รายงานการประชุม
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ครั้งที่ 9/๒๕60
เมื่อวันที่ 20 กันยายน ๒๕60 เวลา 13.3๐ น.
ณ หองประชุมเกาะหลัก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชั้น 5
…………………………..
ผูมาประชุม
๑. นายธีรพันธ นันทกิจ

รองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประธาน
รักษาราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๒. นายเอกสัน เหลาะหลง
(แทน) ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๓. นายบุญธรรม สมโลก
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๔. นายบุญชัย ศิวิลัย
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๕. นายตอพงศ หนูสง
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๖. นางอุไรวรรณ คูหพันธ
คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๗. นายอธิวัฒน พิสุทธิศิลป
ประธานสภาเทศบาลตําบลคลองวาฬ
๘. ร.ต.สมพร ทองสงา
ประธานสภาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ
๙. นายเกิดพงศ ทวีศักดิ์สมบูรณ นายกเทศมนตรีตําบลกําเนิดนพคุณ
๑๐. นายฐานันดร นิลดํา
ปลัดเทศบาลตําบลบานกรูด
๑๑. นายสุทธิพร เที่ยงธรรม
ปลัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ
๑๒. นายณัฏฐวุฒิ สมบูรณอยูกมล ผูทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายวรพงษ พูลลาภ
ผูทรงคุณวุฒิ
๑๔. นายวิวัฒน โชคกิจการ
ผูทรงคุณวุฒิ
๑๕. นายสนั่น รักษาชัฎ
ผูทรงคุณวุฒิ
๑๖. นายศาสตรา สุริยารังสรรค ผูทรงคุณวุฒิ
๑๗. นายศักดิ์ชัย กายเพชร
ผูทรงคุณวุฒิ
๑๘. นายธีรยุทธ สําราญทรัพย ทองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เลขานุการ
๑๙. นายศราวุธ อินทะเสม
หัวหนากลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม/ติดราชการ/ติดภารกิจ
1. นายชิตชัย จิวะตุวินันท
2. นางเนาวรัตน สิงหเล็ก
ผูเขารวมประชุม
- นายมีชัย นวลเพชร
เริ่มประชุมเวลา 13.๓๐ น.

นายกเทศมนตรีตําบลบางสะพานนอย
นักสงเสริมการปกครองทองถิน่ ชํานาญการ

ผูชวยเลขานุการ

นักสงเสริมการปกครองทองถิน่ ปฏิบัติการ กลุมงานมาตรฐานฯ

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
วันนี้ เปนการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 9/2560 เมื่อที่ประชุมพรอมครบองคประชุมแลว
ก็ขอเปดการประชุม เพื่อจะไดดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ฝายเลขานุการไดจัดเตรียมไวตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

-๒ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/๒๕60 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

มติที่ประชุม

รับรองโดยไมมีการแกไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว
ผูชวยเลขานุการ
ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ ในการประชุมครั้งที่ 8/๒๕60
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ๒๕60 มีมติเห็นชอบใหเทศบาลดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลในกรณี
ตาง ๆ ฝายเลขานุการ ขอสรุปผลใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานเทศบาลสามัญใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้ น
สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ จํานวน 2 ราย ไดแจงใหเทศบาลเมืองหัวหินทราบ เพื่อ
จัดทําคําสั่งเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นแลว ตั้งแตวันที่ 30 สิงหาคม 2560
2. การโอน การรับโอน และยายพนักงานเทศบาล จํานวน 7 ราย ไดแจงมติให
เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ เทศบาลตําบลคลองวาฬ เทศบาลตําบลไรเกาและ
เทศบาลตําบลกุยบุรีทราบ เพื่อจัดทําคําสั่งโอน /รับโอน และยายพนักงานเทศบาลไปดํารงตําแหนง
ใหมแลว ตั้งแตวันที่ 30 สิงหาคม 2560
3. พนักงานจางขอลาออกจากราชการ จํานวน 2 ราย ไดแจงใหเทศบาลเมืองหัวหิน
และเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธทราบ เพื่อจัดทําคําสั่งใหพนักงานเทศบาลลาออกจากราชการแลว
ตั้งแตวันที่ 30 สิงหาคม 2560
4. การเปลี่ ยนแปลงตํ าแหนงพนักงานเทศบาลสายงานผูปฏิบัติ ตํ าแหนงนายชาง
โยธาชํ า นาญงาน เปนตํ า แหนงนายชางโยธาอาวุ โ ส จํ า นวน 1 ตํ า แหนง ไดจั ด ทํ า คํ า สั่ ง แตงตั้ ง
คณะอนุกรรมการฯ เรียบรอยแลว อยูระหวางดําเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาประเมิน กลั่นกรอง
ปริมาณงาน คุณภาพงานและความยากของงานของคณะอนุกรรมการฯ
5. การประเมินพนักงานครู เทศบาลเพื่ อใหไดรั บเงิ นเดื อนและมีวิ ทยฐานะระดั บ
ชํานาญการพิเศษ จํานวน 3 ราย ไดแจงมติใหเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธทราบ เพื่อจัดทําคําสั่งให
พนั กงานครู เ ทศบาลไดรั บ เงิ น เดื อ นและมี วิ ทยฐานะระดั บ ชํ า นาญการพิ เ ศษแลว ตั้ งแตวั น ที่ 30
สิงหาคม 2560
6. การนํ า คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทมาเที ย บเปนประสบการณการบริ ห ารเพื่ อ ลด
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงบริหาร จํานวน 2 ตําแหนง ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลงานเรียบรอยแลว อยูระหวางดําเนินการประเมินผลงานของคณะอนุกรรมการ จํานวน 1 ตําแหนง
ที่เหลืออีก 1 ตําแหนง ไดรายงานสํานักงาน ก.ท. เพื่อตรวจสอบออกหนังสือรับรองใหแลว ตั้งแตวันที่
30 สิงหาคม 2560
7. พนักงานเทศบาลขอถอนคํารองทุกขขอใหแกไขการปฏิบัติที่ไมถูกตอง ไดแจง
ใหคณะคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและการรองทุกขทราบแลว ตั้งแตวันที่ 30 สิงหาคม 2560
8. การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกขพนักงานเทศบาล อยู
ระหวางดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ
9. การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัย และการใหออก
จากราชการ อยูระหวางดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ
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-๓10. การแตงตั้ งคณะอนุ กรรมการประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ประเมินฯ และไดแจงอนุกรรการฯ ทราบ เพื่อดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลแลว
ตั้งแตวันที่ 14 กันยายน 2560
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.2 การสงรายงานการดําเนินการทางวินัยใหคณะอนุกรรมการ

ตามที่ ก.ท.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 ได
มีมติใหเลขานุการ ก.ท.จ. สงรายงานการดําเนินการทางวินัยไปใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
ดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการ พิจารณาทําความเห็นเสนอกอนการพิจารณาและมีมติ
ของ ก.ท.จ.ขอ 87 วรรคสาม แหงประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน และ
การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559 นั้น
สํ า นั ก งานสงเสริ ม การปกครองทองถิ่ น จั งหวั ด ประจวบคี รี ขัน ธ ในฐานะฝาย
เลขานุการ ก.ท,จ. ไดรับรายงานการดําเนินการทางวินัยพนักงานครูเทศบาล เทศบาลตําบลเขานอย
รายนายสุริยะ วัฒนวงศสุโข พนักงานครูเทศบาล ตําแหนงครูชํานาญการ ซึ่งถูกกลาวหาวาละทิ้งหรือ
ทอดทิ้งหนาที่ราชการในการอยูเวรยาม เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เทศบาลตําบลเขานอยไดตั้ง
คณะกรรมกรรมการสอบสวนกรณีดังกลาวแลว และคณะกรรมการไดทําการสอบสวนและพิจารณาแลวเห็นวา
เปนการกระทําผิ ดวิ นัยไมรายแรง ควรลงโทษภาคทัณฑ แตเนื่ องจากนายสุริยะ วั ฒนวงศสุโข ไมเคย
กระทําความผิดทางวินัยมากอน ประกอบพฤติการณในการไมอยูเวรรักษาการณเพราะเหตุเจ็บปวย
จึงมีเหตุอันควรลดโทษ เปนใหวากลาวตักเตือนเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการตอไป และ
เทศบาลตําบลเขานอย ไดมีบันทึกวากลาวตักเตือนนายสุริยะ วัฒนวงศสุโข เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 แลว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.1 การเปลี่ยนแปลงตําแหนงพนักงานครูเทศบาล
ผูชวยเลขานุการ
เทศบาลเมื องหัวหิ น อํ าเภอหัวหิ น ขอความเห็น ชอบเปลี่ ยนแปลงตํ าแหนง
พนักงานครูเทศบาล ตําแหนงครู อันดับ คศ.1 เลขที่ตําแหนง 12119-2 โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ
กองการศึกษา เปนตําแหนง ครูผูชวย เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม เพื่อรองรับการสรรหาพนักงานครูมา
ดํารงตําแหนงที่วาง
ขอระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 23 การยุบเลิกตําแหนงและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนง ตัดโอน
ตํ า แหนง ตั ด โอนพนั ก งานครู เ ทศบาล ตั ด โอนตํ า แหนงและตั ด โอนพนั ก งานครู เ ทศบาลที่ สั ง กั ด
สถานศึกษาใหดําเนินการ ดังนี้
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-๔๒) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนงจะตองดําเนินการเฉพาะ
ตําแหนงที่ไมมีผูดํารงตําแหนงเทานั้น เวนแตในประกาศที่จะกําหนดเปนอยางอื่น ไดแก
(ค) การปรับลดระดับตําแหนง หมายถึง การปรับลดระดับควบ
ของตําแหนงใหต่ําลงในสายงานเดิมโรงเรียนเดิม เชน ปรับลดระดับตําแหนงอาจารย ๒ ระดับ ๗
เปนอาจารย ๒ ระดับ ๖ เลขที่ตําแหนงและโรงเรียนเดิม เปนตน รวมทั้งการปรับลดนอกระดับควบเปน
ตําแหนงในระดับควบ เชน ปรับลดระดับตําแหนงอาจารย ๑ ระดับ ๖ เปนตําแหนงอาจารย ๑ ระดับ ๓ - ๕
เลขที่ตําแหนงและโรงเรียนเดิม เปนตน
๙) ใหเทศบาลขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนง
ตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล หากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบตามขอเสนอของ
เทศบาล ถือไดวาคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบแลว หากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ไมเห็นดวยกับขอเสนอของเทศบาล และเทศบาลยืนยันตามขอเสนอเดิม ใหเสนอผานคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบ ตอไป
๒. หนั งสื อกรมสงเสริ มการปกครองทองถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๔/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๘
ขอ ๑ การปรับปรุงตําแหนงวางจากตําแหนงครู คศ. ๒ และ คศ. ๑ เปน
ตําแหนงครูผูชวย เพื่อบรรจุและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาล เนื่องจากยังไมมีการกําหนดหลักเกณฑการ
ปรับลดอันดับ คศ. ดังกลาว ฉะนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดรอนในการขาดแคลนครูผูสอน จึงใหนํา
แนวทางการปรับลดระดับตําแหนงตามหลักเกณฑ ก.ท. เดิมมาใชโดยอนุโลม
ฝายเลขาฯ ตรวจสอบแลว การเปลี่ยนแปลงตําแหนงพนักงานครูเทศบาลดังกลาว
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
จึงเสนอตอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 20 กันยายน ๒๕60

