๑

๒
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย (ก.ท.จ.)
ครั้งที่ 5/๒๕61
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4
ผู้มาประชุม
1.นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ
2.นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี
3.ว่าที่ร้อยตารวจตรีรัชพล วงศ์สวัสดิ์
4.นางสาวสมจิตต์ ศิริวนารังสรรค์
5.นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์
6.นายนพรัตน์ มะโน
7.นายประหยัด เทียนบุญ
8.นางสาวพิไลลักษณ์ อินต๊ะริน
9.นายจิตรกร ศิริพัฒนานุกูลชัย
10.นายชยุต บัวมั่น
11.นายมะนัส อุไรพันธ์
12.นายประเสริฐ จันทร์แยง
13.นายเลิศศักดิ์ ศรีอรุณ
14.นายวิจิตร กบิลพัสดุ์
15.นางมาลี รัตนอุทัยกูล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
ปลัดจังหวัดสุโขทัย
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุโขทัย
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
คลังจังหวัดสุโขทัย
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
ประธานสภาเทศบาลเมืองสวรรคโลก
ประธานสภาเทศบาลตาบลทุ่งเสลี่ยม
นายกเทศมนตรีตาบลลานหอย
ปลัดเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านโตนด
ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.สุโขทัย
ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.สุโขทัย
ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.สุโขทัย
ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.สุโขทัย

ผู้ไม่ได้มาประชุม
1.นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์
2.นายวิชัย เถื่อนถ้า

นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก
ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.สุโขทัย

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายวิสุทธิ์ บุญญสิทธิกุล
2.นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี
3.นายบรรจง ปานเขียว
4.นางวิภารัตน์ ทิพย์ปิ่นวงศ์
5.นางสาวรัศมี ปานเกตุ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

รองนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก
ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย/เลขานุการ ก.ท.จ.สุโขทัย
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น/
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ท.จ.สุโขทัย
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชานาญการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ท.จ.สุโขทัย
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น.

/ระเบียบวาระที่ 1 ...

๓
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานฯ
1.หนังสือที่ส่งถึงประธานคณะกรรมพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย ให้ฝ่ายเลขานุการ เสนอ
ต่อประธานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย ทุกเรื่อง
2.สารวจเรื่องที่ค้างและที่ต้องให้ ก.พิจารณา เช่นเรื่องอุทธรณ์หรือร้องทุกข์
3.หนังสือถึงประธานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย ให้ลงรับทุกเรื่อง
หากส่งกลับให้ทาเป็นหนังสือ
4.เรียงลาดับเรื่องที่จะนาเสนอเข้าที่ประชุมฯ ตามประเภท โดยให้ลาดับก่อนหลังด้วยความ
เป็นธรรม
5.ระเบียบกฎหมาย ให้ฝ่ายเลขานุการจัดทาให้กรรมการทุกท่านให้ครบ เพื่อใช้สาหรับการ
ประชุม หรือหากกรรมการท่านใดจะยืมไปศึกษาก็ได้
6.ในการประชุมแต่ละครั้งขอให้นาเรื่องระเบียบวาระหารือประธานฯ ก่อน
7.ทบทวนเรื่องที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย ได้มีมติมอบหมายอะไร
ไปแล้วบ้าง
8.ในการประชุมมีมติที่ต้องพิจารณาให้ขึ้นโปรแจ๊คเตอร์ และให้นาคอมพิวเตอร์เข้ามาเลย
ถ้าเรื่องสาคัญมีมติและรับร้องรายงานการประชุมกันเลย
9.เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งที่แล้วขอให้มี เช่นเรื่องครั้งที่แล้ว ก.มีมติแล้วได้ดาเนินการอย่างไร
ไปแล้วบ้างให้นามารายงานในที่ประชุม เช่น มติที่เท่าไรเรื่องอะไรได้ดาเนินการแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วตาม
หนังสืออะไร เป็นต้น
มติที่ประชุม
มีมติรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕61 เมื่อวันที่ 25 เมษายน ๒๕61
( จานวน 105 หน้า )
ประธานฯ
-ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุม ก.ท.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 4/๒๕61 เมื่อวันที่
25 เมษายน ๒๕61 ซึ่งได้จัดส่งให้คณะกรรมการตามหนังสือจังหวัดสุโขทัยที่ สท ๐๐2๓.๒/ว 1681 ลงวันที่
2 พฤษภาคม 2561 หากมีกรรมการท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา มีส่วนใดที่ไม่ถูกต้องตามมติที่
ประชุมขอให้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
เลขานุการฯ
เทศบาลในพื้นที่แจ้งขอแก้ไขรายละเอียดรายงานการประชุม ดังนี้
1.เทศบาลตาบลบ้านกล้วย ขอแก้ไขรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่
25 เมษายน2561 ระเบียบวาระเรื่องพิจารณาที่ 4.2 รายงานพนักงานจ้างทั่วไป ราย “นางสาวภิรมย์ ยอดหวัง”
แก้ไขเป็น “นางสาวภิรมยา ยอดหวัง”
จึงนาเสนอเพื่อขอแก้ไขและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติที่ประชุม
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕61
เมื่อวันที่ 25 เมษายน ๒๕61
ระเบียบวาระที่ 3
มติที่ประชุม

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ไม่มี
ที่ประชุมฯ รับทราบ
/ระเบียบวาระ...

๔
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบ
4.1 รายงานการให้พนักงานจ้างประเภททั่วไปพ้นจากราชการ เนื่องจากลาออก
ประธานฯ
ขอเชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียด
เลขานุการฯ
ด้วยเทศบาลในพื้นที่รายงานพนักงานจ้างประเภททั่วไปพ้นจากราชการ เนื่องจากลาออก และเนื่องจากอายุครบ จานวน 2 ราย ดังนี้
ที่
1
2

เทศบาล
ทต.ศรีสาโรง
ทม.สุโขทัยธานี

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

นายฤทธิรงค์ คงเชย
นายศักดิ์ชัย เอี่ยมสาอางค์

คนงานทั่วไป
คนงาน

วันยื่นหนังสือขอลาออก/ วันรับหนังสือขอลาออก/
วันเดือนปีเกิดผู้อายุครบ60 วันที่อายุครบ 60 ปี
18 เม.ย.2561
19 เม.ย.2561
5 พ.ค.2501
4 พ.ค.2501

เหตุผล
ไปประกอบอาชีพอื่น
อายุครบ 60 ปี

มีผล
ตั้งแต่วันที่
1 พ.ค.2561
5 พ.ค.2501

หลักเกณฑ์
ประกาศ ก.ท.จ.สุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗
ฯลฯ
ข้อ ๕๕ ในสัญญาจ้าง พนักงานจ้างผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลโดยอนุโลมฯ
ฯลฯ
1.ประกาศ ก.ท.จ.สุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕8
ข้อ 5 พนักงานเทศบาลออกจากราชการเมื่อ
3.ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือการลาออกมีผลตามข้อ 24
ฯลฯ
วรรคสอง การออกจากราชการตามวรรคหนึ่งให้ทาเป็นคาสั่ง เว้นแต่กรณีตาม (1) และ (2)
วรรคสาม การออกคาสั่งเกี่ยวกับการออกจากราชการตามวรรคสอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก่อน เว้นแต่คาสั่ง
ออกจากราชการ ตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง
ฯลฯ
/ประกาศ...

๕

มติที่ประชุม

2.ประกาศ ก.ท.จ.สุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2547
ข้อ 4 ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
(2)มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อายุไม่เกิน 70 ปี
ฯลฯ
3.ก.ท.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548 มีมติเห็นชอบเป็นหลักการให้เทศบาลดาเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบทุกครั้ง ดังนี้
ฯลฯ
2. การพ้นจากตาแหน่งของพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิม เนื่องจากการลาออกจากการเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมมีมติรับทราบ

/4.2 รายงาน...

๖
4.2 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป
ขอเชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียด
เทศบาลในพื้นที่รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ที่ได้ดาเนินการสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 แห่ง ดังนี้

ประธานฯ
เลขานุการฯ

1.เทศบาลตาบลทุ่งเสลี่ยม อาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จานวน 2 ราย
ที่

เทศบาล

ชื่อ-สกุล

1

ทต.ทุ่งเสลี่ยม

ว่าที่ร้อยตรีหญิงภาวิณี ทะนันใจวิน

2.

ทต.ทุ่งเสลี่ยม

นางสาวพรทิพย์

สินทรัพย์

ประเภท
พนักงานจ้าง
ทั่วไป

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

คนงานทั่วไป

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ค่าตอบแทน/
เดือน(บาท)
9,000

ทั่วไป

ผู้ดูแลเด็ก

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

9,000

หมายเหตุ

รายงานวิธีการสรรหาและรายงานตาแหน่งว่างของพนักงานจ้าง
ที่

ข้อมูลบุคคลขอทาสัญญาจ้าง
ชื่อ-สกุล
ว/ด/ป เกิด
7 ก.พ.2533

วุฒิ
การศึกษา

ตาแหน่ง

ปวส.

คนงานทั่วไป

1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงภาวิณี
ทะนันใจวิน

2

นางสาวพรทิพย์ สินทรัพย์ 10 เม.ย.2529 บริหารธุรกิจ ผู้ดูแลเด็ก
บัณฑิต

ข้อมูลการเลือกสรร/ทาสัญญาจ้าง
วิธีการเลือกสรร
ว/ด/ป
ว/ด/ป
ลาดับที่
(หลักสูตรการเลือกสรร)
ที่ประกาศ
ที่ประกาศ เลือกสรรได้
เลือกสรร
ขึ้นบัญชี
ทดสอบภาคความเหมาะสม
8 ม.ค.61 31 ม.ค.61
2
กับตาแหน่ง(ภาค ค) โดยวิธีสัมภาษณ์
ทดสอบภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่ง(ภาค ค) โดยวิธีสัมภาษณ์

2 เม.ย.61

25 เม.ย.61

1

อัตราค่าจ้าง
ระยะเวลา
การจัดสรร
การจ้าง
งบประมาณ
9,000
2 เม.ย.61
ถึง 30 ก.ย.61
9,000

1 พ.ค.61
ถึง 30 ก.ย.61

/ตรวจสอบ...

๗
ตรวจสอบตาแหน่งว่างและการจัดสรรงบประมาณสาหรับตาแหน่งว่างตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ข้อมูลการกาหนดตาแหน่ง
ที่
1
2

ตาแหน่ง/ระดับ
เลขที่ตาแหน่ง
คนงานทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก

ข้อมูลการสรรหาผูม้ าดารงตาแหน่ง
หลักฐานการสรรหา

ปีงบประมาณที่กาหนด
ตาแหน่ง

มติ ก.จังหวัด
ครั้งที่

สรรหา
ครั้งที่

วิธีการสรรหา

2561
ว่างเมื่อ 9 ก.พ.2561

ครั้งที่ 7/2560
-

ขอใช้บัญชีคนที่ 2
1

รับสมัครเข้ารับการสรรหา
รับสมัครเข้ารับการสรรหา

เลขที่หนังสือส่งหลักฐาน
ลงวันที่
การสรรหา
สท 52301/ ว 29 ลงวันที่ 8 ม.ค.2561
สท 52301/ว473 ลงวันที่ 3 เม.ย.2561

การจัดส่งให้จังหวัด
จัดส่ง ไม่จัดส่ง



การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินเดือน/ค่าจ้าง (ข้อ 1 ข้อ 2 ใส่ข้อมูลของพนักงานครู ข้อ 3 ใส่ข้อมูลเฉพาะกรณีรับโอน/ย้าย/บรรจุแต่งตั้ง)
1. เงินเดือน ค่าจ้าง ประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามแผนอัตรากาลัง ปี 2561 จานวนเงิน 22,836,989 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.42
2. เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งปม.รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561 หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ประโยชน์ตอบแทนอืน่ ตั้งไว้ทุกตาแหน่ง จานวนเงิน 20,349,280 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.88
3. สาหรับตาแหน่งครูได้รับการจัดสรร งบม. จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งปม. พ.ศ......-..... จานวน ..........-...............บาท

ประธาน
ขณะนี้ได้รับแจ้งมีคณะชาวบ้านมาร้องทุกข์ขออนุญาตที่ประชุมซักครู่ออกไปดูแลขอให้ที่ประชุมดาเนินการพิจารณาต่อ
เลขานุการฯ
ขณะนี้ท่านประธานไม่อยู่ในที่ประชุมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 10 ประกอบมาตรา 23 กาหนดว่า
ในการประชุม ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ขอเชิญท่านกรรมการเสนอผู้เป็น
ประธานในการประชุม
โยธาธิการและผังเมืองฯ ขอเสนอท่านหัวหน้าสานักงานจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน
เลขานุการฯ
ขอผู้รับรองด้วยครับ
-มีผู้ยกมือรับรองได้แก่ 1.คลังจังหวัดสุโขทัย 2.นายประเสริฐ จันทร์แยง (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 3.ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
-กรรมการท่านเสนอรายชื่อท่านอื่นเป็นประธานหรือไม่
-ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกหัวหน้าสานักงานจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานดาเนินการประชุมในครั้งนี้ตามระเบียบวาระต่อไป

/หัวหน้า...

๘
หัวหน้า สนง.จ.สท
ผช.เลขานุการฯ
ที่

เชิญฝ่ายเลขานุการชี้แจงรายละเอียดต่อเลยครับ
ผมนายบรรจง ปานเขียว ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ท.จ.สุโขทัย ขออนุญาตเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้
2.เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จานวน 5 ราย ดังนี้
ชื่อ – สกุล

1

นายกฤษฎา

วงศ์กาญจนชุติมา

ประเภท
ตาแหน่ง
พนักงานจ้าง
ทั่วไป
คนงาน ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

วุฒิการศึกษา

ค่าตอบแทน/เดือน(บาท)

หมายเหตุ

2

นายวินัย

คชแก้ว

ทั่วไป

คนงาน กองช่าง

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

9,000

ภาระค่าใช้จ่าย 26.30

3

นายรชานนท์ รอดนุช

ทั่วไป

คนงาน กองช่าง

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

9,000

ภาระค่าใช้จ่าย 26.30

4

นายอุดม

ภู่พัด

ทั่วไป

คนงาน กองช่าง

มัธยมศึกษาปีที่ 3

9,000

ภาระค่าใช้จ่าย 26.30

5

นายสรวิศ

อ้นชาวนา

ทั่วไป

คนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มัธยมศึกษาปีที่ 6

9,000

ภาระค่าใช้จ่าย 26.30

บริหารธุรกิจบัณฑิต

9,000

ภาระค่าใช้จ่าย 26.30

/รายงาน...

๙
รายงานวิธีการสรรหาและรายงานตาแหน่งว่างของพนักงานจ้าง
ข้อมูลบุคคลผู้ทาสัญญาจ้าง
ที่

ชื่อ – สกุล

วัน/เดือน/ปี
เกิด

ข้อมูลการเลือกสรร/ขอทาสัญญาจ้าง
วิธีการเลือกสรร
วัน/เดือน/ปี
วัน/เดือน/ปี ลาดับที่
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่ง
(หลักสูตรการเลือกสรร)
ที่ประกาศ
ประกาศขึ้นบัญชีเลือกสรรได้
เลือกสรร
บริหารธุรกิจบัณฑิต คนงาน 1.ทดสอบภาคความรู้ความสามารถ 17 เม.ย.2561 9 พ.ค.2561
1
เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีสอบปฏิบัติ
2.ทดสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งโดยวิธสี ัมภาษณ์
ปวส.
คนงาน 1.ทดสอบภาคความรู้ความสามารถ 17 เม.ย.2561 9 พ.ค.2561
1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีสอบปฏิบัติ
2.ทดสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งโดยวิธสี ัมภาษณ์

1

นายกฤษฎา
วงศ์กาญจนชุติมา

23 ก.พ.
2533

2

นายวินัย คชแก้ว

31 มี.ค.
2523

3

นายรชานนท์
รอดนุช

30 พ.ค.
2531

ปวส.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คนงาน

4

นายอุดม ภู่พัด

10 พ.ย.
2509

มัธยมศึกษาปีที่ 3

คนงาน

5

นายสรวิศ

4 ต.ค.2511 มัธยมศึกษาปีที่ 6

คนงาน

อ้นชาวนา

1.ทดสอบภาคความรู้ความสามารถ 17 เม.ย.2561 9 พ.ค.2561
เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีสอบปฏิบัติ
2.ทดสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งโดยวิธสี ัมภาษณ์
1.ทดสอบภาคความรู้ความสามารถ 17 เม.ย.2561 9 พ.ค.2561
เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีสอบปฏิบัติ
2.ทดสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งโดยวิธสี ัมภาษณ์
1.ทดสอบภาคความรู้ความสามารถ 17 เม.ย.2561 9 พ.ค.2561
เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีสอบปฏิบัติ
2.ทดสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งโดยวิธสี ัมภาษณ์

2

3

1

อัตรา
ค่าจ้าง

ระยะเวลา
การจ้าง

หมาย
เหตุ

9,000 (คราวละไม่
เกิน 1 ปี)
1 มิ.ย.61 ถึง
30 ก.ย.61
9,000 (คราวละไม่
เกิน 1 ปี)
1 มิ.ย.61 ถึง
30 ก.ย.61
9,000 (คราวละไม่
เกิน 1 ปี)
1 มิ.ย.61 ถึง
30 ก.ย.61
9,000 (คราวละไม่
เกิน 1 ปี)
1 มิ.ย.61 ถึง
30 ก.ย.61
9,000 (คราวละไม่
เกิน 1 ปี)
1 มิ.ย.61 ถึง
30 ก.ย.61

/ตรวจสอบ...

