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เริ่มประชุมเวลำ ๑๓.4๐ น.
ก่อนเริ่ มประชุม เลขำนุกำรแจ้งในที่ ป ระชุมทรำบว่ำวัน นี้ผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัด และ
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำยติดรำชกำรไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ ที่ประชุม
ได้มีมติคัดเลือกให้ นำงอำพัน รุ่งแจ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมแทน
ระเบียบวำระที่ ๑
ประธำน

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ

กำรประชุ ม ในวั น นี้ ผู้ ว่ำ รำชกำรจั งหวัด และรองผู้ ว่ ำรำชกำรที่ ผู้ ว่ ำรำชกำรจั งหวั ด
มอบหมำยติด รำชกำรไม่ ส ำมำรถเข้ำร่ว มประชุ มได้ ขอขอบคุ ณ กรรมกำรทุ กท่ ำนที่ คัด เลื อ กให้ เป็ น
ประธำน ซึ่งจะได้ประชุมตำมวำระที่ฝ่ำยเลขำนุกำรได้กำหนดไว้ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทรำบ

ระเบียบวำระที่ ๒
มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวำระที่ ๓

เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันอังคำรที่ 15 มกรำคม ๒๕62
รับรองโดยไม่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
เรื่องสืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 กำรทบทวนมติกำรบริห ำรงำนบุค คลขององค์กำรบริห ำรส่ว นตำบลกรณี ไม่มี

