รายงานการประชุม ก.ท.จ.ฉะเชิงเทรา
ครั้งที่ 12/2560
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ห้องประชุมสุนทรพิพิธ (ห้องประชุม 3 ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
…………….……………..……..
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายกิตติพันธุ์

โรจนชีวะ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รักษาราชการแทน ประธานกรรมการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. นางสาวประเทืองทิพย์ ธีรเวชเจริญชัย คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
กรรมการ
3. นายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์ แทนพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา
กรรมการ
4. นายเกียรติดารงค์ สังคมศิลป์
แทนปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
กรรมการ
5. นางสาวอสิตรา รัตตะมณี
แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
กรรมการ
6. นายธรรมรงค์ เกรียงไกรศักดา แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการ
7. นายนิกร
จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตาบลพนมสารคาม
กรรมการ
8. นายสุรินทร์
จันทบูรณ์
ปลัดเทศบาลตาบลท่าข้าม
กรรมการ
9. ว่าที่พันตรีไพรัตน์ สินเจริญ
ปลัดเทศบาลตาบลบางขนาก
กรรมการ
10. นายยรรยง
กุลละวณิชย์
ประธานสภาเทศบาลตาบลลาดขวาง
กรรมการ
11. นายวิชัย
ลีละกุลเกียรติชัย ประธานสภาเทศบาลตาบลบางคล้า
กรรมการ
12. นายสุขสันต์ วนะภูติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
13. นายชวลิต
บุญปาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
14. นายพเยาว์
บุญสร้าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
15. นายทวี
ไพชยนต์วิจิตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
16. นางสาวพริ้มเพรา เสงี่ยมเนตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
17. นายกฤษฎา ปัญญาอินทร์
แทนท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
เลขานุการ
18. นางมาหยา ศรีสุข
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชานาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ
19. นางสาวพรทิพย์ มงคลวัจน์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายกลยุทธ ฉายแสง
2. นายพิษณุวัตร วรรธนะกุล

นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.
โดย นายกิตติพันธุ์ โรจนชีว ะ รองผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดฉะเชิ งเทรา รัก ษาราชการแทนผู้ ว่า ราชการจัง หวั ด
ฉะเชิงเทราทาหน้าที่ประธานการประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานการประชุมดาเนินการตามระเบียบวาระ
ดังนี้

๒
ระเบียบวาระที่ ๑
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน
เลขานุการ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มีเรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ให้เลขานุการชี้แจง
ตามที่ ก.ท.จ.ฉะเชิงเทรา ได้ประชุมครั้งที่ 11/๒๕60 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕60
ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ (ห้องประชุม 3 ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น รายงานการ
ประชุมดังกล่าวได้จัดส่ งให้กรรมการพิจารณาและตรวจสอบแก้ไขเป็นการล่ วงหน้าแล้ ว
โดยขอให้ แก้ไขและส่งกลั บคืนให้ ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านผู้ ใดแจ้งขอแก้ไข
รายงานการประชุมแต่อย่างใด
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ก.ท.จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 11/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕60

๓
ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 3.1
ประธาน
เลขานุการ

เรื่อง เพื่อทราบ
เรื่อง การรายงานเกี่ยวกับพนักงานจ้างทั่วไป
ให้เลขานุการ ชี้แจง
ด้วยเทศบาลได้รายงานเกี่ยวกับพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
1. การพ้นจากตาแหน่งของพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 9 แห่ง 14 ราย
๒. การแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปคนใหม่ให้ดารงตาแหน่งที่ว่าง (จ้างแทน)
จานวน 4 แห่ง 8 ราย
3. การแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไปคนเดิ ม (การต่ อ สั ญ ญาจ้ า งพนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป
คนเดิม) จานวน 1 แห่ง 254 ราย
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายวาระ
ข้อกฎหมาย
1. ประกาศ ก.ท.จ.ฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558
ข้อ 44 กรณีที่จะมีการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ให้เทศบาลดาเนินการ ดังนี้
(1) เทศบาลจะต้ อ งมี ก รอบอั ต ราก าลั ง ของพนั ก งานจ้ า ง จึ ง จะสามารถ
ดาเนินการต่อสัญญาจ้างได้
(2) เทศบาลจะต้องมีหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนที่แสดงว่านโยบาย แผนงาน
หรือโครงการที่ดาเนินการอยู่นั้น ยังคงมีการดาเนินการต่อและจาเป็นต้องใช้พนักงานจ้าง
ปฏิบั ติงานต่อ ไป หากเทศบาลไม่ มีแผนงานหรือโครงการที่จาเป็ นต้อ งปฏิ บัติ หรือ ไม่ มี
หลั ก ฐานแสดงโดยชั ด เจน ให้ เ ลิ ก จ้ า งพนั ก งานจ้ า ง แต่ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(3) ให้นาผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้ างผู้นั้นมาประกอบการ
พิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้าง จะต้องมีผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง 2 ปี ไม่ต่ากว่าระดับ ดี ทั้งนี้ การต่อสัญญาจ้าง
ให้ผู้บังคับบัญชาทาความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งจ้าง โดยจะต้อ งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ข้อ ๕๕ ในสัญญาจ้าง พนักงานจ้างผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงานให้ยื่น
หนั ง สื อ ขอลาออกต่ อ นายกเทศมนตรี ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของพนักงาน
เทศบาลตามประกาศ ก.ท.จ.โดยอนุโลม
๒. มติ ก.ท.จ.ฉะเชิงเทรา ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๔๗ เห็นชอบเป็นหลักการให้เทศบาลออกคาสั่งแต่งตั้ง และพิจารณาให้พนักงานจ้าง
ทั่วไปพ้นจากตาแหน่ง โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
๑) การพ้นจากตาแหน่งของพนักงานจ้างทั่วไป เนื่องจากสิ้นสุด
ระยะเวลาการจ้างตามสัญญาจ้าง
๒) การพ้นจากตาแหน่งของพนักงานจ้างทั่วไป เนื่องจากการลาออก
จากการเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
๓) การแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิม (การต่อสัญญาจ้าง

๔
พนักงานจ้างทั่วไปคนเดิม)
๔) การแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปคนใหม่ให้ดารงตาแหน่งที่ว่าง ฯลฯ
และเมื่อดาเนินการแล้วให้รายงาน ก.ท.จ. พิจารณาตรวจสอบ
3. หนังสือสานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.5/ว30 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
ก าหนดกรณี ห ากเทศบาลเสนอเรื่ อ งต่ อ สั ญ ญาจ้ า งให้ ก.ท.จ. หลั ง วั น ที่ 1 ตุ ล าคม
แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าพนักงานจ้างผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องมาโดยตลอด ถึงแม้ว่าสัญญา
จ้ า งจะสิ้ น สุ ด ลงก็ต าม ซึ่ งเป็ น ขั้ น ตอนทางธุร การ ให้ พิ จ ารณาต่ อ สั ญญาจ้ า งตั้ง แต่ วั น ที่
1 ตุ ล าคม เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรา 581 ของประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549)
4. หนังสือสานักงาน ก.จ. และ ก.ท. ที่ มท 0809.5/ว123 ลงวันที่ 14
พฤษภาคม 2553 กาหนดข้อยกเว้นการต่อสัญญาจ้างในปีแรกที่มีการจ้างให้พิจารณาผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง 1 ปี ไม่ต่ากว่าระดับดี จะต้องเสนอเรื่องต่อสัญญาจ้างผู้นั้น
ให้ ก.ท.จ.พิ จ ารณา เพื่อให้ การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นเป็นไปอย่า ง
ต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ โดยพิจารณาถึงข้อเท็จจริงตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้างต่อไป
ข้อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้ตรวจสอบการรายงานเกี่ยวกับ พนักงานจ้างทั่วไปดังกล่าวแล้ว
เป็นไปตามมติ ก.ท.จ.ฉะเชิงเทรา ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗
และประกาศหลักเกณฑ์ฯ ที่กาหนดแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕
ระเบีย บวาระที่ ๓.2
ประธาน
เลขานุการ

เรื่อง รายงานการสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานจ้างทั่วไป
ให้เลขานุการ ชี้แจง
ด้วยเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์รายงานการสิ้นสุดสัญญาจ้าง (อายุครบ ๖๐ ปี)
ของพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ
ข้อกฎหมาย
ประกาศ ก.ท.จ.ฉะเชิ ง เทรา เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ย วกั บพนั ก งานจ้ า ง
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗
ข้อ 4 ผู้ ซึ่ ง จะได้ รั บ การจ้ า งเป็ น พนั ก งานจ้ า ง ต้ อ งมีคุ ณ สมบั ติแ ละไม่มี ลั ก ษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(2) มี อ ายุ ไ ม่ ต่ ากว่ า สิ บ แปดปี และไม่ เ กิ น 60 ปี เว้ น แต่ พ นั ก งานจ้ า ง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอายุไม่เกิน 70 ปี
ข้อ 54 สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อ
(1) ครบกาหนดตามสัญญาจ้าง
(2) พนักงานจ้างขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรฐานทั่วไปนี้
ฯลฯ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.3
ประธาน
เลขานุการ