๑๐
ตรวจสอบตาแหน่งว่างและการจัดสรรงบประมาณสาหรับตาแหน่งว่างตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (2561 – 2563)
ที่

ตาแหน่ง/ระดับ
เลขที่ตาแหน่ง

1 คนงาน
ฝ่ายป้องกันและ
รักษาความสงบ
2 คนงาน
กองช่าง

ข้อมูลาการกาหนดตาแหน่ง
ปีงบประมาณ
มติ ก.
ที่กาหนด
จังหวัด
ตาแหน่ง
ครั้งที่
ตาแหน่งว่าง
1/2561
ปีงบประมาณ2561

สรรหา
ครั้งที่
1

ตาแหน่งว่าง
ปีงบประมาณ2561

7/2560

1

3

คนงาน
กองช่าง

ตาแหน่งว่าง
ปีงบประมาณ2561

1/2561

1

4

คนงาน
กองช่าง

7/2560

1

5

คนงาน
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ตาแหน่งว่าง
ปีงบประมาณ2561
*
ตาแหน่งว่าง
ปีงบประมาณ2561

7/2560

1

ข้อมูลการสรรหาผูม้ าดารงตาแหน่ง
แหล่ง งปม.ที่จ่ายเป็นค่าจ้าง
วิธีการสรรหา
หลักฐานการสรรหา
วัน/เดือน/ปี
เลขที่หนังสือนาส่ง การจัดส่งให้จังหวัด กรมส่งเสริมฯ เงินรายได้
ที่ประกาศการสรรหา
ประกาศสรรหา
จัดส่ง ไม่ส่ง
(บาท)
(บาท)
สท52001/ว819

รับสมัครเลือกสรร
17 เม.ย.2561
9,000.ลว.19 เม.ย.2561
(1 มิ.ย.6130ก.ย.61)
สท52001/ว819

รับสมัครเลือกสรร
17 เม.ย.2561
9,000.ลว.19 เม.ย.2561
(1 มิ.ย.6130ก.ย.61)
สท52001/ว819

รับสมัครเลือกสรร
17 เม.ย.2561
9,000.ลว.19 เม.ย.2561
(1 มิ.ย.6130ก.ย.61)
สท52001/ว819

รับสมัครเลือกสรร
17 เม.ย.2561
9,000.ลว.19 เม.ย.2561
(1 มิ.ย.6130ก.ย.61)
สท52001/ว819

รับสมัครเลือกสรร
17 เม.ย.2561
9,000.ลว.19 เม.ย.2561
(1 มิ.ย.6130ก.ย.61)

*ตาแหน่งคนงาน กองช่าง ลาดับที่ 4 ว่างเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากบุคคลทีด่ ารงตาแหน่งอายุครบ 60 ปีบริบรู ณ์ ประกอบกับเทศบาลได้เปิดทาการเลือกสรรพนักงานจ้าง
และได้ขึ้นบัญชีไว้จึงขอใช้บัญชีผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

/หลักเกณฑ์...

๑๑
หลักเกณฑ์
ประกาศ ก.ท.จ.สุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2547
“พนักงานจ้างทั่วไป” หมายความว่า พนักงานจ้างที่มีลักษณะงานเป็นการใช้แรงงานทั่วไปซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน และ
มีระยะเวลาการจ้างในช่วงสั้นๆ ไม่เกิน 1 ปี
ฯลฯ
ข้อ ๙ การจ้างพนักงานจ้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก่อน จึงทาสัญญาได้ โดยพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้ทาเป็นสัญญาจ้าง ไม่เกินคราวละสี่ปี สาหรับพนักงานจ้างทั่วไปให้ทาสัญญาจ้างไม่เกินคราวละหนึ่งปีหรือตามโครงการที่มีกาหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้
โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและความจาเป็นของแต่ละเทศบาล
ฯลฯ
ข้อ 18 ให้เทศบาลดาเนินการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยขน์ของทางราชการ
เป็นสาคัญด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ข้อ 19 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบ ให้กาหนดตาแหน่งใดแล้ว
ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
ฯลฯ
(4)หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่เทศบาลกาหนด
ซึ่งประกอบด้วย
(ก)ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(ข)ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานและ
(ค)คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจาเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
(5)ให้กาหนดคะแนนเต็มของสมรรถนะแต่ละเรื่องได้ตามความจาเป็นและความสอดคล้องกับตาแหน่งงาน ทั้งนี้ สมรรถนะที่จาเป็นมากที่สุดควร
มีน้าหนักของคะแนนเต็มมากที่สุด
(6)วิธีการประเมินสมรรถนะแต่ละเรื่อง ให้เทศบาลเป็นผู้กาหนด โดยสมรรถนะเรื่องหนึ่งสามารถประเมินได้ด้วยวิธีการประเมินหลายวิธีการหรือ
สมรรถนะหลายๆเรื่อง สามารถประเมินได้ด้วยวิธีการประเมินวิธีเดียวกันตามที่เห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะดังกล่าว ได้แก่ การสอบข้อเขียน การ
ทดสอบตัวอย่างงาน การสัมภาษณ์ การทดสอบด้วยสถานการณ์จาลอง การตรวจสอบกับบุคคลที่อ้างอิง หรืออื่นๆ
ฯลฯ
/(7)เกณฑ์...

๑๒
(7)เกณฑ์การตัดสินสาหรับผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ให้เทศบาลกาหนดตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับตาแหน่งงาน
ฯลฯ
มติ ก.ท.จ.สุโขทัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548 มีมติเห็นชอบเป็นหลักการให้เทศบาลในพื้นที่ดาเนินการโดยไม่ต้องขอ
ความเห็นชอบทุกครั้ง ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
ฯลฯ
4.การแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปคนใหม่ให้ดารงตาแหน่งที่ว่าง ในกรณีที่
(ก) ได้ดาเนินการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไปจากผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล
(ข) มีค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงาน ไม่เกินร้อยละ 40 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยให้เทศบาลรายงานการคัดเลือกและคุณสมบัติของพนักงานจ้างทั่วไป
พร้อมทั้งคาสั่ง ตามข้อ 1-4 ให้ ก.ท.จ.พิจารณาตรวจสอบภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ออกคาสั่ง
ฯลฯ
ฝ่ายเลขานุการฯ และคณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมฯ ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ

/4.3…

๑๓
สาหรับวาระที่ 4.3 จะส่งให้เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

/ระเบียบวาระ...

๑๔
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้กลับเข้ามาร่วมประชุม ก.ท.จ.สุโขทัย อีกครั้ง
ประธานฯ
ที่ประชุมดาเนินการต่อตามระเบียบวาระ เชิญฝ่ายเลขานุการฯ
ผช.เลขานุการฯ
5.1 เรื่อง พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามประกาศ ก.ท.เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑
ด้วยสานักงานเลขานุการ ก.ท.จ.สุโขทัย ได้รับแจ้งจากสานักงาน ก.ท.ว่า คณะกรรมการกลาง ก.ท.ในการประชุมครั้งที่ 2/๒๕61 เมื่อวันที่ ๒3 กุมภาพันธ์
๒๕61 มีมติให้ออกประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง(ฉบับที่ 5) พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไป
ตามกฎหมายที่กาหนด จึงขอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ดาเนินการ ดังนี้
๑. จัดทาประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับประกาศ
ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่กาหนด
๒. กรณี ก.ท.จ. ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวมีเนื้อหาเช่นเดียวกับที่ ก.ท. กาหนด ถือว่า ก.ท. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว มีผลให้ประกาศ
ใช้บังคับได้ แต่หากประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแตกต่างจากที่ ก.ท.กาหนด ให้เสนอ ก.ท.พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงประกาศใช้บังคับได้
๓. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบังเกิดผลดี ให้ ก.ท.จ.ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือนี้
๔. กาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง ดังนี้
(๑) กรณีลูกจ้างประจาที่ได้รับอัตราค่าจ้างไม่ถึงขั้นสูงตามกลุ่มบัญชีค่าจ้างตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า–ขั้นสูง ลูกจ้างประจาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แนนบท้ายประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) ให้ได้รับ
ค่าจ้างได้ถึงขั้นสูงของกลุ่มบัญชีค่าจ้างกลุ่มนั้น
(2) กรณีลูกจ้างประจาที่กาหนดให้ได้รับอัตราค่าจ้างถึงขั้นสูงตามกลุ่มบัญชีค่าจ้างตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า – ขั้นสูง ลูกจ้างประจาขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น แนบท้ายประกาศ ก.จ., ก.ท., และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ ยวกับอัตราค่าจ้ างและการให้ ลู กจ้างขององค์กรปกค รองส่ ว นท้อ งถิ่นได้รับค่าจ้า ง
(ฉบับที่4) ให้ได้รับกลุ่มบัญชีค่าจ้างถัดไปจนถึงขั้นสูงตามที่กาหนด แนบท้า ยประกาศ (โดยในการปรับไปให้ได้รับค่าจ้างกลุ่มบัญชีค่าจ้างถัดไปให้เทียบขั้นใกล้เคียงในทางที่สูงกว่าของ
กลุ่มบัญชีค่าจ้างถัดไป)
(3) ในกรณีลูกจ้างประจารายใดต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุให้ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการคานวนบาเหน็จ
ลูกจ้าง ในวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่จะพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ
/(4)ลูกจ้าง...

๑๕
(4) ลูกจ้างประจารายใดได้รับค่าจ้างถึงอัตราค่าจ้างขั้นสูง (ค่าจ้างตัน) ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและ
การให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) แทน ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจา ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง
พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(5) ลูกจ้างประจารายใดได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจา
ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อยู่ในวันที่ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) นี้มีผลใช้บังคับให้นาค่าตอบแทนพิเศษในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑
เมษายน ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ มารวมเป็นค่าจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
กฎหมาย/ระเบียบ/หลักเกณฑ์
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 13 คณะกรรมการข้าราชองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจหน้าที่กาหนดหลักเกณฑ์และดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนั้นในเรื่อง ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
(2)กาหนดจานวนและอัตราตาแหน่ง อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(3)กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย
การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ฯลฯ
วรรคท้าย การดาเนินการตาม (1) ถึง (5) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 14 การกาหนดหลักเกณฑ์และการดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 13 ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอานาจกาหนดให้
สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด ตามมาตรา 17
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการตามมาตรา 13 ให้ประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนั้น และจัดส่งสาเนาให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ
ฯลฯ
/มาตรา 23...

๑๖
มาตรา 23 เทศบาลที่อยู่ในเขตจังหวัดหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลร่วมกันคณะหนึ่งทาหน้าที่บริหารงานบุคคลสาหรับเทศบาลทุกแห่งที่อยู่ในเขต

จังหวัดนั้นฯ
ฯลฯ
วรรคท้าย ให้นาความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 และ มาตรา 15 มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยให้การใช้อานาจหน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
หรือนายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณี
ฯลฯ

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทาร่าง ประกาศ ก.ท.จ.สุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง
(ฉบับที๕่ ) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีสาระเป็นไปตามประกาศ ก.ท.กาหนดทุกประการ รายละเอียดปรากฏตามร่างประกาศที่เสนอมาพร้อมนี้ ซึ่งมีเนื้อหาสาระเป็นไปตามที่ ก.ท.กาหนด
ตามหนังสือ สานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
จึงนาเสนอมาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบจัดทาประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามที่ ก.ท.
กาหนดต่อไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศ ก.ท.จ.สุโขทัย เรื่อง กาหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้มีเนื้อหาสาระเป็นไปตามที่ ก.ท.กาหนดทุกประการ

/5.๒ เรื่อง พิจารณา....

๑๗
5.2 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบให้โอนและรับโอนพนักงานเทศบาล ตาแหน่งประเภทบริหาร ตาแหน่งประเภทอานวยการ รวมถึงตาแหน่ง
บริหารสถานศึกษา
ประธานฯ
ขอเชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียด
เลขานุการฯ
ด้วยเทศบาลในพื้นที่รายงานขอความเห็นชอบให้โอนและรับโอนพนักงานเทศบาล ตาแหน่งประเภทบริหาร และตาแหน่งประเภทอานวยการรวมถึง
ตาแหน่งบริหารสถานศึกษา ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖1 จานวน 2 แห่ง ดังนี้
5.2.2 ขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานเทศบาล จานวน 2 แห่ง 2 ราย ดังนี้
เทศบาล/อปท./ส่วนราชการ/หน่วยงานที่รับโอน
เทศบาล/อปท/ส่วนราชการ/หน่วยงานที่โอน
ที่ เทศบาล/
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ
ตาแหน่ง/วิทยฐานะ/เลขที่ อัตรา ร้อยละ เทศบาล/อปท.
ตาแหน่ง/วิทยฐานะ/
อัตรา
สถานศึกษา
การศึกษา
ตาแหน่ง
เงินเดือน ค่าใช้จ่าย
ที่โอน
เลขที่ตาแหน่ง
เงินเดือน
๑ ทต.ทุ่งหลวง นางสาวนันท์นภัส
ปริญญาตรี
หัวหน้าฝ่าบริหารงานคลัง 24,๙๗๐ 38.59 อบต.ท่าฉนวน หัวหน้าฝ่าพัฒนาและจัดเก็บ 24,๙๗๐
อ.คีรีมาศ
คีรีมาศทอง บัญชี
(นักบริหารงานการคลัง
อ.กงไกรลาศ
รายได้(นักบริหารงานการคลัง
จ.สุโขทัย
ระดับต้น)
จ.สุโขทัย
ระดับต้น)
๖๕-๒-๐4-2102-๐๐2
๖๕-๒-๐4-2102-๐๐2
หมายเหตุ ; เทศบาลตาบลทุ่งหลวงได้ประกาศการสรรหาตาแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 ประกาศลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
เลขหนังสือส่งที่ สท 52401/193 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
ที่
2

เทศบาลที่รับโอน
เทศบาล/
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิการศึกษา ตาแหน่ง/วิทยฐานะ/เลขที่ อัตรา ร้อยละ เทศบาลที่โอน
สถานศึกษา
ตาแหน่ง
เงินเดือน ค่าใช้จ่าย
ป.ตรี
ผู้อานวยการกองช่าง
ทต.บ้านสวน นายมาโนช ทะวัน
34,110 33.05 อบต.ดงเดือย
(นั
ก
บริ
ห
ารงานช่
า
ง
ระดั
บ
ต้
น
)
วิ
ท
ยาศาสตรบั
ณ
ฑิ
ต
อ.เมืองสุโขทัย
อ.กงไกรลาศ
65-2-05-2103-001
เทคโนโลยี
อ
ต
ุ
สาหกรรม
จ.สุโขทัย
จ.สุโขทัย

เทศบาลที่โอน
ตาแหน่ง/วิทยฐานะ/เลขที่
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

อัตรา
เงินเดือน
34,110

65-3-05-2103-001

แขนงเทคโนโลยี
ก่อสร้าง

/แบบรายงาน...

๑๘
แบบรายงานข้อมูลตาแหน่งว่าง ประกอบการพิจารณาขอความเห็นชอบ ก.ท.จ.สุโขทัย เพื่อ รับโอน/ย้าย/บรรจุแต่งตั้ง
ข้อมูลการกาหนดตาแหน่ง
ที่

1

ตาแหน่ง/ระดับ/วิทย
ฐานะ

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง
ระดับต้น)

เลขที่ตาแหน่ง

65-2-05-2103-001

ปีงบประมาณที่
กาหนด
มติ ก.จังหวัด
ตาแหน่ง/
ครั้งที่
ตาแหน่งว่าง
1 มีนาคม
3/2561
2561

ข้อมูลการสรรหาผูม้ าดารงตาแหน่ง
สรรหา
ครั้งที่

วิธีการสรรหา

1

รับโอน

หลักฐานการสรรหา
การจัดส่งให้จังหวัด
เลขที่หนังสือส่งหลักฐาน
ลงวันที่
จัดส่ง ไม่จัดส่ง
การสรรหา
-

-

-



การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินเดือน/ค่าจ้าง (ข้อ 1 ข้อ 2 ใส่ข้อมูลของพนักงานไม่รวมครู ข้อ 3 ใส่ข้อมูลเฉพาะกรณีรับโอน/ย้าย/บรรจุแต่งตั้ง ครู)
1.เงินเดือน ค่าจ้าง ประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามแผนอัตรากาลัง ปี 2561 จานวนเงิน 19,406,880 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.05
2.เทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัติ งปม.รายจ่าย ประจาปี พ.ศ.2561.หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ประโยชน์ตอบแทนอื่น ตั้งไว้ทุกตาแหน่ง จานวนเงิน 19,406,880 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.66
3.สาหรับตาแหน่งครูได้รับจัดสรร งปม.จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี งปม. พ.ศ. .......-............ จานวน ..............-............. บาท

หลักเกณฑ์
ประกาศ ก.ท.จ.สุโขทัย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน
การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐
ฯลฯ
ข้อ ๑๕๒ การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งพนักงานเทศบาลในเทศบาลอีกแห่งหนึ่ง ให้โอนและแต่งตั้งจากพนักงาน
เทศบาลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
ฯลฯ
(๓) ผู้ขอโอน โดยการโอนสับเปลี่ยนตาแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกันระหว่างเทศบาลหรือผู้ขอโอนมาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลตาม
ข้อ ๒๗
(๔) ผู้ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลได้มีมติให้โอนจากเทศบาลหนึ่งไปดารงตาแหน่งในอีกเทศบาลหนึ่งในจังหวัดเดียวกันตาม ข้อ ๒๘ หรือข้อ ๒๙
ฯลฯ
/ประกาศ...