ผู้บริหำรท้องถิ่น
1. เรื่องเดิม
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ได้มีประกำศฉบับที่ 85/2557 เรื่อง กำรได้มำ
ซึ่งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้ บริหำรท้ องถิ่นเป็นกำรชั่ วครำวฉบั บลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2557 ข้อ 11
กำหนดในกรณีผู้บริหำรท้องถิ่นครบวำระหรือว่ำงลง ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติห น้ำที่
นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในกรณีกฎหมำยกำหนดให้กำรบริหำรงำนบุคคลในเรื่องใดเป็น
อำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำหน้ำที่ได้ก็ต่อเมื่อได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล หรือ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลแล้วแต่กรณีก่อน
2. ข้อเท็จจริง
2.1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีองค์กำรบริหำรส่วนตำบลซึ่งตำแหน่งนำยก
องค์ กำรบริ ห ำรส่ ว นตำบลได้ ว่ำงลง จำนวน 2 อบต. ได้แ ก่ องค์ก ำรบริห ำรส่ ว นต ำบลทับ ใต้ และ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองพลับ จึ งทำให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ต้องปฏิบัติหน้ำที่นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอีกตำแหน่งหนึ่ง และปลัดองค์กำรบริหำรบริหำรส่วนตำบลได้รำยงำน ก.อบต.
จังหวัด เพื่อขอทำหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนบุคคล ในกรณีที่กฎหมำยกำหนดให้กำรบริหำรงำนบุคคลเป็น
อำนำจหน้ำที่ของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำมประกำศ คสช. ดังกล่ำวข้ำงต้น
2.2 ก.อบต.จั ง หวั ด ในกำรประชุ ม ครั้ ง ที่ 10/2557 เมื่ อ วั น ที่ 24
พฤศจิกำยน 2557 ได้พิจำรณำกรณีปลัด อบต.ทับใต้ ขอทำหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนบุคคลตำมอำนำจ
หน้ำที่ของนำยกองค์กำรบริหำรส่ วนตำบลแล้วมีมติเห็ นชอบให้ปลัดองค์ก ำรบริห ำรส่วนตำบลทับใต้
ปฏิบัติหน้ำที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทับใต้ ทำหน้ำที่บริหำรงำนบุคคลได้ทุกเรื่อง โดยยกเว้น กำร
สอบแข่ งขั น กำรสอบคั ดเลื อก กำรคั ดเลื อกผู้ บริ หำรให้ ด ำรงต ำแหน่ งที่ สู งขึ้ น หำกมี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ ง
ดำเนินกำรให้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรที่จะแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมกำรในกำรดำเนินกำรให้ ก.อบต.
จังหวัด พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อน และต่อมำเมื่อตำแหน่งปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลว่ำงลง
หน้ำ ๒ จำก 24
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ก.อบต.จังหวัด ในกำรประชุ มครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2560ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ที่
ได้รับกำรแต่งตั้งให้รักษำรำชกำรแทนปลั ดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ซึ่งต้องปฏิบัติหน้ำที่นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลด้วย ได้ทำหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนบุคคลได้ทุกเรื่องเช่นเดียวกันมติ ก.อบต.จังหวัด
ในกำรประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2557
2.3 ก.อบต.จั ง หวั ด ในกำรประชุ ม ครั้ ง ที่ 10/256 1 เมื่ อ วั น ที่ 24
ตุลำคม 2561 ได้พิจำรณำกรณี อบต.หนองพลับ ซึ่งตำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้ว่ำงลง
และ อบต.ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล แล้วมีมติให้ผู้ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งให้รักษำ
รำชกำรแทนปลั ดองค์กำรบริห ำรส่ วนตำบล ซึ่งต้องปฏิบัติหน้ำที่นำยกองค์กำรบริห ำรส่วนตำบลอีก
ตำแหน่งหนึ่ง ให้ทำหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนบุคคลได้ทุกเรื่อง ยกเว้น โดยให้ยกเว้นกำรสอบคัดเลือก และ
กำรคัดเลือกเพื่อรับโอนสำยบริหำรงำนท้องถิ่นและอำนวยกำรท้องถิ่น หำกจะดำเนินกำรให้เสนอรำยชื่อ
คณะกรรมกำรให้ ก.อบต.จังหวัดพิจำรณำก่อน
2.4 ก.อบต.จังหวัด ในกำรประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2561
ได้ให้ฝ่ำยเลขำนุกำรพิจำรณำทบทวนว่ำ ตำมที่ ก.อบต.จังหวัด ได้มีมติให้ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้ำที่นำยก อบต.
ทำหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนบุคคลได้ทุกเรื่องนั้นถูกต้อง เหมำะสมตำมคำสั่ง คสช. หรือไม่ หำกไม่ถูกต้อง หรือไม่
เหมำะสมก็ให้เสนอทบทวนแก้ไขมติให้ถูกต้องและเหมำะสม
3. ข้อระเบียบ/กฎหมำย
สำนักงำน ก.อบต. ได้มีหนังสือที่ มท 0809.2/ว 97 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2558
เรื่อง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปฏิบัติหน้ำที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตอบข้อหำรือแนวทำง
ปฏิ บั ติ ก รณี ป ลั ด องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ น ำยกองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล ในกำร
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล ตำมนัยประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 85/2557
เรื่อง กำรได้มำซึ่งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นกำรชั่วครำวฉบับลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2557
โดยได้กำหนดแนวทำงปฏิบัติกรณีดังกล่ำว ดังนี้
1. ประเด็นเกี่ยวกับกำรใช้อำนำจด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของปลัดองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลปฏิบัติหน้ำที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รวมถึงผู้รักษำรำชกำรแทนปลัดองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลจะปฏิบัติหน้ำที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้หรือไม่ และขอบเขตกำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับ กำรบริห ำรงำนบุ คคลจะต้องคำนึงถึงหนังสื อสั่งกำรหรือมติ ก.อบต.ที่กำหนดเงื่อนไขกำรใช้
อำนำจของปลั ดองค์กำรบริ ห ำรส่ วนตำบลปฏิ บัติห น้ำที่ นำยกองค์กำรบริห ำรส่ วนตำบลด้วยหรือไม่
ประกำรใด
พิ จ ำรณำได้ ว่ ำ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงมหำดไทยได้ เห็ น ชอบตำม
ควำมเห็นคณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยฯ คณะที่ 1 ว่ำ ตำมข้อ 11 แห่งประกำศคณะรักษำควำม
สงบแห่งชำติที่ 85/2557 เรื่อง กำรได้มำซึ่งสมำชิกสภำท้องถิ่ นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นกำรชั่วครำว
ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2557 กำหนดว่ำในกรณีที่ผู้บริหำรท้องถิ่นครบวำระหรือว่ำงลง ให้ปลัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ปฏิบั ติห น้ำที่นำยกองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ส่ วนในกรณี ที่กฎหมำย
กำหนดให้กำรบริหำรงำนบุคคลเรื่องใดเป็นอำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองจะทำ
หน้ ำที่ได้ต่อเมื่อได้รับ ควำมเห็ นชอบจำกคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลก่อน และคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ คณะที่ 1 ได้ให้ ควำมเห็ นสถำนะของประกำศและคำสั่งของคณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติ
บำงฉบับ ตำมเรื่องเสร็จที่ 953/2557 สรุปว่ำ ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 85/2557
เรื่อง กำรได้มำซึ่งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นกำรชั่วครำว ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2557
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เป็น กฎหมำยที่มีผลเป็น กำรยกเว้นเปลี่ยนแปลง หรือระงับใช้กฎหมำยหรือเป็นกำรสร้ำงกลไกขึ้นมำ
คู่ขนำนกับกลไกที่มีอยู่แล้วตำมกฎหมำย ดังนั้น เมื่อประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 85/2557
มีฐำนะเป็นกฎหมำยเทียบเท่ำกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หำกหนังสือสั่งกำร
ฉบับใดที่ออกเพี่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีเนื้ อหำไม่สอดคล้ องกับข้อ 11 แห่งประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 85/2557 เรื่อง กำรได้มำ
ซึง่ สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นกำรชั่วครำว ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2557 จึงไม่มี
ผลใช้บั งคับ โดยปริ ย ำยกับ ปลั ดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ที่ ปฏิ บั ติห น้ำที่ในตำแหน่ งนำยกองค์ก ร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น ที่ครบวำระหรือว่ำงลงตำมข้อ 11 แห่ งประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติ
ที่ 85/2557
ดังนั้น กรณีปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปฏิบัติหน้ำที่นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลได้รับควำมเห็นชอบจำก ก.อบต.จังหวัดให้ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริ หำรงำนบุคคลใน
เรื่องใด เช่น กำรสรรหำตำแหน่งบริหำรที่ว่ำง กำรขอประเมินเพื่อเลื่อนระดับ เป็นต้น ย่อมสำมำรถ
ดำเนินกำรในเรื่องนั้นได้ทุกกรณีโดยไม่อยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่ ก.อบต.หรือหนังสือสั่งกำรกำหนดไว้ก่อนที่
ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติที่ 85/2557 จะมีผลใช้บังคั บตั้งแต่ 10 กรกฎำคม 2557
เป็นต้นไป
3. ประเด็นกรณี ผู้รักษำรำชกำรแทนปลัดองค์กำรบริห ำรส่ วนตำบลปฏิบัติ
หน้ำที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีอำนำจหน้ำที่เพียงใด
พระรำชบั ญ ญั ติส ภำตำบลและองค์ก ำรบริห ำรส่ วนตำบล พ.ศ. 2537
แก้ไขเพิ่ม เติม ถึง (ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ. 2542 มำตรำ 64 วรรคสำม กำหนดว่ำในระหว่ำงที่ ไม่มีน ำยก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปฏิบัติหน้ำที่สของนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลเท่ำที่จำเป็นได้เป็ นกำรชั่วครำวจนถึงวันประกำศผลกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนตำบล เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้ำงกำร
แบ่งส่วนรำชกำร วิธีกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนตำบลและกิจกำรอันเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคลในองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ลงวับที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2545 ข้อ 20 กำหนดให้
ผู้ รักษำรำชกำรแทนมีอำนำจหน้ ำที่เช่น เดียวกับผู้ ซึ่งตนแทนในกรณี ที่กฎหมำยอื่นแต่งตั้ งให้ ผู้ ดำรง
ตำแหน่งใดเป็นกรรมกำรหรือให้มีอำนำจหน้ำที่อย่ำงใดให้ผู้รักษำรำชกำรแทนหรือผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน
มีอำนำจหน้ำที่เป็นกรรมกำรหรือมีอำนำจหน้ำที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้น ในกำรรักษำรำชกำร
แทนหรือปฏิบัติรำชกำรแทนด้วย แล้วแต่กรณี
จึ งพิ จ ำรณำได้ ว่ำ ผู้ รั ก ษำรำชกำรแทนปลั ด องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลมี
อำนำจหน้ำที่เช่นเดียวกับปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลในระหว่ำงที่ไม่มีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ผู้นั้นย่อมเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้ำที่ของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้เท่ำที่จำเป็นเป็นกำรชั่วครำวตำม
นัยกฎหมำยและประกำศที่กำหนดต่อไปได้
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำฯ
ฝ่ำ ยเลขำนุก ำรพิจ ำรณำแล้ว เห็น ว่ำ โดยที ่ป ระกำศคณะรัก ษำควำมสงบ
แห่งชำติที่ 85/2557 เรื่อง กำรได้มำซึ่งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นกำรชั่วครำว ฉบับลง
วันที่ 10 กรกฎำคม 2557 กำหนดให้กำรบริหำรงำนบุคคลของ อบต. กรณีไม่มีนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล ให้ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้ำที่นำยก อบต. ทำหน้ำที่บริหำรงำนบุคคลตำมอำนำจหน้ำที่เมื่อ
ได้รับควำมเห็นชอบจำก ก.อบต.จังหวัด ให้ทำหน้ำที่ในเรื่องนั้น ๆ ได้ เช่น กำรประเมินบุคลเพื่อเลื่อน
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ระดับพนักงำนส่วนตำบล กำรสรรหำตำแหน่งบริหำรที่ว่ำง เป็นต้น ดังนั้น กรณี ก.อบต.จังหวัด ได้มีมติให้
ปลัด อบต. และผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้รักษำรำชกำรแทนปลัด อบต. ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่นำยก อบต.
ทำหน้ำที่บริหำรงำนบุคคลได้ทุกเรื่อง ยกเว้น กำรสอบคัดเลือก กำรคัดเลือกเพื่อรับโอนสำยบริหำรงำน
ท้องถิ่น และอำนวยกำรท้องถิ่น นั้น จึงชอบตำมประกำศ คสช. ฉบับดังกล่ำวแล้ว ทั้งนี้ หำก ก.อบต.
จังหวัด จะได้พิจำรณำให้มีกำรยกเว้นในบำงเรื่องเพิ่มเติมจำกมติเดิม ก็ย่อมสำมำรถที่จะมีมติเพิ่มเติมได้
หำกเห็นว่ำกำรบริหำรงำนบุคคลในเรื่องนั้น ๆ ยังไม่สมควรที่จะต้องดำเนินกำรสำมำรถชะลอกำรดำเนิน
ไปได้เพื่อให้ผู้บริหำรที่จะมีขึ้นในอนำคตเป็นผู้พิจำรณำ เช่ น กำรกำหนดกรอบอัตรำกำลังพนักงำนส่วน
ตำบลเพิ่มทั้งในสำยปฏิบัติ สำยบริหำร ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อภำระค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น หรือกำรเสนอ
ขอรับกำรประเมินโบนัส ประจำปี กำรขอปรับขนำด อบต. เป็นต้น
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจำรณำ
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให
้คงมติ เดิม้
ไว และให
้เพิ่ ม เติ ม ในส
้วนของ การกาหนดกรอบอัต ราก าลั ง
พนักงานส
้วนตาบลทั้งในสายปฏิบัติ สายบริหาร การเสนอขอรับการประเมินโบนัสประจาป
้ และการขอ
ปรับขนาด อบต. ให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่นำยก อบต. เสนอเหตุผลควำมจำเป็นที่ต้องทำหน้ำที่ให้ ก.อบต.จังหวัด
เห็นชอบก่อน
3.2 กำรขอแก้ไขเพิ่มเติมกำรส่งรำยงำนกำรพิจำรณำกำรอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทำงวินัย
และกำรร้องทุกข์ ให้คณะอนุกรรมกำรฯ
1. เรื่องเดิม
ตำมที่คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในกำรประชุม
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559 ได้มีมติให้ฝ่ำยเลขำนุกำร ก.อบต.จังหวัด ส่งเรื่อง
รำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรอุทธรณ์ และร้องทุกข์ ให้คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกำรดำเนินกำร
ทำงวินัยและกำรให้ออกจำกรำชกำร และคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ตั้งแต่วันที่
ได้รับเรื่อง โดยไม่ต้องเสนอ ก.อบต.จังหวัด ก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้เมื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมกำรฯ แล้วให้
แจ้ง ก.อบต.จังหวัด ทรำบด้วย
2. ข้อกฎหมำย
2.1 ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 28 มกรำคม 2559
หมวด 2 สิทธิกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์
ข้อ 5 พนักงำนส่วนตำบลผู้ใดถูกสั่งลงโทษทำงวินัยตำมประกำศหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในกำรสอบสวน และกำรลงโทษทำงวินั ย พ.ศ. 2559 หรือถู กสั่ งให้ อ อกจำกรำชกำร
เนื่องจำกเหตุหนึ่งเหตุใดตำมประกำศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรให้ออกจำกรำชกำร พ.ศ. 2559
ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
(วรรคสอง) ให้ผู้ นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันทรำบคำสั่ ง
กำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ให้เป็นไปตำมหมวดนี้
ข้อ 6 กำรอุทธรณ์ให้แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในกำรอุทธรณ์ให้เห็นว่ำได้ถูก
ลงโทษทำงวินัย หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่ำงไร และ
ลงลำยมือชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์
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ในกำรอุทธรณ์ ถ้ำผู้อุทธรณ์ประสงค์จะแถลงกำรณ์ด้วยวำจำในชั้นพิจำรณำ
ของคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบล แล้วแต่
กรณี ให้แสดงควำมประสงค์ไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือจะทำเป็นหนังสือต่ำงหำกก็ได้ แต่ต้องยื่นหรือส่ง
หนั ง สื อ ขอแถลงกำรณ์ ด้ ว ยวำจำนั้ น ต่ อ คณะอนุ ก รรมกำรพิ จ ำรณำอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ หรื อ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลโดยตรงแล้วแต่กรณี ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันยื่นหรือส่งหนังสือ
อุทธรณ์
ข้อ 9 กำรอุทธรณ์คำสั่งตำมข้อ 5 ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรพนักงำนส่วน
ต ำบลเพื่ อ ส่ งเรื่ อ งให้ ค ณะอนุ ก รรมกำรพิ จ ำรณำอุ ท ธรณ์ แ ละร้อ งทุ ก ข์ ท ำควำมเห็ น เสนอ และเมื่ อ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลมีมติเป็นประกำรใดให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทรำบเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแจ้ง
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น
ข้อ 15 กำรอุท ธรณ์ ต้องทำเป็นหนังสื อถึงประธำนกรรมกำรพนักงำนส่ ว น
ตำบลพร้อมสำเนำรับรองถูกต้องหนึ่งฉบับ โดยออกนำมจังหวัดและยื่นที่ศำลำกลำงจังหวัด หรือองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลนั้น
กำรยื่ น หรื อ ส่ งหนั งสื อ อุ ท ธรณ์ ผู้ อุ ท ธรณ์ จ ะยื่ น หรือ ส่ งผ่ ำนนำยกองค์ ก ำร
บริหำรส่วนตำบลก็ได้ และให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดำเนินกำรตำมข้อ 19
ในกรณี มี ผู้ น ำหนั ง สื อ อุ ท ธรณ์ ม ำยื่ น เองให้ ผู้ รั บ หนั ง สื อ ออกใบรั บ หนั ง สื อ
ประทับตรำรับหนังสือ และลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐำนในวันที่รับหนังสือ ตำมระเบียบว่ำด้วย
งำนสำรบรรณและให้ถือวันที่รับหนังสือตำมหลักฐำนดังกล่ำวเป็นวันยื่นหนังสืออุทธรณ์
ในกรณี ส่ งหนั ง สื อ อุ ท ธรณ์ ท ำงไปรษณี ย์ ให้ ถื อ วั น ที่ ที่ ท ำกำรไปรษณี ย์ ต้ น
ทำงออกใบรับฝำกเป็นหลักฐำนฝำกส่ง หรือวันที่ที่ทำกำรไปรษณีย์ต้นทำงประทับตรำรับที่ซองหนังสือ
เป็นวันส่งหนังสืออุทธรณ์
เมื่อได้ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ไว้แล้ว ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรือส่งคำแถลงกำรณ์
หรื อ เอกสำรหลั ก ฐำนเพิ่ ม เติ ม ก่ อ นที่ ค ณะอนุ ก รรมกำรพิ จ ำรณำอุ ท ธรณ์ แ ละกำรร้ อ งทุ ก ข์ หรื อ
คณะกรรมกำรพนั ก งำนส่ ว นต ำบลแล้ ว แต่ ก รณี เริ่ ม พิ จ ำรณำอุ ท ธรณ์ ก็ ไ ด้ โ ดยยื่ น หรื อ ส่ ง ต่ อ
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ หรือคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลโดยตรง
ข้อ 16 อุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจำรณำได้ต้องเป็นอุทธรณ์ที่ถูกต้องในสำระสำคัญ
ตำมข้อ 6 และข้อ 15 และยื่นหรือส่งภำยในกำหนดเวลำตำมข้อ 5 วรรคสอง
ในกรณี มีปั ญ หำว่ำอุทธรณ์ รำยใดเป็นอุท ธรณ์ ที่ จะรับ ไว้พิจำรณำได้ห รือไม่
ให้คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลเป็นผู้พิจำรณำวินิจฉัย
ในกรณีคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลมีมติไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจำรณำ ให้
คณะกรรมกำรพนั กงำนส่ วนตำบลแจ้งมตินั้นให้ ผู้ อุทธรณ์ ทรำบเป็นหนังสือ และเมื่อคณะกรรมกำร
พนักงำนส่วนตำบลมีมติเป็นประกำรใดแล้ว ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้
ในกรณีคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลมีมติให้ รับอุทธรณ์ ไว้พิจำรณำให้
ดำเนินกำรตำมข้อ 9
ข้อ 35 ให้นำหมวด 2 มำใช้บังคับกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์
โดยอนุโลม
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ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำฯ
ฝ่ ำยเลขำนุ กำรพิจำรณำแล้ ว เห็ น ว่ำ ตำมมติในกำรประชุม ก.อบต.จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559 ได้มีมติให้เลขำนุกำร ก.อบต.จังหวัด
ส่งเรื่องกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ให้คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ตั้งแต่วันที่ได้รับ
เรื่อง โดยไม่ต้องเสนอ ก.อบต.จังหวัด ก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้ เมื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมกำรฯ แล้วให้แจ้ง
ก.อบต.จังหวัด ทรำบด้วย นั้น เนื่องจำกตำมประกำศ ก.อบต.จังหวัด ข้อ 16 ได้กำหนดให้อุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ที่จะรับไว้พิจำรณำได้ต้องเป็นอุทธรณ์ที่ถูกต้องในสำระสำคัญตำมข้อ 6 และข้อ 15 และยื่น
หรือส่งภำยในกำหนดเวลำตำมข้อ 5 วรรคสอง ในกรณีมีปัญหำว่ำอุทธรณ์รำยใดเป็นอุทธรณ์ที่จะรับไว้
พิจำรณำได้หรือไม่ให้คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลเป็นผู้พิจำรณำวินิจฉัย ดังนั้น เพื่อเป็นกำรลด
ภำระงำนในกำรพิจำรณำเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ ที่ไม่ถูกต้องในสำระสำคัญตำมที่กำหนดในประกำศ
หลักเกณฑ์ โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์และร้องทุกข์พิจำรณำทำควำมเห็น
ฝ่ำยเลขำนุกำรจึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมมติเดิม ดังนี้
มติเดิม(กรณีอุทธรณ์และร้องทุกข์)
“ให้ ฝ่ ำยเลขำนุ กำร ก.อบต.จังหวัด ส่ งเรื่องให้ ค ณะอนุ กรรมกำรพิ จ ำรณำ
อุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่อง โดยไม่ต้องเสนอ ก.อบต.จังหวัด ก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้เมื่อส่ง
เรื่องให้คณะอนุกรรมกำรฯ แล้วให้แจ้ง ก.อบต.จังหวัด ทรำบด้วย”
.