๔.2
เรื่อ ง การเลื่อ นระดับ และแตงตั้ง พนัก งานเทศบาลสามัญ ใหดํา รง
ตํา แหนงที่สูงขึ้น สํา หรั บตํา แหนงประเภททั่ วไประดับชํ านาญงาน และประเภทวิ ชาการระดั บ
ชํานาญการ
ผูชวยเลขานุการ
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้ง
พนักงานเทศบาลสามัญใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาวปภัสสรา พาหุกาล วุฒิ บธ.บ.(การบัญชี) ตําแหนงเจาพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน ขั้น 15,140 บาท เลขที่ตําแหนง 29-2-09-4201-007 งานการเงินและบัญชี
ฝายการเงินและบัญชี กองการประปา ซึ่งไดดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงสายงานเริ่มตนจาก
ระดับ 1 และระดับ 2 และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลารวมกันในการ
ปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว 6 ป 4 เดือน (วันที่ 1 เม.ย.54 - 25
ส.ค.60) ผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผูบังคับบัญชาตาม
หลักเกณฑที่กําหนดใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นในตําแหนงเจาพนักงานการเงิน และบัญ ชีชํา นาญงาน
ขั้น 15,430 บาท เลขที่ตําแหนงและสายงานเดิม โดยผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อ
วันที่ 25 สิงหาคม ๒๕60
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-๕2. นางสาวหิ รั ญ ญา เดชอุ ด ม วุ ฒิ วท.บ.(สาธารณสุ ข ชุ ม ชน) ตํ า แหนง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ขั้น 22,600 บาท เลขที่ตําแหนง 29-2-06-3606-002 งาน
สุขาภิบาลอาหารและตลาด ฝายสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ซึ่งดํารง
ตําแหนงหรื อเคยดํารงตํ าแหนงสายงานเริ่มตนจากระดับ 3 และตํ าแหนงประเภทวิ ชาการ ระดั บ
ปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลว 6 ป 1 เดือน (วันที่ 4 ก.ค.54 - 1 ก.ย.60) ผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและ
ประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผูบังคับบัญชาตามหลัก เกณฑที่กํา หนดใหดํา รงตํา แหนงที่สูง ขึ้น ใน
ตําแหนง นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการ ขั้น 22,620 บาท เลขที่ตําแหนงและสายงานเดิม โดย
ผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 1 กันยายน ๒๕60
ขอระเบียบ
๑. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๒๕
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ระบบแทง
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจงซักซอมแนวทางการเลื่อนระดับ การ
ไดรับเงิ นประจํ าตํ าแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการในสายงานวิชาชี พ และการเบิกจายเงิ น
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน กรณีการเลื่อนระดับครั้งแรกของตําแหนงแตละประเภทตําแหนง
เชน การเลื่อนระดับประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงาน ไประดับชํานาญงาน ใหใชวิธีการประเมินผลงาน
โดยใชหลักเกณฑการเลื่อนระดับนอกระดับควบของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๑ และระดับ ๒ และ
เที ยบระดับตํ าแหนงจากระบบซี เปนระบบแทงตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
๐๘๐๙.๕/ว ๔๐ ลงวัน ที่ ๑๕ กัน ยายน ๒๕๕๘ เรื่อ ง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ อัต ราตํา แหนงและ
มาตรฐานของตําแหนง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอนุโลม
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๔๐ ลง
วัน ที ่ ๑๕ กั น ยายน ๒๕๕๘ เรื่ อ ง มาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ อั ต ราตํ า แหนงและมาตรฐานของ
ตําแหนง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
การเลื่อนในระดับชํานาญงาน
ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงสายงานเริ่มตนจากระดับ 1/2 และ
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยตองมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของตําแหนง
ที่จะแตงตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
1. ไมนอยกวา 6 ป สําหรับผูมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
คุ ณวุ ฒิ อยางอื่ นที่ เที ยบไดในระดั บเดี ยวกั น ในสาขาวิ ชาหรื อทางที่ ตรงตามคุ ณสมบั ติ เฉพาะสํ าหรั บ
ตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
2. ไมนอยกวา 5 ป สําหรับผูมีประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือ
คุ ณวุ ฒิ อยางอื่ นที่ เที ยบไดในระดั บเดี ยวกั น ในสาขาวิ ชาหรื อทางที่ ตรงตามคุ ณสมบั ติ เฉพาะสํ าหรั บ
ตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
3. ไมนอยกวา 4 ป สําหรับผูมีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะ
แตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
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-๖การเลื่อนในระดับชํานาญการ
ดํารงตํา แหนงหรื อเคยดํา รงตํ าแหนงสํ าหรั บสายงานเริ่ มตนจากระดั บ 3
และ ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ โดยตองมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงาน
ของตําแหนงที่จะแตงตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
1. ไมนอยกวา 6 ป สําหรับผูมีปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
2. ไมนอยกวา 4 ป สําหรับผูมีปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
3. ไมนอยกวา 2 ป สําหรับผูมีปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไม
ต่ํากวานี้ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
(โดยการนับระยะเวลาตาม ขอ 1 – 3 หากเปนผูเปลี่ยนสายงานจากสายงาน
เริ่มตนจากระดับ 1 หรือระดับ 2 มาเปนสายงานเริ่มตนจากระดับ 3 ใหใชแนวทางการนับระยะเวลา
การดํารงตําแหนงในสายงานเริ่มตนจากระดับ 1 หรือระดับ 2 มานับรวมเปนระยะเวลาการปฏิบัติงาน
เกี่ยวของและเกื้อกูลกับสายงานเริ่มตนจากระดับ 3 ตามนัยหนังสือ สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 33 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2548)
3. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขัน ธ
เรื่ อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน
๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๑๘๒ การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรับ
ตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณในตําแหนงที่เริ่มตนจากระดับ ๑ และ
ระดับ ๒
(๘) วิธีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
(ก) ตําแหนงที่ตองมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเสนอ
ก.ท.จ. พิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนง ฯ
(ข) ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและ
ประเมิน ผลงาน ประกอบดวย ฯลฯ
(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การประเมินบุคคล
และผลงานใหเปนไปตามวิธีการและแบบประเมินแนบทายหลักเกณฑนี้
(๙) ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งโดยผานความ
เห็นชอบจาก ก.ท.จ. และใหมีผลไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ขอ 183 การเลื่ อ นและแตงตั้ ง ใหดํ า รงตํ า แหนงในระดั บ สู ง ขึ้ น สํ า หรั บ
ตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนง ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3
(๘) วิธีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
(ก) ตําแหนงที่ตองมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเสนอ
ก.ท.จ. พิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนง ฯ
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-๗(ข) ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและ
ประเมิน ผลงาน ประกอบดวย ฯลฯ
(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การประเมินบุคคล
และผลงานใหเปนไปตามวิธีการและแบบประเมินแนบทายหลักเกณฑนี้
(๙) ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งโดยผานความ
เห็นชอบจาก ก.ท.จ. และใหมีผลไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ฝายเลขานุการ ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเลื่อนระดับขางตนแลวมี
คุณสมบัติครบถวน และผานเกณฑประเมินเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นตามหลักเกณฑที่กําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

4.3 เรื่อง การโอน การรับโอน และการยายพนักงานเทศบาล
สวนที่ ๑ การโอนพนักงานเทศบาล
ผู ชวยเลขานุ การ
เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน เทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ อําเภอเมือง ฯ และเทศบาลตําบลทับสะแก อําเภอทับสะแก ขอความเห็นชอบโอน
พนักงานเทศบาล จํานวน 6 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมืองหัวหิน ขอความเห็นชอบโอนพนักงานเทศบาล จํานวน 3 ราย ดังนี้
1.1 นางภัททิยา รัตนะ วุฒิ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) พนักงานเทศบาล
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ขั้น 16,920 บาท เลขที่ตําแหนง 29-2-09-4101-026
งานธุ ร การ ฝายบริ ห ารงานทั่ ว ไป กองการประปา เทศบาลเมื อ งหั ว หิ น อํ า เภอหั ว หิ น จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ โอนไปดํารงตําแหนงเปนพนักงานเทศบาล ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ขั้น 16,920 บาท เลขที่ตําแหนง 23-2-05-4101-004 กองชาง เทศบาลตําบลปลายบาง อําเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยเทศบาลตําบลปลายบาง ยินดีรับโอนพนักงานเทศบาลดังกลาว และ
เทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน (ดูแลบุตร, ดูแลมารดา, เพิ่มพูนความรู)
1.2 นางศลิษา จินดาวงษ วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) พนักงานครู
เทศบาล ตําแหนงครู อันดับ คศ.1 ขั้น 22,890 บาท เลขที่ตําแหนง 28864-2 โรงเรียนเทศบาล
ออมนอย กองการศึกษา เทศบาลนครออมนอย จังหวัดสมุทรสาคร โอนมาดํารงตําแหนงเปนพนักงาน
ครูเทศบาล ตําแหนงครู อันดับ คศ.1 ขั้น 22,890 บาท เลขที่ตําแหนง 04745-2 โรงเรียนเทศบาล
วั ด หนองแก (หลวงปู คํ า อุ ป ถั ม ภ) กองการศึ ก ษา เทศบาลเมื อ งหั ว หิ น อํ า เภอหั ว หิ น จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ โดยเทศบาลเมืองหัวหิน ยินดีรับโอนพนักงานครูเทศบาลดังกลาว และเทศบาลนคร
ออมนอย ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน (ดูแลบิดา มารดา, ดูแลบุตร)
1.3 นายธนัท สมหมาย วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) พนักงานครู
เทศบาล ตํ า แหนง ครู รับ เงิ น เดือนอั น ดั บ คศ.1 ขั้ น 22,890 บาท(1 เม.ย.60) เลขที่ตํ า แหนง
04814-2 โรงเรียนเทศบาลบานสมอโพรง (ญาณวิลาสอุทิศ) กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน
อําเภอหั วหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ โอนไปดํ ารงตําแหนงเปนขาราชการครูองคการบริ หารสวน
จังหวัด ตําแหนง ครู รับ เงิน เดือนอัน ดับ คศ.1 ขั้ น 22,890 บาท เลขที่ตํ าแหนง 26983-2(ถ)
โรงเรียนเมืองจันทรวิทยาคม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
อําเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ โดยองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ยินดีรับโอนพนักงานเทศบาล
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-๘ดังกลาว และเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน (ยายกลับภูมิลําเนา,ดูแล
มารดา)
2. เทศบาลตําบลหนองพลับ ขอความเห็นชอบให พ.อ.อ.อัครพล พันธซอน
วุฒิ ศ.บ.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ) พนักงานเทศบาล ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ขั้น 17,570 บาท
เลขที่ ตํ า แหนง 29-2-04-4203-001 กองคลั ง เทศบาลตํ า บลหนองพลั บ อํ า เภอหั ว หิ น
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โอนไปดํารงเปนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ขั้น 17,570 บาท เลขที่ตํา แหนง 14-3-04-4203-001 องคการบริห ารสวนตํา บลเขาไมแกว
อํ า เภอสิ เ กา จั งหวั ด ตรั ง โดยองคการบริ ห ารสวนตํ า บลเขาไมแกว ยิ น ดี รั บโอนพนั กงานเทศบาล
ดังกลาว และเทศบาลตําบลหนองพลับ ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน (หาประสบการณ)
3. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ ขอความเห็นชอบใหนางธันยพร วิเชียรเพชร
วุฒิ บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) พนักงานเทศบาล ตําแหนงเจาพนักงานการคลังชํานาญงาน ขั้น 18,810 บาท
เลขที่ตําแหนง 29-2-04-4202-002 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน กองคลัง เทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ อําเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ โอนไปดํารงเปนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง
เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน ขั้น 18,810 บาท เลขที่ตําแหนง 38-3-04-4204-001
องคการบริหารสวนตําบลบานหาด อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยองคการบริหารสวนตําบลบานหาด
ยินดีรับโอนพนักงานเทศบาลดังกลาว และเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของใน
การใหโอน (กลับภูมิลําเนา, ดูแลมารดาที่แกชรา, ประกอบอาชีพเสริมดานเกษตรกรรม)
4. เทศบาลตําบลทับสะแก ขอความเห็นชอบใหนางพิกุล คงสงค วุฒิ ปวส.
(คอมพิวเตอรธุรกิจ) พนักงานเทศบาล ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ขั้น 17,690 บาท
เลขที่ ตําแหนง 29-2-06-4101-003 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตํา บลทับ สะแก
อําเภอทับสะแก จังหวั ดประจวบคี รีขันธ โอนไปดํา รงเปนพนักงานเทศบาล ตํา แหนงเจาพนักงาน
ธุ ร การชํ า นาญงาน ขั้ น 17,690 บาท เลขที่ ตํ า แหนง 29-2-08-4101-002 กองการศึ ก ษา
เทศบาลตําบลรอนทอง อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยเทศบาลตําบลรอนทอง ยินดี
รับโอนพนักงานเทศบาลดังกลาว และเทศบาลตําบลทับสะแก ซึ่งเปนตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน
(ดูแลบุตร, ดูแลครอบครัว, หาประสบการณ)
ขอระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แกไข
เพิ่มเติม
ขอ ๑๕๒ การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
พนักงานเทศบาลในเทศบาลอีกแหงหนึ่ง ใหโอนและแตงตั้งจากพนักงานเทศบาลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผูสอบแขงขันได หรือสอบคัดเลือกไดในตําแหนงที่จะแตงตั้งนั้น หรือผู
ไดรับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นนั้น ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
(๓) ผูขอโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนตําแหนงในตําแหนงเดียวกันและระดับ
เดียวกันระหวางเทศบาล หรือผูขอโอนมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูปฏิบัติงานในเทศบาลตามขอ ๑๖๗
ขอ ๑๖๗ วรรคสอง การโอนพนั กงานเทศบาลอื่ นมาแตงตั้ งใหดํ ารงตํ าแหนง
ผู ปฏิ บั ติ งานในเทศบาล อาจกระทํ าไดโดยความสมั ครใจของผู จะขอโอนและไดรั บความยิ นยอมจาก
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-๙นายกเทศมนตรีของเทศบาลที่จะรับโอนนั้น เมื่อ ก.ท.จ. ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหนายกเทศมนตรี
ออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิมและไดรับเงินเดือนในขั้นไมสูงกวาเดิม
ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบการโอนของพนักงานเทศบาลดังกลาวแลว ตนสังกัด
และเทศบาลที่เกี่ยวของไดปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนด โดยไมขัดของในการรับโอนและใหโอน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 20 กันยายน 2560
สวนที่ ๒ การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่น มาบรรจุแตงตั้งเปนพนักงาน

