่องจากไปดูลูกชายซึ่งไมสบาย
เหตุที่ไมสามารถแจงใครได เพราะเปลี่ยนเบอรโทรศัพทใหม จึงจําเบอรใดๆ ไมได ทําใหไมสามารถติดตอ
ผูใดได ตอมาในวันที่ ๓, 5 เมษายน ๒๕๕๕ ไดเขารับการรักษาโรคเดิมอีกครั้ง และผูมีอํานาจอนุญาต
ใหลาได
ขอพิจารณาประเด็นที่ ๑ ผูถูกกลาวหามีเจตนาละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ
ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา ๑๕ วัน หรือไม เมื่อพิจารณาในชวงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙ พบวาในวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ และในวันที่ ๓ และ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
ผูถูกกลาวหาไดรับอนุญาตใหลาได ซึ่งเมื่อนับระยะเวลาแลวจะได ๑๓ วัน (ระหวางวันที่ ๒๑ มีนาคม ถึง
๒ เมษายน ๒๕๕๕) จึงถือไมไดวามีเจตนาละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการในคราวเดียวกันเปนเวลา
เกินกวา ๑๕ วัน
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ขอพิจารณาประเด็นที่ ๒ ผูถูกกลาวหาละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการไปโดยไมมี
เหตุ ผลอั นสมควร หรื อมีพฤติการณแสดงความจงใจ ไมป ฏิบัติตามระเบีย บของทางราชการหรือไม
พิจารณาจากพยานเอกสารและพยานบุคคล เห็นไดวาชวงวันที่ไมมีใบลาปวย จากการใหถอยคําของผูถูก
กลาวหาที่วากลับไปเยี่ยมบุตรซึ่งไมสบายที่อุตรดิตถ และเปลี่ยนเบอรโทรศัพทใหม เบอรโทรศัพทอื่น
บันทึกในเบอรโทรศัพทเกาจึงจําเบอรโทรใครไมได เปนเหตุผลที่ไมอาจรับฟงได จึงถือผูถูกกลาวหาละทิ้ง
หรือทอดทิ้งหนาที่ราชการไป และจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เรื่องการลาของพนักงาน
สวนตําบล ตามประกาศหลักเกณฑ ก.อบต.จังหวัด เห็นควรลงโทษภาคทัณฑ
นายก อบต.หินเหล็กไฟ พิจารณารายงานการสอบสวนแลวเห็นชอบดวย จึงมีคําสั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ ตามคําสั่ง อบต.หินเหล็กไฟ ที่ 198/2555 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555
ขอกฎหมาย/ระเบียบ
1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๙
ขอ ๑7 ใหพนักงานสวนตําบลตองอุทิศเวลาของตนใหกับราชการจะละทิ้งหรือ
ทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได
การละทิ้ ง หรือ ทอดทิ้ งหนาที่ ร าชการโดยไม มีเ หตุผ ลอั น สมควรเปน เหตุใ ห
เสียหายแกราชการอยางรายแรง หรือละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
2. แนวทางการลงโทษขาราชการพลเรือน ตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ. 2535
ลั ก ษณะความผิ ด “ละทิ้ ง หน า ที่ ร าชการ” โดยไม เ ป น เหตุ ใ ห เ สี ย หายแก
ราชการอยางรายแรง โทษขั้นต่ํา ภาคทัณฑ ขั้นสูง ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
ความเห็นคณะอนุกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการฯ
พิจารณาแลวเห็นวา เมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานที่เกี่ยวของแลวปรากฏขอเท็จจริงและพยานหลักฐานรับ
ฟงเปนยุติไดวา การกระทําของผูถูกกลาวหา เปนการกระทําความผิดวินัย และเปนกรณีที่ผูถูกกลาวหาได
กระทําความผิดครบองคประกอบความผิดวินยั อยางไมรายแรง อีกทั้งขอเท็จจริงที่ไดจากการสอบสวน ประกอบ
กับพยานหลักฐานที่ปรากฏ เปนไปตามขอกลาวหาทุกประการ การพิจารณาลงโทษภาคทัณฑ ผูถูกกลาวหา
ถูกตองตามหลักเกณฑ จึงเหมาะสมและเปนธรรมแลว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบการลงโทษภาคทัณฑของ อบต.หินเหล็กไฟ มีความถูกตองและเหมาะสมแลว
3. ผลการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยนางสาวสุคนธ เกิดศรี พนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ธุรการ สังกัด องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว
ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามสํานวนการสอบสวน
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเขาจ า ว แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบข อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ
ดําเนินการทางวินัยไมรายแรงนางสาวสุคนธ เกิดศรี ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดทางวินัยอยางไมรายแรงใน
เรื่องไมมาปฏิบัติงานราชการเปนเวลาติดตอกัน ๕ วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร และมีพฤติกรรมไมมา
ปฏิบัติงานราชการ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
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มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจากนางสาวสุคนธ เกิดศรี พนักงานจางตามภารกิจ
สังกัด องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ไดหยุดราชการเปนระยะเวลาติดตอกัน ๕ วัน ตั้งแตวันที่ ๒๗
กุมภาพันธ – ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยผูบังคับบัญชาไดพิจารณามีหนังสือวากลาวตักเตือนในทางบริหาร
โดยกําชับใหปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และผูถูกกลาวหา ไดรับทราบและถือปฏิบัติ
ภายหลังปรากฏวาผูถูกกลาวหา ไดขาดงานราชการตั้งแตวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๕๕ และ
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ รวมเปนจํานวน ๘ วัน
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงไดรวบรวมพยานหลักฐานฝายผูกลาวหาแลว
จึงไดแจงและอธิบายขอกลาวหาพรอมสรุปพยานหลักฐานในเบื้องตนใหผูถูกกลาวหาทราบ และผูถูก
กลาวหาไดใหถอยคํารับสารภาพตามขอกลาวหาตามบันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหา
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงไดรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด และไดประชุม
พิจารณาแลวเห็นวา การที่ผูถูกกลาวมีพฤติกรรมการไมมาปฏิบัติงานราชการติดตอกันอีกเปนเวลา ๗ วัน
โดยไมมีเหตุผลอันสมควรและในวันถัดมาไดมาปฏิบัติงานราชการ (วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕) โดยไม
ปรากฏวามีการเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบแบบแผนของทางราชการแตอยางใดและได
หยุดงานอีก ๑ วัน (วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕) ซึ่งปรากฏตามสมุดบัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานราชการ
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานงานจาง ตั้งแตวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ – ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๒๙
มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๕๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ และวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ จึงมีประเด็นที่
ตองพิจารณาวาการไมมาปฏิบัติงานราชการของผูถูกกลาวหาเปนความผิดทางวินัยหรือไม
จากขอเท็จจริงการไมมาปฏิบัติงานราชการของผูถูกกลาวหา ไดหยุดงานราชการ
ตั้งแตวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งไมปรากฏวาไดเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาแตอยางใด
การไมมาปฏิบัติงานราชการของผูถูกกลาวหา ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของกับงานธุรการ การรับสงหนังสือตางๆ
ของสวนราชการเปนการละทิ้งหนาที่ราชการและมีขอพิจารณาตอมาวาการกระทําของผูถูกกลาวหา
ทําใหองคการบริหารส วนตําบลเขาจาว ไดรั บความเสี ยหายหรือไม สรุปวาไดมอบหมายงานใหผูถูก
กลาวหาทําหนาที่ธุรการในระหวางที่ไมมาปฏิบัติงาน ไดมอบหมายงานในหนาที่ธุรการใหกับพนักงาน
คนอื่นทําแทน ซึ่งก็ไมทําใหองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ไดรับความเสียหายอยางรายแรงแตอยาง
ใด ดังนั้น การขาดงานราชการของผูถูกกลาวหา เปนการละทิ้งหนาที่ราชการแตไมทําใหราชการไดรับ