๖
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครู เทศบาล
และลูกจ้างประจา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
ให้เลขานุการ ชี้แจง
เรื่องเดิม
ก.ท.จ.ฉะเชิงเทรา ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
มีมติรับทราบการรายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาลและลูกจ้างประจา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ (ครั้งที่ 2 ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2560
– 30 กันยายน ๒๕๖๐) ของเทศบาลจานวน 29 แห่ง คงเหลือ 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาล
ตาบลหอมศีล เทศบาลตาบลพนมสารคาม เทศบาลตาบลบางสมัคร เทศบาลตาบลบางวัว
และเทศบาลตาบลพิมพา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ
ข้อเท็จจริง
เทศบาลตาบลหอมศีลและเทศบาลตาบลพนมสารคามได้ รายงานผลการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 25๖๐ (ครั้งที่ 2 ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน ๒๕๖๐)
เสนอ ก.ท.จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อทราบ
ข้อกฎหมาย
1. ประกาศ ก.ท.จ.ฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545
ข้อ 386 เมื่อเทศบาลได้มีคาสั่งหรือประกาศเกี่ยวกับพนักงานเทศบาล หรือตามที่
กาหนดในประกาศนี้ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
และตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
(3) การสั่งให้ได้รับรับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง การให้ได้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิ การได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่น และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ฯลฯ
ให้เทศบาลที่ออกคาสั่งหรือประกาศดังกล่าวรายงานไปยัง ก.ท.จ. ตรวจสอบความถูกต้อง
2. ประกาศ ก.ท.จ.ฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกาหนดโควตา
และวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสาหรับพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจาของเทศบาล พ.ศ. 25599ลงวันที่ 11 มกราคม 2559
ข้อ 4 การกาหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ
สาหรับ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจาของเทศบาล ให้ถือปฏิบัติตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2544 และระเบียบของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวโดยอนุโลม
ข้อ 5 การกาหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดื อน และค่าตอบแทนพิเศษสาหรับ
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจาของเทศบาลตามข้อ 4 หมายความ ดังนี้
“โควตา” หมายความว่า ร้อยละ 15 ของจานวนข้าราชการหรือลูกจ้างประจาที่ครอง
ตาแหน่งอยู่ ณ วันที่1 มีนาคม หากคานวณแล้วมีเศษถึงครึ่งให้ปัดเป็นจานวนเต็ม ถ้าไม่ถึงครึ่ง
ให้ปัดทิ้ง

๗
“วงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน” หมายความว่า จานวนเงินร้อยละ 6 ของอัตราเงินเดือน
ของข้าราชการหรือลูกจ้างประจาที่ครองตาแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน
3. ประกาศ ก.ท.จ.ฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 มกราคม 2559
ข้อ 5 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลปีละสองครั้ง
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้สาหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
ข้อ 6 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้
(1) ครั้งที่ 1 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก
โดยให้เลื่อนในวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน
(2) ครั้งที่ 2 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง
โดยให้เลื่อนในวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป
ข้อ 10 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามข้อ 8 และข้อ 9 ให้
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นนาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ดาเนินการตามข้อ 5 มาเป็น
หลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับ
ข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็น
ข้าราชการและข้อควรพิจารณาอื่นๆ ของผู้นั้นแล้วรายงานผลการพิจารณานั้น พร้อมด้วย
ข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับจนถึงนายกเทศมนตรี
ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บัง คับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปแต่ละระดับที่
ได้รับรายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกเทศมนตรีด้วย
4. หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.1/ว 346 ลงวันที่
12 มีนาคม 2546 เรื่อง การกาหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และ
เงินตอบแทนพิเศษสาหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 ตุลาคม ให้เลื่อนได้ไม่เกิน
วงเงิ น ร้ อ ยละ 6 ของอั ต ราเงิ น เดื อ นของข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ
ลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 1 กันยายน โดยให้นาวงเงินที่ได้ใช้
เลื่อนขั้นเงินเดือนไปแล้วในครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 เมษายน มาหักออกก่อน
5. หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 189 ลงวันที่
16 พ.ย. 2549
(1) การคานวณโควตาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษร้อยละ 15 ของจานวน
พนั ก งานให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ใ นแนวทางเดี ย วกั น กั บ การเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นของข้ า ราชการ
พลเรื อ นโดยอนุ โ ลม ตามนั ย ประกาศ ก.อบต. เรื่ อ ง การกาหนดโควตาและวงเงิ น
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ลงวันที่ 27 มีนาคม 2546 โดยจานวนผู้ได้รับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนรวมทั้งปี 2.0 ขั้น ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนพนักงานที่ครองอัตราอยู่ ณ
วันที่ 1 มีนาคม

๘
ข้อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้ตรวจสอบรายงานผลการพิจารณาเลื่ อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ (ครั้งที่ 2
ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน ๒๕๖๐) ของเทศบาลตาบลหอมศีลและ
เทศบาลตาบลพนมสารคามแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด สาหรับ
ที่เหลืออีก 3 แห่ง คือ เทศบาลตาบลบางสมัคร เทศบาลตาบลบางวัว และเทศบาลตาบล
พิมพา จะติดตามให้มีการรายงานโดยเร็วต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๙
ระเบียบวาระที่ ๓.4
ประธาน
เลขานุการ

มติที่ประชุม

เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.ท. ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ให้เลขานุการ ชี้แจง
สานักงาน ก.ท. แจ้งว่า ก.ท. ได้ประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ได้มีมติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ จะมีหนังสือแจ้งมติให้แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบอีกครั้ง จานวน 8 เรื่อง ดังนี้
1. รายงานผลการดาเนินการสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ดารงตาแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร
2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
3. ขอความเห็นชอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคัดเลือกมหาวิทยาลัย
ดาเนินการสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร
4. การจัดโครงการ/โครงงานประกอบหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น
5. การกาหนดมาตรฐานตาแหน่ง/วิทยฐานะ และการประเมินผลงานเพื่อให้ได้รับ
หรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น สาหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท้องถิ่น สายงานการสอน
6. หารือการปรับระดับตาแหน่งปลัดเทศบาลตามโครงสร้างเทศบาลประเภทสามัญ
7. หารือการนับระยะเวลาการดารงตาแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประโยชน์
ในการเลื่อนระดับสูงขึ้น
8. หารือการดาเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
รับทราบ

๑๐
ระเบียบวาระที่ 3.5
ประธาน
เลขานุการ

เรื่อง แจ้งผลคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ให้เลขานุการ ชี้แจง
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า ศาลปกครองอุบลราชธานีได้มีหมาย
แจ้งคาบังคับถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคาพิพากษา
ให้ กรมส่ ง เสริ มการปกครองท้องถิ่น ผู้ ถูก ฟ้องคดี ที่ 6 ชดใช้ค่า เสี ย หายให้ แ ก่ผู้ ฟ้ องคดี
เป็นเงินจานวน 69,464.43 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่ อปีของต้นเงิน
จ านวน 68,800 บาท นับ ถัด จากวั นฟ้อ งคดีเ ป็นต้ นไปจนกว่าจะช าระเสร็จ เนื่ องจาก
ศาลปกครองสูงสุ ดพิจารณาเห็นว่า การดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
พนั กงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี (ก.ท.จ.สระบุรี) ผู้ ถูกฟ้องคดี ที่ 1 และคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจั งหวัดอุบลราชธานี (ก.อบต.จังหวัดอุบลราชธานี) ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ 3
ตามที่กาหนดในมาตรา 23 ถึงมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นการปฏิบัติห น้าที่ในภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ 6 และเมื่อการกระทาของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระบุรี (ก.ท.จ.สระบุรี) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
อุบ ลราชธานี (ก.อบต.จังหวัดอุบลราชธานี) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 เป็นการกระทาละเมิดต่อ
ผู้ ฟ้ อ งคดี กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ 6 ในฐานะหน่ ว ยงานเจ้ า
ของภารกิจ จึงต้องรับผิดต่อผู้ฟ้องคดีในผลของการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วน
ท้ อ งถิ่ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2542
จึงขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด รวมทั้งพึงระมัดระวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ เกิดผลดี
ไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพราะหากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) และคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)
เป็ น การกระท าละเมิด ตามมาตรา 420 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ และ
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ องถิ่ นได้ ช ดใช้ ค่ า เสี ย หายให้ แก่ ผู้ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งแล้ ว จะต้ อ งมี
การดาเนิ น การตามพระราชบัญญั ติค วามรับ ผิ ด ทางละเมิด ของเจ้ าหน้าที่ พ.ศ. 2539
เพื่อหาตัวผู้ที่ต้องรับผิดในกรณีดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายวาระ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๑
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4.1
ประธาน
เลขานุการ