เทศบาล
เทศบาลตํ า บลเขานอย อํ า เภอปราณบุ รี ขอความเห็ น ชอบรั บ โอน
ผูชวยเลขานุการ
นางสาวณัฐสุดา รักบุญ วุฒิ วท.บ.[เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีกอสราง)] พนักงานสวนตําบล
ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน) ขั้น 29,110 บาท เลขที่ตําแหนง 29-305-2103-001 กองชาง องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
มาแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล ตําแหนงหัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง (นักบริหารงานชาง ระดับตน)
ขั้น 29,110 บาท เลขที่ตําแหนง 29-2-05-2103-002 กองชาง เทศบาลตํ าบลเขานอย อําเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยผูขอโอนยินยอมลดตําแหนงไปดํารงตําแหนงหัวหนาฝายในระดับ
เดิมดวยความสมัครใจ (อยูในพื้นที่นาน)
ขอระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 171 การรั บโอนพนั กงานสวนทองถิ่ น อื่ น และการรั บโอนขาราชการ
ประเภทอื่ นที่ ไมใชขาราชการการเมื อง หรื อขาราชการวิ สามั ญ มาบรรจุ และแตงตั้ งเปนพนั กงาน
เทศบาลใหรั บโอนและแตงตั้ ง เปนพนั ก งานเทศบาลจากผู สอบแขงขั น ได ผู ไดรั บ การคั ด เลื อกใน
ตําแหนงที่จะแตงตั้งโดยกรณีพิเศษตามขอ 109 (2) โดยใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือไดรับ
การคัดเลือกนั้น และใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิสําหรับตําแหนงนั้น เวนแต ผูนั้นไดรับเงินเดือนสูง
กวาคุณวุฒิ ใหไดรับเงินเดือนเทากับเงินเดือนที่ไดรับอยูเดิม แตถาไมมีขั้นเงินเดือนเทากับเงินเดือนที่
ไดรับอยูเดิม ใหไดรับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือไดรับการคัดเลือกในขั้นที่เทียบได
ตรงกันกับขั้นเงินเดือนที่ไดรับอยูเดิม ตามหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาลไดรับเงินเดือน แตถาเทียบ
แลวผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันไดหรือไดรับการ
คัดเลือก ใหไดรับเงินเดือนในขั้นที่สูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงนั้น
การรั บ โอนขาราชการประเภทอื่ น ที่ ไ มใชขาราชการการเมื อ ง หรื อ
ขาราชการวิสามัญมาบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลในตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหาร
สถานศึ กษา ใหรั บโอนและแตงตั้ งเปนพนั กงานเทศบาลจากผู ไดรั บ การคั ดเลื อก โดยใหมาดํ า รง
ตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และใหไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม
หลักเกณฑการคัดเลือก และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับโอน ใหนําหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดไวสําหรับการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงบริหารเพื่อแตงตั้งใหมีระดับสูงขึ้นตามที่
กําหนดในหมวด 4 วาดวยการคัดเลือกมาใชบังคับโดยอนุโลม
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- ๑๐ ขอ ๑๗๒ ในกรณีเทศบาลมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนแก
ราชการ เทศบาลอาจขอรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือขาราชการประเภทอื่นที่ไมใชขาราชการ
การเมืองหรือขาราชการวิสามัญที่มีความประสงคจะขอโอนมาแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลในตําแหนง
ผู ปฏิ บั ติ ง านใหเทศบาลเสนอ ก.ท.จ. โดยใหชี้ แจงเหตุ ผลความจํ าเปน ความรู ความสามารถ
ประสบการณการทํางานและความชํานาญการของผูที่จะขอโอนและประโยชนที่ทางราชการจะไดรับเมื่อ
ก.ท.จ. ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลวใหนายกเทศมนตรีสั่งรับโอน และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปน
พนักงานเทศบาล สวนจะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับใด และจะใหไดรับเงินเดือนเทาใด ให
ก.ท.จ. เปนผูกําหนด แตจะตองไมสูงกวาพนักงานเทศบาลที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญ
ในระดับเดียวกัน
ขอ ๑๗๓ การรั บโอนพนั กงานสวนทองถิ่ น อื่ น หรื อการรั บโอนขาราชการ
ประเภทอื่นมาบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลตามขอ ๑๗๑
และขอ ๑๗๒
ให
นายกเทศมนตรีมีคําสั่งใหรับโอนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลแลว ใหมีหนังสือแจง
การรับโอนใหสวนราชการสังกัดเดิมของผูที่จะโอนออกคําสั่งใหผูนั้นพนจากตําแหนงและหนาที่ ทั้งนี้
ใหกําหนดวันที่ในคําสั่ง รับโอนและคําสั่งใหพนจากตําแหนงเปนวันเดียวกัน
การออกคําสั่งรับโอนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให
ก.ท.จ. ใหความเห็นชอบกอน
ขอ ๑๗๔ การรั บโอนพนั กงานสวนทองถิ่ น อื่ น หรื อการรั บโอนขาราชการ
ประเภทอื่นมาบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล ตองอยูภายใตหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) ตําแหนงที่จะนํามาใชในการรับโอน ตองเปนตําแหนงวางที่มีอัตรา
เงินเดือน
(๒) ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงนั้น
ฯลฯ
(๕) การรับโอนเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใด ของเทศบาลใด
ตองไมมีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงสายงานนั้นของเทศบาลนั้น หรือของ ก.ท.จ.นั้น ขึ้นบัญชี
รอการบรรจุอยู หรือไมมีผูสอบคัดเลือกได หรือผูไดรับคัดเลือกในตําแหนงสายงานนั้นของเทศบาลนั้น
หรือของ ก.ท.จ.นั้น ขึ้นบัญชีรอการแตงตั้งอยู
ฝายเลขาฯ ตรวจสอบแลวการรับโอนดังกลาวตนสังกัดไมขัดของในการใหโอน
และเทศบาลที่รับโอนมีตําแหนงวางยินดีรับโอนมาดํารงตําแหนงที่วาง โดยผูขอโอนมีความสมัครใจใน
การลดตําแหนงมาดํารงตําแหนงในตําแหนงที่ต่ํากวาในระดับเดิม เทศบาลมีภาระคาใชจายดานบุคคล
ไมเกินรอยละ 35 สามารถสรรหาตําแหนงบริหารที่วางตามมติ ก.ท. ที่กําหนดใหเทศบาลที่มีภาระ
คาใชจายเฉลี่ยเกินรอยละ 35 ใหชะลอการสรรหาตําแหนงบริหารไวกอน
จึงเสนอตอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 20 กันยายน ๒๕60
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- ๑๑ -

สวนที่ 3 การยายพนักงานเทศบาล
ผูชวยเลขานุการ
เทศบาลตํ า บลเขานอย อํ า เภอปราณบุ รี ขอความเห็ น ชอบยายพนั ก งาน
เทศบาล จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาวอรพินทร อิ่มทั่ว วุฒิ บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) ตําแหนงเจาพนักงาน
ธุรการปฏิ บั ติงาน ขั้ น 17,570 บาท เลขที่ ตํ าแหนง 29-2-01-4101-002 สํ านั กปลั ดเทศบาล
ผูสอบคัด เลื อกไดลํ า ดับ ที่ 1 ในตํ าแหนงนักจั ด การงานทั่ ว ไปปฏิ บั ติ การ ตามประกาศผลการสอบ
คัดเลือกฯ เทศบาลตําบลเขานอย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ลงวันที่ 6 กันยายน 2560
ใหดํารงตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ขั้น 17,570 บาท เลขที่ตําแหนง 29-2-01-3101004 งานทะเบียน และบัตร ฝายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเขานอย
2. นางสาวณัฐพร มณีรัตน วุฒิ บธ.บ.(การบัญชี) ตําแหนงเจาพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน ขั้น 15,140 บาท เลขที่ตําแหนง 29-2-08-4101-004 กองการศึกษา ผูสอบ
คัดเลือกไดลําดับที่ 2 ในตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตามประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ
เทศบาลตําบลเขานอย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 ใหดํารง
ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ขั้น 15,420 บาท เลขที่ตําแหนง 29-2-08-3101-005
กองการศึกษา เทศบาลตําบลเขานอย
ขอระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 140 การยายพนั กงานเทศบาล ผู ดํ ารงตํ าแหนงหนึ่ งไปแตงตั้ งใหดํ ารง
ตําแหนงอีกตําแหนงหนึ่ง ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสั่งแตงตั้งใหดํารงตํ าแหนงในประเภทและระดั บ
เดียวกันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ดังตอไปนี้
(1) กรณีการยายไปดํารงตําแหนงประเภทและระดับเดียวกันที่วางในแผน
อัตรากําลังสามป ผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
(2) กรณีการยายสับเปลี่ยนตําแหนงกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู
นั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
ขอ 142 การยายพนั กงานเทศบาลผู ดํ า รงตํ า แหนงหนึ่ งไปแตงตั้ งใหดํ า รง
ตําแหนงในสายงานและประเภทเดิม ใหสั่งยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดิมและใหไดรับ
เงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ ตองเปนตําแหนงวางในแผนอัตรากําลังสามป หรือเปนการยายสับเปลี่ยนใน
ตําแหนงเดียวกัน
ขอ 144 กรณีการพนักงานเทศบาลที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น และปจจุบันไมได
ดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป หากจะยายพนักงานเทศบาลผูนั้นไปแตงตั้งให
ดํารงตําแหนง ในประเภทวิ ชาการระดับปฏิบัติ การขึ้ นไปผูนั้น จะตองเปนผูที่ สอบแขงขั นหรื อสอบ
คัดเลือกไดในตําแหนงซึ่งอยูในสายงานที่จะยายและบัญชีการสอบแขงขันไดหรือสอบคัดเลือกยังไมถูก
ยกเลิกดวย
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- ๑๒ ขอ 145 การยายพนั ก งานเทศบาลไปแตงตั้ ง ใหดํ า รงตํ า แหนงในสายงาน
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน หรือระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ พนักงานเทศบาลผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่จะแตงตั้งและตรงตามความรู ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง
ในตํ า แหนงนั้ น ดวย โดยตองผานการประเมิ น บุ คคลและการปฏิ บั ติ ง านหรื อ ผลงานตามประกาศ
หลักเกณฑเกี่ยวกับการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงระดับที่สูงขึ้นดวย ดังนี้
(1) กรณี การยายมาดํ ารงตํ าแหนงในกลุ มงานที่ เกี่ ยวของเกื้ อกู ลกั นตองผานการ
ประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน
(2) กรณีการยายมาดํารงตําแหนงในกลุมงานที่ไมเกี่ยวของเกื้อกูลกันตองผานการประเมิน
บุคคลการปฏิบัติงาน และผลงาน”
ขอ 146 การยายพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น
ไปดํารงตําแหนงประเภทและระดับเดียวกันแตตางสายงาน ผูนั้นจะตองมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงของตําแหนงนั้น และจะตองเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งมาแลวไม
นอยกวา 1 ป
สําหรับผูที่มีคุณสมบัติไมตรงตามวรรคหนึ่งหากมีความประสงคจะยายตางสาย
งานใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคความรูเฉพาะสําหรับตําแหนง
(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) โดยไมมีการขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกแตอยางใด
การยายพนักงานเทศบาลซึ่งดํารงตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
ไปดํ า รงตํ า แหนงสูง ขึ ้น ในตํ า แหนงประเภทอํ า นวยการทองถิ ่น หรือ ผู ดํ า รงตํ า แหนงประเภท
อํานวยการทองถิ่นไปดํารงตํา แหนงสูงขึ้นในตําแหนงประเภทบริห ารทองถิ่น ผูนั้นจะตองมีคุณวุฒิ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของตําแหนงนั้น และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
สอบคัดเลือกที่กําหนด
ฝายเลขาฯ ตรวจสอบแลว เปนการยายเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปไป
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ โดยผูยายเปนผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงที่วางในแผนอัตรากําลังสามป
ซึ่งพนักงานเทศบาลผูขอยายมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ขอยาย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 20 กันยายน ๒๕60

4.4 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลกรณีไมมีผูบริหารทองถิ่น
ผูชวยเลขานุการ
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ ขอความเห็นชอบใหปลัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ
ปฏิบัติห นาที่น ายกเทศมนตรีเ มืองประจวบคีรีขัน ธ ทํา หนาที่เ กี่ย วกับ การบริห ารงานบุค คลของ
เทศบาล ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
เรื่อง การไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเปนการชั่วคราว ขอที่ 11 ในกรณีที่ผูบริหาร
ทองถิ่นครบวาระหรือวางลง ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติหนาที่นายกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ มีความประสงคใหปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรี
ในงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เนื่องจากนายกเทศมนตรีไดลาออก เมื่อวันที่ 16
กันยายน 2560
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- ๑๓ ขอระเบียบ
๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 48 ปญจทศ วรรคสอง
ในระหวางไมมี น ายกเทศมนตรี ใหปลั ด เทศบาลปฏิ บั ติ ห นาที่
นายกเทศมนตรีเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
๒. ประกาศประกาศคณะรั ก ษาความสงบแหงชาติ ที่ 85/2557
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเปน
การชั่วคราว
ขอ 11 ในกรณี ที่ผู บริ หารทองถิ่ นครบวาระหรื อวางลง ใหปลั ดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติหนาที่นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในกรณี ที่ กฎหมายกํ าหนดใหการบริ หารงานบุ คคลเรื่ องใดเปนอํ านาจ
หนาที่ของผูบริหารทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทํ าหนาที่ตามวรรคหนึ่งไดตอเมื่อไดรั บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณีกอน
ความเห็น
ฝายเลขานุการ พิจารณาแลวเพื่อใหการบริหารงานบุคคลของเทศบาลกรณีไมมี
ผูบริหารทองถิ่น สามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง โดยปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรี สามารถ
ปฏิบัติหนาที่บริหารงานบุคคลไดเทาที่จําเปน จึงเห็นควรใหปลัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ ซึ่งปฏิบัติ
หนาที่นายกเทศมนตรีทําหนาที่ในการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลขอเทศบาลได ยกเวน กรณีการสอบ
คัดเลือกเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปเปนประเภทวิชาการ การรับโอนตําแหนงประเภทบริหารงานทองถิ่น
และอํานวยการทองถิ่นแทนตําแหนงที่วาง การคัดเลือกเพื่อรับโอนตําแหนงประเภทบริหารงานทองถิ่นและ
อํานวยการทองถิ่ นในระดับเดี ยวกั น หากมีความจํา เปนตองดํ า เนิ นการใหเสนอเหตุ ผลความจํ าเปน
พรอมรายชื่อคณะกรรมการที่จะแตงตั้งเปนคณะกรรมการในการดําเนินการให ก.ท.จ. พิจารณาให
ความเห็นชอบกอน(กรณีตองดําเนินการในรูปคณะกรรมการ)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่ฝายเลขานุการเสนอ

๔.5 เรื่องการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปของเทศบาล (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
ตามที่แผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ของ
เทศบาลจะครบกําหนดใชบังคับในวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยเทศบาลจะตองดําเนินการจัดทํา
แผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ใหแลวเสร็จเพื่อประกาศใชบังคับไดทัน
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เปนตนไป นั้น
ขอเท็จจริง
คณะอนุก รรมการพิจ ารณาการจัด ทํา และปรับ ปรุง แผนอัต รากํ า ลัง ของ
เทศบาล ไดพิจารณากลั่นกรองการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป(พ.ศ.2561-2563) ของเทศบาล
เสร็จเรียบรอยแลวมีความเห็นใหเสนอ ก.ท.จ. พิจารณา ดังนี้
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- ๑๔ -

ลําดับ

เทศบาล

1.

ทม.ประจวบคีรีขันธ

2.

3.

4.

