รายงานการประชุม
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ครั้งที่ 12/๒๕60
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ๒๕60 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมช่องกระจก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ชัน้ 4
…………………………..
ผู้มาประชุม
๑. นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประธาน
รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. นายชัยชาญ มูลมาก
(แทน) ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓. นายอธิวัฒน์ ธัญพรจิรวัชร์ (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๔. น.ส.เกศริน ภัทรเปรมเจริญ คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๕. นายอธิวัฒน์ พิสุทธิศิลป์
ประธานสภาเทศบาลตําบลคลองวาฬ
๖. ร.ต.สมพร ทองสง่า
ประธานสภาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
๗. นายเกิดพงศ์ ทวีศักดิ์สมบูรณ์ นายกเทศมนตรีตําบลกําเนิดนพคุณ
๘. นายณัฏฐวุฒิ สมบูรณ์อยู่กมล ผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายวรพงษ์ พูลลาภ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายศาสตรา สุริยารังสรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายศักดิ์ชัย กายเพชร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายธีรยุทธ สําราญทรัพย์ ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นายสมไช เสียงใหญ่
๑๔. นางเนาวรัตน์ สิงห์เล็ก
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชํานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ/ติดภารกิจ
1. นายสมบูรณ์ นวลเจริญ
2. นายธฤต สําราญเวทย์
3. นายชิตชัย จิวะตุวินันท์
4. นายสุทธิพร เที่ยงธรรม
5. นายฐานันดร์ นิลดํา
6. นายสนั่น รักษาชัฎ
7. -ว่างผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายมีชัย นวลเพชร
2. นางสาวนันทิดา สว่างรัตน์
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายกเทศมนตรีตําบลบางสะพานน้อย
ปลัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
ปลัดเทศบาลตําบลบ้านกรูด
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กลุ่มงานมาตรฐานฯ
นิติกรปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธาน
วันนี้ เป็นการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 12/2560 เมื่อที่ประชุมพร้อมครบองค์ประชุมแล้ว
ก็ขอเปิดการประชุม เพื่อจะได้ดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดเตรียมไว้ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

-๒ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 11/๒๕60 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

มติทปี่ ระชุม

รับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพือ่ ทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติทปี่ ระชุมครั้งทีแ่ ล้ว
ผู้ช่วยเลขานุการ
ตามที่ คณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั งหวั ดประจวบคี รี ขั น ธ์ ในการประชุ ม
ครั้งที่ 11/๒๕60 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕60 มีมติเห็นชอบให้เทศบาลดําเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคลในกรณีต่าง ๆ ฝ่ายเลขานุการ ขอสรุปผลให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การขอยกเลิกมติ ก.ท.จ. เกี่ยวกับการรับโอนพนักงานเทศบาล จํานวน 1 ราย
ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหัวหินทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
2. การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญ ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน และประเภทวิชาการระดับชํานาญการ จํานวน 4 ราย
ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลตําบลคลองวาฬและเทศบาลตําบลไร่ใหม่ทราบ เพื่อจัดทําคําสั่ง
เลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
3. การโอน การรับโอนและการย้ายพนักงานเทศบาล จํานวน 9 ราย ได้แจ้งมติให้
เทศบาลตําบลปราณบุรี เทศบาลตําบลเขาน้อย เทศบาลตําบลทับสะแก เทศบาลตําบลไร่เก่า เทศบาล
ตําบลหนองพลับ เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์และเทศบาลเมืองหัวหินทราบ
เพื่ อจัด ทํ าคํ าสั่งโอน/รับ โอน และย้ ายพนั กงานเทศบาลไปดํ ารงตํ าแหน่ งใหม่แ ล้ว ตั้ งแต่วัน ที่ 29
พฤศจิกายน 2560
4. พนั กงานจ้างขอลาออกจากราชการ จํานวน 4 ราย ได้แจ้งให้ เทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ์และเทศบาลเมืองหัวหินทราบ เพื่อจัดทําคําสั่งให้พนักงานจ้างลาออกจากราชการแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
5. การจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 10 ราย ได้แจ้งมติให้เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
เทศบาลตําบลบางสะพานน้อยและเทศบาลตําบลไร่เก่าทราบ เพื่ อจัดทําคําสั่งจ้างพนักงานจ้างแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
6. การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง
ครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู จํานวน 1 ราย ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหัวหินทราบ เพื่อจัดทํา
คําสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้ผ่านการประเมิน ให้ดํารงตําแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 แล้ว ตั้งแต่วันที่
29 พฤศจิกายน 2560
7. การประเมินพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้ได้รับเงินเดือนและมีวิทยฐานะ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ จํานวน 4 ราย ได้แจ้งมติให้เทศบาลเมืองหัวหินและเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ทราบ
เพื่อจัดทําคําสั่งให้พนักงานครูเทศบาลได้รับเงินเดือนและมีวิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษแล้ว ตั้งแต่
29 พฤศจิกายน 2560
8. การบริหารงานบุคคลของเทศบาลกรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 2 เทศบาล
ได้แจ้งให้เทศบาลตําบลปากน้ําปราณและเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ทราบและพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
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-๓9. ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 8 เทศบาล ได้แจ้งผลการ
ประเมินให้เทศบาลทราบ เพื่อดําเนินการจ่ายเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดแล้ว ตั้งแต่วันที่
30 พฤศจิกายน 2560
10. ผลการพิจารณาดําเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย ได้แจ้งมติ
ให้เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์และนายอําเภอบางสะพานเพื่อแจ้งให้เทศบาลตําบลร่อนทองทราบและ
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

3.2 เรื่อง การสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุบคุ คลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ผู้ช่วยเลขานุการ
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ดังนั้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบ
ได้ ท ราบและดํ า เนิ น การตามประกาศดั ง กล่ า วได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ จึ ง ได้
ประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าว ให้ผู้สมัครสอบได้ทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถดูรายละเอียดประกาศฯ
ได้ในเว็บไซต์ http://dlaapplicant2560.com
สรุปสาระสําคัญของประกาศฯ ดังนี้
1. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
2. ผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วจะต้องดํารงตําแหน่งใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งอย่างน้อย 2 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานราชการอื่นได้
3. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ยื่นสมัครสอบ ก.จ. ก.ท. ก.อบต.
หรือ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จึงไม่มีสิทธิ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบแข่งขันรายนั้นจะเป็นผู้สอบแข่งขันได้
หรือหากผู้นั้นได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งใดแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคําสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้น ในการออก
คําสั่งยกเลิกการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการรายนั้นได้ในภายหลัง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ
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-๔3.3 เรื่อง ประกาศ ก.ท. เรือ่ ง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนพนักงานเทศบาล
กรณีที่มเี หตุผลความจําเป็น พ.ศ. 2560
ผู้ช่วยเลขานุการ
ด้วยสํานักงาน ก.ท. แจ้งว่า คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 มีมติเห็นชอบประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การโอนพนั ก งานเทศบาลกรณี ที่ มี เหตุผลความจํ าเป็ น ตามคํ าสั่ งหั วหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ
ที่ 8/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ รู ป การบริ ห ารงานบุ ค คลส่ วนท้ อ งถิ่ น ให้ มี ม าตรฐานและเป็ น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้ลงนามในประกาศดังกล่าวแล้ว และให้มีผลใช้บังคับโดยตรงกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่ไม่รวมกรุงเทพมหานคร สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1. ประกาศนี้ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป (ประกาศ ณ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560)
2. ความหมายของ “การโอนพนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็น”
หมายความว่า การโอนพนักงานเทศบาลในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็น เพื่อให้การบริหารงานของ
เทศบาลและการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเพื่อแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในระหว่างพนักงานเทศบาลกับนายกเทศมนตรีหรือผู้นําชุมชน และไม่สามารถ
ดําเนินการโอนพนักงานเทศบาลระหว่างเทศบาลตามหลักความสมัครใจได้
3. คณะอนุ กรรมการการโอนพนั กงานเทศบาลกรณี ที่ มี เหตุผ ลความจําเป็ น
กําหนดให้มีคณะอนุกรรมการจํานวนสองระดับ ได้แก่ คณะอนุกรรมการระดับส่วนกลาง (จํานวน 5 คน)
และคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด (จํานวน 5 คน) ประกอบด้วย
(1) รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ที่ ผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด ในฐานะประธาน ก.ท.จ.
มอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ
(2) บุ ค คลซึ่ ง ก.ท.จ. คั ด เลื อ กจากผู้ ที่ มี ค วามรู้ค วามสามารถด้ า นกฎหมาย
จํานวนหนึ่งคน และด้านรัฐศาสตร์หรือการบริหาราชการแผ่นดินจํานวนหนึ่งคน
(3) หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธาน
ก.ท.จ. มอบหมาย จํานวนหนึ่งคน
(4) ท้องถิ่นจังหวัด
ให้ ป ระธาน ก.ท.จ. แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการคนหนึ่ ง เป็ น เลขานุ ก าร และ
ผู้ช่วยเลขานุการได้อีกจํานวนไม่เกินสองคน
บุคคลตาม (2) มิ ให้ แต่งตั้งจากผู้ ดํารงตําแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด และให้
มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. และให้พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ ก.ท.จ. มีมติเสียง
ข้างมากให้ พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุมีความประพฤติเสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดีงาม หรือละเลยไม่
ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่
4. อํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ คือ แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและการปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาลที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เสนอความเห็นและแนวทาง
ดําเนินการเกี่ยวกับการโอนพนักงานเทศบาล ต่อ ก.ท. เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลและการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่างพนักงานเทศบาล นายกเทศมนตรี หรือผู้นําชุมชน
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-๕5. กรณี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาความขั ด แย้ ง ผู้ มี สิ ท ธิ ยื่ น คํ า ขอหรื อ แจ้ ง ให้ มี ก าร
พิจารณาโอนพนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นต่อ ก.ท. หรือคณะอนุกรรมการ ได้แก่
(1) พนักงานเทศบาล
(2) นายกเทศมนตรี
(3) ผู้นําชุมชน
(4) ผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
6. กรณีการเพิ่มประสิทธิภาพ เมื่อ ก.ท. มีมติเป็นประการใด ให้นายกเทศมนตรี
ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมติดังกล่าวภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับแจ้งมติ
7. มาตรการชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเสียหาย กรณีเหตุจําเป็นมีสภาพร้ายแรง
ที่อาจทวีความรุนแรงมากขึ้นหรือยากแก่การเยียวยาในภายหลัง ประธาน ก.ท. หรือผู้ซึ่งประธาน ก.ท.
มอบหมาย หรือประธาน ก.ท.จ. แล้วแต่กรณี อาจมีคําสั่งให้พนักงานเทศบาลผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่อื่น
ในเทศบาลนั้น หรือให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ เทศบาลอื่นภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดเป็น
ระยะเวลาไม่เกินหกสิบวัน กรณีมีเหตุจําเป็นให้ขยายระยะเวลาได้สองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน
การสั่งให้ พนั กงานเทศบาลไปปฏิบัติหน้ าที่ตามวรรคหนึ่ ง กรณี นอกเขต
จั ง หวั ด เป็ น อํ า นาจของประธาน ก.ท. หรื อ ผู้ ซึ่ ง ประธาน ก.ท. มอบหมาย สํ า หรั บ กรณี ภ ายใน
เขตจังหวัดเป็นอํานาจของประธาน ก.ท.จ.
เมื่อประธาน ก.ท. หรือผู้ซึ่งประธาน ก.ท. มอบหมาย หรือประธาน ก.ท.จ.
มีคําสั่งตามวรรคสองแล้วให้เสนอ ก.ท. หรือ ก.ท.จ. แล้วแต่กรณี ในการประชุมคราวต่อไป เพื่อมีมติเห็นชอบ
หาก ก.ท. หรือ ก.ท.จ. มีมติเห็นชอบให้คําสั่งมีผลต่อไป หากมีมติไม่เห็นชอบ ให้คําสั่งเป็นอันระงับ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