มติที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม (กรณีอุทธรณ์และร้องทุกข์)
“ให้ ฝ่ ำ ยเลขำนุ ก ำร ก.อบต.จั ง หวั ด ส่ ง เรื่ อ งอุ ท ธรณ์ และร้ อ งทุ ก ข์ ใ ห้
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่อง โดยไม่ต้องเสนอ ก.อบต.จังหวัด
ก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้เมื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมกำรฯ แล้วให้รำยงำน ก.อบต.จังหวัด ทรำบด้วย เว้นแต่
อุทธรณ์และร้องทุกข์เรื่องใดที่ฝ่ำยเลขำนุกำรพิจำรณำเห็นว่ำอำจไม่ถูกต้องในสำระสำคัญ มีปัญหำว่ำจะ
รับไว้พิจำรณำได้หรือไม่ตำมข้อ 6 ข้อ 15 และยื่นหรือส่งภำยในกำหนดเวลำตำมข้อ 5 วรรคสองหรือไม่
ให้เสนอคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลเป็นผู้พิจำรณำวินิจฉัยก่อน”
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจำรณำ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ให้แก้ไขเพิ่มเติมตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรเสนอ
3.3 กำรบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงำนส่วนตำบล
1. เรื่องเดิม
ตำมที่คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในกำรประชุม
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2562 ได้มีข้อสงสัยในกรณีของกำรบรรจุแต่งตั้งที่กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่นได้เรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่มีระดับสูงกว่ำมำบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่มี
ระดับต่ำกว่ำ มีระเบียบ กฎหมำย รองรับหรือไม่
2. ข้อกฎหมำย
2.1 ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนตำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2560 หมวด 6
กำรใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพี่อกำรบรรจุแต่งตั้ง
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ข้อ 20 กำรใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กสถ.ให้นำไปใช้เพื่อบรรจุแ ต่งตั้งผู้
สอบแข่งขันได้เป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ โดยให้เรียกบรรจุ
แต่งตั้งเรียงตำมลำดับที่ของบัญชีกลุ่มภำค/เขต มำรำยงำนตัวเพื่อขอรับควำมเห็นชอบกำรบรรจุแต่งตั้ง
เป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นต่อไป
ข้อ 26 บัญ ชีผู้ ส อบแข่งขันได้ในกลุ่ มภำค/เขตใด ให้ ใช้เพื่อบรรจุแต่งตั้งได้
เฉพำะกลุ่มภำค/เขตนั้น เว้นแต่กลุ่มภำค/เขตนั้น ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
นั้นมีกำรเรียกใช้บัญชีครบทั้งบัญชีแล้ว ก็ให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ร่วมกันแต่งตั้งอนุกรรมกำรขึ้นคณะ
หนึ่งเพี่อเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับแรกที่อำจได้รับกำรบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งนั้นของทุกกลุ่มภำค/เขตอื่น
โดยควำมสมัครใจมำแสดงควำมประสงค์เพี่อขอรับกำรประเมินในกำรบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่ำงนั้นได้
เมื่อดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง หำกยังมีตำแหน่งว่ำงก็ให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในตำแหน่งอื่นซึ่งเป็นประเภทเดียวกันที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็ นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล
กันที่ผู้นั้นมีคุณวุฒิในใบสมัครสอบแข่งขันตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งใน
กลุ่มภำค/เขต หำกไม่มีให้ขอใช้ในกลุ่มภำค/เขตอื่น ตำมควำมวรรคหนึ่งโดยอนุโลมต่อไป
ข้อ 27 กำรอนุญำตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นที่มีระดับสูงกว่ำมำ
บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่มีระดับต่ำกว่ำ อยู่ภำยใต้เงื่อนไขว่ำตำแหน่งที่ขอใช้จำกบัญชีผู้สอบแข่งขัน
นั้นต้องเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันกับตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และผู้นั้นมีคุณวุฒิที่ใช้ในกำร
สมัครสอบแข่งขันที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่ำคุณวุฒิตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งตรงกับตำแหน่งที่จะ
บรรจุ แ ต่ งตั้ ง และในขณะบรรจุ แต่ งตั้ งจะต้ อ งไม่ มี บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่งขั น ได้ ของบั ญ ชี ก ลุ่ ม ภำค/เขตใน
ตำแหน่งนั้น หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลตำมข้อ 26 โดยผู้นั้นต้องสมัครใจไปดำรงตำแหน่งที่มีระดับ
ต่ำกว่ำด้วย
2.2 ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ กำรบริห ำรงำนบุคคลขององค์กำรบริห ำรส่ว นตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับกำรให้พนักงำนส่วนตำบลได้รับเงินเดือน) พ.ศ. 2558
ข้อ 40 พนักงำนส่วนตำบลซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สำย
งำนใด ระดับ ใด ให้ ได้รั บ เงิน เดือนขั้นต่ำของตำแหน่ งประเภท สำยงำน และระดับนั้ น เว้น แต่กรณี
ดังต่อไปนี้
(3) ผู้นั้นได้รับปริญญำหรือประกำศนียบัตรกำรศึกษำหรือวิชำชีพเพิ่มหรือ
สูงขึ้นซึ่ง ก.อบต. หรือ ก.พ.รับรองว่ำปริญญำหรือประกำศนียบัตรกำรศึกษำหรือวิชำชีพที่ได้รับเพิ่มขึ้น
หรือสูงขึ้นนั้นเป็ นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งและกำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับใน
ตำแหน่งประเภท สำยงำน ระดับ และอัตรำนั้นไว้แล้ว ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรับให้ได้รับ
เงินเดือนในตำแหน่งประเภท สำยงำน ระดับ และขั้นที่ ก.อบต.กำหนด ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญำ หรือ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่ำเพิ่มหรือสูงขึ้นจำกประกำศนียบัตรวิชำชีพ
(ปวช.) จะต้ อ งด ำรงต ำแหน่ ง ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง โดยใช้ วุ ฒิ ป ระกำศนี ย บั ต รวิ ช ำชี พ (ปวช.) หรื อ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำมำแล้วไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี โดยผู้
ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชันสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่ำ เมื่อปรับแล้วต้องได้รับเงินเดือนไม่สูง
กว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
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ข้อ 41 กำรกำหนดให้ผู้ที่ได้รับปริญญำหรือประกำศนียบัตรกำรศึกษำหรือ
วิชำชีพตำมข้อ 40 (3) ได้รับเงินเดือนในประเภท สำยงำน ระดับ และขั้นใด ให้พิจำรณำดำเนินกำรดังนี้
(1) ปริญญำหรือประกำศนียบัตรกำรศึกษำหรือวิชำชีพที่ได้รับเพิ่มหรือสูงขึ้น
ต้ อ งเป็ น ปริ ญ ญำหรื อ ประกำศนี ย บั ต รกำรศึ ก ษำหรือ วิ ช ำชี พ ที่ ก.อบต. หรื อ ก.พ. รั บ รองว่ ำ เป็ น
คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยให้พิจำรณำปรับอัตรำเงินเดือนให้ได้รับตำมคุณวุฒิได้ ไม่ว่ำ
พนักงำนส่วนตำบลผู้นั้นจะได้รับปริญญำหรือประกำศนียบัตรกำรศึกษำหรือวิชำชีพดังกล่ำวอยู่ก่อน
หรือระหว่ำงเข้ำรับรำชกำรหรืออยู่ในระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
ในกรณีที่ได้รับปริญญำหรือประกำศนียบัตรวิชำชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนวันที่
เข้ำรับรำชกำร หรืออยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร กำรปรับอัตรำเงินเดือนให้ได้รับตำมคุณวุฒิ
ต้องมีผลไม่ก่อนวันพ้นทดลองปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งที่ได้รับกำรแต่งตั้ง และต้ องดำรงตำแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญำตรีมำแล้วไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำฯ
จำกกรณีที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่มี
ระดับสูงกว่ำมำบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่มีระดับต่ำกว่ำ นั้น เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำง
พนักงำนส่วนตำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560
ลงวั น ที่ 28 มิ ถุ น ำยน 2560 หมวด 6 กำรใช้ บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ เพี่ อ กำรบรรจุ แ ต่ งตั้ ง โดยผู้
สอบแข่งขันได้สมัครใจบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่มีระดับต่ำกว่ำ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน
สำหรับกำรรับเงินเดือน ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลั กเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ย วกับ กำรบริห ำรงำนบุคคลขององค์กำรบริห ำรส่ วนตำบล (แก้ไขเพิ่ มเติม
เกี่ยวกับกำรให้พนักงำนส่วนตำบลได้รับเงินเดือน) พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำของ
ตำแหน่ งประเภท สำยงำน และระดั บ กล่ ำวคื อ ประเภททั่ วไป สำยงำนเจ้ำพนัก งำนธุรกำร ระดั บ
ปฏิบัติงำน ขั้น 9 อัตรำเงินเดือน 11,510 บำท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทรำบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวำระที่ 4