มติที่ประชุม

เพื่อพิจารณา
เรื่อง การโอนพนักงานเทศบาล
ให้เลขานุการชี้แจง
เทศบาลตาบลบางวัวคณารักษ์ อาเภอบางปะกง ขอความเห็นชอบให้โอน
นางสาวณัฐจิตกานต์ คูหิรัญบริรักษ์ ตาแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบล
บางวัวคณารักษ์ ไปดารงตาแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 เลขที่ตาแหน่ง 30482-2 โรงเรียนเทศบาล
วัดบางมะเฟือง เทศบาลตาบลสนามชัยเขต อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ
ข้อกฎหมาย
1. ประกาศ ก.ท.จ.ฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
ข้อ 170 การโอนพนักงานเทศบาล ตามที่กาหนดในหมวดนี้ให้นายกเทศมนตรี
มีคาสั่งรับโอนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ดังกล่าวให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้
สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับคัดเลือ ก ตามข้อ 152 และ ข้อ 153 หรือตาแหน่งที่ ก.ท.จ.
มีมติให้ความเห็นชอบให้รับโอนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด ตามข้อ 159 ข้อ 167 ข้อ 168
และข้อ 169 ให้นายกเทศมนตรีของเทศบาลสังกัดเดิมมีคาสั่งให้พนั กงานเทศบาลผู้นั้น
พ้ น จากต าแหน่ ง ทั้ งนี้ ให้ ก าหนดวั นที่ ในค าสั่ งรั บ โอนและค าสั่ ง ให้ พ้ นจากต าแหน่ ง
ให้มีผลในวันเดียวกัน
การสั่งการโอนพนักงานเทศบาล และการสั่งให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตาแหน่ง
ตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
2. หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ ว12 ลงวันที่
3 มีนาคม 2560 แจ้งคาชี้แจงการปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 8/2560 กาหนดให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เข้ามาทาหน้าที่เฉพาะ
2.1 กระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
2.2 กระบวนการคั ดเลื อกและสอบคั ดเลื อ กในต าแหน่ง ประเภทอ านวยการ
ท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น และสายงานบริหารสถานศึกษา
2.3 การโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นเท่านั้น
สาหรับกระบวนการอื่น เช่น การโอนในตาแหน่งและระดับเดียวกัน การสอบ
คัดเลือกเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ การจัดตั้งส่วนราชการและอื่นๆ
ยังคงเป็นไปตามความต้องการและเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า การโอนของพนั ก งานเทศบาลดั ง กล่ า ว
เป็นไปโดยความสมัค รใจของผู้จ ะขอโอนและได้รับ ความยิน ยอมจากนายกเทศมนตรี
ของเทศบาลที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด จึงควรเห็นชอบ
การโอนได้ตามที่เทศบาลเสนอ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4.2
ประธาน
เลขานุการ

มติที่ประชุม

๑๒
เรื่อง การโอนพนักงานเทศบาลไปดารงตาแหน่งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
ให้เลขานุการชี้แจง
1. เทศบาลตาบลนครเนื่องเขต อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้รายงานขอความเห็นชอบให้โอน
นายขจรพล มั่งมีสุข ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) ไปดารง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) องค์การบริหารส่วนตาบล
ช่องสะแก อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
2. เทศบาลตาบลลาดขวาง อาเภอบ้านโพธิ์ ได้รายงานขอความเห็นชอบให้โอน
นายชรัณฉัต อ้นเกษม ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชานาญการ ไปดารงตาแหน่ง นักพัฒนา
ชุมชนชานาญการ องค์การบริหารส่ วนตาบลคอกกระบือ อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร
3. เทศบาลตาบลแสนภูดาษ อาเภอบ้านโพธิ์ ได้รายงานขอความเห็นชอบให้โอน
นางอมรรั ตน์ โพธิ์ส านัก ตาแหน่ง หั ว หน้าส านักปลั ด (นักบริห ารงานทั่ว ไป ระดับต้น)
ไปดารงตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) องค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาดิน อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ อาเภอบางปะกง ได้รายงานขอความเห็นชอบให้โอน
จ่าสิบเอกครรชิต สหายา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
ไปดารงตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วน
ตาบลท่ากระดาน อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ
ข้อกฎหมาย
ประกาศ ก.ท.จ.ฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ข้อ ๑๗๐ ทวิ กรณีการโอนพนักงานเทศบาลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่ว น
ท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เมื่อเทศบาลได้รับแจ้งการรับโอนพนักงาน
เทศบาลผู้นั้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือส่ว นราชการอื่นให้ นายกเทศมนตรี
รายงานคณะกรรมการพนัก งานเทศบาล เพื่ อ ขอความเห็น ชอบให้พ้น จากตาแหน่ง
โดยกาหนดวันออกคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งเป็นวันเดียวกันกับคาสั่งการรับโอน เมื่อมีคาสั่ง
รับโอนแล้วให้นายกเทศมนตรีรายงานให้ ก.ท.จ. ทราบ
ข้อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีการโอนพนักงานเทศบาลดังกล่าวเป็นไป
โดยความสมั ค รใจของผู้ ข อโอนและได้ รั บ ความยิ น ยอมจากเทศบาลต้ น สั ง กั ด และ
หน่วยงานที่จะรับโอนแล้ว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด จึงควรเห็นชอบ
ให้โอนได้ตามที่เทศบาลเสนอ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบตามที่เสนอ

๑๓
ระเบียบวาระที่ 4.3
ประธาน
เลขานุการ

เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล
ให้เลขานุการชี้แจง
เทศบาลตาบลบางคล้า อาเภอบางคล้า ขอความเห็นชอบรับโอน
นางสาวกั ญ ญาภั ค บุ ต รสาลี ต าแหน่ ง ครู อั นดั บ คศ. 1 สั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตาบลดงน้อย อาเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา มาดารงตาแหน่ง ครู อันดับ คศ. 1
เลขที่ตาแหน่ง 12812-2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ
ข้อกฎหมาย
ประกาศ ก.ท.จ.ฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ 172 ในกรณีเทศบาลมีเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการ
เทศบาลอาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการ
การเมืองหรือข้าราชการวิสามัญ ที่มีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล
ในตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลเสนอ ก.ท.จ. โดยให้ชี้แจงเหตุผล ความจาเป็น ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ก ารท างาน และความช านาญการของผู้ ที่ จ ะขอโอนและ
ประโยชน์ ที่ ท างราชการจะได้ รั บ เมื่ อ ก.ท.จ.ได้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว ให้
นายกเทศมนตรีสั่งรับโอน และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็นพนักงานเทศบาลส่วนจะบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับใด และจะให้ไ ด้รับเงินเดือนเท่าใด ให้ ก.ท.จ. เป็นผู้
กาหนด แต่จะต้องไม่สูงกว่าพนักงานเทศบาลที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชานาญใน
ระดับเดียวกัน
ข้อ ๑๗๔ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอื่น
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ตาแหน่งที่จะนามาใช้ในการรับโอน ต้องเป็นตาแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน
(๒) ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนั้น
ฯลฯ
การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานใด ของเทศบาลใด ต้อ งไม่มี ผู้ ส อบ
แข่งขันได้ในตาแหน่งสายงานนั้นของเทศบาลนั้น หรือของ ก.ท.จ. นั้น ขึ้นบัญชีรอการบรรจุ
อยู่หรือไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในตาแหน่งสายงานนั้นของเทศบาลนั้น
หรือของ ก.ท.จ.นั้น ขึ้นบัญชีรอการแต่งตั้งอยู่
ข้อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการพิจารณาแล้ว เห็นว่า การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ดังกล่าว
เป็นไปโดยความสมัครใจของผู้จะขอโอนและหน่วยงานที่จะให้โอนและเทศบาลที่จะรับโอน
ได้ให้ความยินยอมแล้ว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ ที่กาหนด จึงเห็นควรให้รับ
โอนได้

มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบตามที่เสนอ

๑๔
ระเบียบวาระที่ 4.4
ประธาน
เลขานุการ

เรื่อง พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากราชการ
ให้เลขานุการชี้แจง
ด้วยเทศบาลได้รายงานขอความเห็นชอบให้ พนักงานจ้างตามภารกิจ ลาออกจาก
ราชการ จานวน 2 ราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายวาระ ดังนี้
1. เทศบาลตาบลบ้านซ่อง
จานวน 1 ราย
2. เทศบาลตาบลบางสมัคร
จานวน 1 ราย
ข้อกฎหมาย
1. ประกาศ ก.ท.จ.ฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗
ข้อ ๕๕ ในสัญญาจ้าง พนักงานจ้างผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงานให้
ยื่นหนังสือขอลาออกต่อนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การ
ลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล
ตามประกาศ ก.ท.จ.โดยอนุโลม
2. ประกาศ ก.ท.จ.ฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.
2559 ลงวันที่ 11 มกราคม 2559
ข้อ 24 พนักงานเทศบาลผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ ยื่นหนั งสื อขอ
ลาออกต่อนายกเทศมนตรี ซึ่งมีสาระสาคัญตามแบบ ลก.1 ท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
เพื่ อ ให้ น ายกเทศมนตรี เ ป็ น ผู้ อ อกค าสั่ ง ให้ ล าออกจากราชการ โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
3. หนังสือจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ฉช ๐๐๓๗.๒/๑๗๕๑ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔
ก.ท.จ. มีมติให้เทศบาลทุกแห่งถือปฏิบัติในการรายงานขอความเห็นชอบให้ลูกจ้างประจา
และพนั กงานจ้ างตามภารกิจลาออกจากราชการโดยไม่ให้มีผลย้อนหลังเว้นแต่มีกรณี
เหตุผลความจาเป็นอย่างยิ่งให้ชี้แจงสาเหตุการลาออกเพื่อพิจารณาเป็นการเฉพาะราย
ข้อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบการขอลาออกของพนักงานจ้างตามภารกิจดังกล่าวแล้ว
เป็นไปโดยความสมัครใจและมีเหตุผลความจาเป็นจริง จึงเห็นควรให้ลาออกได้ตั้งแต่วันที่
ขอลาออก
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เสนอ

๑๕
ระเบียบวาระที่ 4.5
ประธาน
เลขานุการ

เรื่อง การจ้างพนักงานจ้างตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ให้เลขานุการ ชี้แจง
ด้วยเทศบาลรายงานขอความเห็นชอบ ดังนี้
1. การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (กรณีจ้างครั้งแรก)
1.1 เทศบาลตาบลบางคล้า
จานวน 2 ราย
1.2 เทศบาลตาบลวังเย็น
จานวน 1 ราย
2. การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
2.1 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
จานวน 52 ราย
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายวาระ
ข้อกฎหมาย
1. ประกาศ ก.ท.จ.ฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558
ข้อ ๖ การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของพนักงานจ้าง
ตามข้อ ๕ ให้เป็นไปดังนี้
(๑) พนักงานจ้างตามภารกิจ ให้ใช้ลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งของพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม เว้นแต่พนักงานจ้างที่เป็น
งานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็น
การเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่า
กว่า ๕ ปี
ข้อ 9 การจ้างพนักงานจ้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลก่อน จึงทาสัญญาจ้างได้ โดยพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษให้ทาสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี สาหรับพนักงานจ้างทั่วไปให้ทาสัญญาจ้างไม่เกิน
คราวละหนึ่งปีหรือตามโครงการที่มีการกาหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้....
ข้อ 44 กรณีที่จะมีการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ให้เทศบาล ดาเนินการ ดังนี้
(1) เทศบาลจะต้ อ งมี ก รอบอั ต ราก าลั ง ของพนั ก งานจ้ า ง จึ ง จะสามารถ
ดาเนินการต่อสัญญาจ้างได้
(2) เทศบาลจะต้องมีหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนที่แสดงว่านโยบาย แผนงาน
หรือโครงการที่ดาเนินการอยู่นั้น ยังคงมีการดาเนินการต่อและจาเป็นต้ องใช้พนักงานจ้าง
ปฏิบั ติงานต่อ ไป หากเทศบาลไม่ มีแผนงานหรือโครงการที่จาเป็ นต้อ งปฏิ บัติ หรือ ไม่ มี
หลั ก ฐานแสดงโดยชั ด เจน ให้ เ ลิ ก จ้ า งพนั ก งานจ้ า ง แต่ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(3) ให้นาผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้นมาประกอบการ
พิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้าง จะต้องมีผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง 2 ปี ไม่ต่ากว่าระดับ ดี ทั้งนี้ การต่อสัญญาจ้าง
ให้ผู้บังคับบัญชาทาความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งจ้าง โดยจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

๑๖
2. หนังสือสานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.5/ว30 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
ก าหนดกรณี ห ากเทศบาลเสนอเรื่ อ งต่ อ สั ญ ญาจ้ า งให้ ก.ท.จ. หลั ง วั น ที่ 1 ตุ ล าคม
แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าพนักงานจ้างผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องมาโดยตลอด ถึงแม้ว่าสัญญา
จ้ า งจะสิ้ น สุ ด ลงก็ต าม ซึ่ งเป็ น ขั้ น ตอนทางธุร การ ให้ พิ จ ารณาต่ อ สั ญญาจ้ า งตั้ง แต่ วั น ที่
1 ตุ ล าคม เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรา 581 ของประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549)
3. หนังสือสานักงาน ก.จ. และ ก.ท. ที่ มท 0809.5/ว123 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553
กาหนดข้ อ ยกเว้ น การต่ อ สั ญ ญาจ้ า งในปี แ รกที่ มี ก ารจ้ า งให้ พิ จ ารณาผลการปฏิ บั ติ ง าน
เฉลี่ยย้อนหลัง 1 ปี ไม่ต่ากว่าระดับดี จะต้องเสนอเรื่องต่อสัญญาจ้างผู้นั้นให้ ก.ท.จ.พิจารณา
เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์
โดยพิจารณาถึงข้อเท็จจริงตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา
ในการต่อสัญญาจ้างต่อไป

มติที่ประชุม

ข้อพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ ต รวจสอบแล้ ว เห็ น ว่ า การด าเนิ น การขอจ้ า งพนั ก งานจ้ า ง
และการต่อสัญญาจ้างเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กาหนดและผู้ที่เทศบาลจะจ้างมีคุณสมบัติครบถ้วนจึงเห็นควรให้เทศบาลจ้างได้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4.6
ประธาน
เลขานุการ

๑๗
เรื่อง การประเมินพนักงานจ้างทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
ให้เลขานุการ ชี้แจง
1. เทศบาลตาบลบ้านซ่อง อาเภอพนมสารคาม ได้รายงานขอความเห็นชอบ
การประเมินพนักงานจ้างทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ราย
- นายทรงศักดิ์ เนื่องวรรณะ ตาแหน่ง คนงานประจารถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป)
เพื่อคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง คนงานประจารถขยะ (พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ)
๒. เทศบาลตาบลบางวัวคณารักษ์ อาเภอบางคล้า ได้รายงานขอความเห็นชอบ
การประเมินพนักงานจ้างทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จานวน
2 ราย ดังนี้
๒.๑ นางเพ็ญ พัฒนาภรณ์ ต าแหน่ง แม่ครัว (พนักงานจ้างทั่วไป) เพื่อคัดเลื อก
ให้ดารงตาแหน่ง แม่ครัว (พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ)
๒.๒ นางสาวสิ ทธิ แดงแขก ตาแหน่ ง แม่ครัว (พนักงานจ้างทั่วไป) เพื่อคัดเลื อก
ให้ดารงตาแหน่ง แม่ครัว (พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายวาระ
ข้อระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๗๗ ลงวันที่
๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ แจ้งมติ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เห็นชอบกาหนดให้ลักษณะงานของ
พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป จ านวน ๑๘ ต าแหน่ ง สามารถก าหนดเป็ น ต าแหน่ ง พนั ก งานจ้ า ง
ตามภารกิ จ (ผู้ มี ทั ก ษะ) ได้ หากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เห็ น ว่ า เป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถและทักษะในงานที่จ ะปฏิบัติ มาแล้ ว ไม่ ต่ากว่า ๕ ปี โดยมีห นั งสื อรับ รอง
การทางานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติจากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิมแล้ว และเป็นผู้ที่
เคยเป็น ลู กจ้างชั่ว คราวเดิม หรือเป็นพนักงานจ้างเดิม องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น นั้น
อาจพิจารณาคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลดังกล่าวเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ได้
ข้อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้ตรวจสอบแล้วปรากฎว่า เทศบาลตาบลบ้านซ่องและเทศบาล
ตาบลบางวัวคณารักษ์มีตาแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ว่างกาหนดรับรองไว้แล้ว
ในแผนอัตรากาลัง ๓ ปี และได้ ดาเนินการประเมินบุคคลเป็นไปตามมติที่ ก.ท.กาหนด
ดังนั้น จึงควรเห็นชอบการประเมินพนักงานจ้างทั่วไปเพื่อคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ดังกล่าวได้ตามที่เทศบาลเสนอ

มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบตามที่เสนอ

๑๘
ระเบียบวาระที่ 4.7
ประธาน
เลขานุการ

เรื่อง ขอความเห็นชอบการใช้อานาจปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ให้เลขานุการ ชี้แจง
เทศบาลต าบลพิม พา อ าเภอบางปะกง โดยปลัด เทศบาลปฎิบ ัต ิห น้า ที่
นายกเทศมนตรี ตาบลพิมพาขอความเห็ นชอบการใช้อานาจหน้าที่ของผู้ บริห ารท้องถิ่น
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 85 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
เพื่อขอกาหนดตาแหน่ งนิติกร ปฏิ บัติการ/ช านาญการเพิ่มใหม่ในแผนอัตรากาลั ง 3 ปี
ประจาปีงบประมาณ 2561-2563
ข้อระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 85 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ข้อ 11 ในกรณี
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นครบวาระหรือว่างลง ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้การบริหารงานบุคคลเรื่องใด
เป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ปลั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะท าหน้ า ที่
ตามวรรคหนึ่งได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด คณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลหรื อ คณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบล
แล้วแต่กรณีก่อน
ข้อพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารพิ จ ารณาแล้ ว ควรเห็ น ชอบให้ ป ลั ด เทศบาลปฎิ บั ติ ห น้ า ที่
นายกเทศมนตรีตาบลพิมพาใช้อานาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ในการขอกาหนดตาแหน่ง
นิ ติ ก ร ปฏิ บั ติ ก าร/ช านาญการ เพื่ อ ส่ ง เรื่ อ งให้ ค ณะอนุ ก รรมการก าหนดต าแหน่ ง และ
ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งฯ ทาความเห็นเสนอ ก.ท.จ.พิจารณา
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4.8

ประธาน
เลขานุการ

๑๙
เรื่อง ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ร าชการเพื่ อ ก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเ ศษอัน มีลักษณะเป็น เงินรางวัลประจาปี
ส าหรั บ พนั ก งานเทศบาล ลู ก จ้ า ง และพนั ก งานจ้ า งของเทศบา ล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
ให้เลขานุการ ชี้แจง
ข้อเท็จจริง
1. เทศบาล จานวน 5 แห่ ง ได้ ร ายงานการดาเนิน การประเมิ นผลการปฏิ บั ติ
ราชการตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเป็น ระยะเวลา
12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) เพื่อเสนอต่อ ก.ท.จ. พิจารณาตาม
ประกาศ ก.ท.จ.ฉะเชิ งเทรา เรื่ อง ก าหนดหลั กเกณฑ์ เงื่อ นไข และวิ ธีก ารก าหนดเงิ น
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีสาหรับ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558
2. ก.ท.จ.ฉะเชิงเทรา ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
มีมติเห็ นชอบแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการประเมินประสิ ทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการเพื่อกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี ส าหรั บ พนั ก งานเทศบาล ลู ก จ้ า ง และพนั ก งานจ้ า งของเทศบาล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อทาหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลฯ และรายงานผลการประเมินให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกอบด้วย
1. นางสาวพริ้มเพรา เสงี่ยมเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานอนุกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีไพรัตน์ สินเจริญ ปลัดเทศบาลตาบลบางขนาก เป็นอนุกรรมการ
3. คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นอนุกรรมการ
4. ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา เป็นอนุกรรมการ
5. ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทราหรือผู้แทน
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ประกาศ/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
ประกาศ ก.ท.จ.ฉะเชิงเทรา เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกาหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีสาหรับ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558
1. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับการประเมิน
ฯลฯ
1.3 ขั้นตอนและวิธีการประเมิน
ฯลฯ
(3) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
มีคะแนนทั้งหมด จานวน 100 คะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1) ส่ ว นที่ 1 การประเมินประสิ ทธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลการปฏิบั ติ
ราชการตามตัวชี้วัด จานวน 90 คะแนน แบ่งเป็น
- มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล
คะแนน 30 คะแนน
- มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
คะแนน 25 คะแนน
- มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพ
คะแนน 15 คะแนน
- มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร
คะแนน 20 คะแนน

๒๐
2) ส่วนที่ 2 คะแนนสัดส่วนของผลคะแนนการประเมินมาตรฐานใน
การปฏิบัติราชการ (Core Team) ของทุกด้านรวมกัน คะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยให้ได้รับ
คะแนนประเมินตามสัดส่วน ดังนี้
ผลคะแนนประเมินการบริหารจัดการที่ดี
มากกว่า 80 คะแนนขึ้นไป
มากกว่า 75 – 80 คะแนน
มากกว่า 70 – 75 คะแนน
มากกว่า 65 – 70 คะแนน
ตั้งแต่ 60 – 65 คะแนน
ต่ากว่า 60 คะแนน

คะแนนที่ได้
10
8
6
4
2
0

(4) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
1) ให้เทศบาลดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแบบ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ร าชการเป็ น ระยะเวลา 12 เดื อ น
โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณที่ขอรับการประเมินเป็นต้นไป
2) ให้เทศบาลจัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามบัญชีรายชื่อ
สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกาหนด เพื่อดาเนินการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการตามมิติที่ 2 และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจให้กับพนักงานเทศบาล
3) ให้เทศบาลดาเนินการจัดทาแบบแสดงค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน
ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นในปีที่ขอรับ การประเมิน เสนอคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เพื่อให้คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ที่แต่งตั้งไปทาการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4) ให้อนุกรรมการประเมินออกตรวจและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการพร้อมรายงานผลการตรวจประเมิน และเสนอผลการประเมินต่อ คณะกรรมการ
พนั ก งานเทศบาลเพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
2. การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงิน
(1) เทศบาลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีผลการประเมินตั้งแต่ระดับคะแนน
75 คะแนนขึ้นไป จึงมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ฯลฯ
2.2 อัตราการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(1) การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แบ่งเกณฑ์ตามช่วง
คะแนน ดังนี้

๒๑
ผลคะแนนประเมิน
ตั้งแต่ 75 คะแนน
แต่ไม่ถึง 85 คะแนน
ตั้งแต่ 85 คะแนน
แต่ไม่ถึง 95 คะแนน
ตั้งแต่ 95 คะแนนขึ้นไป

อัตราการจ่าย
ไม่เกิน 0.5 เท่าของอัตราเงินเดือน
หรือค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
ไม่เกิน 1 เท่าของอัตราเงินเดือน
หรือค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
ไม่เกิน 1.5 เท่าของอัตราเงินเดือน
หรือค่าจ้างหรือค่าตอบแทน

ข้อพิจารณา
คณะอนุ ก รรมการประเมิ น ฯ ได้ อ อกตรวจประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ตามที่เทศบาลเสนอแล้ว เมื่อวันที่ 12 และ 13 ธันวาคม 2560 โดยเทศบาลทั้ง 5 แห่ง
มีคุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นและ “ผ่ า นการประเมิ น ” ตั้ง แต่ ร ะดั บ คะแนน 75 คะแนนขึ้ น ไป
ที่สมควรมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปีสาหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 รายละเอียดตามตารางคะแนนในแต่ละตัวชี้วัดแนบท้ายวาระ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เสนอ