ความเสียหายอยางรายแรง การกระทําจึงเปนความผิดทางวินัยตามขอ ๑๓ วรรคแรก แหงประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๕
(ข อ 17 แห ง ประกาศ ก.อบต.จั ง หวั ด ฯ ฉบั บ ป 2559) ประกอบกั บ ข อ ๔๘ แห ง ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และจากพฤติการณดังกลาวการที่ผูถูกกลาวหา
ไดรับทราบหนังสือวากลาวตักเตือนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการในเรื่องการ
มาปฏิบัติราชการตามหนังสือองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว (บันทึกขอความ) ที่ ปข ๗๕๒๐๑/๙๐
ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ แลวแตยังมีการปฏิบัติที่เปนการฝาฝนโดย ไดหยุดราชการตั้งแตวันที่ ๒๙
มี น าคม – ๔ เมษายน ๒๕๕๕ และ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่ ง ไม ป รากฏว า มี ก ารเสนอใบลาต อ
ผูบังคับบัญชาแตอยางใด ซึ่งหางจากวันรับทราบบันทึกวากลาวตักเตือนการมาปฏิบัติราชการเพียง ๑๘ วัน
เทานั้น ดังนั้น เห็นไดวาการกระทําของผูถูกกลาวหาดังกลาวเปนการกระทําโดยเจตนาที่จะไมปฏิบัติตาม
ระเบี ย บแบบแผนของทางราชการ การกระทําดังกลาวเปนความผิดวินัย ตามขอ ๑๒ แหงประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ จากการกระทําความผิดทางวินัยดังกลาวทั้ง ๒ กรณี
เปนการกระทําความผิดทางวินัยอยางไมรายแรงคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงพิจารณาแลวมีความเห็น
วาการกระทําความผิดของผูถูกกลาวหา เปนการไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโดย
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เจตนาและเปนการไมอุทิศเวลาใหกับราชการ ซึ่งหนวยงานไดใหโอกาสในการกลับตัวโดยการทําหนังสือ
แจงวากลาวตักเตือนแลว แตยังมีการกระทําในลักษณะเชนเดิมเกิดขึ้นอีก ดังนั้น เพื่อไมใหเปนเยี่ยงอยาง
ที่ไมดีกับพนักงานสวนตําบลหรือพนักงานคนอื่น คณะกรรมการจึงเห็นควรพิจารณาโทษทางวินัยให
ลดขั้นเงินคาตอบแทน ๑ ขั้น
นายก อบต.เขาจาว พิจารณารายงานผลการสอบสวนแลวเห็นชอบดวยจึงมีคําสั่งลงโทษ
ลดขั้นคาตอบแทน 1 ขั้น ตามคําสั่ง อบต.เขาจาว ที่ 102/2555 ลงวันที่ 13 กันยายน 2555
ขอกฎหมาย/ระเบียบ
1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจั งหวัดประจวบคีรี ขันธ เรื่อง หลักเกณฑ
เกี่ยวกับพนักงานจาง หมวด ๗ วินัยและการรักษาวินัย
ขอ ๔๘ วรรคแรก พนักงานจางตองรักษาวินัยโดยเครงครัดตามที่กําหนดไวเปน
ขอหาม และขอปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจาก
ราชการ การอุทธรณและการรองทุกข ของพนักงานสวนตําบลตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนดไว
พนักงานจางผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานจางผูนั้นเปน
ผูกระทําผิดวินัยจะตองไดรับโทษทางวินัย ซึ่งมี ๔ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ
(๒) ตัดคาตอบแทน
(๓) ลดขั้นเงินคาตอบแทน
(๔) ไลออก
2. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส ว นตํ าบลจั งหวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ เรื่ อ ง
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๙
ขอ ๑6พนักงานสวนตําบลตองถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียม
ของทางราชการ
ขอ ๑7 ใหพนักงานสวนตําบลตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการจะละทิ้ง
หรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได
3. แนวทางการลงโทษขาราชการพลเรือน ตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ. 2535
ลั ก ษณะความผิ ด “ละทิ้ ง หน า ที่ ร าชการ” โดยไม เ ป น เหตุ ใ ห เ สี ย หายแก
ราชการอยางรายแรง โทษขั้นต่ํา ภาคทัณฑ ขั้นสูง ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
ความเห็นคณะอนุกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการ
พิจารณาแลวเห็นวา จากพยานหลักฐานที่เกี่ยวของปรากฏขอเท็จจริงและพยานหลักฐานรับฟงเปนยุติไดวา
การกระทําของผูถูกกลาวหา เปนการกระทําความผิดวินัย และเปนกรณีที่ผูถูกกลาวหาไดกระทําความผิดครบ
องคประกอบความผิดวินัยอยางไมรายแรง อีกทั้งขอเท็จจริงที่ไดจากการสอบสวนของคณะกรรมการ ประกอบ
กับพยานหลักฐานที่ปรากฏ เปนไปตามขอกลาวหาทุกประการ โดย อบต.เขาจาว ไดมีบันทึกวากลาวตักเตือน
ผูถูกกลาวหามาแลว 1 ครั้ง เมื่อครั้งมีการขาดงาน 5 วันติดตอกัน โดยกําชับใหปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการโดยเครงครัด ซึ่งเมื่อนางสาวสุคนธ เกิดศรี ไดรับทราบแลวภายหลังไดขาดงานติดตอกันอีก 7 วัน
การพิจารณาลงโทษลดขั้นเงินคาตอบแทน ๑ ขั้น ผูถูกกลาวหาถูกตองตามหลักเกณฑ จึงเหมาะสมและ
เปนธรรมแลว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ การลงโทษลดขั้นเงินคาตอบแทน 1 ขั้น ของ อบต.เขาจาว มีความถูกตอง
และเหมาะสมแลว
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4. ผลการพิจารณาดําเนินการทางวินัยนายสรวุฒิ นาวาทอง ตําแหนง เจาพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน ๔ อบต.หวยทราย
ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามสํานวนการสอบสวน
มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย
มีหนังสือบันทึกขอความขออนุมัติดําเนินการหักเงินเดือน นายสรวุฒิ นาวาทอง ตําแหนงเจาพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน ๔ กรณีไดทําสัญญายืมเงินและมีการเบิกจายเปนเงินยืมงบประมาณ เพื่อนําไปจาย
เปน คา ลงทะเบีย นการศึก ษาหลัก สูต รรัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิต มหาวิท ยาลัย นานาชาติ
แสตมฟอรด เปนเงิน 60,000 บาท ตั้งแตวันที่ 5 มีนาคม 2555 แตปรากฏวาทาง อบต.หวยทราย
ยังไมไดรับใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียนของผูถูกกลาวหา ทั้งที่มีการทวงถามจากสวนการคลังหลายครั้ง
แลวก็ตาม จึงมีการเสนอใหสงใชเงินยืม (ใบเสร็จรับเงิน) โดยเร็วภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ มิฉะนั้น
จะมีการหักเงินเดือนตั้งแตงวดประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๖ เปนตนไป
หลังจากไดมีการติดตามทวงถามหลายครั้ง นายสรวุฒิ นาวาทอง ไดทําหนังสือรับ
สารภาพตอนายก อบต.หวยทราย วายังมิไดนําเงินทุนการศึกษาไปจายใหกับทางมหาวิทยาลัย จึงขอรับ
ผิดและจะไดนําใบเสร็จรับเงินไปสงใหสวนการคลังตอไป
อบต.หวยทราย พิจารณาแลวเห็นวา ผูถูกกลาวหาไดกระทําความผิดที่ปรากฏชัดแจง
อันเปนความผิดทางวินัยอยางไมรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา จึงมอบหมายให
ปลัด อบต. ดําเนินการสอบความผิดทางวินัยไมรายแรง จากการสอบสวน ผูถูกกลาวหาไดทําหนังสือขอ
ชี้แจงกรณีกระทําผิดวินัย ซึ่งหนังสือชี้แจงไมมีคําแกขอกลาวหาแตอยางใด ทั้งขอยอมรับผิดทุกประการ
และมีคํา มั่นสั ญญาวา จะไมกระทํ าการเชนนั้นอีก ปลั ด อบต.หว ยทราย ซึ่งเปน ผูได รับ มอบหมายให
ดําเนินการทางวินัยกับผูถูกกลาวหา พิจารณาแลวเห็นวาเปนการไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตาม
ระเบียบของทางราชการ ทั้งอาศัยอํานาจหนาที่ของตนหาประโยชนใหแกตนเอง ไมรักษาชื่อเสียงของตน
และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย ขณะดําเนินการสอบสวนเปนเวลา
ประมาณ ๑๐ เดือน ผูถูกกลาวหายังมิไดนําเงินทุนการศึกษาไปจายคาลงทะเบียนกับทางมหาวิทยาลัยแต
อยางใด เพื่อจะไดดําเนินการสงใชเงินยืม (ใบเสร็จรับเงิน) ใหกับ อบต.หวยทราย ประกอบกับผูถูกกลาว
ไดบรรจุรับราชการเปนเวลาหลายปแลว ยอมจะรูดีในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีแกราชการแต
กลั บ ไปกระทํ า ความผิ ด ทางวิ นั ย พิจ ารณาแล ว เป น การกระทํา ผิดวิ นัย จึงเห็น ควรใหล งโทษลดขั้ น
เงินเดือนหนึ่งขั้น
นายก อบต.หวยทราย พิจารณารายงานการสอบสวนแลว เห็นชอบดวยจึงมีคําสั่ง