3.4 เรื่อง ผลคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) แจ้งว่า ศาลปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
ได้ มี ห มายแจ้ ง คํ า บั ง คั บ ให้ สถ. ชดใช้ ค่ า เสี ย หายให้ แ ก่ ผู้ ฟ้ อ งคดี เป็ น เงิ น 69,464.43 บาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน จํานวน 68,800 บาท นับถัดจากวันฟ้องคดี
เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดพิจารณาเห็นว่า การดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่ของ ก.ท.จ.สระบุรี และ ก.อบต.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจของ สถ.
ซึ่งเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี สถ. จึงต้องรับผิดต่อผู้ฟ้องคดีในผลของการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ ง าน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 สถ. จึงขอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการโดยเคร่งครัดต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ
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-๖ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพือ่ พิจารณา

๔.1 เรื่อง การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญให้ดํารงตําแหน่ง
ที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน และประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับ
และแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายศักดา นิรมาณธรรมกุล วุฒิ ปวส. (ก่อสร้าง) ตําแหน่ง นายช่างสํารวจ
ปฏิบัติงาน ขั้น 16,030 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-04-4703-001 งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ซึ่งได้ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งสายงานเริ่มต้นจาก
ระดับ 2 และตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านช่าง
สํ ารวจ หรื องานอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องมาแล้ ว 4 ปี 11 เดื อน (วั นที่ 17 ธ.ค. 55 - 7 ธ.ค. 60) ผ่ านการ
ประเมิ นผลงานจากคณะกรรมการและประเมิ นคุณลักษณะบุคคลจากผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์ ที่
กําหนดให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นในตําแหน่งนายช่างสํารวจชํานาญงาน ขั้น 16,190 บาท เลขที่ตําแหน่งและ
สายงานเดิม โดยผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ๒๕60
2. นางสาวพิราวรรณ จันทร์ชูกลิ่น วุฒิ บธ.บ. (การบัญชี) ตําแหน่ง นักวิชาการ
พัสดุปฏิบัติการ ขั้น 21,500 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-04-3204-001 งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองคลัง ซึ่งดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในระดับ 3 ในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน และดํารง
ตําแหน่งหรือเคยดํ ารงตํ าแหน่งสายงานเริ่ม ต้นจากระดับ 3 และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดั บ
ปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านงานวิชาการพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาแล้ว 6 ปี 6 เดือน (วันที่ 25 ธ.ค. 2551 - 13 พ.ย. 2560 โดยนําระยะเวลาตั้งแต่ 25 ธ.ค. 2551 14 ส.ค. 2556 มานับรวมเป็นระยะเวลาที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลได้ครึ่งหนึ่งเป็นเวลา 2 ปี 3 เดือน 25 วัน
ตามหนั งสื อสํ านั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว33 ลงวัน ที่ 25 ก.พ. 2548)
ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณ ลักษณะบุคคลจากผู้บังคับบั ญ ชาตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นในตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุชํานาญการ ขั้น 21,710 บาท
เลขที่ ตํ า แหน่ ง และสายงานเดิ ม โดยผ่ า นการประเมิ น ผลงานจากคณะกรรมการเมื่ อ วั น ที่ 13
พฤศจิกายน ๒๕60
ข้อระเบียบ
๑. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๒๕
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับ การ
ได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการในสายงานวิชาชีพ และการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน กรณีการเลื่อนระดับครั้งแรกของตําแหน่งแต่ละประเภทตําแหน่ง
เช่น การเลื่อนระดับประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงาน ไประดับชํานาญงาน ให้ใช้วิธีการประเมินผลงาน
โดยใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับนอกระดับควบของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ และเทียบ
ระดับตําแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่งตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๔๐
ลงวัน ที ่ ๑๕ กัน ยายน ๒๕๕๘ เรื่อ ง มาตรฐานทั ่ว ไปเกี่ย วกับ อัต ราตํ า แหน่ง และมาตรฐานของ
ตําแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอนุโลม

๖/30

-๗2. หนั งสื อสํ านั ก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๔๐
ลงวัน ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหน่งและมาตรฐานของ
ตําแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
การเลื่อนในระดับชํานาญงาน
ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1/2 และ
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของตําแหน่ง
ที่จะแต่งตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
1. ไม่น้อยกว่า 6 ปี สําหรับผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
คุณ วุฒิ อย่ างอื่นที่ เที ยบได้ ในระดับเดี ยวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ ตรงตามคุณสมบั ติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
2. ไม่น้อยกว่า 5 ปี สําหรับผู้มีประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือ
คุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เที ยบได้ในระดั บเดียวกั น ในสาขาวิชาหรือทางที่ ตรงตามคุ ณสมบั ติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
3. ไม่น้อยกว่า 4 ปี สําหรับผู้มีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
การเลื่อนในระดับชํานาญการ
ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งสําหรับสายงานเริ่มต้นจากระดั บ 3
และ ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ โดยต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงาน
ของตําแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
1. ไม่น้อยกว่า 6 ปี สําหรับผู้มปี ริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
2. ไม่น้อยกว่า 4 ปี สําหรับผูม้ ีปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง
3. ไม่น้อยกว่า 2 ปี สําหรับผูม้ ีปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่
ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง
(โดยการนับระยะเวลาตาม ข้อ 1 – 3 หากเป็นผู้เปลี่ยนสายงานจากสายงาน
เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 มาเป็นสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ให้ใช้แนวทางการนับระยะเวลา
การดํารงตําแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 มานับรวมเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกับสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ตามนัยหนังสือ สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 33 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548)
3. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวัด ประจวบคีรีขั น ธ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
ข้อ ๑๘๒ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สําหรับ
ตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในตําแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒
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-๘(๘) วิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
(ก) ตําแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งให้เสนอ
ก.ท.จ. พิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง ฯ
(ข) ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและ
ประเมิน ผลงาน ประกอบด้วย ฯลฯ
(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การประเมินบุคคล
และผลงานให้เป็นไปตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้
(๙) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผูส้ ั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยผ่านความ
เห็นชอบจาก ก.ท.จ. และให้มผี ลไม่ก่อนวันทีผ่ ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ข้ อ 183 การเลื่ อ นและแต่ งตั้ งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ งในระดั บ สู งขึ้ น สํ าหรั บ
ตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
(๘) วิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
(ก) ตําแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งให้เสนอ
ก.ท.จ. พิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง ฯ
(ข) ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและ
ประเมิน ผลงาน ประกอบด้วย ฯลฯ
(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การประเมินบุคคล
และผลงานให้เป็นไปตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้
(๙) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผูส้ ั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยผ่านความ
เห็นชอบจาก ก.ท.จ. และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ฝ่ายเลขานุการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอเลื่อนระดับข้างต้นแล้วมี
คุณสมบัติครบถ้วน และผ่านเกณฑ์ประเมินเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ
4.2 เรื่อง การโอน การรับโอน และการย้ายพนักงานเทศบาล
ส่วนที่ ๑ การโอนพนักงานเทศบาล
ผู้ช่วยเลขานุ การ
เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาล
ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน ขอความเห็นชอบโอนพนักงานเทศบาล จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ ขอความเห็นชอบโอนนางพณิรดา กลมเกลียว
วุฒิ ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง ระดับต้น (นักบริหารงาน
การคลั ง ระดั บต้ น) รักษาการในตํ าแหน่ ง ผู้ อํ านวยการกองคลั ง ระดั บกลาง (นั กบริหารงานการคลั ง
ระดับกลาง) ขั้น 29,110 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-04-2102-001 กองคลัง เทศบาลตําบล
ปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โอนไปดํารงตําแหน่งเป็นพนักงานเทศบาล
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง ระดับต้น (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) ขั้น 29,110 บาท เลขที่
ตําแหน่ง 38-2-04-2102-001 กองคลัง เทศบาลตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
โดยเทศบาลตําบลบ้านลาดยินดีรับโอนพนักงานเทศบาลดังกล่าว และเทศบาลตําบลปากน้ําปราณ
ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (เพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน)
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-๙หมายเหตุ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบฯ ในฐานะ
ฝ่ ายเลขานุ การ ก.ท.จ. ได้ รับหนั งสื อรายงานขอความเห็ นชอบในการโอน (ย้ าย) พนั กงานเทศบาล
รายนางพณิรดา กลมเกลียว จากเทศบาลตําบลปากน้ําปราณ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เลขรับที่ 5178
ตามหนังสือสํานักงานเทศบาลตําบลปากน้ําปราณ ที่ ปข 52901/1443 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
2. เทศบาลเมืองหัวหิน ขอความเห็นชอบรับโอนนางทัดทรวง ตั้งสวัสดิรัตน์
วุฒิ ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ขั้น 18,520 บาท
เลขที่ตําแหน่ง 61-2-07-3301-001 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ฝ่ายบริการและเผยแพร่
วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสมุทรสาคร อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
โอนมาดํารงตําแหน่งเป็นพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ขั้น 18,520 บาท
เลขที่ตําแหน่ง 29-2-07-3301-002 งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น ฝ่ายบริการและเผยแพร่
วิ ช าการ กองวิ ช าการและแผนงาน เทศบาลเมื อ งหั ว หิ น อํ า เภอหั ว หิ น จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์
โดยเทศบาลเมืองหัวหิน ยินดีรับโอนพนักงานเทศบาลดังกล่าว และเทศบาลนครสมุทรสาคร ซึ่งเป็น
ต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (กลับภูมิลําเนาและดูแลครอบครัว)
3. เทศบาลตําบลหนองพลับ ขอความเห็นชอบโอนนางสาวพรพิมล เพชรปานกัน
(เดิ มนางสาวประกายแก้ ว เพชรปานกัน) วุฒิ บธ.บ. (การบั ญ ชี) บธ.ม. (การจั ดการธนาคารและ
สถาบันการเงิน) พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ ขั้น 24,490 บาท
เลขที่ตําแหน่ง 29-2-12-3205-001 หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน
จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ โอนไปดํ า รงตํ า แหน่ ง เป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุชํานาญการ ขั้น 24,490 บาท เลขที่ตําแหน่ง อ 17 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รีขั น ธ์ เขต 2 ยิ น ดี รับ โอนพนั กงานเทศบาลดั งกล่ าว
และเทศบาลตําบลหนองพลับ ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
และความก้าวหน้า)
ข้อระเบียบ
1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๕๒ การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
พนักงานเทศบาลในเทศบาลอีกแห่งหนึ่ง ให้โอนและแต่งตั้งจากพนักงานเทศบาลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้สอบแข่งขันได้ หรือสอบคัดเลือกได้ในตําแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น หรือผู้
ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
(๓) ผูข้ อโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนตําแหน่งในตําแหน่งเดียวกันและระดับ
เดียวกันระหว่างเทศบาล หรือผู้ขอโอนมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลตามข้อ ๑๖๗
ข้ อ ๑๖๗ วรรคสอง การโอนพนั กงานเทศบาลอื่ นมาแต่ งตั้ งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ ง
ผู้ ปฏิ บั ติงานในเทศบาล อาจกระทํ าได้ โดยความสมั ครใจของผู้ จะขอโอนและได้ รับความยินยอมจาก
นายกเทศมนตรีของเทศบาลที่จะรับโอนนั้น เมื่อ ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรี
ออกคําสั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิมและได้รับเงินเดือนในขั้นไม่สูงกว่าเดิม
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- ๑๐ 2. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ข้อ 12 เทศบาลที่มีตําแหน่งสายงานผู้บริหารว่างในทุกกรณี ให้รายงานตําแหน่ง
ว่างต่อ ก.ท.จ. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่าง เว้นแต่กรณีเกษียณอายุราชการให้รายงานล่วงหน้า
ได้ไม่ก่อน 60 วันนับแต่วันเกษียณอายุราชการ แล้วให้ดําเนินการ ดังนี้
(1) เทศบาลใดประสงค์จะใช้วิธีการย้าย การโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน การรับ
โอนในตําแหน่งและระดับเดียวกัน หรือการโอนลดระดับตําแหน่งโดยความสมัครใจ ให้ประกาศวิธีการ
ตามความประสงค์ นั้ น และต้ องดํ าเนิ น การให้ แ ล้ วเสร็ จภายใน 150 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ตํ าแหน่ งว่ าง
หากครบระยะเวลา 150 วันแล้ว ไม่สามารถดําเนินการให้ได้ผู้มาดํารงตําแหน่งแทนได้ ให้เทศบาล
ประกาศยกเลิกการดําเนินการนั้น แล้วรายงาน ก.ท.จ. ทราบโดยพลัน เว้นแต่มีเหตุผลความจําเป็น ให้
เทศบาล รายงาน ก.ท.จ. เพื่อขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 60 วัน
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบการโอนของพนักงานเทศบาลดังกล่าวแล้ว สรุปได้ดังนี้
1. รายนางพณิรดา กลมเกลียว เป็นการโอนสายงานผู้บริหารในตําแหน่งและ
ระดั บ เดี ย วกั น จะต้ อ งดํ าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา 150 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก
พนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่ งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
มีผลใช้บังคับ (28 กรกฎาคม 2560 – 24 ธันวาคม 2560)
- เทศบาลต้นสังกัดได้ดําเนินการรายงานขอความเห็นชอบต่อ ก.ท.จ. เมื่อวันที่
18 ธันวาคม 2560 ซึ่งอยู่ภายในกําหนดระยะเวลา 150 วันนับแต่วันที่ประกาศฯ ดังกล่าว มีผลใช้บังคับ
- เทศบาลต้ นสังกัดและเทศบาลที่รับโอนได้ปฏิ บัติถู กต้องตามหลักเกณฑ์ ที่
กําหนด โดยไม่ขัดข้องในการรับโอนและให้โอน
- แต่ไม่สามารถดําเนินการออกคําสั่งให้โอนรับโอนได้ทั นภายใน 150 วัน
นับแต่วันที่ประกาศฯ ดังกล่าว มีผลใช้บังคับ (ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2560) เนื่องจาก ก.ท.จ.
ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมครั้งที่ 12/2560 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 จึงเห็นควรเห็นชอบให้ขยาย
ระยะเวลาในการดําเนินการเกี่ยวกับการโอนรายนางพณิรดา กลมเกลียว ไปอีก 60 วัน
2. รายนางทัดทรวง ตั้งสวัสดิรัตน์ และนางสาวพรพิมล เพชรปานกัน ต้นสังกัด
และเทศบาลที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด โดยไม่ขัดข้องในการรับโอนและให้โอน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการโอนรายนางพณิรดา กลมเกลียว
ไปอีก 60 วัน และเห็นชอบให้โอนพนักงานเทศบาลทั้ง 3 ราย ทั้งนี้ ไม่กอ่ นวันที่ 28 ธันวาคม 2560
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- ๑๑ ส่ ว นที่ ๒ การรั บโอนข้ าราชการประเภทอื่ น และพนั กงานส่ วนท้ องถิ่ นอื่ น
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลตําบลไร่ใหม่ อําเภอกุยบุรี ขอความเห็นชอบรับโอนนายอรรถกร ขวัญช่วย
วุฒิ ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) ร.ม. (รัฐศาสตร์) พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง นั กพั ฒ นาชุมชน
ชํ า นาญการ ขั้ น 23,080 บาท เลขที่ ตํ าแหน่ ง 29-3-11-3801-001 กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
อบต.ไร่ใหม่ อําเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง นักพัฒนา
ชุม ชนชํานาญการ ขั้น 23,080 บาท เลขที่ ตําแหน่ ง 29-2-01-3801-001 สํานั กปลัดเทศบาล
เทศบาลตําบลไร่ใหม่ อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเทศบาลตําบลไร่ใหม่ยินดีรับโอนพนักงาน
ส่วนตําบลดังกล่าว และ อบต.ไร่ใหม่ ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (หาประสบการณ์)
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั งหวั ด ประจวบคี รี ขั นธ์ เรื่ อง
หลั กเกณฑ์ และเงื่ อนไขเกี่ ยวกั บการบริ หารงานบุ คคลของเทศบาล ลงวั นที่ ๑๑ พฤศจิ กายน ๒๕๔๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้ อ 171 การรั บโอนพนั กงานส่ วนท้ องถิ่ นอื่ นและการรับโอนข้ าราชการ
ประเภทอื่ นที่ ไม่ ใช่ ข้ าราชการการเมื อง หรือข้ าราชการวิสามั ญ มาบรรจุและแต่ งตั้ งเป็ นพนั กงาน
เทศบาลให้ รั บโอนและแต่ งตั้ งเป็ น พนั กงานเทศบาลจากผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ ผู้ ได้ รับ การคั ด เลื อ กใน
ตําแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยกรณีพิเศษตามข้อ 109 (2) โดยให้ดํารงตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับ
การคัดเลือกนั้น และให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิสําหรับตําแหน่งนั้น เว้นแต่ ผู้นั้นได้รับเงินเดือน
สูงกว่าคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม แต่ถ้าไม่มีขั้นเงินเดือนเท่ากับเงินเดือน
ที่ได้รับอยู่เดิม ให้ได้รับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการคัดเลือกในขั้นที่เทียบได้
ตรงกันกับขั้นเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม ตามหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน แต่ถ้าเทียบ
แล้วผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับการ
คัดเลือก ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่สูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งนั้น
การรั บ โอนข้ า ราชการประเภทอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ข้ า ราชการการเมื อ ง หรื อ
ข้าราชการวิสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลในตําแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหาร
สถานศึก ษา ให้ รับ โอนและแต่ งตั้ งเป็ น พนั กงานเทศบาลจากผู้ได้ รับ การคั ดเลื อก โดยให้ ม าดํ ารง
ตําแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
หลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับโอน ให้นําหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดไว้สําหรับการคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้มีระดับสูงขึ้นตามที่
กําหนดในหมวด 4 ว่าด้วยการคัดเลือกมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๗๒ ในกรณีเทศบาลมีเหตุผลและความจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่
ราชการ เทศบาลอาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้ องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการ
การเมืองหรือข้าราชการวิสามัญที่มีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลในตําแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลเสนอ ก.ท.จ. โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
การทํ างานและความชํานาญการของผู้ที่จะขอโอนและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเมื่อ ก.ท.จ. ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกเทศมนตรีสั่งรับโอน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็นพนักงาน
เทศบาล ส่วนจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับใด และจะให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้ ก.ท.จ. เป็นผู้
กําหนด แต่จะต้องไม่สูงกว่าพนักงานเทศบาลที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญในระดับเดียวกัน
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- ๑๒ ข้ อ ๑๗๓ การรับ โอนพนั กงานส่ว นท้ องถิ่น อื่ น หรือ การรับ โอนข้ าราชการ
ประเภทอื่ น มาบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น พนั ก งานเทศบาลตามข้ อ ๑๗๑ และข้ อ ๑๗๒ ให้
นายกเทศมนตรีมีคําสั่งให้รับโอนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งพนักงานเทศบาลแล้ว ให้มีหนังสือแจ้ง
การรับโอนให้ส่วนราชการสังกัดเดิมของผู้ที่จะโอนออกคําสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งและหน้าที่ ทั้งนี้
ให้กําหนดวันที่ในคําสั่ง รับโอนและคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งเป็นวันเดียวกัน
การออกคําสั่งรับโอนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้
ก.ท.จ. ให้ความเห็นชอบก่อน
ข้ อ ๑๗๔ การรั บ โอนพนั ก งานส่ วนท้ อ งถิ่ น อื่ น หรื อ การรั บ โอนข้ าราชการ
ประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ตําแหน่งที่จะนํามาใช้ในการรับโอน ต้องเป็นตําแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน
(๒) ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนั้น
ฯลฯ
(๕) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงานใด ของเทศบาลใด
ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งสายงานนั้นของเทศบาลนั้น หรือของ ก.ท.จ.นั้น ขึ้นบัญชี
รอการบรรจุอยู่ หรือไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในตําแหน่งสายงานนั้นของเทศบาลนั้น
หรือของ ก.ท.จ.นั้น ขึ้นบัญชีรอการแต่งตั้งอยู่
ฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบแล้วการรับโอนดังกล่าวต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน
ผู้ขอโอนได้ยื่นคําร้องขอโอนด้วยความสมัครใจ และเทศบาลที่รับโอนมีตําแหน่งว่างยินดีรับโอนมาดํารง
ตําแหน่งที่ว่าง โดยมีภาระค่าใช้จ่ายไม่เกินที่กฎหมายกําหนด จึงเห็นควรให้รับโอนได้ตามความประสงค์
จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 28 ธันวาคม ๒๕60