เรื่องเพื่อทรำบ
4.1 รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ตำมที ่ค ณะกรรมกำรพนัก งำนส่ว นต ำบลจัง หวัด ประจวบคีรีข ัน ธ์ ในกำร
ประชุม ครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่ อวัน อังคำรที่ 15 มกรำคม 2๕62 มีมติเห็ น ชอบให้ อบต. ดำเนิ นกำร
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลในเรื่องต่ำง ๆ ฝ่ำยเลขำฯ ขอสรุปผลกำรดำเนินกำรที่ได้ดำเนินกำรไปแล้ว
เพื่อให้ที่ประชุมรับทรำบ ดังนี้
1. กำรโอนพนั กงำนส่ วนต ำบล จ ำนวน 4 รำย ได้ แจ้ งมติ ให้ อบต.พงศ์ ประศำสน์
อบต.วังก์ พง และ อบต.หนองตำแต้ ม ทรำบเพื่ อจั ด ท ำค ำสั่ งให้ โอน/รับ โอนพนั กงำนส่ วนต ำบล และส่ งตั ว
เดินทำงไปรับตำแหน่งใหม่แล้ว ตำมหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 18 มกรำคม ๒๕62
2. กำรบรรจุ และแต่ งตั้ งผู้ สอบแข่ งขั นได้ เป็ นพนั กงำนส่ วนต ำบล จ ำนวน 9 รำย
ได้ แจ้ งมติ ให้ อบต.ทั บใต้ อบต.บึ งนคร อบต.หนองพลั บ อบต.ธงชั ย อบต.ทองมงคล อบต.นำหู กวำง
อบต.ปำกแพรก อบต.ไร่เก่ำ และ อบต.หนองตำแต้ม ทรำบ เพื่อจัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้แล้ว
ตำมหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 18 มกรำคม ๒๕62
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3 . พนักงำนส่วนตำบลขอลำออกจำกรำชกำร จำนวน 1 รำย ได้แจ้งให้ อบต.บึงนคร
ทรำบเพื่ อจั ดท ำค ำสั่ งให้ พนั กงำนส่ วนต ำบลออกจำกรำชกำรแล้ ว ตำมหนั งสื อจั งหวั ดฯ ลงวั น ที่ 18
มกรำคม ๒๕62
4 . พนั กงำนจ้ ำงขอลำออกจำกรำชกำร จ ำนวน 4 รำย ได้ แจ้ งให้ อบต.ไร่ เก่ ำ
อบต.ศิลำลอย อบต.ศำลำลัย และ อบต.ร่อนทอง ทรำบเพื่อจัดทำคำสั่งให้พนักงำนจ้ำงลำออกจำกรำชกำรแล้ว
ตำมหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 18 มกรำคม ๒๕62
5. กำรจ้ ำงพนั ก งำนจ้ ำงและกำรต่ อ สั ญ ญำจ้ ำงขององค์ ก ำรบริห ำรส่ ว นตำบล
จำนวน 4 รำย ได้แจ้งให้ อบต.ทับใต้ อบต.กุยเหนือ อบต.ร่อนทอง และ อบต.ห้วยยำง ทรำบเพื่อจัดทำ
คำสั่งจ้ำง /คำสั่งต่อสัญญำจ้ำง ตำมหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 18 มกรำคม ๒๕62
6. กำรจั ด ท ำแผนอั ต รำก ำลั ง 3 ปี ของ อบต.(พ.ศ.2561-2563) ได้ แ จ้ งให้
อบต.ปรำณบุ รี อบต.หนองพลั บ อบต.หิ น เหล็ ก ไฟ อบต.บึ งนคร และ อบต.ทรำยทอง ทรำบและ
ประกำศใช้แล้ว ตำมหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 18 มกรำคม 2562
7. พนักงำนส่วนตำบลร้องทุกข์กรณีโดนตัดเงินเดือนโดยไม่มีกำรสอบสวน ได้ส่ง
เรื่องให้คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์และร้องทุกข์พนักงำนส่วนตำบลแล้ว ตำมหนังสือจังหวัดฯ
ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2562
8. ผลกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ของพนักงำนส่วนตำบล ได้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ และ
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ทรำบแล้ว ตำมหนังสือจังหวัดฯ ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562
9. แนวทำงปฏิบัติกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์
และร้องทุกข์ ได้แจ้งให้คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์และร้องทุกข์ทรำบแล้ว ตำมหนังสือจังหวัดฯ
ลงวันที่ 31 มกรำคม ๒๕62
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทรำบ
มติที่ประชุม
รับทรำบ
4.2 เรื่อง กำรแก้คำฟ้องศำลปกครอง
ด้ ว ยศำลปกครองเพชรบุ รี ได้ มี ค ำสั่ ง ลงวั น ที่ 19 ธั น วำคม ๒๕61 เรี ย กให้
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด) ทำคำให้กำรแก้คำฟ้องคดี
หมำยเลขดำที่ บ.33/๒๕61 พร้อมด้วยพยำนหลักฐำน กรณีนำยลือชัย วงค์คลัง ผู้ฟ้องคดีที่ 1 และ
นำยชัชวำล พันชมพู ผู้ฟ้องคดีที่ 2 รวม 2 คน ขอให้เพิกถอนประกำศ เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำร
คัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงำนส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชำกำรให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561
ข้อ 18 กำรปรับปรุงตำแหน่งเป็นระดับชำนำญกำรพิเศษ อำจกระทำได้ในกรณีที่
เป็นตำแหน่งในส่วนรำชกำรที่มีผู้อำนวยกำรเป็นระดับกลำงขึ้นไป โดยให้ดำเนินกำร ดังนี้
18.1 ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติ และระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่งใน
สำยงำนครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะของบุคคล
18.2 กรณีเป็นตำแหน่งว่ำง จะขอปรับปรุงตำแหน่งเป็นระดับชำนำญกำรพิเศษ
ได้ก็ต่อเมื่อเลขที่ตำแหน่ งนั้ น เดิมเป็น ตำแหน่งระดับช ำนำญกำรพิเศษมำก่อนแล้ว และปริมำณงำน
คุณภำพของงำน ควำมยุ่งยำกของงำน รวมถึงควำมรับผิดชอบไม่เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม
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18.3 กำรขอปรับปรุงตำแหน่งให้ดำเนินกำรประเมิน วิเครำะห์ค่ำงำน ปริมำณงำน
คุณภำพของงำน และควำมยุ่งยำกของงำนรวมถึงควำมรับผิดชอบ โดยให้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินปรับปรุงตำแหน่ง ประกอบด้วย
(1) ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เป็นประธำน
(2) ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น หรือข้ำรำชกำร พลเรือน
ที่ดำรงตำแหน่งในสำยงำนที่จะประเมินในระดับไม่ต่ำกว่ำระดับตำแหน่งที่ขอประเมิน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เฉพำะ
ด้ำนที่มีควำมชำนำญงำนสำยงำนนั้นๆ ซึ่งมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ในควำมสำมำรถ จำนวน 3 คน เป็นกรรมกำร
(3) ผู้อำนวยกำรสำนัก/กอง ต้นสังกัดของผู้ขอประเมิน เป็นกรรมกำร
(4) พนักงำนส่วนตำบลที่รับผิดชอบกำรบริหำรงำนบุคคล เป็นเลขำนุกำร
ท ำหน้ ำที่ ป ระเมิ นคุ ณ ลั กษณะของบุ คคล และลั กษณะหน้ ำที่ ควำมรั บ ผิ ดชอบ
ปริมำณงำน คุณภำพของงำน ควำมยุ่งยำกของงำน ควำมรู้ และควำมสำมำรถที่ต้องกำรในกำรปฏิบัติงำน
ของตำแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจำกเดิมในสำระสำคัญมำกถึงขนำดที่จะต้องปรับระดับตำแหน่งตำมมำตรฐำน
กำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนตำบลกำหนด โดยมีองค์ประกอบกำรประเมิน 4 ด้ำน ดังนี้
(1) หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
(2) ควำมยุ่งยำกของงำน
(3) กำรกำกับตรวจสอบ
(4) กำรตัดสินใจ
โดยเป็นไปตำมแบบที่กำหนด หำกคณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรปรับปรุง
ตำแหน่งให้ มีระดับสู งขึ้น ก็ให้ เสนอผลกำรพิจำรณำต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเพื่อเสนอขอ
ปรับปรุงตำแหน่งนั้นเป็นระดับชำนำญกำรพิเศษต่อคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)
พิจำรณำ มีรำยละเอียด ประกอบด้วย
1) รำยละเอียดของภำรกิจ ปริมำณงำน และคุณภำพของงำนที่เพิ่มขึ้นจนถึงขนำด
ต้องทำให้มีกำรปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่งนั้นเป็นระดับชำนำญกำรพิเศษ
2) ภำระค่ ำใช้ จ่ ำยด้ ำนกำรบริห ำรงำนบุ ค คลตำมกรอบแผนอั ต รำก ำลั งในปี
ปัจจุบันและภำยหลังจำกมีกำรปรับปรุงกำรกำหนดระดับตำแหน่งนั้นแล้ว
3) ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปรับปรุงตำแหน่งและควำมเห็นของ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้พิจำรณำมีมติเห็นชอบ
ให้ปรับปรุงตำแหน่งแล้ว ให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลประกำศปรับปรุงแผนอัตรำกำลัง 3 ปี ในตำแหน่ง
และเลขที่ตำแหน่งนั้น
ซึ่งประธำน ก.อบต.จังหวัด ได้ทำคำให้กำรแก้คำฟ้องยื่นต่อศำลปกครองเพชรบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2562
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทรำบ
รับทราบ
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4.3 เรื่องกำรบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงำนส่วนตำบล
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ตำมที่ ก.อบต.จังหวัด ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2562
ได้มีมติให้ อบต.ทับใต้ อบต.บึงนคร อบต.หนองพลับ อบต.ธงชัย อบต.ทองมงคล อบต.นำหูกวำง อบต.
ปำกแพรก อบต.ไร่เก่ำ และ อบต.หนองตำแต้ม บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงำนส่ วน
ตำบล จำนวน 9 รำย ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ได้รับรำยงำนตัวผู้สอบแข่งขัน ได้เป็นพนักงำนส่วนตำบล และได้
ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนแล้ว ปรำกฏ มีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้ง 9 รำย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทรำบ
มติที่ประชุม
รับทรำบ
ระเบียบวำระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจำรณำ

5.1 เรื่อง กำรโอนพนักงำนส่วนตำบล
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
อบต.หนองพลั บ อบต.ทั บใต้ อ ำเภอหั วหิ น และ อบต.นำหู กวำง อ ำเภอทั บสะแก
ขอควำมเห็นชอบโอนพนักงำนส่วนตำบล จำนวน 4 รำย ดังนี้
1. อบต.หนองพลับ ขอควำมเห็นชอบโอนพนักงำนส่วนตำบล จำนวน 2 รำย ดังนี้
1.1 ขอควำมเห็นชอบให้ นำยดำริห์ วันเต็ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) ขั้น 22,620 บำท เลขที่ตำแหน่ง 29-3-05-2103-001 กองช่ำง ซึ่งได้
ปฏิ บั ติ งำนใน อบต.มำแล้ ว 5 ปี 9 เดื อน ( 1 พ.ค.56) โอนไปด ำรงต ำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยกำรกองช่ ำง
(นั กบริ ห ำรงำนช่ ำง ระดั บ ต้ น) ขั้ น 22,620 บำท เลขที่ ต ำแหน่ ง 60-3-05-2103-๐๐1 กองช่ ำง
อบต.แควอ้อม อำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม โดย อบต.แควอ้อม ยินดีรับโอนพนักงำนส่วนตำบลดังกล่ำว
และ อบต.หนองพลับ ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในกำรให้โอน (หำประสบกำรณ์) ทั้งนี้ กำหนดวันที่รับโอน
และวันที่พ้นจำกตำแหน่ง (ให้โอน) ให้มีผลในวันที่ 1 มีนำคม 2562
1.2 ขอควำมเห็ นชอบรั บโอน นำงสำวรัตติ ยำ คชกู ล ต ำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยกำร
กองคลัง (นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) ขั้น 34,110 บำท เลขที่ตำแหน่ง 38-3-04-2102-001
กองคลั ง อบต.ไร่ ส้ ม อ ำเภอเมื อ งเพชรบุ รี จั งหวั ด เพชรบุ รี มำด ำรงต ำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยกำรกองคลั ง
(นั กบริหำรงำนกำรคลั ง ระดับต้น) ขั้น 34,110 บำท เลขที่ตำแหน่ง 29-3-04-2102-001 กองคลั ง
อบต.หนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย อบต.หนองพลับ ยินดีรับโอนพนักงำนส่วนตำบล
ดังกล่ำว และ อบต.ไร่ส้ม ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในกำรให้โอน (ดูแลครอบครัวและหำประสบกำรณ์ )
ทั้งนี้ กำหนดวันที่รับโอนและวันที่พ้นจำกตำแหน่ง (ให้โอน) ให้มีผลในวันที่ 1 เมษำยน 2562
2. อบต.ทับใต้ ขอควำมเห็นชอบรับโอน นำงวรำกร โมกแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำย
พัฒนำและจัดเก็บรำยได้ (นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) ขั้น 29,680 บำท เลขที่ตำแหน่ง 29-304-2102-003 กองคลั ง อบต.ปำกน้ ำปรำณ อ ำเภอปรำณบุ รี จังหวัด ประจวบคี รีขัน ธ์ มำดำรง
ต ำแหน่ ง หั วหน้ ำฝ่ ำยพั ฒ นำและจั ดเก็ บรำยได้ (นั กบริหำรงำนกำรคลั ง ระดั บต้ น) ขั้น 29,680 บำท
เลขที่ ต ำแหน่ ง 29-3-04-2102-003 กองคลั ง อบต.ทั บใต้ อ ำเภอหั วหิ น จั งหวั ดประจวบคี รี ขั นธ์
โดย อบต.ทับใต้ ยินดีรับโอนพนักงำนส่วนตำบลดังกล่ำว และ อบต.ปำกน้ำปรำณ ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้อง
ในกำรให้โอน (หำประสบกำรณ์) ทั้งนี้ กำหนดวันที่รับโอนและวันที่พ้นจำกตำแหน่ง (ให้โอน) ให้มีผล
ในวันที่ 1 พฤษภำคม 2562
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3. อบต.นำหู กวำง ขอควำมเห็ นชอบรับโอน นำงสำวคุ ลิ กำ คลั บคล้ ำย ต ำแหน่ ง
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (นั กบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับ กลำง) ขั้น 36,450 บำท เลขที่ตำแหน่ง
29-3-00-1101-001 อบต.บ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มำดำรง
ตำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับกลำง) ขั้น 36,450 บำท เลขที่
ตำแหน่ง 29-3-00-1101-001 อบต.นำหูกวำง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย อบต.นำหูกวำง
ยิ นดี รั บโอนพนั กงำนส่ วนต ำบลดั งกล่ ำว และ อบต.บ่ อนอก ซึ่ งเป็ น ต้ น สั งกั ด ไม่ ขั ด ข้ อ งในกำรให้ โ อน
(หำประสบกำรณ์ ) ทั้ งนี้ ก ำหนดวั น ที่ รับ โอนและวัน ที่ พ้ น จำกต ำแหน่ ง (ให้ โอน) ให้ มี ผ ลใน วัน ที่ 1
เมษำยน 2562
ข้อกฎหมำย
1. ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อน ไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลำคม ๒๕๔๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๖๔ กำรโอนพนักงำนส่วนตำบลจำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนึ่งไป
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงำนส่วนตำบล....ฯลฯ
ข้อ ๑๗๕ ภำยใต้บังคับข้อ ๑๖๔ เพื่อประโยชน์แก่รำชกำร....ฯลฯ
2. หนังสือสำนักงำน ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 97 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2558
เรื่อง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปฏิบัติหน้ำที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ก.อบต. ในกำรประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2558
ได้ตอบข้อหำรือแนวทำงปฏิบัติกรณีปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปฏิบัติหน้ำที่นำยกองค์กำรบริหำร
ส่ ว นต ำบล ในกำรด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรบริห ำรงำนบุ คคล ตำมนั ยประกำศคณะรัก ษำควำมสงบ
แห่งชำติ ที่ 85/2557 เรื่อง กำรได้มำซึ่งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นกำรชั่วครำวฉบับ
ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2557 โดยได้กำหนดแนวทำงปฏิบัติกรณีดังกล่ำว ดังนี้
1. ประเด็ น เกี่ ย วกั บ กำรใช้ อ ำนำจด้ ำ นกำรบริ ห ำรงำนบุ ค คลของ
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปฏิบัติหน้ำที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รวมถึงผู้รักษำรำชกำรแทน
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลจะปฏิบัติหน้ำที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้หรือไม่ และขอบเขต
กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลจะต้องคำนึงถึงหนังสือสั่งกำรหรือมติ ก.อบต.ที่กำหนด
เงื่อนไขกำรใช้อำนำจของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปฏิบัติหน้ำที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ด้วยหรือไม่ ประกำรใด
พิ จ ำรณำได้ ว่ ำ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงมหำดไทยได้ เห็ น ชอบตำม
ควำมเห็นคณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยฯ คณะที่ 1 ว่ำ ตำมข้อ 11 แห่งประกำศคณะรักษำควำม
สงบแห่งชำติที่ 85/2557 เรื่อง กำรได้มำซึ่งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นกำรชั่วครำว
ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2557 กำหนดว่ำในกรณีที่ผู้บริหำรท้องถิ่นครบวำระหรือว่ำงลง ให้ปลัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ปฏิบั ติห น้ำที่นำยกองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ส่ วนในกรณี ที่กฎหมำย
กำหนดให้กำรบริหำรงำนบุคคลเรื่องใดเป็นอำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองจะทำ
หน้ ำที่ได้ต่อเมื่อได้รับ ควำมเห็ นชอบจำกคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลก่อน และคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ คณะที่ 1 ได้ให้ ควำมเห็ นสถำนะของประกำศและคำสั่งของคณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติ
บำงฉบับ ตำมเรื่องเสร็จที่ 953/2557 สรุปว่ำ ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 85/2557
เรื่อง กำรได้มำซึ่งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นกำรชั่วครำว ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2557
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เป็น กฎหมำยที่มีผลเป็น กำรยกเว้นเปลี่ยนแปลง หรือระงับใช้กฎหมำยหรือเป็นกำรสร้ำงกลไกขึ้นมำ
คู่ขนำนกับกลไกที่มีอยู่แล้วตำมกฎหมำย ดังนั้น เมื่อประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 85/2557
มีฐำนะเป็นกฎหมำยเทียบเท่ำกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หำกหนังสือสั่งกำร
ฉบับใดที่ออกเพี่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีเนื้ อหำไม่สอดคล้ องกับข้อ 11 แห่งประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 85/2557 เรื่อง กำรได้มำ
ซึง่ สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นกำรชั่วครำว ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2557 จึงไม่มี
ผลใช้บั งคับ โดยปริ ย ำยกับ ปลั ดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ที่ ปฏิ บั ติห น้ำที่ในตำแหน่ งนำยกองค์ก ร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น ที่ครบวำระหรือว่ำงลงตำมข้อ 11 แห่ งประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติ
ที่ 85/2557
ดังนั้ น กรณี ปลั ดองค์กำรบริห ำรส่ วนตำบลปฏิบัติห น้ำที่น ำยกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลได้รับควำมเห็นชอบจำก ก.อบต.จังหวัดให้ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลใน
เรื่องใด เช่น กำรสรรหำตำแหน่งบริหำรที่ว่ำง กำรขอประเมินเพื่อเลื่อนระดับ เป็นต้น ย่อมสำมำรถ
ดำเนินกำรในเรื่องนั้นได้ทุกกรณีโดยไม่อยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่ ก.อบต.หรือหนังสือสั่งกำรกำหนดไว้ก่อนที่
ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติที่ 85/2557 จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 10 กรกฎำคม 2557
เป็นต้นไป
3. ประเด็นกรณีผู้รักษำรำชกำรแทนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปฏิบัติ
หน้ำที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีอำนำจหน้ำที่เพียงใด
พระรำชบั ญ ญั ติส ภำตำบลและองค์ก ำรบริห ำรส่ วนตำบล พ.ศ. 2537
แก้ไขเพิ่ม เติม ถึง (ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ. 2542 มำตรำ 64 วรรคสำม กำหนดว่ำในระหว่ำงที่ ไม่มีน ำยก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปฏิบัติหน้ำที่สของนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลเท่ำที่จำเป็นได้เป็นกำรชั่วครำวจนถึงวันประกำศผลกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนตำบล เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้ำงกำร
แบ่งส่วนรำชกำร วิธีกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนตำบลและกิจกำรอันเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคลในองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ลงวับที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2545 ข้อ 20 กำหนดให้
ผู้ รักษำรำชกำรแทนมีอำนำจหน้ ำที่เช่น เดียวกับผู้ ซึ่งตนแทนในกรณี ที่กฎหมำยอื่นแต่ งตั้ งให้ ผู้ ดำรง
ตำแหน่งใดเป็นกรรมกำรหรือให้มีอำนำจหน้ำที่อย่ำงใดให้ผู้รักษำรำชกำรแทนหรือผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน
มีอำนำจหน้ำที่เป็นกรรมกำรหรือมีอำนำจหน้ำที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้น ในกำรรักษำรำชกำร
แทนหรือปฏิบัติรำชกำรแทนด้วย แล้วแต่กรณี
จึ งพิ จ ำรณำได้ ว่ำ ผู้ รั ก ษำรำชกำรแทนปลั ด องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลมี
อำนำจหน้ำที่เช่นเดียวกับปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลในระหว่ำงที่ไม่มีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ผู้นั้นย่อมเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้ำที่ของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้เท่ำที่จำเป็นเป็นกำรชั่วครำวตำม
นัยกฎหมำยและประกำศที่กำหนดต่อไปได้
3. หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 197 ลง
วันที่ 7 ธันวำคม 2561 เรื่อง กำรดำเนินกำรสรรหำตำแหน่งสำยงำนผู้บริหำรกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้
ผ่ำนกำรสรรหำหมดแล้ว
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในกำรประชุม 8iyh’muj 11/2561 เมื่อวันที่ 29
พฤศจิกำยน 2561 มีมติเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรสรรหำในตำแหน่งสำยงำนผู้บริหำรว่ำ เพื่อให้เป็นไป
ตำมข้อ 12 (2) ของประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรสอบคัดเลือกและ
กำรคัดเลือกข้ำรำกชำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกำรดังนี้
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1. กรณีตำแหน่งบริหำรที่ไม่มีผู้ผ่ำนกำรสรรหำหรือมีบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำแต่
มี ก ำรเรี ย กใช้ บั ญ ชี ค รบทั้ ง บั ญ ชี แ ล้ ว ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ร ำยงำนต ำแหน่ ง ว่ ำ งให้
คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่นดำเนินกำรสรรหำและยังไม่มีผู้ใดไปแต่งตั้งใน
ตำแหน่งดังกล่ำวสำมำรถดำเนินกำรสรรหำผู้มำดำรงตำแหน่งในสำยงำนผู้บริหำรที่ว่ำง โดยกำรย้ำย กำร
โอน กำรรับโอนจำกข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกัน
และเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับ และมีฐำนะตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่ง
ว่ำงมำดำรงตำแหน่งสำยงำนผู้บริหำรที่ว่ำงได้ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวำคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562
โดยกำรโอนและรับโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องประสำนกันเพื่อกำหนดวันโอนและรับ
โอน และเสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณีพิจำรณำ
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำฯ
ฝ่ำยเลขำฯ ได้ตรวจสอบแล้ว กำรโอนของพนักงำนส่วนตำบลดังกล่ำว ผู้ขอโอน
ได้ ยื่ น คำร้อ งขอโอนด้ วยควำมสมั ครใจ ประกอบกับ ต้ นสั งกัด ยิน ดีให้ โอนโดยรับ รองว่ำกำรโอนไม่ มี
ผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนของ อบต. และ เทศบำล/อบต./ส่วนรำชกำร ที่รับโอนมีตำแหน่งว่ำงยินดี
รับโอน จึงเห็นควรให้โอนได้ตำมควำมประสงค์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจำรณำเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
5.2 เรื่อง กำรรับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นอื่น มำบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงำนส่วนตำบล
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
อบต.ธงชัย อำเภอบำงสะพำน และ อบต.ปำกน้ำปรำณ อำเภอปรำณบุรี ขอควำม
เห็นชอบรับโอนพนักงำนเทศบำลสำมัญ มำบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงำนส่วนตำบล จำนวน 2 รำย ดังนี้
1. อบต.ธงชั ย ขอควำมเห็ น ชอบรั บ โอน นำยสุ ริ ย ำ อิ น จั น ทร์ วุฒิ ปวส.
(ช่ำงก่อสร้ำง) พนักงำนเทศบำลสำมัญ ตำแหน่ง นำยช่ำงโยธำชำนำญงำน ขั้น 20,360 บำท เลขที่ตำแหน่ง
29-2-05-4701-001 กองช่ำง เทศบำลตำบล กม.5 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มำด ำรงต ำแหน่ ง นำยช่ ำงโยธำช ำนำญงำน ขั้น 20,360 บำท เลขที่ ต ำแหน่ ง 29-3-๐5-4701-๐๐2
กองช่ำง อบต.ธงชัย อำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย อบต.ธงชัย ยินดีรับโอนพนักงำน
เทศบำลสำมั ญ ดั ง กล่ ำ ว และเทศบำลต ำบล กม.5 ซึ่ ง เป็ น ต้ น สั ง กั ด ไม่ ขั ด ข้ อ งในกำรให้ โ อน
(หำประสบกำรณ์ ) ทั้งนี้ กำหนดวันที่รับโอนและวันที่พ้ นจำกตำแหน่ ง (ให้ โอน) ให้ มีผ ลในวันที่ 15
มีนำคม 2562
2. อบต.ปำกน้ำปรำณ ขอควำมเห็นชอบรับโอน ว่ำที่ ร.ต.ชัยทัต พรประดิษฐ์
วุฒิ บธ.บ. (กำรจั ดกำรอุ ตสำหกรรม) พนั กงำนเทศบำลสำมั ญ ต ำแหน่ ง เจ้ ำพนั กงำนธุ รกำรปฏิ บั ติ งำน
ขั้น 14,310 บำท เลขที่ตำแหน่ง 15-2-05-4101-001 กองช่ำง เทศบำลตำบลหำดเล็ก อำเภอคลองใหญ่
จังหวัดตรำด มำดำรงตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน ขั้น 14,310 บำท เลขที่ตำแหน่ง 29-3-๐54101-๐๐3 กองช่ำง อบต.ปำกน้ำปรำณ อำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย อบต.ปำกน้ำปรำณ
ยินดีรับโอนพนักงำนเทศบำลสำมัญดังกล่ำว และเทศบำลตำบลหำดเล็ก ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในกำร
ให้โอน (ดูแลครอบครัว) ทั้งนี้ กำหนดวันที่รับโอนและวันที่พ้นจำกตำแหน่ง (ให้โอน) ให้มีผลในวันที่ 1
มีนำคม 2562
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ข้อกฎหมำย