อบต.หวยทราย ที่ 6/2556 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 ลงโทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
ขอกฎหมาย/ระเบียบ
1. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส ว นตํ า บลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ เรื่ อ ง
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๙
ข อ 7 วรรคแรก พนั ก งานส ว นตํ า บลต อ งปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการด ว ยความ
ซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม
ขอ 10 วรรคหนึ่ง พนักงานสวนตําบลตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาล โดยไมใหเสียหายแก
ราชการ
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ขอ 23 วรรคแรก พนักงานสวนปกครองตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษา
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทําการใดๆ อันไดชื่อว าเป น
ผูประพฤติชั่ว
2. แนวทางการลงโทษขาราชการพลเรือน ตาม พ.ร.บ.ระเบี ยบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2535
ลักษณะความผิด “ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยไมซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม”
โทษขั้นต่ํา ภาคทัณฑ ขั้นสูง ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
ลักษณะความผิด “ไมปฏิบัติหนาที่ราชการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง
ราชการ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาล” โทษขั้นต่ํา ภาคทัณฑ ขั้นสูง ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
ลักษณะความผิด “ประพฤติชั่วไมรายแรง” โทษขั้นต่ํา ภาคทัณฑ ขั้นสูง ตัด
เงินเดือน 5 % เปนเวลา 3 เดือน
ความเห็นคณะอนุกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการพิ จารณาการดําเนิ นการทางวินั ยและการใหออกจากราชการ
พิจารณาแลว เห็นวาเปนกรณีที่ผูถูกกลาวหาไดกระทําความผิดครบองคประกอบความผิดวินัยอยางไม
รายแรง อีกทั้งขอเท็จจริงที่ไดจากการสอบสวนของประกอบกับพยานหลักฐานที่ปรากฏ เปนไปตามขอ
กลาวหาทุกประการ ดังนั้น การพิจารณาลงโทษลดเงินเดือนหนึ่งขั้น จึงเหมาะสมแลว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการไดมีการอภิปรายโดยเห็นวา ผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดจริงตามขอ
กลาวหาโดยไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา พฤติการณจึงเปนการไมปฏิบัติหนาที่ราชการให
เปนไปตามระเบียบของทางราชการ ไมรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่
ราชการของตนมิ ใ ห เ สื่ อ มเสี ย แต ต อ มาผู ถู ก กล า วหาได นํ า เงิ น ยื ม ค า ลงทะเบี ย นไปชํ า ระให กั บ
มหาวิทยาลัยและนําใบเสร็จรับเงินมาสงหักลางเงินยืมคืนใหกับ อบต.แลว เสียงกรรมการสวนหนึ่งจึงเห็น
วาไมไดทําใหเกิดความเสียหายกับทางราชการ การลงโทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้นจึงสูงไปไมเหมาะสมกับ
ความผิด แตกรรมการอีกสวนหนึ่งเห็นวาการยืมเงินของทางราชการกฎหมากําหนดไวชัดเจนวาตองนํา
หลักฐานมาหักลางเงินยืมภายในกี่วันการที่ปลอยใหเวลาลวงเลยไปประมาณ 10 เดือนแสดงถึงการมี
เจตนาไมปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
มติที่ประชุม
มติเสียงสวนใหญเห็นชอบใหลดโทษจากลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น เปนตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา
1 เดือน ดวยคะแนนเสียง 14 : 8 เสียงโดยมีรายละเอียดบันทึกการลงคะแนนแนบทายรายงานการประชุมนี้
4.14 การอุทธรณคําสั่งลงโทษไลออกจากราชการ
นายอรุณ หุนงาม และนางสุภาพร เรือนงาม อุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยไล
ออกจากราชการของ อบต.ดอนยายหนู และ อบต.หวยยาง ดังนี้
