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เริ่มประชุมเวลา 09.35 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
การประชุมในวันนี้ผูวาราชการจังหวัดติดราชการ มอบหมายใหรองผูวาราชการจังหวัด
ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมแทน เมื่อที่ประชุมครบองคประชุมแลวจะไดประชุมตามวาระที่กําหนดไวตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/๒๕60 เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม ๒๕60
- หนาที่ 40 บรรทัดที่ 31 จาก “2. การเบิกจาย” เปน “3. การเบิกจาย”
บรรทัดที่ 32 จาก “ผูกูกลาวหา” เปน “ผูถูกกลาวหา”
- หนาที่ 44 บรรทัดที่ 22 จาก “ผูกูกลาวหา” เปน “ผูถูกกลาวหา”
มติที่ประชุม
รับรองโดยมีการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวขางตน
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานผลการดําเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว
ผูชวยเลขานุการ
ตามที ่ค ณะกรรมการพนัก งานสว นตํ า บลจัง หวัด ประจวบคีร ีข ัน ธ ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/๒๕60 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 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 5 ราย
ไดแจงให อบต.ศิลาลอย, อบต.ทรายทอง, อบต.ชัยเกษม และ อบต.หนองตาแตม ทราบเพื่อดําเนินการจัดทํา
คําสั่งเลื่อนระดับแลว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 2 สิงหาคม ๒๕60
2. การยายพนักงานสวนตําบล จํานวน 6 ราย ไดแจงมติให อบต.ชัยเกษม, อบต.ทับใต
และ อบต.ปากแพรก ทราบเพื่ อจั ดทําคําสั่ งย ายพนักงานไปดํ ารงตํ าแหน งใหม แล ว ตามหนังสือจังหวัดฯ
ลงวันที่ 2 สิงหาคม ๒๕60
3. การโอนพนักงานสวนตําบล จํานวน 3 ราย ไดแจงมติให อบต.ปากน้ําปราณ
และ อบต.หินเหล็กไฟ ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งใหโอน/รับโอนพนักงานสวนตําบล และสงตัวเดินทางไปรับ
ตําแหนงใหมแลว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 2 สิงหาคม ๒๕60
4. การรับโอนขาราชการประเภทอื่น มาบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล
จํานวน 1 ราย ไดแจงให อบต.ทับใต ประสานกับตนสังกัดของพนักงานสวนทองถิ่นที่จะรับโอน เพื่อ
จัดทําคําสั่งรับโอนและวันใหพนจากตําแหนงเปนวันเดียวกัน แลวสงตัวผูขอโอนเดินทาง มารับตําแหนงใหม
ตามคําสั่งแลวตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 2 สิงหาคม ๒๕60
5. พนั กงานจ างขอลาออกจากราชการ จํ านวน 4 ราย ได แจ งให อบต.ทองมงคล,
อบต.กําเนิดนพคุณ, อบต.หนองตาแตม และ อบต.หวยสัตวใหญ ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งใหพนักงานสวนตําบล
ลาออกจากราชการแลว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 2 สิงหาคม ๒๕60
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6. การจ า งพนั กงานจา งและการต อสั ญ ญาจ างขององค การบริห ารสว นตํ าบล
จํานวน 29 ราย ไดแจงให อบต.ทับใต, อบต.บึงนคร, อบต.หนองพลับ, อบต.หวยสัตวใหญ, อบต.สามรอยยอด,
อบต.ศิลาลอย, อบต.นาหูกวาง, อบต.อางทอง, อบต.ปากน้ําปราณ, อบต.เกาะหลัก และ อบต.ไชยราช
ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งจาง /คําสั่งตอสัญญาจาง ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 2 สิงหาคม ๒๕60
7. การบรรจุและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษโดยไมตองสอบแขงขัน
เปนพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 ราย ไดแจงให อบต.หนองตาแตม ดําเนินการจัดทําคําสั่งบรรจุแตงตั้ง
ผูสอบแขงขันไดแลว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 2 สิงหาคม ๒๕60
8. การประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูดํารงตําแหนง
ครูผูดูแลเด็กกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู จํานวน 1 ราย ไดแจงให อบต.หวยทราย ทราบเพื่อจัดทํา
คําสั่งแตงตั้งผูผานการประเมินใหดํารงตําแหนงครูแลว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 2 สิงหาคม ๒๕60
9. การนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณการบริหารเพื่อลดระยะเวลา
ในการดํารงตําแหนงบริหารของ อบต.สามกระทาย และ อบต.เขาลาน จํานวน 2 ราย ไดรายงาน ก.อบต.
เพื่อตรวจสอบและออกหนังสือรับรองแลว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ๒๕60
10. การประเมินผลงานพนักงานสวนตําบลสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และสายงานนิติการใหไดรับเงิน ประจําตําแหนงสํ าหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
(ระดับ 7 เดิม ในสายงานวิชาชีพ) ไดแจงให อบต.ไชยราช จัดทําคําสั่งแตงตั้งผูผานการประเมินใหไดรับ
เงินประจําตําแหนงประเภทวิชาชีพแลว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 2 สิงหาคม ๒๕60
11. ผลการพิจารณาวินัยพนักงานสวนตําบล จํานวน 7 ราย ไดแจงมติเห็นชอบให
ลงโทษการดําเนินการทางวินัยของ อบต.หินเหล็กไฟ อบต.หวยทราย และ อบต.เขาจาว จํานวน 3 ราย
ให อบต.ทราบเพื่อจัดทําคําสั่งลงโทษแลว ตามหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560
สําหรับของพนักงานสวนตําบลสังกัด อบต.พงศประศาสน จํานวน 4 ราย ซึ่งให
ฝายเลขาฯ ไปหาขอยุติในผลการสอบสวนตามขอกลาวหาของ สตง. วาผลการสอบสวนผูถูกกลาวหา
สามารถแกขอกลาวหาไดหรือไม แลวนําเสนอให ก.อบต.จังหวัดพิจารณาอีกครั้ง ฝายเลขานุการได
ตรวจสอบสํานวนการสอบสวนเสร็จเรียบรอยแลว
12. การอุทธรณคําสั่งลงโทษไลออกจากราชการ ไดสงเรื่องใหอนุกรรมการพิจารณา
อุ ทธรณ แ ละร องทุ กข ทํ า ความเห็ น เพื่อ เสนอ ก.อบต.จั งหวั ดแล ว ตามหนังสื อจัง หวัด ฯ ลงวัน ที่ 2
สิงหาคม ๒๕60
13. การคั ดค า นอนุกรรมการที่มีอํานาจในการพิจ ารณาทางปกครอง ไดแต งตั้ ง
อนุกรรมการเขาปฏิบัติหนาที่แทนอนุกรรมการคนเดิม และแจงใหคณะอนุกรรมการทราบแลว ตาม
หนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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3.2 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงาน
สวนตําบลใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร พ.ศ. 2560
ดวย ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
และครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ไดมีมติกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบ
คัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร พ.ศ.2560 ใหสอดคลอง
กับคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 8/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 ซึ่งกําหนดให
มาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดขึ้นเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งนี้ใหมีผลใชบังคับ
โดยตรงกั บองค กรปกครองส วนท องถิ่ น แต ไม รวมกรุ งเทพมหานคร โดยมาตรฐานทั่ วไปดั งกล าวสรุ ป
สาระสําคัญได ดังนี้
- การดําเนินการสรรหา กําหนดใหเปนอํานาจของ ก.อบต. หรือ อาจมอบให
ก.อบต.จังหวัด ดําเนินการสรรหาแทนตามที่ ก.อบต. กําหนดได โดยให ก.อบต. แตงตั้งอนุกรรมการ
สรรหาคณะหนึ่งมีจํานวน 5 คน โดยมีอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนประธานอนุกรรมการ
- การดําเนินการกรณีมีตําแหนงสายผูบริหารวาง ให อบต. รายงานตอ ก.อบต.จังหวัด
ภายใน 15 วัน เวนแตกรณีเกษียณอายุราชการ ใหรายงานลวงหนาไดไมกอน 60 วัน สําหรับ อบต. ใดจะใช
การสรรหาดวยวิธีการยาย การโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอนในตําแหนงและระดับเดียวกัน ตองดําเนินการให
เสร็ จภายใน 150 วั นนั บแตวั นที่ ตําแหนงวาง หากครบ 150 วั นแล วไมส ามารถสรรหาผูมาดํารง
ตําแหนงได ใหยกเลิกการสรรหาแลวรายงาน ก.อบต.จังหวัด ทราบโดยพลัน เวนแตมีเหตุผลความจําเปน
ใหรายงาน ก.อบต.จังหวัด เพื่อขอขยายเวลาไดอีกไมเกิน 60 วัน เมื่อครบกําหนดแลว ให ก.อบต.จังหวัด
รายงาน ก.อบต. ดําเนินการสรรหาตอไป
- หลักสูตรการสรรหาแบงเปน 2 ภาค ไดแก ภาคความรูความสามารถ ในระดับตน
ระดับกลาง ใหทดสอบขอเขียน สวนระดับสูง ใหประเมินสมรรถนะทางการบริหาร และภาคความเหมาะสม
ใหพิจารณาจากบุคลิกลักษณะ ปฏิภาณไหวพริบ ผลงานที่ประสบความสําเร็จ การนําเสนอวิสัยทัศน และ
ประวั ติ การรั บราชการ เกณฑ การขึ้ นบั ญชี ในระดั บต น และระดั บกลาง ต องได ค ะแนนในแต ล ะภาค
ไมต่ํากวารอยละ 60 สวนในระดับสูง ตองไดคะแนนภาคความเหมาะสมไมต่ํากวารอยละ 60 ทั้งนี้ ใหขึ้น
บัญชีมีอายุไมเกิน 1 ป
- การขึ้นบั ญชี ผู ผานการสรรหาในตํ าแหนงและสายงานใด ให ใช ในตํ าแหนงและ
สายงานนั้น หากผูผานการสรรหาไมประสงคจะบรรจุเมื่อถึงลําดับที่ใหจัดไปอยูลําดับสุดทายของบัญชี และ
ให อบต.โดยความเห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัด แตงตั้งผูผานการสรรหาภายใน 60 วัน ทั้งนี้ผูผานการสรรหา
ตองผ านการอบรมในหลั กสู ตรที่ ก.อบต. กําหนด ในระหว างไม ผ านการอบรมก็ ใหแตงตั้ งรั กษาการใน
ตําแหนงไปพลางกอน ทั้งนี้ ในระยะเริ่มแรกการนับระยะเวลาสําหรับตําแหนงวางใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ 28
กรกฎาคม 2560 (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.1 เรื่องการเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นใน
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
ผู ช ว ยเลขานุ ก าร
อบต.หนองพลั บ อํ าเภอหั วหิ น, อบต.สามกระทาย อํ าเภอกุ ยบุ รี , อบต.เขาจ าว
อําเภอปราณบุรี และ อบต.กําเนิดนพคุณ อําเภอบางสะพาน ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับ และแตงตั้ง
พนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นในระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ จํานวน 4 ราย ดังนี้
๑. อบต.หนองพลับ ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้ง นางสาวทิพยวัล ดีเดน
วุฒิ ปวส. (การบัญชี) ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ขั้น 16,340 บาท เลขที่
ตําแหนง 2๙-๓-๐4-4201-๐๐๑ กองคลัง ซึ่งไดดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง สายงานเริ่มตนจาก
ระดับ ๒ และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานดาน
การเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ มาแลว 4 ป 3 เดือน (วันที่ 1 พ.ค.56 – 1 ส.ค.60) ผานการ
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผูบังคับบัญชาตามหลักเกณฑที่
กํา หนด ใหดํา รงตํา แหนง ในระดับ ที่สูง ขึ้น ในตํา แหนง เจา พนัก งานการเงิน และบัญ ชีชํา นาญงาน
ขั้น ๑6,570 บาท เลขที่ตําแหนงเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕60
2. อบต.สามกระทาย ขอความเห็ นชอบเลื่ อนระดั บและแต งตั้ ง นางสาวมนั สวี
นวลละออง วุฒิ วท.บ. (สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร) ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ขั้น 22,600 บาท เลขที่ตําแหนง 2๙-๓-01-3801-๐๐๑ สํานักงานปลัด อบต. ซึ่งไดดํารงตําแหนงใน
สายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 และตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการ
ปฏิบัติงานดานวิชาการพัฒนาชุมชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว 6 ป - เดือน (วันที่ 1 ก.ค.54– 17 ก.ค.60)
ผ า นการประเมิ น ผลงานจากคณะกรรมการและประเมิ น คุ ณลั กษณะบุ ค คลจากผู บั งคั บ บั ญชาตาม
หลักเกณฑที่กําหนดใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตําแหนง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ ขั้น ๒2,620 บาท
เลขที่ตําแหนงเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 17 กรกฎาคม ๒๕60
3. อบต.เขาจาว ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้ง นายณัฐภัทร สินสมบัติ
วุฒิ ปวช. (ชางยนต) ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ขั้น 15,140 บาท เลขที่ตําแหนง 2๙-๓๐1-4101-๐๐๑ สํานักงานปลัด อบต. ซึ่งไดดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตน
จากระดับ 1 และ ๒ และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงาน
ด านธุ รการ หรื องานอื่ นที่ เกี่ ยวข อง มาแล ว 6 ป 4 เดื อน (วัน ที่ 1 เม.ย.54 – 1 ส.ค.60) ผ านการ
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผูบังคับบัญชาตามหลักเกณฑที่
กําหนด ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ขั้น 15,430 บาท
เลขที่ตําแหนงเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕60
4. อบต.กํ าเนิดนพคุณ ขอความเห็นชอบเลื่ อนระดับและแต งตั้ ง นางสาวทิ พยา
สอนแข็ง วุฒิ รปม. (การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท) ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนปฏิบัติการ ขั้น 20,770 บาท เลขที่ตําแหนง 2๙-๓-01-3103-๐๐๑ สํานักงานปลัด อบต. ซึ่งได
ดํารงตํ าแหนงในสายงานที่ เริ่ มต น จากระดับ 3 และตํ าแหน งประเภทวิชาการ ระดั บปฏิ บัติการ โดยมี
ระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผนหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว 4 ป - เดือน
(วันที่ 20 มิ.ย.56– 12 ก.ค.60) ผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะ
บุคคลจากผูบังคับบัญชาตามหลักเกณฑที่กําหนดใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตําแหนง นักวิเคราะห
นโยบายและแผนชํานาญการ ขั้น ๒0,790 บาท เลขที่ตําแหนงเดิมและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 17 กรกฎาคม ๒๕60
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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
การไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการในสายงานวิชาชีพ และการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน กรณีการเลื่ อนระดับครั้งแรกของตําแหนงแตละประเภทตําแหน ง
เชน การเลื่อนระดับประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงาน ไประดับชํานาญงาน ใหใชวิธีการประเมินผลงาน
โดยใชหลักเกณฑการเลื่อนระดับนอกระดับควบของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๑ และระดับ ๒ และเทียบ
ระดับตําแหนงจากระบบซีเปนระบบแทงตามหนังสือสํานักงาน 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 ลงวันที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง (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 โดยตองมีระยะเวลารวมกัน ในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของ
ตําแหนงที่จะแตงตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ 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 และไดผานการประเมินผลงาน
จากคณะกรรมการประเมินผลงานแลวผานการประเมินตามเกณฑ จึงเห็นควรใหเลื่อนระดับดังกลาว
ตามที่ขอความเห็นชอบได
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
4.2 เรื่องการยายพนักงานสวนตําบล

ผูชวยเลขานุการ
อบต.สามรอยยอด อําเภอสามรอยยอด ขอความเห็นชอบยาย นางนลินี ปติวุฒิ
วุฒิ ศศ.บ. (การจัดการทั่ วไป) ตําแหน ง เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน ขั้น 16,650 บาท เลขที่
ตําแหนง 29-3-04-4204-๐๐1 กองคลัง ผูสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานตําแหนงประเภททั่วไป
เป น ตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการ ในตํา แหนง นักวิ ช าการพัส ดุป ฏิบัติการ ไดลําดับ ที่ ๑ ตามประกาศ
อบต.สามร อ ยยอด ลงวั น ที่ 3 สิ ง หาคม ๒๕60 ให ดํ า รงตํ า แหน ง นั ก วิ ช าการพั ส ดุ ป ฏิ บั ติ ก าร
ขั้น 16,940 บาท เลขที่ตําแหนง 29-3-04-3204-๐๐1 กองคลัง อบต.สามรอยยอด
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 ารงตําแหนงในระดับเดิมและใหไดรั บ
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 ไดตรวจสอบแล ว การยายเปลี่ยนสายงานพนักงานสว นตําบล
ดังกลาวขางตนพนักงานสวนตําบลดังกลาวมีคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ขอยาย และ
เปนผูสอบคัดเลือกไดตามหลักเกณฑที่กําหนด ประกอบกับไดตรวจสอบแลว องคการบริหารสวนตําบล
มีตําแหนงวางในตําแหนงที่ขอยายมี ภาระค าใชจายตามแผนอัต รากําลั งไมสูงเกินที่กฎหมายกําหนด
จึงเห็นควรใหยายเปลี่ยนสายงานได
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕60

