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โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธาน
วันนี้ เป็นการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 8/2560 เมื่อที่ประชุมพร้อมครบองค์ประชุมแล้ว ก็ขอ
เปิดการประชุม เพื่อจะได้ดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดเตรียมไว้ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

-๒ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 7/๒๕60 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

มติทปี่ ระชุม

รับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพือ่ ทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติทปี่ ระชุมครั้งทีแ่ ล้ว
ผู้ช่วยเลขานุการ
ตามที่ คณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั งหวั ดประจวบคี รี ขั นธ์ ในการประชุ มครั้ งที่ 7/๒๕60
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕60 มีมติเห็นชอบให้เทศบาลดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคลในกรณีต่าง ๆ
ฝ่ายเลขานุการ ขอสรุปผลให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น สําหรับ
ตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน จํานวน 1 ราย ได้แจ้งให้เทศบาลตําบลปากน้ําปราณทราบ เพื่อจัดทํา
คําสั่งเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560
2. การโอน การรับโอน และย้ายพนักงานเทศบาล จํานวน 6 ราย ได้แจ้งมติให้เทศบาล
เมืองหัวหิน เทศบาลตําบลหนองพลับ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลตําบลเขาน้อยและเทศบาล
ตําบลไร่เก่าทราบ เพื่อจัดทําคําสั่งโอน /รับโอน และย้ายพนักงานเทศบาลไปดํารงตําแหน่งใหม่แล้ว ตั้งแต่
วันที่ 2 สิงหาคม 2560
3. พนักงานจ้างขอลาออกจากราชการ จํานวน 2 ราย ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหัวหินและ
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ทราบ เพื่อจัดทําคําสั่งให้พนักงานเทศบาลลาออกจากราชการแล้วตั้งแต่วันที่ 2
สิงหาคม 2560
5. การจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 12 ราย ได้แจ้งมติให้เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาล
ตําบลหนองพลับ เทศบาลตําบลปราณบุรี เทศบาลตําบลไร่เก่าและเทศบาลตําบลไร่ใหม่ทราบ เพื่อจัดทํา
คําสั่งจ้างพนักงานจ้างแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560
6. การประเมินพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้ได้รับเงินเดือนและมีวิทยฐานะระดับชํานาญการ
และระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 6 ราย ได้แจ้งมติให้เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์และเทศบาลเมืองหัวหินทราบ
เพื่อจัดทําคําสั่งให้พนักงานครูเทศบาลได้รับเงินเดือนและมีวิทยฐานะระดับชํานาญการและระดับชํานาญการ
พิเศษแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

3.2 ประกาศมาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การสอบคั ด เลื อ กและการคั ด เลื อ กพนั ก งาน
เทศบาลให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560
ด้วย ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 และครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ได้มีมติกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก
พนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 ให้สอดคล้องกับคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กําหนดให้มาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
กําหนดขึ้นเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งนี้ให้มีผลใช้บังคับโดยตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่รวม
กรุงเทพมหานคร โดยมาตรฐานทั่วไปดังกล่าวสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
- การดําเนินการสรรหา กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ ก.ท. หรือ อาจมอบให้ ก.ท.จ.
ดํ าเนิ น การสรรหาแทนตามที่ ก.ท. กําหนดได้ โดยให้ ก.ท. แต่ งตั้งคณะอนุ กรรมการสรรหาคณะหนึ่ งมี
จํานวน 5 คน โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานอนุกรรมการ
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-๓- การดําเนินการกรณีมีตําแหน่งสายผู้บริหารว่าง ให้เทศบาลรายงานต่อ ก.ท.จ.ภายใน
15 วัน เว้นแต่กรณีเกษียณอายุราชการ ให้รายงานล่วงหน้าได้ไม่ก่อน 60 วันนับแต่วันเกษียณ สําหรับเทศบาล
ใดจะใช้การสรรหาด้วยวิธีการย้าย การโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอนในตําแหน่งและระดับเดียวกัน ต้องดําเนินการ
ให้เสร็จภายใน 150 วันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่าง หากครบ 150 วันแล้ว ไม่สามารถสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งได้
ให้ยกเลิกการสรรหาแล้วรายงาน ก.ท.จ. ทราบโดยพลัน เว้นแต่มีเหตุผลความจําเป็น ให้รายงาน ก.ท.จ. เพื่อ
ขอขยายเวลา ได้ อี ก ไม่ เกิ น 60 วั น เมื่ อ ครบกํ า หนดแล้ ว ให้ เทศบาลแจ้ ง ก.ท.จ. เพื่ อ รายงาน ก.ท.
ดําเนินการสรรหาต่อไป
- หลักสูตรการสรรหาแบ่งเป็น 2 ภาค ได้แก่ ภาคความรู้ความสามารถ ในระดับต้นและ
ระดับกลาง ให้ทดสอบด้วยการสอบข้อเขียน ส่วนระดับสูง ให้ประเมินสมรรถนะทางการบริหาร และภาคความ
เหมาะสม ให้ทดสอบด้วยการสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากบุคลิกลักษณะ ปฏิภาณไหวพริบ ผลงานที่ประสบ
ความสําเร็จ การนําเสนอวิสัยทัศน์ และประวัติการรับราชการ เกณฑ์การขึ้นบัญชีในระดับต้น และระดับกลาง
ต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ส่วนในระดับสูง ต้องได้คะแนนภาคความเหมาะสมไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 60 ทั้งนี้ ให้ขึ้นบัญชีมีอายุไม่เกิน 1 ปี
- การใช้บัญชี ผู้ผ่านการสรรหาในตําแหน่งและสายงานใด ให้ใช้ในตําแหน่งและสายงานนั้น
หากผู้ผ่านการสรรหาไม่ประสงค์จะบรรจุเมื่อถึงลําดับที่ให้จัดผู้นั้นไปอยู่ลําดับสุดท้ายของบัญชี และให้เทศบาล
โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. แต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือส่งตัวผู้ผ่านการ
สรรหา ทั้งนี้ผู้ผ่านการสรรหาต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ ก.ท. กําหนด ในระหว่างไม่ผ่านการอบรมก็ให้
แต่งตั้งรักษาการในตําแหน่งไปพลางก่อน ทั้งนี้ ในระยะเริ่มแรกการนับระยะเวลาสําหรับตําแหน่งว่างให้เริ่ม
นับตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ
เรื่องเพือ่ พิจารณา

๔.1 เรื่อ ง การเลื่อ นระดับ และแต่ง ตั้ง พนัก งานเทศบาลสามัญ ให้ดํา รงตํา แหน่ง ที่
สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาลสามัญให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายวิทูร กาญจนกุล วุฒิ บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) ตําแหน่ง นักพัฒนา
ชุมชนปฏิบัติการ ขั้น 22,600 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-11-3801-004 งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งในระดับ 3 ในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน และดํารงตําแหน่งหรือ
เคยดํ ารงตํ าแหน่ งสายงานเริ่ ม ต้ น จากระดั บ 3 และตํ า แหน่ งประเภทวิ ช าการ ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร โดยมี
ระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านงานพัฒนาชุมชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน (วันที่ 1
มิ .ย.54 - 3 ส.ค.60) ผ่ า นการประเมิ น ผลงานจากคณะกรรมการและประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะบุ ค คลจาก
ผู้บังคับบั ญ ชาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดให้ ดํารงตําแหน่งที่ สูงขึ้นในตําแหน่ง นักพัฒ นาชุมชนชํานาญการ
ขั้น 22,620 บาท เลขที่ตําแหน่งและสายงานเดิม โดยผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่
3 สิงหาคม ๒๕60
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-๔2. นางนุชจรินทร์ แก้วมาลา วุฒิ บช.บ.(การบัญชี) ตําแหน่งนักวิชาการเงินและ
บั ญ ชี ป ฏิ บั ติ ก าร ขั้ น 23,710 บาท เลขที่ ตํ า แหน่ ง 29-2-09-3201-005 งานการเงิ น และบั ญ ชี
ฝ่ายการเงินและบัญชี กองการประปา ซึ่งดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3
และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านงานการเงินและ
บัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 6 ปี - เดือน (วันที่ 19 ก.ค.54 - 1 ส.ค.60) ผ่านการประเมินผลงานจาก
คณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดให้ดํารงตําแหน่งที่
สูงขึ้นในตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ ขั้น 24,010 บาท เลขที่ตําแหน่งและสายงานเดิม
โดยผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕60
ข้อระเบียบ
๑. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๒๕
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับ การได้รับเงิน
ประจํ าตํ าแหน่ งประเภทวิ ชาการ ระดั บ ชํ านาญการในสายงานวิ ชาชี พ และการเบิ กจ่ ายเงิน ค่ าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน กรณีการเลื่อนระดับครั้งแรกของตําแหน่งแต่ละประเภทตําแหน่ง เช่น การเลื่อนระดับ
ประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงาน ไประดับชํานาญงาน ให้ใช้วิธีการประเมินผลงานโดยใช้หลักเกณฑ์การเลื่อน
ระดับนอกระดับควบของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ และเทียบระดับตําแหน่งจากระบบซีเป็น
ระบบแท่งตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๔๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหน่งและมาตรฐานของตําแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอนุโลม
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๔๐ ลงวันที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหน่งและมาตรฐานของตําแหน่ง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘
การเลื่อนในระดับชํานาญงาน
ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1/2 และ
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของตําแหน่งที่จะ
แต่งตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
1. ไม่น้อยกว่า 6 ปี สําหรับผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
2. ไม่น้อยกว่า 5 ปี สําหรับผู้มีประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
3. ไม่น้อยกว่า 4 ปี สําหรับผู้มีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
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-๕การเลื่อนในระดับชํานาญการ
ดํ ารงตํ าแหน่ งหรือ เคยดํ ารงตํ าแหน่ งสํ าหรับ สายงานเริ่ม ต้ น จากระดั บ 3 และ
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ โดยต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของตําแหน่งที่
จะแต่งตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
1. ไม่น้อยกว่า 6 ปี สําหรับผูม้ ีปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
2. ไม่น้อยกว่า 4 ปี สําหรับผูม้ ีปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
3. ไม่น้อยกว่า 2 ปี สําหรับผูม้ ีปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้
ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
(โดยการนับระยะเวลาตาม ข้อ 1 – 3 หากเป็นผู้เปลี่ยนสายงานจากสายงานเริ่มต้น
จากระดับ 1 หรือระดับ 2 มาเป็นสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ให้ใช้แนวทางการนับระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 มานับรวมเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องและเกื้อกูล
กับสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ตามนัยหนังสือ สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 33
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548)
3. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวัด ประจวบคีรีขั น ธ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
ข้อ ๑๘๒ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งที่
กําหนดเป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในตําแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒
(๘) วิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
(ก) ตําแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งให้เสนอ ก.ท.จ.
พิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง ฯ
(ข) ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมิน
ผลงาน ประกอบด้วย ฯลฯ
(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การประเมินบุคคลและ
ผลงานให้เป็นไปตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้
(๙) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผูส้ ั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยผ่านความเห็นชอบจาก
ก.ท.จ. และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ข้อ 183 การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้นสําหรับตําแหน่งที่
กําหนดเป็นตําแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
(๘) วิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
(ก) ตําแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งให้เสนอ ก.ท.จ.
พิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง ฯ
(ข) ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมิน
ผลงาน ประกอบด้วย ฯลฯ
(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การประเมินบุคคลและ
ผลงานให้เป็นไปตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้
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-๖(๙) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผูส้ ั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยผ่านความเห็นชอบจาก
ก.ท.จ. และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ฝ่ายเลขานุการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอเลื่อนระดับข้างต้นแล้วมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และผ่านเกณฑ์ประเมินเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ทกี่ ําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ

4.2 เรื่อง การโอน การรับโอน และการย้ายพนักงานเทศบาล
ส่วนที่ ๑ การโอนพนักงานเทศบาล
ผู้ช่วยเลขานุ การ
เทศบาลเมื องหั วหิ น อํ าเภอหั วหิ น และเทศบาลตํ าบลคลองวาฬ อํ าเภอเมื องฯ
ขอความเห็นชอบโอนพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมืองหัวหิน ขอความเห็นชอบรับโอนนายพลยุทธ เมืองเจริญ วุฒิ น.บ.
(นิติศาสตร์) พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ขั้น 17,880 บาท เลขที่ตําแหน่ง 50-2-01-3105-001
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลด่านทับตะโก อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โอนมาดํารงตําแหน่งเป็น
พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ขั้น 17,880 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-07-3105-006
งานรั บ เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ฝ่ า ยนิ ติ ก าร กองวิ ช าการและแผนงาน เทศบาลเมื อ งหั ว หิ น อํ า เภอหั ว หิ น
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเทศบาลเมืองหัวหิน ยินดีรับโอนพนักงานเทศบาลดังกล่าว และเทศบาลตําบล
ด่านทับตะโก ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (หาประสบการณ์)
2. เทศบาลตําบลคลองวาฬ ขอความเห็นชอบให้สิบตํารวจโทเสน่ห์ มีบุญญา วุฒิ รป.ม.
(การปกครองท้ อ งถิ่ น ) พนั ก งานเทศบาล ตํ า แหน่ ง ปลั ด เทศบาล (นั ก บริ ห ารงานท้ อ งถิ่ น ระดั บ กลาง)
ขั้น 36,450 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-00-1101-001 เทศบาลตําบลคลองวาฬ อําเภอเมืองฯ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โอนไปดํารงตําแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ขั้น 36,450 บาท
เลขที่ตําแหน่ง 32-2-00-1101-001 เทศบาลตําบลบางปะอิน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยเทศบาลตําบลบางปะอิน ยินดีรับโอนพนักงานเทศบาลดังกล่าว และเทศบาลตําบลคลองวาฬ ซึ่งเป็นต้นสังกัด
ไม่ขัดข้องในการให้โอน (หาประสบการณ์)
ข้อระเบียบ
ประกาศคณ ะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ข ั น ธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้ อ ๑๕๒ การโอนพนั ก งานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่ ง ไปแต่ ง ตั้ งให้ ดํ า รงตํ าแหน่ ง
พนักงานเทศบาลในเทศบาลอีกแห่งหนึ่ง ให้โอนและแต่งตั้งจากพนักงานเทศบาลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้สอบแข่งขันได้ หรือสอบคัดเลือกได้ในตําแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น หรือผู้ได้รับ
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
(๓) ผูข้ อโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนตําแหน่งในตําแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกัน
ระหว่างเทศบาล หรือผูข้ อโอนมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลตามข้อ ๑๖๗
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-๗ข้ อ ๑๖๗ วรรคสอง การโอนพนั ก งานเทศบาลอื่ น มาแต่ งตั้ งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ ง
ผู้ ป ฏิ บั ติ งานในเทศบาล อาจกระทํ าได้ โดยความสมั ค รใจของผู้ จ ะขอโอนและได้ รั บ ความยิ น ยอมจาก
นายกเทศมนตรีของเทศบาลที่จะรับโอนนั้น เมื่อ ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีออก
คําสั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิมและได้รับเงินเดือนในขั้นไม่สูงกว่าเดิม
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบการโอนของพนักงานเทศบาลดังกล่าวแล้ว ต้นสังกัดและ
เทศบาลที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด โดยไม่ขัดข้องในการรับโอนและให้โอน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 22 สิงหาคม 2560

ส่วนที่ ๒ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมืองฯ เทศบาลตําบลไร่เก่า อําเภอสามร้อยยอด
และเทศบาลตําบลกุยบุรี อําเภอกุยบุรี ขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาบรรจุแต่งตั้งเป็น
พนักงานเทศบาล จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมื องประจวบคี รี ขั นธ์ ขอความเห็ นชอบรั บโอนนายชาญยุ ทธ งามสมทรง
วุฒิ ปวส.(เทคนิคยานยนต์) พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ขั้น 12,730 บาท เลขที่ตําแหน่ง 67-3-01-4805-001 สํานักงานปลัด อบต. อบต.อิปัน อําเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาแต่งตั้ง เป็น พนัก งานเทศบาล ตํา แหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน ขั้น 12,730 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-01-4805-002 สํานัก ปลัด เทศบาล เทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดูแลมารดาและครอบครัว)
2. เทศบาลตําบลไร่เก่า ขอความเห็นชอบรับโอนนางพิชญาภา ขวัญเพชร วุฒิ บธ.บ.
(การจัดการทั่วไป) พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุชํานาญการ ขั้น 23,080 บาท เลขที่ตําแหน่ง
29-3-04-3204-001 กองคลัง อบต.วังก์ พ ง อําเภอปราณบุรี จั งหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาแต่งตั้งเป็ น
พนั ก งานเทศบาล ตํ าแหน่ ง นั กวิ ชาการจัด เก็ บ รายได้ ชํานาญการ ขั ้น 23,080 บาท เลขที ่ตํา แหน่ง
29-2-04-3203-001 กองคลัง เทศบาลตํา บลไร่เ ก่า อํา เภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(หาประสบการณ์)
3. เทศบาลตําบลกุยบุรี ขอความเห็นชอบรับโอน พ.จ.ต.ปรินทร์วัฒน์ พ่วงจั่น วุฒิ วท.บ.