1. นายอรุณ หุนงาม อุทธรณคําสั่ง อบต.ดอนยายหนู ที่ 109/2560 ลงวันที่
12 มิถุนายน 2560 เรื่อง ลงโทษไลออกจากราชการ กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดสอบสวนและชี้
มูลความผิดกรณีเปนคณะกรรมการตรวจรับโครงการกอสรางของ อบต.สามกระทาย โดยที่โครงการยัง
ไมไดดําเนินการ/ดําเนินการไมแลวเสร็จ อันเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ โดยผูอุทธรณขอใหเพิกถอน
คําสั่งไลออกจากราชการดังกลาว ดวยเห็นวาไมไดกระทําผิดฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิ
ชอบเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได หรือฐานจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทาง
ราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง โดยขอใหลงโทษตามฐานความผิดที่ละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่ อันมิใชการทุจริต
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2. นางสุภาพร เรือนงาน อุทธรณคําสั่ง อบต.หวยยาง ที่ 232/2560 ลงวันที่
7 มิถุนายน 2560 เรื่อง ลงโทษไลออกจากราชการ กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดสอบสวนและชี้มูล
ความผิดกรณีเปนคณะกรรมการตรวจรับโครงการกอสรางของ อบต.สามกระทาย โดยที่โครงการยังไมได
ดําเนินการ/ดําเนินการไมแลวเสร็จ อันเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ โดยผูอุทธรณไดอุทธรณวา
ประเด็นการลงมติของคณะกรรมการยังคลาดเคลื่อนในขอเท็จจริง ผูอุทธรณมิไดมีเจตนาอาศัยอํานาจ
ทางราชการของตนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหกับตนเองหรือผูอื่น ปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่
ราชการ และจากการสอบสวนก็มิไดมีหลักฐานประการใดที่เห็นวาตนเองไดรับประโยชนอื่นใดทั้งสิ้น
และภายหลังงานทั้งสองโครงการไดแลวเสร็จตามกําหนดเวลา และรัฐมิไดเสียประโยชนแตอยางใด จึงไม
นารับโทษถึงขั้นไลออก
ขอระเบียบ กฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขในการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕9
ขอ ๕ พนักงานสวนตําบลผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยตามประกาศหลักเกณฑและ
เงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕9 หรือถูกสั่งใหออกจากราชการเนื่องจาก
เหตุหนึ่งเหตุใดตามประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขในการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 ดังตอไปนี้
(๑) ขาดคุ ณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ตามขอ ๕ (๔)
(๒) เจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ ตามขอ ๖ (๑)
(๓) ไม ส ามารถปฏิบัติร าชการ ตามหลักเกณฑ และเงื่ อนไขที่คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลกําหนด ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ
ตามขอ ๖ (๕)
(๔) หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่
ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหาย
แกราชการ ตามขอ ๗
(๕) ถูกแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนซึ่งการสอบสวนไมไดความแน
ชัดพอที่จะฟงลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ แตมีมลทินหรือมัวหมองในเรื่องที่ถูกสอบสวน ถา
ใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการตามขอ ๘
(๖) ตองรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล หรือตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา
ถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษ
ปลดออก หรือไลออกจากราชการ ตามขอ ๙
ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง การอุทธรณ
และการพิจารณาอุทธรณ ใหเปนไปตามหมวดนี้
การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือคําสั่งให
ออกจากราชการ