๑๙
ประกาศ ก.ท.จ.สุโขทัย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน
การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐
ฯลฯ
ข้อ ๑๓๙ ในกรณีที่เทศบาลมีตาแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาว่างลงหรือตาแหน่งว่างเนื่องจากการกาหนดขึ้นใหม่ ให้เทศบาลรายงาน
ตาแหน่งว่างนั้นให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่มีตาแหน่งว่างและให้เทศบาลดาเนินการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ว่างภายใน
๖๐ วัน นับแต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลง
ในการดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างตามวรรคหนึ่ง ให้เทศบาลพิจารณาดาเนินการวิธี
ใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ดังต่อไปนี้
(1) รับโอนพนักงานเทศบาลตาแหน่งและระดับเดียวกับตาแหน่งที่ว่างจากเทศบาลอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ที่อยู่ในสายงานนักบริหารใน
ตาแหน่งและระดับเดียวกัน
ฯลฯ
ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 ลงวันที่
27 กรกฎาคม พ.ศ.2560
หมวด 3 การดาเนินการเกี่ยวกับตาแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง
ข้อ 12 เทศบาลที่มีตาแหน่งสายงานผู้บริหารว่างในทุกกรณี ให้รายงานตาแหน่งว่างต่อ ก.ท.จ.ภายในสิบห้าวันนักแต่วันที่ตาแหน่งว่าง เว้นแต่กรณี
เกษียณอายุราชการให้รายงานล่วงหน้าได้ไม่ก่อนหกสิบวันนับแต่วันเกษียณอายุราชการ แล้วให้ดาเนินการ ดังนี้
(1)เทศบาลใดประสงค์จะใช้วิธีการย้าย การโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน การรับโอน ในตาแหน่งและระดับเดียวกัน หรือการโอนลดระดับตาแหน่ง
โดยความสมัครใจ ให้ประกาศวิธีการตามความประสงค์นั้น และต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใจหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ตาแหน่งว่าง หากครบระยะเวลาหนึ่งร้อยห้าสิบวันแล้ว
ไม่สามารถดานเนการให้ได้ผู้มาดารงตาแหน่งแทนได้ ให้เทศบาลประกาศยกเลิกการดาเนินการนั้น แล้วรายงาน ก.ท.จ.ทราบโดยพลัน เว้นแต่มีเหตุผลความจาเป็นให้เทศบาล รายงาน
ก.ทจ.เพื่อขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินหกสิบวัน
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาดาเนินการและไม่ได้ขอขยายระยะเวลา หรือ ก.ท.จ.ไม่เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาหือ ก.ท.จ.เห็นชอบให้ขยายระยะเวลา
แต่ไม่ได้ผู้มาดารงตาแหน่งแทน ให้เทศบาลแจ้ง ก.ท.จ.เพื่อรายงาน ก.ท.ดาเนินการสรรหาต่อไป ในการนี้ เทศบาลและ ก.ท.จ.ต้องจัดทาทะเบียนกากับไว้เป็นหลักฐานและหมายเหตุ
ในแผนอัตรากาลังให้ชัดเจนว่า “อยู่ระหว่างการดาเนินการของ ก.ท.” พร้อมทั้งให้เลขานุการ ก.ท.จ.ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กากับไว้ และให้สงวนตาแหน่งเพื่อแต่งตั้งจากบัญชี
การสรรหาของ ก.ท.เท่านั้น
/(2)นอกจาก...

๒๐
(2)นอกจากกรณีตาม(1) ให้เทศบาลแจ้ง ก.ท.จ.แล้วให้ ก.ท.จ.รวบรวมข้อมูลตาแหน่งว่าง รายงาน ก.ท.ภายในวันที่ยี่สิบข่องเดือน โดยเทศบาลและ ก.ท.จ.
ต้องจัดทาทะเบียนกากับไว้เป็หลักฐานและหมายเหตุในแผนอัตรากาลังให้ชัดเจนว่า “อยู่ระหว่างการดาเนินการของ ก.ท.” พร้อมทั้งให้เลขานุการ ก.ท.จ. ลงลายมือชื่อ
วัน เดือน ปี กากับไว้ และให้สงวนตาแหน่งเพื่อแต่งตั้งจากบัญชีการสรรหาของ ก.ท.เท่านั้น
ฯลฯ
ฝ่ายเลขานุการฯ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระฯ ตรวจสอบคาร้องขอโอนของพนักงานเทศบาลดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่าเป็น
ความประสงค์ของพนักงานเทศบาลผู้ขอโอน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดยินดีให้โอนและหน่วยงานรับโอนยินดีรับโอน สาหรับกรณีการขอขยายเวลาการรับโอน
เทศบาลเมืองสวรรคโลก ซึ่งดาเนินการประสานการโอนก่อนครบ 150 วัน และอยู่ในระหว่างขอความเห็นชอบต่อ ก.ท.จ.สุโขทัย เป็นไปตามเงื่อนไขประกาศ ก.ท.เรื่อง มาตรฐานทั่ว
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 หมวด 3 ข้อ 12 (1) จึงเสนอที่ประชุมขอความ
เห็นชอบให้เทศบาลดังกล่าวข้างต้น รับโอนพนักงานส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างประเภท มาเป็นพนักงานเทศบาลได้ตามเทศบาลร้องขอ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เทศบาลดังกล่าวข้างต้นโอนและรับโอนพนักงานเทศบาลตาแหน่งบริหาร และอานวยการ ได้ตามที่เทศบาลร้องขอ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงไม่เพียงพอจะพิจารณาต้องเพิ่มรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้
1.ให้เพิ่มรายละเอียดว่าตาแหน่งว่างเมื่อใด ได้รายงานตาแหน่งว่างต่อ ก.ท.จ.สุโขทัยหรือไม่ตามหนังสือใด และอยู่ใน 150 วันนับแต่วันที่ที่ตาแหน่งว่างหรือไม่
2.วิธีสรรหาว่าดาเนินการถูกต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่มี
3.กรณีรับโอนมีประกาศรับโอนหรือไม่
4.มีผู้แจ้งความประสงค์กี่ราย มีกระบวนการคัดอย่างไร
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้เทศบาลที่เสนอขอความเห็นชอบรับโอนส่งรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.สุโขทัย ทั้งสี่รายการ

/5.3 เรื่อง...

๒๑
5.3 เรื่อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนและรับโอนพนักงานเทศบาล(ตาแหน่งประเภททั่วไปและตาแหน่งประเภทวิชาการรวมถึงพนักงานครู
ประธานฯ
เชิญฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียด
เลขานุการฯ
ด้วย เทศบาลในพื้นที่รายงานขอความเห็นชอบโอน และรับโอนพนักงานเทศบาล (ตาแหน่งประเภททั่วไป ตาแหน่งประเภทวิชาการ รวมถึงพนักงานครู)
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561 จานวน 3 แห่ง รวม 5 ราย ดังนี้
5.3.1 กรณีให้โอน จานวน 2 แห่ง รวม 4 ราย ดังนี้
เทศบาลที่โอน
เทศบาล/อปท./ส่วนราชการ/หน่วยงานที่รับโอน
ที่ เทศบาล/สถานศึกษา
หมายเหตุ
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิการศึกษา
ตาแหน่ง/
อัตรา
เทศบาล/อปท./
ตาแหน่ง/วิทยฐานะ/
อัตรา
วิทยฐานะ/เลขที่
เงินเดือน
ส่วนราชการ
เลขที่ตาแหน่ง
เงินเดือน
ตาแหน่ง
/หน่วยงานที่รับโอน
1. ทต.กลางดง
นางสุพัตรา
ปริญญาโท
นักจัดการงานทั่วไป 29,110
ทต.เวียงมอก
นักวิเคราะห์นโยบาย 29,110
อ.ทุ่งเสลี่ยม
เมืองหลวง ศิลปศาสตร
ระดับชานาญการ
อ.เถิน จ.ลาปาง
และแผน
จ.สุโขทัย
มหาบัณฑิต
เลขที่ตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 65-2-01-3103-001
52-2-01-3801-001
2 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.นางสาวเนตรดาว ศิลปศาสตรบัณฑิต ครู อันดับ คศ.2
28,590
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
ครู อันดับ
28,590 11 มิ.ย.2561
กองการศึกษา
อ.สวรรคโลก
จ.สุโขทัย

ฮีมินกูล

2.นางเจริญศรี
พรมศรี
3.นายมานพ
จันทะคุณ

(ศศ.บ.) วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ

เลขที่ตาแหน่ง
18122-2

บาท (๑
โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม
เม.ย.2561) อ.เมืองอุตรดิตถ์
(ร.ร.เทศบาลเมืองสวรรคโลก)
จ.อุตรดิตถ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต ครู อันดับ คศ.1
24,290
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
(ศศ.บ.) วิชาเอก
เลขที่ตาแหน่ง
บาท (๑
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
ภาษาอังกฤษ
13708-2
เม.ย.2561) อ.เมืองอุตรดิตถ์
(ร.ร.เทศบาลเมืองสวรรคโลก)
จ.อุตรดิตถ์
การศึกษาบัณฑิต
ครู อันดับ คศ.3
28,810
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
(วิชาเอกคณิตศาสตร์) เลขที่ตาแหน่ง
บาท (๑
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
และการศึกษา
10321-2
เม.ย.2561) อ.เมืองอุตรดิตถ์
(ร.ร.เทศบาลสวรรคโลกประชามหาบัณฑิต
จ.อุตรดิตถ์
สรรค์
)
(วิชาเอกคณิตศาสตร์)

คศ.2
11411–2

๑ เม.ย.2561

ครู อันดับ
คศ.1
11287–2

24,290 11 มิ.ย.2561
๑ เม.ย.2561

ครู อันดับ คศ.3
เลขที่ตาแหน่ง
11335–2

28,810 11 มิ.ย.2561
บาท (๑
เม.ย.
2561)

/5.3.2 กรณีให้โอน...

๒๒
5.3.2 กรณีรับโอน จานวน 1 แห่ง รวม 1 ราย ดังนี้
ที่

เทศบาล

ชื่อ – สกุล

๑ ทม. สวรรคโลก นางสาวเสาวลักษณ์
เป็นอัน

เทศบาลที่รบั โอน
คุณวุฒิการศึกษา
ตาแหน่ง / ระดับ /
อัตรา
เลขที่ตาแหน่ง
เงินเดือน
ปวส. (การจัดการทัว่ ไป) เจ้าพนักงานธุรการ
๑๓,๕๐๐.ปฏิบัติงาน
๖๕-๒-๐๖-๔๑๐๑-๐๐๒

ร้อยละ
ค่าใช้จ่าย
๓๑.๑๕

เทศบาล /
อปท.
ทม.ปรกฟ้า
อ.เกาะจันทร์
จ.ชลบุรี

เทศบาลที่ให้โอน
ตาแหน่ง / ระดับ / เลขที่
ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
๖๕-๒-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑

อัตรา
เงินเดือน
๑๓,๕๐๐.-

แบบรายงานข้อมูลตาแหน่งว่าง ประกอบการพิจารณาขอความเห็นชอบ ก.ท.จ. สุโขทัย เพื่อรับโอน / ย้าย / บรรจุแต่งตั้ง
ที่

ตาแหน่ง / ระดับ /
วิทยฐานะ

๑ เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

เลขที่ตาแหน่ง
๖๕-๒-๐๖-๔๑๐๑-๐๐๒

ข้อมูลการกาหนดตาแหน่ง
ปีงบประมาณ
มติ ก.
ที่กาหนด
จังหวัด
ตาแหน่ง
ครั้งที่
๒๕๖๑
๑๐/๒๕๖๐

ข้อมูลการสรรหาผู้มาดารงตาแหน่ง
สรรหา วิธีการสรรหา เลขที่หนังสือส่งหลักฐาน
ลงวันที่
ครั้งที่
การสรรหา
๑

รับโอน

สท ๕๒๑๐๑/ว ๑๒๘๔

๑๘ เม.ย. ๖๑

การจัดส่งให้จังหวัด
จัดส่ง
ไม่จัดส่ง


-

การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินเดือน/ค่าจ้าง (ข้อ ๑ ข้อ ๒ ใส่ข้อมูลของพนักงานไม่รวมครู ข้อ ๓ ใส่ข้อมูลเฉพาะกรณีรับโอน/ย้าย/บรรจุ/แต่งตั้งครู)
๑. เงินเดือน ค่าจ้าง ประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามแผนอัตรากาลัง ปี ๒๕๖๑ จานวน ๖๗,๐๐๐,๖๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๖
๒. เทศบัญญัติ / ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ประโยชน์ตอบแทนอื่น ตัง้ ไว้ทกุ ตาแหน่ง จานวน ๕๙,๕๔๑,๕๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๕
(ข้อมูลค่าใช้จ่าย ๒ ปี ย้อนหลัง คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๗)
๓. สาหรับตาแหน่งครูได้รบั จัดสรร งบประมาณรายจ่ายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. – จานวน - บาท
๔. พนักงานเทศบาลผู้ดารงตาแหน่งเดิมได้ขอลาออก เนื่องจากรับราชการนาน ทาให้ตาแหน่งว่าง ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน โดยเป็นตาแหน่งที่มีความจาเป็นต้องมีผู้ดูแลรับผิดชอบและปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง บังเกิดผลดีแก่ทางราชการและท้องถิ่น เทศบาลฯได้สอบถามความสมัครใจพนักงานเทศบาลในสังกัดแล้วไม่มีผปู้ ระสงค์ดารงตาแหน่งที่ว่าง ผู้ขอโอนมีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตาแหน่งดังกล่าวซึ่งจะทาให้การปฏิบัตงิ านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บังเกิดผลดีแก่ทางราชการและท้ องถิ่นต่อไป
/หลักเกณฑ์...

๒๓
หลักเกณฑ์
ประกาศ ก.ท.จ.สุโขทัย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐
ฯลฯ
ข้อ ๑๕๒ การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งพนักงานเทศบาลในเทศบาลอีกแห่งหนึ่ง ให้โอนและแต่งตั้งจากพนักงาน
เทศบาลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
ฯลฯ
ผู้ขอโอน โดยการโอนสับเปลี่ยนตาแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกันระหว่างเทศบาลหรือผู้ขอโอนมาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานในเทศบาล
ตามข้อ ๒๗
(๔) ผู้ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลได้มีมติให้โอนจากเทศบาลหนึ่งไปดารงตาแหน่งในอีกเทศบาลหนึ่งในจังหวัดเดียวกันตาม ข้อ ๒๘ หรือข้อ ๒๙
ฯลฯ
ฝ่ายเลขานุการฯ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระฯ คาร้องขอโอนของผู้ขอโอนดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่าเป็นความประสงค์ของ
พนักงานเทศบาลผู้ขอโอน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดยินดีให้โอนและหน่วยงานรับโอนยินดีรับโอน จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เทศบาลดังกล่าว
ข้างต้นโอนและรับโอนพนักงานเทศบาล และ พนักงานครูเทศบาลได้ตามเทศบาลร้องขอ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาฯ แล้วมีมติดังนี้
1.เห็นชอบให้เทศบาลตาบลกลางดง และเทศบาลเมืองสวรรคโลก โอนพนักงานเทศบาล และ พนักงานครูเทศบาลได้ตามเทศบาลร้องขอ และรายงาน
การดาเนินการให้สานักงาน ก.ท.จ.สุโขทัย ทราบ
2.การรับโอนที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงไม่เพียงพอจะพิจารณาให้เทศบาลส่งเอสารรายงานละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา ดังนี้
2.1 ให้เพิ่มรายละเอียดว่าตาแหน่งว่างเมื่อใด เนื่องจากอะไร ยังเป็นตาแหน่งที่อยู่ในระยะที่สามารถดาเนินการสรรหาได้หรือไม่อย่างไร
2.2 วิธีสรรหาว่าดาเนินการถูกต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่มี
2.3 กรณีรับโอนมีประกาศรับโอนหรือไม่
2.4 มีผู้แจ้งความประสงค์กี่ราย มีกระบวนการคัดอย่างไร
2.5 ภาระค่าใช้จ่ายรวมตาแหน่งที่รับโอนไม่เกินร้อยละ 40 ตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542 หรือไม่
3.มีมติให้ทาหนังสือแนะนาการสรรหาให้ใช้หลัก GOOD GOVERNANCE
4.ให้ฝ่ายเลขานุการสรุปเป็นข้อๆ ว่าถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ข้อใด
/5.4 เรื่อง พิจารณา...

๒๔
5.4 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ข้าราชการอื่น มาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล
(ตาแหน่งประเภททั่วไป และตาแหน่งประเภทวิชาการ รวมถึงพนักงานครู)
ประธาน
เชิญเลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียด
ผช.เลขานุการฯ
ด้วย เทศบาลในพื้นที่รายงานขอความเห็นชอบรับโอนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น มาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล
(ตาแหน่งประเภททั่วไป และตาแหน่งประเภทวิชาการ รวมถึงพนักงานครู) ประจาเดือน พฤษภาคม 2561 จานวน 1 แห่ง รวม 1 ราย ดังนี้
1) เทศบาลตาบลลานหอย รับโอนข้าราชการประเภทอื่น จานวน 1 ราย ดังนี้
ข้อมูลเทศบาลที่รับโอน
ข้อมูลของผู้ขอรับโอน
ที่ ตาแหน่ง/ระดับ/วิทยฐานะ/ อัตราเงินเดือน
ชื่อ – สกุล
สังกัด
คุณวุฒิ
ตาแหน่ง/ระดับ/วิทยฐานะ/ อัตราเงินเดือน
เลขที่ตาแหน่งที่รับโอน
เลขที่ตาแหน่ง
1 เจ้าพนักงานธุรการ
21,140 นางสาวธีรยา รักถึง ฝ่ายบริหารทั่วไป
ประกาศนียบัตร
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ/
21,140
ระดับ ชานาญงาน
สานักงานสาธารณสุข วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับชานาญงาน/
65-2-11-4101-006
จังหวัดสุโขทัย
สาขาคอมพิวเตอร์ 93681
ดาเนินการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ โดย
1.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ 118/2561 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561
2.ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอน ลงวันที่ - หนังสือส่งประกาศรับสมัครฯ ที่ -/ ลงวันที่ –
3.คณะกรรมการคัดเลือกฯ ทาการคัดเลือก เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
4.ประกาศผลการคัดเลือก เมื่อวันที่ - เดือน - พ.ศ. –
5.ลาดับที่คัดเลือกได้...........-........โดยผลคะแนนร้อยละ 90.25 .
6.หนังสือรับรองจากต้นสังกัดว่าเป็นตาแหน่งบริหาร/เทียบเคียง ที่ – ลงวันที่ - เดือน - พ.ศ. –
7.เหตุผลความจาเป็นอย่างยิ่งที่ขอรับโอน : เทศบาลได้ตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานเทศบาลในสังกัดและประชาสัมพันธ์รับโอนแล้ว ไม่มีผู้ใดแจ้งความประสงค์โอน(ย้าย) มาดารง
ตาแหน่งที่ว่าง ประกอบกับภารกิจและอานาจหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตาบลลานหอย จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเจ้าพนักงานธุรการที่มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มาควบคุม ดูแล เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
8.ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของผู้ที่จะรับโอน : ผู้ขอโอนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านงานธุรการ โดยได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
ในตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบันดารงตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
9.ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ : การบริหารงานธุรการและงานอื่น ๆ ภายในกองสวัสดิการสังคม ของเทศบาลตาบลลานหอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
/แบบรายงาน...