๒๒
ระเบียบวาระที่ 4.9
ประธาน
เลขานุกร

เรื่อง ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้าราชการ
พนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็น พ.ศ. 2560
ให้เลขานุการ ชี้แจง
สานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งว่า ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้ประกาศมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็น ตามคาสั่ง
หั ว หน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่ อนการปฏิรูปการ
บริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูป
การบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ มี ม าตรฐานและเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประธาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ลงนามในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และ
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 8/2560 ข้อ 5 กาหนดให้มาตรฐาน
ทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดขึ้นเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งนี้ให้มีผลใช้
บังคับโดยตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่รวมกรุงเทพมหานคร โดยมาตรฐาน
ทั่ว ไปที่ ก.ท. ก าหนด มีส าระส าคัญ ส่ ว นหนึ่ง ได้ กาหนดให้ มีค ณะอนุ ก รรมการการโอน
พนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็น ระดับจังหวัด จานวนห้าคน ประกอบด้วย
(1) รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ที่ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ในฐานะประธาน ก.ท.จ.
มอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ
(2) บุ ค คลซึ่ ง ก.ท.จ. คั ด เลื อ กจากผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถด้ า นกฎหมาย
จานวนหนึ่งคน และด้านรัฐศาสตร์หรือการบริหารราชการแผ่นดินจานวนหนึ่งคน
(3) หัวหน้ าส่วนราชการประจาจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธาน ก.ท.จ.
มอบหมาย จานวนหนึ่งคน
(4) ท้องถิ่นจังหวัด
ให้ประธาน ก.ท.จ. แต่งตั้งข้ าราชการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
ได้อีกจานวนไม่เกินสองคน
อนุ ก รรมการที่ ก.ท.จ. คั ด เลื อ ก ตาม (2) มิ ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ ง จากผู้ ด ารงต าแหน่ ง ใดๆ
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด และให้มีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายวาระ
ข้อพิจารณา
ฝ่ ายเลขานุ การพิ จารณาแล้ ว เพื่ อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานทั่ ว ไปที่ ก.ท. ก าหนด
จึ ง เห็ น ควรพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถด้ า นกฎหมายจ านวน 1 คน
และด้ านรั ฐศาสตร์ หรื อการบริ หารราชการแผ่ นดิ นจ านวน 1 คน เป็ นคณะอนุ กรรมการ
การโอนพนั กงานเทศบาลกรณี ที่ มี เหตุ ผลความจ าเป็ น ระดั บจั งหวั ด ตามองค์ ประกอบ
ข้ อ 7 (2) เพื่ อเสนอผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดฉะเชิ งเทราในฐานประธาน ก.ท.จ. มี ประกาศ
แต่งตั้งต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

๒๓
เห็นชอบพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นคณะอนุกรรมการการโอนพนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุผล
ความจาเป็น ระดับจังหวัด ตามองค์ประกอบ ข้อ 7 (2) ดังนี้
1. นายพิชัย อุส าเสถียร ข้าราชการบานาญ อดีตนิติกรชานาญการ สานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย
2. นายมานิตย์ สรวมประคา ข้าราชการบานาญ อดีตปลัดเทศบาลตาบลคลองแสนแสบ
ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านรัฐศาสตร์หรือการบริหารราชการแผ่นดิน

๒๔
ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่อง การกาหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนในการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรั บเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีสาหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประธาน
ให้เลขานุการ ฯ ชี้แจง
เลขานุการ
เรื่องเดิม
1. คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการประชุมครั้งที่ 10/2560
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 มีมติ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่ว มระหว่างคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลและเทศบาลเพื่อกาหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนในการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีสาหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการประเมินในมิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผ ล
การปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 6 ผลสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒ นาจังหวัดในแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิ ทธิผ ลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล ดังนี้
1. นายพเยาว์ บุญสร้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานอนุกรรมการ
2. พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นอนุกรรมการ
3. นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตาบลพนมสารคาม เป็นอนุกรรมการ
4. ว่าที่พันตรีไพรัตน์ สินเจริญ ปลัดเทศบาลตาบลบางขนาก เป็นอนุกรรมการ
5. ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
2. คณะอนุกรรมการร่วมระหว่างคณะกรรมการพนักงานเทศบาลและเทศบาลฯ
ในการประชุม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 มีมติเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จั ง หวั ดฉะเชิง เทรา พิ จารณาตั ว ชี้ วัด ค่ าเป้ า หมาย และระดั บ คะแนนที่ ใ ช้ วัด ผลส าเร็ จ
ตามมิติที่ 1 มิติด้านประสิ ทธิผ ลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 6 ผลส าเร็จของโครงการ/
กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ดังนี้
 ผลสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
1 คะแนน
 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
1 คะแนน
 ประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับจากโครงการ/
กิจกรรมที่นาเสนอตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
1 คะแนน
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมรับผิดชอบในการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
1 คะแนน
 การประเมินผลสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่เชื่อถือได้
ตามหลักวิชาการโดยสถาบันการศึกษา
1 คะแนน

๒๕
ข้อเท็จจริง
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการประชุมครั้งที่ 11/2560
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 มีมติเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาทบทวน
ตั ว ชี้ วั ด ค่ า เป้ า หมาย และระดั บ คะแนนของหั ว ข้ อ “ประโยชน์ ที่ ป ระชาชนในพื้ น ที่
จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรมที่นาเสนอ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป” ขอให้มีการกาหนด
รายละเอี ย ดวิ ธี ก ารวั ด คะแนนในตั ว ชี้ วั ด ให้ ชั ด เจนด้ ว ย ตามข้ อ แนะน าของที่ ป ระชุ ม
แล้วเสนอ ก.ท.จ.ฉะเชิงเทรา อีกครั้งในเดือนธันวาคม 2560
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
1. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา เรื่ อ ง ก าหนด
หลั กเกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธี การกาหนดเงิ นประโยชน์ต อบแทนอื่น เป็ นกรณีพิ เศษอั น มี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีสาหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558
ลงวันที่ 1 เมษายน 2558
1.3 ขั้นตอนและวิธีการประเมิน
(1) การยื่นเสนอขอรับการประเมิน
1) ให้ เทศบาลยื่ นเสนอขอรั บการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
การปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษต่อคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลภายในเดือนกันยายนของทุกปี
ในกรณีที่มีเหตุอันไม่อาจคาดหมายจนไม่สามารถยื่นเสนอขอรับการประเมินได้ภายในระยะเวลา
ที่กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็นผู้พิจารณากาหนดระยะเวลาในการยื่นตามที่เห็นสมควร
2) ให้ เทศบาลเสนอโครงการ/กิ จกรรม ที่ สอดคล้ องกั บนโยบายหรื อ
ยุ ทธศาสตร์ ของจั งหวัด จานวน 1 โครงการ ตามมติด้ านประสิ ทธิผ ลการปฏิบัติ ราชการ
ตัวชี้วัดที่ 6 และโครงการ/กิจกรรมดีเด่นหรือมีความสาคัญ จานวน 1 โครงการ ตามมติด้าน
คุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 4 ต่อคณะกรรมการพนักงาเทศบาล
ทั้ง นี้ ให้ ค ณะกรรมการพนัก งานเทศบาล และเทศบาลร่ ว มกั น พิ จ ารณาก าหนด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนเพื่อใช้ในการประเมิน
2. แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ เกณฑ์ประเมิน
มิ ติ ที่ 1 มิ ติ ด้ า นประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ร าชการ ตั ว ชี้ วั ด ที่ 6 ผลส าเร็ จ
ของโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอโครงการ/กิจกรรม จานวน 1 โครงการ ภายในเดือนกันยายน
ทุกปีต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณา ซึ่งโครงการที่เสนอต้องมีความสอดคล้อง
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด พร้อมทั้งกาหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนน
โดยกาหนดค่าคะแนนไม่เกิน 5 คะแนน

๒๖
ข้อพิจารณา
คณะอนุกรรมการร่วมระหว่างคณะกรรมการพนักงานเทศบาลและเทศบาลฯ ในการ
ประชุมเมื่อวัน ที่ 19 ธันวาคม 2560 ได้ พิจารณาแล้ ว มีความเห็ น ควรทบทวนตัว ชี้วั ด
ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนของโครงการ/กิจกรรมตามมิติที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 6 เป็นดังนี้
 ผลสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
1 คะแนน
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ตามกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2 คะแนน
การประเมินผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
ต่อผลสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามหลักวิชาการ
โดยสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
2 คะแนน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนของโครงการ/กิจกรรมตามมิติที่ 1 ตัวชี้วัด
ที่ 6 เป็นดังนี้
 ผลสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
1 คะแนน
การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ตามกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
1 คะแนน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ตามกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
1 คะแนน
การประเมินผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
2 คะแนน
ต่อผลสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามหลักวิชาการ
โดยสถาบันการศึกษา (ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไปได้
2 คะแนน , ตั้งแต่ร้อยละ 80 ถึง 89 ได้ 1 คะแนน)