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ขอ ๙ การอุ ทธรณคําสั่งตามขอ ๕ ให อุทธรณต อคณะกรรมการพนักงานส ว น
ตํ า บลเพื่ อ ส ง เรื่ อ งให ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ แ ละร อ งทุ ก ข ทํ า ความเห็ น เสนอ และเมื่ อ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล มีมติเปนประการใดใหแจงผูอุทธรณทราบเปนหนังสือ พรอมทั้งแจง
นายกองคการบริหารสวนตําบลสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลตามวรรคหนึ่งใหเปนที่สุด
การแตงตั้ งคณะอนุ กรรมการพิ จารณาอุทธรณ และร องทุ กข ตามวรรคหนึ่ ง ให นํ า
ขอ ๘๕ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา ของประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน และการ
ลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕9 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอพิจารณา/ขอเสนอ
ฝายเลขานุการ ฯ พิจารณาแลวเห็นควรสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและ
รองทุกขทําความเห็นเสนอ ก.อบต.จังหวัด พิจารณาตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
4.15 การคัดคานอนุกรรมการที่มีอํานาจในการพิจารณาทางปกครอง
ตนเรื่อง
ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ได
มีมติแตงตั้งนายเสนาะ โตทอง นายก อบต.คลองวาฬ และนายอํานวย เทพพิชิตสมุทร ผูทรงคุณวุฒิ
เป น อนุ ก รรมการ ในคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบข อ เท็ จ จริง การโอนพนั ก งานส ว นตํา บลกรณี มี
เหตุผลความจําเปน ในกรณีที่นายอําเภอเมืองประจวบคีรีขัน ธ และนายก อบต.บอนอก ขอใหโ อน
นางเรืองศิริ วิเชียรฉาย ปลัด อบต.บอนอก เนื่องจากมีความขัดแยงในการปฏิบัติงานกับนายก อบต.บอนอก
กันมาเปนเวลานาน สงผลกระทบตอภาพลักษณโดยรวมของ อบต. และทําใหการปฏิบัติราชการของ
อบต.บอนอก เปนไปดวยความลาชา
ขอเท็จจริง
นางเรืองศิริ วิเชียรฉาย ปลัด อบต.บอนอก ไดคัดคานการแตงตั้งนายเสนาะ โตทอง
เปนอนุกรรมการเนื่องจากเปนคูกรณีกันมากอนเมื่อครั้งที่ดํารงตําแหนงที่ อบต.คลองวาฬ และคัดคาน
นายอํานวย เทพพิชิตสมุทร เนื่องจากผูคัดคานทราบวามีการพูดคุยกันเพื่อใหผลการสอบออกมาใน
รูปแบบที่ตนเองตองการ เพื่อใหตนเองโอนไปดํารงตําแหนงที่ อบต.ทับสะแก ซึ่งคณะอนุกรรมการ ฯ ได
ประชุมพิจารณาเหตุคัดคานแลวมีมติ ดังนี้
1. กรณีนายเสนาะ โตทอง คณะอนุกรรมการพิจารณาแลวเนื่องจากนายเสนาะ โตทอง
ไดแจงขอถอนตัวจากการเปนอนุกรรมการ กรณีจึงถือวาเปนการแสดงความประสงคสวนบุคคลที่จะไม
เขารวมเปนอนุกรรมการ จึงใหเสนอ ก.อบต.จังหวัด พิจารณาแตงตั้งอนุกรรมการปฏิบัติหนาที่แทน
ตอไป
2. กรณีนายอํานวย เทพพิชิตสมุทร คณะอนุกรรมการรับฟงคํ าชี้แจงจากผูถูก
คัดคานแลวเห็นวาการที่ผูถูกคัดคานไดมีการแสวงหาขอมูลเพื่อจะไดทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นจนถึงขนาดนายอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ตองเสนอขอใหมีการโอนยายผูรองคัดคาน
และหาขอมูลวามีผูสมัครใจที่จะโอนสับเปลี่ยนกันบางไดหรือไม เพื่อไมใหกระทบกระเทือนกันทุกฝาย
เปนความหวังดีกับผูรองคัดคานมากกวา ซึ่งเปนการดําเนินการเฉพาะตัวของนายอํานวย เทพพิชิตสมุทร
ที่คณะอนุกรรมการไมไดมอบหมายหรือรับทราบดวย โดยขณะพิจารณาเหตุคัดคานคณะอนุกรรมการยัง
ไมมีการพิจารณาเพื่อกําหนดประเด็น วางแนวทางการสอบสวนในกรณีดังกลาวแตอยางใด พฤติการณ
จึงยังไมถึงกับมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองในวงงานของคณะอนุกรรมการไม
เปนกลางเกิดขึ้น จึงมีมติดวยคะแนนเสียงเอกฉันทใหปฏิบัติหนาที่ตอไปได
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ขอระเบียบ กฎหมาย
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
มาตรา 13 เจาหนาที่ดังตอไปนี้จะทําการพิจารณาทางปกครองไมได
(1) เปนคูกรณีเอง
(2) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี
(3) เปนญาติของคูกรณี....