๒๕
แบบรายงานข้อมูลตาแหน่งว่าง เสนอ ก.ท.จ.สุโขทัย ประกอบการพิจารณาขอความเห็นชอบเพื่อ รับโอน/ย้าย/บรรจุแต่งตั้ง
ข้อมูลตาแหน่ง
ข้อมูลการสรรหาผู้มาดารงตาแหน่ง
ตาแหน่งว่างเมื่อ มติ ก.จังหวัด สรรหา
วิธีการ
หลักฐานการสรรหา
ที่
ตาแหน่ง/ระดับ
เลขที่ตาแหน่ง
วัน/เดือน/ปี ครั้งที่
ครั้งที่
สรรหา เลขที่หนังสือส่ง
ลงวันที่
การจัดส่งให้จังหวัด
หลักฐานการสรรหา
จัดส่ง ไม่จัดส่ง
1 เจ้าพนักงานธุรการ
65-2-11-41012561
1
รับโอน ที่ สท 52801/571 8 ธ.ค.60

(ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน) 006
2
รับโอน ที่ สท 52801/163 12 มี.ค.61

การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินเดือน/ค่าจ้าง (ข้อ 1 ข้อ 2 ใส่ข้อมูลของพนักงานไม่รวมครู ข้อ 3 ใส่ข้อมูลเฉพาะกรณีรับโอน/ย้าย/บรรจุแต่งตั้ง ครู)
1.เงินเดือน ค่าจ้าง ประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี 2561.... จานวนเงิน......18,545,548.....บาท คิดเป็นร้อยละ....38.06........
2.เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งปม.รายจ่าย ประจาปี พ.ศ.2561 หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ประโยชน์ตอบแทนอื่นตั้งไว้ทุกตาแหน่ง จานวนเงิน 15,711,670 คิดเป็นร้อยละ34.21.....
3.สาหรับตาแหน่งครูได้รับจัดสรร งปม. จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี งปม. พ.ศ.....................จานวน...........................บาท
หลักเกณฑ์
ประกาศ ก.ท.จ.สุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ข้อ ๑๗๒. ในกรณีเทศบาลมีเหตุผล และความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการเทศบาล อาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการ
ประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญ ที่มีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลในตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาล
เสนอ ก.ท.จ.โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทางานและความชานาญการของผู้ที่จะขอโอนและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ เมื่อ ก.ท.จ.
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกเทศมนตรีสั่ง รับโอน และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็นพนักงานเทศบาล ส่วนจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับใด และจะให้ได้รับ
เงินเดือนเท่าใด ให้ ก.ท.จ.เป็นผู้กาหนด แต่จะต้องไม่สูงกว่าพนักงานเทศบาลที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชานาญในระดับเดียวกัน
ข้อ ๑๗๔ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ตาแหน่งที่จะนามาใช้ในการรับโอน ต้องเป็นตาแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน
(๒) ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนั้น
ฯลฯ
/(4) การรับโอน...

๒๖
(4) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ต้องดาเนินการคัดเลือกหรือต้องประเมินบุคคล ผู้ขอโอนจะต้องผ่านการคัดเลือกหรือผ่านการประเมิน
บุคคลก่อน
(๕) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานใด ของเทศบาลใดต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งสายงานนั้นของเทศบาลนั้นหรือของ
ก.ท.จ.นั้น ขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู่หรือไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งสายงานนั้นของเทศบาลนั้นหรือของ ก.ท.จ.นั้นขึ้นบัญชีรอการแต่งตั้งอยู่
ฯลฯ
ฝ่ายเลขานุการฯ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระฯ ตรวจสอบคาร้องขอโอนของพนักงานเทศบาลดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่าเป็น
ความประสงค์ของพนักงานเทศบาลผู้ขอโอน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดยินดีให้โอนและหน่วยงานรับโอนยินดีรับโอน สาหรับกรณี จึงเสนอที่ประชุมขอความเห็นชอบ
ให้เทศบาลดังกล่าวข้างต้น รับโอนพนักงานส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างประเภท มาเป็นพนักงานเทศบาลได้ตามเทศบาลร้องขอ ทั้งนี้ ขอความเห็นชอบในหลักการกรณีเมื่อ
ข้าราชการดังกล่าวได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามสิทธิแล้ว ให้เทศบาลที่รับโอนสามารถดาเนินการออกคาสั่งแก้ไขอัตราเงินเดือนให้เป็นไปสิทธิการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์กาหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตาบลลานหอย รับโอนข้าราชการอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาลได้ตามเทศบาลร้องขอ และรายงานการ
ดาเนินการให้สานักงานเลขานุการ ก.ท.จ.สุโขทัย ทราบ

/5.5 ขอความเห็นชอบ...

๒๗
๕.5 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบให้พนักงานเทศบาลย้ายเปลี่ยนตาแหน่งหรือย้ายเปลี่ยนสังกัด
ประธานฯ
เชิญฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียด
ผช.เลขานุการฯ
ด้วย เทศบาลในพื้นที่รายงานขอความเห็นชอบย้ายเปลี่ยนตาแหน่ง หรือย้ายเปลี่ยนสังกัดภายในเทศบาล กรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งกับตาแหน่งที่ขอย้าย จานวน 2 แห่ง ดังนี้
๑) เทศบาลตาบลบ้านสวน จานวน 2 ราย ดังนี้
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1.

2.

นางสาวจุไรรัตน์ ขันศรี

ข้อมูลบุคคลของผู้ขอย้ายและการดาเนินการตามประกาศ ก.ท.จ.
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่ง/ระดับ/เลขทีต่ าแหน่ง
อัตรา
เงินเดือน

ปริญญาตรี
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
วิทยาศาสตร์บัณฑิต 65-2-01-4101-001
สังกัดสานักปลัด
เทศบาลตาบลบ้านสวน
นางสาวอัจราพร สุวรรณศิลป์ ปริญญาตรี รัฐศาสน เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ศาสตร์บัณฑิต
65-2-05-4101-002
สังกัดกองช่าง
เทศบาลตาบลบ้านสวน

16,920

22,490

ข้อมูลตาแหน่งที่ขอแต่งตั้ง
ตาแหน่ง/ระดับ/เลขทีต่ าแหน่ง
อัตรา
เงินเดือน

ผลการ
ประเมิน
(เต็ม ๑๕๐)
138
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
65-2-01-4101-002
สังกัดกองช่าง
เทศบาลตาบลบ้านสวน
138
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
65-2-08-4101-003
สังกัดกองการศึกษา
เทศบาลตาบลบ้านสวน

หมายเหตุ

16,920

ย้ายภายในสังกัด
เทศบาลตาบล
บ้านสวน

22,490

ย้ายภายในสังกัด
เทศบาลตาบล
บ้านสวน

เหตุผลการขอย้าย
1.เนื่องจากตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สังกัด กองการศึกษา เป็นอัตราตาแหน่งว่างในแผนอัตรากาลัง 3 ปีและผู้ย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นผู้มีคุณสมบัติและมาตรฐานตรงตามตาแหน่ง
และมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทางานในตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และในการย้ายตาแหน่งพนักงานในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อตาแหน่งเดิมของกองช่างเทศบาลตาบลบ้านซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
2.ผู้ดารงตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุ รการชานาญงาน เป็นผู้มีความเหมาะสมตามคุณวุฒิ และตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน และมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานธุรการได้เป็นอย่างดีและเพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และใช้ตาแหน่งของพนักงานที่มีอยู่เดิม ตรงตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
3.เมื่อพนักงานเทศบาล ทั้ง 2 รายย้ายเปลี่ยนสังกัดเรียบร้อยแล้วจะทาให้ ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน เลขที่ตาแหน่ง 65-2-01-4101-001 สานักปลัด ว่างลงเพื่อที่จะได้
ดาเนินการรับโอน(ย้าย)พนักงานสังกัดอื่นให้มาปฎิบัติงานในตาแหน่งที่ว่าง

/แบบรายงาน...

๒๘
แบบรายงานข้อมูลตาแหน่งว่าง ประกอบการเสนอ ก.ท.จ.สุโขทัย พิจารณาขอความเห็นชอบ รับโอน/ย้าย/บรรจุแต่งตั้ง
ข้อมูลการกาหนดตาแหน่ง
ที่

ตาแหน่ง/ระดับ
เจ้าพนักงานธุรการ
ชานาญงาน
(กองการศึกษา)

เลขที่ตาแหน่ง
65-2-08-4101-003

ปีงบประมาณที่
กาหนดตาแหน่ง

มติ ก.จังหวัด
ครั้งที่

ครั้งที่ 12/2560
(ว่างเมื่อ)
( 27 ธ.ค.2560) ลว.27 ธ.ค.2560

ข้อมูลการสรรหาผูม้ าดารงตาแหน่ง
หลักฐานการสรรหา
สรรหา
ครั้งที่

วิธีการสรรหา

1

บันทึกแจ้งเวียน
ภายใน กอง/งาน
ตามบันทึกข้อความ ที่
สท 52610 ลว 18
มกราคม 2561

เลขที่หนังสือส่งหลักฐานการสรรหา

ลงวันที่

-

-

การจัดส่งให้
จังหวัด
จัดส่ง ไม่จัดส่ง
-

การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินเดือน/ค่าจ้าง
1.เงินเดือน ค่าจ้าง ประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามแผนอัตรากาลัง ปี 2561 จานวนเงิน..19,406,880.. บาท คิดเป็นร้อยละ ....33.05 %......................
2.เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งปม.รายจ่าย ประจาปี พ.ศ. 2561 หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ประโยชน์ตอบแทนอื่น ตั้งไว้ทุกตาแหน่ง จานวนเงิน 19,406,880 บาท คิดเป็นร้อยละ ....34.66%....

หลักเกณฑ์
ประกาศ ก.ท.จ.สุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕58
ข้อ 4 การย้ายพนักงานเทศบาล ผู้ดารงตาแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอีกตาแหน่งหนึง่ ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในประเภท
และระดับเดียวกันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) กรณีการย้ายไปดารงตาแหน่งประเภทและระดับเดียวกันทีว่ ่างในแผนอัตรากาลังสามปี ผูน้ ั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
ฯลฯ
ข้อ 5 การย้ายพนักงานเทศบาลให้พิจารณาถึงเหตุผลความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การพัฒนาพนักงานเทศบาลเป็นหลัก และอาจพิจารณาความ
จาเป็นอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานของราชการประกอบด้วย
ข้อ 6 การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ดารงตาแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานและประเภทเดิม ให้สั่งย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับเดิม
และให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ ต้องเป็นตาแหน่งว่างในแผนอัตรากาลังสามปี หรือเป็นการย้ายสับเปลี่ยนในตาแหน่งเดียวกัน
/ข้อ 7...

๒๙
ข้อ 7 การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในต่ าง
สายงาน ให้กระทาได้ในกรณีเป็นตาแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน ให้สั่งย้ายไปดารงตาแหน่งสายงานอื่นนั้นในประเภทและระดับเดียวกัน โดยให้ได้รั บเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้
พนักงานเทศบาลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น แต่ไม่จาต้องเป็นผู้ได้ปฏิบัติ ราชการเกี่ยวกับงานนั้นหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาก่อน และให้
ดาเนินการ ดังนี้
(1) พนักงานเทศบาลผู้จะขอรับการแต่งตั้งเสนอคาร้องขอย้ายไปดารงตาแหน่งในสายงานอื่นนั้น ให้ใช้แบบตามทีค่ ณะกรรมการพนักงานเทศบาลกาหนด
(2) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรี ประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งของสายงานที่จะแต่งตั้งใหม่ตามแบบประเมิน
(3) ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานอื่นจะต้องได้คะแนนจากผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาแต่ละคนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 สาหรับตาแหน่ง ที่ต้อง
ใช้เทคนิคเฉพาะให้ทดสอบความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย
(4) กรณีมีผู้ขอรับการแต่งตั้งเกินกว่าจานวนตาแหน่งว่างให้นาคะแนนผลการประเมิน ของผู้บังคับบัญชาทุกคนรวมกัน แล้วจัดทาบัญชีเรียงตามลาดับคะแนน
รวม เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นควรกาหนดรายการประเมินเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์ การทดสอบ ก็อาจพิจารณา
กาหนดเพิ่มเติมได้ กรณีมีคะแนนเท่ากันให้จัดเรียงตามลาดับอาวุโสในราชการ บัญชีดั งกล่าวให้มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบการแต่งตั้งให้แต่งตั้ง
เรียงลาดับที่ในบัญชีดังกล่าว
ฯลฯ
ข้อ 9 การย้ายพนักงานเทศบาลไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานประเภททัว่ ไป ระดับชานาญงาน หรือระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับชานาญ
การ ระดับชานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ พนักงานเทศบาลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งและตรงตามความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
รวมถึงระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งในตาแหน่งนั้นด้วย โดยต้องผ่านการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานหรือผลงานตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนและ
แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งระดับที่สูงขึ้นด้วย ดังนี้
(1) กรณีการย้ายมาดารงตาแหน่งในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน
(2) กรณีการย้ายมาดารงตาแหน่งในกลุ่มงานที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการประเมินบุคคลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ฯลฯ
/ฝ่ายเลขานุ...

๓๐
ฝ่ายเลขานุการฯ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระฯ ตรวจสอบการดาเนินการตามหลักเกณฑ์ เหตุผลความจาเป็นและประโยชน์ที่เทศบาล
จะได้รับ แล้วเห็นว่าเทศบาลไม่ได้ชี้แจงในประเด็นว่าสานักปลัดเทศบาลซึ่งเป็นหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบงานธุรการของหน่วยงาน เทศบาลจะดาเนินการบริหารจัดการอย่างไร
มีผู้รับผิดชอบงานธุรการหรือไม่อย่างไร รวมทั้งเหตุผลอื่นเช่นการแสดงค่างานของกองต่างที่เกี่ยวข้องในการย้ายประกอบเหตุผลว่ามีความจาเป็นมากน้อยกว่ากันอย่างไร จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณามีมติให้เทศบาลตาบลบ้านสวนชี้แจงประเด็นดังกล่าวให้ครบถ้วน เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.สุโขทัย
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ารายละเอียดยังไม่เพียงพอจึงมีมติให้เทศบาลตาบลบ้านสวนชี้แจงในประเด็นว่าสานักปลัดเทศบาลซึ่งเป็นหน่วยงานภายใน
ที่รับผิดชอบงานธุรการของหน่วยงาน เทศบาลจะดาเนินการบริหารจัดการอย่างไร มีผู้รับผิดชอบงานธุรการหรือไม่อย่างไร รวมทั้งเหตุผลอื่นเช่นการแสดงค่างานของกองต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในการย้ายประกอบเหตุผลว่ามีความจาเป็นมากน้อยกว่ากันอย่างไร เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.สุโขทัย

/๕.6 เรื่อง พิจารณา…

๓๑
5.6. เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้น ตาแหน่งประเภทวิชาการจาก
ระดับปฏิบัติการ เป็น ระดับชานาญการ
ประธานฯ
เชิญฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียด
ผช.เลขานุการ
ด้วยเทศบาลรายงานขอความเห็นชอบปรับปรุงตาแหน่งและเลื่อนระดับพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นสาหรับตาแหน่งประเภทวิชาการ จาก
ระดับปฏิบัติการเป็นชานาญการ กรณีเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา และผ่านการ
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการประเมินผลงานแล้ว ประจาเดือน พฤษภาคม 2561 จานวน 2 ราย ดังนี้
ที่

เทศบาล

ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

เริ่มรับราชการ
วัน/เดือน/ปี
2 พ.ย. 2552

ตาแหน่งเดิม/ระดับ
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ

ตาแหน่งใหม่/ระดับ

1. ทต.ลานหอย

นางพนิตตา แสงทอง

นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชานาญการ

2. ทต.บ้านกล้วย

นางสุคนธ์ทิพย์ ผ่องใส ปริญญาโท
17 ส.ค.2552 นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป
รัฐประศาสนศาสตร
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
มหาบัณฑิต

อัตราเงินเดือน (บาท)
วัน/เดือน/ปี
ที่เลื่อนระดับได้
ก่อนเลื่อน เลื่อนแล้ว
19,800 19,860 18 เม.ย. 2561

20,120 20,320 26 เม.ย.2561

/แบบตรวจสอบ...