ทต.คลองวาฬ

ทต.กม.5

ทต.หนองพลับ

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม
364

67

54

85

อัตรากําลังที่ตองใช
(เพิ่ม/ลด)
ป
ป
ป
61
62
63
369 369 369
(+6)
(-1)

งบประมาณ
รายจาย
ป ๒๕61 - 2563
(บาท)
217,326,120

28.51

228,192,426
239,602,047

27.79
27.08

73
(+6)

73

46,276,000

33.46

48,589,800
51,019,290

32.80
32.15

54

54

43,420,650

33.45

45,591,683
47,871,267

32.99
32.51

64,820,291

35.77

68,061,306
71,464,371

35.14
34.47

85

85

73

54

85

คา
ใชจาย
(รอยละ)

ตําแหนงที่ปรับเพิ่ม/ลด
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ ไดวิเคราะหภารกิจหนาที่
ของสวนราชการแลวเห็นวาภารกิจ ของสวนราชการมี
การเปลี่ยนแปลงจึงขอจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดย
การปรั บ เพิ่ ม /ลดตํ า แหนงจากแผนอั ต รากํ า ลั ง 3 ป
(พ.ศ. 2558-2560) ดังนี้
สํานักปลัด
- ปรั บ เพิ่ ม ตํ า แหนง คนงานทั่ ว ไป(ปฏิ บั ติ ที่ ง าน
เทศกิจ) 1 อัตรา
กองชาง
- ปรับเพิ่มพนักงานจางตามภารกิจตําแหนง พนักงานขับ
รถยนต 2 อัตรา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- ปรับเพิ่มพนักงานจางตามภารกิจตําแหนง พนักงาน
ขับรถยนต 2 อัตรา
กองการศึกษา
- ปรั บเพิ่ มตํ าแหนงผู ชวยครู โรงเรี ยนเทศบาลบาน
หนองบัว 1 อัตรา
- ปรับลดตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก ศพด.บานคาย 1 อัตรา
เทศบาลตําบลคลองวาฬ ไดวิเคราะหภารกิจหนาที่ของ
สวนราชการแลวเห็นวาภารกิจ ของสวนราชการมีก าร
เปลี่ยนแปลงจึงขอจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยการ
ปรับเพิ่ม/ลดตําแหนงจากแผนอัต รากําลัง 3 ป (พ.ศ.
2558-2560) ดังนี้
กองการศึกษา
- ปรับเพิ่มตําแหนง นักวิชาการศึกษา (ปก/ชก) 1 อัตรา
- ปรับเพิ่มตําแหนง ผูชวยครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลคลองวาฬ 2 อัตรา
- ปรับเพิ่มตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน
1 อัตรา และครูผูชวย 2 อัตรา (จะสรรหาไดเมื่อไดรับ
การจัดสรรตําแหนงแลวเทานั้น)
ใชแผนอัต รากํา ลัง 3 ป เดิม (พ.ศ.2558-2560) ซึ่ ง
เทศบาลไดวิเคราะหแลวยังมีความเหมาะสมกับภารกิจ
ของสวนราชการ
ใชแผนอัต รากํา ลัง 3 ป เดิม (พ.ศ.2558-2560) ซึ่ ง
เทศบาลไดวิเคราะหแลวยังมีความเหมาะสมกับภารกิจ
ของสวนราชการ
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- ๑๕ -

ลําดับ
5.

6.

เทศบาล
ทม.หัวหิน

ทต.ปราณบุรี

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม

อัตรากําลังที่ตองใช
(เพิ่ม/ลด)
ป
ป
ป
61
62
63
1,215 1,210 1,206 1,200
(-4)
(+5)
(-6)
ยุ
บ
ลจ.
(-10)
ยุบ ลจ.

235

240
(+5)

จาก
เกษียณ
อายุ

จาก
เกษียณ
อายุ

239
(-1)
ยุบ
ลจ. ที่
เกษียณ
อายุ

239

งบประมาณ
รายจาย
ป ๒๕61 - 2563
(บาท)
187,159,200

26.41

191,025,540
194,346,480

25.68
24.88

191,772,840

25.20

201,361,482
211,429,556

24.54
24.01

คา
ใชจาย
(รอยละ)

ตําแหนงที่ปรับเพิ่ม/ลด
เทศบาลเมืองหัวหิน ไดวิเคราะหภารกิจหนาที่ของสวน
ราชการแลวเห็ น วาภารกิ จ ของสวนราชการมี ก าร
เปลี่ยนแปลงจึงขอจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยปรับ
เพิ่ ม /ลดตํ า แหนงจากแผนอั ต รากํ า ลั ง 3 ป (พ.ศ.
2558-2560) ดังนี้
สํานักปลัด
- ปรับลดตําแหนง เจาพนักงานทะเบียน (ปง/ชง) 1
อัตรา
- ปรับลดตําแหนง คนงาน 1 อัตรา
กองคลัง
- ปรับเพิ่มตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
- ปรับลดตําแหนง คนงาน 1 อัตรา
สํานักการชาง
- ปรั บ เพิ่ ม ตํ า แหนง พนั ก งานขั บ เครื่ อ งจั ก รกล
ขนาดหนัก 2 อัตรา
- ปรับลดตําแหนง คนงาน 4 อัตรา
กองการแพทย
- ปรับเพิ่มตําแหนง ผูชวยแพทยแผนไทย 1 อัตรา
- ปรับเพิ่มตําแหนง ผูชวยนักกายภาพบําบัด 1 อัตรา
- ปรับลดตําแหนง ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
- ปรับลดลูกจางประจํา ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 1 อัตรา
เทศบาลตําบลปราณบุรี ไดวิเคราะหภารกิจหนาที่ของ
สวนราชการแลวเห็นวาภารกิจ ของสวนราชการมีก าร
เปลี่ยนแปลงจึงขอจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยปรับ
เพิ่มตําแหนงจากแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 25582560) ดังนี้
กองวิชาการและแผนงาน
- ปรับเพิ่มตําแหนง คนงานทั่วไป 1 อัตรา
กองชางสุขาภิบาล
- ปรับเพิ่มตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
กลาง (รถแมคโคร) 1 อัตรา
- ปรับเพิ่มตําแหนง พนัก งานขับรถยนต(บรรทุก เท
ทาย) 2 อัตรา
- ปรับเพิ่มตําแหนง คนงานทั่วไป 1 อัตรา

๑๕/41

- ๑๖ อัตรากําลังที่ตองใช
(เพิ่ม/ลด)
ป
ป
ป
61
62
63
89
89
89
(+4)

งบประมาณ
รายจาย
ป ๒๕61 - 2563
(บาท)
70,100,000
73,605,000
77,285,250

34.74
34.13
33.47

เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ ไดวิเคราะหภารกิจหนาที่
ของสวนราชการแลวเห็นวาภารกิจ ของสวนราชการมี
การเปลี่ยนแปลงจึงขอจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดย
ปรั บ เพิ่ ม ตํ า แหนงจากแผนอั ต รากํ า ลั ง 3 ป (พ.ศ.
2558-2560) ดังนี้
สํานักปลัด
- ปรับเพิ่มตําแหนง พนักงานขับรถยนต 1 อัตรา
กองชาง
- ปรับเพิ่มตําแหนง คนงานทั่วไป 1 อัตรา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- ปรั บ เพิ่ ม พนั ก งานจางตามภารกิ จ ตํ า แหนง
พนักงานขับรถยนตบรรทุกขยะ 1 อัตรา
- ปรับเพิ่มพนักงานจางตามภารกิจตําแหนง พนักงาน
ขับรถยนต 1 อัตรา (รถรับ-สงผูปวยฉุกเฉิน)

7.

ทต.ปากน้ําปราณ

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม
85

8.

ทต.เขานอย

116

116
(+2)
(-2)

116

116

71,594,000
83,404,125
87,574,331

36.20
32.01
31.39

เทศบาลตํ าบลเขานอย ไดวิเคราะหภารกิจ หนาที่ของ
สวนราชการแลวเห็นวาภารกิจ ของสวนราชการมีก าร
เปลี่ยนแปลงจึงขอจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยการ
ตั ด โอนตํ า แหนงใหตรงกั บ การมอบหมายภารกิ จ ให
รั บ ผิ ด ชอบจากแผนอั ต รากํ า ลั ง 3 ป (พ.ศ. 25582560) ดังนี้
กองคลัง
- ตัดโอนตําแหนงพนักงานขับรถยนตพรอมคนครอง
ตําแหนง(นายอธิกฯ) ไปสังกัดกองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
- ตัดโอนตําแหนงพนักงานขับรถยนตพรอมคนครอง
ตําแหนง(นายธีระยุทธฯ) ไปสังกัดกองคลัง

9.

ทต.ไรเกา

128

129
(+1)

129

129

85,000,000

32.11

89,250,000
89,462,500

31.45
32.25

เทศบาลตําบลไรเกา ไดวิเคราะหภารกิจหนาที่ของสวน
ราชการแลวเห็ น วาภารกิ จ ของสวนราชการมี ก าร
เปลี่ยนแปลงจึงขอจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยปรับ
เพิ่มตําแหนงจากแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 25582560) ดังนี้
กองการศึกษา
- ปรับเพิ่มตําแหนง คนงานทั่วไป 1 อัตรา

97

97

64,350,000

29.92

67,567,500
70,945,875

28.84
28.20

ลําดับ

10.

เทศบาล

ทต.ไรใหม

97

97

คา
ใชจาย
(รอยละ)

ตําแหนงที่ปรับเพิ่ม/ลด

ใชแผนอัต รากํา ลัง 3 ป เดิม (พ.ศ.2558-2560) ซึ่ ง
เทศบาลไดวิเคราะหแลวยังมีความเหมาะสมกับภารกิจ
ของสวนราชการ

๑๖/41

- ๑๗ -

ลําดับ
11.

12.

13.

เทศบาล
ทต.กุยบุรี

ทต.ทับสะแก

ทต.รอนทอง

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม
97

89

98

อัตรากําลังที่ตองใช
(เพิ่ม/ลด)
ป
ป
ป
61
62
63
102 102 102
(+6)
(-1)

งบประมาณ
รายจาย
ป ๒๕61 - 2563
(บาท)
70,550,000

32.65

74,077,500
77,781,375

31.85
31.07

89
(+1)
(-1)

89

64,665,000

31.79

67,898,250
71,293,163

31.07
30.35

102
(+4)

102

66,000,000

36.88

69,300,000
72,765,000

36.15
35.43

89

102

คา
ใชจาย
(รอยละ)

ตําแหนงที่ปรับเพิ่ม/ลด
เทศบาลตําบลกุยบุรี ไดวิเคราะหภารกิจหนาที่ของสวน
ราชการแลวเห็ น วาภารกิ จ ของสวนราชการมี ก าร
เปลี่ยนแปลงจึงขอจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยการ
ปรับเพิ่ม/ลดตําแหนงจากแผนอัต รากําลัง 3 ป (พ.ศ.
2558-2560) ดังนี้
กองคลัง
- ปรั บเพิ่มตําแหนง นายชางโยธา (ปง/ชง) 1 อั ตรา
โดยปรับเกลี่ยมาจากตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา
- ปรับลดตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา 1 อัตรา เพื่อ
เกลี่ยไปกําหนดเปนตําแหนง นายชางโยธา (ปง/ชง)
กองชาง
- ปรับเพิ่มตําแหนง ผูชวยนายชางไฟฟา 1 อัตรา
- ปรับเพิ่มตําแหนง คนงาน 1 อัตรา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- ปรับเพิ่มตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข (ปก/ชก) 1 อัตรา
- ปรับเพิ่มตําแหนง คนงาน 1 อัตรา
กองการศึกษา
- ปรับเพิ่มตําแหนง เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง) 1 อัตรา
เทศบาลตําบลทับสะแก ไดวิเคราะหภารกิจหนาที่ของ
สวนราชการแลวเห็นวาภารกิจ ของสวนราชการมีก าร
เปลี่ยนแปลงจึงขอจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยการ
ปรับเพิ่ม/ลดตําแหนงจากแผนอัต รากําลัง 3 ป (พ.ศ.
2558-2560) ดังนี้
สํานักปลัด
- ปรับเพิ่มตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ 1 อัตรา
- ปรับลดตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 อัตรา
เทศบาลตําบลรอนทอง ไดวิเคราะหภารกิจหนาที่ของ
สวนราชการแลวเห็นวาภารกิจ ของสวนราชการมีก าร
เปลี่ยนแปลงจึงขอจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยการ
ปรับเพิ่ม/ลดตําแหนงจากแผนอัต รากําลัง 3 ป (พ.ศ.
2558-2560) ดังนี้
กองวิชาการและแผนงาน
- ปรับเพิ่มตําแหนง เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง) 1 อัตรา
- ปรับเพิ่มตําแหนงผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 1 อัตรา
- เพิ่มตําแหนง ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ 1 อัตรา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- เพิ่มตําแหนง เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง) 1 อัตรา

๑๗/41

- ๑๘ -

ลําดับ
14.

15.

เทศบาล
ทต.กําเนิดนพคุณ

ทต.บานกรูด

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม
64

66

อัตรากําลังที่ตองใช
(เพิ่ม/ลด)
ป
ป
ป
61
62
63
65
65
65
(+6)
(-5)

งบประมาณ
รายจาย
ป ๒๕61 - 2563
(บาท)
38,300,000

35.12

40,215,000
42,225,750

34.22
33.34

67
(+5)
(-4)

45,000,000

36.64

47,250,000
49,612,500

35.71
34.81

67

67

คา
ใชจาย
(รอยละ)

ตําแหนงที่ปรับเพิ่ม/ลด
เทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ ไดวิเคราะหภารกิจหนาที่
ของสวนราชการแลวเห็นวาภารกิจ ของสวนราชการมี
การเปลี่ยนแปลงจึงขอจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดย
การปรั บ เพิ่ ม /ลดตํ า แหนงจากแผนอั ต รากํ า ลั ง 3 ป
(พ.ศ. 2558-2560) ดังนี้
สํานักปลัด
- ปรั บเพิ่ มตํ าแหนง นั กปองกั นและบรรเทาสาธารณภั ย
(ปก./ชก.) 1 อัตรา
- ปรับลดตําแหนง พนักงานดับเพลิง 3 อัตรา
กองคลัง
- ปรับลดตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ (ปง/ชง) 1 อัตรา
- ปรับเพิ่มตําแหนง คนงานทั่วไป 1 อัตรา
กองชาง
- ปรับลดตําแหนง นายชางโยธา (ปง/ชง) 1 อัตรา
- ปรับเพิ่มตําแหนง คนงานทั่วไป 3 อัตรา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- ปรับเพิ่มตําแหนง เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง) 1 อัตรา
เทศบาลตําบลบานกรูด ไดวิเคราะหภารกิจ หนาที่ของ
สวนราชการแลวเห็นวาภารกิจ ของสวนราชการมีก าร
เปลี่ยนแปลงจึงขอจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยการ
ปรับเพิ่ม/ลดตําแหนงจากแผนอัต รากําลัง 3 ป (พ.ศ.
2558-2560) ดังนี้
สํานักปลัด
- ปรับลดพนักงานจางตามภารกิจตําแหนงพนักงาน
ดับเพลิง 1 อัตรา
- ปรั บ เพิ่ ม พนั ก งานจางทั่ ว ไปตํ า แหนงพนั ก งาน
ดับเพลิง 1 อัตรา
กองคลัง
- ปรับเพิ่มตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี
(ปง./ชง.) 1 อัตรา
- ปรับลดผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
- ปรับลดผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 1 อัตรา
- ปรับเพิ่มคนงานทั่วไป 2 อัตรา
กองการประปา
- ปรับลดผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
- ปรับเพิ่มคนงานทั่วไป 1 อัตรา

๑๘/41

- ๑๙ -

ลําดับ

เทศบาล

16.