ส่วนที่ 3 การย้ายพนักงานเทศบาล
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลตําบลร่อนทอง อําเภอบางสะพาน และเทศบาลตําบลหนองพลั บ
อําเภอหัวหิน เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ เทศบาลตําบลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี ขอความเห็นชอบ
ย้ายพนักงานเทศบาล จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. เทศบาลตําบลร่อนทอง ขอความเห็นชอบย้ายนางพิกุล คงสงค์ วุฒิ ปวส.
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ตํ าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ขั้น 18,440 บาท เลขที่ ตําแหน่ ง
29-2-08-4101-002 กองการศึ ก ษา ให้ ไปดํ า รงตํ า แหน่ ง เจ้ า พนั ก งานธุ ร การชํ า นาญงาน
ขั้ น 18,440 บาท เลขที่ ตํ า แหน่ ง 29-2-06-4101-005 กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม
(หาประสบการณ์, เพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางาน)
2. เทศบาลตํ าบลหนองพลั บ ขอความเห็ นชอบย้ ายนางณั ชชารี ย์ โต๊ ะเจริ ญ
วุฒิ บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) ตํ าแหน่ ง เจ้าพนั กงานธุรการปฏิ บั ติงาน ขั้น 19,970 บาท เลขที่
ตําแหน่ง 29-2-04-4101-002 กองคลัง ผู้สอบคัดเลือกได้ลําดับที่ 1 ในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ปฏิ บั ติ ก าร ตามประกาศผลการสอบคั ด เลื อ กฯ เทศบาลตํ าบลหนองพลั บ อํ าเภอหั วหิ น จั งหวั ด
ประจวบคี รี ขั นธ์ ลงวั นที่ 14 ธั นวาคม 2560 ให้ ไปดํ ารงตํ าแหน่ ง นั กทรั พยากรบุ คคลปฏิ บั ติ การ
ขั้น 20,120 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-01-3102-001 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองพลับ
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- ๑๓ 3. เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ ขอความเห็นชอบย้ายนางปุญญิศา ลาภวรุตม์
วุฒิ ศศ.บ. สาขาวิชา การจัดการทั่วไป (แขนงวิชาการบัญชี) ตําแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชํานาญการ ขั้น 24,090 บาท เลขที่ ตําแหน่ ง 29-2-12-3205-001 หน่วยตรวจสอบภายใน
ซึ่งผ่านการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานแล้ว มีความเหมาะสมกับตําแหน่ง ให้ไปดํารงตําแหน่ง
ในกลุ่ม งานที่ เกี่ ยวข้องเกื้ อกู ล กั น ประเภทและระดั บ เดียวกัน ตํ าแหน่ ง นัก วิชาการจัดเก็บ รายได้
ชํานาญการ ขั้น 24,090 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-04-3203-001 งานพัฒนารายได้ ฝ่ายพัฒนา
รายได้ กองคลั ง เทศบาลตํ า บลปากน้ํ า ปราณ (เพื่ อ ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ก ารงานและ
หาประสบการณ์ในการทํางาน)
4. เทศบาลตํ า บลปราณบุ รี ขอความเห็ นชอบย้ ายนางกาญจนา บุ ญ เรื อน
พนั ก งานครู เทศบาล ตํ าแหน่ ง ครู รั บ เงิน เดื อ นอั น ดั บ คศ.1 ขั้ น 19,100 บาท เลขที่ ตํ าแหน่ ง
77-2-0088 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปราณบุรี (สอนฤทธิ์เดช) กองการศึกษา ให้ไปดํารง
ตําแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ขั้น 19,100 บาท เลขที่ตําแหน่ง 19035-2 (ถ) โรงเรียน
เทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ํา) กองการศึกษา เทศบาลตําบลปราณบุรี (เพื่อหาประสบการณ์ในการทํางาน)
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั งหวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้ อ 140 การย้ ายพนั กงานเทศบาล ผู้ ดํ ารงตํ าแหน่ งหนึ่ งไปแต่ งตั้ งให้ ดํ ารง
ตําแหน่งอีกตําแหน่งหนึ่ ง ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในประเภทและระดับ
เดียวกันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) กรณีการย้ายไปดํารงตําแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างในแผน
อัตรากําลังสามปี ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น
(2) กรณีการย้ายสับเปลี่ยนตําแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน
ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น
ข้ อ 142 การย้ ายพนั กงานเทศบาลผู้ ดํ ารงตํ าแหน่ งหนึ่ งไปแต่ งตั้ งให้ ดํ ารง
ตําแหน่งในสายงานและประเภทเดิม ให้สั่งย้ายไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับเดิมและให้ได้รับเงินเดือนใน
ขั้นเดิม ทั้งนี้ ต้องเป็นตําแหน่งว่างในแผนอัตรากําลังสามปี หรือเป็นการย้ายสับเปลี่ยนในตําแหน่งเดียวกัน
ข้ อ 143 การย้ า ยพนั ก งานเทศบาลผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประเภททั่ ว ไป ระดั บ
ปฏิบัติงาน หรือประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในต่างสายงาน ให้กระทํา
ได้ในกรณีเป็นตําแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน ให้สั่งย้ายไปดํารงตําแหน่งสายงานอื่นนั้นในประเภท
และระดับเดียวกัน โดยให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ พนักงานเทศบาลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น แต่ไม่จําต้องเป็นผู้ได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนั้นหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาก่อน และให้ดําเนินการ ดังนี้
(1) พนักงานเทศบาลผู้จะขอรับการแต่งตั้งเสนอคําร้องขอย้ายไปดํารงตําแหน่งในสายงาน
อื่นนั้น ให้ใช้แบบตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด
(2) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า
ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรี ประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตําแหน่งของสายงานที่จะ
แต่งตั้งใหม่ตามแบบประเมิน
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- ๑๔ (3) ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงานอื่นจะต้องได้คะแนนจากผล
การประเมินของผู้บังคับบัญชาแต่ละคนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 สําหรับตําแหน่ง ที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะ
ให้ทดสอบความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย
(4) กรณีมีผู้ขอรับการแต่งตั้งเกินกว่าจํานวนตําแหน่งว่างให้นําคะแนนผลการ
ประเมินของผู้บังคับบัญชาทุกคนรวมกัน แล้วจัดทําบัญชีเรียงตามลําดับคะแนนรวม เสนอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นควรกําหนดรายการประเมิน
เพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์ การทดสอบ ก็อาจพิจารณากําหนดเพิ่มเติมได้ กรณีมีคะแนนเท่ากันให้
จัดเรียงตามลําดับอาวุโสในราชการ บัญชีดังกล่าวให้มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลเห็นชอบการแต่งตั้งให้แต่งตั้งเรียงลําดับที่ในบัญชีดังกล่าว
ข้อ 144 กรณีการย้ายพนักงานเทศบาลที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น และปัจจุบัน
ไม่ได้ดํารงตําแหน่งในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป หากจะย้ายพนักงานเทศบาลผู้นั้นไป
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไปผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่สอบแข่งขันหรือ
สอบคัดเลือกได้ในตําแหน่งซึ่งอยู่ในสายงานที่จะย้ายและบัญชีการสอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกยัง
ไม่ถูกยกเลิกด้วย
ข้ อ 145 การย้ า ยพนั ก งานเทศบาลไปแต่ งตั้ งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ ง ในสายงาน
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน หรือระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ พนักงานเทศบาลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งที่จะแต่งตั้งและตรงตามความรู้ ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหน่ง
ในตํ าแหน่ งนั้ น ด้ วย โดยต้ อ งผ่ านการประเมิ น บุ ค คลและการปฏิ บั ติ งานหรือ ผลงานตามประกาศ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งระดับที่สูงขึ้นด้วย ดังนี้
(1) กรณี การย้ ายมาดํ ารงตํ าแหน่ งในกลุ่ มงานที่ เกี่ ยวข้ องเกื้ อกู ลกั นต้ องผ่ านการ
ประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน
(2) กรณีการย้ายมาดํารงตําแหน่งในกลุ่มงานที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการประเมิน
บุคคลการปฏิบัติงาน และผลงาน”
ข้อ 146 การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น
ไปดํ า รงตํ า แหน่ ง ประเภทและระดั บ เดี ย วกั น แต่ ต่ า งสายงาน ผู้ นั้ น จะต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของตําแหน่งนั้น และจะต้องเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
สําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามวรรคหนึ่งหากมีความประสงค์จะย้ายต่างสาย
งานให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคความรู้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) โดยไม่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกแต่อย่างใด
การย้ายพนักงานเทศบาลซึ่งดํารงตําแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
ไปดํ า รงตํ า แหน่ง สูง ขึ ้น ในตํ า แหน่ง ประเภทอํ า นวยการท้อ งถิ ่น หรือ ผู ้ดํ า รงตํ า แหน่ง ประเภท
อํานวยการท้องถิ่นไปดํารงตําแหน่งสูงขึ้นในตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ผู้นั้นจะต้องมีคุณวุฒิ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของตําแหน่งนั้น และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
สอบคัดเลือกที่กําหนด
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- ๑๕ ฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบแล้ว เป็นการย้ายเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปไป
ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ โดยผู้ย้ายเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในตําแหน่งที่ว่างในแผนอัตรากําลังสามปี
ซึ่งพนักงานเทศบาลผู้ขอย้ายมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ขอย้าย
มติทปี่ ระชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 28 ธันวาคม ๒๕60

๔.3 เรื่องพนักงานครูเทศบาลขอลาออกจากราชการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลตําบลคลองวาฬ อําเภอเมืองฯ และ เทศบาลตําบลไร่ใหม่ อําเภอกุยบุรี
ขอความเห็นชอบให้พนักงานครูเทศบาลลาออกจากราชการ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. เทศบาลตําบลคลองวาฬ ขอความเห็ น ชอบให้ น างสาวผุส ดี โอบอ้อ ม
พนั ก งานครูเทศบาล ตํ าแหน่ ง ครูผู้ ดูแ ลเด็ ก อั น ดั บ ครูผู้ช่ วย ขั้ น 20,740 บาท ตํ าแหน่ งเลขที่
29-2-08-2211-478 (เลขที่ตําแหน่งเดิม 77-2-0044) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองวาฬ
กองการศึกษา เทศบาลตําบลคลองวาฬ ลาออกจากราชการเนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่น ตั้งแต่วันที่
1 ธันวาคม 2560 ยื่นหนังสือลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕60
2. เทศบาลตํ า บลไร่ ใ หม่ ขอความเห็ น ชอบให้ น ายพงศ์ ป ณต รั ก ษ์ ร อ
พนั กงานครูเทศบาล ตําแหน่ ง ผู้อํานวยการสถานศึก ษา วิทยฐานะผู้อํานวยการชํ านาญการพิ เศษ
รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ขั้น 69,040 บาท เลขที่ตําแหน่ง 30461-1 โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่
กองการศึ ก ษา เทศบาลตําบลไร่ใหม่ ลาออกจากราชการเนื่องจากรับราชการมานานและไปดู แ ล
ครอบครัว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ยื่นหนังสือลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕60
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจัง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เรื่ อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
ข้อ 5 พนักงานเทศบาลออกจากราชการเมื่อ
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือการ
ลาออกมีผลตามข้อ ๒๔
ข้อ ๒๔ พนั กงานเทศบาลผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ ยื่น
หนั งสือขอลาออกต่ อ นายกเทศมนตรี ซึ่งมีสาระสําคัญ ตามแบบ ลก.๑ ท้ ายประกาศหลักเกณฑ์ นี้
เพื่อให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ออกคําสั่งให้ลาออกจากราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบการลาออกดังกล่าวแล้วได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
อีกทั้งพนักงานครูเทศบาลดังกล่าวไม่มีเรื่องร้องเรียนและอยู่ระหว่างดําเนินการทางวินัยแต่อย่างใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
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- ๑๖ 4.4 เรื่อง พนักงานจ้างขอลาออกจากราชการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลตําบลคลองวาฬ อําเภอเมืองฯ ขอความเห็นชอบให้นางสาวใบบุญ โตทอง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,430 บาท
สํานักปลัดเทศบาล ลาออกจากราชการเนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
(ยื่นหนังสือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายกเทศมนตรีอนุญาตให้ยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้า
น้อยกว่า 30 วันได้)
ข้อระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๕๕ ในสัญญาจ้าง พนักงานผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน
ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล โดยอนุโลม
2. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจัง หวั ด ประจวบคีรี ขัน ธ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
ข้อ 5 พนักงานเทศบาลออกจากราชการเมื่อ
(๓) ลาออกจากราชการและได้ รับ อนุ ญ าตให้ ล าออก หรื อ การ
ลาออกมีผลตามข้อ ๒๔
ข้ อ ๒๔ พนั กงานเทศบาลผู้ ใดประสงค์ จะลาออกจากราชการให้ ยื่ นหนั งสื อ
ขอลาออกต่ อนายกเทศมนตรี ซึ่ งมี สาระสํ าคั ญ ตามแบบ ลก.๑ ท้ ายประกาศหลั กเกณฑ์ นี้ เพื่ อให้
นายกเทศมนตรีเป็นผู้ออกคําสั่งให้ลาออกจากราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบการลาออกดังกล่าวแล้วได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด พนั ก งานจ้างที่ ข อลาออกฝ่ ายเลขานุ การตรวจสอบกั บ เทศบาลแล้วไม่ มี เรื่อ งที่ อ ยู่ ระหว่างถู ก
กล่าวหาว่ากระทําผิดทางวินัยแต่อย่างใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