๔.3 เรื่องการโอนพนักงานสวนตําบล
ผูชวยเลขานุการ
อบต.ช า งแรก อํ า เภอบางสะพานน อ ย, อบต.สามกระทาย อํ า เภอกุ ย บุ รี ,
อบต.หวยสัตวใหญ อบต.บึงนคร อําเภอหัวหิน และ อบต.วังกพง อําเภอปราณบุรี ขอความเห็นชอบโอน
พนักงานสวนตําบล จํานวน 5 ราย ดังนี้
1. อบต.ชางแรก ขอความเห็นชอบให นายปกรณ เจริญเชื้อ ตําแหนง หัวหนา
สํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) ขั้น 27,480 บาท เลขที่ตําแหนง 2๙-๓-๐1-2101-๐๐๑
ซึ่ งได ปฏิ บั ติ งานใน อบต. มาแล ว - ป 7 เดื อน (4 ม.ค.60) โอนไปดํ ารงตํ าแหน ง หั ว หน า สํ า นั ก ปลั ด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) ขั้น 27,480 บาท เลขที่ตําแหนง 2๙-๓-๐1-2101-๐๐๑ อบต.ไชยราช
อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย อบต.ไชยราช ยินดีรับโอนพนักงานสวนตําบล
ดังกลาว และ อบต.ชางแรก ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน (หาประสบการณ)
2. อบต.สามกระทาย ขอความเห็ น ชอบให พ.จ.ต.ปริ น ทร วั ฒ น พ ว งจั่ น
ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับตน)
ขั้น 25,970 บาท เลขที่ตําแหนง 2๙-๓-๐6-2104-๐๐๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ซึ่งได
ปฏิบัติงานใน อบต. มาแลว 3 ป 8 เดือน (2 ธ.ค.56) โอนไปดํารงตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่ งแวดล อม (นั กบริ หารงานสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล อม ระดั บต น) ขั้ น 25,970 บาท เลขที่
ตําแหนง 2๙-2-๐6-2104-๐๐๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลกุยบุรี อําเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย เทศบาลตําบลกุยบุรี ยินดีรับโอนพนักงานสวนตําบลดังกลาว และ อบต.สามกระทาย
ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน (หาประสบการณ)
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3. อบต.หวยสัตวใหญ ขอความเห็นชอบรับโอน นางสาวกนกรัตน บุญจํารูญ
ตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน) ขั้น 25,970 บาท
เลขที่ตําแหนง 10-๓-11-2105-0๐1 กองสวัสดิการสังคม อบต.วังทอง อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
มาดํารงตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน) ขั้น 25,970 บาท
เลขที่ตําแหนง 29-๓-11-2105-0๐1 กองสวัสดิการสังคม อบต.หวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ โดย อบต.หวยสัตวใหญ ยินดีรับโอนพนักงานสวนตําบลดังกลาว และ อบต.วังทอง ซึ่งเปน
ตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน (ผูขอโอนประสงคขอโอนเพื่อหาประสบการณ และอบต.หวยสัตวใหญ
ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ประกอบกับกองสวัสดิการสังคม มีเจาหนาที่ปฏิบัติ
หน า ที่ เ หลื อ คนเดี ย ว ทํ า ให ก ารปฏิ บั ติ ง านเกิ ด ความล า ช า และได พิ จ ารณาแล ว ผู ข อโอนมี ค วามรู
ความสามารถ)
4. อบต.วั ง ก พ ง ขอความเห็ น ชอบให นางพิ ช ญาภา ขวั ญ เพชร ตํ า แหน ง
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ ขั้น 23,080 บาท เลขที่ตําแหนง 2๙-๓-๐4-3204-๐๐1 กองคลัง ซึ่งได
ปฏิบัติงานใน อบต. มาแลว 4 ป 5 เดือน (1 พ.ค.53) โอนไปดํารงตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได
ชํานาญการ ขั้ น 23,080 บาท เลขที่ ตําแหน ง 29-2-๐4-3203-๐๐1 กองคลัง เทศบาลตําบลไรเกา
อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยเทศบาลตําบลไรเกา ยินดีรับโอนพนักงานสวนตําบล
ดังกลาว และ อบต.วังกพง ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน (หาประสบการณ)
5. อบต.บึงนคร ขอความเห็ นชอบให นางสาวกุลนั นท ปาละกวงค ตํ าแหน ง
ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) ขั้น 26,460 บาท เลขที่ตําแหนง 2๙-๓-๐42102-๐๐1 กองคลัง ซึ่ งไดปฏิบั ติงานใน อบต. มาแลว 1 ป 3 เดือน (1 พ.ค.59) โอนไปดํารงตํ าแหนง
ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) ขั้น 26,460 บาท เลขที่ตําแหนง 2๙-๓-๐42102-๐๐1 กองคลัง อบต.หวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย อบต.หวยสัตวใหญ
ยินดี รับ โอนพนักงานสว นตํ าบลดังกล าว และ อบต.บึงนคร ซึ่ งเปน ตน สังกัดไมขัดข องในการให โอน
(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 24 สิงหาคม 2๕60
หนา ๙ จาก 44

- ๑๐ -

๔.4 เรื่อง พนักงานสวนตําบลขอลาออกจากราชการ
ผูชวยเลขานุการ
อบต.ปากแพรก อํ าเภอบางสะพานน อย และ อบต.ปากน้ําปราณ อํ าเภอปราณบุ รี
ขอความเห็นชอบใหพนักงานสวนตําบลลาออกจากราชการ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. อบต.ปากแพรก ขอความเห็ นชอบให นายนฤมิ ตร เทนคํ าเนาว ตํ า แหน ง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) ขั้น 30,220 บาท อบต.ปากแพรก
ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เนื่องจากปวย โดยแพทยผู ตรวจรักษาวินิจฉัยเปนโรค
ความจําเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง (ยื่นหนังสือวันที่ 7 สิงหาคม 2560 )
2. อบต.ปากน้ํ าปราณ ขอความเห็ นชอบให นายป ติ พล จิ ตระออน ตํ า แหน ง
ผูอํา นวยการโรงเรีย นบา นหนองบัว วิท ยฐานะผูอํา นวยการชํานาญการ รับ เงิน เดือนอัน ดับ คศ.3
ขั ้น 46,760 บาท โรงเรี ย นบ า นหนองบัว กองการศึ กษา ศาสนาและวั ฒนธรรม อบต.ปากน้ํ าปราณ
ขอลาออกจากราชการ ตั้งแตวั นที่ 2 ตุลาคม 2560 เนื่องจากไม สามารถปฏิบั ติงานใหสัมพัน ธกับ
ระบบงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได (ยื่นหนังสือวันที่ 6 กรกฎาคม 2560)
ขอระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส วนตํ า บลจั งหวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ เรื่ อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
ขอ ๕ พนักงานสวนตําบลออกจากราชการเมื่อ
(๓) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออก...ฯลฯ
ขอ ๒๔ พนักงานสวนตําบลผูใดประสงคจะลาออกจากราชการใหยื่นหนังสือ
ขอลาออกตอ นายก อบต. ....ฯลฯ
ฝ า ยเลขา ฯ ได ต รวจสอบแล ว การลาออกดั ง กล า วได ป ฏิ บั ติ ถู ก ต อ งตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
๔.5 เรื่อง พนักงานจางขอลาออกจากราชการ
ผูชวยเลขานุการ
อบต.ทับใต อําเภอหัวหิน และ อบต.แมรําพึง อําเภอบางสะพาน ขอความเห็นชอบ
ใหพนักงานจางลาออกจากราชการ จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. อบต.ทับใต ขอความเห็นชอบใหพนักงานจางลาออกจากราชการ จํานวน 2 ราย
ดังนี้
1.1 ขอความเห็นชอบให นางสาวไพลิน ตรีเพชรศรี พนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ คาตอบแทน ๑2,680 บาท กองสวัสดิการสังคม ขอลาออกจาก
ราชการ เนื่องจากสอบเปลี่ยนตําแหนงใหมได ตั้งแตวันที่ 4 กันยายน ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออก
วันที่ 10 สิงหาคม ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตใหยื่นหนังสือลาออกลวงหนานอยกวา ๓๐ วันได)
1.2 ขอความเห็ น ชอบให นางสาวสุ ภัทรตรา บัว จัน ทร พนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ คาตอบแทน ๑2,080 บาท กองสวัสดิการสังคม ขอลาออก
จากราชการ เนื่องจากสอบเปลี่ยนตําแหนงใหมได ตั้งแตวันที่ 4 กันยายน ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออก
วันที่ 10 สิงหาคม ๒๕60 นายก อบต. อนุญาตใหยื่นหนังสือลาออกลวงหนานอยกวา ๓๐ วันได)
2. อบต.แมรําพึง ขอความเห็นชอบให นายนันทิพัฒน บุศราวิช พนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผู ชวยนายชางโยธา คาตอบแทน ๑1,500 บาท กองช าง ขอลาออกจากราชการ
เนื่องจากศึกษาตอ ตั้งแตวันที่ 14 กรกฎาคม ๒๕๖๐ (ยื่นหนังสือขอลาออก วันที่ 7 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 ไดตรวจสอบแลวการยื่นหนังสือลาออกดังกลาวไดปฏิบัติถูกตองตาม
หลักเกณฑที่กําหนด โดยนายก อบต. ไดอนุญาตใหลาออกได และพนักงานจางดังกลาวไมอยูระหวางถูก
สอบสวนทางวินัย หรือตองหาคดีอาญา หรือมีหนี้สินในทางราชการผูกพันกับตนสังกัด จึงเห็นควรให
ลาออกไดตามที่ นายก อบต. อนุญาต
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
๔.6 เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง

ผูชวยเลขานุการ
อบต.ปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี ขอเปลี่ยนแปลงกรอบอัตรากําลังพนักงาน
จ า งตามภารกิ จ (ทั กษะ) ตํ าแหน ง คนงานประจํ ารถบรรทุ กขยะ กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล อม
เป น พนั ก งานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานประจํารถบรรทุกขยะ สังกัดเดิม เนื่องจากผูดํารงตําแหนงเดิม
ได ขอลาออก อบต. ไม ส ามารถสรรหาผู ที่ มี คุ ณสมบั ติ ที่ ป ฏิ บั ติ งานจั ดเก็ บ ขยะมาไม น อยกว า 5 ป
มาปฏิ บั ติงานได จึ งขอเปลี่ยนแปลงกรอบอัตรากําลังเปน ประเภททั่ว ไปเพื่อใหส ามารถสรรหาผู มา
ปฏิบัติงานทดแทนได
ขอระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานสว นตํา บลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ เรื่ อ ง
หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๓ พนักงานจางมีสามประเภท ดังตอไปนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ
(2) พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ
(3) พนักงานจางทั่วไป
ตําแหนงพนักงานจางลักษณะงานใดจะมีชื่อตามลักษณะงานนั้น กรณี
ที่มีลักษณะงานสนับสนุนหรือสงเสริมการทํางานของพนักงานสวนตําบลตําแหนงใด จะมีชื่อเปนผูชวย
พนักงานสวนตําบลในตําแหนงงานนั้น
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ขอ ๗ ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจางเปน
ระยะเวลาสามป โดยให สอดคล องกั บเป าหมายการปฏิ บั ติ ราชการขององค การบริ หารส วนตํ าบลและ
งบประมาณ ทั้งนี้ตามแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจางที่กําหนดใน หมวด ๓
กรอบอั ตรากํ าลั งพนั กงานจางขององคการบริ หารสวนตํ าบลตามวรรคหนึ่ ง
จะตองเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบ
ในกรณี ที่มีเหตุผลความจําเปน องคการบริ หารสวนตํ าบลอาจขอเปลี่ยนกรอบ
อัตรากําลังพนักงานจางได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕60
๔.7 เรื่อง การจางพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล
ของ อบต.อางทอง