ประกำศคณะกรรมกำรพนัก งำนส่ว นต ำบลจังหวัด ประจวบคีรีขัน ธ์ เรื่อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลำคม ๒๕๔๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๘๐ ในกรณี อ งค์ ก ำรบริห ำรส่ ว นต ำบลมี เหตุ ผ ลและควำมจำเป็ น
อย่ำงยิ่ง เพื่อประโยชน์แก่รำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจขอรับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ
ข้ำรำชกำรประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้ำรำชกำรกำรเมืองหรือข้ำรำชกำรวิสำมัญ ที่มีควำมประสงค์จะขอโอนมำ
แต่งตั้งเป็นพนักงำนส่วนตำบลในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงำน ให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเสนอคณะกรรมกำร
พนักงำนส่วนตำบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ฯลฯ
ข้อ ๑๘๑ กำรรับ โอนพนักงำนส่ ว นท้ องถิ่นอื่น หรือกำรรับ โอนข้ำรำชกำร
ประเภทอื่ น มำบรรจุ แ ละแต่ งตั้ งเป็ น พนั ก งำนส่ ว นต ำบลตำมข้ อ ๑๗๙ และข้ อ ๑๘๐ ให้ ป ระธำน
กรรมกำรบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีคำสั่งให้รับโอนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงำนส่วน
ตำบลแล้วให้มีหนังสือแจ้งกำรรับโอนให้ส่วนรำชกำรสังกัดเดิมของผู้ที่จะโอนออกคำสั่งให้ผู้นั้นพ้นจำก
ตำแหน่งและหน้ำที่ ทั้งนี้ให้กำหนดวันที่ในคำสั่งรับโอนและคำสั่งให้พ้นจำกตำแหน่งเป็นวันเดียวกัน
กำรออกค ำสั่ ง รั บ โอนและแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรงต ำแหน่ ง ในองค์ ก ำรบริ ห ำร
ส่วนตำบลตำมวรรคหนึ่งให้คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ให้ควำมเห็นชอบก่อน
ข้อ ๑๘๒ กำรรับโอนพนักงำนส่ วนท้องถิ่นอื่นหรือกำรรับโอนข้ำรำชกำร
ประเภทอื่นมำบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนส่วนตำบลต้องอยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ ฯลฯ
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำฯ
ฝ่ำยเลขำฯ ได้ตรวจสอบแล้ว กำรรับโอนพนักงำนเทศบำลดังกล่ำว ผู้ขอโอนได้ยื่น
คำร้องขอโอนด้วยควำมสมัครใจ และตำแหน่งที่รับโอนเป็นตำแหน่งว่ำง ประกอบกับหน่วยงำนต้นสังกัด
ยินดีให้โอน และ อบต.ที่จะรับโอนมีเหตุผลควำมจำเป็นยินดีรับโอนมำปฏิบัติงำนในตำแหน่งที่ว่ำง โดยมี
ภำระค่ำใช้จ่ำยไม่เกินที่กฎหมำยกำหนด จึงเห็นควรให้รับโอนได้ตำมควำมประสงค์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจำรณำเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 21 กุมภำพันธ์ ๒๕62
๔.2 เรื่อง กำรบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงำนส่วนตำบล
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
อบต.ทับใต้ อำเภอหัวหิน, อบต.ช้ำงแรก อำเภอบำงสะพำนน้อย และ อบต.หำดขำม อำเภอกุยบุรี
ขอควำมเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงำนส่วนตำบล จำนวน 3 รำย ดังนี้
๑. อบต.ทั บ ใต้ ขอควำมเห็ น ชอบบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง นำยวรวิ ท ย์ แก้ ว สม
วุฒิ ทล.บ. (เทคโนโลยีสำรสนเทศ) ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร ตำมประกำศ
ผลสอบของคณะกรรมกำรกลำงกำรสอบแข่งขันพนักงำนส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2560 เป็นพนักงำน
ส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน ขั้น 11,510 บำท เลขที่ตำแหน่ง 29-3-05-4101-001
กองช่ำง อบต.ทับ ใต้ อำเภอหั วหิ น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้ สอบแข่งขันได้สมัครใจลดมำบรรจุ
แต่งตั้งในตำแหน่งที่ต่ำกว่ำ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน
2. อบต.ช้ำงแรก ขอควำมเห็ นชอบบรรจุและแต่งตั้ง นำงสำวพรทิพย์ วิกรำนต์นพ
วุฒิ ร.บ.(รั ฐศำสตร์ ) ผู้ สอบแข่ งขั นได้ ในต ำแหน่ ง นั กจั ดกำรงำนทั่ วไปปฏิ บั ติ กำร ตำมประกำศผลสอบ
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ของคณะกรรมกำรกลำงกำรสอบแข่งขันพนักงำนส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2560 เป็น
พนักงำนส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน ขั้น 11,510 บำท เลขที่ตำแหน่ง 29-301-4101-001 สำนักงำนปลัด อบต. อบต.ช้ำงแรก อำเภอบำงสะพำนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยผู้สอบแข่งขัน ได้สมัครใจลดมำบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ต่ำกว่ำ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและ
เกื้อกูลกัน
3. อบต.หำดขำม ขอควำมเห็ นชอบบรรจุ และแต่ งตั้ ง นำงสำวอำรี ย์ ธี ระกุ ล
วุฒิ บธ.บ. (กำรบริหำรทั่วไป) ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร ตำมประกำศ
ผลสอบของคณะกรรมกำรกลำงกำรสอบแข่งขันพนักงำนส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2560
เป็ น พนั กงำนส่วนตำบล ตำแหน่ ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน ขั้น 11,510 บำท เลขที่ตำแหน่ง
29-3-01-4101-001 สำนักงำนปลัด อบต. อบต.หำดขำม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย
ผู้สอบแข่งขันได้สมัครใจลดมำบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ต่ำกว่ำ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน
ข้อกฎหมำย
๑. พระรำชบัญญัติระเบียบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
มำตรำ ๑๕ กำรออกคำสั่งเกี่ยวกับกำรบรรจุและแต่งตั้ง กำรย้ำย กำรโอน
กำรรับโอน กำรเลื่อนระดับ ........ แต่สำหรับกำรออกคำสั่งแต่งตั้งและกำรให้ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดพ้นจำกตำแหน่งต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก่อนฯลฯ
มำตรำ ๒๕ วรรค ๗ ให้นำควำมในมำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๑ มำตรำ ๑๒ มำตรำ ๑๔
และ มำตรำ ๑๕ มำใช้บังคับกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลด้วยโดยอนุโลม ฯลฯ
๒. ประกำศคณะกรรมกำรพนั กงำนส่ ว นต ำบลจั งหวัด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เรื่อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๗2 เงื่อนไขกำรบรรจุแต่งตั้ง
2. กำรบรรจุ บุ ค คลเข้ ำ รั บ รำชกำร ให้ บ รรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง จำก
ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น หรือตำแหน่งอื่นที่กำหนดคุณวุฒิตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ตรงกัน กับ คุณ วุฒิ ที่ผู้ นั้ น น ำมำสมัครสอบแข่งขัน และเป็นตำแหน่ งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูล กัน ตำมที่
คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่นกำหนดโดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตำมลำดับ
ที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
4. กำรบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงำนส่วนตำบลหรือพนักงำน
ส่วนท้องถิ่นให้บรรจุแต่งตั้งจำกบัญชีผู้สอบแข่ง ขันได้ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหรือคณะกรรมกำร
กลำงกำรสอบแข่งขันพนักงำนส่วนท้องถิ่นเท่ำนั้น
ข้อ ๑๐๙ กำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นพนักงำนส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งใดในองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ให้บรรจุแต่งตั้งจำกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น หรือ
ตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ซึ่งกำหนดคุณวุฒิตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับ
คุณวุฒิที่ผู้นั้นนำมำสมัครสอบแข่งขัน
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำฯ
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ฝ่ำยเลขำฯ พิจำรณำแล้วเนื่องจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นได้เรียก
ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่มีระดับสูงกว่ำมำบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่มีระดับต่ำกว่ำ และกำหนดให้
ผู้ ไ ด้ รั บ กำรบรรจุ เ ดิ น ทำงมำรำยงำนตั ว พร้ อ มน ำเอกสำรหลั ก ฐำนมำยื่ น กั บ จั ง หวั ด ในวั น ที่ 1
มีนำคม 2562 ดังนั้น จึงขอควำมเห็นชอบในกำรบรรจุแต่งตั้งโดยกำหนดเงื่อนว่ำให้บรรจุแต่งตั้งได้ เมื่อ
ฝ่ำยเลขำนุ กำรได้รับ เอกสำรหลั กฐำนและตรวจคุณ สมบัติถูกต้องครบถ้วน และให้ รำยงำน ก.อบต.
จังหวัดทรำบในกำรประชุมครั้งต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจำรณำ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2562
5.3 เรื่อง พนักงำนจ้ำงขอลำออกจำกรำชกำร
ผู้ช่ว ยเลขำนุก ำร
อบต.หนองตำมแต้ม อำเภอปรำณบุรี , อบต.หิ น เหล็ กไฟ อำเภอหั ว หิ น และ
อบต.หำดขำม อำเภอกุยบุรี ขอควำมเห็นชอบให้พนักงำนจ้ำงลำออกจำกรำชกำร จำนวน 4 รำย ดังนี้
1. อบต.หนองตำแต้ม ขอควำมเห็นชอบให้ นำงสำวมลิวัลย์ สังข์ทวี พนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี (สนับสนุนกำรสอน) ค่ำตอบแทน 11,940 บำท
เลขที่ตำแหน่ ง 2455-5 โรงเรียนบ้ ำนหนองตำเมือง กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒ นธรรม ขอลำออก
จำกรำชกำร เนื่ องจำกสอบบรรจุพนั กงำนรำชกำรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพั นธ์ ๒๕๖2 (ยื่นหนั งสื อขอลำออก
วันที่ 14 มกรำคม ๒๕62 นำยก อบต. อนุญำตให้ยื่นหนังสือลำออกล่วงหน้ำน้อยกว่ำ ๓๐ วันได้)
2. อบต.หินเหล็กไฟ ขอควำมเห็นชอบให้ นำงสำวศศิธร จันทร์ปลูก พนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร ค่ำตอบแทน 12,030 บำท สำนักงำนปลัด อบต. ขอลำออก
จำกรำชกำร เนื่ องจำกได้รับกำรบรรจุเป็นพนักงำนส่ วนตำบล ตั้ งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ ๒๕๖2 (ยื่นหนั งสื อ
ขอลำออก วันที่ 28 ธันวำคม ๒๕61)
3. อบต.หำดขำม ขอควำมเห็นชอบให้พนักงำนจ้ำงลำออกจำกรำชกำร จำนวน 2 รำย
ดังนี้
3.1 ขอควำมเห็ น ชอบให้ นำยนพดล ทองสงฆ์ พนั ก งำนจ้ำงตำมภำรกิ จ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ ค่ำตอบแทน 11,440 บำท กองช่ำง ขอลำออกจำกรำชกำร เนื่องจำกได้งำนใหม่
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ ๒๕๖2 (ยื่นหนังสือขอลำออกวันที่ 30 มกรำคม ๒๕62 นำยก อบต. อนุญำตให้ยื่น
หนังสือลำออกล่วงหน้ำน้อยกว่ำ ๓๐ วันได้)
3.2 ขอควำมเห็ น ชอบให้ นำงสำวอำรีย์ ธีระกุล พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิ จ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ค่ำตอบแทน 12,470 บำท กองคลัง ขอลำออกจำกรำชกำร
เนื่ องจำกได้รับกำรบรรจุ เป็ นพนั กงำนส่ วนต ำบล ตั้ งแต่วันที่ 1 มี นำคม ๒๕๖2 (ยื่นหนังสื อขอลำออก วันที่ 1
กุมภำพันธ์ ๒๕62 นำยก อบต. อนุญำตให้ยื่นหนังสือลำออกล่วงหน้ำน้อยกว่ำ ๓๐ วันได้)
ข้อระเบียบ
๑. ประกำศคณะกรรมกำรพนัก งำนส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๔๗
ข้อ ๕๕ ในสั ญ ญำจ้ำง พนักงำนผู้ ใดประสงค์จะลำออกให้ ยื่น หนังสื อขอ
ลำออกต่อ นำยก อบต....ฯลฯ
๒. ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรให้ออกจำกรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ มกรำคม ๒๕๕๙
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ข้อ ๕ พนักงำนส่วนตำบลออกจำกรำชกำรเมื่อ
(๓) ลำออกจำกรำชกำรและได้รับอนุญำตให้ลำออก...ฯลฯ
ข้อ ๒๔ พนักงำนส่วนตำบลผู้ใดประสงค์จะลำออกจำกรำชกำรให้ยื่นหนังสือ
ขอลำออกต่อ นำยก อบต. ....ฯลฯ
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำฯ
ฝ่ำยเลขำฯ ได้ตรวจสอบแล้วกำรยื่นหนังสือลำออกดังกล่ำวได้ปฏิบัติถูกต้องตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยนำยก อบต. ได้อนุญำตให้ลำออกได้ และพนักงำนจ้ำงดังกล่ำวไม่อยู่ระหว่ำง
ถูกสอบสวนทำงวินัย หรือต้องหำคดีอำญำ จึงเห็นควรให้ลำออกได้ตำมที่ นำยก อบต. อนุญำต
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจำรณำเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
5.4 เรื่อง กำรจ้ำงพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
อบต.ชั ยเกษม อ ำเภอบำงสะพำน และ อบต.ปำกน้ ำปรำณ อ ำเภอปรำณบุ รี ขอควำม
เห็นชอบจ้ำงพนักงำนจ้ำง จำนวน 2 รำย ดังนี้
1. อบต.ชั ย เกษม ขอควำมเห็ น ชอบจ้ ำง นำงสำวกฤษณำ หนู ถึ ง วุ ฒิ บธ.บ.
(กำรจัดกำรอุตสำหกรรม) มีประสบกำรณ์ในกำรดูแลเด็กไม่น้อยกว่ำ 5 ปี เป็นพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
(ทักษะ) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก อัตรำค่ำจ้ำง 9,4๐๐ บำท สำนักงำนปลัด อบต. (ทดแทนคนเดิม)
2. อบต.ปำกน้ำปรำณ ขอควำมเห็ นชอบปรับ ปรุงตำแหน่ งพนักงำนจ้ำงทั่ วไป
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) เป็นพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจประเภทผู้มีทักษะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
และจ้ ำงนำงนกน้ อย เพชรนิล วุฒิ ร.บ.(รัฐ ศำสตร์) มีประสบกำรณ์ ในกำรดูแลเด็กไม่น้อยกว่ำ 5 ปี
ซึ่งผ่ำนกำรประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ทักษะ) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
อัตรำค่ำจ้ำง 9,400 บำท กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ข้อกฎหมำย
ประกำศคณะกรรมกำรพนั ก งำนส่ ว นต ำบลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๔๗
ข้อ 6 กำรกำหนดลักษณะงำนและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของพนักงำน
จ้ำงตำมข้อ 5 ให้เป็นไปดังนี้
(1) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ให้ใช้ลักษณะงำนคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ของพนักงำนส่วนตำบล หรือข้ำรำชกำรพลเรือนโดยอนุโลม เว้นแต่พนักงำนจ้ำงที่เป็นงำนที่ต้องใช้ทักษะ
เฉพำะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่ำนกำรเรียนกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำใดเป็นกำรเฉพำะ ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะในงำนที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่ำ 5 ปี
ทักษะของบุคคลที่กำหนดในวรรคแรก จะต้องสำมำรถพิสูจน์ให้เห็นถึงควำมมี
ทักษะในงำนนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองกำรทำงำนจำกนำยจ้ำงหรือหน่วยงำนซึ่งระบุถึงลักษณะงำนที่ได้
ปฏิบัติหรือมีกำรทดสอบทักษะเฉพำะบุคคลด้วยกำรทดลองปฏิบัติ
ข้อ ๙ กำรจ้ ำงพนั กงำนจ้ ำงจะต้ อ งได้รั บ ควำมเห็ น ชอบจำกคณะกรรมกำร
พนักงำนส่วนตำบลก่อน....ฯลฯ
ข้อ ๒๐ วรรคสำม
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ในกรณีที่มีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรมำกกว่ำจำนวนอัตรำว่ำง และภำยหลังมีอัตรำ
ว่ำงในงำนเดียวกันหรือคล้ำยคลึงกัน ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพิจำรณำแล้วเห็นว่ำสำมำรถใช้บุคคลที่
มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ นำยกองค์กำรบริหำรส่ว นตำบล โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
พนักงำนส่วนตำบล ก็อำจพิจำรณำจัดจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจำกบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรที่ยังไม่
หมดอำยุก็ได้
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำฯ
ฝ่ำยเลขำฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและกระบวนกำรสรรหำพนักงำนจ้ำงดังกล่ำว
แล้วมีควำมเห็นดังนี้
1. พนั ก งำนจ้ ำ งที่ ข อจ้ ำ ง มี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตำมคุ ณ สมบั ติ เฉพำะ
ตำแหน่งที่ขอจ้ำง ตำแหน่งที่ขอจ้ำงเป็นตำแหน่งว่ำงตำมแผนอัตรำกำลัง ๓ ปี
2. อบต. มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคคลที่คิดคำนวณรวมทุกตำแหน่งตำมแผนอัตรำกำลัง
ปี 2562 แล้วไม่เกินร้อยละ ๔๐ ตำมที่กฎหมำยกำหนด
3. จึงเห็นควรให้ อบต. ข้ำงต้นจ้ำงพนักงำนจ้ำงได้ตำมระยะเวลำที่ อบต.กำหนด
แต่ทั้งนี้กรณีพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจไม่เกินระยะเวลำของแผนอัตรำกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจำรณำเห็นชอบ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้จ้ำงพนักงำนจ้ำง จำนวน 2 รำย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 21 กุมภำพันธ์ ๒๕62