(สาธารณสุ ข ชุ ม ชน) พนั ก งานส่ ว นตํ า บล ตํ า แหน่ ง ผู้ อํ า นวยการกองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม
(นั ก บริ ห ารงานสาธารณสุ ข ระดั บ ต้ น ) ขั้ น 25,970 บาท เลขที่ ตํ า แหน่ ง 29-3-06-2104-001
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.สามกระทาย อําเภอกุยบุ รี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาแต่งตั้งเป็น
พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
ขั้น 25,970 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-06-2104-001 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบล
กุยบุรี อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หาประสบการณ์เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพรับราชการ)
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรขี ันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 171 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่น
ที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง หรือข้าราชการวิสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลให้รับโอนและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยกรณีพิเศษ
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-๘ตามข้อ 109 (2) โดยให้ดํารงตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการคัดเลือกนั้น และให้ได้รับเงินเดือน
ตามคุณวุฒิสําหรับตําแหน่งนั้น เว้นแต่ ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนเท่ากับเงินเดือน
ที่ได้รับอยู่เดิม แต่ถ้าไม่มีขั้นเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม ให้ได้รับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที่
สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการคัดเลือกในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม ตามหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน แต่ถ้าเทียบแล้วผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับ
ตํ าแหน่ งที่ ส อบแข่ งขัน ได้ หรือได้ รับการคั ดเลื อก ให้ ได้ รับเงินเดื อนในขั้ นที่ สูงของอันดั บเงินเดื อนสํ าหรับ
ตําแหน่งนั้น
การรับ โอนข้ าราชการประเภทอื่น ที่ ไม่ใช่ข้ าราชการการเมื อง หรือข้ าราชการ
วิสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลในตําแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ให้รับ
โอนและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลจากผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้มาดํารงตําแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
และให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
หลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับโอน ให้นําหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดไว้สําหรับการคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้มีระดับสูงขึ้นตามที่กําหนดใน
หมวด 4 ว่าด้วยการคัดเลือกมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้ อ ๑๗๒ ในกรณี เทศบาลมี เหตุ ผ ลและความจํ า เป็ น อย่ า งยิ่ งเพื่ อ ประโยชน์ แ ก่
ราชการ เทศบาลอาจขอรั บ โอนพนั ก งานส่ วนท้ อ งถิ่น อื่ น หรือ ข้ าราชการประเภทอื่ น ที่ ไม่ ใช่ข้ าราชการ
การเมืองหรือข้าราชการวิส ามั ญ ที่ มีความประสงค์ จะขอโอนมาแต่งตั้งเป็ น พนั กงานเทศบาลในตําแหน่ ง
ผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลเสนอ ก.ท.จ. โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การ
ทํางานและความชํานาญการของผู้ที่จะขอโอนและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเมื่อ ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้วให้นายกเทศมนตรีสั่งรับโอน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็นพนักงานเทศบาล ส่วนจะ
บรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับใด และจะให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้ ก.ท.จ. เป็นผู้กําหนด แต่จะต้อง
ไม่สูงกว่าพนักงานเทศบาลที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญในระดับเดียวกัน
ข้อ ๑๗๓ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอื่น
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลตามข้อ ๑๗๑ และข้อ ๑๗๒ ให้นายกเทศมนตรีมีคําสั่งให้รับโอน
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งพนักงานเทศบาลแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งการรับโอนให้ส่วนราชการสังกัดเดิมของผู้ที่
จะโอนออกคําสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งและหน้าที่ ทั้งนี้ ให้กําหนดวันที่ในคําสั่ง รับโอนและคําสั่งให้พ้น
จากตําแหน่งเป็นวันเดียวกัน
การออกคําสั่งรับโอนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.ท.จ.
ให้ความเห็นชอบก่อน
ข้อ ๑๗๔ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ตําแหน่งที่จะนํามาใช้ในการรับโอน ต้องเป็นตําแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน
(๒) ผู้ ได้ รั บการบรรจุ และแต่ งตั้ งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ งใด ต้ องมี คุ ณสมบั ติ ต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนั้น
ฯลฯ
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-๙(๕) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงานใด ของเทศบาลใดต้อ งไม่มี
ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งสายงานนั้นของเทศบาลนั้น หรือของ ก.ท.จ.นั้น ขึ้นบัญชี
รอการบรรจุอยู่ หรือไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในตําแหน่งสายงานนั้นของเทศบาลนั้น หรือของ
ก.ท.จ.นั้น ขึ้นบัญชีรอการแต่งตั้งอยู่
ฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบแล้วการรับโอนดังกล่าวต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน และ
เทศบาลที่ รับโอนมีตําแหน่ งว่างยิ นดีรับโอนมาดํารงตําแหน่ง สําหรับการรับ โอนในตําแหน่งบริหาร ของ
เทศบาลตําบลกุยบุรี เทศบาลมีภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ 35 ที่สามารถสรรหาตําแหน่งบริหาร
ที่ว่างได้
จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 22 สิงหาคม ๒๕60

ส่วนที่ 3 การย้ายพนักงานเทศบาล
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมืองประจวบ ฯ ขอความเห็นชอบย้ายพนักงาน
เทศบาล จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ขอความเห็นชอบย้ายนางจันทร์ทิมา รุ่งเรือง วุฒิ ศษ.บ.
(พลศึ กษา) ตํ าแหน่ ง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ รับเงินเดือนขั้ น 27,500 บาท เลขที่ ตําแหน่ ง 12112-2
โรงเรี ย นเทศบาลบ้ า นค่ า ย กองการศึ กษา ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ครู วิ ทยฐานะครู ชํ านาญการ รั บเงิ นเดื อน
ขั้น 27,500 บาท เลขที่ตําแหน่ง 04650-2 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม(ปิยแหวนรังสรรค์) กองการศึกษา
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สุขภาพไม่แข็งแรงในการสอนพลศึกษา ขอเปลี่ยนไปสอนสังคมศึกษา ซึ่งเป็น
วิชาโทที่ได้ศึกษามา)
2. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ขอความเห็นชอบย้ายนางสาวฉัตรบรรจง หอมสนิท
วุฒิ ค.บ.(พลศึกษา) ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ รับเงินเดือนขั้น 26,980 บาท เลขที่ตําแหน่ง 16236-2
โรงเรี ย นเทศบาลบ้ า นค่ า ย กองการศึ กษา ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ครู วิ ทยฐานะครู ชํ านาญการ รั บเงิ นเดื อน
ขั้น 26,980 บาท เลขที่ตําแหน่ง 04685-2 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว กองการศึกษา เทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ (เพื่อเปลี่ยนสถานที่ทํางาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเทศบาล)
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 140 การย้ายพนักงานเทศบาล ผู้ดํารงตําแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอีก
ตําแหน่งหนึ่ง ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ งในประเภทและระดับเดียวกันโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) กรณี การย้ ายไปดํ ารงตํ าแหน่ งประเภทและระดั บเดี ยวกั นที่ ว่ างในแผน
อัตรากําลังสามปี ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น
(2) กรณีการย้ายสับเปลี่ยนตําแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้นั้นต้อง
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น
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- ๑๐ ข้อ 142 การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ดํารงตําแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใน
สายงานและประเภทเดิม ให้สั่งย้ายไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับเดิมและให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม
ทั้งนี้ ต้องเป็นตําแหน่งว่างในแผนอัตรากําลังสามปี หรือเป็นการย้ายสับเปลี่ยนในตําแหน่งเดียวกัน
ข้อ 144 กรณีการพนักงานเทศบาลที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น และปัจจุบันไม่ได้ดํารง
ตําแหน่ งในประเภทวิชาการระดับ ปฏิ บัติการขึ้น ไป หากจะย้ายพนั กงานเทศบาลผู้นั้ น ไปแต่งตั้ งให้ ดํารง
ตําแหน่ง ในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไปผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่สอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกได้ใน
ตําแหน่งซึ่งอยู่ในสายงานที่จะย้ายและบัญชีการสอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกยังไม่ถูกยกเลิกด้วย
ข้อ 145 การย้ายพนักงานเทศบาลไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงานประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงาน หรือระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับ
เชี่ยวชาญ พนักงานเทศบาลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งและตรง
ตามความรู้ ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหน่งในตําแหน่งนั้นด้วย โดยต้องผ่าน
การประเมิ น บุ ค คลและการปฏิ บั ติงานหรือผลงานตามประกาศหลักเกณฑ์ เกี่ยวกั บการเลื่ อนและแต่ งตั้ง
พนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งระดับที่สูงขึ้นด้วย ดังนี้
(1) กรณีการย้ายมาดํารงตําแหน่งในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการประเมินบุคคล
และการปฏิบัติงาน
(2) กรณีการย้ายมาดํารงตําแหน่งในกลุ่มงานที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการประเมินบุคคล
การปฏิบัติงาน และผลงาน”
ข้อ 146 การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นไปดํารง
ตําแหน่งประเภทและระดับเดียวกันแต่ต่างสายงาน ผู้นั้นจะต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งของตําแหน่งนั้น และจะต้องเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
สําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามวรรคหนึ่งหากมีความประสงค์จะย้ายต่างสายงานให้
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคความรู้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) และ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) โดยไม่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกแต่อย่างใด
การย้า ยพนักงานเทศบาลซึ่งดํารงตําแหน่ง ประเภททั่ว ไปและประเภทวิช าการไป
ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นในตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นหรือผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น
ไปดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ในตําแหน่งประเภทบริห ารท้องถิ่น ผู้นั้นจะต้องมีคุณ วุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งของตําแหน่งนั้น และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกที่กําหนด
ฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบแล้ว เป็นการย้ายไปดํารงตําแหน่งในระดับและประเภทเดียวกัน
ที่ ว่ า งในแผนอั ต รากํ า ลั ง สามปี ซึ่ ง พนั ก งานเทศบาลผู้ ข อย้ า ยมี ค วามสมั ค รใจและคุ ณ สมบั ติ ต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ขอย้าย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 22 สิงหาคม ๒๕60
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- ๑๑ 4.3 เรื่องพนักงานจ้างขอลาออกจากราชการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน และเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมืองฯ
ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างขอลาออกจากราชการ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมืองหัวหิน ขอความเห็นชอบให้นายมานะ นามเดช พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,670 บาท งานบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ฝ่ายจัดการคุณ ภาพน้ํา กองช่างสุขาภิบาล ขอลาออกจากราชการเนื่ อ งจากไปประกอบธุ ร กิจ ส่ว นตัว
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 (ยื่นหนังสือวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕60)
2. เทศบาลเมื องประจวบคี รี ขั นธ์ ขอความเห็ นชอบให้ นางสาวปรีญ าภรย์ ชู ชื่ น
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,610 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย กองการศึกษา ขอลาออกจากราชการเนื่องจากไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่วันที่
1 สิงหาคม 2560 (ยื่นหนังสือวันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕60 นายกเทศมนตรีอนุญาตให้ยื่นหนังสือขอลาออก
ล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันได้)
ข้อระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๕๕ ในสัญญาจ้าง พนักงานผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้ยื่น
หนังสือขอลาออกต่อนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล โดยอนุโลม
2. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวัด ประจวบคี รีขั น ธ์ เรื่อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
ข้อ 5 พนักงานเทศบาลออกจากราชการเมื่อ
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือการลาออกมีผล
ตามข้อ ๒๔
ข้ อ ๒๔ พนั ก งานเทศบาลผู้ ใ ดประสงค์ จ ะลาออกจากราชการให้ ยื่ น หนั ง สื อ
ขอลาออกต่ อ นายกเทศมนตรี ซึ่ ง มี ส าระสํ า คั ญ ตามแบบ ลก.๑ ท้ า ยประกาศหลั ก เกณฑ์ นี้ เพื่ อ ให้
นายกเทศมนตรีเป็นผู้ออกคําสั่งให้ลาออกจากราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบการลาออกดังกล่าวแล้วได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
พนักงานจ้างที่ขอลาออกไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดทางวินัยแต่อย่างใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
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- ๑๒ ๔.4 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานผูป้ ฏิบตั ิ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน ขอความเห็นชอบปรับขยายระดับตําแหน่ง นายช่างโยธา
ชํานาญงาน เลขที่ตําแหน่ง 29-2-05-4701-002 งานขออนุญาตอาคาร ฝ่ายควบคุมอาคาร ส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง สํานักการช่าง เป็นตําแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส เลขที่ตําแหน่งและสังกัดเดิม เพื่อให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับปริมาณงาน คุณภาพงานที่เพิ่มขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น
ข้อระเบียบ
๑. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๕
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับ การได้รับเงิน
ประจํ าตํ าแหน่ งประเภทวิ ชาการ ระดั บ ชํ านาญการในสายงานวิ ชาชี พ และการเบิ กจ่ ายเงิน ค่ าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน สําหรับการเลื่อนระดับจากระดับชํานาญงานไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับอาวุโส ใน
กลุ่มตําแหน่งสายงานช่าง ให้ใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับนอกระดับควบขั้นสูงในตําแหน่งนายช่างโยธา ระดับ 7
โดยอนุโลม สําหรับสายงานอื่นจะแจ้งแนวทางปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์เดิมรองรับ
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8) พ.ศ.2547
ลงวันที่ 17 กันยายน 2547
1. ปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
(1) ตําแหน่งในสายงานนายช่างโยธา นายช่างไฟฟ้า นายช่างเครื่องยนต์ นาย
ช่างเขียนแบบ นายช่างสํารวจ สัตวแพทย์ และเจ้าพนักงานโภชนาการ ซึ่งเป็นตําแหน่งในสายงานที่เริ่มต้น
จากระดับ 2 ให้กําหนดตําแหน่งเป็นระดับ 2-4 หรือ 5 หรือ 6ว หรือ 7ว ให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการ
กําหนดตําแหน่ง โดยจะต้องไม่สูงกว่าระดับตําแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าที่ตําแหน่ง
นั้นสังกัด และต้องเป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาล ฯลฯ
ความเห็น
ฝ่ายเลขาฯ พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้การพิจารณาปรับปรุงตําแหน่งให้สูงขึ้นมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณงานและคุณภาพงานที่กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง จึงเห็นควรแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินเพื่อกลั่นกรองปริมาณงาน คุณภาพงานและความยากของงาน ดังนี้
๑) นายณัฏฐวุฒิ สมบูรณ์อยู่กมล ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ
๒) หัวหน้าสํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือผู้แทน อนุกรรมการ
3) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบฯ หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
4) ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อนุกรรมการ
5) หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร
เลขานุการ
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ
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- ๑๓ ๔.5 เรื่อง การประเมินพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้ได้รับเงินเดือนและมีวิทยฐานะ
ระดับชํานาญการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เรื่องเดิม
ตามที่ สํานักงาน ก.ท. ขอให้สํานักงาน ก.ท.จ. และรวบรวมผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานวิชาการ) ของพนักงานครูเทศบาลที่ยื่นขอรับการประเมินผลงานเพื่อ
เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ระดับชํานาญการพิเศษ ในรอบเดือนเมษายน 2559 เพื่อนําส่งคณะกรรมการประเมิน
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.ท. กําหนด โดยสํานักงาน ก.ท.จ. ได้ส่งผลงานฯ ให้สํานักงาน ก.ท. แล้ว
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 นั้น

ข้อเท็จจริง
สํานักงาน ก.ท. แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมีพนักงาน
ครูเทศบาลซึ่งผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชํานาญ
การพิเศษ รอบเดือนเมษายน 2559 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน ๒๕๕9 เป็นต้นไป หากยังไม่ผ่าน
การพั ฒ นาฯ หรื อ ผ่ านการพั ฒ นาหลั งวั น ที่ 23 กั น ยายน ๒๕๕9 หรือ ผลการพั ฒ นาฯ มี อ ายุ ค รบ ๕ ปี
ก่ อ นวั น ที่ 23 กั น ยายน ๒๕๕9 จะไม่ ส ามารถได้ รั บ การแต่ งตั้ งให้ มี วิ ทยฐานะระดั บชํ านาญการพิ เศษ
ในวันดังกล่าวได้ เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบตามมาตรฐานวิทยฐานะ ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวจะสามารถแต่งตั้งได้
เมื่อผ่านการพัฒนาฯ แล้ว และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาฯ ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพนักงานครู
เทศบาล ผ่านการประเมินและเทศบาลรายงานขอความเห็นชอบเพื่อให้พนักงานครูเทศบาลเลื่อนวิทยฐานะ
และได้รับเงินเดือน ดังนี้
1. นางพิมพ์ลภัส ธีรปัญญาสวัสดิ์ วุฒิ ค.บ. (การประถมศึ ก ษา) พนั ก งานครู
เทศบาล ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ขั้น 24,930 บาท (๑ เม.ย. 25๕9)
เลขที่ตําแหน่ง 16224-2 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์) กองการศึกษา เทศบาล
เมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งผ่านการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้าน
คุณภาพการปฏิบัติงาน ได้คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐ ผ่านการประเมิน ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่จากกรรมการแต่ละคนได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 และผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทย
ฐานะชํานาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นในระดับครูชํานาญการพิเศษ
รับเงินเดือนอันดับ คศ.๓ ขั้น 25,140 บาท เลขที่ตําแหน่งและสังกัดเดิม
2. นางสาวอัญชลี ทาทอง วุฒิ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) พนักงานครูเทศบาล
ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ขั้น 24,930 บาท (๑ เม.ย. 25๕9) เลขที่ตําแหน่ง
16225-2 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งผ่านการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน
ได้คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐ ผ่านการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่จากกรรมการแต่ละคน
ได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 และผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นในระดับครูชํานาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ
คศ.๓ ขั้น 25,140 บาท เลขที่ตําแหน่งและสังกัดเดิม