๓๒
แบบตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ของ นางพนิตตา แสงทอง ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลขที่ตาแหน่ง 65-2-01-3102-001
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลลานหอย
จากระดับ (เดิม) ปฏิบัติการ เป็น ระดับชานาญการ
คุณสมบัติตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
คุณสมบัติของผู้ขอเลื่อนระดับ
1.วุฒิการศึกษา (มีคณ
ุ วุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้)
1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิยา่ งอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหาร
รัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2)ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ
ทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหาร
รัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3)ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒอิ ย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหาร
รัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2.คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและระดับที่จะแต่งตั้ง (โดยการประเมิน)
ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งสายงานเริม่ ต้นจากระดับ 3 และประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ โดยต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของ
ตาแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดดังนี้
2.1 ปริญญาตรี ระยะเวลาดารงตาแหน่งไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ
2.2 ปริญญาโท ระยะเวลาดารงตาแหน่งไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
2.3 ปริญญาเอก ระยะเวลาการดารงตาแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี
3.อัตราเงินเดือน
3.1 ปีงบประมาณที่แล้วมาได้ตากว่
่ า อันดับ ท.5 ขั้น 3 (11,920)

1.วุฒิการศึกษา
-ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

หมายเหตุ

ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ......33.31....%
1.ยื่นขอรับการประเมินเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561
2.ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 34.21 %
3. ผ่านการประเมินจากผู้บังคับบัญชา
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561

4.คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมิน
ผลงาน ประกอบด้วย
2.ระยะเวลาดารงตาแหน่ง จานวน 4 ปี 2 เดือน
4.1 นายยุทธพงศ์ จาดยางโทน หัวหน้าฝ่าย
2.1 นักทรัพยากรบุคคล 4-5/ปฏิบัติการ
อานวยการ เป็นประธาน (เคยดารงตาแหน่ง
จานวน 4 ปี - เดือน - วัน (1 เม.ย.57 – 31 มี.ค.61)
บุคลากร 6ว เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี)
2.2 จพง.ธุรการ 3
(4 พ.ย.56 – 31 มี.ค.2557 จานวน - ปี 4 เดือน 27 วัน ) 4.2 นางพรรณนิภา อุ่นต๊ะ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่าย
ธุรการ เป็น กรรมการ (เคยดารงตาแหน่ง บุคลากร
นับได้กึ่งหนึ่ง จานวน - ปี 2 เดือน 13 วัน
6ว เทศบาลตาบลเมืองเก่า)
4.3 นางวัชรี เนตรบุตร ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการ เป็น กรรมการ (เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี)
3.อัตราเงินเดือน 19,800.-บาท
5.คณะกรรมการฯ เห็นชอบผ่านการประเมินผลงาน
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561
ผลการประเมิน (ร้อยละ)

5.1 คุณลักษณะบุคคล....98%.......
5.2 ผลงาน.......93.77%........
5.3 สัมภาษณ์......96.66%......

/แบบตรวจสอบ...

๓๓
แบบตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ของ นางสุคนธ์ทิพย์ ผ่องใส ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เลขที่ตาแหน่ง 65-2-07-3101-002
สานักปลัด เทศบาลตาบลบ้านกล้วย จากระดับ (เดิม) ระดับ ปฏิบัติการ เป็นระดับ ชานาญการ
คุณสมบัติตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
1. วุฒิการศึกษา
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
(2) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทางหรือสาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.
อบต. รับรอง
(3) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่า งอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทางหรือสาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.
อบต. รับรอง
2. ระยะเวลาดารงตาแหน่งในระดับเดิม
1) ปริญญาตรี ระยะเวลาดารงตาแหน่งไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ
2) ปริญญาโท ระยะเวลาดารงตาแหน่งไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
3) ปริญญาเอก ระยะเวลาดารงตาแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. เงินเดือนปีงบประมาณที่แล้วมาได้ต่ากว่า 11,920 บาท
4. เงินเดือนปีงบประมาณปัจจุบัน 19,480 บาท
5. ระยะเวลาเกื้อกูล
- ปริญญาตรี 6 ปี
- ปริญญาโท 4 ปี
- ปริญญาเอก 2 ปี

คุณสมบัติของผู้ขอเลื่อนระดับ
1. วุฒิการศึกษา
1) ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
2) ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์
2. ระยะเวลาดารงตาแหน่งในระดับปัจจุบัน
(28 ต.ค. 2557 – 31 มี.ค. 2561)
เป็นเวลา 3 ปี 5 เดือน 4 วัน
3. เงินเดือนปีงบประมาณที่แล้วมา
18,520 บาท (อัตรา 1 ต.ค. 2559)
4. เงินเดือนปีงบประมาณปัจจุบัน
19,480 (อัตรา 1 ต.ค. 60)
5. ระยะเวลาเกื้อกูล 7 เดือน 4 วัน

- เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 3 จานวน 14 เดือน
9 วัน (19 ส.ค. 56 – 27 ต.ค. 57)
รวมระยะเวลา 14 เดือน 4 วัน นามานับระยะเวลา
ได้ครึ่งหนึ่ง คงเหลือระยะเวลา 7 เดือน 4 วัน
รวมระยะเวลาดารงตาแหน่ง 4 ปี 8 วัน

หมายเหตุ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 33.39%
ผลการประเมิน(ร้อยละ)
- ยื่นขอรับการประเมิน 2 เม.ย.2561
- ผ่านการประเมินจากผู้บังคับบัญชา
เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2561
- คณะกรรมการประกอบด้วย
1. นายไชโย เทื้ยธิทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ
(ทต.บ้านกล้วย) ประธานกรรมการ
2. นายพิษณุรพ ทิพยกมลพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
(ทต.ลานหอย) กรรมการ
3. นางสาวจตุพร กีรติวศิน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
(ทต.ลานหอย) กรรมการ
- คณะกรรมการฯ เห็นชอบผ่านการประเมิน
ผลงานเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
1. ลักษณะบุคคล 88.00%
2. ผลงาน
86.00%
3. การสัมภาษณ์ 91.00%

/หลักเกณฑ์...

๓๔
หลักเกณฑ์
ประกาศ ก.ท.จ.สุโขทัย เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสาหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗
ฯลฯ
ข้อ ๔ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นนอกระดับควบสาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ ตามข้อ ๒ (๒) ให้เทศบาลเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่งให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกาหนด ภายใต้กรอบกาหนด ดังนี้
(๑)พนักงานเทศบาลผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้งและตามประกาศ
หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
(๒)ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานประกอบด้วย
ก) ประธาน ให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลหรือผู้ที่เคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลที่ดารงตาแหน่งในสายงานที่จะประเมินสูงกว่าผู้
ขอประเมินอย่างน้อย ๑ ระดับ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความชานาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อน
(ข) กรรมการที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล หรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลที่เคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะประเมินอย่างน้อยเท่ากับ
ระดับตาแหน่งที่ขอประเมินหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความชานาญในสายงานนั้นๆซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถจานวน ไม่น้อยกว่า ๒ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน
(ค) เลขานุการให้เทศบาลแต่งตั้งเลขานุการ จานวน ๑ คน
ฯลฯ
หนังสือสานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 เรื่อง การดาเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในระบบแท่ง ได้ส่งข้อแนะนาการดาเนินการตามมาตรการระงับการดาเนินการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประเด็น
ผลการพิจารณา
3.การเลื่อนระดับ การได้รับเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการในสายงานวิชาชีพ และการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
3.1 การเลื่อนระดับ
(1) การเลื่อนระดับครั้งแรกของแต่ละประเภทตาแหน่ง เช่น การเลื่อนระดับประเภททั่วไปจากระดับปฏิบัติงานไประดับชานาญงาน ให้ใช้วิธีการประเมินผลงานโดยใช้
หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับนอกระดับควบของสายงานที่เริม่ ต้นจากระดับ 1 และ ระดับ 2 และการเทียบระดับตาแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่งตามหนังสือสานักงาน
ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.5/ว 40 ลงวันที่ 15 กันยายน 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่งและ
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 โดยอนุโลม
สาหรับการเลื่อนระดับจากระดับชานาญงานไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับอาวุโสในกลุ่มตาแหน่งสายงานช่าง ให้ใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับนอกระดับควบขั้นสูง
ในตาแหน่งนายช่างโยธา ระดับ 7 โดย อนุโลม สาหรับสายงานอื่นจะแจ้งแนวทางปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์เดิมรอบรับ
/ต่อตาราง...

๓๕
ประเด็น
ผลการพิจารณา
3.การเลื่อนระดับ การได้รับเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการในสายงานวิชาชีพ และการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
(2) การเลื่อนระดับของตาแหน่งประเภทวิชาการ จากระดับปฏิบัติการเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการ ให้ใช้วิธีการประเมินผลงาน โดยใช้หลักเกณฑ์การ
เลื่อนระดับนอกระดับควบของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 และการเทียบระดับตาแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่งตามหนังสือสานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท
0809.5/ว 40 ลงวันที่ 15 กันยายน 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่ง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2558 โดยอนุโลม
สาหรับการเลื่อนระดับตาแหน่งในระดับชานาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญ กรณีตาแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสายงานนิติการให้ถือปฏิบตั ิตาม
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูงสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
สายงานนิติการ พ.ศ.2557 กรณีตาแหน่งประเภทวิชาการในสายงานอื่นที่มิใช่สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสายงานนิติการจะแจ้งแนวทางปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง
เนื่องจากไม่มหี ลักเกณฑ์เดิมรองรับ
(3) การเลื่อนระดับที่สูงขึ้นในตาแหน่งประเภทวิชาการ ประเภททั่วไปในระหว่างมาตรการระงับการบริหารงานบุคคลและบัญชีเงินเดือนในกลุ่มตาแหน่งระบบแท่ง
ยังไม่มีผลใช้บังคับ ให้เลื่อนผูน้ ั้นดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการประเมินผ่านผลงาน และไม่ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่อัตรา
เงินเดือน ตามระดับตาแหน่งของระบบแท่ง มีผลใช้บังคับ เช่น การเลื่อนตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการเพื่อดารงตาแหน่งในระดับชานาญการ ซึ่งยื่นเรื่องและผ่านผลการ
ประเมินผลงาน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ให้แต่งตั้งดารงตาแหน่งนิติกรชานาญการได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 โดยให้ออกคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในระดับ
ปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว จึงปรับเป็นตาแหน่งระดับชานาญการ โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนในขั้นที่มีอัตราใกล้เคียงที่สูงกว่า ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 และหนังสือสานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 704
ลงวันที่ 30 เมษายน 2547 แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ

ประกาศ ก.ท.จ.สุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 182(7) (ง) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 แก้ไขเพิ่มเติม โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“(ง) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าอัตราเงินเดือนดังต่อไปนี้แทน
-เลื่อนระดับ ๔ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต่ากว่า อันดับ ท.3 ขั้น 3 และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า
อันดับ ท.3 ขั้น 2
-เลื่อนระดับ ๕ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต่ากว่าอันดับ ท.4 ขั้น 3 และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า
อันดับ ท.4 ขั้น 2
/-เลื่อนระดับ...

๓๖
-เลื่อนระดับ ๖ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่าอันดับ ท.5 ขั้น 3
-เลื่อนระดับ ๗ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า อันดับ ท.6 ขั้น 3”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 186(6) (ค) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 แก้ไขเพิ่มเติม โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“(ค) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าอัตราเงินเดือนดังต่อไปนี้แทน
-เลื่อนระดับ 6 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า อันดับ ท.5 ขั้น 3
-เลื่อนระดับ ๗ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า อันดับ ท.6 ขั้น 3
-เลื่อนระดับ 8 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า อันดับ ท.7 ขั้น 3
-เลื่อนระดับ 9 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า อันดับ ท.8 ขั้น 3”
บัญชีอัตราเงินเดือน บัญชี 4
3
7,940
9,700
11,920
14,660
18,010
22,140
2
7,500
9,210
11,310
13,910
17,100
20,990
ขั้น
อันดับ ท3
อันดับ ท4
อันดับ ท5
อันดับ ท6
อันดับ ท7
อันดับ ท8
คณะอนุกรรมการ ฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอปรับเลื่อนระดับแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการพิจารณา แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้นในสายงานที่เริ่มต้นจากปฏิบัติการ สายงานวิชาการ เนื่องจาก เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ประกาศ ก.ท.จ.จังหวัด
สุโขทัย ข้อ 6 (5) และข้อ ๔ (๔) และหนังสือสั่งการ ข้อ 2 ตามลาดับดังกล่าวข้างต้น
จึงนาเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เทศบาลดังกล่าวข้างต้น เลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลประเภทวิชาการ ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นจาก
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชานาญการ ได้ตามที่เทศบาลต้นสังกัดร้องขอ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เทศบาลดังกล่าวข้างต้น เลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลประเภทวิชาการ ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นจากประเภท
วิชาการระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชานาญการ ได้ตามที่เทศบาลต้นสังกัดร้องขอ และรายงานการดาเนินการให้สานักงานเลขานุการ ก.ท.จ.สุโขทัย ทราบ

/5.7 เรื่อง...

๓๗
๕.7 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้น ประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงาน
เป็นระดับชานาญงาน
ประธานฯ
เชิญฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียด
ผช.เลขานุการ
ด้วยเทศบาลในพื้นที่รายงานขอความเห็นชอบเลื่อนระดับแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นประเภททั่วไป กรณีเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปวช., ปวท. และปวส. และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาและผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการประเมินผลงานแล้ว
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561 จานวน 1 ราย ดังนี้
ที่

เทศบาล

1 ทต.กลางดง

ชื่อ – สกุล
นายมงคล นิคม

วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)
เทคนิคยานยนต์

เริ่มรับราชการ
วัน/เดือน/ปี

ตาแหน่งเดิม/ระดับ

4 ม.ค.2555

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยปฏิบัติงาน

ตาแหน่งใหม่/ระดับ
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยชานาญงาน

อัตราเงินเดือน(บาท)
ก่อนเลื่อน
16,340

เลื่อนแล้ว
16,570

วัน/เดือน/ปี
ที่เลื่อนระดับได้
4 พ.ค.2561

/แบบตรวจสอบ...
แบบตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพือ่ เลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

๓๘
ของ นายมงคล นิคม ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้อกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขที่ตาแหน่ง 65-2-01-4805-001
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัด สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกลางดง
จากระดับ ปฏิบัติงาน เป็นระดับ ชานาญงาน
คุณสมบัติตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
คุณสมบัติของผู้ขอเลื่อนระดับ
หมายเหตุ
1. วุฒิการศึกษา
1. วุฒิการศึกษา
1.ยื่นขอรับการประเมินวันที่ 1 พ.ค.2561
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะ
-สาขาวิชา เครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
2.ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 25.87 %
แผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและ
2. ระยะเวลาการดารงตาแหน่งในระดับเดิม 4 ปี - วัน
3.คณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย
ปรับอากาศ เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 และ
1) นายสิทธิชัย จริยา หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษา
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ระดับปฏิบัติงาน
ความสงบ(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
2. ระยะเวลาดารงตาแหน่งในระดับเดิม
(1 พฤษภาคม 2557 – 1 พฤษภาคม 2561)
สังกัด เทศบาลเมืองสวรรคโลก เคยดารงตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน และ
3.
เงิ
น
เดื
อ
นปี
ง
บประมาณที
แ
่
ล้
ว
มา
15,440
บาท
2) จ.อ.ไพโรจน์ สาระยาน เจ้าพนักงานป้องกันและ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั งิ าน และปฏิบัติงานด้าน
(อั
ต
ราเงิ
น
เดื
อ
น
1
เมษายน
2560)
บรรเทาสาธารณภัยชานาญงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
สังกัด เทศบาลตาบลทุ่งเสลีย่ ม
มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี สาหรับผูม้ ีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับ
4
. เงินเดือนปีงบประมาณปัจจุบัน 16,340 บาท
3) นายสรวิศ ถนอมศักดิ์ เจ้าพนักงานป้องกันและ
ตาแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบตั ิงาน ข้อ 2 และให้ลดเป็น 4
(อั
ต
ราเงิ
น
เดื
อ
น
1
เมษายน
2561)
บรรเทาสาธารณภัยชานาญงาน
ปี สาหรับผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สังกัด เทศบาลเมืองสวรรคโลก
ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่า
กว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตาม
4.คณะกรรมการเห็นชอบผ่านการประเมินผลงาน เมื่อ
ระยะเวลาที่กาหนดด้วย
วันที่ 4 พ.ค.2561
3.อัตราเงินเดือน
-เลื่อนระดับ 5 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต่ากว่าอันดับ ท.4 ขั้น3
ผลการประเมิน (ร้อยละ)
(9,700 บาท)และได้รับเงินเดือนในปี งปม.ที่แล้วมาไม่ต่ากว่า อันดับ ท.4 ขั้น 2 (9,210)
ระดับการประเมิน ดีมาก
4. ระยะเวลาเกื้อกูล
1.ลักษณะบุคคลร้อยละ 97
ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งสายงานเริม่ ต้นจากระดับ1/2และประเภททั่วไป ระดับ
2.ผลงานร้อยละ
90.76
ปฏิบัติงาน โดยต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบตั ิงานในลักษณะงานของของตาแหน่งที่จะ
3.สัมภาษณ์ร้อยละ
92.33
แต่งตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตาม ก.จ.,ก.ท,หรือ ก.อบต. กาหนดดังนี้
- ปวช. 6 ปี - ปวท. 5 ปี - ปวส. 4 ปี

๓๙
หลักเกณฑ์
ประกาศ ก.ท.จ.สุโขทัย เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสาหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗
ฯลฯ
ข้อ ๔ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นนอกระดับควบสาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์ ตามข้อ ๒ (๒) ให้เทศบาลเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่งให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกาหนด ภายใต้กรอบกาหนด ดังนี้
(๑)พนักงานเทศบาลผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้งและตามประกาศ
หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
(๒)ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานประกอบด้วย
ก) ประธาน ให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลหรือผู้ที่เคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลที่ดารงตาแหน่งในสายงานที่จะประเมินสูงกว่าผู้
ขอประเมินอย่างน้อย ๑ ระดับ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความชานาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อน
(ข) กรรมการที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล หรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลที่เคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะประเมินอย่างน้อย
เท่ากับระดับตาแหน่งที่ขอประเมินหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความชานาญในสายงานนั้นๆซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถจานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน
(ค) เลขานุการให้เทศบาลแต่งตั้งเลขานุการ จานวน ๑ คน
ฯลฯ

/หนังสือ...