ส ว นที่ 1 การตรวจสอบเหตุ ผ ลในการประกาศรั บ สมั ค รพนั ก งานจ า ง

ตามที่ ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
ไดมอบหมายใหฝายเลขานุการตรวจสอบเหตุผลในการประกาศรับสมัครพนักงานจางของ อบต.อางทอง
ซึ่งประกาศรับสมัครพนักงานจางตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก โดยกําหนดคุณสมบัติของผูสมัคร ดังนี้
“คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1) กําหนดคุณวุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ โดยจะพิจารณา
จากบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรีการศึกษาอื่น ปริญญาตรีสาขา
อื่น ๆ อนุปริญญา เปนกรณีพิเศษ
2) จะตองมีความรูความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา 5 ป
และทักษะของบุคคลดังกลาวจะตองสามารถพิสูจนใหเห็นถึงความมีทักษะของงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือ
รับรองการทํางานจากนายจางหรือหนวยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ไดปฏิบัติ”
โดย อบต. ไดรับสมัครและดําเนินการสอบเสร็จสิ้น ผลการสรรหาปรากฏวา
นางสาว อรดี สีสด มีคุณวุฒิ บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) มีประสบการณในการดูแลเด็กมาไมนอยกวา 5 ป
เป น ผู ไ ด รั บ การคั ด เลื อ ก อบต. จึ ง รายงานขอความเห็ น ชอบจ า ง โดยฝ า ยเลขานุ ก ารตรวจสอบ
กระบวนการสรรหาแลวเห็นวากําหนดคุณสมบัติตาม 1) เปนการกําหนดในลักษณะทําใหเกิดความไม
เปนธรรมกับการสรรหาในระบบคุณธรรม แมวา เมื่อพิจารณาการกําหนดคุณสมบัติตาม 2) ประกอบการ
กําหนดอัตราคาจางที่ตองการจะมีเจตนารับผูที่มีประสบการณในการดูแลเด็กมาไมนอยกวา 5 ป โดยให
ไดรับคาจาง 9,400 บาท ก็ตาม แตเมื่อการสรรหามีผูสมัครเขารับการสรรหา จํานวน 14 คน และมี
ผูสอบไดขึ้นบัญชีไว 4 คน จึงเห็นวาเปนกระบวนการสรรหาที่ไมชอบดวยกฎหมายในระบบคุณธรรม นั้น
ขอเท็จจริง
จากการตรวจสอบข อ มู ล กั บ ผู รั บ ผิ ด ชอบทราบว า เจตนาต อ งการรั บ ผู ที่ มี
คุณสมบัติขอใดขอหนึ่งในสองขอขางตน โดยการกําหนดคุณสมบัติไดผิดพลาดตกคําวา “หรือ” จึงทําใหเขาใจ
วาตองมีคุณสมบั ติครบทั้ง 2 ขอ สวนการกํ าหนดคุณวุ ฒิโดยกําหนดวาถามี วุฒิปริ ญญาตรี จะไดรั บการ
พิจารณาเปนกรณีพิเศษ เจตนาตองการผูที่มีความรูในการศึกษาดวย
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ขอพิจารณา/ขอเสนอ
ฝายเลขานุการ ฯ พิจารณาแลวเห็นวา โดยที่การสรรหาพนักงานจางประเภท
ตามภารกิจการกําหนดคุณสมบัติของพนักงานจาง ตามประกาศหลักเกณฑพนักงานจาง ขอ 6 กําหนดวา
“พนักงานจางตามภารกิจ ใหใชลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของพนักงานสวนตําบล
หรือขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม เวนแตพนักงานจางที่เปนงานที่ตองใชทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได
ผานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเปนการเฉพาะ ผูนั้นตองมีความรูความสามารถและทักษะ
ในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา 5 ป”
ขอเท็จจริงของการสรรหาตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก การกําหนดคุณสมบัติใน
การสรรหาสามารถกําหนดไดโดยคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของครูผูดูแลเด็กมาใช (ประเภทมีคุณวุฒิ
การศึกษา) และประเภทที่ตองใชทักษะ (มีประสบการณในการปฏิบัติงานไมนอยกวา 5 ป) การกําหนด
คุณสมบัติจึงตองกําหนดใหชัดเจนวา อบต. ตองการพนักงานจางประเภทไหน เนื่องจากอัตราคาจาง
ทั้งสองประเภทนั้นแตกตางกัน
กรณี อบต.อางทอง ประกาศรับสมัครโดยกําหนดคุณสมบัติขางตน แมนวา
เจตนาของ อบต. จะตองการผูมีคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่งจาก 2 ขอ โดยไดกําหนดคุณสมบัติผิดพลาด
ตกคําวา “หรือ” ไป ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงอัตราคาจางตามที่กําหนดในประกาศ อบต. จะรับผูสมัครได
ประเภทเดียวเทานั้นคือประเภทผูที่มีประสบการณ เนื่องจากผูดูแลเด็กที่กําหนดวุฒิขั้นต่ํา ปวช. ไดถูก
ยกเลิกไปตั้งแตมีการกําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหนงครูผูดูแลเด็กออกมาใชบังคับ ดังนั้น การกําหนด
วา “มี คุณวุ ฒิการศึ กษา ปวช. หรือเที ยบไดไมต่ํ ากวานี้ โดยจะพิจ ารณาจากบุคคลที่มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรีการศึกษาอื่น ปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ อนุปริญญา เปนกรณี
พิเศษ” จึงเปนประกาศรับสมัครที่เปนการกีดกันผูที่มีประสบการณแตไมมีคุณวุฒิที่จะถูกตัดโอกาสใน
การเขารับการคัดเลือกอยางเทาเทียมกันได และโดยเฉพาะการกําหนดวาถามีวุฒิปริญญาตรีจะไดรับการ
พิจารณาเปนกรณีพิเศษ จะเปนการกําหนดการสรรหาที่ไมเปนธรรมในระบบคุณธรรมเปนอยางยิ่ง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณาของกรรมการ
คณะกรรมการไดมีการพิจารณาในกระบวนการสรรหาพนักงานจางของ อบต.อางทอง
แลวเห็นวาการกําหนดคุณสมบัติของตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็กที่จะสรรหาไมถูกตองตามหลักเกณฑ
พนักงานจาง และโดยเฉพาะการกําหนดวา “โดยจะพิจารณาจากบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
สาขาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรีการศึกษาอื่น ปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ อนุปริญญา เปนกรณีพิเศษ”
มีลั กษณะเป นการกํา หนดการสรรหาที่ไมเปนธรรมในระบบคุณธรรม เปนการกีดกัน ตัดโอกาสผู ที่มี
คุณสมบัติในการเขารับการสรรหาอยางเทาเทียมกัน
ไม เ ห็ น ชอบให จ า งพนั ก งานจ า ง ตามเหตุ ผ ลที่ ฝ า ยเลขานุ ก ารเสนอและ
มติที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาขางตน
สวนที่ 2 การจางพนักงานจางกรณีจางใหม
ผูชวยเลขานุการ
อบต.คลองวาฬ อําเภอเมืองฯ, อบต.วังกพง อําเภอปราณบุรี และ อบต.ไรใหม
อําเภอสามรอยยอด ขอความเห็นชอบจางพนักงานจาง จํานวน 4 ราย ดังนี้
๑. อบต.คลองวาฬ ขอความเห็นชอบจางพนักงานจาง จํานวน 2 ราย ดังนี้
1.1 นางสาวฐนิตา พิมลวิทยา วุฒิ บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) ของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา ซึ่ ง อบต. ได ขอจ างในตําแหนง ผูชวยนั กวิ ชาการคอมพิ วเตอร ซึ่ งฝ ายเลขานุ การได
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาแลว คุณวุฒิดังกลาว ก.พ. รับรองเปนคุณวุฒิทางคอมพิวเตอรธุรกิจ จึงไดหารือคุณวุฒิ
การศึ กษาวาคุ ณวุ ฒิดังกล าวตรงกับคุณสมบั ติ เฉพาะตําแหนงนั กวิชาการคอมพิ วเตอร ซึ่ งกํ าหนดวาได รับ
ปริญญาตรีในสาขาหรือทางคอมพิวเตอร หรือไมไปยัง ก.อบต. ผลการหารือเปนประการใดจะแจงใหทราบตอไป
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1.2 ขอความเห็นชอบจาง นางลําพูล ดาวกระจาง วุฒิ บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
มีหนังสือรับรองประสบการณในการดูแลเด็กมาไมนอยกวา 5 ป เปนพนั กงานจางตามภารกิจ(ทักษะ)
ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก อัตราคาจาง 9,4๐๐ บาท สํานักงานปลัด อบต. (ทดแทนคนเดิม)
2. อบต.วังกพง ขอความเห็นชอบจาง นายธีรยุทธ ฉิมพาลี วุฒิ ม.3 มีหนังสือ
รับรองประการณการในการขับรถยนตไมนอยกวา 5 ป เปนพนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหนง
พนั กงานขั บเครื่ องจั กรกลขนาดเบา(รถบรรทุ กน้ํ า) อั ตราค าจ าง 9,4๐๐ บาท สํ า นั กงานปลั ด อบต.
(ทดแทนคนเดิม)
3. อบต.ไรใหม ขอความเห็นชอบจาง นางสาวอุมาพร โผดโผน วุฒิ ม.6 มีหนังสือ
รับรองประสบการณในการดูแลเด็กมาไมนอยกวา 5 ป เปนพนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) 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
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.
2. อบต. มีคาใชจายดานบุคคลที่คิดคํานวณรวมทุกตําแหนงตามแผนอัตรากําลัง
ป 2560 แลวไมเกินรอยละ ๔๐ ตามที่กฎหมายกําหนด
3. จึงเห็นควรให อบต. ทั้ง 3 อบต. ขางตนจางพนักงานจางไดตามระยะเวลาที่
กําหนดไมเกินคราวละ 4 ป ยกเวนในรายนางสาวฐนิตา พิมลวิทยา อยูระหวางการหารือคุณวุฒิการศึกษา
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
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มติที่ประชุม
เห็นชอบใหจางพนักงานจาง จํานวน 3 ราย ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕60 ถึงวันที่
30 กันยายน 2560 ตามแผนอัตรากําลังสามป 2558-2560 ยกเวนในรายนางสาวฐนิตา พิมลวิทยา
ทีอ่ ยูระหวางการหารือคุณวุฒิการศึกษาเมื่อผลการหารือเปนประการใดแลวใหเสนอ ก.อบต.จังหวัด พิจารณา
ตอไปอีกครั้งหนึ่ง
4.8 เรื่อง การประเมิน พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลใหไ ดรับเงินเดือน
และมีวิทยฐานะระดับชํานาญการ
ผู ช ว ยเลขานุ ก าร
อบต.ปากน้ํา ปราณ อํา เภอปราณบุ รี รายงานผลการประเมิ น วิ ท ยฐานะ
นางชลนัทธี พิลา พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล วุฒิ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ตําแหนงครู
รั บ เงิ น เดื อน อั น ดั บ คศ.๑ ขั้ น 24,290 บาท (1 เม.ย.60) เลขที่ตํา แหน ง ๓0349-2 โรงเรีย น
บานหนองบัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งผานการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ด า นคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง าน และด า นผลงานที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ หน าที่
จากกรรมการไดคะแนนเฉลี่ยแตละดานไมต่ํากวารอยละ 65 เพื่อใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการ รับเงินเดือน
อันดับ คศ.๒ ขั้น 24,440 บาท เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕60
ขอระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนัก งานส วนตํา บลจังหวัด ประจวบคีรีขัน ธ
เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหาร
สวนตําบล ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙
ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
เห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบลนํามาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา
ของเทศบาลมาใชกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลกรทางการศึกษาขององคการบริหารสวน
ตําบลโดยอนุโลม
๒. ประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั งหวั ดประจวบคี รี ขันธ เรื่ อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
(การประเมิน ผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ) ลงวันที่
28 กุมภาพันธ 2550
๓. กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะไว ดังตอไปนี้
๓.๑ การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการ
๓.๑.๑ คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
(๑) ดํารงตําแหนงครูมาแลวไมนอยกวา ๖ ป สําหรับผูมี
วุฒิปริญญาตรี, ๔ ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาโท และ ๒ ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาเอก นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท.เทียบเทา
(๒) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.๒
(๓) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมี
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้นยอนหลัง ๒ ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
๓.๑.๒ ระยะเวลาการยื่น คําขอรับ การประเมิน ใหยื่นคําขอรับ
การประเมินตามหวงระยะเวลา ดังนี้
(๑) ระหวางวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ของทุกป
(๒) ระหวางวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ของทุกป
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๓.๑.๓ ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน ๓ ดานดังนี้
วิชาชีพโดยพิจารณาจาก

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้

เรียน การสอน โดยพิจารณาจาก

(๑) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
- การมีวินัย
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
(๒) ด า นคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง าน โดยพิ จ ารณาจาก
(ก) สมรรถนะหลัก
- การมุงผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
(ข) สมรรถนะประจําสายงาน
- การออกแบบการเรียนรู
- การพัฒนาผูเรียน
- การบริหารจัดการชั้นเรียน
(๓) ดานผลงานที่เกิ ดจากการปฏิบั ติหน าที่ในดานการ

- การจัดการเรียนรู
- การพัฒนาวิชาการ
- ผลที่เกิดกับผูเรียน
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ให
พิจารณาจากการปฏิบัติจริง และเอกสารรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ที่ผูยื่นคําขอรับการ
ประเมินเสนอ
๓.๑.๔ เกณฑการตัดสิน
ผูที่ผา นเกณฑก ารประเมิน ตอ งไดค ะแนนแตล ะดา น
จากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ย ไมต่ํากวารอยละ ๖๕
๓.๑.๕ วิธีการดําเนินการ
(๑) ใหพ นัก งานครูเ ทศบาลที ่ป ระสงคจ ะขอรับ การ
ประเมินยื่นคําขอ ไดปละ ๑ ครั้ง โดยสงคําขอรับการประเมินตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน หรือระหวางวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม
(๒) ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ ผูยื่น
คําขอรับ การประเมิน ใหเปนไปตามที่ ก.ท.กําหนด
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(๓) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดาน
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณภาพการปฏิบัติงานและดานผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหนาที่ จํานวน ๓ คน ประกอบดวย
- ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกอง
การศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล
- ผู อํา นวยการสถานศึ ก ษาของผู ย่ืนคํ า ขอรั บการ
ประเมิน
- พนักงานครูเทศบาล ตําแหนงครูที่มีวิทยฐานะไมต่ํา
กวาครูชํานาญการ
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
กรณี ที่ มี เหตุ ผลความจํ าเป นอย างยิ่ ง ไม สามารถตั้ ง
กรรมการตามที่กําหนดได ให ก.ท.จ. พิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสม
(๔) ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมินใหเสร็จสิ้นภายใน
๙๐ วัน นับตั้งแตวันที่ ๓๐ เมษายน หรือวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของปนั้นๆ แลวแตกรณี โดยใหประเมินใหครบทุก
ดาน พรอมบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดนจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปน
หลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทายหลักเกณฑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
(๕) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ให
เทศบาลนําผล การประเมินตามแบบรายงานสรุปผลการประเมินทายหลักเกณฑ เสนอ ก.ท.จ.พิจารณาให
ความเห็นชอบผูที่ผานเกณฑการประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ และผลการพิจารณาของ
ก.ท.จ. ถือเปนอันสิ้นสุดทั้งนี้ กอนเสนอขอความเห็นชอบ ก.ท.จ. ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูยื่นคําขอรับการประเมินและการดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด
๓.๑.๖ การแตงตั้ง
ใหน ายกเทศมนตรีโ ดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. ออก
คําสั่งแตงตั้งพนักงานครูเทศบาล ที่ผานการประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการ และใหไดรับ
เงินวิทยฐานะครูชํานาญการ โดยกําหนดวันที่มีผลดังนี้
- ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินระหวางวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน
ใหมีผลนับตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคมของปที่ยื่นขอ
- ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินระหวางวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม
ใหมีผลนับตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ของปที่ยื่นขอ
- กรณีผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจ
ยื่นคําขอรับการประเมินใหมไดในปตอ ๆ ไป ทั้งนี้ ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินในเดือนเมษายน จะยื่น
คําขอรับการประเมินใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป และผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินในเดือน
ตุลาคม จะยื่นคําขอรับการประเมินใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป
๓.๑.๗ การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท.
ทราบภายใน ๕ วันทําการนับตั้งแตวันออกคําสั่ง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕60
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4.9 เรื่อง การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลกรณีไมมีผูบริหารทองถิ่น
เรื่องเดิม
ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
ไดพิจารณากรณี อบต.ทับใต รายงานขอความเห็น ชอบใหป ลัด องคก ารบริห ารสว นตํา บลปฏิบัติห นา ที่
นายกองคการบริห ารสว นตํา บล ทํา หนา ที่เ กี่ย วกับ การบริห ารงานบุค คลของ อบต. ตามประกาศ
คณะรัก ษาความสงบแหง ชาติ ที่ 85/2557 ลงวัน ที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อ ง การไดม าซึ่ง
สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เป น การชั่ ว คราว โดย ก.อบต.จั ง หวั ด ได เ ห็ น ชอบให
ปลั ด อบต.ทับใต ทําหนาที่บริหารงานบุคคลของ อบต. ไดทุกเรื่อง ยกเวน กรณีการสอบแขงขัน การสอบ
คัดเลือก การคัดเลือกผูบริหารใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ใหเสนอรายชื่อคณะกรรมการดําเนินการสอบ
ให ก.อบต.จังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบกอน
ขอเท็จจริง
องคการบริหารสวนตําบลทับใต รายงานขอความเห็น ชอบใหป ลัด องคการ
บริห ารสว นตํา บลปฏิบัติห นา ที่น ายกองคก ารบริห ารสว นตํา บล ทํา หนา ที่เ กี่ย วกับ การบริห ารงาน
บุคคลของ อบต. ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
เรื่อง การไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบ ริห ารทองถิ่น เปน การชั่ว คราว โดยองคการบริหารสวน
ตําบลทับใต มีความประสงคใหปลัด อบต. ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลทําหนาที่เกี่ยวกับ
การบริ หารงานบุ คคลในการสอบคั ดเลื อก พนั กงานส วนตําบลเพื่ อแต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน งต างสายงาน
ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงนักสันทนาการปฏิบัติการ โดยขอความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือก ดังนี้
๑) นายสาย สวัสดิมงคล
ประธานกรรมการ
๒) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 หรือผูแทน
3) ผูอํานวยการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ หรือผูแทน กรรมการ
4) ทองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ หรือผูแทน
กรรมการ
5) นายชุมพล ดากลอม ปลัด อบต.ทับใต
กรรมการ
ปฏิบัติหนาที่นายก อบต.ทับใต
6) นางจิราพร รอดภัย ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ
กรรมการ
7) จาเอก พลวัฒน ขุนประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลขานุการ
ขอระเบียบ
๑. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และที่แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 64 วรรคทาย
ในระหวางไมนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผล
การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล
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๒. ประกาศประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 85/2547 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2557 เรื่อง การไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเปนการชั่วคราว
ข อ 11 ในกรณี ท่ี ผู บริ หารท องถิ่ นครบวาระหรื อว างลง ให ปลั ดองค กร
ปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติหนาที่นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหการบริหารงานบุคคลเรื่องใดเปนอํานาจหนาที่
ของผู บริ หารท องถิ่ น ปลั ดองค กรปกครองสวนทองถิ่ นจะทําหน าที่ตามวรรคหนึ่งไดต อเมื่อไดรั บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณีกอน .
ความเห็น
ฝายเลขานุการ พิจารณาแลวเห็นวาปจจุบัน อบต.ทับใต มีปลัด อบต. ปฏิบัติ
หนาที่นายก อบต. โดยในระหวางปฏิบัติหนาที่นายก อบต. ใหทําหนาที่ไดเทาที่จําเปน สําหรับในดาน
การบริหารงานบุคคล ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
ได เ ห็ น ชอบให ป ลั ด อบต. ทํ า หน า ที่บ ริห ารงานบุค คลไดเทาที่จําเปน เวน แตในกรณี การสอบแข งขั น
การสอบคัดเลือก การคัดเลือกผูบริหารใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลความจําเปนในการ
ทํ าหน า ที่ บ ริ ห ารงานบุ คคลในการสอบคั ดเลือกเปลี่ ย นสาย เห็ น ว าไม มีความจํ าเป น ที่จ ะต องเร งรั ด
ดําเนินการกอนที่ปลัด อบต. จะครบกําหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2560 อีกทั้ง
กระบวนการสอบคัดเลือกซึ่งตองใชเวลาดําเนินการไมนอยกวา 45 วันทําการ ระยะเวลาที่ปลัด อบต.
ปฏิบัติหนาที่นายก อบต. ไมเพียงพอที่จะทําใหกระบวนการสอบคัดเลือกแลวเสร็จ ประกอบกับพิจารณา
แลวเห็นวาหากไมดําเนินการในระหวางนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 แลวจะเกิดความเสียหายกับ
อบต. อยางไร จึงเห็นควรใหชะลอการดําเนินการไปกอน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณาของกรรมการ
คณะกรรมการไดพิจารณาเหตุผลความจําเปนที่ปลัด อบต.ทับใต ตองปฏิบัติหนาที่
นายก อบต. ในการสรรหาพนักงานสวนตําบลตําแหนงดังกลาวแลวเห็นวา เนื่องจากการสรรหาตองใช
เวลาในการดําเนินการไมนอยกวา ๔๕ วัน หากจะดําเนินการสรรหาในระหวางนี้ก็ไมแลวเสร็จภายใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และหากไมดําเนินการสรรหาก็ไมไดทําให อบต. ไดรับความเสียหายแตอยางใด
ซึ่งการทําหนาที่ของปลัด อบต. ในระหวางไมมีนายก อบต. ควรทําเทาที่จําเปนหากไมดําเนินการจะเกิด
ความเสียหายอยางยิ่ง จึงควรใหชะลอการสรรหาไปกอน
เห็ น ชอบให ช ะลอการสรรหาออกไปก อ นตามเหตุ ผ ลที่ ฝ ายเลขานุ การเสนอและที่
มติที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณา
4.10 เรื่อง การแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
ผูชวยเลขานุการ
ตามที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ได ยื่ น ขอรั บ การประเมิ น
ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ลการปฏิบัติร าชการเพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่น เปน กรณีพิเศษ
(เงินรางวัล) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดย ก.อบต.จังหวัด. ในการประชุมครั้งที่ 10/2559
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ไดรับทราบการขอรับประเมิน จํานวน 27 อบต. (ยกเวน อบต.ในเขตพื้นที่
อําเภอบางสะพานนอย) ไปแลวนั้น
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เพื่อใหการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเห็นควรแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค การบริ ห ารส ว นตํ า บล และคณะอนุกรรมการระดับ อําเภอเพื่อทําหนาที่ชว ยเหลือ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อทําหนาที่พิจารณาประเมินกลั่นกรองผลการปฏิบัติ
ราชการกอนเสนอ ก.อบต.จังหวัด พิจารณาตอไป ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ของ อบต. ประกอบดวย
(1) นายวิวัฒน โชคกิจการ ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานอนุกรรมการ
(2) นายเสนาะ โตทอง นายก อบต.คลองวาฬ
อนุกรรมการ
(3) หัวหนาสํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ หรือผูแทน อนุกรรมการ
(4) นางสาวมัฑนีย ศรีนาค ผูอํานวยการโรงเรียนหวากอวิทยาลัย อนุกรรมการ
(ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา)
(5) ทองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ
อนุกรรมการ/เลขานุการ
(6) หัวหนากลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลฯ ผูชวยเลขานุการ
โดยใหมีหนาที่ในการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการ
ประเมินใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
2. คณะอนุกรรมการชวยประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอําเภอ จํานวน 8 คณะ
ประกอบดวย
(๑) อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ
1.1 นายอํานวย เทพพิชิตสมุทร ผูทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ
1.2 นายอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ หรือผูแทน
อนุกรรมการ
1.3 นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล ปลัด อบต.ปากน้ําปราณ อนุกรรมการ
1.4 ทองถิ่นอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ
เลขานุการ
(๒) อําเภอหัวหิน (ยกเวน อบต.ทับใต)
2.๑ นายวิเศษ เทียนเครือ ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานอนุกรรมการ
2.๒ นายอําเภอหัวหิน หรือผูแทน
อนุกรรมการ
2.3 นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล ปลัด อบต.ปากน้ําปราณ อนุกรรมการ
2.4 ทองถิ่นอําเภอหัวหิน
เลขานุการ
(๓) อําเภอปราณบุรี (ยกเวน อบต.ปากน้ําปราณ และ อบต.หนองตาแตม)
และ อําเภอหัวหิน (เฉพาะ อบต.ทับใต)
๓.๑ นายสาย สวัสดิมงคล ผูทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ
3.๒ นายอําเภอปราณบุรี หรือผูแทน
อนุกรรมการ
2.3 นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล ปลัด อบต.ปากน้ําปราณ อนุกรรมการ
3.4 ทองถิ่นอําเภอปราณบุรี
เลขานุการ
(๔) อําเภอกุยบุรี
4.๑ นายสนิท สนธิพันธ ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานอนุกรรมการ
4.๒ นายอําเภอกุยบุรี หรือผูแทน
อนุกรรมการ
4.3 นายทรงพล ศรีแกว ปลัด อบต.หนองตาแตม อนุกรรมการ
4.4 ทองถิ่นอําเภอกุยบุรี
เลขานุการ
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(๕) อําเภอทับสะแก
5.๑ นายกิตติ เบญจพลชัย ผูทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ
5.๒ นายอําเภอทับสะแก หรือผูแทน
อนุกรรมการ
5.3 นายทรงพล ศรีแกว ปลัด อบต.หนองตาแตม อนุกรรมการ
5.4 ทองถิ่นอําเภอทับสะแก
เลขานุการ
(6) อําเภอบางสะพาน
๖.๑ นายวิฑูรย เอี๊ยบทอง ผูทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ
6.๒ นายอําเภอบางสะพาน หรือผูแทน
อนุกรรมการ
6.3 นายเฉลิมชัย ปานเนือง ปลัด อบต.นาหูกวาง อนุกรรมการ
6.4 ทองถิ่นอําเภอบางสะพาน
เลขานุการ
(7) อําเภอสามรอยยอด (ยกเวน อบต.ศิลาลอย และ อบต.ศาลาลัย)
และ อําเภอปราณบุรี (เฉพาะ อบต.ปากน้ําปราณ)
7.๑ นายอาคม เด็กรักษทิพย ผูทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ
7.๒ นายอําเภอสามรอยยอด หรือผูแทน
อนุกรรมการ
7.3 นายทรงพล ศรีแกว ปลัด อบต.หนองตาแตม อนุกรรมการ
7.4 ทองถิ่นอําเภอสามรอยยอด
เลขานุการ
(8) อําเภอสามรอยยอด (เฉพาะ อบต.ศิลาลอย และ อบต.ศาลาลัย)
และ อําเภอปราณบุรี (เฉพาะ อบต.หนองตาแตม)
8.๑ นายณัฎฐวุฒิ สมบูรณอยูกมล ผูทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ
8.๒ นายอําเภอสามรอยยอด หรือผูแทน
อนุกรรมการ
8.3 นายเฉลิมชัย ปานเนือง ปลัด อบต.นาหูกวาง อนุกรรมการ
8.4 ทองถิ่นอําเภอสามรอยยอด
เลขานุการ
โดยใหมีหนาที่ชวยเหลือคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการในการประเมินผลในระดับอําเภอ แลวรายงานผลการประเมินใหคณะอนุกรรมการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการพิจารณากอนเสนอ ก.อบต.จังหวัด พิจารณาตอไป
ขอระเบียบ
1. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส ว นตํา บลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ
เรื่ อ ง กําหนดหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น เปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2558
1. หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการขอรับการประเมิน
1.3 ขั้นตอนและวิธีการประเมิน
(1) การยื่นเสนอขอรับการประเมิน
1) ใหองคการบริหารสวนตําบลยื่นขอรับการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ร าชการเพื่ อ เสนอขอรั บ เงิ น ประโยชน ต อบแทนอื่ น เป น กรณี พิ เ ศษต อ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลภายในเดือนกันยายนของทุกป
ในกรณีที่มีเหตุอันไมอาจคาดหมายจนไมสามารถยื่นเสนอขอรับ
การปะเมินไดภายในระยะเวลาที่กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเปนผูพิจารณากําหนด
ระยะเวลาในการยื่นตามที่เห็นสมควร
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2) ให อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเสนอโครงการ/กิ จ กรรม ที่
สอดคลองกับนโยบายหรือยุทธศาสตรของจังหวัด จํานวน 1 โครงการ ตามมิติดานประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 6 และโครงการ/กิจกรรมดีเดนหรือมีความสําคัญ จํานน 1 โครงการ ตามมิติ
ดานคุณภาพการใหบริการ ตัวชี้วัดที่ 4 ตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบลรวมกันพิจารณากําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย และระดับคะแนนเพื่อใชในการประเมิน
(2) ให ค ณะกรรมการพนั ก งานส ว นตํ า บลแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย
1) กรรมการผูทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัด
เปนประธาน
ที่ ก.อบต.จังหวัด คัดเลือก จํานวน 1 คน
2) กรรมการผูแทนองคการบริหารสวนตําบลใน
เปนอนุกรรมการ
ก.อบต.จังหวัด ที่ ก.อบต.จังหวัด คัดเลือก จํานวน 1 คน
3) ผูแทนสวนราชการใน ก.อบต.จังหวัด
เปนอนุกรรมการ
ที่ ก.อบต.จังหวัด คัดเลือก จํานวน 1 คน
4) ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่มี
เปนอนุกรรมการ
ประสบการณดานการประเมินผล ที่ ก.อบต.จังหวัด คัดเลือก จํานวน 1 คน
5) ทองถิ่นจังหวัดหรือผูแทน
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ในการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการทายประกาศนี้ และรายงานผล
การประเมินใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 11 คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดอาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อดํ า เนิน การใด ๆ ตามที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสว นจังหวัด
มอบหมายได
มาตรา 25 วรรคเจ็ ด ใหนํ าความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12
มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 15 มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลดวยโดยอนุโลม ฯ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินตามที่ฝายเลขานุการฯ เสนอ
4.11 เรื่อง ผลการพิจารณาวินัยพนักงานสวนตําบล
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการ
ไดพิจารณากลั่นกรองผลการสอบสวนวินัยพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางเพื่อทําความเห็นเสนอ
ก.อบต.จังหวัด พิจารณาความถูกตองเหมาะสมในการลงโทษพนักงานสวนตําบลแลวเสร็จใน 3 กรณี
ฝายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณามีมติตอไป ดังนี้
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- ๒๓ ปกปิ ดรายชื่อผูถ้ ูกสอบสวนวินยั ฉบับเต็มให้ติดต่อ สถอ. หรื อ สถจ.

1. ผลการพิจารณาดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนตําบล อบต.พงศประศาสน
ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยในการจัดซื้อที่ดินเพื่อเปนที่ตั้งโครงการกําจัดขยะ
ตนเรื่อง
ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
ไดพิจารณาการดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนตําบลสังกัด อบต.พงศประศาสน ซึ่งถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยกรณีการจัดซื้อที่ดินเพื่อใชเปนที่ตั้งโครงการกําจัดขยะ ในราคาที่สูงเกินจริงทําใหราชการ
เสียหาย โดยที่ประชุมไดพิจารณาผลการสอบสวนและความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ แลวมอบหมาย
ใหฝายเลขานุการไดตรวจสอบสํานวนการสอบสวนใหไดขอยุติวาคณะกรรมการสอบสวน ไดสอบสวนหมด
ประเด็นขอสงสัยตามขอกลาวหาของ สตง. เปนที่ยุติแลวหรือไม เชน ประเด็นการเปรียบเทียบราคาที่ดิน
ที่จัดซื้อที่ สตง. ตรวจสอบแลวชี้มูลวาคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษ ไมมีการเปรียบเทียบราคา
แตกรรมการผูแทนปลัด อบต. มีขอมูลที่เปนเอกสารวาคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินไดมีการเปรียบเทียบราคา
จึงใหฝายเลขานุการไดตรวจสอบสํานวนการสอบสวนใหไดขอยุติกอนเสนอ ก.อบต.จังหวัด พิจารณาใหม
อีกครั้งหนึ่ง (รายละเอียดตามรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2560 และรายงานการสอบสวน สว.6 ที่แนบ)
ขอระเบียบ
1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑในการสอบสวนและการงโทษทางวินัย ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
ขอ ๙ พนักงานสวนตําบลตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส
ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
การประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ข อ ๘๘ เมื่ อ นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลได ดํ า เนิ น การทางวิ นั ย หรื อ
พิจารณาลงความเห็นใหพนักงานสวนตําบลออกจากราชการในเรื่องใด ถาคณะอนุกรรมการพิจารณา
การดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการ หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณี
พิ จ ารณาเห็ น เป นการสมควรที่ จ ะต องสอบสวนเพิ่ มเติมเพื่อประโยชนแห งความเปนธรรม หรื อเพื่ อ
ประโยชนในการกํากับดูแลพนักงานสวนตําบลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ใหมีอํานาจกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่ตองการทราบไปใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลเพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนที่นายกองคการบริหารสวนตําบลไดแตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวน
เพิ่มเติมไดดวย
๒. หนั งสื อแนวทางการลงโทษข าราชการพลเรื อนตาม พ.ร.บ.ระเบี ยบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ลักษณะความผิด “ไมอุตสาหะและไมเอาใจใสรักษาประโยชนของทางราชการ”
โทษ ขั้นต่ํา ภาคทัณฑ ขั้นสูง ลดขั้นเงินเดือน ขั้น
ลักษณะความผิด “ประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ”
โทษ ขั้นต่ํา ภาคทัณฑ ขั้นสูง ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
ลักษณะความผิด “ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง”
โทษ ปลดออก
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- ๒๔ -

ขอพิจารณา/ขอเสนอ
ฝายเลขานุการ ฯ ไดตรวจสอบสํานวนการสอบสวนสรุปขอกลาวหาและผล
การสอบสวนตามขอกลาวหาของคณะกรรมการสอบสวน ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ปรากฏผล
ดังนี้
ผูถูกกลาวหา/
ประเด็นขอกลาวหาของ
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

ประเด็นคําถาม

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

โดยที่ร ะเบีย บ มท. วา ดว ยการพัส ดุข อง อบต. พ.ศ.2538
และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 20 กําหนดวา “กรณีการซื้อที่ดินและหรือ
สิ่งกอสราง ใหมีราคาประเมินของทางราชการและราคาที่เคยซื้อ
ขายจริงมาเปรียบเทียบดวย และใหติดตอกับเจาของที่ดินโดยตรง”
เมื่อตรวจสอบสํานวนการสอบสวน มีเอกสารหลักฐานวา อบต. ไดมี
การขอขอมูลราคาประเมินที่ดินที่จะจัดซื้อ จากสํานักงานที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ สาขาบางสะพาน และราคาที่ดินในพื้นที่ใกลเคียงที่
มีการซื้อขายจริง และมีการขอราคาประเมินทุนทรัพยของที่ดินใน
พื้นที่ ม.10 จากธนาคารออมสิน และขอมูลราคาประเมินที่ดินที่ทํา
การซื้อขายในปจจุบันในบริเวณพื้นที่ ม.10 และ ม.1 จาก ธกส.
สาขาบางสะพาน

2. ขอมู ลราคาประเมิ 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

โดยที่ระเบียบ มท. วาดวยการพัสดุของ อบต. พ.ศ.2538 และ
ที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การรายงานขอซื้ อ หรื อ ขอจ า ง
ขอ 20 กําหนดวา “กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธี ใหเจาหนาที่
พั ส ดุ ทํ า รายงานเสนอเหตุ ผ ล รายละเอี ย ดของพั ส ดุ วงเงิ น
ระยะเวลา วิธีก าร และคณะกรรมการตอ ผูสั่ง ซื้อหรือสั่ งจา ง.....
กรณีการซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสราง ใหมีราคาประเมินของทาง
ราชการและราคาที่ เคยซื้ อ ขายจริ ง มาเปรีย บเที ย บดว ย และให
ติดตอกับเจาของที่ดินโดยตรง”
ในสํานวนการสอบสวนปรากฏเอกสารการเปรียบเทียบราคา
ประเมินที่ดินที่จะซื้อ ตามหนังสือแจงราคาประเมินของสํานัก งานที่ดิน
ประจวบคีรีขันธ สาขาบางสะพาน ที่ ปข 0019.02/5491 ลง
วันที่ 29 เมษายน 2553 ราคาที่ดินที่มีการซื้อขายจริงตามหนังสือ
แจงราคาซื้อขายจริง 3 ราย ของสํานักงานที่ดินประจวบคีรีขันธ สาขา
บางสะพาน ที่ ปข 0019.02/7379 ลงวันที่ 4 กันยายน 2552 ราคา
ประเมินทุนทรัพยของที่ดินพื้นที่ หมูที่ 10 ของธนาคารออมสิน ป
2552 โดยเปนการนําราคาดังกลาวมาเปรียบเทียบกับราคากลางที่
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- ๒๕ ผูถูกกลาวหา/
ประเด็นขอกลาวหาของ
สตง.