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- ๑๔ 3. นางศศิหทัย ศิริพันธ์ วุฒิ ค.บ. (นาฏศิ ล ป์ ) พนั ก งานครูเทศบาล ตําแหน่งครู
วิทยฐานะครูชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ขั้น 24,930 บาท (๑ เม.ย. 25๕9) เลขที่ตําแหน่ ง
16226-2 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งผ่านการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน ได้
คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐ ผ่านการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่จากกรรมการแต่ละคน
ได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 และผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นในระดับครูชํานาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ
คศ.๓ ขั้น 25,140 บาท เลขที่ตําแหน่งและสังกัดเดิม
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เรื่ อ ง
หลั กเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ ยวกั บการบริหารงานบุ คคลของเทศบาล (แก้ ไขเพิ่ มเติ มฉบั บที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
(การประเมิน ผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ)
๓. กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๓.๕ การประเมินผลงานเพื่อให้มหี รือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
๓.๕.๑ คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
(๑) ดํารงตําแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการ หรือดํารงตําแหน่ง
อื่นที่ ก.ท.เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
(๒) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ําของอันดับ คศ.๓
(๓) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนั้นย้อนหลัง ๒ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
๓.๕.๒ ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ให้ยื่นคําขอรับการประเมิน
ตามห้วงระยะเวลา ดังนี้
(๑) ระหว่างวันที่ ๑- ๓๐ เมษายน ของทุกปี
(๒) ระหว่างวันที่ ๑– ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี
๓.๕.๓ ผู้ยื่นคําขอรับการประเมิน ต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน ดังนี้
(๑) ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ฯ
(๒) ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานฯ
(๓) ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้าน การเรียน
การสอน โดยพิจารณาจาก
(ก) ผลการปฏิบัติงาน
- การจัดการเรียนรู้
- การพัฒนาวิชาการ
- ผลที่เกิดกับผูเ้ รียน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาจากเอกสาร
รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผู้ยื่นคําขอรับการประเมินเสนอ และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงด้วยก็ได้
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- ๑๕ (ข) ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า ๑ รายการ
การประเมินผลงานทางวิชาการให้ประเมินจากเอกสาร
ผลงานทางวิชาการและอาจให้ผู้ยื่นคําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบข้อซักถามด้วยก็ได้ ในกรณีที่
คณะกรรมการประเมินเห็นสมควรให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ผู้ยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่ ก.ท.จ.แจ้งมติคณะกรรมการประเมิน แล้วให้นําเสนอคณะกรรมการประเมิน
ชุดเดิมพิจารณา
๓.๕.๔ เกณฑ์การตัดสิน ผู้ทผี่ ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนน
แต่ละด้าน ดังนี้
(๑) ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้าน
คุณภาพ การปฏิบัติงานผลการประเมินแต่ละด้านต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คน เฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐
(๒) ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้
คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๕
- ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๕
- คะแนนรวม ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐
ทั้งนี้ ผูท้ ี่ผ่านการประเมินในข้อ ๓.๕.๔ (๒) จะต้องมีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์เป็นเอกฉันท์โดยเป็นเอกฉันท์ทั้งส่วนที่เป็นผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม
๓.๕.๕ วิธีการดําเนินการ
(๑) ให้พนักงานครูเทศบาลที่ประสงค์จะขอรับการประเมินยื่นคําขอได้
ปีละ ๑ ครั้ง โดยส่งคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินท้ายหลักเกณฑ์ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ
ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน หรือระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม
(๒) ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัตผิ ู้ยื่นคําขอรับการ
ประเมินให้เป็นไปตามที่ ก.ท.กําหนด
(๓) ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
(ก) คณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน ๓ คน ประกอบด้วย
- ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาหรือผู้อํานวยการ
กองการศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาของเทศบาล
- ผู้อํานวยการสถานศึกษาของผู้ยื่นขอรับการประเมิน
- พนักงานครูเทศบาลที่มีวิทยฐานะไม่ต่ํากว่าครูชํานาญการ
พิเศษ
ทั้งนี้ ให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลความ
จํา เป็ น อย่ า งยิ่ ง ไม่ ส ามารถตั้ ง กรรมการตามที่กําหนดได้ ให้ ก.ท.จ. พิจารณาได้ตามความเหมาะสม
(ข) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
จํานวน ๓ คน ประกอบด้วย
- ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐที่มคี วามรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด เป็นกรรมการ
โดยการประเมินผู้ยื่นคําขอรับการประเมิน ๑ ราย ให้มีกรรมการประเมิน ๓ คน
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- ๑๖ (๔) ให้คณะกรรมการประเมินบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผู้ยื่นคําขอรับการประเมินไว้เป็นหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมิน
ท้ายหลักเกณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาต่อไป
(๕) การประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
การประเมินด้านคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดําเนินการพร้อมกัน และให้เสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓๐
เมษายน หรือวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของปีนั้นๆ แล้วแต่กรณี
- กรณีไม่ผ่านการประเมินด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้าน
ให้แจ้งผู้ยื่นคําขอรับการประเมินทราบ เพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม่
- กรณีผ่านการประเมินทั้งสองด้าน ให้แจ้งผู้ยื่นคําขอรับการ
ประเมินเสนอผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรอง แล้วให้เทศบาล
นําส่งสํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผ่านการประเมินตามรอบปีที่เสนอขอ หากไม่ส่ง
ตามกําหนดถือว่าสละสิทธิ์
(๖) ให้สํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอรับการ
ประเมินและการดําเนินการประเมินให้เป็นไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถึงความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ของ
ผลงาน แล้วนําส่งคณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด
(๗) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแล้ว ให้นาํ ผลการ
ประเมินเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน
ให้มหี รือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ
๓.๕.๖ การแต่งตั้ง
ให้ นายกเทศมนตรี ออกคํ าสั่ งแต่ งตั้ งให้ พนั กงานครู เทศบาลที่ ผ่ านการ
ประเมินตามมติ ก.ท.จ. ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ. ได้รับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือหากมีการปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการให้มีผลได้ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.ได้รับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว
สําหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการ
ประเมินใหม่ได้ในปีต่อ ๆ ไป สําหรับผู้ที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนเมษายน
ของปีต่อไป ส่วนผู้ที่ยื่นคําขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนตุลาคมของปีต่อไป
๓.๕.๗ การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลือ่ นวิทยฐานะ
ให้ ก.ท.หรือส่วนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผู้ที่
จะได้รับการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ตามหลักสูตรและวิธีการที่ ก.ท.กําหนด
ท้ายหลักเกณฑ์
ผลการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้นําไปใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะได้ภายใน
๕ ปี นับแต่วันที่ ผู้นนั้ สําเร็จหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลือ่ นวิทยฐานะ
๓.๕.๘ การรายงานผลการแต่งตั้ง
ให้เทศบาลรายงานผลการแต่งตั้งให้ ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน ๕ วัน
ทําการนับตั้งแต่วันออกคําสั่ง
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- ๑๗ ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้วผู้ผ่านการประเมินมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งด้านระยะเวลาการ
ดํารงตําแหน่ ง และการได้รับ เงิน เดือน โดยผ่านการประเมิ นผลงานจากคณะกรรมการตามหลั กเกณฑ์ ที่
กําหนด และผ่านการอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษแล้วโดยผลการพัฒนา
ยังไม่ครบ 5 ปี
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ

4.6 เรื่ อ งการนํ า คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทมาเที ย บเป็ น ประสบการณ์ ก ารบริ ห ารเพื่ อ ลด
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งบริหาร
ส่วนที่ 1 การขอนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลด
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลตําบลคลองวาฬ อําเภอเมืองฯ ขอความเห็นชอบนําคุณวุฒิปริญญาโทของ
นางสาวอุ ษ ณี ย์ อยู่ หุ่ น ตํ า แหน่ งหั ว หน้ า ฝ่ า ยปกครอง (นั ก บริ ห ารงานทั่ ว ไป ระดั บ ต้ น ) มาเที ย บเป็ น
ประสบการณ์การบริหารเพื่อนํามาลดระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งบริหารในการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น โดยนางสาวอุษณี ย์ อยู่หุ่น ได้รับคุณ วุฒิ รป.ม.(การบริหารและพัฒ นาประชาคมเมืองและ
ชนบท) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และได้จัดทําแผนหรือคํารับรองการปฏิบัติราชการที่แสดงให้เห็นถึง
การพัฒนาองค์กรและตัวชี้วัดความสําเร็จกับนายกเทศมนตรีตําบลคลองวาฬ และจัดทําผลงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์