ทต.บางสะพานนอย

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม
59

อัตรากําลังที่ตองใช
(เพิ่ม/ลด)
ป
ป
ป
61
62
63
59
59
59
(+3)
(-3)

งบประมาณ
รายจาย
ป ๒๕61 - 2563
(บาท)
36,700,960

36.65

38,536,008
40,462,808

35.69
34.75

คา
ใชจาย
(รอยละ)

ตําแหนงที่ปรับเพิ่ม/ลด
เทศบาลตําบลบางสะพานนอย ไดวิเคราะหภารกิจหนาที่
ของสวนราชการแลวเห็นวาภารกิจ ของสวนราชการมี
การเปลี่ยนแปลงจึงขอจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดย
การปรั บ เพิ่ ม /ลดตํ า แหนงจากแผนอั ต รากํ า ลั ง 3 ป
(พ.ศ. 2558-2560) ดังนี้
สํานักปลัด
- ปรับลดตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปง/ชง) 1 อัตรา
- ปรับลดตําแหนง คนงานทั่วไป 1 อัตรา
กองคลัง
- ปรับเพิ่มตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ (ปง/ชง) 1 อัตรา
- ปรับเพิ่มตําแหนง คนงานทั่วไป 1 อัตรา
- ปรับลดลูกจางประจํา ตําแหนง พนักงานเก็บเงิน 1 อัตรา
กองการศึกษา
- ปรับเพิ่มพนักงานจางทั่วไปตําแหนง ผูดูแลเด็ก 1 อัตรา

ขอระเบียบ
1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ขอ ๑๔ การกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาลในสวนราชการวาจะมีตําแหนงใด ระดับใด
อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด โดยใหเทศบาลจัดทําเปนแผนอัตรากําลังของเทศบาล เพื่อเปนกรอบใน
การกําหนดตําแหนง และการใชตําแหนงพนักงานเทศบาล โดยเสนอให ก.ท.จ.พิจารณาใหความเห็นชอบ

ในการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ใหเทศบาลคํานึงถึงภารกิจ
อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงาน
ตลอดทั้งภาระคาใชจายของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอุดหนุนที่จะตองจายในดานบุคคล
ขอ ๑๗ ใหคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาล จัดทําแผนอัตรากําลัง
โดยใหคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาที่ตามกฎหมายวากําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามกฎหมายวาดวยเทศบาล ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และ
ปริมาณงานของสวนราชการตาง ๆ ในเทศบาล ตลอดทั้งภาระคาใชจายของเทศบาลและของรัฐในหมวด
เงินอุดหนุนที่จะตองจายในดานบุคคลและการจัดสรรเงินงบประมาณของเทศบาล โดยกําหนดเปนแผนอัตรากําลัง
ของเทศบาล ในระยะเวลา ๓ ป และแผนอัตรากําลังดังกลาวอยางนอยจะตองประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้
ฯลฯ
(๕) การจัดโครงสรางแบงสวนราชการ การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ของแตละสวนราชการ การแบงงานภายในสวนราชการกําหนดตําแหนง และระดับตําแหนงตาง ๆ
โดยมีเกณฑเบื้องตน ดังนี้
ก. โครงสรางการแบงสวนราชการ เทศบาลใดจะจัดโครงสราง
การแบงสวนราชการใดบาง ใหเปนไปตามกรอบของหลักเกณฑการกําหนดขนาดของเทศบาล
ข. การกํ าหนดตํ าแหนงและระดั บตํ าแหนง เทศบาลใดจะมี
ตําแหนงใดอยูในสวนราชการใด มีระดับตําแหนงใดใหเปนไปตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป ที่เทศบาลจัดทํา
ขึ้นโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ฯลฯ
๑๙/41

- ๒๐ (๗) กรณีเทศบาลมีความจําเปนตองปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ๓ ป ใน
ระหวางที่ยังไมครบกําหนดระยะเวลาของแผนใหทําได โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
2. ประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั งหวั ดประจวบคี รี ขันธ เรื่ อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๕ ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานจาง ใหเทศบาลกําหนดและ
เสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
การกําหนดตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหจําแนกตําแหนงตามลักษณะงาน
ดังตอไปนี้
(๑) พนักงานจางตามภารกิจ ไดแก
(๑.๑) ตําแหนงสําหรับผูมีคุณวุฒิ
(๑.๒) ตําแหนงสําหรับผูมีทักษะ
(๑.๓.) ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ
(๒) พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ
(๓) พนักงานจางทั่วไป
ฯลฯ
ขอ 7 ใหเทศบาลจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจางเปนระยะเวลาสามป โดย
ใหสอดคลองกับเปาหมายการปฏิบัติราชการของเทศบาลและงบประมาณ ทั้งนี้ตามแนวทางการจัดทําแผน
อัตรากําลังพนักงานจางที่กําหนดใน หมวด 3”
หมวด ๓
การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจาง
ขอ ๑๒ การกํ าหนดจํ านวนพนั กงานจาง ใหเทศบาลจั ดทํ าเปนกรอบ
อัตรากําลัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล โดยพิจารณาถึงการใชกําลังคนในภาพรวม
ของเทศบาล ใหมีความเหมาะสม สําหรับแนวทางในการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจาง ใหนํา
แนวทางและแบบในการจัดทําแผนอัตรากําลังสามป ของเทศบาลมาใชโดยอนุโลม
ขอพิจารณา/ขอเสนอ
ฝายเลขานุ ก ารพิ จ ารณาแลวเห็ น วาในการจั ด ทํ า แผนอั ต รากํ า ลั ง 3 ป
พ.ศ. 2561-2563 ไดผานการพิจารณากลั่นกรองตรวจสอบจากคณะอนุกรรมการถึงเหตุผลความ
จํ า เปนในการขอกํ า หนดตํ า แหนงหรื อปรั บ ลดตํ า แหนงตามหลั กการวิ เ คราะหคางาน สํ า หรั บ การ
คํ า นวณภาระคาใชจายของงบประมาณรายจายประจํ า ป พ.ศ.2561 ใชเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจายผานที่ผานการพิจารณาของสภาแลวและนายอําเภอกรณี เทศบาลตําบล หรือผูวาราชการ
จังหวัดกรณีเทศบาลเมืองไดอนุมัติแลว มาใชเปนฐานในการคํานวณ โดยคิดประมาณการประโยชน
ตอบแทนอื่นรอย 20 ของงบประมาณรายจายประจําป โดยเทศบาลทั้ง 16 เทศบาล มีภาระคาใชจาย
ดานบุ คคลเมื่ อคิ ดรวมทุ กตํ าแหนงตามหลั กการจั ดทํ าแผนอั ตรากํ าลั งแลวไมเกิ นรอยละ 40 ตามที่
กฎหมายกําหนด สําหรับงบประมาณรายจายประจําป 2562 และ 2563 ใชหลักการเพิ่มขึ้นจาก
งบประมาณรายจายประจําป 2561 และ 2562 เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 5 ซึ่งเทศบาลทั้ง 16 เทศบาล มี
ภาระคาใชจายไมเกินรอยละ 40 ที่กฎหมายกําหนดเชนกัน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560
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- ๒๑ 4.6 เรื่อง พนักงานจางขอลาออกจากราชการ
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน และเทศบาลตําบลไรเกา อําเภอสามรอยยอด
ผูชวยเลขานุการ
ขอความเห็นชอบใหพนักงานจางขอลาออกจากราชการ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมืองหัวหิน ขอความเห็นชอบใหนางสาวพรทิพย ศรีดอน พนักงาน
จางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
โรงเรียนเทศบาลบานบอฝาย (สังฆประชาอุทิศ) กองการศึกษา ขอลาออกจากราชการเนื่ อ งจากไป
ประกอบอาชี พ สวนตั ว ตั้ ง แตวั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2560 (ยื่ น หนั ง สื อ วั น ที่ 1 สิ ง หาคม ๒๕60
นายกเทศมนตรีอนุญาตใหยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวา ๓๐ วันได)
2. เทศบาลตําบลไรเกา ขอความเห็นชอบใหนางสาวภัทรษา พัดพา พนักงาน
จางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัตราคาตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท สํานัก
ปลัดเทศบาล ขอลาออกจากราชการเนื่องจากไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการ ตําแหนงเจาพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตั้งแตวันที่ 28 สิงหาคม 2560 (ยื่นหนังสือวันที่
23 สิงหาคม ๒๕60 นายกเทศมนตรีอนุญาตใหยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวา ๓๐ วันได)
ขอระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๕๕ ในสัญญาจาง พนักงานผูใดประสงคจะลาออกจากการปฏิบัติงาน
ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกขของพนักงานเทศบาล ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล โดยอนุโลม
2. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ
เรื่ อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
ขอ 5 พนักงานเทศบาลออกจากราชการเมื่อ
(๓) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออก หรือการ
ลาออกมีผลตามขอ ๒๔
ขอ ๒๔ พนักงานเทศบาลผูใดประสงคจะลาออกจากราชการใหยื่นหนังสือ
ขอลาออกตอนายกเทศมนตรี ซึ่ งมี ส าระสํ า คั ญ ตามแบบ ลก.๑ ทายประกาศหลั กเกณฑนี้ เพื่ อให
นายกเทศมนตรี เปนผู ออกคํ าสั่ งใหลาออกจากราชการ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการพนั กงาน
เทศบาล
ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบการลาออกดังกลาวแลวไดปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑที่
กํ า หนด พนั ก งานจางที่ ขอลาออกฝายเลขานุ การตรวจสอบกั บ เทศบาลแลวไมมี เ รื่ องที่ อ ยู ระหวางถู ก
กลาวหาวากระทําผิดทางวินัยแตอยางใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
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- ๒๒ 4.7 เรื่อง การจางพนักงานจาง
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน เทศบาลเมืองประจวบคีรีขัน ธ อํา เภอเมืองฯ
ผูชวยเลขานุการ
และเทศบาลตําบลรอนทอง อําเภอบางสะพาน ขอความเห็นชอบจางพนักงานจาง จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมืองหัวหิน ขอความเห็นชอบจางพนักงานจาง จํานวน 2 ราย ดังนี้
1.1 นางสาวสุปราณีย กาญจนะศร วุฒิ ค.บ.(สังคมศึกษา) (หลักสูตร 5 ป)
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเลขที่ 57109000006417 เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง
ผูชวยครู วิชาเอกสังคมศึกษา อัตราคาตอบแทนเดือนละ 15,800 บาท โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ
กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน (ทดแทนคนเดิม)
1.2 นางสาวสุดารัตน พูนขุนทด วุฒิ ปวช.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) เปนพนักงาน
จางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท เลขที่ตําแหนง
3526-5 โรงเรียนเทศบาลบานบอฝาย(สังฆประชาอุทิศ) กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน (จางใหม)
2. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ ขอความเห็นชอบจางนายวิทูร พงษปราโมทย
วุฒิ ม.ปลาย มีห นังสือรับ รองประสบการณการขั บรถยนตไมนอยกวา 5 ป เปนพนั กงานจางตาม
ภารกิจ(ทักษะ) ตําแหนงพนักงานขับรถยนต อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท กองสงเสริมการ
ทองเที่ยว เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ (ทดแทนคนเดิม)
3. เทศบาลตําบลรอนทอง ขอความเห็นชอบจางนายเกดิษฐ ศิริจําปา วุฒิ
ปวส.(ชางยนต) พนั ก งานจางทั่ ว ไปตํ า แหนงพนั ก งานดั บ เพลิ ง อั ต ราคาจาง 9,000 บาท ซึ่ ง มี
ประสบการณในการปฏิบัติงานในหนาที่พนักงานดับเพลิงมาไมนอยกวา 5 ป ผานการประเมินบุคคล
เพื่อแตงตั้งเปนพนักงานจางตามภารกิจ(ทักษะ) ตําแหนงพนักงานดับเพลิง อัตราคาจาง 9,400 บาท
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลรอนทอง โดยในการจางดังกลาวใหถือวาเปนการใหความเห็นชอบ
ปรับปรุงตําแหนงในแผนอัตรากําลังไปในคราวเดียวกัน
ขอระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๕ ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานจาง ใหเทศบาลกําหนดและ
เสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
การกําหนดตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหจําแนกตําแหนงตามลักษณะงาน
ดังตอไปนี้
(๑) พนักงานจางตามภารกิจ ไดแก
(๑.๑) ตําแหนงสําหรับผูมีคุณวุฒิ
(๑.๒) ตําแหนงสําหรับผูมีทักษะ
(๑.๓) ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ
(๒) พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ
(๓) พนักงานจางทั่วไป
ฯลฯ
ขอ 6 การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของพนักงานจาง
ตามขอ 5 ใหเปนไปดังนี้
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- ๒๓ (1) พนักงานจางตามภารกิจ ใหใชลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะสําหนับ
ตําแหนงของพนักงานเทศบาล หรือขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม เวนแตพนักงานจางที่เปนงานที่ตองใช
ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิไดผานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเปนการเฉพาะ ผูนั้นจะตองเปน
ผูที่มีความรู ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา 5 ป ฯลฯ
ขอ ๗ ใหเทศบาลจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจางเปนระยะเวลาสามป โดย
ใหสอดคลองกับเปาหมายการปฏิบัติราชการของเทศบาลและงบประมาณ ทั้งนี้ตามแนวทางการจัดทําแผน
อัตรากําลังพนักงานจางที่กําหนดใน หมวด 3
กรอบอัตรากําลังพนักงานจางของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง จะตองเสนอ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อใหความเห็นชอบ
ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน เทศบาลอาจขอเปลี่ยนกรอบอัตรากําลัง
พนักงานจางได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ขอ ๙ การจางพนักงานจาง จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกอนจึงทําสัญญาได โดยพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ
ใหทําสัญญาจางไมเกินคราวละ ๔ ป สําหรับพนักงานจางทั่วไปใหทําสัญญาจางไมเกินคราวละ ๑ ป
หรือตามโครงการที่มีกําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดไว โดยอาจมีการตอสัญญาได ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมและความจําเปน
ขอพิจารณา/ขอเสนอ
ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่เทศบาลขอจางแลวมีคุณสมบัติ
ครบถวน และตําแหนงที่ขอจางเปนตําแหนงวางตามแผนอัตรากําลังของเทศบาล และเทศบาลมีภาระ
คาใชจายดานบุ คคลที่ คํา นวณตามแผนอั ต รากํ า ลั งทุ กตํ า แหนงไมเกิ น รอยละ 40 ตามที่กฎหมาย
กําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 20 กันยายน 2560 กรณีพนักงานจางตามภารกิจให
จางไดไมเกินระยะเวลาการประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป (2561-2563)
4.8 เรื่อง การประเมินพนักงานครูเทศบาลเพื่อใหไดรับเงินเดือนและมีวิทยฐานะ
ระดับชํานาญการ
ผูชวยเลขานุการ
เทศบาลเมืองหัวหิ น อําเภอหัวหิน รายงานขอความเห็ นชอบใหพนักงานครู
เทศบาลไดรับเงินเดือนและมีวิทยฐานะระดับชํานาญการ จํานวน 7 ราย ดังนี้
1. นางสาวสายทิพย คชาผล วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) และวุฒิ ค.บ.
(สังคมศึกษา) ตําแหนงครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ขั้น 23,810 บาท (1 เม.ย.60) เลขที่ตําแหนง
04733-2 โรงเรียนเทศบาลบานหัวหิน (ประชาธิปถัมภ) กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งดํารง
ตําแหนงครู เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 และผานการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน และดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จาก
กรรมการแตละดานไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 เพื่อใหมีวิทยฐานะในระดับครูชํานาญการ ให
ไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ขั้น 23,940 บาท เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕60
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- ๒๔ 2. นางสาวพัชรา กระแจะเจิม วุฒิ ค.ม.(วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) และวุฒิ
ศษ.บ.(การสอนวิทยาศาสตร) (หลักสูตร 5 ป) ตําแหนงครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ขั้น 23,810 บาท
(1 เม.ย.60) เลขที่ตําแหนง 04735-2 โรงเรียนเทศบาลบานหัวหิน (ประชาธิปถัมภ) กองการศึกษา
เทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งดํารงตําแหนงครู เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2555 และผานการประเมินดานวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน และดานผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหนาที่ จากกรรมการแตละดานไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 เพื่อใหมีวิทยฐานะใน
ระดับครูชํานาญการ ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ขั้น 23,940 บาท เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม
ตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕60
3. นางวลัยพร ทองคลาย วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) และวุฒิ วท.บ.
(วิทยาการคอมพิวเตอร) ตําแหนงครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ขั้น 24,290 บาท (1 เม.ย.60)
เลขที่ตําแหนง 04768-2 โรงเรียนเทศบาลบานบอฝาย (สังฆประชาอุทิศ) กองการศึกษา เทศบาลเมือง
หัวหิน ซึ่งดํารงตําแหนงครู เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 และผานการประเมินดานวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน และดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ จากกรรมการแตละดานไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 เพื่อใหมีวิทยฐานะในระดับครู
ชํานาญการ ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ขั้น 24,440 บาท เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่
๑ พฤษภาคม ๒๕60
4. นายสุรวุฒ คงกระพันธ วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) และวุฒิ ศศ.บ.
(พลศึกษา) ตําแหนงครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ขั้น 23,810 บาท (1 เม.ย.60) เลขที่ตําแหนง
04777-2 โรงเรียนเทศบาลบานเขาเตา กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งดํารงตําแหนงครู เมื่อวันที่
1 กุมภาพันธ 2556 และผานการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดาน
คุณภาพการปฏิบัติงาน และดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จากกรรมการแตละดานไดคะแนน
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 เพื่อใหมีวิทยฐานะในระดับครูชํานาญการ ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.๒
ขั้น 23,940 บาท เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕60
5. นางสาวสุนิสา พอดี วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) และวุฒิ ค.บ.(สังคม
ศึกษา) ตํ าแหนงครู รับ เงิ น เดื อนในอั นดั บ คศ.๑ ขั้น 21,150 บาท (1 เม.ย.60) เลขที่ตํ า แหนง
16269-2 โรงเรียนเทศบาลบานเขาเตา กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งดํารงตําแหนงครู เมื่อวันที่
1 พฤศจิกายน 2555 และผานการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน และดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จากกรรมการแตละดานได
คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 เพื่อใหมีวิทยฐานะในระดับครูชํานาญการ ใหไดรับเงินเดือนอันดับ
คศ.๒ ขั้น 21,460 บาท เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕60
6. นายธนัท สมหมาย วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) และวุฒิ ค.บ.(พลศึกษา)
ตําแหนงครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ขั้น 22,890 บาท (1 เม.ย.60) เลขที่ตําแหนง 04814-2
โรงเรียนเทศบาลบานสมอโพรง (ญาณวิลาสอุทิศ) กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งดํารงตําแหนงครู
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 และผานการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน และดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จากกรรมการแตละดานได
คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 เพื่อใหมีวิทยฐานะในระดับครูชํานาญการ ใหไดรับเงินเดือนอันดับ
คศ.๒ ขั้น 22,940 บาท เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕60
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- ๒๕ 7. นางกุลนที กิตวิทยานุกิจ วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) และวุฒิ ค.บ.
(การศึกษาปฐมวัย) ตําแหนงครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ขั้น 22,000 บาท (1 เม.ย.60) เลขที่
ตําแหนง 34790-2 โรงเรียนเทศบาลบานสมอโพรง (ญาณวิลาสอุทิศ) กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน
ซึ่งดํารงตําแหนงครู เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 และผานการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน และดานผลงานที่เ กิด จากการปฏิบัติห นาที่
จากกรรมการแตละดานไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 เพื่อใหมีวิทยฐานะในระดับครูชํานาญการ
ใหไดรั บ เงิ น เดื อ นอั น ดั บ คศ.๒ ขั้ น 22,460 บาท เลขที่ ตํ า แหนงและสั ง กั ด เดิ ม ตั้ ง แตวั น ที่ ๑
พฤษภาคม ๒๕60
ขอระเบียบ
1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
(การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ)
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 และ
มีผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้นยอนหลัง ๒ ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
๓.๑.๒ ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับ
การประเมินตามหวงระยะเวลา ดังนี้
(๑) ระหวางวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ของทุกป
(๒) ระหวางวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ของทุกป
๓.๑.๓ ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน ๓ ดานดังนี้
(๑) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพโดยพิจารณาจาก
- การมีวินัย
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
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- ๒๖ (๒) ดานคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง าน โดยพิ จ ารณาจาก
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้