5.5 เรื่อง กำรประเมินพนักงำนครูองค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้ได้รับเงินเดือน และมี
วิทยฐำนะระดับชำนำญกำร
ผู้ ช ่ ว ยเลขำนุ ก ำร
อบต.ไชยรำช อำเภอบำงสะพำนน้อย ขอควำมเห็ นชอบเลื่อนวิทยฐำนะครูชำนำญกำร
จำนวน 3 รำย ดังนี้
1. ขอควำมเห็นชอบให้ นำงกำญจนำ ชูแก้ว พนักงำนครูองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
วุฒิ ศษ.ม. (กำรบริหำรกำรศึกษำ) ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.๑ ขั้น 23,810 บำท เลขที่ตำแหน่ง
77-2-0021 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบำงเจริญ กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ซึ่งผ่ำนกำรประเมิน
ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพด้ำนคุณภำพกำรปฏิบัติงำน และด้ำนผลงำนที่เกิด
จำกกำรปฏิ บั ติ หน้ ำที่ จำกกรรมกำรได้คะแนนเฉลี่ ยแต่ ละด้ ำนไม่ ต่ ำกว่ำร้อยละ 65 เพื่ อให้ มี วิทยฐำนะ
ครูชำนำญกำร รับเงินเดือน อันดับ คศ.๒ ขั้น 23,940 บำท เลขที่ตำแหน่ งและสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกำยน ๒๕61
2. ขอควำมเห็ นชอบให้ นำงสำวธิดำรัตน์ รอดทรัพย์ พนักงำนครูองค์ กำรบริหำร
ส่วนตำบล วุฒิ ศษ.ม. (กำรบริหำรกำรศึกษำ) ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.๑ ขั้น 23,810 บำท เลขที่
ตำแหน่ง 77-2-0022 ศูนย์พัฒ นำเด็กเล็กไชยรำช กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒ นธรรม ซึ่งผ่ำนกำร
ประเมิน ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพด้ำนคุณภำพกำรปฏิบัติงำน และด้ำน
ผลงำนที่เกิด จำกกำรปฏิบั ติหน้ำที่จำกกรรมกำรได้คะแนนเฉลี่ยแต่ละด้ำนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 65 เพื่อให้ มี
วิทยฐำนะครู ช ำนำญกำร รั บเงินเดื อน อั นดั บ คศ.๒ ขั้ น 23,940 บำท เลขที่ ต ำแหน่ งและสั งกั ดเดิ ม
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน ๒๕61
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3. ขอควำมเห็นชอบให้ นำงนัฎฐิกำณ์ บุญชำญ พนักงำนครูองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
วุฒิ ศษ.ม. (กำรบริหำรกำรศึกษำ) ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.๑ ขั้น 23,810 บำท เลขที่ตำแหน่ง
77-2-0023 ศูน ย์พัฒ นำเด็กเล็ก หิ นเทิน กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒ นธรรม ซึ่งผ่ำนกำรประเมิน
ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพด้ำนคุณภำพกำรปฏิบัติงำน และด้ำนผลงำนที่เกิด
จำกกำรปฏิ บั ติ หน้ ำที่ จำกกรรมกำรได้คะแนนเฉลี่ ยแต่ ละด้ ำนไม่ ต่ ำกว่ำร้อยละ 65 เพื่ อให้ มี วิทยฐำนะ
ครูชำนำญกำร รับเงินเดือน อันดับ คศ.๒ ขั้น 23,940 บำท เลขที่ตำแหน่ งและสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกำยน ๒๕61
ข้อระเบียบ
๑. ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล ลงวันที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๔๙
ก.อบต.จังหวัด ในกำรประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๔๙
เห็นชอบให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำมำตรฐำน หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลทำงกำรศึกษำ
ของเทศบำลมำใช้กับกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนครูและบุคลกรทำงกำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลโดยอนุโลม
๒. ประกำศคณะกรรมกำรพนั กงำนเทศบำลจั งหวั ดประจวบคี รี ขั นธ์ เรื่ อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ (กำร
ประเมิน ผลงำนพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเทศบำลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ) ลงวันที่ 28
กุมภำพันธ์ 2550
๓. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรประเมินผลงำนพนักงำนครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเทศบำลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะไว้ ดังต่อไปนี้
๓.๑ กำรประเมินผลงำนเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะครูชำนำญกำร
๓.๑.๑ คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นคำขอรับกำรประเมิน มีดังนี้
(๑) ดำรงตำแหน่งครูมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๖ ปี สำหรับผู้มี
วุฒิปริญญำตรี, ๔ ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญำโท และ ๒ ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญำเอก นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ท.เทียบเท่ำ
(๒) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่ำขั้นต่ำของอันดับ คศ.๒
(๓) ได้ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ และมี
ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งนั้นย้อนหลัง ๒ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
๓.๑.๒ ระยะเวลำกำรยื่นคำขอรับกำรประเมิน ให้ยื่นคำขอรับ
กำรประเมินตำมห้วงระยะเวลำ ดังนี้
(๑) ระหว่ำงวันที่ ๑ - ๓๐ เมษำยน ของทุกปี
(๒) ระหว่ำงวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลำคม ของทุกปี
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๓.๑.๓ ผู้ที่ยื่นคำขอรับกำรประเมิน ต้องผ่ำนกำรประเมิน ๓ ด้ำนดังนี้
(๑) ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ
วิชำชีพโดยพิจำรณำจำก

สมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้

เรียน กำรสอน โดยพิจำรณำจำก

- กำรมีวินัย
- กำรประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
- กำรดำรงชีวิตอย่ำงเหมำะสม
- ควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพ
- ควำมรับผิดชอบในวิชำชีพ
(๒) ด้ ำ นคุ ณ ภำพกำรปฏิ บั ติ ง ำน โดยพิ จ ำรณำจำก
(ก) สมรรถนะหลัก
- กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
- กำรบริกำรที่ดี
- กำรพัฒนำตนเอง
- กำรทำงำนเป็นทีม
(ข) สมรรถนะประจำสำยงำน
- กำรออกแบบกำรเรียนรู้
- กำรพัฒนำผู้เรียน
- กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน
(๓) ด้ำนผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติห น้ำที่ในด้ำนกำร

- กำรจัดกำรเรียนรู้
- กำรพัฒนำวิชำกำร
- ผลที่เกิดกับผู้เรียน
กำรประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้
พิจำรณำจำกกำรปฏิบัติจริง และเอกสำรรำยงำนผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่ผู้ยื่นคำขอรับกำร
ประเมินเสนอ
๓.๑.๔ เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่ผ่ำ นเกณฑ์ก ำรประเมิน ต้อ งได้ค ะแนนแต่ล ะด้ำ น
จำกกรรมกำรทั้ง ๓ คนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๕
๓.๑.๕ วิธีกำรดำเนินกำร
(๑) ให้พ นัก งำนครูเ ทศบำลที ่ป ระสงค์จ ะขอรับ กำร
ประเมินยื่นคำขอ ได้ปีละ ๑ ครั้ง โดยส่งคำขอรับกำรประเมินตำมแบบเสนอขอรับกำรประเมินท้ำยหลักเกณฑ์ต่อ
ผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ ในระหว่ำงวันที่ ๑ - ๓๐ เมษำยน หรือระหว่ำงวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลำคม
(๒) ให้ผู้บังคับบัญชำตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ ผู้ยื่น
คำขอรับ กำรประเมิน ให้เป็นไปตำมที่ ก.ท.กำหนด
(๓) ให้นำยกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินด้ำน
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ ด้ำนคุณภำพกำรปฏิบัติงำนและด้ำนผลงำนที่เกิดจำก
กำรปฏิบัติหน้ำที่ จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย
- ผู้อำนวยกำรสำนักกำรศึกษำหรือผู้อำนวยกำรกอง
กำรศึกษำ หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรด้ำนกำรศึกษำของเทศบำล
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- ผู้ อ ำนวยกำรสถำนศึ ก ษำของผู้ ยื่ น ค ำขอรั บ กำร

ประเมิน

- พนักงำนครูเทศบำล ตำแหน่งครูที่มีวิทยฐำนะไม่ต่ำ

กว่ำครูชำนำญกำร

ทั้งนี้ ให้ตั้งกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำร
กรณี ที่ มี เหตุ ผลควำมจ ำเป็ น อย่ ำงยิ่ ง ไม่ สำมำรถตั้ ง
กรรมกำรตำมที่กำหนดได้ ให้ ก.ท.จ. พิจำรณำตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม
(๔) ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรประเมินให้เสร็จสิ้นภำยใน
๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษำยน หรือวันที่ ๓๑ ตุลำคม ของปีนั้นๆ แล้วแต่กรณี โดยให้ประเมินให้ครบทุก
ด้ำน พร้อมบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนำในเรื่องที่ประเมินของผู้ยื่นคำขอรับกำรประเมินไว้ เป็น
หลักฐำนในแบบรำยงำนผลกำรประเมินท้ำยหลักเกณฑ์ เพื่อประโยชน์ในกำรส่งเสริมและพัฒนำต่อไป
(๕) เมื่ อ คณะกรรมกำรประเมิ น ผลงำนเสร็ จสิ้น แล้ ว ให้
เทศบำลนำผล กำรประเมินตำมแบบรำยงำนสรุปผลกำรประเมินท้ ำยหลักเกณฑ์ เสนอ ก.ท.จ.พิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะตำมที่ เสนอขอ และผลกำรพิจำรณำของ
ก.ท.จ. ถือเป็นอันสิ้นสุดทั้งนี้ ก่อนเสนอขอควำมเห็นชอบ ก.ท.จ. ให้สำนักงำน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นคำขอรับกำรประเมินและกำรดำเนินกำรประเมินให้เป็นไปตำมที่ ก.ท. กำหนด
๓.๑.๖ กำรแต่งตั้ง
ให้น ำยกเทศมนตรีโ ดยควำมเห็น ชอบของ ก.ท.จ. ออก
คำสั่งแต่ง ตั้ง พนักงำนครูเทศบำล ที่ผ่ำนกำรประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะครูชำนำญกำร และให้ได้รับ
เงินวิทยฐำนะครูชำนำญกำร โดยกำหนดวันที่มีผลดังนี้
- ผู้ที่ยื่นคำขอรับกำรประเมินระหว่ำงวันที่ ๑ - ๓๐ เมษำยน
ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคมของปีที่ยื่นขอ
- ผู้ที่ยื่นคำขอรับกำรประเมินระหว่ำงวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลำคม
ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกำยน ของปีที่ยื่นขอ
- กรณีผู้ที่ไม่ผ่ำนกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรตัดสิน อำจ
ยื่นคำขอรับกำรประเมินใหม่ได้ในปีต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นคำขอรับกำรประเมินในเดือนเมษำยน จะยื่น
คำขอรับกำรประเมินใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนเมษำยนของปีต่อไป และผู้ที่ยื่นคำขอรับกำรประเมินในเดื อน
ตุลำคม จะยื่นคำขอรับกำรประเมินใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนตุลำคมของปีต่อไป
๓.๑.๗ กำรรำยงำนผลกำรแต่งตั้ง
ให้เทศบำลรำยงำนผลกำรแต่งตั้งให้ ก.ท.จ. และ ก.ท.
ทรำบภำยใน ๕ วันทำกำรนับตั้งแต่วันออกคำสั่ง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจำรณำ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน ๒๕61

ปิดประชุม เวลำ ๑5.00 น.
(ลงชื่อ) สำรัฐ วงศ์เศรษฐโชติ ผู้จดรำยงำนกำรประชุม
( นำยสำรัฐ วงศ์เศรษฐโชติ )
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีชำนำญงำน
(ลงชื่อ) ศรำวุธ อินทะเสม ตรวจรำยงำนกำรประชุ
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(นำยศรำวุธ อินทะเสม)
นักส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลท้องถิ่น
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