คําถาม

ขอเท็จจริงการดําเนินการและผลการสอบสวน
แกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหา
คณะกรรมการจัดหาที่ดินกําหนด แลวนําเสนอที่ประชุมสภา
อบต. เพื่อขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โดยมีการเสนอที่ประชุม
สภา อบต. วาราคากลางที่ค ณะกรรมการจัดหาที่ดิ นกํา หนด
ตารางวาละ 700 บาท (280,000 บาท/ไร) โดยที่ประชุมสภา
อบต. ไดมีการอภิปรายวาราคากลางที่กําหนดมีราคาเหมาะสม
ไมไกลจากพื้นที่มากนัก ไมกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน โดย
สภา อบต. ไดพิจารณาแลวอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม ใหซื้อ
ที่ดินทั้ง 6 แปลง เนื้อที่ 22-2-0 ไร ตามที่ฝายบริหารไดเสนอ
ตอสภา ซึ่งการเปรียบเทียบดังกลาวยังไมเกี่ยวกับคณะกรรมการ
จัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษ

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

ราคาประเมิน ราคาที่มีการซื้อขายจริง และราคากลางที่คณะกรรมการ
จัดหาที่ดินกําหนด 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. คณะกรรมการจัดซื้อ
ที่ ดิ น โดยวิ ธี พิ เ ศษ ได มี
การนํ า ราคาประเมิ น
ที่ดิน ราคาซื้อขายจริง 3 ราย
ราคาประเมินทุนทรัพ ย
ของธนาคารออมสิน มา
ทํ า ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ประกอบการพิ จ ารณา
จัดซื้อดวยหรือไม

โดยที่ระเบียบ มท. วาดวยการพัสดุของ อบต. พ.ศ.2538 และที่
แกไขเพิ่มเติม ขอ 40 (5) กําหนดเกี่ยวกับการซื้อที่ดินโดยวิธี
พิเศษวา “ในกรณีพัสดุที่เปนที่ดินหรือสิ่งกอสรางที่จําเปนตอง
ซื้อเฉพาะแหงใหเชิญเจาของที่ดินโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็น
ว า ราคาที่ เ สนอนั้ น ยั ง สู ง กว า ราคาในท อ งตลาดหรื อ ราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได”
ขอเท็จจริงที่ปรากฏในสํานวนการสอบสวนซึ่งเปนเอกสาร
หนังสือของ อบต.พงศประศาสน ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553
ไดมีการเชิญเจาของที่ดินนายธานินทร และนางวารี อยูเย็ น
แจ งใหม าเสนอราคาที่ ดินตามโฉนดเลขที่ 1037-1042 เนื้ อที่
22-2-0 ไร ในวันที่ 19 สิงหาคม 2553 โดยนายธานินทร – นางวารี
อยูเย็น ไดมาเสนอราคากับ อบต. ในวันที่ 19 สิงหาคม 2553
ตารางวาละ 625 บาท (250,000 บาท/ไร ) และในวั น
ดังกลาว คณะกรรมการจัดซื้อไดตอรองราคาลงเหลือตารางวา
ละ 500 บาท (200,000 บาท/ไร) และไดมีการจัดทําบันทึก
ของคณะกรรมการจัดซื้อที่ดิน เสนอนายก อบต.พงศประศาสน
ว า “คณะกรรมการจั ด ซื้ อ โดยวิ ธี พิ เ ศษ ได ต รวจสอบและ
พิจารณาแลวเห็นวา ผูเสนอราคารายนี้ เสนอขายที่ดินตรงตาม
จํานวน และวัตถุประสงคของ อบต. และคณะกรรมการจัดหา
ที่ดินกําหนด ตลอดจนมีคุณสมบัติตรงตามระเบียบพัสดุ ฯ
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ขอเท็จจริงการดําเนินการและผลการสอบสวน
แกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหา
กลาวคือ เปนผูจัดการมรดกของเจาของที่ดิน” โดยไม
มีการกลาวถึงราคาที่ผูขายเสนอวาสูงกวาราคาประเมิน
ของทางราชการและราคาที่มีการซื้อขายจริง หรือ ไม หรือ
ที ่ด ิน ที ่จ ะซื ้อ มีล ัก ษณะพิเ ศษอื ่น ใดที ่ค ณะกรรมการ
จัด ซื้อ ไดต กลงเห็น ชอบวา ควรจัด ซื้อ ในราคาดัง กลา ว
ซึ่ง สอดคลอ งกับ ผลการสอบสวนนายมนตรี พรมศิล า
ประธานกรรมการจัดซื้อที่ดิน ซึ่งใหถอยคํา(เพิ่มเติม) วา
“ตนเองไม ท ราบว า ราคาที่ ซื้อ สู ง กว า ราคาประเมิ น และ
ราคาที่มีการซื้อขายจริงพื้นที่ขางเคียง”
คณะกรรมการสอบสวน ไดพิจารณาผลการสอบสวน
แลวเห็นวาแมคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษ จะมี
การตอรองราคากับผูขายลงตามขอ 40 แตการไมนําราคา
ประเมิน ที่ดินของทางราชการและราคาที่มี ก ารซื้ อ ขาย
จริ ง มาทํา การเปรี ย บเที ย บราคากั น ตามข อ 20 ถือวา
เป น การกระทํ า โดยประมาทเลิ น เล อ ทํ าให อบต. ได รั บ
ความเสียหายอยางรายแรง สมควรไดรับโทษขั้นปลดออก
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการ
ให อ อกจากราชการ พิ จ ารณาแล ว เห็ น พ อ งด ว ยกั บ
คณะกรรมการสอบสวน
•
ประเด็นขอสังเกต/โตแยงผลการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวน
ประเด็นคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินมีการนําราคาประเมิน
ราคาซื้อขายจริงมาเปรียบเทียบราคากันกอนเสนอราคาให
มีการจัดซื้อหรือไม ซึ่งตามการตรวจสอบและชี้มูลความผิด
ของ สตง. ไดตรวจสอบและชี้มูลวา คณะกรรมการจัดซื้อ
ที่ดินไมมีการนําราคาที่ดินทั้งราคาประเมินและราคาซื้อ
ขายจริงมาทําการเปรียบเทียบ ทําใหมีการจัดซื้อที่ดินใน
ราคาที่สู ง โดยคณะกรรมการสอบสวนไดส อบสวนและ
สรุ ป ผลการสอบสวนรายละเอี ย ดปรากฏตาม สว.6 ว า
คณะกรรมการจัดซื้อที่ดินไมมีการเปรียบเทียบราคากันตาม
ระเบียบพัสดุ ฯ ขอ 20 แตกรรมการ ผูแทนปลัด อบต. ใน
ก.อบต.จังหวัด มีขอมูลที่แสดงวาคณะกรรมการจัดซื้อที่ดิน
ไดมีการเปรียบเทียบราคากอนเสนอใหนายก อบต.พงศ
ประศาสน จัดซื้อแลว ซึ่ง ก.อบต.จังหวัด ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2560 เห็นวาเพื่อใหไดขอยุติวาการสอบสวนได
สอบสวนจนหมดประเด็ น ข อ สงสั ย ในข อ กล า วหาแล ว
หรือไม จึงไดมอบหมายใหฝายเลขานุการตรวจสอบความ
ถูกตองอีกครั้งหนึ่งนั้น
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คณะกรรมการตรวจ
รั บ พั ส ดุ ตรวจรั บ พั ส ดุ
คื อ ที่ ดิ น ว า มี เ นื้ อ ที่
ถูกตองครบถวนปรากฏ
ตามใบตรวจรับพัสดุ ลง
วันที่ 5 พ.ย.53 ซึ่งเปน
การตรวจรับกอนที่จะมี
การดําเนินการทําสัญญา
ซื้อขายและจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแก
อบต. อั น ไม ป ฏิ บัติ ต าม
สัญญาจะซื้อจะขาย

คําถาม

1. ในการตรวจรับที่ดิน ผู
จะขายได มี ก ารแจ ง เป น
ลายลั ก ษณ อั ก ษรให ผู จ ะ
ซื้อทราบตามสัญญาจะซื้อ
จะขายที่ทํากันไวหรือไม

ขอเท็จจริงการดําเนินการและผลการสอบสวน
แกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหา
ฝายเลขานุการ ไดรวมกับคณะกรรมการสอบสวน และ
กรรมการผูแทนปลัด อบต. ตรวจสอบเอกสารและรายงาน
ผลการสอบสวนแลว ปรากฏวา ในบันทึกการสอบสวนผูถูก
กลา วหาตามแบบ สว.2 ผูถู กกล าวหาในรายนายสิทธิพร
สังขอาษา และนางสาวปยะธิดา หญีตนอย ไดใหถอยคํากับ
คณะกรรมการสอบสวนความวา “ทราบราคาซื้อขายที่ดิน
จากเอกสารที่แนบมาพรอมกับ รายงานของคณะกรรมการ
จัดหาที่ดินที่เสนอมา ซึ่งเปนโซนใกลเคียงกัน ฯลฯ” ซึ่ง
คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาคณะกรรมการจัดซื้อไมมี
การเปรี ย บเที ย บราคาที ่ด ิน กอ นจัด ซื ้อ แตก รรมการ
ผู แ ทนปลัด อบต. ใน ก.อบต.จั ง หวั ด วิ นิ จ ฉั ย ตี ค วาม
ถ อ ยคํ า ดั ง กล า วว า คณะกรรมการจั ด ซื้ อ ได ท ราบราคา
ประเมิน ราคาซื้อขายจริงมีการเปรียบเทียบราคากันแลว
ดังนั้น เมื่อความเห็นในผลการสอบสวนยังขัดแยงกัน
เพื่อใหผลการสอบสวนหมดประเด็นขอสงสัยในขอกลาวหา
วาคณะกรรมการจัดซื้อที่ดิน ไดมีการเปรียบเทียบราคากัน
แลวจริงหรือไม หากไดมีการเปรียบเทียบราคากันจริงทําไม
ในชั้ น การตรวจสอบของ สตง. ผู ถู ก กล า วหาจึ ง ไม นํ า
เอกสารหลักฐานดังกลาวชี้แจงแสดงกับ สตง. จนเปนเหตุ
ใหมีการชี้มูลขอกลาวหาดังกลาว เอกสารตามคํากลาวอาง
มีการจัดทําขึ้นในภายหลัง หรือ ไม เมื่อ ยัง เปน ประเด็น
ขอ สงสัย ที่จ ะนํา ไปชี้วาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดหรือไม
เพื่อนําไปสูการกําหนดโทษ จึงเห็นควรอาศัยอํานาจตาม
ข อ ๘๘ แห ง ประกาศหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขในการ
สอบสวนและการลงโทษทางวินัย โดยกําหนดประเด็นที่
ต อ งการทราบแจ ง นายก อบต.พงศ ป ระศาสน เพื่ อ ให
คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมใหชัดเจน
โดยที่สัญญาจะซื้อจะขายที่ทํากันไวกําหนดวา “เมื่อทํา
การโอนขายไดแลวผูจะขายตองแจงเปนลายลักษณอักษร
ใหผูจะซื้อทราบ ภายใน 7 วัน”
เมื่อพิจารณาตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ทํากันไวมีเจตนาที่
จะใหมีการตรวจรับที่ดินเมื่อมีการโอนที่ดินกันเรียบรอย
แลว โดยเมื่อโอนขายเรียบรอยแลวใหผูขายแจงเปนลาย
ลั ก ษณ อั ก ษรให ผู ซื้ อ ทราบ แต ข อ เท็ จ จริ ง ที่ ป รากฏใน
สํานวนการสอบสวน ใบตรวจรับพัสดุลงวันที่ 5 พ.ย.53
ผูขายยังไมไดจัดทําใบสงมอบที่ดินใหกับ อบต. เพื่อแจง
กรรมการตรวจรับพัสดุไปทําการตรวจรับตามสัญญา โดย
ในใบตรวจรับพัสดุขอความซึ่งกําหนดวา

หนา ๒๗ จาก 44

- ๒๘ -

ผูถูกกลาวหา/
ประเด็นขอกลาวหา
ของ สตง.
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ขอเท็จจริงการแกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหา
“ผูขายไดแจงการโอนขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ฯ ตาม
หนังสือลงวันที่......” โดยขอความวันที่ยังวางอยู ไมปรากฏวา
ผูขายไดแจงการโอนขายที่ดินใหกับ อบต. วันที่เทาใด ดังนั้น
ในการตรวจรับพัสดุจึงเปนการตรวจรับที่ไมปฏิบัติตามสัญญา
จะซื้อจะขายที่ทําไวตอกัน

2. ในการตรวจรั บ ที่ ดิ น
อบต.พงศ ป ระศาสน กั บ
ผู ข าย ได มี ก ารทํ า สั ญ ญา
ซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์
กั น แล ว ตามสั ญ ญาจะซื้ อ
จะขายที่ทํากันไวหรือไม

โดยที่สัญญาจะซื้อจะขายที่ทํากันไวกําหนดวา "เมื่อทําการ
โอนขายไดแลว ผูขายตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูจะซื้อ
ทราบภายใน 7 วัน และผูจะซื้อจะจายเงินใหแกผูจะขายเมื่อ
ไดรับการโอนตามขอ 1 ซึ่งเจาหนาที่ที่ดินไดรังวัดตรวจสอบ
เนื้อที่ครบถวน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ อบต.ได
ตรวจรับพัสดุ(ที่ดิน)เรียบรอยแลว”
เมื่อพิจารณาตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ทําไวตอกันมีเจตนา
ที่จะใหมีการโอนที่ดินกันเรียบรอยแลว ถึงแจงใหกรรมการ
ตรวจรับพัสดุไดทําการตรวจรับ แตในสํานวนการสอบสวน
ปรากฏเอกสารหลักฐานวาไดมีการตรวจรับพัสดุในวันที่ 5
พฤศจิ ก ายน 2553 แต มี การทํ าสั ญญาซื้ อขายในวั นที่ 2
ธันวาคม 2553 จึงเปนการตรวจรับพัสดุกอนที่จะมีการโอน
ที่ดินใหกัน จึงเปนการไมปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ทํา
ไวตอกัน

3. ในการตรวจรั บ พั ส ดุ
( ที่ ดิ น ) ไ ด มี ก า ร รั งวั ด
ต ร ว จ ส อ บ เ นื้ อ ที่ โ ด ย
เจ า หน า ที่ ที่ ดิ น ว า เนื้ อ ที่
ครบถวนแลวกอนหรือไม

โดยที่สัญญาจะซื้อจะขายที่ทํากันไวกําหนดวา "เมื่อทํา
การโอนขายไดแลว ผูขายตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหผู
จะซื้อทราบภายใน 7 วัน และผูจะซื้อจะจายเงินใหแกผูจะ
ขายเมื่อไดรับการโอนตามขอ 1 ซึ่งเจ าหนาที่ที่ดิ นไดรังวั ด
ตรวจสอบเนื้อที่ครบถวน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ของ อบต.ไดตรวจรับพัสดุ(ที่ดิน)เรียบรอยแลว”
เมื่อพิจารณาตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ทําไวตอกันมีเจตนาที่
จะให มี การรั งวั ดตรวจสอบเนื้ อที่ โดยเจ าหน าที่ ที่ ดิ นถึ งความ
ครบถวนของเนื้อที่แลวจึงแจงกรรมการตรวจรับพัสดุ(ที่ดิน) ไดทํา
การตรวจรับ แตขอเท็จจริงที่ปรากฏในสํานวนการสอบสวน ปรากฏ
เอกสารหลักฐานจากการใหถอยคําของนางสาวนิลวรรณ คชเวช
วาในวันตรวจรับที่ดิน ไมมีเจาหนาที่ที่ดินไดตรวจสอบเนื้อที่กอน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยนายสิทธิพร สังขอาษา ไดเปนผู
คํานวณพื้นที่เอง ดังนั้น ในการตรวจรับพัสดุ(ที่ดิน) จึงไมเปนการ
ปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ทําไวตอกัน
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ผูรับผิดชอบในการจายเงิน ได
จ า ยเงิ น ค า ซื้ อ ที่ ดิ น ให กั บ
ผู ข ายทั้ ง ที่ ยั ง ไม มี ก ารทํ า
สั ญ ญ า ซื้ อ ข า ย แ ล ะ จ ด
ทะเบี ย นโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ น
ที่ ดิ น กลั บ ดํ า เนิ น การทํ า
สัญญาซื้อขายและจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินในวันที่
2 ธ.ค.53 ซึ่ งเป นระยะเวลา
กวายี่สิบวัน หลังจากวันที่ทาง
อบต.ไดจายเงินแกผูขายที่ดิน
ไป โดยมีเจตนาเพื่อจะใหผูขาย
ที่ ดิ น มิ ต อ งเสี ย ภาษี ธุ ร กิ จ
เฉพาะเนื่องจากมีที่ดินจํานวน
สองแปลงยังไมพนกําหนด 5
ป นับแตวันที่ผูขายที่ดินไดมา
ซึ่ งหากมี การโอนขายกั นใน
วั น ที่ อ บต. จ า ยเงิ น ผู ข าย
ที่ดินตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
เป นเงิ น 45,000 บาท อั น
เป นการแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบดวยกฎหมาย

คําถาม

ขอเท็จจริงการแกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหา
คณะกรรมการสอบสวน พิ จ ารณาเห็ น ว า คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุไดตรวจรับที่ดินถูกตองครบถวนตามสัญญาจะซื้อ
จะขาย มิไดกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการแตอยางใด
คณะอนุก รรมการพิ จารณาทางวิ นั ยและการให ออกจาก
ราชการพิจารณาเห็นวา แมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะไดไป
ตรวจรั บ พั ส ดุ ณ สถานที่ ซึ่ ง ที่ ดิ น ตั้ ง อยู แต ไ ม มี ก ารรั ง วั ด
ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเนื้อที่โดยเจาหนาที่ที่ดินตาม
สัญญาจะซื้อจะขายที่ทําไวตอกัน จึงเปนการกระทําที่ขาดความ
ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ อนุกรรมการเสียง
สวนใหญจึงเห็นควรลงโทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น

1. การจายเงินคาซื้อที่ดิน
โดยที่ยังไมมีการทําสัญญา
ซื้อขายกัน แตมีสัญญาจะ
ซื้ อ จะขายที่ ทํ า ไว ต อ กั น
สามารถนําสัญญาดังกลาว
ม า ป ร ะ ก อ บ ฎี ก า เ บิ ก
จายเงินไดหรือไม

โดยที่สัญญาจะซื้อจะขายที่ทําไวตอกันกําหนดวา "เมื่อทํา
การโอนขายไดแลว ผูขายตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูจะ
ซื้อทราบภายใน 7 วัน และผูจะซื้อจะจายเงินใหแกผูจะขายเมื่อ
ไดรับการโอนตามขอ 1 ซึ่งเจาหนาที่ที่ดินไดรังวัดตรวจสอบเนื้อ
ที่ครบถวน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ อบต.ไดตรวจ
รับพัสดุ(ที่ดิน)เรียบรอยแลว”
ในการเบิกจายเงินเปนคาซื้อที่ดิน แมวาขอ 51 แหงระเบียบ
มท. วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม จะกําหนดใหมีสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญา
ซื้อขายประกอบฎีกาดวย ซึ่งจะเปนภาพถายหรือสําเนาซึ่งผูเบิก
ลงลายมือชื่อรับรองดวยก็ได แตเมื่อพิจารณาถึงสัญญาจะซื้อจะ
ขายที่ทําไวตอกัน มีเจตนาที่จะจายเงินใหกับผูขายเมื่อมีการโอน
ที่ดินใหกับผูซื้อแลวเทานั้น(ทําสัญญาซื้อขายแลว) เมื่อขอเท็จจริง
ปรากฏว า อบต. ได มี ก ารจ า ยเงิ น ให กั บ ผู ข ายเมื่ อ วั น ที่ 10
พฤศจิ ก ายน 2553 แต ไ ด มี ก ารทํ า สั ญ ญาซื้ อ ขายและ โอน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินกันในวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ดังนั้น ในวันที่มี
การจายเงินจึงยังไมมีการทําสัญญาซื้อขาย และยังไมมีการโอน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินใหกับทาง อบต.แตอยางใด ในการจายเงินจึง
เปนการไมปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ทําไวตอกัน
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ผูถูกกลาวหา/
ประเด็นขอกลาวหาของ
สตง.