๔๐
หนังสือสานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 เรื่อง การดาเนินการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง ได้ส่งข้อแนะนาการดาเนินการตามมาตรการระงับการดาเนินการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประเด็น
ผลการพิจารณา
3.การเลื่อนระดับ การได้รับเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการในสายงานวิชาชีพ และการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
3.1 การเลื่อนระดับ
(1) การเลื่อนระดับครั้งแรกของแต่ละประเภทตาแหน่ง เช่น การเลื่อนระดับประเภททั่วไปจากระดับปฏิบัติงานไประดับชานาญงาน ให้ใช้วิธีการประเมินผลงานโดยใช้
หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับนอกระดับควบของสายงานที่เริม่ ต้นจากระดับ 1 และ ระดับ 2 และการเทียบระดับตาแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่งตามหนังสือสานักงาน
ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.5/ว 40 ลงวันที่ 15 กันยายน 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่งและ
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 โดยอนุโลม
สาหรับการเลื่อนระดับจากระดับชานาญงานไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับอาวุโสในกลุ่มตาแหน่งสายงานช่าง ให้ใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับนอกระดับควบขั้น
สูงในตาแหน่งนายช่างโยธา ระดับ 7 โดย อนุโลม สาหรับสายงานอืน่ จะแจ้งแนวทางปฏิบัติอีกครั้งหนึง่ เนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์เดิมรอบรับ
(2) การเลื่อนระดับของตาแหน่งประเภทวิชาการ จากระดับปฏิบัติการเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการ ให้ใช้วิธีการประเมินผลงาน โดยใช้หลักเกณฑ์การ
เลื่อนระดับนอกระดับควบของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 และการเทียบระดับตาแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่งตามหนังสือสานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท
0809.5/ว 40 ลงวันที่ 15 กันยายน 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่ง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2558 โดยอนุโลม
สาหรับการเลื่อนระดับตาแหน่งในระดับชานาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญ กรณีตาแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสายงานนิติการให้ถือปฏิบตั ิ
ตามประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดารงตาแหน่งที่สงู ขึ้นนอกระดับควบขั้นสูงสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
สายงานนิติการ พ.ศ.2557 กรณีตาแหน่งประเภทวิชาการในสายงานอื่นที่มิใช่สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสายงานนิติการจะแจ้งแนวทางปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง
เนื่องจากไม่มหี ลักเกณฑ์เดิมรองรับ
(3) การเลื่อนระดับที่สูงขึ้นในตาแหน่งประเภทวิชาการ ประเภททั่วไปในระหว่างมาตรการระงับการบริหารงานบุคคลและบัญชีเงินเดือนในกลุ่มตาแหน่งระบบแท่ง
ยังไม่มผี ลใช้บังคับ ให้เลื่อนผู้นั้นดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการประเมินผ่านผลงาน และไม่ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่อัตรา
เงินเดือน ตามระดับตาแหน่งของระบบแท่ง มีผลใช้บังคับ เช่น การเลื่อนตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการเพื่อดารงตาแหน่งในระดับชานาญการ ซึ่งยื่นเรื่องและผ่านผลการ
ประเมินผลงาน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ให้แต่งตั้งดารงตาแหน่งนิติกรชานาญการได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 โดยให้ออกคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในระดับ
ปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว จึงปรับเป็นตาแหน่งระดับชานาญการ โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนในขั้นที่มีอัตราใกล้เคียงที่สูงกว่า ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 และหนังสือสานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 704
ลงวันที่ 30 เมษายน 2547 แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ

/ประกาศ...

๔๑
ประกาศ ก.ท.จ.สุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 182(7) (ง) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 แก้ไขเพิ่มเติม โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“(ง) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าอัตราเงินเดือนดังต่อไปนี้แทน
-เลื่อนระดับ ๔ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต่ากว่าอันดับ ท.3 ขั้น 3 และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่าอันดับ ท.3 ขั้น 2
-เลื่อนระดับ ๕ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต่ากว่าอันดับ ท.4 ขั้น 3 และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่าอันดับ ท.4 ขั้น 2
-เลื่อนระดับ ๖ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่าอันดับ ท.5 ขั้น 3ฃ
-เลื่อนระดับ ๗ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า อันดับ ท.6 ขั้น 3”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 186(6) (ค) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 แก้ไขเพิ่มเติม โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“(ค) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าอัตราเงินเดือนดังต่อไปนี้แทน
-เลื่อนระดับ 6 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า อันดับ ท.5 ขั้น 3
-เลื่อนระดับ ๗ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า อันดับ ท.6 ขั้น 3
-เลื่อนระดับ 8 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า อันดับ ท.7 ขั้น 3
-เลื่อนระดับ 9 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า อันดับ ท.8 ขั้น 3”
บัญชีอัตราเงินเดือน บัญชี 4
3
7,940
9,700
11,920
14,660
18,010
22,140
2
7,500
9,210
11,310
13,910
17,100
20,990
ขั้น
อันดับ ท3
อันดับ ท4
อันดับ ท5
อันดับ ท6
อันดับ ท7
อันดับ ท8
ฝ่ายเลขานุการฯและ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอปรับเลื่อนระดับแล้ว เห็นว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัตรครบถ้วนที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นในสายงานที่เริ่มต้นจากปฏิบัติงาน สายงานทั่วไป เนื่องจาก เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่า ปวส. และ
มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
/จึงเสนอ...

๔๒
จึงนาเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เทศบาลดังกล่าวข้างต้น เลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลในสังกัดประเภททั่วไปให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
จากประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน เป็นระดับชานาญงาน ตามที่เสนอ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เทศบาลดังกล่าวข้างต้น เลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลในสังกัดประเภททั่วไปให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นจากประเภท
ทั่วไประดับปฏิบัติงาน เป็นระดับชานาญงาน ได้ตามทีเ่ ทศบาลต้นสังกัดเสนอขอ และรายงานการดาเนินการให้สานักงาน ก.ท.จ.สุโขทัย ทราบ

/5.8 เรื่อง พิจารณา...

5.8 เรื่อง ขอความเห็นชอบให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พ้นจากราชการเนื่องจากลาออก

๔๓
ประธานฯ
ผช.เลขานุการฯ
ที่

เทศบาล

เชิญฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียด
ด้วยเทศบาลในพื้นที่ ขอความเห็นชอบให้พนักงานเทศบาล พ้นจากราชการ จานวน 3 ราย ดังนี้
ชื่อ – สกุล

เหตุผลการลาออก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
ประกอบอาชีพอื่น
(ภารกิจ)
บุคคลดังกล่าวไม่มีหนี้สินต่อเทศบาลฯ และไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกลงโทษทางวินัยแต่อย่างใด

1 พ.ค.2561

1 ทต.ในเมือง

นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร์นุช

2 ทต.หาดเสี้ยว

นางสาวพิชชาพร วงศ์ภูสรณ์

3 ทม.สวรรคโลก
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
-งานธุรการ

นายคณิณ อิ่มเขียน

ตาแหน่ง/ตาแหน่งเลขที่

วันยื่นหนังสือขอ
ลาออก
1 เม.ย. 2561

วันรับหนังสือขอ
ลาออก
1 เม.ย.2561

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
20 มี.ค. 2561
20 มี.ค. 2561
ไปบรรจุเข้ารับราชการ กทม. 19 เม.ย. 2561
(ภารกิจ)
บุคคลดังกล่าวไม่มีหนี้สินต่อเทศบาลฯ และไม่อยู่ในระหว่างตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกลงโทษทางวินัยแต่อย่างใด
ผช.จพง.ธุรการ
๑๐ พ.ค. ๒๕๖๑
๑๐พ.ค. ๒๕๖๑
ไปรับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๑
(ภารกิจ)
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
บุคคลดังกล่าวไม่มีหนี้สินต่อเทศบาลฯ และไม่อยู่ในระหว่างตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกลงโทษทางวินัยแต่อย่างใด

หลักเกณฑ์
ประกาศ ก.ท.จ.สุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2547
ข้อ 55 ในสัญญาจ้าง พนักงานจ้างผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลโดยอนุโลมฯ
ฯลฯ
ประกาศ ก.ท.จ.สุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2545
/ข้อ 83...
ข้อ 83 พนักงานเทศบาลออกจากราชการเมื่อ

๔๔
1. ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามข้อ 84
ฯลฯ
วรรคสอง การออกจากราชการตามวรรคหนึ่งต้องทาเป็นคาสั่ง เว้นแต่การตายและการพ้นจากตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญเหตุสูงอายุกรณี
ผู้มีอายครบ 60 ปีบริบูรณ์
ฯลฯ
วรรคสาม การออกคาสั่งเกี่ยวกับการออกจากราชารตามวรรคสอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เว้นแต่คาสั่งให้ออกจาก
ราชการตามข้อ 89 วรรคหนึ่ง
ฯลฯ
ข้อ 89 เมื่อพนักงานเทศบาลผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร ให้นายกเทศมนตรี สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
ฯลฯ
ฝ่ายเลขานุการฯ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมฯ ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเทศบาลได้รายงานว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันกับ
เทศบาล การยื่นใบลาออกไม่ถึง 30 วัน นายกเทศมนตรีได้มีความเห็นอนุญาต จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้พนักจ้างดังกล่าวพ้นจากราชการเนื่องจากลาออก
ได้ตามที่เทศบาลต้นสังกัดเสนอขอ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เทศบาลดังกล่าวข้างต้นทาสัญญาจ้างพนักงานจ้างได้ตามที่เทศบาลร้องขอ และให้รายงานการดาเนินการให้สานักงาน
เลขานุการ ก.ท.จ.สุโขทัย ทราบ

/5.9 เรื่อง พิจารณา...
5.9 ขอความเห็นชอบทาสัญญาจ้างพนักงานจ้าง

๔๕
ประธานฯ
เชิญฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียด
ผข.เลขานุการ ด้วยเทศบาลรายงานขอความเห็นชอบทาสัญญาจ้างพนักงานจ้าง จากผู้ได้รับการเลือกสรร จานวน 3 แห่ง ดังนี้
ที่
1

5.9.1เทศบาลตาบลตลิ่งชัน รายงานขอความเห็นชอบทาสัญญาจ้างพนักงานจ้าง จากผู้ได้รบั การสรรหาและเลือกสรร จานวน
เทศบาล
ชื่อ – สกุล
ประเภท
ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา
พนักงานจ้าง
ทต.ตลิ่งชัน 1. นายจักรี ศรีถัทธ์
ภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ปวช.อุตสาหกรรม

2. นายวีรเดช หนานกุล

ทั่วไป

สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง
ประถมศึกษา ป.6

คนงานทั่วไป

2 ราย ดังนี้
ค่าตอบแทน/
เดือน (บาท)

หมายเหตุ

9,400.9,000.-

รายงานวิธีการสรรหาและรายงานตาแหน่งว่างของพนักงานจ้าง
ที่

ข้อมูลบุคคลผู้ขอทาสัญญาจ้าง
ชื่อ-สกุล
ว/ด/ป
วุฒิการศึกษา
เกิด

1 นายจักรี ศรีถัทธ์

2 นายวีรเดช
หนานกุล

ข้อมูลการเลือกสรร/ขอทาสัญญาจ้าง
ตาแหน่ง
วิธีการเลือกสรร
ว/ด/ป
ว/ด/ป ลาดับที่
(หลักสูตรการเลือกสรร)
ที่ประกาศ ที่ประกาศ เลือกสรร
เลือกสรร ขึ้นบัญชี
ได้
6/4/2541
ปวช.
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1.ทดสอบภาคความรู้ค วามสามารถทั่ วไป 25เม.ย.61 15พ.ค.61 1
(ภาค ก) โดยวิธีสอบข้อเขียน
อุตสาหกรรม
2.ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาขาวิชา
ตาแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีสอบข้อเขียน
3. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ช่างก่อสร้าง
(ภาค ค) โดยวิธสี ัมภาษณ์
29/12/2523 ประถมศึกษา คนงานทั่วไป
1.ทดสอบภาคความรู้ค วามสามารถทั่ วไป 25 เม.ย.61 15พ.ค.61 1
(ภาค ก) โดยวิธีสอบข้อเขียน
2.ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตาแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีสอบข้อเขียน
3. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(ภาค ค) โดยวิธสี ัมภาษณ์

อัตราค่าจ้าง
/การจดสรร
งบประมาณ

ระยะเวลา
การจ้าง

9,400.- ถึง 30 ก.ย.63

9,000.- ถึง 30 ก.ย.61

/แบบตรวจสอบ...
แบบตรวจสอบตาแหน่งที่ขอทาสัญญาจ้าง
1)

๔๖
ที่

ตาแหน่ง

1 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

2 คนงานทั่วไป

ข้อมูลการกาหนดตาแหน่ง
ปีงบประมาณ มติ ก.ท.จ.
ที่กาหนด
ครั้งที่
ตาแหน่ง
2561
7/2560
และ
12/2560
2561

7/2560
และ
12/2560

ข้อมูลการสรรหาผู้ดารงตาแหน่ง
แหล่ง งปม.ที่จ่ายเป็นค่าจ้าง
สรรหาครั้งที่ วิธีการสรรหา
หลักฐานการสรรหา
กรมส่งเสริมฯ เงินรายได้
(บาท) (บาท:เดือน)
วัน/เดือน/ปี เลขที่หนังสือนาส่ง การจัดส่งให้จังหวัด
ที่ประกาศสรรหา ประกาศสรรหา จัดส่ง ไม่จัดส่ง
1
-ประกาศรับสมัคร 25 เม.ย.61
ที่ สท 53601/ว 
9,400.บุคคลทั่วไปเพื่อ
82 ลงวันที่
สรรหาและ
1 พ.ค.2561
เลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง
1
-ประกาศรับสมัคร 25 เม.ย.61
ที่ สท 53601/ว 
9,000.บุคคลทั่วไปเพื่อ
82 ลงวันที่
สรรหาและ
1 พ.ค. 2561
เลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง

5.9.2เทศบาลตาบลทุ่งหลวง อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จานวน 2 ราย ดังนี้
วุฒิ
เทศบาล
ชื่อ-สกุล
ประเภท
ตาแหน่ง
การศึกษา
พนักงานจ้าง
๑
ทต.ทุ่งหลวง
นายอานนท์ จันทร
ภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ปริญญาตรี
สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้ากาลัง
2

ทต.ทุ่งหลวง

นายชิตษณุพงษ์ ครองวงค์

ภารกิจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ปริญญาตรี
การเงินและบัญชี สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

ค่าตอบแทน/
เดือน (บาท)
10,840

หมาย
เหตุ

10,840
/ข้อมูล...

ข้อมูลการสรรหาและรายงานตาแหน่งว่างของพนักงานจ้างตามภารกิจ

๔๗

ที่

ข้อมูลบุคคลขอทาสัญญาจ้าง
ชื่อ-สกุล
ว/ด/ป เกิด
วุฒิการศึกษา

1 นายอานนท์ จันทร

ตาแหน่ง

ข้อมูลการเลือกสรร/ทาสัญญาจ้าง
วิธีการเลือกสรร
ว/ด/ป
ว/ด/ป ลาดับที่ อัตราค่าจ้าง ระยะเวลา
(หลักสูตรการเลือกสรร)
ที่ประกาศ ที่ประกาศ เลือกสรร การจัดสรร การจ้าง
เลือกสรร
ขึ้น
ได้ งบประมาณ

ผู้ช่วยนายช่าง ทดสอบความรู้ความสามารถ 22 มี.ค.61 3 พ.ค.๖1
ไฟฟ้า
ทั่วไป (ปรนัย)
ทดสอบโดยวิธีสัมภาษณ์
ผู้ช่วย จพง. ทดสอบความรู้ความสามารถ 22 มี.ค.61 3 พ.ค.๖1
๒ นายชิตษณุพงษ์
๑3/๑๑/๒๕30 ปริญญาตรี
ครองวงค์
สาขาบริหารธุรกิจ การเงินและ ทั่วไป (ปรนัย)
บัญชี
ทดสอบโดยวิธีสัมภาษณ์

ที่

๒4/๑1/2537 ปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยี
ไฟฟ้ากาลัง

ตรวจสอบตาแหน่งว่างและการจัดสรรงบประมาณสาหรับตาแหน่งว่างตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ข้อมูลการกาหนดตาแหน่ง
ข้อมูลการสรรหาผู้มาดารงตาแหน่ง
หลักฐานการสรรหา
ตาแหน่ง/ระดับ
ปีงบประมาณ
มติ ก.จังหวัด สรรหา
เลขที่ตาแหน่ง
ที่กาหนด
วิธีการสรรหา
เลขที่หนังสือนาส่ง
วัน/เดือน/ปี
ครั้งที่
ครั้งที่
ที่ประกาศสรรหา ประกาศสรรหา
ตาแหน่ง

1 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ตาแหน่งว่าง
ปี งปม. ๖1

ครั้งที่
2/2561

1

๒ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน ตาแหน่งว่าง
และบัญชี
ปี งปม. ๖1

ครั้งที่
1/2561

๑

สอบคัดเลือก

22 มี.ค.๖1

สท ๕๒๔๐๑/ว372

1

10,840 1 มิ.ย.61ถึง

1

๑0,840 1 มิ.ย.61 ถึง

การจัดส่งให้
จังหวัด
จัดส่ง ไม่จัดส่ง

30 ก.ย.6๔

30 ก.ย.6๔

แหล่ง งปม.ที่จ่าย
กรม เงินรายได้
ส่งเสริมฯ (บาท)



-

10,84๐.-



-

๑0,84๐.-

ลว 21 มี.ค. ๖1

สอบคัดเลือก

22 มี.ค.๖1

สท ๕๒๔๐๑/ว372
ลว 21 มี.ค. ๖1

/บัญชี...
บัญชีแสดงรายจ่ายหมวดเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นต่องบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔๘
รายจ่ายประจาปี
(๑)
(๒)
ก่อนปัจจุบัน
ปัจจุบัน
๑ ปี (บาท)
(บาท)

๘๓,๐๒๘,๙๘๐

เทศบาลตาบลทุ่งหลวง อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
รายจ่าย
รายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
จานวนเงิน คิดเป็น รายจ่ายหมวด
คิด
รายจ่าย
คิด
รายจ่าย
คิด
ที่เพิ่ม (บาท) ร้อยละ
เงินเดือน
เป็น
หมวด
เป็น
หมวด
เป็น
พนักงาน
ร้อย
ค่าจ้าง
ร้อย
ค่าจ้าง
ร้อย
เทศบาลสามัญ ละ
ประจา
ละ
ชั่วคราว
ละ
และวิสามัญ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๗๘,๓๓๑,๓๔๐ ๔,๖๙๗,๖๔๐

๖.๐๐

๑๖,๗๐๐,๕๘๐

๒๑.๓๒

๔๖๒,๒๔๐

๐.๕๙

หมาย
เหตุ

(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
รายจ่าย รวมรายจ่าย คิดเป็น
ประโยชน์
หมวด
ร้อยละ
ตอบแทน
เงินเดือน
อื่น
ค่าจ้างและ
(บาท) ประโยชน์ตอบ
แทนอื่น
(บาท)

๑๑,๒๗๑,๐๗๐ ๑๔.๓๙ ๑,๗๙๖,๗๗๐ ๓๐,๒๓๐,๖๖๐ ๓๘.๕๙

(๒)ไม่รวม
เงิน
อุดหนุนครู

หมายเหตุ : ภาระค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๙ (๓๐,๒๓๐,๖๖๐*๑๐๐/๗๘,๓๓๑,๓๔๐)

ที่

5.9.3.เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อาเภอเมืองสุโขทัย จานวน 2 ราย ดังนี้
ชื่อ – สกุล
ประเภทพนักงานจ้าง
ตาแหน่ง

1

นายชัชนันท์

กล่าชู

ภารกิจ

2

นายมณเทียร

ทองนุ่ม

ภารกิจ(ทักษะ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
พนักงานขับรถยนต์

วุฒิการศึกษา
ปวช.เชื่อมโลหะ
ม.6

ค่าตอบแทน/เดือน
(บาท)
9,400

หมายเหตุ

9,400
/รายงาน...