4.5 เรื่อง การจ้างพนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลตําบลคลองวาฬ อําเภอเมืองฯ เทศบาล
ตําบลปราณบุรี เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลตําบล
หนองพลับ อําเภอหั วหิน เทศบาลตําบลทับสะแก อําเภอทับสะแก และเทศบาลตําบลร่อนทอง
อําเภอบางสะพาน ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 24 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง นายพชร สุนทโรสถ์
วุ ฒิ ม.6 เป็ น พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป ตํ า แหน่ ง คนงาน อั ต ราค่ า ตอบแทนเดื อ นละ 9,000 บาท
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (จ้างใหม่)
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- ๑๗ 2. เทศบาลตําบลคลองวาฬ ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 2 ราย ดังนี้
2.1 นางสาวยุ ชิ ร าภรณ์ น้ อ มนอบ วุ ฒิ บธ.บ. (การบริ ห ารธุ ร กิ จ ) และ
ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต วิ ช าชี พ ครู (สาขาการศึ ก ษา) มี ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู เลขที่
59200760306573 ออกให้ ณ วันที่ 22 กันยายน 2559 หมดอายุวันที่ 21 กันยายน 2564 เป็น
พนั กงานจ้างตามภารกิ จ ตําแหน่ ง ผู้ช่วยครู อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท โรงเรียน
เทศบาลตําบลคลองวาฬ กองการศึกษา เทศบาลตําบลคลองวาฬ (จ้างใหม่)
2.2 นายรุ่ งชั ย พลายเพชร วุ ฒิ ค.บ. (การศึ ก ษาปฐมวั ย ) มี ใบอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพครูเลขที่ 60209000170810 ออกให้ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 หมดอายุวันที่ 4
พฤษภาคม 2565 เป็ น พนั กงานจ้ างตามภารกิ จ ตํ าแหน่ ง ผู้ ช่ วยครู อั ต ราค่ า ตอบแทนเดื อ นละ
15,800 บาท โรงเรียนเทศบาลตําบลคลองวาฬ กองการศึกษา เทศบาลตําบลคลองวาฬ (จ้างใหม่)
3. เทศบาลตําบลปราณบุรี ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง นายพิสิทธิ์ วิมลเจริญสุข
วุฒิ ปวส. (คอมพิ วเตอร์ธุรกิจ ) เป็ น พนั กงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ ง คนงานทั่ วไป อัตราค่ าตอบแทน
เดือนละ 9,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลปราณบุรี (จ้างใหม่)
4. เทศบาลเมืองหัวหิน ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 11 ราย ดังนี้
4.1 นางสาวกรรณิการ์ สงทิพย์ วุฒิ รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) เป็นพนักงาน
จ้ างตามภารกิ จ ตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยเจ้ าพนั ก งานธุ ร การ อั ต ราค่ า ตอบแทนเดื อ นละ ๑๑,๕๐๐ บาท
งานเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองหัวหิน (ทดแทนคนเดิม)
4.2 นางสาวสุ พ จนี ย์ ลิ ขิ ต อํ า ไพพรรณ วุ ฒิ ศศ.บ. (การโรงแรม) เป็ น
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท
งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองหัวหิน (ทดแทนคนเดิม)
4.3 นางสาวพรเพ็ญ โชคสุชาติ วุฒิ บช.บ. (การบัญชี) เป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลเมืองหัวหิน (จ้างใหม่)
4.4 นายจรัญ แย้มเภา มีหนังสือรับรองประสบการณ์การขับเครื่องจักรกล
ขนาดหนักไม่น้อยกว่า ๕ ปี เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดหนั ก อั ต ราค่ า ตอบแทนเดื อ นละ 15,0๐๐ บาท งานสาธารณู ป โภค ฝ่ า ยสาธารณู ป โภค
ส่วนการโยธา สํานักการช่าง เทศบาลเมืองหัวหิน (จ้างใหม่)
4.5 นายณั ฐ พงษ์ ธรรมสั ต ย์ มี ห นั ง สื อ รั บ รองประสบการณ์ ก ารขั บ
เครื่องจักรกลขนาดหนักไม่น้อยกว่า ๕ ปี เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหน่ง พนักงาน
ขั บ เครื่ อ งจั ก รกลขนาดหนั ก อั ต ราค่ า ตอบแทนเดื อ นละ 15,0๐๐ บาท งานสาธารณู ป โภค
ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สํานักการช่าง เทศบาลเมืองหัวหิน (จ้างใหม่)
4.6 นายบุ ญ รุ้ ง เฟื่ อ งฟู มี ห นั งสื อ รั บ รองประสบการณ์ ก ารขั บ รถยนต์
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าตอบแทน
เดือนละ ๙,๔๐๐ บาท งานไฟฟ้าสาธารณะ ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สํานักการช่าง เทศบาลเมือง
หัวหิน (ทดแทนคนเดิม)
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- ๑๘ 4.7 นายสุรศักดิ์ นพประดับ มีหนังสือรับรองประสบการณ์การขับรถยนต์
ไม่ น้ อ ยกว่ า ๕ ปี เป็ น พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ (ทั ก ษะ) ตํ า แหน่ ง พนั ก งานขั บ รถยนต์ อั ต รา
ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท งานบํารุงรักษาและซ่อมแซม ฝ่ายจัดการคุณ ภาพน้ํา กองช่าง
สุขาภิบาล เทศบาลเมืองหัวหิน (ทดแทนคนเดิม)
4.8 นางสาวฉวี วรรณ ขาวคง วุ ฒิ วท.บ. (เคมี ) เป็ น พนั ก งานจ้ างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท งานวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
ฝ่ายผลิต กองการประปา เทศบาลเมืองหัวหิน(จ้างใหม่)
4.9 นางสาวปิยมาศ ตระกูลกําเหนิดเหมาะ วุฒิ บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท
งานบํารุงรักษาและซ่อมแซม ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ํา กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองหัวหิน (ทดแทน
คนเดิม)
4.10 นางสาวนุ ชใหม่ พรหมเมตตา วุฒิ พท.บ. (การแพทย์ แ ผนไทย)
เป็ น พนั ก งานจ้ างตามภารกิ จ ตํ าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยแพทย์ แ ผนไทย อั ต ราค่ า ตอบแทน 15,000 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองการแพทย์ เทศบาลเมืองหัวหิน (จ้างใหม่)
4.11 นายปรเวศน์ ศษิธราดล วุฒิ วท.บ. (กายภาพบําบัด) เป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบําบัด อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 2 กองการแพทย์ เทศบาลเมืองหัวหิน (จ้างใหม่)
5. เทศบาลตําบลทับสะแก ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง นางสาวปานฉัตร สุทธา
วุฒิ บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลทับสะแก (จ้างใหม่)
6. เทศบาลตําบลร่อนทอง ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 2 ราย ดังนี้
6.1 นางสาววี ร ญา นุ ช ประเสริ ฐ วุ ฒิ รป.บ. (รั ฐ ประศาสนศาสตร์ )
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ
๑5,0๐๐ บาท กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลร่อนทอง (จ้างใหม่)
6.2 นายวุฒิชัย ไพพิเชษฐ์ วุฒิ รป.บ. (การปกครองท้องถิ่น) เป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑5,0๐๐ บาท
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลร่อนทอง (จ้างใหม่)
7. เทศบาลตําบลหนองพลับ ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง นางสาวโชติกา สว่างจิตต์
วุฒิ รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท กองการศึกษา เทศบาลตําบลหนองพลับ (ทดแทนคนเดิม)
8. เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 5 ราย ดังนี้
8.1 นางสาวสุชีรา แก้วมณี วุฒิ ปวส. (การบัญ ชี) เป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิ จ ตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยเจ้ า พนั ก งานจั ด เก็ บ รายได้ อั ต ราค่ า ตอบแทนเดื อ นละ 11,5๐๐ บาท
กองคลัง เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ (ทดแทนคนเดิม)
8.2 นายอิ ท ธิ เชษฐ์ แก่ น ทรั พ ย์ เกริ ก วุ ฒิ ม.6 เป็ น พนั ก งานจ้ างทั่ ว ไป
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท สํานักปลัดเทศบาล เทศบาล
ตําบลปากน้ําปราณ (จ้างใหม่)
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- ๑๙ 8.3 นายสามารถ ทิ พ ย์ ค รองราชย์ วุ ฒิ ป.6 เป็ น พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป
ตําแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ (จ้างใหม่)
8.4 นายสิรวุฒิ เอี่ยมสะอาด วุฒิ ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) เป็นพนักงาน
จ้ า งทั่ ว ไป ตํ า แหน่ ง พนั ก งานขั บ รถยนต์ ฉุ ก เฉิ น อั ต ราค่ า ตอบแทนเดื อ นละ 9,000 บาท
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ (จ้างใหม่)
8.5 นายวิเชตร์ พรมชู แ ก้ ว วุฒิ ม.3 เป็ น พนั ก งานจ้ างทั่ วไป ตํ าแหน่ ง
คนงานทั่วไป อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท กองช่าง เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ (จ้างใหม่)
ข้อระเบียบ
1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์เกีย่ วกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๕ ในการกําหนดตําแหน่งของพนักงานจ้าง ให้เทศบาลกําหนดและ
เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
การกําหนดตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้จําแนกตําแหน่งตามลักษณะงานดังต่อไปนี้
(๑) พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่
(๑.๑) ตําแหน่งสําหรับผู้มีคณ
ุ วุฒิ
(๑.๒) ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ
(๑.๓) ตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
(๒) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(๓) พนักงานจ้างทั่วไป
ฯลฯ
ข้อ 6 การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของพนักงานจ้าง
ตามข้อ 5 ให้เป็นไปดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ให้ใช้ลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะสําหนับ
ตําแหน่งของพนักงานเทศบาล หรือข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม เว้นแต่พนักงานจ้างที่เป็นงานที่ต้องใช้
ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องเป็น
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า 5 ปี ฯลฯ
ข้อ ๗ ให้เทศบาลจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจ้างเป็นระยะเวลาสามปี โดย
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติราชการของเทศบาลและงบประมาณ ทั้งนี้ตามแนวทางการจัดทําแผน
อัตรากําลังพนักงานจ้างที่กําหนดใน หมวด 3
กรอบอัตรากําลังพนักงานจ้างของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง จะต้องเสนอ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อให้ความเห็นชอบ
ในกรณีทมี่ ีเหตุผลความจําเป็น เทศบาลอาจขอเปลี่ยนกรอบอัตรากําลัง
พนักงานจ้างได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ข้อ ๙ การจ้างพนั กงานจ้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลก่อนจึงทําสัญญาได้ โดยพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ให้ทําสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี สําหรับพนักงานจ้างทั่วไปให้ทําสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี
หรือตามโครงการที่มีกําหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาได้ ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมและความจําเป็น
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- ๒๐ 2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท 0809.4/ว 29
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับการกําหนดตําแหน่งพนักงานจ้าง
ในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทพนักงานจ้าง
1. พนักงานตาม
ภารกิจสําหรับ
ผู้มีคุณวุฒิ

ชื่อตําแหน่ง
คุณสมบัติสาํ หรับการจ้าง
ปฏิบตั หิ น้าที่
พนักงานจ้าง
ณ สถานศึกษา
ผู้ช่วยครู
กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ โรงเรียน
สําหรับตําแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทาง
การศึกษาหรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทาง
อื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ
วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่สอน
สําหรับการกําหนดสาขาวิชาเอก ให้เป็นไป
ตามความต้องการของโรงเรียนและ อปท.