จากการนําความรู้ที่ได้ศึกษาในระดับปริญญาโทมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อเสนอ ก.ท.จ. ตรวจประเมิน
ผลงานต่อไป
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการนําคุณวุฒปิ ริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหาร เพือ่ ลดระยะเวลาในการดํารง
ตําแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550
ข้อ ๖ ให้ผู้ประสงค์ขอนําคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น
ดําเนินการ ดังนี้
๖.๑ จัดทําแผนหรือคํารับรองการปฏิบัติราชการทีแ่ สดงให้เห็นถึงการพัฒนาองค์กร
และตัวชี้วัดความสําเร็จทั้งทางด้านประสิทธิภาพและคุณภาพของงานที่จะเกิดขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
และประชาชน
๖.๒ จัดทําผลงานอย่างน้อย ๑ ผลงาน ที่เป็นผลสัมฤทธิ์จากการนําความรูท้ ี่ได้ศึกษาใน
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่ามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการทีก่ ่อให้เกิดผลดีต่อเทศบาลหรือประชาชน
๖.๓ การยื่นผลงานตามข้อ ๖.๑ และข้อ ๖.๒ ให้ยื่นได้ภายใน ๖ เดือนก่อน
ดํารงตําแหน่งในสายงานนักบริหารงานนั้นครบ ๓ ปี ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่กําหนด
ข้อ ๗ ให้ ก.ท.จ. ตรวจประเมินผลงานตามข้อ ๖.๑ และข้อ ๖.๒ ให้แล้วเสร็จภายใน
๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับยื่นผลงาน
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- ๑๘ ข้อ ๘ เมื่อ ก.ท.จ. เห็นชอบให้นําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์เพื่อลด
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งบริหารเป็นเวลา ๑ ปี ได้แล้ว ให้รายงานผลต่อสํานักงาน ก.ท. เพื่อตรวจสอบและ
ออกหนังสือรับรอง ให้แก่ผู้ผา่ นการประเมินเทียบประสบการณ์บริหารดังกล่าว นําไปประกอบการสมัครสอบ
คัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นต่อไป
ความเห็น
ฝ่ ายเลขาฯ ได้ ตรวจสอบแล้ วผู้ ยื่ นคํ าขอ ได้ ดํ ารงตํ าแหน่ งมาแล้ วไม่ น้ อยกว่ า ๒ ปี ๖ เดื อน
มีคุณสมบัติครบถ้วนในการยื่นขอรับการประเมินได้ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจประเมินผลงาน
ประกอบด้วย
๑) นายศาสตรา สุริยารังสรรค์
ประธานอนุกรรมการ
2) ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
3) ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อนุกรรมการ
4) หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เลขานุการ
จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ
ส่วนที่ 2 ผลการตรวจประเมินผลงานการขอนําคุณ วุฒิปริญ ญาโทมาเทียบเป็น
ประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งบริหาร
ก.ท.จ. ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินผลงาน การขอนําคุณวุฒิ ปริญญาโทของนางสาวพิไลพร ทองอาบ ตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) มาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อนํามาลด
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งบริหารในการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยนางสาวพิไลพร ทองอาบ
ได้รับคุณวุฒิ รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้จัดทําแผน
หรือคํารับรองการปฏิบัติราชการที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาองค์กรและตัวชี้วัดความสําเร็จกับนายกเทศมนตรี
ตําบลหนองพลับ และจัดทําผลงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์จากการนําความรู้ที่ได้ศึกษาในระดับปริญญาโทมาใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อเสนอ ก.ท.จ. ตรวจประเมินผลงาน
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนําคุณวุฒปิ ริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหาร เพื่อลดระยะเวลา
ในการดํารงตําแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550
ข้อ ๖ ให้ผู้ประสงค์ขอนําคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น
ดําเนินการ ดังนี้
๖.๑ จัดทําแผนหรือคํารับรองการปฏิบัติราชการทีแ่ สดงให้เห็นถึงการพัฒนาองค์กร
และตัวชี้วัดความสําเร็จทั้งทางด้านประสิทธิภาพและคุณภาพของงานที่จะเกิดขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
และประชาชน
๖.๒ จัดทําผลงานอย่างน้อย ๑ ผลงาน ที่เป็นผลสัมฤทธิ์จากการนําความรูท้ ี่ได้ศึกษาใน
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่ามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการทีก่ ่อให้เกิดผลดีต่อเทศบาลหรือประชาชน
๖.๓ การยื่นผลงานตามข้อ ๖.๑ และข้อ ๖.๒ ให้ยื่นได้ภายใน ๖ เดือน
ก่อนดํารงตําแหน่งในสายงานนักบริหารงานนั้นครบ ๓ ปี ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่กําหนด
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- ๑๙ ข้อ ๗ ให้ ก.ท.จ. ตรวจประเมินผลงานตามข้อ ๖.๑ และข้อ ๖.๒ ให้แล้วเสร็จภายใน
๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับยื่นผลงาน
ข้อ ๘ เมื่อ ก.ท.จ. เห็นชอบให้นําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์เพื่อลด
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งบริหารเป็นเวลา ๑ ปี ได้แล้ว ให้รายงานผลต่อสํานักงาน ก.ท. เพื่อตรวจสอบและ
ออกหนังสือรับรอง ให้แก่ผู้ผา่ นการประเมินเทียบประสบการณ์บริหารดังกล่าว นําไปประกอบการสมัครสอบ
คัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นต่อไป
ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ การกําหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผล และผลงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์จากการนําความรู้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานแล้วปรากฏว่า นางสาวพิไลพร ทองอาบ ได้รับคุณวุฒิการศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(นโยบายสาธารณะ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณวุฒิสาขา
บริหารรัฐกิจ ทางการบริหาร ทางนโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ และทางรัฐประศาสนศาสตร์
จึงตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสายงานนักบริหารงานทั่วไป ซึ่งกําหนดว่าได้รับคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
คุ ณ วุฒิ อื่น ที่ เที ย บได้ ในระดั บ เดี ยวกั น ในสาขาวิชา หรือ ทางสั งคมศาสตร์ การบริห าร การวางแผน การ
บริหารธุรกิจ วิจัย สถิติ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
นางสาวพิไลพร ทองอาบ ได้จัดทําคํารับรองโดยกําหนดตัวชี้วัดในความรับผิดชอบ
ของตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ จํานวน 5 ตัวชี้วัด และจัดทําผลงานที่เป็นผลสําเร็จจากการนํา คุณ วุฒิ
ปริญญาโทมาใช้ในการปฏิบัติงาน ในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2559-2561) โดย
นําแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ และ
ร่วมติดตามประเมินผล มาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วผู้ขอประเมินเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในระดับดี ผลงานเกิดประโยชน์กับประชาชนและเทศบาล จึงให้ผ่านการประเมินเพื่อนําคุณวุฒิ
ปริญญาโทมาเทียบประสบการทางการบริหารในการลดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ผ่านการประเมินเพื่อนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบประสบการณ์ทางการ
บริหารได้ และให้รายงาน ก.ท. ตรวจสอบออกหนังสือรับรองต่อไป
4.7 เรื่อง พนักงานเทศบาลขอถอนคําร้องทุกข์ขอให้แก้ไขการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง
เรื่องเดิม
ก.ท.จ.ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติให้
ส่งเรื่องพนักงานเทศบาลในรายนายสรรเพชญ์ อรุณรัตน์ ตําแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ
เทศบาลเมือ งหัว หิ น มี ห นั ง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์ ข อให้ แ ก้ไ ขการปฏิบั ติที่ไ ม่ ถูก ต้อ งของเทศบาลเมือ งหั ว หิ น
กรณีแ ต่ ง ตั้ง ให้น ายธนัท ทองจีน ตํา แหน่ง นัก จัด การงานทะเบีย นและบัต รปฏิบัติก าร ที่มีอ าวุโ สน้อ ย
กว่าเป็นหัวหน้างานทะเบียนราษฎรและบัตร ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ข้อเท็จจริง
นายสรรเพชญ์ อรุณรัตน์ ได้มีหนังสือขอถอนคําร้องทุกข์ เนื่องจากปัจจุบันได้ย้ายไป
ปฏิบัติงานในสังกัดงานอื่น(งานการเจ้าหน้าที่) ความคับข้องใจจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวได้หมดสิ้น
ไปแล้ว จึงขอถอนคําร้องทุกข์ดังกล่าว
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- ๒๐ ข้อระเบียบ
ประกาศคณ ะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
ข้อ 17 ผู้อุทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์ก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ทําความเห็น หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้นก็ได้ โดยทําเป็น
หนังสือส่งต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลโดยตรง เมื่อถอนอุทธรณ์แล้วการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นอันระงับ
ข้อ 35 ให้นําหมวด 2 มาใช้บังคับกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์โดยอนุโลม
ฝ่ ายเลขานุ ก าร พิ จ ารณาแล้ วผู้ ร้อ งทุ ก ข์ ได้ ถ อนคํ าร้อ งทุ ก ข์ เป็ น หนั งสื อ ยื่ น ต่ อ
ประธาน ก.ท.จ. เนื่องจากเหตุแห่งการร้องทุกข์ได้หมดไปเพราะได้ย้ายเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบประกอบกับ
คณะอนุกรรมการฯ ยังไม่ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ เมื่อผู้ร้องขอถอนคําร้องทุกข์แล้วการพิจารณา
เรื่องร้องทุ กข์จะระงับไป ดังนั้ น จึงเห็นควรให้ผู้ร้องทุกข์ถอนคําร้องทุกข์ได้ตามความประสงค์ และแจ้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ทราบต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ น ายสรรเพชญ์ อรุ ณ รั ต น์ ถอนคํ า ร้ อ งทุ ก ข์ ได้ และเห็ น ชอบให้ แ จ้ งคณะ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ทราบต่อไป
๔.8 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์พนักงานเทศบาล
เรื่องเดิม
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์เพื่อทําหน้าที่ในการ
พิจารณากลั่นกรองทําความเห็นเสนอ ก.ท.จ. พิจารณา โดย ก.ท.จ. ได้มีคําสั่งแต่งตั้งตามคําสั่งที่ 2/2559 ลงวันที่ 3
พฤษภาคม 2559 ประกอบด้วย
๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ประธานอนุกรรมการ
ประจําจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
๒) นายอําเภอปราณบุรี
อนุกรรมการ
3) นายสุชาติ สุกิจปาณีนิจ นายกเทศมนตรีตําบลไร่เก่า อนุกรรมการ
4) นายภัทรชัย วงศ์ทองดี ปลัดเทศบาลเมืองประจวบฯ อนุกรรมการ
5) นายฉลาด สุวรรณพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
6) นายชูชีพ เหนี่ยวผึ้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
7) นางสาวนันธิดา สว่างรัตน์ นิติกรปฏิบัติการ
เลขานุการ
8) นายธีระพร บัวแก้ว นสถ.ปก.