รายงานวิธีการสรรหาและรายงานตาแหน่งว่างของพนักงานจ้าง

๔๙
ข้อมูลบุคคลผู้ทาสัญญาจ้าง
ที่

ชื่อ – สกุล

วัน/เดือน/ปี
เกิด

วุฒิการศึกษา

1

นายชัชนันท์
กล่าชู

27 ก.ค.2535

ปวช.
เชื่อมโลหะ

2

นายมณเทียร
ทองนุ่ม

12 พ.ย.2513

ม.6

วิธีการเลือกสรร
(หลักสูตรการเลือกสรร)

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
พนักงาน
ขับรถยนต์

ข้อมูลการเลือกสรร/ขอทาสัญญาจ้าง
วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี ลาดับที่ อัตรา
ที่ประกาศ
ประกาศขึ้น
เลือกสรร ค่าจ้าง
เลือกสรร
บัญชี
ได้

1.ทดสอบความรู้ความสามารถ 17 เม.ย.2561 9 พ.ค.2561
ทั่วไปโดยวิธสี อบข้อเขียน
2.ทดสอบภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่งโดยวิธสี ัมภาษณ์
1.ทดสอบภาคความรู้
17 เม.ย.2561 9 พ.ค.2561
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
โดยวิธีสอบปฏิบัติ
2.ทดสอบภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่งโดยวิธสี ัมภาษณ์

ระยะเวลา
การจ้าง

หมาย
เหตุ

1

9,400

(คราวละไม่เกิน 4 ปี)
1 มิ.ย.61 ถึง
30 ก.ย.64

1

9,400

(คราวละไม่เกิน 4 ปี)
1 มิ.ย.61 ถึง
30 ก.ย.64

ตรวจสอบตาแหน่งว่างและการจัดสรรงบประมาณสาหรับตาแหน่งว่างตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (2561 – 2563)
ที่

ตาแหน่ง/ระดับ
เลขที่ตาแหน่ง

1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
2 พนักงานขับรถยนต์

ข้อมูลาการกาหนดตาแหน่ง
ปีงบประมาณ
มติ ก.
ที่กาหนด
จังหวัด
ตาแหน่ง
ครั้งที่
ตาแหน่งว่าง
1/2561
ปีงบประมาณ
2561
ตาแหน่งว่าง
1/2561
ปีงบประมาณ
2561

หลักเกณฑ์

สรรหา
ครั้งที่

วิธีการสรรหา

1

รับสมัครเลือกสรร

1

รับสมัครเลือกสรร

ข้อมูลการสรรหาผูม้ าดารงตาแหน่ง
หลักฐานการสรรหา
วัน/เดือน/ปี
เลขที่หนังสือนาส่ง
ที่ประกาศการสรรหา
ประกาศสรรหา
สท52001/ว819
17 เม.ย.2561

แหล่ง งปม.ที่จ่ายเป็นค่าจ้าง
การจัดส่งให้จังหวัด
จัดส่ง
ไม่ส่ง


ลว.19 เม.ย.2561

17 เม.ย.2561

สท52001/ว819
ลว.19 เม.ย.2561



กรมส่งเสริมฯ
(บาท)
-

เงินรายได้
(บาท)
9,400.(1 มิ.ย.6130ก.ย.61)
9,400.(1 มิ.ย.6130ก.ย.61)
/หลักเกณฑ์...

๕๐
ประกาศ ก.ท.จ.สุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗
ข้อ ๖ การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแน่งของพนักงานจ้างตามข้อ ๕ ให้เป็นไปดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ ให้ใช้ลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของพนักงานเทศบาล หรือข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม เว้นแต่พนักงานจ้าง
ที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่
ต่ากว่า ๕ ปี
ทักษะของบุคคลที่กาหนดในวรรคแรก จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทางานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน
ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ
ฯลฯ
ข้อ ๙ การจ้างพนักงานจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก่อน จึงทาสัญญาได้ โดยพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้ทาเป็นสัญญาจ้าง ไม่เกินคราวละสี่ปี สาหรับพนักงานจ้างทั่วไปให้ทาสัญญาจ้างไม่เกินคราวละหนึ่งปีหรือตามโครงการที่มีกาหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้
โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและความจาเป็นของแต่ละเทศบาล
ฯลฯ
ข้อ 18 ให้เทศบาลดาเนินการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยขน์ของทางราชการ
เป็นสาคัญด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ข้อ 19 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบ ให้กาหนดตาแหน่งใดแล้ว
ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
ฯลฯ
(4)หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่เทศบาลกาหนด
ซึ่งประกอบด้วย
(ก)ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(ข)ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานและ
(ค)คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจาเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
(5)ให้กาหนดคะแนนเต็มของสมรรถนะแต่ละเรื่องได้ตามความจาเป็นและความสอดคล้องกับตาแหน่งงาน ทั้งนี้ สมรรถนะที่จาเป็นมากที่สุดควร
มีน้าหนักของคะแนนเต็มมากที่สุด
/(6)วิธีการ...

๕๑
(6)วิธีการประเมินสมรรถนะแต่ละเรื่อง ให้เทศบาลเป็นผู้กาหนด โดยสมรรถนะเรื่องหนึ่งสามารถประเมินได้ด้วยวิธีการประเมินหลายวิธีการหรือ
สมรรถนะหลายๆเรื่อง สามารถประเมินได้ด้วยวิธีการประเมินวิธีเดียวกันตามที่เห็นว่เหมาะสม และสอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะดังกล่าว ได้แก่ การสอบข้อเขียน การทดสอบ
ตัวอย่างงาน การสัมภาษณ์ การทดสอบด้วยสถานการณ์จาลอง การตรวจสอบกับบุคคลที่อ้างอิง หรืออื่นๆ
ฯลฯ
(7)เกณฑ์การตัดสินสาหรับผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ให้เทศบาลกาหนดตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับตาแหน่งงาน
ฯลฯ
ข้อ 20 วรรคสาม ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจานวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาล
พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ นายกเทศมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก็อาจพิ จารณาจัดจ้างผู้ผ่านการ
เลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้
ฯลฯ
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
(เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
สาหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สาหรับ
ทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
/คุณสมบัติ...

๕๒
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา
ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สารวจ สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา
เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค
การจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่าง
กลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือ
ทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง
ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่าง
กลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือ
ทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได
/คุณสมบัติ...

๕๓
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากาลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากาลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากาลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ฝ่ายเลขานุการฯ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมฯ ตรวจสอบแล้วเห็นว่า เทศบาลดังกล่าวข้างต้น ดาเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กาหนด ตรวจสอบตาแหน่งว่างแล้วเทศบาลยืนยันว่าเป็นตาแหน่งว่างที่ยังสามารถดาเนินการสรรหาได้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เทศบาล
ดังกล่าวข้างต้น ทาสัญญาจ้างพนักงานจ้างได้ตามที่เสนอขอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เทศบาลดังกล่าวข้างต้นทาสัญญาจ้างพนักงานจ้างได้ตามที่เสนอขอ และรายงานการดาเนินการให้สานักงาน
ก.ท.จ.สุโขทัย ทราบ

/5.10 เรื่อง พิจารณา...

๕๔

ประธานฯ
ผข.เลขานุการ
เทศบาล/ส่วน
ลาดับ ราชการ/
สถานศึกษา

1

ทม.สวรรคโลก
กองการศึกษา
- ร.ร.เทศบาลเมือง
สวรรคโลก

5.10 เรื่อง พิจารณาการขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2561- 2563)
เชิญฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียด
เทศบาลในพื้นที่ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ดังนี้
อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง

ตาแหน่ง/
เลขที่ตาแหน่ง

อัตรา
กาลัง
เดิม

อัตราที่
กาหนด
เพิ่ม/ลด

คงเหลือ
อัตรา
ทั้งสิ้น

1. ครู อันดับ คศ.3

33

-2

31

จากเงินอุดหนุน
(บาท)
/

13

+2

15

/

(10249-2)
(10262-2)

2. ครูผู้ช่วย

เงินรายได้เทศบาล
(บาท)

ค่างาน

หมายเหตุ

ปรั บ ลดระดั บ ต าแหน่ ง เพื่ อ บรรจุ แ ละ
แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเป็ น พนั ก งานครู เ ทศบาล
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

(10249-2)
(10262-2)

หลักเกณฑ์
1. กรณีปรับปรุงตาแหน่งพนักงานเทศบาล
ประกาศ ก.ท.จ.สุโขทัย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ข้อ ๒๒ การยุบเลิกตาแหน่งและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งของพนักงานเทศบาล ตามข้อ ๒๐ ให้ดาเนินการ ดังนี้
ฯลฯ
2)การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่ง จะต้องดาเนินการเฉพาะตาแหน่งว่างที่ไม่มีคนครองตาแหน่งเท่านั้นเว้นแต่ในประกาศนี้จะกาหนด
อย่างอื่น ได้แก่
ฯลฯ
(ข)ปรับขยายระดับตาแหน่ง หมายถึง การปรับขยายระดับตาแหน่งในสายงานเดิม ส่วนราชการเดิม เช่น การปรับปรุงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี 1-3 เป็น เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 งานและส่วนราชการเดิม เป็นต้น
(ค)ปรับลดระดับตาแหน่ง หมายถึง การปรับลดระดับตาแหน่งในสายงานเดิม สังกัดงานและส่วนราชการเดิม เช่น ปรับลดระดับ พยาบาลวิชาชีพ
6 เป็นพยาบาลวิชาชีพ 3-5 เลขที่ตาแหน่ง งานและส่วนราชการเดิม เป็นต้น
/ข้อ 24...

๕๕
ข้อ ๒๔ ในระหว่างการประกาศใช้บังคับแผนอัตรากาลังของเทศบาล หากเทศบาลมีเหตุผลความจาเป็นต้องปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง เพื่อรองรับ
ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบลักษณะงานหรือปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งต่อ ก.ท.จ.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ฯลฯ
2. กรณีปรับปรุงตาแหน่งพนักงานครู
-หนังสือสานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.4/ว 629 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลสาหรับ
บุคลากรทางการศึกษา
สานักงาน ก.ท.พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาลถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับพนักงานเทศบาล
ตาแหน่งอื่น จึงขอเรียนซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ ก.ท.จ.ทุกจังหวัดได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ก.ท.ดังนี้
ฯลฯ
ข้อ 3 การปรับปรุงตาแหน่งและระดับให้สูงขึ้นหรือต่าลงในสายงานเดียวกัน โรงเรียนเดิม และการรับโอนหรือการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งในตาแหน่ง
ที่ปรับปรุงแล้วดังกล่าว ก.ท.จ.เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบทั้ง 2 กรณี ฉะนั้น เพื่อความสะดวก ประหยัด และรวดเร็วในการดาเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ก.ท.จ.สามารถให้ความเห็นชอบทั้ง 2 กรณีพร้อมกันได้
ฯลฯ
ฝ่ายเลขานุการฯ และคณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมฯ ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าเทศบาลดาเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์กาหนดตาแหน่ง
ทีป่ รับปรุงเป็นตาแหน่งว่างในแผนอัตรากาลัง 3 ปี และเพื่อรองรับตาแหน่งที่ขอใช้บัญชีจาก กสถ.ในการบรรจุแต่งตั้ง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เทศบาล
ดังกล่าวข้างต้นปรับปรุงแผนอัตรากาลังฯ ได้ตามที่เทศบาลร้องขอ และให้เทศบาลจัดสรรงบประมาณเป็นอัตราเงินเดือนของตาแหน่งที่ได้รับความเห็นชอบ โดยถือปฏิบัติตามประกาศ
ก.ท.จ.สุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เทศบาลเมืองสวรรคโลก ปรับปรุงตาแหน่งพนักงานครูได้ตามที่เทศบาลร้องขอ และรายงานการดาเนินการให้
สานักงาน ก.ท.จ.สุโขทัย ทราบ

/5.11 เรื่อง…

๕๖
5.11 ขอความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้บัญชีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ.) และขอความเห็นชอบโอนอายุราชการ
เชิญฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียด
ด้วยเทศบาลในพื้นที่รายงานขอความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้งบุคคลผู้สอบแข่นได้จากบัญชีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นพนักงานเทศบาล 5 แห่ง

ประธานฯ
ผข.เลขานุการ
จานวน 9 ราย ดังนี้
สังกัด
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
เทศบาลตาบลคลองยาง
1 นางสาวประพิน อินทน้อย

คุณวุฒิการศึกษา

ตาแหน่งที่
สอบแข่งขัน

ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต นักวิชาการสาธารณสุข
สาขาสาธารณสุขศาสตร์
ขอโอนย้ายอายุราชการ สังกัดเดิม สานักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร

2

3

เทศบาลตาบลทุ่งหลวง
นายวิทวัส ทาเครือ

เทศบาลตาบลศรีนคร
นายวรากร ศรีคาทา

ตาแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง/เลขที่ตาแหน่ง/
สังกัด/อัตราเงินเดือน

สอบแข่งขันได้
ลาดับที่

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ตาแหน่ง 65-2-06-3601-001
อัตราเงินเดือน 15,060 บาท

ภาคเหนือ เขต 2
ลาดับที่ 32
(โอนอายุราชการ)

ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์

นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
เลขที่ตาแหน่ง ๖๕-๒-๐8-๓1๐2-๐๐2
เงินเดือน ๑๕,๐๖๐ บาท
กองการศึกษา

ภาคเหนือ เขต ๒

ปริญญาตรี
สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต
(ทันตสาธารณสุข)

นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เลขที่ตาแหน่ง 65-2-06-3601-001
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อัตราเงินเดือน 15,060 บาท

ภาคเหนือ เขต 2
ลาดับที่ 28

/4.เทศบาล...

๕๗
ลาดับ
4

5

สังกัด
ชื่อ – สกุล
เทศบาลตาบลบ้านกล้วย
1.นางสาวอัญชรินทร์ ราคะใจ

คุณวุฒิการศึกษา
ปวส. อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2.นายรณชัย ช่อชั้น

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
สาขานิติศาสตร์

3.นางสาวณัฐพร คมสาคร

ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

เทศบาลเมืองสวรรคโลก
1.นายปรัชญา ปราณี

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต
(การประชาสัมพันธ์)

ตาแหน่งที่
สอบแข่งขัน

ตาแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง/เลขที่ตาแหน่ง/
สังกัด/อัตราเงินเดือน

เจ้าพนักงานทะเบียน

สอบแข่งขันได้
ลาดับที่

เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน
สานักปลัดเทศบาล
เลขที่ตาแหน่ง 65-2-01-4102-001
อัตราเงินเดือน 11,510 บาท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กองวิชาการและแผนงาน
เลขที่ตาแหน่ง 65-2-07-3105-001
อัตราเงินเดือน 15,060 บาท
นักวิเคราะห์นโยบายและ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
แผน
กองวิชาการและแผนงาน
เลขที่ตาแหน่ง 65-2-07-3105-002
อัตราเงินเดือน 15,060 บาท

ภาคเหนือ เขต 2
ลาดับที่ 5

นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ

ภาคเหนือ เขต ๒

นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
๖๕-๒-๐๗-๓๓๐๑-๐๐๑
เงินเดือน ๑๕,๐๖๐ บาท
กองวิชาการและแผนงาน

ภาคเหนือ เขต 2
ลาดับที่ 83

ภาคเหนือ เขต 2
ลาดับที่ 85

/2.นายจีรภัทร...