(ก) สมรรถนะหลัก
- การมุงผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
(ข) สมรรถนะประจําสายงาน
- การออกแบบการเรียนรู
- การพัฒนาผูเรียน
- การบริหารจัดการชั้นเรียน
(๓) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในดานการเรียน

การสอน โดยพิจารณาจาก

- การจัดการเรียนรู
- การพัฒนาวิชาการ
- ผลที่เกิดกับผูเรียน
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่
ใหพิจารณาจากการปฏิบัติจริง และเอกสารรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ที่ผูยื่นคําขอรับการ
ประเมินเสนอ
๓.๑.๔ เกณฑการตัดสิน
ผู ที่ ผ านเกณฑการประเมิ น ตองไดคะแนนแตละ
ดานจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ย ไมต่ํากวารอยละ ๖๕
๓.๑.๕ วิธีการดําเนินการ
(๑) ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการ
ประเมิน ยื่นคําขอ ไดปละ ๑ ครั้ง โดยสงคําขอรับการประเมินตามแบบเสนอขอรับการประเมินทาย
หลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน หรือระหวางวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม
(๒) ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ
ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ใหเปนไปตามที่ ก.ท.กําหนด
(๓) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณภาพการปฏิบัติงานและดานผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน ๓ คน ประกอบดวย
- ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการ
กองการศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล
- ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูยื่นคําขอรับการประเมิน
- พนักงานครูเทศบาล ตําแหนงครูที่มีวิทยฐานะไม
ต่ํากวา ครูชํานาญการ
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้ง
กรรมการตามที่กําหนดได ให ก.ท.จ. พิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสม
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- ๒๗ (๔) ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมินใหเสร็จสิ้น
ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแตวันที่ ๓๐ เมษายน หรือวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของปนั้นๆ แลวแตกรณี โดยใหประเมิน
ใหครบทุกดาน พรอมบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดนจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการ
ประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทายหลักเกณฑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและ
พัฒนาตอไป
(๕) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ให
เทศบาลนําผลการประเมินตามแบบรายงานสรุปผลการประเมินทายหลักเกณฑ เสนอ ก.ท.จ.พิจารณาให
ความเห็นชอบผูที่ผานเกณฑการประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ และผลการพิจารณา
ของ ก.ท.จ. ถือเปนอันสิ้นสุดทั้งนี้ กอนเสนอขอความเห็นชอบ ก.ท.จ. ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นคําขอรับการประเมินและการดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด
๓.๑.๖ การแตงตั้ง
ใหนายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ออกคําสั่งแตงตั้งพนักงานครูเทศบาล ที่ผานการประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการ
และใหไดรับเงินวิทยฐานะครูชํานาญการ 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
๒. หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๙ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม 2๕๕๔
เรื่อง การแตงตั้งครูผูชวยใหดํารงตําแหนงครู ตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
สํานักงาน ก.ท. แจงมติ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งไดมีมติรับทราบขอเสนอของ อ.ก.ท.โครงสรางและอัตรากําลังของพนักงาน
เทศบาล ในกรณีที่เทศบาลมีผูดํารงตําแหนงครูผูชวยที่ผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
เปนระยะเวลา ๒ ป และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูภายหลังวันที่พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใชบังคับ (วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑)
ใหกําหนดวันที่มีผลในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ มีผลนับตั้งแตวันถัดจาก
วันครบกําหนดการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ซึ่งสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
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- ๒๘ ๔.9 เรื่อง การประเมินพนักงานครูเทศบาลเพื่อใหไดรับเงินเดือนและมีวิทยฐานะ
ระดับชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
สวนที่ 1 การประเมิ นพนั กงานครู เทศบาลเพื่ อใหไดรั บเงิ นเดื อนและมี วิ ท ย
ฐานะระดับชํานาญการพิเศษ ในรอบเดือนเมษายน 2559
ผูชวยเลขานุการ
สํานั กงาน ก.ท. แจงใหสํานั กงาน ก.ท.จ. และรวบรวมผลงานที่ เกิ ด จากการ
ปฏิ บั ติ ห นาที่ (ผลการปฏิ บั ติงานและผลงานวิ ชาการ) ของพนั กงานครู เ ทศบาลที่ ยื่ นขอรั บ การ
ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ระดับชํานาญการพิเศษ ในรอบเดือนเมษายน 2559 เพื่อนําสง
คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตามที่ ก.ท. กําหนด โดยสํานักงาน ก.ท.จ. ไดนําสง
ผลงานของพนักงานครู ใหสํานักงาน ก.ท. แลว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559
ขอเท็จจริง
สํานักงาน ก.ท. แจงผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่โดยมี
พนักงานครูเทศบาลซึ่งผานการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
ระดั บ ชํ า นาญการพิ เ ศษ รอบเดื อนเมษายน 2559 โดยใหมี ผ ลตั้ งแตวั น ที่ 23 กั น ยายน ๒๕๕9
เปนตนไป หากยังไมผานการพัฒนาฯ หรือผานการพัฒนาหลังวันที่ 23 กันยายน ๒๕๕9 หรือผลการ
พัฒนาฯ มีอายุครบ ๕ ป กอนวันที่ 23 กันยายน ๒๕๕9 จะไมสามารถไดรับการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะ
ระดับชํานาญการพิเศษ ในวันดังกลาวได เนื่องจากคุณสมบัติไมครบตามมาตรฐานวิทยฐานะ ทั้งนี้ กรณี
ดังกลาวจะสามารถแตงตั้งไดเมื่อผานการพัฒนาฯ แลว และใหมีผลไมกอนวันที่ผานการพัฒนาฯ ซึ่ง
จังหวัดประจวบคีรีขันธมีพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ผานการประเมินและเทศบาล
รายงานขอความเห็นชอบเพื่อใหพนักงานครูเทศบาลเลื่อนวิทยฐานะและไดรับเงินเดือน จํานวน 1 ราย ดังนี้
- นางจุ ฑ ามาศ พรมเวี ย ง วุ ฒิ ค.บ.(ภาษาไทย) และ ศษ.ม.(บริ ห าร
การศึกษา)พนักงานครูเทศบาล ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ขั้น
25,930 บาท (๑ เม.ย.๕9) เลขที่ตําแหนง 04704-2 โรงเรียนเทศบาลบานบอฝาย (สังฆประชา
อุทิศ) กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิ น ซึ่ งผานการประเมิ นดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพและดานคุณภาพการปฏิบัติงาน ไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๗๐ ผานการ
ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่จากกรรมการแตละคนไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 70
และผานการพัฒนากอนแตงตั้งใหเลื่อนสูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2558
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้นในระดับครูชํานาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๓ ขั้น 26,350 บาท
เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม
ขอระเบียบ
1) ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั งหวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒๔)
พ.ศ. ๒๕๕๐ (การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ)
๓. กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะไว ดังตอไปนี้
ขอ ๓.๕ การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
๓.๕.๑ คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
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- ๒๙ (๑) ดํารงตําแหนงครูที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการ หรือดํารง
ตําแหนงอื่นที่ ก.ท.เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา ๑ ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
(๒) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.๓
(๓) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมี
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้นยอนหลัง ๒ ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
๓.๕.๒ ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการ
ประเมินตามหวงระยะเวลา ดังนี้
(๑) ระหวางวันที่ ๑- ๓๐ เมษายน ของทุกป
(๒) ระหวางวันที่ ๑– ๓๑ ตุลาคม ของทุกป
๓.๕.๓ ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน ๓ ดาน ดังนี้
(๑) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ฯ
(๒) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจาก
สมรรถนะในการปฏิบัติงานฯ
(๓) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในดาน
การเรียน การสอน โดยพิจารณาจาก
(ก) ผลการปฏิบัติงาน
- การจัดการเรียนรู
- การพัฒนาวิชาการ
- ผลที่เกิดกับผูเรียน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากเอกสาร
รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอ และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็
ได
(ข) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา ๑ รายการ
การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจาก
เอกสารผลงานทางวิชาการและอาจใหผูยื่นคําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได
ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินเห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยืน่ คําขอรับการประเมิน
ปรับปรุงตามขอสังเกตภายใน ๖ เดือน นับแตวันที่ ก.ท.จ.แจงมติคณะกรรมการประเมิน แลวใหนําเสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมพิจารณา
๓.๕.๔ เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนน
แตละดาน ดังนี้
(๑) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และดานคุณภาพ การปฏิบัติงานผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คน เฉลี่ย
ไมต่ํากวารอยละ ๗๐
(๒) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมิน
จะตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๕
- ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๕
- คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๗๐
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- ๓๐ ทั้งนี้ ผูที่ผานการประเมินในขอ ๓.๕.๔ (๒) จะตองมีผลการประเมิน
ผานเกณฑเปนเอกฉันทโดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และ
คะแนนรวม
๓.๕.๕ วิธีการดําเนินการ
(๑) ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคํา
ขอได ปละ ๑ ครั้ง โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับ ในระหวางวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน หรือระหวางวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม
(๒) ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการ
ประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท.กําหนด
(๓) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
(ก) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน ๓ คน ประกอบดวย
- ผูอํานวยการสํานักการศึ กษาหรื อผูอํานวยการ
กองการศึกษาหรือหัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล
- ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูยื่นขอรับการประเมิน
- พนักงานครูเทศบาลที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาครู
ชํานาญการพิเศษ
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ล
ความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กําหนดได ให ก.ท.จ. พิจารณาไดตามความเหมาะสม
(ข) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ จํานวน ๓ คน ประกอบดวย
- ผูทรงคุ ณวุฒิ ทางดานการศึกษาจาก
มหาวิ ทยาลัย ของรัฐที่มีความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมินตามที่ ก.ท.
กําหนด เปนกรรมการ โดยการประเมินผูยื่นคําขอรับการประเมิน ๑ ราย ใหมีกรรมการประเมิน ๓ คน
(๔) ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับ
จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบ
รายงานผลการประเมินทายหลักเกณฑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
(๕) การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และการประเมินดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วัน
นับตั้งแตวันที่ ๓๐ เมษายน หรือวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของปนั้นๆ แลวแตกรณี
- กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน
ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมินทราบ เพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม
- กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับ
การประเมินเสนอผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรอง แลว
ใหเทศบาลนําสงสํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ผานการประเมินตามรอบปที่
เสนอขอ หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์
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- ๓๑ (๖) ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคํา
ขอรับการประเมินและการดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถึงความสมบูรณ ถูกตอง
ครบถวน ของผลงาน แลวนําสงคณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด
(๗) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนํา
ผลการประเมินเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผาน
เกณฑการตัดสินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ
๓.๕.๖ การแตงตั้ง
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผาน
การประเมินตามมติ ก.ท.จ. ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ และใหไดรับเงินวิทยฐานะครูชํานาญการ
พิเศษ โดยใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ หรือหาก
มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท.จ.ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว
สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคํา
ขอรับการประเมินใหมไดในปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอน
เดือนเมษายน ของปตอไป สวนผูที่ยื่นคําขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของป
ตอไป
๓.๕.๗ การพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ให ก.ท.หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนา
ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ตามหลักสูตรและวิธีการที่ ก.ท.
กําหนดทายหลักเกณฑ
ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะได
ภายใน ๕ ป นับแตวันที่ ผูนั้นสําเร็จหลักสูตรการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
๓.๕.๘ การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบ
ภายใน ๕ วันทําการนับตั้งแตวันออกคําสั่ง
ฝายเลขานุ ก ารตรวจสอบแลวผู ผานการประเมิ น มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถวนทั้ ง ดาน
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง และการไดรับเงินเดือน โดยผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการ
ตามหลักเกณฑที่กําหนด และผานการอบรมการพัฒนากอนแตงตั้งใหเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
และเชี่ยวชาญแลวโดยผลการพัฒนายังไมครบ 5 ป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 23 กันยายน 2559