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่เทศบาลขอจ้างแล้วมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และตําแหน่งที่ขอจ้างเป็นตําแหน่งว่างตามแผนอัตรากําลังของเทศบาล และเทศบาลมีภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่คํานวณตามแผนอัตรากําลังทุกตําแหน่งไม่เกินร้อยละ 40 ตามที่กฎหมายกําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 28 ธันวาคม 2560
4.6 เรื่อง การประเมินพนักงานครูเทศบาลเพือ่ ให้ได้รบั เงินเดือนและมีวิทยฐานะ
ระดับชํานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมื องประจวบคีรีขัน ธ์ อํ าเภอเมื อ งฯ รายงานขอความเห็ น ชอบให้
พนักงานครูเทศบาลได้รับเงินเดือนและมีวิทยฐานะระดับชํานาญการ จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. นายณรงค์ รุ่งเรือง วุฒิ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) ตําแหน่ง ครู เลขที่
ตําแหน่ ง 04662-2 รับ เงินเดือนในอันดับ คศ.๑ อัตราเงินเดือนขั้น 24,290 บาท (1 ต.ค.60)
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์ ) กองการศึกษา เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งดํารงตําแหน่งครู เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 และผ่านการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ด้ า นคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง านและด้ า นผลงานที่ เกิ ด จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
จากกรรมการแต่ละด้านได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65 เพื่อให้มีวิทยฐานะในระดับครูชํานาญการ
ให้ ได้ รั บ เงิ น เดื อ นอั น ดั บ คศ.๒ ขั้ น 24,440 บาท เลขที่ ตํ า แหน่ ง และสั ง กั ด เดิ ม ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕60
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- ๒๑ 2. นางภัทรนันท์ สินสอาด วุฒิ รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) และประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ตําแหน่ง ครู เลขที่ตําแหน่ง 04668-2 รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑
อัตราเงินเดือนขั้น 25,240 บาท (1 ต.ค.60) โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย กองการศึกษา เทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขั นธ์ ซึ่งดํ ารงตําแหน่ งครู เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554 และผ่านการประเมินด้านวินั ย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงานและด้านผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่จากกรรมการแต่ละด้านได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65 เพื่อให้มีวิทยฐานะใน
ระดับครูชํานาญการ ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ขั้น 25,440 บาท เลขที่ตําแหน่งและสังกัดเดิม
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕60
3. นางสาวปัทมา คงเจริญ วุฒิ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ตําแหน่งครู
เลขที่ตําแหน่ง 16240-2 รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ อัตราเงินเดือนขั้น 22,450 บาท (1 ต.ค.60)
โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย กองการศึกษา เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดํารงตําแหน่งครู เมื่อวันที่ 1
พฤษภาคม 2556 และผ่านการประเมิ น ด้ านวินั ย คุ ณ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชี พ
ด้ านคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ งานและด้ านผลงานที่ เกิ ด จากการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ จากกรรมการแต่ ละด้ าน
ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65 เพื่อให้มีวิทยฐานะในระดับครูชํานาญการ ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ
คศ.๒ ขั้น 22,460 บาท เลขที่ตําแหน่งและสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕60
4. นางสาววรีย์รินทร์ สุขนิรันดร์ วุฒิ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ตําแหน่ง ครู
เลขที่ตําแหน่ง 16239-2 รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ อัตราเงินเดือนขั้น 25,240 บาท (1 ต.ค.60)
โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย กองการศึกษา เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดํารงตําแหน่งครู เมื่อวันที่ 3
กันยายน 2554 และผ่านการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้าน
คุณภาพการปฏิบัติงานและด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่จากกรรมการแต่ละด้านได้คะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65 เพื่อให้มีวิทยฐานะในระดับครูชํานาญการ ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒
ขั้น 25,440 บาท เลขที่ตําแหน่งและสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕60
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ ๒๔)
พ.ศ. ๒๕๕๐ (การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ)
๓. กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะไว้ ดังต่อไปนี้
๓.๑ การประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการ
๓.๑.๑ คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
(๑) ดํารงตําแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี สําหรับผูม้ ี
วุฒิปริญญาตรี ๔ ปี สําหรับผูม้ ีวุฒิปริญญาโท และ ๒ ปี สําหรับผูม้ ีวุฒิปริญญาเอก นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
หรือดํารงตําแหน่งอื่นที่ ก.ท.เทียบเท่า
(๒) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ําของอันดับ คศ.๒
(๓) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และ
มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนั้นย้อนหลัง ๒ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
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- ๒๒ การประเมินตามห้วงระยะเวลา ดังนี้

๓.๑.๒ ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ให้ยื่นคําขอรับ

(๑) ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ของทุกปี
(๒) ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี
๓.๑.๓ ผูท้ ี่ยื่นคําขอรับการประเมิน ต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้านดังนี้
(๑) ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพโดยพิจารณาจาก
- การมีวินัย
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
- การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
(๒) ด้ า นคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง าน โดยพิ จ ารณาจาก
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(ก) สมรรถนะหลัก
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเป็นทีม
(ข) สมรรถนะประจําสายงาน
- การออกแบบการเรียนรู้
- การพัฒนาผู้เรียน
- การบริหารจัดการชั้นเรียน
(๓) ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียน
การสอน โดยพิจารณาจาก
- การจัดการเรียนรู้
- การพัฒนาวิชาการ
- ผลที่เกิดกับผูเ้ รียน
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ให้พิจารณาจากการปฏิบัติจริง และเอกสารรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้ยื่นคําขอรับ
การประเมินเสนอ
๓.๑.๔ เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่า นเกณฑ์ ก ารประเมินต้ องได้ ค ะแนนแต่ ล ะ
ด้า นจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๕
๓.๑.๕ วิธีการดําเนินการ
(๑) ให้พนักงานครูเทศบาลที่ประสงค์จะขอรับการ
ประเมินยื่นคําขอ ได้ปีละ ๑ ครัง้ โดยส่งคําขอรับการประเมินตามแบบเสนอขอรับการประเมินท้ายหลักเกณฑ์
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน หรือระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม
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- ๒๓ (๒) ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ ผู้
ยื่นคําขอรับการประเมิน ให้เป็นไปตามที่ ก.ท.กําหนด
(๓) ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงานและด้านผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จํานวน ๓ คน ประกอบด้วย
- ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาหรือผู้อํานวยการ
กองการศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาของเทศบาล
- ผู้อํานวยการสถานศึกษาของผู้ยื่นคําขอรับการประเมิน
- พนักงานครูเทศบาล ตําแหน่งครูที่มีวิทยฐานะ
ไม่ต่ํากว่าครูชํานาญการ
ทั้งนี้ ให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
กรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นอย่างยิ่ง ไม่สามารถตั้ง
กรรมการตามที่กําหนดได้ ให้ ก.ท.จ. พิจารณาตามความจําเป็นและเหมาะสม
(๔) ให้ คณะกรรมการดํ าเนิ นการประเมิ นให้ เสร็ จสิ้ น
ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน หรือวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของปีนั้นๆ แล้วแต่กรณี โดยให้ประเมิน
ให้ครบทุกด้าน พร้อมบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผู้ยื่นคําขอรับการ
ประเมินไว้เป็นหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินท้ายหลักเกณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและ
พัฒนาต่อไป
(๕) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแล้ว ให้
เทศบาลนําผล การประเมินตามแบบรายงานสรุปผลการประเมินท้ายหลักเกณฑ์ เสนอ ก.ท.จ.พิจารณา
ให้ความเห็นชอบผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ และผลการพิจารณา
ของ ก.ท.จ. ถือเป็นอันสิ้นสุดทั้งนี้ ก่อนเสนอขอความเห็นชอบ ก.ท.จ. ให้สํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอรับการประเมินและการดําเนินการประเมินให้เป็นไปตามที่ ก.ท. กําหนด
๓.๑.๖ การแต่งตั้ง
ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ออกคําสั่งแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล ที่ผ่านการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการ
และให้ได้รับเงินวิทยฐานะครูชํานาญการ โดยกําหนดวันที่มีผลดังนี้
- ผู้ที่ยื่นคําขอรับการประเมินระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐
เมษายน ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคมของปีที่ยื่นขอ
- ผู้ที่ยื่นคําขอรับการประเมินระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑
ตุลาคม ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ของปีที่ยื่นขอ
- กรณีผู้ที่ไม่ผา่ นการประเมินตามเกณฑ์การตัดสิน
อาจยื่นคําขอรับการประเมินใหม่ได้ในปีต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ ผูท้ ี่ยื่นคําขอรับการประเมินในเดือนเมษายน
จะยื่นคําขอรับการประเมินใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนเมษายนของปีต่อไป และผู้ที่ยื่นคําขอรับการประเมิน
ในเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอรับการประเมินใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนตุลาคมของปีต่อไป
๓.๑.๗ การรายงานผลการแต่งตั้ง
ให้เทศบาลรายงานผลการแต่งตั้งให้ ก.ท.จ. และ ก.ท.
ทราบภายใน ๕ วันทําการนับตั้งแต่วันออกคําสั่ง
จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕60 เป็นต้นไป
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- ๒๔ 4.7 เรื่อง การรายงานตําแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานผูบ้ ริหารที่วา่ ง
ผู้ช่วยเลขานุการ

เรื่องเดิม
ตามที่ ก.ท.จ.ปข. ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560
ได้มีมติเห็นชอบให้โอนนายสุพจน์ อินทร์แสง พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา ระดับกลาง) เลขที่ตําแหน่ง 29-2-08-2107-001 กองการศึกษา เทศบาลเมือง
ประจวบคี รี ขั นธ์ อํ าเภอเมื องฯ จั งหวั ดประจวบคี รี ขั น ธ์ ไปดํ ารงเป็ นพนั กงานเทศบาล ตํ าแหน่ ง
ผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับกลาง) เลขที่ตําแหน่ง 29-2-08-2107-001
กองการศึกษา เทศบาลตําบลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 20
ตุลาคม 2560 นั้น
ข้อเท็จจริง
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมือง ฯ แจ้งว่าได้มีคําสั่ง ที่ 649/2560
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ให้โอนพนักงานเทศบาลรายดังกล่าว ไปดํารงตําแหน่งเป็นพนักงาน
เทศบาล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง) ขั้น 45,750 บาท
เลขที่ตําแหน่ง 29-2-08-2107-001 กองการศึกษา เทศบาลตําบลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ทําให้ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับกลาง) เลขที่ตําแหน่ง 29-2-08-2107-001 กองการศึกษา ของเทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ว่างลง จึงแจ้งความประสงค์และขอความเห็นชอบต่อ ก.ท.จ. ว่าขอสงวนตําแหน่ง
เลขที่ดังกล่าว เพื่อแต่งตั้งจากบัญชีการสรรหาของ ก.ท. เท่านั้น
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ข้อ 12 เทศบาลที่มีตําแหน่งสายงานผู้บริหารว่างในทุกกรณี ให้รายงานตําแหน่ง
ว่างต่อ ก.ท.จ. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่าง เว้นแต่กรณีเกษียณอายุราชการให้รายงานล่วงหน้า
ได้ไม่ก่อน 60 วันนับแต่วันเกษียณอายุราชการ แล้วให้ดําเนินการ ดังนี้
(2) นอกจากกรณี ตาม (1) ให้ เทศบาลแจ้ ง ก.ท.จ. แล้ วให้ ก.ท.จ. รวบรวม
ตําแหน่งว่างรายงาน ก.ท. ภายในวันที่ 20 ของเดือน โดยเทศบาลและ ก.ท.จ. ต้องจัดทําทะเบียนกํากับไว้
เป็นหลักฐานและหมายเหตุในแผนอัตรากําลังให้ชัดเจนว่า “อยู่ระหว่างการดําเนินการของ ก.ท.” พร้อมทั้ง
ให้เลขานุการ ก.ท.จ. ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กํากับไว้ และให้สงวนตําแหน่งเพื่อแต่งตั้งจากบัญชี
การสรรหาของ ก.ท. เท่านั้น
ความเห็น
ฝ่ายเลขานุการ พิ จารณาแล้วเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้
ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 จึงเห็นควรเห็นชอบให้
รายงานตําแหน่งว่างและการขอสงวนตําแหน่งว่าง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงาน
การศึ กษา ระดั บ กลาง) เลขที่ ตํ า แหน่ ง 29-2-08-2107-001 กองการศึ ก ษา เทศบาลเมื อ ง
ประจวบคี รีขั น ธ์ เพื่ อ รอการบรรจุ แ ต่ งตั้ งจากบั ญ ชีก ารสรรหาของ ก.ท. และแจ้ งให้ เทศบาลเมื อง
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- ๒๕ ประจวบคี รี ขั นธ์ จั ดทํ าทะเบี ยนกํ ากั บไว้เป็ นหลั กฐานและหมายเหตุ ในแผนอั ตรากํ าลั งให้ ชั ดเจนว่ า
“อยู่ระหว่างการดําเนินการของ ก.ท.”
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
4.8 เรื่อง ผลการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยพนักงานครูเทศบาล

ผู้ช่วยเลขานุการฯ

เรื่องเดิม
ตามที่สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการ ก.ท.จ. ได้รายงานให้ ก.ท.จ. ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 9/๒๕60 เมื่อวันที่ ๒0 กันยายน ๒๕60
ว่าได้ส่งเรื่องการดําเนินการทางวินัยของพนักงานครูเทศบาล รายนายสุริยะ วัฒนวงศ์สุโข พนักงานครู
เทศบาล ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ เทศบาลตําบลเขาน้อย ซึ่งถูกกล่าวหาว่าละทิ้งหรือ
ทอดทิ้งหน้าที่ราชการในการอยู่เวรยาม เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ให้คณะอนุกรรมการพิจารณา
การดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ พิจารณาทําความเห็นก่อนเสนอ ก.ท.จ. พิจารณา
มีมติต่อไป นั้น
ข้อเท็จจริง
บัดนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจาก
ราชการ ได้พิจารณากลั่นกรองการกระทําผิดวินัยของพนักงานครูเทศบาลและได้พิจารณาทําความเห็น
เพื่อเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอที่ประชุม ก.ท.จ. พิจารณามีมติต่อไป ดังนี้

น.ส.นันทิดาฯ

ข้อเท็จจริงทีป่ รากฏตามสํานวนการสอบสวน
เทศบาลตํ า บลเขาน้ อ ยได้ มี คํ า สั่ ง เทศบาล ที่ ๘๔/๒๕๖๐ ลงวัน ที ่ ๙
กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อ สอบสวน นายสุริย ะ วัฒ นวงศ์สุโ ข
ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ในเรื่องละทิ้งหรือ
ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
๑. มู ลกรณี เรื่องนี้ ปรากฏขึ้นเนื่ องจาก ตามบั นทึ กข้อความ กองการศึ กษา
ที่ ปข ๕๓๕๐๕/๖๖๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายวีระ คุ้ มเมื อง ตําแหน่ ง ผู้ อํ านวยการ
กองการศึ กษา ได้ รายงานการไม่ อยู่ เวรของพนั ก งานครูเทศบาลว่า เมื่ อวั น ที่ ๑๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๙
เวลา ๒๒.๐๐ น. ได้เข้าไปที่โรงเรียนค่ายธนะรัชต์พบว่าไม่มีผู้อยู่เวรในวันดังกล่าว จากการตรวจสอบ
ห้องพักเวรที่โรงเรียนกําหนดให้ ผู้อยู่เวรมาปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนปิดไฟและคล้องกุญแจและอาคารชั้น ๒
ด้ า นทิ ศ ตะวั น ตกเปิ ด ไฟอยู่ แ ละมี เตี ย งนอนแบบพั บ ได้ ตั้ ง อยู่ แ ต่ ไม่ มี ใครอยู่ ในห้ องดั งกล่ าว และ
เวลา ๒๔.๐๐ น. ได้กลับมาดูอีกครั้งก็ยังพบห้องดังกล่าวอยู่ในสภาพเดิมและไม่มีใครอยู่เวร ซึ่งผู้ถูกกล่าวหา
ได้ชี้แจงการอยู่เวรตามบันทึกข้อความ โรงเรียนค่ายธนะรัชต์ ที่ พิเศษ/๒๕๕๙ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
โดยได้ชี้แจงการอยู่เวรในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ว่าในวันดังกล่าวตนได้มาปฏิบัติเวรยามที่โรงเรียน
ค่ายธนะรัชต์ ต่อมาเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. ได้เกิดอาการป่วยจากโรคประจําตัว (โรคริดสีดวงทวาร
อักเสบ) ผู้บังคับบัญชาได้มีการพิจารณาเบื้องต้นตามคําสั่งที่ ๕๔๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2559
เรื่อง การแต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัย จึงได้สั่งให้ดําเนินการสอบสวน และกองการศึกษาได้
ประสานมายังงานนิติการเพื่อดําเนินการต่อไป
๒๕/30