ผู้ช่วยเลขานุการ
9) นายปรมัตถ์ ธรรมวินัยสถิต นสถ.ปก.
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ข้อเท็จจริง
เนื ่ อ งจาก อนุ ก รรมการผู้ แ ทนพนั ก งานเทศบาล นายภั ท รชั ย วงศ์ ท องดี ได้
เกษียณอายุราชการ และผู้ช่วยเลขานุการ 2 คน ได้ลาออกจากราชการเพื่อไปรับราชการในสังกัดอื่น จึงทําให้
คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ไม่เป็นปัจจุบัน
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- ๒๑ ข้อระเบียบ
1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 2๗ มกราคม 2559
ข้ อ ๙ การอุ ท ธรณ์ คํ า สั่ ง ตามข้ อ ๕ ให้ อุ ท ธรณ์ ต่ อ คณะกรรมการพนั ก งาน
เทศบาลเพื่ อ ส่ ง เรื่ อ งให้ ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ ทํ า ความเห็ น เสนอ และเมื่ อ
คณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล มี ม ติ เป็ น ประการใดให้ แ จ้ งผู้ อุ ท ธรณ์ ท ราบเป็ น หนั งสื อ พร้ อมทั้ งแจ้ ง
นายกเทศมนตรีสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามวรรคหนึ่ง ให้นํา
ข้อ ๘๕ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า ของประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย ลงวันที่ 2๗ มกราคม 2559
ข้อ ๘๕ ในกรณี คณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งตามข้อ ๒๖ วรรคหก หรือ
นายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณี เห็นว่าพนักงานเทศบาลผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษปลดออก
หรื อ ไล่ อ อกจากราชการ ให้ น ายกเทศมนตรี เ สนอคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลเพื่ อ ส่ ง เรื่ อ งให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการซึ่งผู้นั้นสังกัดอยู่พิจารณาทํา
ความเห็นเสนอ ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลงโทษต่ํากว่า
ปลดออกจากราชการ และเมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติเป็นประการใด ให้นายกเทศมนตรีสั่งหรือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกตามข้อนี้ ให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออก
จากราชการ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการตาม
วรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และร้อ งทุก ข์ ตามข้อ ๙ วรรคสาม ของประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุท ธรณ์ และการร้องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๕9 และให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมอบหมายเป็นประธาน
(๒) นายอําเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหั วหน้าหน่ วยงานของรัฐที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในจังหวัดจํานวนหนึ่งคน
(๓) ผู้แทนเทศบาลในจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยนายกเทศมนตรีจํานวนหนึ่งคน และ
พนักงานเทศบาลจํานวนหนึ่งคน
(๔) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรา ๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จํานวนสองคน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ด้านการบริหารงานบุคคล หรือด้านการดําเนินการทางวินัย
(๕) ข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในจังหวัด จํานวนหนึ่งคน เป็น
เลขานุการ
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- ๒๒ การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตําแหน่งให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายเลขานุการกรรมการ
สอบสวนให้ เป็ นผู้ นํ าเสนอรายงานการดํ าเนิ นการทางวินั ยในการประชุ มของคณะอนุ กรรมการ หรือของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ แต่ห้ามมิให้ผู้นั้นพิจารณาหรือแสดงความเห็น
ในการประชุม
กรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติแล้ว แต่ยังมิได้มีการปฏิบัติตามมติ ผู้จะ
ถูกลงโทษได้โอนไปสังกัดใหม่ ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลสังกัดเดิมส่งรายงานการดําเนินการทางวินัย
พร้อมมติไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่เพื่อพิจารณาดําเนินการตาม
วรรคหนึ่ง โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ
สังกัดใหม่พิจารณาทําความเห็นเสนออีก
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 6 กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ต้ องมี คุ ณ สมบั ติ และไม่ มี ลั กษณะต้ องห้ าม
ดังต่อไปนี้
(1) สัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา
(4) ไม่ เป็ น พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งของหน่ ว ยราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(6) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้มีตําแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง
บุ คคลซึ่ งได้ รั บ การคั ดเลื อกเป็ น กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต้ องเป็ น ผู้ มี ชื่ ออยู่ ใน
ทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ
ความเห็น
ฝ่ายเลขาฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์เป็นปัจจุบัน จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อปรับปรุงคําสั่งใหม่ โดยแต่งตั้งอนุกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง
และแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้
1. อนุกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาล
- นายสิทธิพล สุดเสนาะ
ปลัดเทศบาลตําบลร่อนทอง
2. ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ
- น.ส.จันทนี จาตุรโอภาส
นิติกรปฏิบัติการ
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ
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- ๒๓ ๔.9 เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัย
และการให้ออกจากราชการ
เรื่องเดิม
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคี รีขันธ์ ได้ มีม ติในการประชุ ม
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและ
การให้ออกจากราชการ เพื่อทําหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองทําความเห็นเสนอ ก.ท.จ. พิจารณา โดย ก.ท.จ. ได้มี
คําสั่งแต่งตั้งตามคําสั่งที่ 3/2559 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ประกอบด้วย
๑) พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประธานอนุกรรมการ
๒) นายอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
อนุกรรมการ
3) นายสมคิด วอทอง นายกเทศมนตรีตําบล กม.5
อนุกรรมการ
4) พันจ่าเอกเรืองเดช สิทธิชัย หัวหน้าฝ่ายนิติการ
อนุกรรมการ
เทศบาลเมืองหัวหิน
5) นายวิเศษ เทียนเครือ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
6) นายณรงค์ อินทุลักษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
7) นางสาวนันธิดา สว่างรัตน์ นิติกรปฏิบัติการ
เลขานุการ
8) นายธีระพร บัวแก้ว
นสถ.ปก.
ผู้ช่วยเลขานุการ
9) นายปรมัตถ์ ธรรมวินัยสถิต นสถ.ปก.
ผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อเท็จจริง
เนื่องจากผู้ช่วยเลขานุการ 2 คน ได้ลาออกจากราชการเพื่อไปรับราชการในสังกัดอื่น
จึงทําให้คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ไม่เป็นปัจจุบัน
ข้อระเบียบ
ป ระก าศ ค ณ ะก รรม การพ นัก งาน เท ศ บ าล จัง ห วัด ป ระจ วบ คีร ีข ัน ธ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย ลงวันที่ 2๗ มกราคม 2559
ข้ อ ๘๕ ในกรณี ค ณะกรรมการสอบสวนที่ แ ต่ ง ตั้ งตามข้ อ ๒๖ วรรคหก หรื อ
นายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณี เห็นว่าพนักงานเทศบาลผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษปลดออก
หรื อ ไล่ อ อกจากราชการ ให้ น ายกเทศมนตรี เ สนอคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลเพื่ อ ส่ ง เรื่ อ งให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการซึ่งผู้นั้นสังกัดอยู่พิจารณาทํา
ความเห็นเสนอ ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลงโทษต่ํากว่า
ปลดออกจากราชการ และเมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติเป็นประการใด ให้นายกเทศมนตรีสั่งหรือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกตามข้อนี้ ให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออก
จากราชการ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการตาม
วรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และร้องทุกข์ ตามข้อ ๙ วรรคสาม ของประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.