สวนที่ 2 การประเมิ นพนั กงานครู เ ทศบาลเพื่ อใหไดรั บเงิ น เดื อนและมี
วิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญกรณีปรับปรุงผลงานทางวิชาการรอบเดือนตุลาคม 2558
สํานั กงาน ก.ท. แจงใหสํานั กงาน ก.ท.จ. และรวบรวมผลงานที่ เกิ ด จากการ
ปฏิบัติหนาที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานวิชาการ) ของพนักงานครูเทศบาลที่เขารวมโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการรอบเดือนตุลาคม 2558 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
ระดับชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ เพื่อนําสงคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่
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- ๓๒ ตามที่ ก.ท. กําหนด โดยสํานักงาน ก.ท.จ. ไดนําสงผลงานของพนักงานครู ใหสํานักงาน ก.ท. เมื่อวันที่
8 มิถุนายน 2560
ขอเท็จจริง
สํานักงาน ก.ท. แจงผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่โดยมี
พนักงานครูเทศบาลซึ่งผานการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
ระดับชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2558 (กรณีปรับปรุง) โดยใหมีผลตั้งแตวันที่
9 มิถุนายน ๒๕60 เปนตนไป หากยังไมผานการพัฒนาฯ หรือผานการพัฒนาหลังวันที่ 9 มิถุนายน
2560 หรือผลการพัฒนาฯ มีอายุครบ ๕ ป กอนวันที่ 9 มิถุนายน ๒๕60 จะไมสามารถไดรับการ
แตงตั้งใหมีวิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญในวันดังกลาวได เนื่องจากคุณสมบัติไมครบ
ตามมาตรฐานวิทยฐานะ ทั้งนี้ กรณีดังกลาวจะสามารถแตงตั้งไดเมื่อผานการพัฒนาฯ แลว และใหมีผล
ไมกอนวันที่ผานการพัฒนาฯ ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธมีพนักงานครูเทศบาล ผานการประเมินและ
เทศบาลรายงานขอความเห็ นชอบเพื่อใหพนั กงานครู เทศบาลเลื่ อนวิ ทยฐานะและไดรั บ เงิน เดื อน
จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. นางสาวสิ ริ วรรณ กั ณฑมณี วุ ฒิ ค.บ.(การศึ กษาปฐมวั ย) พนั กงานครู
เทศบาล ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ขั้น 25,930 บาท (๑ เม.ย.60)
เลขที่ตําแหนง 16250-2 โรงเรียนเทศบาลบานหัวหิน (ประชาธิปถัมภ) กองการศึกษา เทศบาลเมือง
หัวหิน ซึ่งผานการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและดานคุณภาพ
การปฏิบัติงาน ไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๗๐ ผานการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่จากกรรมการแตละคนไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 70 และผานการพัฒนากอนแตงตั้งให
เลื่อนสูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้นในระดับ
ครูชํานาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๓ ขั้น 26,350 บาท เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม
2. นางสาวเยาวลักษณ ทองอราม วุฒิ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) และ
วุฒิ ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป) พนักงานครูเทศบาล ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ
คศ.๒ ขั้น 25,930 บาท (๑ เม.ย. 2560) เลขที่ตําแหนง 30145-2 โรงเรียนเทศบาล 1 บานตาลเจ็ด
ยอด กองการศึ กษา เทศบาลตํา บลไรเกา ซึ่งผานการประเมิน ดานวิ นั ย คุ ณธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพและดานคุณภาพการปฏิบัติงาน ไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๗๐ ผานการ
ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่จากกรรมการแตละคนไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 70
และผานการพัฒนากอนแตงตั้งใหเลื่อนสูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้นในระดับครูชํานาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๓ ขั้น 26,350 บาท
เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม
3. นายทศพร พูนสุข วุฒิ ค.บ. (คณิตศาสตร) พนักงานครูเทศบาล ตําแหนง
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ขั้น 26,450 บาท (๑ เม.ย. 2560) เลขที่ตําแหนง
16228-2 โรงเรี ย นเทศบาลวั ด ธรรมิ การาม (ปยแหวนรั งสรรค) กองการศึ ก ษา เทศบาลเมื อ ง
ประจวบคีรีขันธ ซึ่งผานการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและดาน
คุณภาพการปฏิบั ติงาน ไดคะแนนเฉลี่ ยไมต่ํากวารอยละ ๗๐ ผานการประเมิ นผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่จากกรรมการแตละคนไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 70 และผานการพัฒนากอนแตงตั้ง
ใหเลื่อนสูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้นใน
ระดับครูชํานาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๓ ขั้น 26,970 บาท เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม
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- ๓๓ 4. นายเสงี่ยม ไกรทอง วุฒิ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) และวุฒิ ศษ.บ.
(บริหารการศึกษา) พนักงานครูเทศบาล ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผูอํานวยการ
ชํานาญการพิเศษ อัน ดับ คศ.3 อาศัย รับเงินเดือนอัน ดับ คศ. 4 ขั้น 64,860 บาท (๑ เม.ย.60)
เลขที่ตําแหนง 04666-1 โรงเรียนเทศบาลบานคาย กองการศึกษา เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ
ซึ่งผานการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและดานคุณภาพการปฏิบัติงาน
ไดคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการแตละคนไมต่ํากวารอยละ ๗5 ผานการประเมินผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 75 และผานการพัฒนากอนแตงตั้งใหเลื่อนสูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้นในระดับเชี่ยวชาญ รับเงินเดือนอัน ดับ
คศ.4 ขั้น 64,860 บาท เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม
ขอระเบียบ
1) ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั งหวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒๔)
พ.ศ. ๒๕๕๐ (การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ)
๓. กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะไว ดังตอไปนี้
ขอ ๓.๕ การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
๓.๕.๑ คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
(๑) ดํารงตําแหนงครูที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการ หรือดํารง
ตําแหนงอื่นที่ ก.ท.เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา ๑ ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
(๒) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.๓
(๓) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมี
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้นยอนหลัง ๒ ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
๓.๕.๒ ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการ
ประเมินตามหวงระยะเวลา ดังนี้
(๑) ระหวางวันที่ ๑- ๓๐ เมษายน ของทุกป
(๒) ระหวางวันที่ ๑– ๓๑ ตุลาคม ของทุกป
๓.๕.๓ ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน ๓ ดาน ดังนี้
(๑) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ฯ
(๒) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจาก
สมรรถนะในการปฏิบัติงานฯ
(๓) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในดาน
การเรียน การสอน โดยพิจารณาจาก
(ก) ผลการปฏิบัติงาน
- การจัดการเรียนรู
- การพัฒนาวิชาการ
- ผลที่เกิดกับผูเรียน
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- ๓๔ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจาก
เอกสาร รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอ และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริง
ดวยก็ได
(ข) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา ๑ รายการ
การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจาก
เอกสารผลงานทางวิชาการและอาจใหผูยื่นคําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได
ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินเห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยืน่ คําขอรับการประเมิน
ปรับปรุงตามขอสังเกตภายใน ๖ เดือน นับแตวันที่ ก.ท.จ.แจงมติคณะกรรมการประเมิน แลวใหนําเสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมพิจารณา
๓.๕.๔ เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนน
แตละดาน ดังนี้
(๑) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และดานคุณภาพ การปฏิบัติงานผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คน เฉลี่ยไม
ต่ํากวารอยละ ๗๐
(๒) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมิน
จะตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๕
- ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๕
- คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๗๐
ทั้งนี้ ผูที่ผานการประเมินในขอ ๓.๕.๔ (๒) จะตองมีผลการประเมิน
ผานเกณฑเปนเอกฉันทโดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม
๓.๕.๕ วิธีการดําเนินการ
(๑) ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคํา
ขอได ปละ ๑ ครั้ง โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับ ในระหวางวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน หรือระหวางวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม
(๒) ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการ
ประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท.กําหนด
(๓) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
(ก) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน ๓ คน ประกอบดวย
- ผูอํานวยการสํานักการศึ กษาหรื อผูอํานวยการ
กองการศึกษาหรือหัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล
- ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูยื่นขอรับการประเมิน
- พนักงานครูเทศบาลที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาครู
ชํานาญการพิเศษ
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ล
ความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กําหนดได ให ก.ท.จ. พิจารณาไดตามความเหมาะสม
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- ๓๕ (ข) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ จํานวน ๓ คน ประกอบดวย
- ผูทรงคุ ณวุฒิ ทางดานการศึกษาจาก
มหาวิ ทยาลัย ของรัฐที่มีความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมินตามที่ ก.ท.
กําหนด เปนกรรมการ โดยการประเมินผูยื่นคําขอรับการประเมิน ๑ ราย ใหมีกรรมการประเมิน ๓ คน
(๔) ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับ
จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงาน
ผลการประเมินทายหลักเกณฑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
(๕) การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และการประเมินดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วัน
นับตั้งแตวันที่ ๓๐ เมษายน หรือวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของปนั้นๆ แลวแตกรณี
- กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน
ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมินทราบ เพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม
- กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับ
การประเมินเสนอผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรอง แลว
ใหเทศบาลนําสงสํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ผานการประเมินตามรอบปที่
เสนอขอ หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์
(๖) ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคํา
ขอรับการประเมินและการดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถึงความสมบูรณ ถูกตอง
ครบถวน ของผลงาน แลวนําสงคณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด
(๗) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนํา
ผลการประเมินเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผาน
เกณฑการตัดสินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ
๓.๕.๖ การแตงตั้ง
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผาน
การประเมินตามมติ ก.ท.จ. ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ และใหไดรับเงินวิทยฐานะครูชํานาญการ
พิเศษ โดยใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ หรือหาก
มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท.จ.ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว
สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคํา
ขอรับการประเมินใหมไดในปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอน
เดือนเมษายน ของปตอไป สวนผูที่ยื่นคําขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของป
ตอไป
๓.๕.๗ การพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ให ก.ท.หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนา
ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ตามหลักสูตรและวิธีการที่ ก.ท.
กําหนดทายหลักเกณฑ
ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะได
ภายใน ๕ ป นับแตวันที่ ผูนั้นสําเร็จหลักสูตรการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
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- ๓๖ ๓.๕.๘ การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบ
ภายใน ๕ วันทําการนับตั้งแตวันออกคําสั่ง
ขอ 3.11 การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ
3.11.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
(1) ดํา รงตํ า แหนงผู อํ า นวยการสถานศึ กษา ที่มีวิ ทยฐานะ
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน
มาแลวไมนอยกวา 3 ปหรือดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ
มาแลวไมนอยกวา 5 ปนับถึงวันที่ยื่นคําขอ
(2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.4
(3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
3.11.2 ระยะเวลาการยื่นคํ าขอรับการประเมินใหยื่ นคํา ขอรั บการ
ประเมินตามหวงระยะเวลาดังนี้
(1) ระหวางวันที่ 1- 30 เมษายน ของทุกป
(2) ระหวางวันที่ 1– 31 ตุลาคม ของทุกป
3.11.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้
(1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดย
พิจารณาจาก
- การมีวินัย
- การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
(2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานดังนี้
(ก) สมรรถนะหลัก
- การมุงผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
(ข) สมรรถนะประจําสายงาน
- การวิเคราะหและสังเคราะห
- การสื่อสารและการจูงใจ
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- การมีวิสัยทัศน
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- ๓๗ (3) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก
(ก) ผลการปฏิบัติงาน
- งานวิชาการ
- งานบริหารแผนและงบประมาณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานบริหารทั่วไป
ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณารายงานผล
การปฏิบัติงาน ที่ผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได
(ข) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ ซึ่งตองเปน
งานวิจัย 1 รายการ และงานวิชาการอื่น 1 รายการ
ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสาร
ผลงานทางวิชาการ และอาจใหผูยื่นคําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได ในกรณี
ที่คณะกรรมการประเมินเห็นสมควร ใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผู ยื่นคําขอรับการประเมิน
ปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่ ก.ท.จ. แจงมติแลวใหนําเสนอคณะกรรมการชุด
เดิมพิจารณา
3.11.4 เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้
(1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และดานคุณภาพการ ปฏิบัติงาน ผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75
(2) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมิน
จะตองไดคะแนน จากกรรมการแตละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70
- ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70
- คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75
ทั้งนี้ ผูที่ผานเกณฑประเมินในขอ 3.11.4 (2) จะตองมีผลการ
ประเมินผานเกณฑ เปนเอกฉันท โดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ
และคะแนนรวม
3.11.5 วิธีการดําเนินการ
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคํา
ขอไดปละ 1 ครั้ง โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผู บังคับบัญชา
ตามลําดับ ในระหวางวันที่ 1 - 30 เมษายน หรือระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม
(2) ใหผู บังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผู ยื่น คําขอรับการ
ประเมินใหเปนไป ตามที่ ก.ท.กําหนด
(3) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
(ก) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ วิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน ประกอบดวย
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- ๓๘ -

ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู ความสามารถทางดาน

การศึกษา
- ผู อํานวยการสํานักการศึกษาหรือผู อํานวยการกอง
การศึกษาหรือ หัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล
- ผู อํานวยการสถานศึกษาที่มีวิ ทยฐานะไมต่ํากวาผู
อํานวยการเชี่ยวชาญ
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
กรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลความจํ า เปนอยางยิ่ ง ไมสามารถแตงตั้ ง
กรรมการตามที่กําหนดได ให ก.ท.จ. พิจารณาไดตามความเหมาะสม
(ข) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่
จํานวน 3 คน ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของ
รัฐที่มีความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมิน ตามที่ ก.ท. กําหนด เปน
กรรมการ โดยการประเมิน ผูยื่นคําขอรับการประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน
(4) ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน
จุดที่ควรพัฒนาใน เรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการ
ประเมินทายหลักเกณฑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
(5) การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และการ ประเมินดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้น ภายใน
90 วัน นับตั้งแตวันที่ 30 เมษายน หรือวันที่ 31 ตุลาคม ของปนั้น ๆ แลวแตกรณี
- กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน
ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมินทราบ เพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม
- กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการ
ประเมินเสนอผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ต อผู บังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวให
เทศบาลนําสงสํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ผานการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ
หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์
(6) ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอรับ
การประเมินและการดําเนินการประเมินและใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถึงความสมบูรณ
ถูกตอง ครบถวน ของผลงาน แลว นําสงคณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด
(7) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนําผลการ
ประเมินเสนอ ก.ท.จ. พิจารณา ใหความเห็นชอบผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผาน
เกณฑการตัดสินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ
3.11.6 การแตงตั้ง
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผาน
การประเมินตามมติ ก.ท.จ. ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู อํานวยการเชี่ยวชาญ และใหไดรับเงินวิทย
ฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โดยใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่
ครบถวน ถูกตอง สมบูรณหรือหากมีการปรับปรุงผลงานทาง วิชาการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ได
รับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสินอาจ
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- ๓๙ ยื่นคําขอรับการประเมินใหมไดในปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไม
กอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูที่ยื่นคําขอ เดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคม
ของปตอไป
3.11.7 การพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ให ก.ท.หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผู
ที่จะไดรับการแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะผู อํานวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักสูตรและวิธีการที่
ก.ท. กําหนดทายหลักเกณฑ
ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะได
ภายใน 5 ปนับแตวันที่ผูนั้นสําเร็จหลักสูตรการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3.11.8 การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้ ง ใหก.ท.จ. และก.ท. ทราบ
ภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแตวันออกคําสั่ง
ฯลฯ
2) กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับเงิ นเดือนสู งกวาหรื อต่ํ ากวาขั้น ต่ํา หรือสูงกวาขั้ นสู งของอัน ดับ (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2555
ขอ 1 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวา
หรือต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ ในกรณีดังตอไปนี้
(5) ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและวิทยฐานะสูงขึ้น ถาไดรับเงินเดือน
สูงกวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนของตําแหนงและวิทยฐานะนั้นอยูแลว ใหไดรับเงินเดือนในอันดับของ
เงินเดือนของตําแหนงและวิทยฐานะที่ไดรับแตงตั้งในขั้นที่ตรงกันกับขั้นหรืออัตราเงินเดือนที่ไดรับอยู
เดิม ถาไมมีขั้นหรืออัตราเงินเดือนที่ไดรับอยูเดิม ใหไดรับในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกลเคียงที่สูงกวา
เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดเปนอยางอื่น
ฝายเลขานุ ก ารตรวจสอบแลวผู ผานการประเมิ น มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถวนทั้ ง ดาน
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง และการไดรับเงินเดือน โดยผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการ
ตามหลักเกณฑที่กําหนด และผานการอบรมการพัฒนากอนแตงตั้งใหเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
และเชี่ยวชาญแลวโดยผลการพัฒนายังไมครบ 5 ป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เปนตนไป
4.10 เรื่อง การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย

ผูชวยเลขานุการ
นายพิชญาสิทธิ์ ปานเมือง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลรอนทอง
ยื่นหนังสือขออุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยของเทศบาลตําบลรอนทอง ซึ่งไดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย
กรณีไมปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ และ
ขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมาย
โดยเทศบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงแลวเห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยไม
รายแรง นายกเทศมนตรี พิจ ารณารายงานผลการสอบสวนแลวเห็ น ชอบดวยจึ งมี คํา สั่ งลงโทษตั ด
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- ๔๐ เงินเดือน 5 % เปนเวลา 2 เดือน ตามคําสั่งเทศบาลตําบลรอนทอง ที่ 275/2560 ลงวันที่ 25
กรกฎาคม 2560 ผูถูกลงโทษจึงขออุทธรณคําสั่งโดยเห็นวากระบวนการสอบสวนวินัยไมชอบดวย
ระเบียบ โดยไมแจงขอกลาวหาและพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหทราบ ไมไดรับความเปน
ธรรมในการพิจารณาลงโทษ มีการเลือกปฏิบัติโดยมีเจาหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบใน
เรื่องดังกลาว(การสํารวจชวยเหลือผูประสบอุทกภัย) แตไมไดรับการพิจารณาโทษดวย
ขอระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขในการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕9 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
ขอ ๕ พนักงานเทศบาลผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยตามประกาศหลักเกณฑและ
เงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕9 หรือถูกสั่งใหออกจากราชการเนื่องจาก
เหตุหนึ่งเหตุใดตามประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขในการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 ดังตอไปนี้
(๑) ขาดคุ ณสมบั ติ ทั่ วไปหรื อมี ลั กษณะตองหามเบื้ องตนสํ าหรั บพนั กงาน
เทศบาล ตามขอ ๕ (๔)
(๒) เจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ ตามขอ ๖ (๑)
(๓) ไมสามารถปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกําหนด ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ
ตามขอ ๖ (๕)
(๔) หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่
ราชการ หรือ ประพฤติตนไมเหมาะสมกั บตํ าแหนงหนาที่ ราชการ ถาใหรั บราชการตอไปจะเปนการ
เสียหายแกราชการ ตามขอ ๗
(๕) ถูกแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนซึ่งการสอบสวนไมไดความ
แนชั ด พอที่ จ ะฟงลงโทษปลดออกหรื อ ไลออกจากราชการ แตมี ม ลทิ น หรื อ มั ว หมองในเรื่ องที่ ถู ก
สอบสวน ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการตามขอ ๘
(๖) ตองรับ โทษจํ า คุก โดยคํ า สั ่ง ของศาล หรื อตองรั บโทษจํ า คุ ก โดยคํ า
พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไมถึงกับจะตอง
ถูกลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ ตามขอ ๙
ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง การอุทธรณ
และการพิจารณาอุทธรณ ใหเปนไปตามหมวดนี้
การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือคําสั่ง
ใหออกจากราชการ
ขอ ๙ การอุ ท ธรณคํ า สั่ ง ตามขอ ๕ ใหอุ ท ธรณตอคณะกรรมการพนั ก งาน
เทศบาลเพื่อสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกขทําความเห็นเสนอ และเมื่อ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล มีมติเปนประการใดใหแจงผูอุทธรณทราบเปนหนังสือ พรอมทั้งแจง
นายกเทศมนตรีสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลตามวรรคหนึ่งใหเปนที่สุด
การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข ตามวรรคหนึ่ง ใหนํา
ขอ ๘๕ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา ของประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน และการ
ลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕9 มาใชบังคับโดยอนุโลม
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- ๔๑ ขอพิจารณา/ขอเสนอ
ฝายเลขานุการ ฯ พิจารณาแลวเห็นควรสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณและรองทุกขทําความเห็นเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
5.11 เรื่อง ประกาศกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ของเทศบาล
สํานักงาน ก.ท. แจงวา ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 22
มิ ถุนายน 2560 ไดมี มติ เ ห็ น ชอบใหยกเลิ กประกาศคณะกรรมการกลางพนั กงานเทศบาล เรื่ อ ง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมตองสอบแขงขันสําหรับพนักงานจางที่ปฏิบัติ
หนาที่ ในสถานศึกษาเพื่ อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครูเทศบาล โดยให ก.ท.จ. จัด ทําประกาศ
หลั ก เกณฑใหมี เ นื้ อ หาสาระสํ า คั ญ เชนเดี ย วกั บ ที่ ก.ท. กํ า หนด กรณี ก.ท.จ. ประกาศกํ า หนด
หลักเกณฑและเงื่อนไขดังกลาวมีเนื้อหาเชนเดียวกับที่ ก.ท. กําหนด ถือวา ก.ท. ไดใหความเห็นชอบ
แลว ใหประกาศใชบังคับได กรณี ก.ท.จ. ประกาศกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขมีเนื้อหาแตกตางจาก
ที่ ก.ท.กําหนด ใหเสนอ ก.ท. พิจารณาใหความเห็นชอบกอน จึงประกาศใชบังคับได
ฝายเลขานุการ พิจารณาแลวเห็นควรจัดทําประกาศหลักเกณฑโดยมีเนื้อหา
หลักการเดียวกับที่ ก.ท. กําหนด เพื่อแจงเทศบาลถือปฏิบัติตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

เห็นชอบใหจัดทําประกาศหลักเกณฑโดยมีเนื้อหาเชนเดียวกับที่ ก.ท.กําหนด
เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ไมมี

ปดประชุม เวลา ๑5.20 น.
(ลงชื่อ)

ศราวุธ อินทะเสม
ผูจด/ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายศราวุธ อินทะเสม)
หัวหนากลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
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