ระเบียบวาระที่ 4.11
ประธาน
เลขานุการ
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เรื่อง ขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานเทศบาลตาแหน่งบริหารกรณีมีภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลเกินร้อยละ 35
ให้เลขานุการ ฯ ชี้แจง
เรื่องเดิม
ก.ท.จ.ฉะเชิงเทรา ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560
และครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 มีมติไม่เห็นชอบตามที่เทศบาลตาบล
บางน้ าเปรี้ ยวเสนอขอให้ พิจารณาเหตุผลความจาเป็นในการรับโอนนางวรรณา ภู่ระหงษ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เทศบาลตาบลศาลาแดง
มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการกองคลังที่ว่าง กรณีมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
เกินร้อยละ 35 เนื่องจากเหตุผลความจาเป็นยังไม่เพียงพอแก่ก ารพิ จ ารณา ซึ่ ง ต้ อ งห้ า ม
ตามมาตรการชะลอการสรรหาตาแหน่ ง สายงานผู้ บ ริ ห ารที่ว่างตามหนังสือสานักงาน
ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว55 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2559 และหนังสือสานักงาน ก.ท.
ที่ มท 0809.2/ว93 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559
ข้อเท็จจริง
เทศบาลตาบลบางน้าเปรี้ยว แจ้งว่า ตามที่ ก.ท.จ.ฉะเชิงเทรา ในการประชุมครั้ง ที่
10/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ได้ มีมติไม่เห็ นชอบรับโอนนางวรรณา ภู่ระหงษ์
ตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง สังกัดเทศบาลตาบลศาลาแดง มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
กองคลั ง ที่ ว่ า ง นั้ น เนื่ อ งจากตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด
มท 0809.2/ว1667 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ได้แจ้งแนวทางการสรรหาตาแหน่ง
สายงานผู้ บ ริ ห ารที่ ว่ า งตามค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 8/2560
กรณีเทศบาลประสงค์จะดาเนินการด้วยวิธีการโอนข้าราชการท้องถิ่นประเภทเดียวกันหรือ
การรั บ โอนข้ าราชการประเภทอื่น ในต าแหน่งและระดับ เดีย วกัน กับต าแหน่งที่ ว่าง นั้ น
เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่นที่สามารถดาเนินการได้ภายในกาหนดระยะเวลา 150 วัน
นับ ตั้งแต่วัน ที่ 28 กรกฎาคม 2560 ในการดาเนินการสรรหาผู้ มาดารงตาแหน่งที่ว่าง
ขอให้พิจารณาตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ
40 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 และฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามมาตรา
35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด
ดังนั้น เทศบาลตาบลบางน้าเปรี้ยว จึงขอให้ ก.ท.จ.ฉะเชิงเทราได้โปรดพิจารณาในเหตุผล
ความจาเป็นในการรับโอน เนื่องจากกองคลังเทศบาลตาบลบางน้าเปรี้ยวขาดแคลนบุคลากร
ในการปฏิบัติงานทาให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ อีกทั้งผู้ขอโอนย้ายได้ทาเรื่องขอโอนย้าย
มาเป็นระยะเวลานานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาประกอบกับในขณะนี้ ผู้ขอโอนย้าย
มีปั ญหาความขัดแย้งกั บผู้บริหารเดิมจนไม่ สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้ง นี้
เทศบาลต าบลบางน้ าเปรี้ ย วได้ ต รวจสอบภาระค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการบริ ห ารงาน บุ ค คล
ในปีที่ผ่านมาและในปีปัจจุบันแล้ว มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 36.00
ข้อระเบียบ
1. หนังสือสานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว55 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2559
แจ้งซักซ้อมแนวทางการสรรหาตาแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดังนี้
1.1 เมื่ อ จะด าเนิ น การสรรหาต าแหน่ ง สายงานผู้ บ ริ ห ารที่ ว่ า งให้ เ ทศบาล
ตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
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ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันเฉลี่ยไม่เกิน
ร้อยละ 35 โดยใช้แนวทางการคานวณตามหนังสือสานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว77
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงตาแหน่งสายงานผู้บริหารระดับ
ต้น ระดับกลาง และระดับสูง
1.2 กรณี ภ าระค่ า ใช้ จ่ า ยตามข้ อ 1.1 ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 35 ให้ ด าเนิ น การ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการคัดเลือกและสอบคัดเลือก
1.3 กรณีภาระค่าใช้จ่ายตามข้อ 1.1 เกินร้อยละ 35 ให้ชะลอการสรรหาแล้ว
รายงาน ก.ท.จ. พร้อมมาตรการปรับลด หรือควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้ชัดเจน ทั้งนี้ เทศบาลจะดาเนินการสรรหาตาแหน่งสายงานผู้บริหารได้ ก็ต่อเมื่อ
ก.ท.จ. พิจารณาเหตุผลความจาเป็นและแจ้งให้เทศบาลดาเนินการสรรหาต่อไปได้เท่านั้น
2. หนังสือสานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 93 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559
ก.ท. มีมติแจ้งแนวทางปฏิบัติในการสรรหาตาแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเพิ่มเติม ดังนี้
2.1 การสรรหาตาแหน่งสายงานผู้บริหารนั้นหมายถึง วิธีการสรรหาตามข้อ 20
แห่ ง ประกาศ ก.ท. เรื่อ ง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ ยวกั บ หลั ก เกณฑ์ และเงื่ อนไขการคั ด เลื อ ก
การบรรจุ และแต่งตั้ง การย้า ย การโอน การรับโอน การเลื่ อนระดับ และการเลื่ อนขั้ น
เงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2550 ฉบับลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ได้แก่
การโอน การรั บ โอน การสอบคั ด เลื อกหรื อ การคั ด เลื อ กเพื่ อ เลื่ อ นระดั บ สู ง ขึ้ น
และการคัดเลือกเพื่อรับโอนมิได้หมายถึงการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกเท่านั้น
2.2 มาตรการการชะลอการสรรหาตาแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามหนังสือ
ที่อ้างถึง ได้คานึ งถึงผลกระทบในภาพรวมที่อ าจเกิด ขึ้นด้ว ยแล้ ว โดยกาหนดให้ ก.ท.จ.
ได้ พิ จ ารณาเหตุ ผ ลความจ าเป็ น และการปรั บ ลดหรื อ ควบคุ ม ภาระค่ า ใช้ จ่ า ย
ด้านการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจน ทั้งนี้ เทศบาลจะดาเนินการสรรหาตาแหน่งสายงาน
ผู้บริหารได้ ก็ต่อเมื่อ ก.ท.จ. พิจารณาเหตุผลความจาเป็นและแจ้งให้เทศบาลดาเนินการ
สรรหาต่อไปได้เท่านั้น
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว 1667 ลงวันที่
22 สิงหาคม 2560 แจ้งว่า ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560
กาหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.)
เข้ามาทาหน้ าที่เกี่ยวกั บการคัดเลือกและการสอบคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่ว น
ท้องถิ่นให้มีมาตราฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของระบบคุณธรรมและ
แจ้ ง ให้ จั ง หวั ด ตรวจสอบและรายงานต าแหน่ ง สายงานผู้ บ ริ ห ารและสายงานผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา นั้น บัดนี้มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตาแหน่ง
สายงานผู้บริหาร มีผลบังคับใช้แล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการสรรหาผู้มาดารงตาแหน่ง
สายงานผู้ บ ริ ห ารที่ว่า งเป็น ไปตามบทบัญญั ติแห่ ง กฎหมาย จึงขอให้ จัง หวัด และองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ ดังนี้
1) เพื่อให้การสรรหาเป็นไปตามข้อ 12 แห่ง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก และการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงาน
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ด ารงต าแหน่ ง สายงานผู้ บ ริ ห าร พ.ศ. 2560 ขอให้ จั ง หวั ด และองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลตาแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ประจาปี 2558-2560 และเป็นตาแหน่งว่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการสรรหา
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ตาแหน่งสายงานผู้บริหาร โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดาเนินการสรรหา
ผู้มาดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างโดย 2 วิธี ดังนี้
1.1) กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
และเมือ งพั ทยาประสงค์จ ะด าเนิ น การด้ ว ยวิ ธี ก ารโอนข้ า ราชการส่ ว นท้ องถิ่ น ประเภท
เดียวกันหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นในตาแหน่งและระดับเดียวกันกับตาแหน่ง
ที่ว่างนั้น เป็อานาจของผู้บริหารท้องถิ่นที่สามารถดาเนินการได้ภายในกาหนดระยะเวลา
150 วัน นับตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
1.2) กรณี ที่ ไ ม่ ด าเนิ น การสรรหาตาม (1) การสรรหาต าแหน่ ง สายงาน
ผู้บริหารเป็นอานาจของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต.) ในการดาเนินการสรรหาผู้มาดารงตาแห่งสายงานผู้บริหารที่ว่างนั้น ซึ่งเป็นไป
โดยผลของคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560
2) ในการด าเนิ น การสรรหาผู้ ม าด ารงต าแหน่ ง สายงานผู้ บ ริ ห ารที่ ว่ า ง
ขอให้พิจารณาตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลจะต้องไม่เกินร้อยละ 40
ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 และฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามมาตรา 35
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด
ฯลฯ
4. หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว89 ลงวั น ที่
6 กันยายน 2560 แจ้งมติ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560
กรณี ย กเว้ น แนวทางการสรรหาต าแหน่ ง สายงานผู้ บ ริ ห ารที่ ว่ า งให้ เ ทศบาลตรวจสอบ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 ไม่เกินร้อยละ 35 ว่าการดาเนินการ
สรรหาตาแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาล ได้แก่ ตาแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการหรือที่เรียกชื่ออย่า งอื่น หัวหน้าฝ่าย ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ของ ก.ท. จะต้องมี
การด าเนิ น การส ารวจต าแหน่ งที่ ว่า งให้ ค รบถ้ ว นถูก ต้อ ง ซึ่ง การสรรหาดั งกล่ า วจะต้ อ ง
ดาเนินการพ้อมกับ อบจ. และ อบต. แต่ อบจ. และ อบต. มิได้กาหนดเงื่อนไขการตรวจ
ภาระค่าใช้จ่ ายด้านการบริห ารงานบุคคลในปีที่ผ่ านมาและปีปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 35
แต่อย่างใด
เพื่อให้ การสารวจข้อมูล ตาแหน่งผู้ บริห ารเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ก.ท. มีมติ
ยกเว้นการดาเนินการตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละ 35 เฉพาะกรณีการดาเนินการ
สรรหาตามคาสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 80/2560 แต่ทั้งนี้เทศบาลนั้น
จะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่เกินร้อยละ 40 ตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ข้อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ พิจารณาแล้ว เห็ นว่า ตามที่เทศบาลตาบลบางน้าเปรี้ยวได้ยกเอา
ความตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว1667
ลงวัน ที่ 22 สิงหาคม 2560 ที่กาหนดไว้ว่า ในการดาเนินการสรรหาผู้ มาดารงตาแหน่ง
สายงานผู้บริหารที่ว่าง ขอให้พิจารณาตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
จะต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 และฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ให้เป็นไปตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
อย่ างเคร่ งครั ด นั้ น ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2560