๒๕๕9 และให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้
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- ๒๔ (๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมอบหมายเป็นประธาน
(๒) นายอําเภอหรือหัวหน้ าส่วนราชการ หรือหั วหน้าหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในจังหวัดจํานวนหนึ่งคน
(๓) ผู้แทนเทศบาลในจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยนายกเทศมนตรีจํานวนหนึ่งคน และ
พนักงานเทศบาลจํานวนหนึ่งคน
(๔) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรา ๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จํานวนสองคน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ด้านการบริหารงานบุคคล หรือด้านการดําเนินการทางวินัย
(๕) ข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในจังหวัด จํานวนหนึ่งคน เป็น
เลขานุการ
การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตําแหน่งให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายเลขานุการกรรมการ
สอบสวนให้ เป็ นผู้ นํ าเสนอรายงานการดํ าเนิ นการทางวินั ยในการประชุ มของคณะอนุ กรรมการ หรือของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ แต่ห้ามมิให้ผู้นั้นพิจารณาหรือแสดงความเห็น
ในการประชุม
กรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติแล้ว แต่ยังมิได้มีการปฏิบัติตามมติ ผู้จะ
ถูกลงโทษได้โอนไปสังกัดใหม่ ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลสังกัดเดิมส่งรายงานการดําเนินการทางวินัย
พร้อมมติไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่เพื่อพิจารณาดําเนินการตาม
วรรคหนึ่ง โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ
สังกัดใหม่พิจารณาทําความเห็นเสนออีก
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 6 กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต้ องมี คุ ณ สมบั ติ และไม่ มี ลั กษณะต้ องห้ าม
ดังต่อไปนี้
(1) สัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา
(4) ไม่ เป็ น พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งของหน่ ว ยราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมือง
(6) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้มีตําแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง
บุ คคลซึ่ งได้ รับ การคั ดเลื อกเป็ น กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ต้ องเป็ น ผู้ มี ชื่ ออยู่ ใน
ทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ
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- ๒๕ ความเห็น
ฝ่ายเลขาฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการ
ทางวินัยและการให้ออกจากราชการเป็นปัจจุบัน จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อปรับปรุงคําสั่งใหม่ โดยแต่งตั้งแต่งตั้ง
น.ส.จันทนี จาตุรโอภาส นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ แทน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ

4.10 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการประเมิน ประสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลในพื้นที่จังหวัด ได้ยื่นขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการเพื่อกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จํานวน 8 เทศบาล ซึ่งการปฏิบัติตามแบบประเมินตัวชี้วัดจะครบกําหนดในวันที่ 30 กันยายน 2560 และ
ก.ท.จ. จะต้องดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลที่เสนอขอรับการประเมินต่อไป
ฝ่ายเลขานุการพิจารณาแล้ว เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการเพื่อกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของเทศบาล เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตามที่หลักเกณฑ์กําหนด โดยให้มีคณะอนุกรรมการช่วยเหลือการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล (ระดับอําเภอ) เพื่อทําหน้าที่ช่วยเหลือ
พิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการก่อนเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล ประกอบด้วย
(1) นายสนั่น รักษาชัฎ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธาน
(2) นายเกิดพงศ์ ทวีศักดิ์สมบูรณ์
อนุกรรมการ
นายกเทศมนตรีตําบลกําเนิดนพคุณ
(3) หัวหน้าสํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือผู้แทน อนุกรรมการ
(4) นางสาวมัฑนีย์ ศรีนาค ผอ.โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา
(5) ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือผู้แทน
อนุกรรมการ/เลขานุการ
(6) หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลฯ ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้ มี ห น้ า ที่ ใ นการตรวจสอบ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของ
เทศบาลตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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- ๒๖ 2. คณะอนุกรรมการช่วยเหลือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล (ระดับอําเภอ) จํานวน 5 คณะ ประกอบด้วย
(๑) อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
๑.๑ นายศาสตรา สุริยารังสรรค์ ผูท้ รงคุณวุฒิ
ประธาน
๑.๒ ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
1.3 ร.ต.สมพร ทองสง่า
อนุกรรมการ
ประธานสภาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
๑.4 หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร
อนุกรรมการ/
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เลขานุการ
(๒) อําเภอหัวหิน และอําเภอสามร้อยยอด
2.๑ นายณัฏฐวุฒิ สมบูรณ์อยูก่ มล ผูท้ รงคุณวุฒิ
ประธาน
2.๒ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดประจวบฯ หรือผู้แทน อนุกรรมการ
2.3 นายฐานันดร์ นิลดํา ปลัดเทศบาลตําบลบ้านกรูด อนุกรรมการ
2.4 นางเนาวรัตน์ สิงห์เล็ก
อนุกรรมการ/
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชํานาญการ
เลขานุการ
(๓) อําเภอปราณบุรี
๓.๑ นายศักดิ์ชัย กายเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธาน
3.๒ คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อนุกรรมการ
หรือผู้แทน
3.3 นายสุทธิพร เที่ยงธรรม ปลัดเทศบาลเมืองประจวบฯ อนุกรรมการ
3.4 นางเนาวรัตน์ สิงห์เล็ก
อนุกรรมการ/
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชํานาญการ
เลขานุการ
(๔) อําเภอกุยบุรี
4.๑ นายวิวัฒน์ โชคกิจการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธาน
4.๒ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อนุกรรมการ
หรือผูแ้ ทน
4.3 ร.ต.สมพร ทองสง่า
อนุกรรมการ
ประธานสภาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
4.4 หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร
อนุกรรมการ/
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เลขานุการ
(๕) อําเภอทับสะแก และ อําเภอบางสะพาน
5.๑ นายวรพงษ์ พูนลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธาน
6.๒ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อนุกรรมการ
หรือผู้แทน
5.3 นายอธิวัฒน์ พิสุทธิศิลป์
อนุกรรมการ
ประธานสภาเทศบาลตําบลคลองวาฬ
5.4 หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร
อนุกรรมการ/
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เลขานุการ
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- ๒๗ โดยให้ มี ห น้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ คณะอนุ ก รรมการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ในการประเมิน พิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลที่ ข อรั บ การประเมิ น ในระดั บ อํ าเภอ แล้ วรายงานผลการประเมิ น ให้ ค ณะอนุ ก รรมการประเมิ น
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ร าชการของเทศบาลพิ จ ารณาผลการประเมิ น ก่ อ นเสนอ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อระเบียบ
1. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เรื่ อ ง
กําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงิน รางวัล ประจํา ปีสํา หรับ พนัก งานเทศบาล ลูก จ้า ง และพนัก งานจ้า งของเทศบาล พ.ศ. 2558
ลงวันที่ 7 เมษายน 2558
1. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับการประเมิน
1.3 ขั้นตอนและวิธีการประเมิน
(1) การยื่นเสนอขอรับการประเมิน
1) ให้เทศบาลยื่นขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ภายในเดือนกันยายนของทุกปี
ในกรณี ที่ มี เหตุอัน ไม่อาจคาดหมายจนไม่ ส ามารถยื่น เสนอขอรับ การปะเมิ นได้
ภายในระยะเวลาที่กําหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็นผู้พิจารณากําหนดระยะเวลาในการยื่น
ตามที่เห็นสมควร
2) ให้เทศบาลเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบายหรือ
ยุ ทธศาสตร์ของจั งหวั ด จํ านวน 1 โครงการ ตามมิ ติ ด้ านประสิ ทธิ ผลการปฏิ บั ติ ราชการ ตั วชี้ วั ดที่ 6 และ
โครงการ/กิจกรรมดีเด่นหรือมีความสําคัญ จํานวน 1 โครงการ ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่
4 ต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล และเทศบาลร่วมกันพิจารณา
กําหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนเพื่อใช้ในการประเมิน
(2) ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประกอบด้วย
1) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. เป็นประธาน
ที่ ก.ท.จ. คัดเลือก จํานวน 1 คน
2) กรรมการผูแ้ ทนเทศบาลใน ก.ท.จ. เป็นอนุกรรมการ
ที่ ก.ท.จ. คัดเลือก จํานวน 1 คน
3) ผู้แทนส่วนราชการใน ก.ท.จ.
เป็นอนุกรรมการ
ที่ ก.ท.จ. คัดเลือก จํานวน 1 คน
4) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่มี เป็นอนุกรรมการ
ประสบการณ์ด้านการประเมินผล
ที่ ก.ท.จ. คัดเลือก จํานวน 1 คน
5) ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
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- ๒๘ มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาม
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการท้ายประกาศนี้ และรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 11 คณะกรรมการข้ าราชการองค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวัด อาจแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายได้
มาตรา 23 วรรคหก ให้นําความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13
มาตรา 14 และมาตรา 15 มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลด้วยโดยอนุโลม ฯ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑4.40 น.
(ลงชื่อ) เนาวรัตน์ สิงห์เล็ก ผู้จดรายงานการประชุม
(นางเนาวรัตน์ สิงห์เล็ก)
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชํานาญการ
(ลงชื่อ)

ศราวุธ อินทะเสม ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศราวุธ อินทะเสม)
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
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