คําถาม

ขอเท็จจริงการแกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหา

2. การที่ ผู จ า ยเงิ น ไ ด
จา ยเงิน ให ผูข ายโดยที่ ยั ง
ไมมีการโอนกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดิ น มี เจตนาเพื่ อ ที่จ ะให
ผูขายที่ดินมิตองเสียภาษี
ธุรกิ จเฉพาะ อั นเปน การ
แสวงหาประโยชน โ ดยมิ
ชอบหรือไม

โดยที่ สัญ ญาจะซื้ อ จะขาย กํ า หนดว า “จะจา ยเงิน ให แ ก
ผู ข ายเมื่ อ ได รั บ โอนที่ ดิ น แล ว ” แต ข อ เท็ จ จริ ง ในวั น ที่ มี ก าร
จายเงินยังไมมีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หากในวันจายเงินมีการ
โอนที่ดินตามสัญญา จะทําใหผูขายตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะดวย
แมวาผูจายเงินจะไมไดมีหนาที่ในการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ
และไม ไ ด มี ห น า ที่ เ กี่ ย วกั บ การโอนกรรมสิ ท ธิ์ ก็ ต าม หากการ
จายเงินไดปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขาย คือ จายเงินพรอมการ
โอนที่ดิน ก็จะทําใหผูขายตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามกฎหมาย
ไมทําใหทางราชการไดรับความเสียหายจากการไมตองเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะดังกลาว
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นวา เมื่อการจายเงินไม
ปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ทําไวตอกัน การจายเงินจึงยังไม
ถึงกําหนดที่จะตองจาย โดยเฉพาะนางกวินนาถ รัตนพงศ ซึ่งมี
หนาที่ในการตรวจฎีกาเพื่อเสนอผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ 60
แหงระเบียบ มท. วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บ
รั ก ษาเงิ น และก า ร ต ร ว จ เงิ น ข อ งอ งค ก ร ป ก ค ร อ งส ว น
ท อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 และที่แ กไขเพิ่มเติม วามีหนี้ผูกพันถึ ง
กําหนดที่จะตองจายแลว ถือวาเปนการประมาทเลินเลอในหนาที่
อยางรายแรง เปนผลใหทางราชการไดรับความเสียหายตามมาจาก
การที่ผูขายไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม สมควรลงโทษปลดออก
สําหรับนางสาวนิลวรรณ คชเวช ในฐานะผูขอเบิกเงิน ไดลง
นามในฎีกาขอเบิกเงินกอนที่เสนอหัวหนาสวนการคลังตรวจสอบ
งบประมาณคงเหลือ และเอกสารประกอบฎีกา และผานกลับมา
ที่ปลัด อบต. กอนเสนอ นายก อบต. อนุมัติ จึงตองมีหนาที่ใน
การตรวจสอบและดูแลควบคุมการตรวจสอบฎีกาการเบิกจายให
เปนไปโดยถูกตองดวย เมื่อการจายเงินไมถูกตองตามระเบียบ
เกิดความเสียหาย จึงเปนการปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลอ
เปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการ คณะกรรมการสอบสวนเห็น
ควรลงโทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการ
ใหออกจากราชการ พิจารณาแลวในรายของนางกวินนาถ รัตนพงศ
เห็นพองดวยกับคณะกรรมการสอบสวน สวนในราย นางสาว
นิลวรรณ คชเวช คณะอนุ กรรมการเห็ นวา เป นการประมาท
เลินเลอในหนาที่เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรงเห็น
ควรปลดออกจากราชการ
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การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการไดพิจารณารายงานผลการสอบสวนและประเด็นที่มีกรรมการผูแทน
ปลัด อบต. โตแยงผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนแลวเห็นวายังมีประเด็นที่คณะกรรมการ
สอบสวนยังสอบสวนไมหมดประเด็นทําใหการพิจารณาเพื่อกําหนดโทษของคณะกรรมการใหเปนไป
อยางถูกตองเหมาะสมและยุติธรรมยังไมสามารถดําเนินการได จึงควรกําหนดประเด็นใหคณะกรรมการ
สอบสวนไดทําการสอบสวนและหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาในประเด็น ตอไปนี้
1. กรณีคณะกรรมการจัดซื้อที่ดิน ซึ่งมีขอโตแยงผลการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวนวาคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษ ไดมีการนําราคาประเมินของทางราชการและราคาที่มี
การซื้อขายจริงมาเปรียบเทียบราคากันกอนรายงานเสนอนายก อบต. เพื่อพิจารณาสั่งซื้อดวยแลว โดย
ใหกําหนดประเด็นสอบสวนเพิ่มเติม ดังนี้
1) ในการดําเนินการเพื่อเปรียบเทียบราคา คณะกรรมการจัด ซื้อที่ดิน มีวิธีการ
เปรียบเทียบราคาอยางไร และนําราคาใดบางมาใชในการเปรียบเทียบราคากัน ราคาดังกลาวไดมา
จากที่ใด
๒) คณะกรรมการจัดซื้อที่ดินทราบหรือไมวาราคาที่เสนอใหนายก อบต. จัดซื้อนั้น
มี ร าคาที่สู งกวา ราคาประเมิ น ของทางราชการและราคาที่ มีการซื้ อขายจริ งที่ อบต. ไดรั บ แจง จาก
สํา นั กงานที่ ดิน และ คณะกรรมการจัดซื้อมีเหตุผ ลใดในการพิ จ ารณาแล ว เสนอใหจัดซื้อที่ดิ นแปลง
ดังกลาวในราคาที่สูงกวาราคาประเมินและราคาซื้อขายจริง
๓) หากคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินมีการนําราคาที่ดินซึ่งเปนราคาประเมินของทาง
ราชการ กับราคาที่มีการซื้อขายจริงมาเปรียบเทียบราคากัน ในขั้นตอนการตรวจสอบของ สตง. ซึ่งไดชี้
มูลวาผูถูกกลาวหาในฐานะเปนคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินวา ไมนําราคาประเมินของทางราชการและ
ราคาซื้อขายจริงมาเปรียบเทียบราคากันทําใหมีการซื้อที่ดินในราคาที่สูงเกินจริง ผูถูกกลาวหาไดช้ีแจง
วิธีการเปรียบเทียบราคา และเอกสารที่ใชในการเปรียบเทียบให สตง. ทราบดวยหรือไม และ สตง. ได
แจงเหตุผลที่ไมเชื่อพอที่จะรับฟงคําชี้แจงจนเปนที่มาในการชี้มูลดังกลาวอยางไร (ขอเอกสารหลักฐาน
รายงานการตรวจสอบของ สตง. ที่ไดสอบปากคําผูถูกกลาวหามาประกอบดวย)
๔) ใหคณะกรรมการสอบสวน หาขอมูลราคาที่ดินแปลงอื่นในบริเวณที่มีการซื้อ
ขายกันซึ่งตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน นอกเหนือจากที่ดินที่ อบต.พงศประศาสน ไดรับแจงการซื้อขายจริง
จากสํานักงานที่ดิน โดยที่ดินที่มีการซื้อขายกันนั้นตั้งอยูหางใกลไกลกับที่ที่ดินที่ อบต. จัดซื้อเทาใดเพื่อ
จะไดเปนขอยุติวาราคาที่มีการซื้อขายจริงของที่ดินในบริเวณขางเคียงมีราคาใกลเคียงกับที่ดินที่ อบต.
ไดซื้อหรือไม
2. กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(ที่ดิน) ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวน
เพิ่มเติมเพื่อใหทราบถึงเหตุผลวาทําไมถึงมีการตรวจรับที่ดินกอนที่จะมีการโอนที่ดินมาเปนของ อบต.
ซึ่งโดยปกติของการจัดซื้อพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับจะทําการตรวจรับพัสดุก็ตอเมื่อผูขายไดสงมอบ
พัสดุนั้นใหกับผูซื้อแลว และกรรมการพัสดุ ไดรับทราบถึงการที่ อบต. ไดมีการทําสัญญาจะซื้อจะขายกับ
เจาของที่ดินไวหรือไม ซึ่งสัญญาดังกลาวเปนเงื่อนไขหนึ่งในการตรวจรับพัสดุ(ที่ดิน) ดังกลาว
3. กรณี การเบิ กจ ายเงิ น ให คณะกรรมการสอบสวน สอบสวนนายมนตรี พรมศิ ลา
เพิ ่ ม เติ ม กรณี ที ่ น างกวิ น นาถ รั ต นพงศ หั ว หน า ส ว นการคลั ง ให ถ อ ยคํ า ว า ในวั น โอนที่ ดิ น ได ไ ป
สํานักงานที่ดินกับนายมนตรี พรมศิลา นายก อบต.พงศประศาสน เพื่อทําการโอนที่ดิน แตตนเองไดขอ
กลับกอน เมื่อไดรับแจงจากนายมนตรี พรมศิลา วาที่ดินไดมีการโอนแลวตนเองจึงไดจายเงินใหกับผูขายไป
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แตภายหลังปรากฏวาในวั นที่มีการจายเงินที่ดิ นยังไมไดโอนมาเปนกรรมสิ ทธิ์ของ อบต. โดยมี การโอนที่ดิ น
หลังจากไดมีการจายเงินใหกับผูขายแลวเปนเวลา 22 วัน จึงขอทราบขอเท็จจริงจากนายมนตรี พรมศิลา
วาทําไมในวันที่ไปโอนที่ดินครั้งแรก จึงไมมีการโอน แลวทําไมถึงแจงหัวหนาสวนการคลั งวาที่ดินได
โอนแลว และหลังจากที่ไดมีการจายเงินไปแลว ทําไมผูรับผิดชอบจึงไมมีการติดตามขอสัญญาซื้อขาย
และโฉนดที่ดินมาทําการเก็บรักษาปลอยใหเวลาผานไปถึง ๒๒ วัน จึงทราบวาที่ดินยังไมมีการโอน
ทั้งนี้ นายทรงพล ศรีแกว ไดมีขอสังเกตเพิ่มเติมวาสําหรับการจายเงินซึ่ง สตง. ตั้งขอ
กลาวหาวามีการจายเงินเพื่อเอื้อประโยชนใหกับผูขาย ถาผูจายเงินไดเรียกเอกสารการโอนที่ดินมาเพื่อ
ประกอบฎีกาการเบิกจายในวันที่จายเงิน โดยที่ดินไดมีการโอนกันแลวผูขายจะตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
ดวย แตเมื่ อไมมีการเรียกหลักฐานการโอนมาประกอบในวัน จายเงิน ประกอบกับในวันจ ายเงิ นไม มี
การโอนที่ดิน และมีการโอนกันในภายหลังหลังจากที่ดินที่ไดมาครบ 5 ปแลว ผูขายจึงไมตองเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ดังนั้น ขอกลาวหาที่วาเอื้อประโยชนใหกับผูขายจะเกี่ยวของกับผูจายเงินหรือไม ถาจะเอื้อ
ประโยชนใหกับผูขายผูจายเงินก็ตองไปจายเมื่อที่ดินที่ไดมาครบ 5 ป แลว ดังนั้น ผูจายเงินจึงนาจะไม
ทราบถึงการที่ผูขายตองเสียภาษีดังกลาว
มติที่ประชุม
เห็นชอบให กําหนดประเด็ นใหคณะกรรมการสอบสวนทํ าการสอบสวนเพิ่ มเติม ใน
ประเด็นขางตน ทั้งนี้หากมีประเด็นคําถามที่ตอเนื่องกันที่สมควรตองทราบใหคณะกรรมการสอบสวน
สอบสวนเพิ่มเติมมาในคราวเดียวกันดวย
2. ผลการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยนายสุรพงษ ฑีฆะบุตร ตําแหนง คนงานทั่วไป
สังกัด อบต.หินเหล็กไฟ
ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามสํานวนการสอบสวน
อบต.หิน เหล็กไฟ ได มอบหมายใหหั ว หนาสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ตรวจสอบข อ เท็ จ จริ งเนื่ องจากมี พนัก งานประจํา รถบรรทุ กขยะไดห ยุ ดงานพร อมกัน 2 คน ทํ าให
พนักงานที่เหลือไมสามารถออกปฏิบัติงานได โดยผลการตรวจสอบขอเท็จจริงปรากฏวา นายอริชัย หลัมรําไป
ตําแหนงคนงานทั่วไป ไดรับอนุญาตใหลาหยุดงานในวันที่ 19 เมษายน 2555 เนื่องจากปวดกลามเนื้อขา
สวน นายสุรพงษ ฑีฆะบุตร ตําแหนง คนงานทั่วไป ซึ่งไดหยุดงานตั้งแตวันที่ 17-19 เมษายน 2555
ไมไดรับอนุญาตใหลาหยุดงาน กรณีจึงมีเจตนาละทิ้งหนาที่ราชการ ทําใหมีคนงานประจํารถบรรทุกขยะ
ไมเพียงพอที่จะปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบานเรือนของประชาชนไดในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕
โดยไมมีเหตุอันควร
จากขอเท็จจริงที่ปรากฏวานายสุรพงษ ฑีฆะบุตร ขาดงานไปโดยปรากฏวา
ไมมีการลาตอบังคับบัญชาแตอยางใด การกระทําดังกลาวมีเจตนาไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
ซึ่งสั่งในหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ จากพฤติการณดังกลาวเปนการ
กระทําผิดวินัยขอ ๙ (๑) ฐานขัดคําสั่งผูบังคับบัญชา และขอ ๑๐ วรรคหนึ่ง ฐานละทิ้งหนาที่ราชการ
แหงประกาศ ก.อบต.จังหวัด เปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง เห็นควรลงโทษภาคทัณฑ
นายกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ พิจารณาผลการสอบสวนแลวเห็นวา
เปนการกระทําผิดวินัยไมรายแรงจึงสั่งลงโทษภาคทัณฑ