๓๐
ได้มี มติ ย กเว้ น แนวทางการสรรหาตาแหน่ง สายงานผู้ บริ ห ารที่ ว่า งให้ เทศบาลตรวจสอบ
ภาระค่ าใช้ จ่ ายด้ านการบริ หารงานบุ คคลตามมาตรา 35 ไม่ เกิ นร้ อยละ 35 เฉพาะกรณี
การดาเนินการสรรหาตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 80/2560 แต่ทั้งนี้
เทศบาลนั้นจะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่เกินร้อยละ 40 ตามมาตรา
35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ดังนั้น กรณีเทศบาลตาบลบางน้าเปรี้ยว ซึ่งดาเนินการขอรับโอนพนักงานเทศบาล
ตาแหน่ งบริห ารด้วยวิธีปกติ มิใช่ดาเนินการสรรหาตามคาสั่งหั วหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 80/2560 จึงต้องมีการตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 35 ตามหนั ง สื อ ส านัก งาน ก.ท. ที ่ มท 0809.2/ว55 ลงวัน ที่
14 มิถ ุน ายน 2559 และหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว93 ลงวั น ที่
19 สิงหาคม 2559 ด้วย และจากการตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลตาบลบางน้าเปรี้ยวในปีที่ผ่านมาและในปีปัจจุบันแล้วมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
36.00 ซึ่งเกินกว่าที่กาหนด จึงเป็นกรณีที่ไม่อาจรับโอนนางวรรณา ภู่ระหงษ์ มาดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองคลังที่ว่างได้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะได้แจ้งเทศบาลตาบลบางน้าเปรี้ยว
ถือปฏิบัติโดยเครงครัดต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เสนอ

๓๑
ระเบียบวาระที่ 4.12
ประธาน
เลขานุการ

เรื่อง การแต่งตั้งเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการทางวินัย
และการให้ออกจากราชการ แทนตาแหน่งที่ว่าง
ให้เลขานุการ ชี้แจง
เรื่องเดิม
ก.ท.จ.ฉะเชิงเทรา ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ 18 มีนาคม 2559 และฉบับลงวันที่
22 สิงหาคม 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดาเนินการทางวินัยและการให้ออกจาก
ราชการ ประกอบด้วย
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (2)
ประธานอนุกรรมการ
2. นายอาเภอบ้านโพธิ์
อนุกรรมการ
3. นายมาโนช ชูทับทิม
นายก ทต.เทพราช
อนุกรรมการ
4. นายพรชัย เสรีนนทชัย
ปลัด ทต.ท่าสะอ้าน
อนุกรรมการ
5. นายปรีชา เฮ็งสมบูรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
6. นายจตุรงค์ มรกตรังสี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
7. น.ส.จิราภรณ์ พงศ์วัชร์
นิติกรชานาญการ
เลขานุการ
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ข้อเท็จจริง
กรมส่ ง เสริ มการปกครองท้อ งถิ่น ได้มี ค าสั่ งที่ 625/2560 ลงวัน ที่ 4 ธั น วาคม
2560 ย้าย นางสาวจิราภรณ์ พงศ์วัช ร์ ตาแหน่งนิติกรช านาญการ กลุ่ม งานกฎหมาย
ระเบี ย บ และเรื่ อ งร้อ งทุก ข์ ส านัก งานส่ งเสริ ม การปกครองท้อ งถิ่น จั งหวั ดฉะเชิ ง เทรา
ย้ายไปปฎิบัติหน้าที่ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 2
กองกฎหมายและระเบี ย บท้ อ งถิ่ น กรมส่ ง เ สริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ตั้ ง แต่ วั น ที่
12 ธันวาคม 2560 จึ งทาให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการเป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการดาเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ
ข้อระเบียบ/กฎหมาย
1. ประกาศ ก.ท.จ.ฉะเชิ ง เทรา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 11 มกราคม 2559
ข้ อ ๘๕ ในกรณี ค ณะกรรมการสอบสวนที่ แ ต่ ง ตั้ ง ตามข้ อ ๒๖ วรรคหก หรื อ
นายกเทศมนตรี แล้ ว แต่กรณี เห็ นว่าพนักงานเทศบาลผู้ ใดกระทาผิ ดวินัยอย่างร้ายแรง
สมควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ให้นายกเทศมนตรีเสนอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลเพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณา การดาเนินการทางวินัยและ
การให้ อ อกจากราชการซึ่ ง ผู้ นั้ น สั ง กั ด อยู่ พิ จ ารณาท าความเห็ น เสนอ ถ้ า มี เ หตุ อั น ควร
ลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลงโทษต่ากว่าปลดออกจาก
ราชการ และเมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติเป็นประการใด ให้นายกเทศมนตรีสั่ง
หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
ผู้ ใ ดถู กลงโทษปลดออกตามข้อ นี้ ให้ มี สิ ท ธิไ ด้ รั บ บาเหน็ จบ านาญเสมื อ นว่ า ผู้ นั้ น
ลาออกจากราชการ

๓๒
คณะอนุ กรรมการพิจ ารณาการด าเนิ นการทางวิ นัย และการให้ ออกจากราชการ
ตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามข้อ ๙ วรรคสาม ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 และให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลแต่งตั้งจากบุคคล
ดังต่อไปนี้
๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมอบหมายเป็นประธาน
(๒) นายอาเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่
ในจังหวัดจานวนหนึ่งคน
(๓) ผู้แทนเทศบาลในจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยนายกเทศมนตรีจานวนหนึ่งคน และ
พนักงานเทศบาลจานวนหนึ่งคน
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จานวนสองคน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ด้านการบริหารงานบุคคล หรือด้านการดาเนินการทางวินัย
(๕) ข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดจานวนหนึ่งคน
เป็นเลขานุการ
การแต่งตั้ง และการให้ พ้นจากตาแหน่ง ให้ เป็ นไปตามมติ คณะกรรมการพนั กงาน
เทศบาล
ฯลฯ
ข้อพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ 85 ของประกาศ
ก.ท.จ.ฉะเชิ ง เทรา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขในการสอบสวน การลงโทษทางวิ นั ย
พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 11 มกราคม 2559 จึงเห็นควรแต่งตั้ง นายกิติชัย วรรธนะชีพ
ต าแหน่ ง หั ว หน้ า กลุ่ ม งานกฎหมาย ระเบี ย บ และเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาดาเนินการ
ทางวินัยและการให้ออกจากราชการ แทนตาแหน่งที่ว่าง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เสนอ

๓๓
ระเบียบวาระที่ 5
เลขานุการ

เรื่อง อื่น ๆ
- กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
การประชุมครั้งต่อไป ฝ่ายเลขานุการ จะได้นาเรียนประธาน ก.ท.จ.ฉะเชิงเทรา
เพื่อ กาหนดวันประชุม และจะได้แจ้งคณะกรรมการทราบเป็นการล่วงหน้าต่อไป

เลิกประชุมเวลา 11.45 น.
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวพรทิพย์ มงคลวัจน์)
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายกฤษฎา ปัญญาอินทร์)
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