๕๘
ลาดับ
5

สังกัด
ชื่อ – สกุล
2.นายจีรภัทร ปัญญายงค์

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ

3.นางสาวพักตร์กมล ทองคาโฮ้ง ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ

ตาแหน่งที่
สอบแข่งขัน
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ

ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ

ตาแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง/เลขที่ตาแหน่ง/
สอบแข่งขันได้
สังกัด/อัตราเงินเดือน
ลาดับที่
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ภาคเหนือ เขต ๒
10249-๒
เงินเดือน ๑๕,๐๕๐ บาท
ร.ร.เทศบาลเมืองสวรรคโลก
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ภาคเหนือ เขต ๒
10262-๒
เงินเดือน ๑๕,๐๕๐ บาท
ร.ร.เทศบาลเมืองสวรรคโลก

หนังสือสั่งการ/หลักเกณฑ์ฯ/ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสานักงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 เรื่อง การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ แจ้งว่าตามที่
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร้องขอให้ดาเนินการสอบแข่งขัน และได้มีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งต่างๆ ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ลงวันที่
30 พฤศจิกายน 2560
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นไปตามประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เรื่อง รับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเพื่อเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิก
บัญชีสอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 จึงได้ดาเนินการ ดังนี้
1.จัดทาแนวทางปฏิบัติในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2560 ในกรณีต่างๆ เพื่อจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ต่อไป
ฯลฯ
/แนวทางปฏิบัติ...

๕๙
แนวทางปฏิบัติในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 ในตาแหน่งต่างๆ ของกลุ่มภาค/เขต จานวน 10 เขต และได้มีประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ดังนั้น เพื่อให้การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และรวดเร็ว จึงกาหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะแบ่งเป็นกลุ่มภาค/เขต รวม 10 เขต ฯลฯ
2.เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง
2.1 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
2.2 ผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งใดของบัญชีกลุ่มภาค/เขตใด จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเรียงามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ข อ่งกลุ่มภาค/
เขต นั้น เว้นแต่ตาแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งในกลุ่มภาค/เขต นั้น ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีการเรียกใช้บัญชีครบทั้งบัญชีแล้ว ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. จะ
แต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อเรียกผู้ที่อยู่ในลาดับแรกที่อาจได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งนั้นของทุกกลุ่มภาค/เขตอื่น โดยความสมัครใจมาแสดงความประสงค์เพื่อขอรับ
การประเมินในการบรรจุแต่งตั้งในตาแน่งที่ว่าง นั้น
เมื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว หากยังมีตาแหน่งว่าง จะใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งอื่นซึ่งเป็นประเภทเดียวกันที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ
ก.อบต.กาหนดเป็นตาแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันที่ผู้นั้นมีคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งในกลุ่มภาค/เขตนั้น
หากไม่มี จะขอใช้ในกลุ่มภาค/เขตอื่น ตามความวรรคหนึ่งโดยอนุโลมต่อไป
2.3 ผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วจะต้องดารงตาแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งอย่างน้อย
2 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น จึงจะโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานราชการอื่นได้
2.4 ผู้ที่สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น จะรับโอนเฉพาะอายุราชการ โดยจะบรรจุและแต่งตั้ง
ในตาแหน่งที่สอบได้ในระดับและเงินเดือนตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบ
3.การเรียกมารายงานตัวและบรรจุแต่งตั้ง มีขั้นตอน ดังนี้
3.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมีหนังสือเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกลุ่มภาค/เขต มารายงานตัวเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้ตามจานวนอัตราว่างและเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่สอบแข่งขันได้ สาหรับการเรียกให้มา
รายงานตัวในครั้งแรกเป็นไปตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกลงการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 สาหรับผู้สอบได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และประสงค์จะโอนอายุราชการ ให้ดาเนินการ ดังนี้
/(1)ในวันรายงานตัว...

๖๐
(1)ในวันมารายงานตัว จะมอบหนังสือขอโอนอายุราชการ ให้แก่ผู้สอบได้ที่เป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อนาไปยื่นที่ต้นสังกัด
เพื่อให้ต้นสังกัดพิจารณาให้โอน โดยทาเป็นหนังสือให้โอนอายุราชการของผู้นั้น (ในวันเดียวกันกับที่ขอโอน)
(2)หน่วยงาน/อปท.ต้นสังกัดของผู้สอบแข่งขันได้ดาเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือ ขั้นตอนของหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงาน/อปท.มี
คาสั่งให้โอนภายในกาหนด สาหรับ อปท.ให้เสนอเรื่องให้ ก.จังหวัด ที่ อปท.ต้นสังกัดตั้งอยู่ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้โอนในวันที่กาหนดตามหนังสือขอโอนอายุราชการ
3.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดส่งรายชื่อผู้มารายงานตัวให้จังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สอบแข่งขันได้ประสงค์จะบรรจุและ
แต่งตั้ง ตามข้อ 3.1 สังกัดอยู่
3.3 จังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผู้สอบแข่งขันได้ประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว (ภายใน 5 วัน
นับแต่ได้รับแจ้งจากกรมตามข้อ 3.2)
3.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับแจ้งตามข้อ 3.3 เสนอขอความเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (พร้อมขอรับโอนอายุ
ราชการในตาแหน่งและสังกัดเดิมกรณีผู้สอบแข่งขันได้ประสงค์จะโอนอายุราชการ) ต่อ ก.จ.จ.,ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี (ภายใน 5 วัน นับแต่ได้รับแจ้งจากจังหวัด)
3.5 เลขานุการ ก.จ.จ.,ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี เสนอขอความเห็นเพื่อบรรจุแต่งตั้งต่อ ก.จ.จ.,ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด ในการ
ประชุมครั้งแรกหลังจากได้รับหนังสือขอความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมีคาสั่งบรรจุและแต่งตั้ง (ภายใน 5 วันทาการ นับแต่มีมติ)
สาหรับในการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกให้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2561 โดยผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ประสงค์จะโอนอายุราชการให้เสนอ “นับเวลาราชการในขณะที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ ข้าราชการ
ประเภทอื่นในตาแหน่งและสังกัดเดิม มาเป็นเวลาราชการของ (ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานเมืองพัทยา/พนักงานส่วนตาบล แล้วแต่กรณี) ด้วย
เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้มีคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
3.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคาสั่งบรรจุและแต่งตั้ง (รับโอนอายุราชการกรณีผู้สอบแข่งขันได้ประสงค์จะโอนอายุราชการ) (ภายใน 5 วันนับ
แต่ได้รับแจ้งมติจาก ก.จ.จ.,ก.ท.จ.หรือ ก.อบต.จังหวัด) ในกรณีรับโอนอายุราชการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคาสั่งบรรจุและแต่งตั้ง (รับ โอนอายุราชการ) ให้ส่วนราชการ/
อปท.สังกัดเดิม เพื่อส่วนราชการ/อปท.สังกัดเดิม จะได้ดาเนินการออกคาสั่งให้โอน ตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมาย หรือประกาศต่อไป
3.7 วันเริ่มปฏิบัติงาน (วันบรรจุและแต่งตั้ง) ผู้สอบแข่งขันจะนาใบสมัครสอบและเอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบทั้งหมด (พร้อมหนังสือให้โอนอายุ
ราชการกรณีผู้ขอโอนอายุราชการ) ไปรายงานตัว ณ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สอบแข่งขันได้เลือกสังกัดอยู่ เพื่อจังหวัด
จะได้ส่งตัวไปปฏิบัติงาน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เลือกต่อไป (สาหรับเอกสารทั้งหมดให้เก็บไว้ในแฟ้มประวัติ
/4.การอนุญาต...
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4.การอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
4.1 หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นผู้ดาเนินการสอบแข่งขันแทน
ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจนครบจานวนที่ร้องขอแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดาเนินการ
สอบแข่งขันแทน หรือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีตาแหน่งว่างภายหลัง ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในกลุ่มภาค/เขต และประสงค์จะขอใช้บัญชีสอบแข่งขันได้ในครั้งนี้ของกลุ่มภาค/เขตนั้น
สามารถขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือตาแหน่งอื่นที่กาหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนามา
สมัครสอบแข่งขันแต่ต้องเป็นตาแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล หรือ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลกาหนด โดยดาเนินการ ดังนี้
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาหนังสือขอใช้บัญชีส่งถึงจังหวัด (สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) ที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
สังกัดอยู่ (ไม่ต้องระบุชื่อหรือลาดับที่ของผู้สอบแข่งขันได้)
(2) สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เมื่อได้รับหนังสือตาม (1) ต้องตรวจสอบตาแหน่งว่างและอัตราเงินเดือนของตาแหน่งที่ขอใช้
บัญชี โดยตรวจสอบจากแผนอัตรากาลัง 3 ปี (มีตาแหน่งว่างหรือไม่) และข้อบัญญัติ/ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจาปี (มีอัตราเงินเดือนตั้งไว้หรือไม่) หากไม่มีตาแหน่งว่าง
หรือไม่มีการตั้งอัตราเงินเดือนไว้ ให้แจ้ง อปท.ดาเนินการกาหนดให้ถูกต้อง
(3) สานักงานส่งเสริมการปากครองท้องถิ่นจังหวัด เมื่อดาเนินการตาม (2) แล้ว หาก อปท.นั้น มีตาแหน่งว่างและอัตราเงินเดือนถูกต้องแล้ ว
ให้ส่งหนังสือขอใช้บัญชีให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใน 5 วัน ทาการนับแต่ได้รับหนังสือจาก อปท.
(4) เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับหนังสือจากจังหวัดตาม(3) แล้ว การดาเนินการในขั้นตอนต่อไป ดาเนินการตามข้อ 3.1-3.7
โดยอนุโลม
4.2 ภายใต้ข้อ 4.1 การอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งอื่นที่มีระดับสูงกว่ามาบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่มีระดับต่ากว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไข
ว่าตาแหน่งที่ขอใช้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นต้องเป็นตาแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันกับตาแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และคุณวุฒิที่ผู้นั้นนามาสมัครสอบแข่งขันต้องเทียบได้ไม่ต่ากว่า
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และในขณะบรรจุแต่งตั้งจะต้ องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกลุ่มภาค/
เขต ในตาแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งนั้นหรือตาแหน่งทีเกี่ยวข้องเกื้อกูลในประเภทตาแหนงเดียวกัน โดยผู้นั้นต้องสมัครใจไปดารงตาแหน่งที่มีระดับต่ากว่าด้วย
5.การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบแข่งขันได้
5.1 การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
(1) เมื่อผู้สอบได้มารายงานตัว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ก.จังหวัด (ก.จ.จ.,ก.ท.จ.หรือ ก.อบต.จังหวัด) ที่บรรจุผู้สอบแข่งขันได้
ต้องตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาที่ผู้สอบแข่งขันได้ใช้ในการสมัครสอบ (ฉบับจริง) ว่าตรงกับที่ใช้ในการยื่นสมัครสอบและตรงตามคุณวุฒิการศึกษาที่กาหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหนงของตาแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้งหรือไม่
/(2)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
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(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อมีคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบได้ (มาปฏิบัติงานแล้ว) ต้องตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของผู้นั้นว่า สาเร็จ
การศึกษาจริงหรือไม่ โดยดาเนินการตรวจสอบไปยังสถาบันการศึกษาที่ผู้นั้นสาเร็จการศึกษา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสานักงาน ก.จ.ที่ มท 0809.2/ว 147 ลงวันที่ 24 กันยายน
2550 หนังสือสานักงาน ก.ท.ที่ มท 0809.2/ว 149 ลงวันที่ 26 กันยายน 2550 โดยอนุโลม
5.2 การตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้าม
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้แล้ว ให้ดาเนินการตรวจสอบประวัติ การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ โดย
ดาเนินการตามหนังสือสานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 131 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2549
6.การขอรับรองบัญชี (เมื่อได้มีการบรรจุ และแต่งตั้งในตาแหน่งว่างที่ อปท.ร้องขอ/ขอใช้บัญชีแล้ว)
การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อประโยชน์ในการย้ายเปลี่ยนสายงาน ให้กระทาได้เฉพาะกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีตาแหน่งที่ประสงค์ใช้
การรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น เป็นตาแหน่งว่างภายหลังระยะเวลาที่ กสถ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันแล้ว และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตาแหน่งประเภททั่วไป
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตาแหน่งประเภทวิชาการ จึงจะสามารถขอหนังสือรับรองผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อย้ายข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้นไปดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยมิต้องเรียงลาดับที่ โดยดาเนินการ ดังนี้
(1)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาหนังสือขอรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ส่งถึงจังหวัด (สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสังกัดอยู่ (จะดาเนินการได้เมื่อกรมได้แจ้งการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งว่างที่ อปท.ร้องขอ/ขอใช้บัญชีเสร็จสิ้นแล้ว)
(2)สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เมื่อได้รับหนังสือตาม (1) ต้องตรวจสอบตาแหน่งว่างและอัตราเงินเดือนของตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
จากการขอรับรองบัญชี โดยตรวจสอบจากแผนอัตรากาลัง 3 ปี (มีตาแหน่งว่างหรือไม่) และข้อบัญญัติ/ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจาปี (มีอัตราเงินเดือนตั้งไว้หรือไม่) หากไม่มี
ตาแหนงว่างหรือไม่มีการตั้งอัตราเงินเดือนไว้ ให้แจ้ง อปท.ดาเนินการกาหนดให้ถูกต้อง
(3)สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เมื่อดาเนินการตาม(2) แล้ว หาก อปท.นั้น มีตาแหน่งว่างและอัตราเงินเดือนถูกต้องแล้ว ให้ส่ง
หนังสือขอรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(4)เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับหนังสือจากจังหวัดตาม(3) จะดาเนินการตรวจสอบว่าผู้ที่ถูกขอรับรองบัญชี เป็นผู้สอบได้ในตาแหน่งที่
จะนาไปแต่งตั้งหรือไม่ และจะส่งหนังสือรับรองบัญชีให้จังหวัดเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับรองบัญชีดาเนิกนารเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งต่อ ก.จ.จ.,ก.ท.จ.,ก.อบต.
จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา ต่อไป
7.การรายงานและบันทึกข้อมูลการบรรจุแต่งตั้ง
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้แล้ว จะต้องรายงานคาสั่งบรรจุแต่งตั้งให้จังหวัด เพื่อรายงานกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (ภายใน 15 วันนับแต่มีคาสั่ง) และให้บันทึกเพิ่มเติม (กรณีบรรจุใหม่หรือรับโอนข้าราชการประเภทอื่น)/แก้ไขข้อมูล (กรณีรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น) ในระบบ
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (ภายใน 5 วันนับแต่มีคาสั่ง) ด้วย
/หนังสือ...

๖๓
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1344 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ แจ้งว่าได้
จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่ประสงค์จะไปบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ กสถ.ดาเนินการสอบแข่งขัน เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งตามแนวทางปฏิบัติแนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 โดยคาสั่งบรรจุแล
แต่งตั้ง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้วเห็นว่ารายชื่อที่เทศบาลเสนอขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้ง ตามหนังสือที่
มท 0809.3/ว 1344 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ และเทศบาลได้รายงานแผนอัตรากาลัง 3 ปี มีตาแหน่งว่าง และข้อบัญญัติ/ข้อบังคับ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี มีอัตราเงินเดือนตั้งไว้ครบถ้วน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตามลาดับการสอบแข่งขันได้และดาเนินการเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบรรจุแต่งตั้งเรียบร้อยหรือรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ (โอนเฉพาะอายุราชการ) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย พิจารณามีมติ
เห็นชอบให้เทศบาลในพื้นที่บรรจุแต่งผู้สอบแข่งขันได้หรือรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งรายชื่อและวิธีการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เทศบาลดังกล่าวข้างต้น จานวน 5 แห่ง บรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือรับโอน จากบัญชีที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดาเนินการตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น จานวน 9 ราย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 และให้เทศบาลปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1344 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และรายงานการบรรจุแต่งตั้งให้จังหวัด ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีคาสั่ง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เทศบาลดังกล่าวข้างต้น จานวน 5 แห่ง บรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือรับโอน จากบัญชีที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดาเนินการตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น จานวน 9 ราย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 และให้เทศบาลปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1344 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และรายงานการบรรจุแต่งตั้งให้จังหวัด ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีคาสั่ง

/5.12 พิจารณา...

๖๔
5.12 พิจารณาให้ความเห็นชอบคาให้การแก้คาฟ้องศาลปกครอง
ประธานฯ
เชิญฝ่ายเลขานุการชี้แจงรายละเอียด
เลขานุการฯ
เนื่องจากเรื่องนี้ได้อยู่ระหว่างเสนอคาให้การแก้คาฟ้องต่อประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เรื่องยังอยู่ในระหว่างตรวจสอบ จึงขอยกเรื่อง
ไปพิจารณาในการประชุมหน้าครับ
มติที่ประชุม
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบยกเรื่องไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
5.13 เรื่อง พิจารณาการดาเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล
ประธาน
เรื่องนี้มีสาระสาคัญจานวนมากมีความเห็นว่าควรยกไปการประชุมครั้งต่อไปกรรมการแต่ละท่านมีความเห็นอย่างไร
ผช.เลขานุการฯ
เรียนที่ประชุมเรื่องมีนี้สาระสาคัญจานวนมากตามที่ฝ่ายเลขานุการได้นาเสนอในระเบียบวาระและเอกสารแนบที่ได้ส่งให้กรรมการแล้วนั้น
เป็นการพิจารณาโทษทางวินัยพนักงานเทศบาลหลายรายหลาย หากที่ประชุมมีความเห็นว่าให้ยกไปในการประชุมครั้งต่อไป ขออนุญาตเป็นมติที่ประชุมครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้นาเรื่องไปพิจารณาในครั้งต่อไป
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