มาตรา 14 เมื่อมีกรณีตามมาตรา 13 หรือคูกรณีคัดคานวาเจาหนาที่ผูใดเปน
บุคคลตามมาตรา 13 ใหเจาหนาที่ผูนั้นหยุดการพิจารณาเรื่องนั้นไวกอน และแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือ
ตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบเพื่อที่ผูบังคับบัญชาดังกลาวจะไดมีคําสั่งตอไป
การยื่นคําคัดคาน การพิจารณาคําคัดคาน และการสั่งใหเจาหนาที่อื่นเขาปฏิบัติ
หนาที่แทนผูที่ถูกคัดคานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 15 เมื่ อ มี ก รณี ต ามมาตรา 13 หรื อ คู ก รณี คั ด ค า นว า กรรมการใน
คณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะดังกลาว ใหประธานกรรมการเรียก
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเหตุคัดคานนั้น ในการประชุมดังกลาว กรรมการผูถูกคัดคานเมื่อได
ชี้แจงขอเท็จจริงและตอบขอซักถามแลวตองออกจากที่ประชุม
ถ า คณะกรรมการที่ มี อํ า นาจพิ จ ารณาทางปกครองคณะใดมี ผู ถู ก คั ด ค า น ใน
ระหวางที่กรรมการผูถูกคัดคานตองออกจากที่ประชุม ใหถือวาคณะกรรมการคณะนั้นประกอบดวย
กรรมการทุกคนที่ไมถูกคัดคาน
ถาที่ประชุมมีมติใหกรรมการผูถูกคัดคานปฏิบัติหนาที่ตอไปดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสามของกรรมการที่ไมถูกคัดคาน ก็ใหกรรมการผูนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปได มติดังกลาวให
กระทําโดยวิธีลับและใหเปนที่สุด
การยื่นคําคัดคานและการพิจารณาคําคัดคานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 16 ในกรณี มี เ หตุ อื่ น ใดนอกจากที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นมาตรา 13 เกี่ ย วกั บ
เจาหนาที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพรายแรงอันอาจทํา
ใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง เจาหนาที่หรือกรรมการผูนั้นจะทําการพิจารณาทางปกครองใน
เรื่องนั้นไมได
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ถาผูนั้นเห็นเองวาตนมีกรณีดังกลาว ใหผูนั้นหยุดการพิจารณาเรื่องนั้นไวกอน
และแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบแลวแตกรณี
(๒) ถ า คู ก รณี คัด คา นว าผู นั้น มีเ หตุ ดัง กล าว หากผูนั้ น เห็น วา ตนไม มีเ หตุ ต ามที่
คัดคานนั้น ผูนั้นจะทําการพิจารณาเรื่องตอไปก็ได แตตองแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่ง
หรือประธานกรรมการทราบ แลวแตกรณี
(๓) ใหผูบังคับบัญชาของผูนั้นหรือคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครอง
ซึ่งผูนั้นเปนกรรมการอยู มีคําสั่งหรือมีมติโดยไมชักชา แลวแตกรณีวาผูนั้นมีอํานาจในการพิจารณาทาง
ปกครองในเรื่องนั้นหรือไม
ใหนําบทบัญญัติมาตรา 14 วรรคสอง มาตรา 15 วรรคสอง วรรคสาม
และวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม

หนา ๖๐ จาก 63

- ๖๑ -

ขอพิจารณา/ขอเสนอ
ฝายเลขานุการ ฯ พิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
1. กรณีของอนุกรรมการแทนนายเสนาะ โตทอง เห็น ควรแตงตั้งใหน ายมนตรี
เชื้อวงศสกุล นายก อบต.หนองตาแตม เขาปฏิบัติหนาที่แทน
2. สําหรับนายอํานวย เทพพิชิตสมุทร คณะอนุกรรมการพิจารณาเหตุคัดคาน
แล ว เห็ น ว า ยั งไม มี ส ภาพร ายแรงอั น อาจทํ าให ก ารพิ จ ารณาทางปกครองไม เ ป น กลาง จึ งใหทํ า การ
พิจารณาทางปกครองเรื่องที่ไดมอบหมายตอไปได
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ใหแตงตั้งอนุกรรมการเขาปฏิบัติหนาที่แทนนายเสนาะ โตทอง ตามที่
ฝายเลขานุการฯ และรับทราบผลการพิจารณาเหตุคัดคานอนุกรรมการในรายนายอํานวย เทพพิชิตสมุทร
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ไมมี
ปดประชุม เวลา ๑8.00 น.
(ลงชื่อ) สารัฐ วงศเศรษฐโชติ ผูจดรายงานการประชุม
( นายสารัฐ วงศเศรษฐโชติ )
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
(ลงชื่อ)

ศราวุธ อินทะเสม ตรวจรายงานการประชุม
( นายศราวุธ อินทะเสม )
หัวหนากลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิ่น
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