หนา ๓๒ จาก 44

- ๓๓ -

ขอระเบียบ/กฎหมาย
1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขัน ธ
เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๔๘ วรรคแรก พนักงานจางตองรักษาวินัยโดยเครงครัดตามที่กําหนดไว
เปนขอหาม และขอปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจาก
ราชการ การอุทธรณและการรองทุกข ของพนักงานสวนตําบลตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลที่
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนดไว
พนักงานจางผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานจาง
ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัยจะตองไดรับโทษทางวินัย ซึ่งมี ๔ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ
(๒) ตัดคาตอบแทน
(๓) ลดขั้นเงินคาตอบแทน
(๔) ไลออก
๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสว นตํา บลจัง หวัด ประจวบคีรีขัน ธ
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559
ข อ 13 วรรคแรก พนั ก งานส ว นตํ า บลต อ งปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของ
ผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืน
หรือหลีเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรักษา
ประโยชนของทางราชการ จะเสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ได
และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตอง
ปฏิบัติตาม
ขอ ๑4 พนักงานสวนตําบลตองปฏิบัติราชการ โดยมิใหเปนการกระทําการ
ขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเปนผูสั่งใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปน
พิเศษชั่วครั้งคราว
3. แนวทางการลงโทษขา ราชการพลเรือ น ตาม พ.ร.บ.ระเบีย บ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ลักษณะความผิด “ละทิ้งหนาที่ราชการ” โดยไมเปนเหตุใหเสียหายแก
ราชการอยางรายแรง โทษขั้นต่ํา ภาคทัณฑ ขั้นสูง ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
ความเห็นคณะอนุกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาจากพยานหลักฐานที่เกี่ยวของแลวปรากฏขอเท็จจริง
และพยานหลักฐานรับฟงเปนยุติไดวา การกระทําของผูถูกกลาวหา เปนการกระทําความผิดวินัย และ
เป น กรณี ที่ ผู ถู ก กล า วหาได ก ระทํ า ความผิ ด ครบองค ป ระกอบความผิด วิ นั ย อย า งไมร า ยแรง อี ก ทั้ ง
ขอเท็จจริงที่ไดจากการสอบสวนฯ ของคณะกรรมการฯ ประกอบกับพยานหลักฐานที่ปรากฏเปนไปตาม
ขอกลาวหาทุกประการ ดังนั้น การพิจารณาลงโทษภาคทัณฑ ถูกตองตามหลักเกณฑแลว จึงมีความ
เหมาะสมแลว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบการลงโทษภาคทั ณ ฑ ข อง อบต.หิ น เหล็ ก ไฟ มี ค วามถู ก ต อ งและ
เหมาะสมแลว
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3. ผลการพิจ ารณาการดํา เนิน การทางวินัย นางสาวนวลละออ เอมโอษฐ
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 4 สังกัด อบต.ปราณบุรี
ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามสํานวนการสอบสวน
อบต.ปราณบุ รี ได มี คํ าสั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนความผิ ดทางวิ นั ย
นางสาวนวลละออ เอมโอษฐ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 4 ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรง
กรณีขาดราชการติดตอกัน 14 วัน โดยมูลเหตุเกิดจากผูถูกกลาวหาไมมาปฏิบัติราชการตั้งแตวันที่ 11-24
มกราคม 2556 โดยยื่นใบลากิจตอผูบังคับบัญชาและใหเหตุผลวามีความจําเปนในเรื่องการค้ําประกันเงินกู
โดยผู บั งคั บบั ญชาไม อนุ ญาตเนื่ องจากไม ยื่ นใบลาล วงหน า และเป นการลาโดยไม มี เหตุ ผลอั นสมควร
ผู ถู กกล าวหาได ให ถ อยคํ ารั บสารภาพตามข อกล าวหาโดยไม ได ให เหตุ ผลไว แต อย างใด คณะกรรมการ
สอบสวนพิ จารณาแล ว เห็ น ว าเป น ความผิ ด วิ นั ยฐานละทิ้ งหน าที่ ร าชการตามข อ 13 แห งประกาศ
ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ
การอุ ทธรณ และการร องทุ กข ลงวั นที่ 3 มกราคม 2545 เป นความผิ ดวิ นั ยไม ร ายแรง ควรลงโทษ
ตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 1 เดือน
นายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี พิจารณาแลวเห็นชอบดวยจึงมีคําสั่งลงโทษ
ตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 1 เดือน
ขอระเบียบ/กฎหมาย
1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด ประจวบคีรีขัน ธ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559
ขอ ๑7 วรรคแรก พนักงานสวนตําบลตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการจะ
ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได
2. แนวทางการลงโทษขาราชการพลเรือน ตาม พ.ร.บ.ระเบียบขา ราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535
ลักษณะความผิด “ละทิ้งหนาที่ราชการ” โดยไมเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ
อยางรายแรง โทษขั้นต่ํา ภาคทัณฑ ขั้นสูง ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
ความเห็นคณะอนุกรรมการ
คณะอนุ ก รรมการฯ พิ จ ารณาจากพยานหลั กฐานที่ เกี่ ยวข องแล วปรากฏ
ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานรับฟงเปนยุติไดวา การกระทําของผูถูกกลาวหา เปนการกระทําความผิดวินัย
และเปนกรณีที่ผูถูกกลาวหาไดกระทําความผิดครบองคประกอบความผิดวินัยอยางไมรายแรง อีกทั้งขอเท็จจริง
ที่ไดจากการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ประกอบกับ พฤติการณของผูถูกกลาวหาไดรับสารภาพวา
ไมไดมาปฏิบัติราชการจริง และพยานหลักฐานที่ปรากฏเปนไปตามขอกลาวหาทุกประการ การพิจารณา
ลงโทษ ตัดเงินเดือน ๕% เปนเวลา ๑ เดือน จึงถูกตองเหมาะสมและเปนธรรมแลว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบการลงโทษตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 1 เดือนของ อบต.ปราณบุรี
มีความถูกตองและเหมาะสมแลว
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4. ผลการพิจ ารณาการดํา เนิน การทางวิน ัย นายอภิน ัน ท ธนาปารัช ตก ุล
พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป สังกัด อบต.หวยยาง
ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามสํานวนการสอบสวน
มูลกรณีเกิดจากเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ผูถูกกลาวหาไดมาปฏิบัติงาน
ที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลห ว ยยาง โดยลงชื่ อ ในสมุ ด ลงเวลาการปฏิ บั ติ ง านของข า ราชการใน
เวลา ๑๐.๐๑ น. ซึ่ งผู ถูกกล า วหา ทราบอยูแลว วาเวลาเขาปฏิบัติร าชการขององคการบริห ารสว น
ตําบลหวยยาง นั้น ตองมาลงชื่อในสมุดลงเวลาการปฏิบัติงานของขาราชการกอนเวลา ๐๘.๓๐ น.
โดยผูถูกกลาวหาชี้แจงวาดวยตนเองหาอาชีพเสริมหลังจากเวลางานปกติ และในคืนวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖
มีงานเสริมรายได จนดึก จึงมีเวลาพักผ อนไมเ พีย งพอ เลยทํ าใหในวัน ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ จึ งมา
ปฏิบัติงานชา โดยกอนหนานี้ ผูถูกกล าวหาไดมาปฏิบัติชา นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง
ไดทําบันทึกวากลาวตักเตือนผูถูกกลาวหาเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ แลว นายกองคการบริหาร
สวนตําบลหวยยาง จึงมอบหมายใหปลัด อบต. ตรวจสอบขอเท็จจริง
ผลการตรวจสอบขอเท็จจริงปรากฏวาผูถูกกลาวหา เคยมาปฏิบัติงานราชการ
ชากวาเวลาที่ทางราชการกําหนด และนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไดทําบันทึกวากลาว
ตักเตือน เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ แลวครั้งหนึ่ง แตผูถูกกลาวหายังคงมาปฏิบัติงานราชการชากวา
เวลาที่ทางราชการกําหนดซ้ําอีก การกระทําผิดของผูถูกกลาวหาถือวาเปนการกระทําผิดวินัยฐานไมอุทิศเวลา
ของตนใหแกราชการ แตไมไดละทิ้งหรือทอดทิ้งราชการจนเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง ตาม
ขอ ๔๘ ของประกาศคณะกรรมการพนัก งานสว นตํ า บลจัง หวัด ประจวบคีร ีขัน ธ เรื่อ ง หลักเกณฑ
เกี่ยวกับพนักงานจาง ประกอบกับ ขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ
การอุทธรณและการรองทุ กขจึงถือวาเปนความผิดวิ นัยอย างไมร ายแรง เพราะไม ไดทําใหราชการเสียหาย
อยางรายแรง ควรลงโทษสถานเบา คือภาคทัณฑหรือตัดเงินคาตอบแทนครั้งหนึ่งไมเกิน ๕% และเปนเวลา
ไมเกินสามเดือน
นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง รับทราบรายงานการสอบขอเท็จจริง
แลวไดมีคําสั่งลงโทษผูถูกกลาวหา โดยตัดเงินคาตอบแทน ๒๐ % เปนเวลาหนึ่งเดือน
ขอกฎหมาย
1. ประกาศคณะกรรมการพนัก งานสว นตํา บลจัง หวัด ประจวบคีรีขัน ธ
เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547
ขอ ๔๘ วรรคแรก พนักงานจางตองรักษาวินัยโดยเครงครัดตามที่กําหนดไวเปน
ขอหาม และขอปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ
การอุ ทธรณ และการร องทุ กข ของพนักงานส วนตํ าบลตามประกาศคณะกรรมการพนั กงานส วนตํ าบลที่
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนดไว
พนักงานจางผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานจางผู
นั้นเปนผูกระทําผิดวินัยจะตองไดรับโทษทางวินัย ซึ่งมี ๔ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ
(๒) ตัดคาตอบแทน
(๓) ลดขั้นเงินคาตอบแทน
(๔) ไลออก
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ขอ ๕๑ ในกรณีที่ปรากฏวาพนักงานจางกระทําความผิดวินัยไมรายแรง ใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลหรือผูบังคับบัญชาของพนักงานจางที่ไดรับมอบหมาย สอบสวนใหไดความจริงและ
ยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร
กรณีที่ผลการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ปรากฏวาพนักงานจางผูนั้นกระทําผิดวินัย
อย างไม รายแรงใหนายกองคการบริ หารส วนตํ าบลหรือผู บังคั บบั ญชาของพนั กงานจางที่ได รั บมอบหมาย
พิจารณาสั่งลงโทษพนักงานจางผูนั้น ในสถานโทษและอัตราโทษ ดังนี้
(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล สั่งลงโทษภาคทัณฑ หรือตัดเงินคาตอบแทน
ครั้งหนึ่งไมเกิน ๕% และเปนเวลาไมเกินสามเดือน หรือลดขั้นเงินคาตอบแทนครั้งหนึ่งไมเกินหนึ่งขั้น ฯลฯ
ความเห็นคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นวา การที่นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง
กําหนดโทษและการลงโทษตัดเงินคาตอบแทน ๒๐% ไมเปนไปตามประกาศหลักเกณฑพนักงานจาง ขอ ๕๑ (1)
ที่กําหนดใหสามารถลงโทษตัดเงินคาตอบแทนครั้งหนึ่งไมเกิน ๕% เปนเวลาไมเกินสามเดือน การลงโทษตัดเงิน
คาตอบแทน ๒๐% จึงไมเปนไปตามประกาศหลักเกณฑดังกลาว จึงเห็นควรใหนายก อบต.หวยยาง แกไขคําสั่ง
โดยกําหนดโทษและลงโทษใหเปนไปตามประกาศหลักเกณฑตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบให นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง แกไขคําสั่งลงโทษผูถูก
กลาวหา โดยกําหนดโทษและลงโทษใหเปนไปตามประกาศหลักเกณฑพนักงานจาง ขอ 51 (1)
๔.12 เรื่อง การปรับปรุงคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรอง
ทุกขของพนักงานสวนตําบล
ตนเรื่อง
ตามที่ ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อ
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 ไดมีมติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการอุทธรณและการรองทุกข
ของพนักงานสวนตําบล ประกอบดวย
๑) รองผูวาราชการจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัด
ประธานอนุกรรมการ
มอบหมายใหรับผิดชอบงาน ก.ท.จ.
๒) เจาพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ
อนุกรรมการ
3) นายเกียง กิตติพงศธนกิจ นายก อบต.กําเนิดนพคุณ อนุกรรมการ
4) พ.อ.อ.ปกรณ ถิ่นประชา ปลัด อบต.ทองมงคล
อนุกรรมการ
5) นายชูชีพ คงอภิรักษ
ผูทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
6) นายจรูญ รัตนเมตตา
ผูทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
7) นางสาวนันธิดา สวางรัตน นิติกรปฏิบัติการ
เลขานุการ
8) นายธีระพร บัวแกว
นสถ.ปก.
ผูชวยเลขานุการ
9) นายปรมัตถ ธรรมวินัยสถิต นสถ.ปก.
ผูชวยเลขานุการ
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ขอเท็จจริง
เนื่ อ งจากผูช ว ยเลขานุ ก ารทั้ ง สองคน ได ขอลาออกจากราชการเพื่ อไปรั บ
ราชการในสังกัดอื่น จึงทําใหคําสั่งไมเปนปจจุบัน
ขอระเบียบ
1. ประกาศคณะกรรมการพนัก งานส วนตํา บลจัง หวั ด ประจวบคี รีขั น ธ
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการอุทธรณและการรองทุกข ลงวันที่ 28 มกราคม 2559
ขอ ๙ การอุทธรณคําสั่งตามขอ ๕ ใหอุทธรณตอคณะกรรมการพนักงานสวน
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
การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข ตามวรรคหนึ่ง ใหนํา
ขอ ๘๕ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา ของประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน และการ
ลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕9 มาใชบังคับโดยอนุโลม
2. ประกาศคณะกรรมการพนั กงานสว นตํา บลจั ง หวั ด ประจวบคีรี ขั น ธ
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ 28
มกราคม 2559
ขอ ๘๕ ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนที่แตงตั้งตามขอ ๒๖ วรรคหก หรือ
นายกองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณี เห็นวาพนักงานสวนตําบลผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
สมควรลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลเพื่อสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจาก
ราชการซึ่งผูนั้นสังกัดอยูพิจารณาทําความเห็นเสนอ ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการ
พิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลงโทษต่ํากวาปลดออกจากราชการ และเมื่อคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลมีมติเปนประการใด ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
ผูใดถูกลงโทษปลดออกตามขอนี้ ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาผูนั้น
ลาออกจากราชการ
พิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง
ตองไม เป นกรรมการในคณะกรรมการพนั กงานส วนตําบล หรือคณะอนุ กรรมการพิ จารณาอุทธรณ และ
รองทุกข ตามขอ ๙ วรรคสาม ของประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขในการอุทธรณและการรองทุกข
พ.ศ. ๒๕๕9 และใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลแตงตั้งจากบุคคลดังตอไปนี้
(๑) รองผูวา ราชการจัง หวัด หรือหั ว หนา สว นราชการประจําจัง หวัด ที่
ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปนประธาน
(๒) นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานของรัฐที่ปฏิบัติ
หนาที่ในจังหวัดจํานวนหนึ่งคน
(๓) ผูแทนองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด ซึ่งประกอบดวยนายกองคการ
บริหารสวนตําบลจํานวนหนึ่งคน และพนักงานสวนตําบลจํานวนหนึ่งคน
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(๔) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ ห ารงานบุ ค คลส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ จํ า นวนสองคน ซึ่ ง เป น ผู มี ค วามรู ความสามารถ
ประสบการณดานการบริหารงานบุคคล หรือดานการดําเนินการทางวินัย
(๕) ขาราชการสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในจังหวัด จํานวนหนึ่งคน
เปนเลขานุการ
การแต ง ตั้ ง และการให พ น จากตํ า แหน ง ให เ ป น ไปตามมติ ค ณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล
คณะกรรมการพนั ก งานส ว นตํ า บล อาจแต งตั้ งหรื อมอบหมายเลขานุ การ
กรรมการสอบสวนใหเปนผูนําเสนอรายงานการดําเนินการทางวินัยในการประชุมของคณะอนุกรรมการ
หรือของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได แตหามมิใหผูนั้นพิจารณา
หรือแสดงความเห็นในการประชุม
กรณีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลมีมติแลว แตยังมิไดมีการปฏิบัติตามมติ
ผู จ ะถู ก ลงโทษได โ อนไปสั ง กั ด ใหม ให คณะกรรมการพนั กงานส ว นตํ าบลสั งกั ด เดิ ม ส ง รายงานการ
ดําเนินการทางวินัยพรอมมติไปยังคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นสังกัดใหมเพื่อ
พิจ ารณาดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยไมตองสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทาง
วินัยและการใหออกจากราชการสังกัดใหมพิจารณาทําความเห็นเสนออีก
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 6 กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(1) สัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ
(3) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(4) ไม เ ป น พนั ก งานหรื อ ลู ก จ า งของหน ว ยราชการ หน ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(6) ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(7) ไมเปนเจาหนาที่หรือผูมีตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง
บุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบานในเขตจังหวัดนั้นเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งป นับถึงวันที่ไดรับการเสนอชื่อ
ความเห็น
ฝายเลขาฯ พิจารณาแลวเพื่อใหคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ
และรองทุกขเปนปจจุบัน จึงเห็นควรปรับปรุงคําสั่งโดยแตงตั้งใหนายศุภชัย หมีนสัน นักสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ เปนผูชวยเลขานุการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่ฝายเลขาฯ เสนอ
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๔.13 เรื่องการแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัย
และการใหออกจากราชการ
ตนเรื่อง
ตามที่ ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อ
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 ไดมีมติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและ
การใหออกจากราชการของพนักงานสวนตําบล ประกอบดวย
๑) แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
ประธาน
2) นายอําเภอกุยบุรี
อนุกรรมการ
3) นายชออม ทองเงิน
นายก อบต.หวยทราย อนุกรรมการ
4) นายเมธา ศักดิ์เกิด
ปลัด อบต.เกาะหลัก อนุกรรมการ
5) นายพะเยาว ประสิทธิพร ผูทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
6) นายฉลาด สุวรรณพงศ
ผูทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
7) นางสาวนันธิดา สวางรัตน นิติกรปฏิบัติการ
เลขานุการ
8) นายธีระพร บัวแกว
นสถ.ปก.
ผูชวยเลขานุการ
9) นายปรมัตถ ธรรมวินัยสถิต นสถ.ปก.
ผูชวยเลขานุการ
ขอเท็จจริง
เนื่ อ งจากผู ช ว ยเลขานุ ก ารทั้ ง สองคน ได ขอลาออกจากราชการเพื่ อไปรั บ
ราชการในสังกัดอื่น จึงทําใหคําสั่งไมเปนปจจุบัน
ขอระเบียบ
1. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส วนตํ า บลจั งหวั ด ประจวบคีรี ขั น ธ
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ 28
มกราคม 2559
ขอ ๘๕ ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนที่แตงตั้งตามขอ ๒๖ วรรคหก หรือ
นายกองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณี เห็นวาพนักงานสวนตําบลผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
สมควรลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลเพื่อสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจาก
ราชการซึ่งผูนั้นสังกัดอยูพิจารณาทําความเห็นเสนอ ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการ
พิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลงโทษต่ํากวาปลดออกจากราชการ และเมื่อคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลมีมติเปนประการใด ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
ผูใดถู กลงโทษปลดออกตามขอนี้ ให มีสิทธิ ไดรับ บําเหน็จบํ านาญเสมื อนว า
ผูนั้นลาออกจากราชการ
พิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง
ตองไม เป นกรรมการในคณะกรรมการพนั กงานสวนตํ าบล หรื อคณะอนุ กรรมการพิ จารณาอุ ทธรณ และ
รองทุกข ตามขอ ๙ วรรคสาม ของประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขในการอุทธรณและการรองทุกข
พ.ศ. ๒๕๕9 และใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลแตงตั้งจากบุคคลดังตอไปนี้
หนา ๓๙ จาก 44