- ๒๖ ๒. คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่อง
ที่กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้วโดยคณะกรรมการสอบสวนได้เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับการแจ้ง
และได้อ ธิบ ายข้อ กล่า วหาให้ผู้ถูก กล่า วหาทราบในวัน ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ตามแบบ สว.๒ ว่า
ในวัน ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรที่โรงเรียนค่ายธนะรัชต์ ในเวลา
กลางคืน และผู้ถูกกล่าวหา ได้ชี้แจงว่าเวลา ๑๗.๓๐ น. ได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรและเมื่อเวลา ๒๒.๐๐ น.
ได้กลับไปที่พักและไม่ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่เวรจนกระทั่งรุ่งเช้า เนื่องจากป่วยด้วยโรคประจําตัว
(โรคริดสี ดวงทวารอั ก เสบ) นายกเทศมนตรีตํ าบลเขาน้ อยได้มี ก ารพิ จ ารณาเบื้ องต้ นว่า ตามคําสั่ ง
ที่ ๕๔๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การแต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัย จึงได้สั่งให้
ดําเนินการสอบสวน และกองการศึกษาได้ประสานมายังงานนิติการเพื่อ ดําเนิน การต่อ ไป จากกรณี
ของนายสุริยะ วัฒ นวงศ์ สุโข เป็ น การละทิ้ งหรือทอดทิ้ งหน้ าที่ ราชการตามข้ อ ๑๗ วรรค ๑ ของ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๗
มกราคม ๒๕๕๙
๓. คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณาลงมติแล้ว ข้อเท็จจริงเรื่องนี้
ปรากฏว่า เทศบาลตําบลเขาน้อย ได้มีคําสั่งอยู่เวรรักษาความปลอดภัยประจําโรงเรียนค่ายธนะรัชต์
ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีผู้ถูกกล่าวหา พนักงานเทศบาล ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ และนายจรูญ สิมมา พนักงานจ้าง ตําแหน่ง นักการภารโรง ตั้งแต่
วั น ที่ ๑๗-๓๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ อยู่ เวรรั ก ษาความปลอดภั ย ตั้ ง แต่ เวลา ๑๘.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.
ของวัน รุ่งขึ้น โดยมีน างศุภ รัต น์ รัตนธาดา เป็ น ผู้ ตรวจเวร ปรากฏว่าในวัน ที่ ๑๓ ตุล าคม ๒๕๕๙
ซึ่งเป็นเวรรักษาความปลอดภัยของผู้ถูกกล่าวหา ได้มีนายวีระ คุ้มเมือง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
การศึกษา เทศบาลตําบลเขาน้อย ได้เข้าไปในโรงเรียนค่ายธนะรัชต์ เวลา ๒๒.๐๐ น. พบว่าไม่มีผู้อยู่
เวรรักษาความปลอดภั ยประจําห้ องธุรการ ไม่เปิดไฟและมีการคล้องกุญ แจอาคารชั้น ๒ ด้ านทิ ศ
ตะวันตกเปิดไฟอยู่และมีเตียงนอนแบบพับได้ตั้งอยู่แต่ไม่มีใครอยู่ในห้องดังกล่าว เวลา ๒๔.๐๐ น.
ได้กลับเข้ามาโรงเรียนค่ายธนะรัชต์อีกครั้งก็ไม่พบคนอยู่เวร
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๑๒๐๖/ว๑๐๗ ลงวันที่ ๘
กรกฎาคม ๒๕๔๒ เรื ่อ ง การปรับ ปรุง แก้ไ ขหรือ ยกเลิก มติค ณะรัฐ มนตรีเ กี ่ย วกับ การจัด เวร
รักษาการณ์ประจําสถานที่ราชการ ได้กําหนดหลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์
- โดยให้ ราชการส่ วนท้ องถิ่ น จั ดให้ มี เวรรักษาการณ์ ประจํ าสถานที่ ราชการหรื อ
หน่วยงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อดูแลป้องกัน
ความเสียหายอันจะบังเกิดแก่สถานที่ราชการหรือหน่วยงานจากกรณีต่างๆ
- กําหนดนิยามคําของการอยู่เวรรักษาการณ์ ดังนี้
เวรรักษาการณ์ หมายถึง เวรเฝ้าดูแลเหตุการณ์ประจําสถานที่นั้นๆ โดยมี
อํานาจหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชากําหนด
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร หมายถึง ผู้อยู่เวรรักษาการณ์นอกเวลาทําการ
หัวหน้าเวร หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรที่เป็นผู้ควบคุมพิจารณาตัดสินใจกรณี
ต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่เวร
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- ๒๗ ผู้ตรวจเวร หมายถึง ผู้ตรวจตราดูแลการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ของผู้
ปฏิบัติหน้าที่เวร
ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั งหวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม
๒๕๕๙ ข้อ ๑๗ กําหนดให้ พนักงานเทศบาลต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้ง
หน้าที่ราชการมิได้
การละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร อันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
องค์ประกอบความผิดการไม่อุทิศเวลาให้ราชการ (คู่มือการดําเนินการทางวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น)
๑. ต้องมีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ
๒. ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ
๓. มีเจตนาละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่
อุทิศ หมายความว่า ทําเพื่อสละให้โดยเจาะจง การอุทิศเวลาหรือสละเวลา
ให้แก่ราชการ หมายถึงว่า ใช้เวลาทั้งหมดปฏิบัติราชการตามที่ทางราชการต้องการ โดยไม่ใช้เวลานั้น
ไปทําอย่างอื่นหรืออยู่ว่างเฉยๆ โดยไม่ทําราชการตามหน้าที่
เวลาของตน หมายถึ ง รวมทั้ งเวลาราชการและนอกเวลาราชการที่ ต้ อ ง
ปฏิบัติราชการตามปกติด้วย เช่น ทางราชการมีงานเร่งด่วนที่จะต้องใช้พนักงานส่วนท้องถิ่นบางคน
ปฏิบัติราชการในเวลาหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันหรือหลังจากเลิกงานเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือใน
วันหยุดราชการผู้บังคับบัญชาจะสั่งให้มาทํางานในวันหรือเวลานั้นได้ ผู้รับคําสั่งจะต้องปฏิบัติตาม
ทอดทิ้ง หมายถึง ละเลย ทิ้งขว้าง ไม่เอาเป็นธุระ ไม่เอาใจใส่ ไม่นําพา ตัวอยู่
แต่ไม่เอาธุระ ไม่ทํางาน ไม่เอาใจใส่งาน เช่น มาลงชื่อปฏิบัติงานแล้วแต่ไม่สนใจทํางานในหน้าที่ของตน
ให้เรียบร้อยหรือเสร็จไม่ทันตามที่ควรจะทําปล่อยให้งานค้าง
ละทิ้ง หมายถึง ละด้วยวิธีทิ้ง วางปล่อย สละ ละเสีย เช่น มีหน้าที่ราชการ
ตนไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการเลย หรือมาลงชื่อปฏิบัติงานแล้วแต่ไม่อยู่ที่โต๊ะ
ทํางานหรือจุดที่กําหนดให้ปฏิบัติงานกลับละทิ้งหน้าที่ออกไปที่อื่นเสีย ซึ่งอาจไปนอกสํานักงานหรือไป
เพียงห้องอื่นหรือจุดอื่นนอกจุดที่กําหนดให้อยู่ประจําทํางานก็ได้
พิ จ ารณาจากคํ า สั่ งเทศบาลตํ า บลเขาน้ อ ย ที่ ๕๔๗/๒๕๕๙ ลงวั น ที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัย ได้สั่งให้ผู้ถูกกล่าวหา อยู่เวรตั้งแต่เวลา
๐๘.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น เดือนตุลาคม ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ และนายจรูญ สิมมา
ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นคําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ จากการสอบสวน
ผู้ถูกกล่าวหา ให้ถ้อยคําว่า ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตนได้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ตั้งแต่
เวลา ๑๘.๐๐ น. จนถึงเวลา ๒๒.๐๐ น. มีการตรวจตราโรงเรียนโดยขี่จักรยาน จากนั้นได้มาพักผ่อนที่
ห้องศิลปะซึ่งเป็นห้องทํางานของตนและได้ทํางานไปด้วยจนถึงเวลา ๒๒.๐๐ น. ตนมีอาการเจ็บป่วย
เนื่องจากโรคริดสีดวงทวาร จึงได้ไปรับประทานยาที่บ้านพักครู แต่เนื่องจากมีอาการเจ็บป่วยจึงได้นอน
พักผ่อนที่ห้องพักครูโดยไม่ได้กลับเข้ามาที่ห้องศิลปะอีกในวันนั้น ซึ่งสอดคล้องกับถ้อยคําของนายวีระฯ
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- ๒๘ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา ซึ่งได้เข้าไปที่โรงเรียนค่ายธนะรัชต์ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
เวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. แต่ ไม่ พ บผู้ถู ก กล่ าวหา สภาพห้ องยั งมี การเปิ ดไฟและเตีย งนอนพั บ ได้
เหมื อ นเดิ ม เวลา ๒๔.๐๐ น. กลั บ เข้ ามาอี ก ครั้ งก็ ไม่ พ บใครอยู่ เวร ในวั น ที่ ๑๔ ตุ ล าคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๗.๔๕ น. ได้เข้ามาที่โรงเรียนพบนางจันทร์สว่าง กองศักดิ์ มาปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรกลางวัน และ
อาคารชั้น ๒ ด้านทิศตะวันตก (ห้องศิลปะ) ยังมีการเปิดไฟทิ้งไว้และมีเตียงนอนอยู่ในสภาพเดิมจาก
การสอบสวนทําให้ทราบข้อเท็จจริงว่า ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงรุ่งเช้า
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. ผู้ถูกกล่าวหามีหน้าที่อยู่เวรยามไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามตาม
คําสั่งเทศบาลตําบลเขาน้อย และจากการสอบสวนในวันที่ ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไม่ปรากฏว่าเกิด
ความเสี ย หายแก่ ท รั พ ย์ สิ น ของทางราชการ จากข้ อ เท็ จ จริ ง ดั ง กล่ า วมี ป ระเด็ น ที่ ต้ อ งวิ นิ จ ฉั ย ว่ า
การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยประจําโรงเรียนค่ายธนะรัชต์ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
ผู้ถูกกล่าวหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยหรือไม่ พฤติการณ์การอยู่เวร
รักษาการณ์มีความผิดทางวินัยฐานใดหรือไม่ สมควรได้รับโทษสถานใดหรือไม่อย่างไร ในการปฏิบัติ
หน้ าที่ เวรยามรั ก ษาความปลอดภั ย นอกเวลาทํ าการจํ า เป็ น ต้ อ งมี เวรยามรั กษาการณ์ ตลอดเวลา
ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของทางราชการ ประกอบกับ
ในช่วงนั้ นมีการลอบวางระเบิดในเขตอําเภอหัวหิน ซึ่งเป็ นพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนค่ายธนะรัชต์
การปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ผู้มีหน้าที่จําเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ไม่ประมาท และถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมของทางราชการอย่างเคร่งครัด การที่ผู้ถูกกล่าวหา เป็นผู้อยู่เวร
รักษาการณ์ ได้กลับไปนอนที่บ้านพักครูที่ตนพักอยู่กับครอบครัวตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. จนถึงวันรุ่งขึ้น
โดยไม่ปรากฏว่าได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องกับการอยู่เวรรักษาการณ์ หรือผู้บังคับบัญ ชาทราบแต่อย่างใด
ซึ่งตามวิสัยและธรรมเนียมปฏิบัติต้องรายงานเพื่อให้มีผู้ปฏิบัติเวรยามอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของทางราชการ พฤติการณ์จึงเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการและไม่ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมของทางราชการ จากการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา อ้างว่าตน เจ็บป่วย
ด้วยโรคริดสีดวงทวาร จึงได้มารับประทานยาและนอนพักที่บ้านพักครูซึ่งอยู่ห่างจากอาคารเรียนที่อยู่เวร
รักษาการณ์ ประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ เมตร ประกอบกับมีหนังสือจากแพทย์โรงพยาบาลหัวหิน วินิจฉัยว่า
ผู้ถูกกล่าวหา เป็นโรคริด สีด วงทวาร ซึ่งปัจจุบันยังรักษาอาการอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลหัวหิน
ดังนั้น จึงน่าเชื่อว่า ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ ผู้ถูกกล่าวหา มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรค
ริด สีด วงทวาร การไปรับประทานยารักษาและนอนพั กผ่อนที่บ้านพักครู ถือเป็นการรักษาอาการ
เจ็บป่วย จึงมีเหตุผลอันสมควร ประกอบกับในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไม่ปรากฏว่าเกิดความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินของทางราชการแต่อย่างใด การกระทําจึงเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามข้อ ๑๖
ข้อ ๑๗ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ฐานละทิ้ง
หน้ าที่ ร าชการและไม่ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บและธรรมเนี ยมของทางราชการ เห็ น สมควรลงโทษ
ภาคทั ณ ฑ์ แต่เนื่องจากผู้ถูกกล่ าวหา เป็ นผู้มีประวัติการปฏิ บัติงานราชการดี ไม่เคยกระทํ าความผิ ด
ทางวินัยมาก่อน ประกอบกับพฤติการณ์ ในการอยู่เวรรักษาการณ์มีเหตุอันสมควรในการกระทําผิด
เห็นสมควรยกโทษ แต่ให้ว่ากล่าวตักเตือนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป
๔. นายกเทศมนตรี ตํ าบลเขาน้ อ ย พิ จ ารณาสํ านวนแล้ วเห็ น ชอบตามที่
คณะกรรมการสอบสวนฯ เสนอ
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- ๒๙ ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั งหวั ด ประจวบคี รีขั น ธ์ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
ข้อ 19 พนักงานเทศบาลต้องถือปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทาง
ราชการ
ข้อ ๑๗ วรรคแรก พนักงานเทศบาลต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้ง
หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการ ฯ
คณะอนุกรรมการ ฯ พิจารณาจากข้อเท็จจริงตามผลการสอบสวนประกอบ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า กระบวนการสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้องตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ
ความถูกต้องและเหมาะสมในการกําหนดระดับโทษ เห็นว่าเป็นกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําความผิดครบ
องค์ประกอบความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ซึ่งจากข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวนฯ ของคณะกรรมการฯ
ประกอบกับพยานหลักฐานที่ปรากฏ และผู้ถูกกล่าวหาได้ยอมรับต่อคณะกรรมการสอบสวนว่าได้กระทํา
ความผิดตามข้อกล่าวหาจริง ดังนั้น จึงพิจารณาลงโทษภาคทัณฑ์ แต่เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้มีประวัติ
การปฏิบัติงานราชการดี ไม่เคยกระทําความผิดทางวินัยมาก่อน ประกอบกับพฤติการณ์ในการอยู่เวร
รักษาการณ์ มีเหตุอันสมควรในการกระทํ าผิด เห็ น สมควรยกโทษ แต่ให้ ว่ากล่าวตักเตือ นเพื่ อเป็ น
แนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป เหมาะสมแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ว่ากล่าวตักเตือนนายสุริยะ วัฒนวงศ์สุโข
และให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งเทศบาลตําบลเขาน้อยทราบและพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.9 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการโอนพนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุผล
ความจําเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ต้นเรื่อง
ด้วยสํานักงาน ก.ท. แจ้งว่า คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 มีมติเห็นชอบประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอน
พนักงานเทศบาลกรณี ที่มีเหตุผลความจําเป็น พ.ศ.2560 โดยในหมวด 1 คณะอนุกรรมการการโอน
พนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็น
ข้อ 5 ให้ มีคณะอนุ กรรมการจํานวน 2 ระดับ ได้แก่ คณะอนุกรรมการระดับ
ส่วนกลางและคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด
ข้อ 7 คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด มีจํานวน 5 คน ประกอบด้วย
(1) รองผู้ ว่าราชการจั งหวัด ที่ ผู้ ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธาน ก.ท.จ.
มอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ
(2) บุ คคลซึ่ง ก.ท.จ. คั ดเลือกจากผู้ที่ มีค วามรู้ความสามารถด้านกฎหมาย
จํานวน 1 คน และด้านรัฐศาสตร์หรือการบริหารราชการแผ่นดินจํานวน 1 คน
(3) หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธาน
ก.ท.จ. มอบหมายจํานวน 1 คน
(4) ท้องถิ่นจังหวัด
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- ๓๐ ให้ ประธาน ก.ท.จ. แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการคนหนึ่ ง เป็ น เลขานุ ก ารและ
ผู้ช่วยเลขานุการได้อีกจํานวนไม่เกิน 2 คน
อนุกรรมการที่ ก.ท.จ. คัดเลือก ตาม (2) มิให้แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งใด ๆ
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ในระดับจังหวัด และให้มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
ฝ่ายเลขาฯ พิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด เพื่อ
ปฏิบัติการตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนพนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็น
พ.ศ.2560 ดังนี้
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ประธานอนุกรรมการ
2. จ่าจังหวัด (เจ้าพนักงานปกครอง) กลุ่มงานปกครอง
อนุกรรมการ
ที่ทําการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อนุกรรมการ
4. พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อนุกรรมการ
5. ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อนุกรรมการ
6. หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เลขานุการ
7. นายมีชัย นวลเพชร นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ
8. นายศุภชัย หมีนสัน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ
สําหรับประธานอนุกรรมการ เห็นควรพิจารณามอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้รับผิดชอบงาน ก.อบต.จังหวัด เป็นประธานอนุกรรมการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑6.30 น.
(ลงชื่อ) เนาวรัตน์ สิงห์เล็ก ผู้จดรายงานการประชุม
(นางเนาวรัตน์ สิงห์เล็ก)
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชํานาญการ
(ลงชื่อ)

สมไช เสียงใหญ่
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมไช เสียงใหญ่)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุม่ งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
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