- ๔๐ -

(๑) รองผูวา ราชการจัง หวัด หรือหั ว หนา สว นราชการประจําจัง หวัด ที่
ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปนประธาน
(๒) นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานของรัฐที่ปฏิบัติ
หนาที่ในจังหวัดจํานวนหนึ่งคน
(๓) ผูแทนองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด ซึ่งประกอบดวยนายกองคการ
บริหารสวนตําบลจํานวนหนึ่งคน และพนักงานสวนตําบลจํานวนหนึ่งคน
(๔) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ ห ารงานบุ ค คลส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ จํ า นวนสองคน ซึ่ ง เป น ผู มี ค วามรู ความสามารถ
ประสบการณดานการบริหารงานบุคคล หรือดานการดําเนินการทางวินัย
เปนเลขานุการ
พนักงานสวนตําบล

(๕) ขาราชการสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในจังหวัด จํานวนหนึ่งคน
การแต ง ตั้ ง และการให พ น จากตํ า แหน ง ให เ ป น ไปตามมติ ค ณะกรรมการ

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล อาจแตงตั้งหรือมอบหมาย เ ล ข า นุ ก า ร
กรรมการสอบสวนใหเปนผูนําเสนอรายงานการดําเนินการทางวินัยในการประชุมของคณะอนุกรรมการ
หรือของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได แตหามมิใหผู นั้นพิจารณาหรือ
แสดงความเห็นในการประชุม
กรณีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลมีมติแลว แตยังมิไดมีการปฏิบัติตามมติ
ผู จ ะถู ก ลงโทษได โ อนไปสั ง กั ด ใหม ให คณะกรรมการพนั กงานส ว นตํ าบลสั งกั ด เดิ ม ส ง รายงานการ
ดําเนินการทางวินัยพรอมมติไปยังคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นสังกัดใหมเพื่อ
พิจ ารณาดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยไมตองสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทาง
วินัยและการใหออกจากราชการสังกัดใหมพิจารณาทําความเห็นเสนออีก
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ดังตอไปนี้

มาตรา 6 กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

(1) สัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ
(3) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(4) ไม เ ป น พนั ก งานหรื อ ลู ก จ า งของหน ว ยราชการ หน ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(6) ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(7) ไมเปนเจาหนาที่หรือผูมีตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง
บุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบานในเขตจังหวัดนั้นเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งป นับถึงวันที่ไดรับการเสนอชื่อ
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ความเห็น
ฝ ายเลขาฯ พิ จารณาแล วเพื่ อให คํ าสั่ งแต งตั้ งคณะอนุ กรรมการพิ จารณาการ
ดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการเปนปจจุบัน จึงเห็นควรปรับปรุงคําสั่งโดยแตงตั้งให
นายศุภชัย หมีนสัน นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ เปนผูชวยเลขานุการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่ฝายเลขาฯ เสนอ
4.14 พนักงานสวนตําบลรองทุกขขอใหแกไขการปฏิบัติที่ไมถูกตอง
นางสุทธิกานต พุมจันทร ปลัด อบต.หนองพลับ รองทุกขขอใหแกไขการปฏิบัติ
ที่ไมถูกตองของนายก อบต.หนองพลับ กรณีรายงานขอความเห็นชอบในการแตงตั้งใหผูรองกลับ คืน
สู  ส ถานภาพในตํ า แหน ง เดิ ม ในตํ า แหนง บุค ลากร 6 ว เนื ่อ งจากผู ร อ งไดเ ขา สู ตํ า แหนง
รองปลัดเทศบาล ระดับ 6 เทศบาลตําบลดอนโมง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่ 15
กั น ยายน 2554 ไม ถูกต องเนื่ องจากเทศบาลตําบลดอนโมง เปน เทศบาลขนาดกลาง(เดิม) ที่ตาม
โครงสรางเทศบาลเมื่อตําแหนงปลัดเทศบาลวาง ใหปรับตําแหนงเปน ระดับ 8 และรองปลัดเทศบาล
เปนระดับ 7 แตเทศบาลตําบลดอนโมง ไมไดปรับตําแหนงปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาลไปตาม
โครงสราง ก.ท. จึงถือวาเปนการสรรหาที่บกพรองในสาระสําคัญ ผูไดรับการคัดเลือกจึงเปนการเขา
สูตําแหนงที่ไมถูกตอง กอนผูรองจะโอนมาดํารงตําแหนงรองปลัด อบต.หนองพลับ และไดรับการเลื่อนระดับ
ขึ้ นดํ ารงตํ าแหน งปลั ด อบต.หนองพลั บ ถึ งป จจุ บั น โดยผู ร องเห็ นว าการเข าสู ตํ าแหน งรองปลั ดเทศบาล
ตําบลดอนโมงของตนเอง เปนไปโดยถูกตองแลว
ขอระเบียบ กฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขในการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕9
ขอ ๒๗ พนักงานสวนตําบลผูใดเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตน
โดยไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมายหรือปฏิบัติใหเกิดความคับของใจตอตน หรือมี
กรณีที่ไมอาจยื่นอุทธรณตามหมวด ๒ ผูนั้นมีสิทธิรองทุกขได โดยใหรองทุกขภายในสามสิบวันนับแตวัน
ทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข
การรองทุกขตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชา
อื่นที่มิใชนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหรองทุกขตอนายกองคการบริหารสวนตําบล หากผูรองทุกข
ไมไดรับคําชี้แจงจากนายกองคการบริหารสวนตําบลภายในสิบหาวัน หรือไดรับคําชี้แจงไมเปนที่พอใจ
ใหดําเนินการตามวรรคสาม
การรองทุกขกรณีนายกองคการบริหารสวนตําบลไมดําเนินการตามวรรคสอง หรือ
กรณี เ หตุ แ ห ง การร อ งทุ ก ข เ กิ ด จากนายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ให ร อ งทุ ก ข ต อ คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล เพื่อสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข ตามขอ ๙ พิจารณา
ทําความเห็นเสนอ และคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลตองพิจารณาวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่เลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลไดรับเรื่องรองทุกข เมื่อคณะกรรมการพนักงาน
ส ว นตํ า บลมี มติ เ ป น ประการใด ใหน ายกองค การบริ ห ารสว นตํา บลสั่งหรือ ปฏิบั ติใ หเป น ไปตามนั้ น
โดยพลัน มติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลใหถือเปนที่สุด
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ขอพิจารณา/ขอเสนอ
ฝายเลขานุการ ฯ พิจารณาแลวเห็นควรส งเรื่ องใหคณะอนุกรรมการพิจ ารณา
อุทธรณและรองทุกขทําความเห็นเสนอ ก.อบต.จังหวัด พิจารณาตอไป อนึ่ง กรณีนายก อบต.หนองพลับ
ขอความเห็ น ชอบแต งตั้ งผู ร องกลั บ สูตํา แหนงเดิม ฝายเลขานุการ ไดห ารือขั้ น ตอนแนวทางปฏิบั ติ
ที่ถูกตองไปยัง ก.อบต. ซึ่งผลการหารือเปนประการใด จะไดเสนอ ก.อบต.จังหวัดพิจารณาตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบ
มติที่ประชุม
4.15 การขอทบทวนมติ ก.อบต.จังหวัด
ตนเรื่อง
ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2560
ไดพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยนายสรวุฒิ นาวาทอง ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย เมื่อครั้งดํารงตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 4
อบต.หวยทราย กรณียืมเงินคาลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด
แลวไมนําไปจายภายในกําหนดเวลา อบต.หวยทราย ตองมีการทวงถามเพื่อใหนําใบเสร็จรับเงินมาสงใช
เงินยืม โดย ก.อบต. พิจารณาเห็นวาคําสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น สูงไปไมเหมาะสมกับความผิด
เนื่องจากในภายหลังผูถูกกลาวหาก็ไดนําใบเสร็จรับเงินมาสงใชเงินยืมแลวจึงไมมีความเสียหายเกิดขึ้นกับ
ทาง อบต. ที่ประชุมเสียงสวนใหญจึงใหลดโทษลงเปนตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 1 เดือน
ขอเท็จจริง
1. อบต.หวยทราย มีหนังสือขอให ก.อบต.จังหวัด ทบทวนมติเนื่องจากเห็นวา
พฤติกรรมของผูถูกกลาวหามีเจตนาไมปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย เปนการกระทําผิดวินัยทางการคลัง
สงผลใหทางราชการไดรับความเสียหาย การที่ อบต.หวยทราย ไดพิจารณาลงโทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
ถือวาเหมาะสมแลว เพราะพฤติกรรมของผูถูกกลาวหาที่ไดรับสารภาพ และอบต.ไดมีคําสั่งลงโทษแลว
ในภายหลั งได มีการยืมเงิน เปน ค าลงทะเบีย นแตก็ยังไมสงคืน ภายในกําหนดเวลาอีกเชน กัน ทั้งที่ได
สารภาพยอมรับผิดทุกประการและมีคํามั่นสัญญาวาจะไมกระทําเชนนั้นอีก แตยังปรากฏการกระทําผิด
เชนเดิมอีก (รายละเอียดตามแนบ)
2. นายสรวุฒิ นาวาทอง ยื่น หนังสือแสดงความประสงคในการรับ โทษลดขั้น
เงินเดือน 1 ขั้น มติ ก.อบต.จังหวัด ที่ใหลดโทษเปนตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 1 เดือน สวนตัวมองวา
เบาไปกวาความผิดที่ไดกระทําไป จึงขอใหมีการทบทวนมติ ดังกลาว
ขอระเบียบ/กฎหมาย
1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๙
ข อ ๘๔ พนัก งานส ว นตํ า บลผู ใ ดกระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย า งไม ร า ยแรง ให น ายก
องค การบริ ห ารส ว นตํ า บลสั่ งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณี ให
เหมาะสมกับความผิด ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการ
ลงโทษภาคทั ณฑใหใชเ ฉพาะกรณี กระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอนซึ่งยังไมถึงกับ
จะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน
ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยวา
กลาวตักเตือนเปนหนังสือก็ได
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กรณีการกระทําในเรื่องเดียวกัน แตเปนความผิดวินัยหลายฐานความผิด ใหสั่ง
ลงโทษในสถานโทษที่หนักที่สุดเพียงสถานเดียวแหงการกระทํานั้น
นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลมี อํ า นาจลงโทษตั ด เงิ น เดื อ น และลดขั้ น
เงินเดือนพนักงานสวนตําบลตามวรรคหนึ่งได ดังนี้
(๑) ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกิน ๕ % และเปนเวลาไมเกิน ๓ เดือน
(๒) ลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกินหนึ่งขั้น
ขอ ๘๗ เมื่อนายกองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการทางวินัยแกพนักงาน
สวนตําบล โดยสั่งลงโทษ หรืองดโทษ ตามขอ ๘๔ หรือสั่งยุติเรื่องแกพนักงานสวนตําบลผูใดแลว ให
รายงานไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเพื่อสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการ
ทางวินัยและการใหออกจากราชการตามขอ ๘๕ วรรคสาม ทําความเห็นเสนอ และคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลตองพิจารณามีมติใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่เลขานุการคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลไดรับรายงานการดําเนินการทางวินัยจากนายกองคการบริหารสวนตําบล
ในกรณีมีเหตุผลความจําเปนซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทาง
วินัยและการใหออกจากราชการ และคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ไมอาจพิจารณามีมติใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหขยายระยะเวลาไดไมเกินสองครั้ง ๆ ละไมเกินสามสิบวัน แตตอง
บันทึกเหตุนั้นไวในรายงานการประชุมดวย
คณะกรรมการพนั ก งานส ว นตํ า บลอาจมี ม ติ ใ นคราวเดี ย วให เ ลขานุ ก าร
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลสงรายงานการดําเนินการทางวินัยไปใหคณะอนุกรรมการพิจารณา
การดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการพิจารณาทําความเห็นเสนอกอนการพิจารณาและมีมติ
ของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลก็ได
เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณาเห็นวาการลงโทษหรืองดโทษ
หรือสั่งยุติเรื่อง ตามวรรคหนึ่ง เปนการไมถูกตอง หรือไมเหมาะสม และมีมติเปนประการใด ใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
2. แนวทางการลงโทษขาราชการพลเรือน ตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2535
ลักษณะความผิด “ไมปฏิบัติหนาที่ราชการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง
ราชการ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาล” โทษขั้นต่ํา ภาคทัณฑ ขั้นสูง ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
กรณีเทียบเคียง “เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 5 ยืมเงินทดรองคาใชจายเพื่อ
จะเดินทางไปราชการตางจังหวัด แลวของดการเดินทาง เพราะราษฎรเดินประทวงและปดกั้นถนนกอน
และในวันจะออกเดินทางไปยังจังหวัดดังกลาว แลวไมคืนเงินยืมลาชาเปนเวลาหลายเดือน ไมเปนไป
ตามกําหนดเวลาและไมชี้แจงเหตุผลใหทราบ”
พ ฤ ติ ก า ร ณ เ ป น ก า ร ก ร ะ ทํ า ผิ ด วิ นั ย ต า ม ม า ต ร า 8 5 ว ร ร ค ห นึ่ ง
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
โทษ ตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 2 เดือน
ขอพิจารณา/ขอเสนอ
ฝายเลขานุการ ฯ พิจารณาแลวมีประเด็นที่ตองพิจารณาใน 2 ประเด็น คือการ
พิจ ารณาทางปกครองเพื ่อ จัด ใหม ีคํ า สั ่ง ตอ ไป โดยมติเ ห็น ชอบใหล งโทษโดยลดโทษจากลดขั ้น
เงินเดือน 1 ขั้น เปนตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 1 เดือน มีความถูกตองเหมาะสมไดมาตรฐานการ
ลงโทษกับความผิดหรือไม และการมีมติใหลงโทษดังกลาวถือวาถึงที่สุดในการพิจารณาทางปกครอง
เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครองตอไปแลวหรือไม
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ประเด็นที่ 1 การพิจารณามีมติใหลงโทษซึ่งเปนการพิจารณาทางปกครองเพื่อ
จัดใหมีคําสั่งทางปกครองตอไปนั้นมีมาตรฐานเหมาะสมกับฐานความผิดหรือไม
เมื่อพิจารณาเทียบเคียงแนวทางการลงโทษในกรณีนี้กับการลงโทษขาราชการ
พลเรือนกับ กรณีขา งตน แลว เห็น วาการกําหนดโทษตัดเงิน เดือน 5% เปน เวลา 1 เดือ น มีความ
เหมาะสมไดมาตรฐานตามแนวทางการลงโทษของขาราชการพลเรือนแลว
ประเด็ น ที่ 2 มติเห็น ชอบใหล งโทษโดยลดโทษดังกลาวถือวาเปน ที่สุดในการ
พิจารณาทางปกครองเพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครองตอไปแลวหรือไม
เมื่อพิจารณาขอ 87 วรรคสี่แหงประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน
และการลงโทษทางวินัย ซึ่งกําหนดวา “เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณาเห็นวาการลงโทษ
หรืองดโทษหรือสั่งยุติเรื่อง ตามวรรคหนึ่ง เปนการไมถูกตอง หรือไมเหมาะสม และมีมติเปนประการใด
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น” ดังนั้น มติ ก.อบต.จังหวัด จึงถือวา
เปนที่สุดในการพิจารณาทางปกครองแลว ผูรับมติจะตองสั่งหรือปฏิบัติในการจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง
ใหเปนไปตามนั้น
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการไดมีการพิจารณาโดยเห็นวาสามารถพิจารณาได ๒ แนวทาง คือ
แนวทางแรกหากเห็นวาการลงโทษดังกลาวมีความถูกตองเหมาะสมแลวก็ใหยืนยันมติเดิม หรือหากไม
ถู กต องเหมาะสมจะเปลี่ ย นแปลงโทษอย างไร และแนวทางที่ ๒ หากเห็ น วาการพิจ ารณามีมติของ
คณะกรรมการเปนการพิจารณาทางปกครองที่เปนที่สุดในการพิจารณาแลว นายก อบต. ตองสั่งหรือ
ปฏิบั ติให เ ป นไปตามมติ นั้ นกอน ตามนัยขอ 87 วรรคสี่แหงประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขในการ
สอบสวนและการลงโทษทางวินัย
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหแจง อบต.หวยทราย ใหสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมติ ก.อบต.จังหวัดกอน
ตามนัยขอ 87 วรรคสี่แหงประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ไมมี
ปดประชุม เวลา ๑3.25 น.
(ลงชื่อ) สารัฐ วงศเศรษฐโชติ ผูจดรายงานการประชุม
( นายสารัฐ วงศเศรษฐโชติ )
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
(ลงชื่อ)

ศราวุธ อินทะเสม ตรวจรายงานการประชุม
( นายศราวุธ อินทะเสม )
หัวหนากลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิ่น
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