รายงานการประชุม
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ครั้งที่ 10/๒๕60
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ๒๕60 เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุมช่องกระจก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ชัน้ 4
…………………………..
ผู้มาประชุม
๑. นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประธาน
รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. นายอธิวัฒน์ ธัญพรจิรวัชร์ (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓. นางถิติกาญจนา หงส์แก้ว นักวิชาการคลังชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประธานสภาเทศบาลตําบลคลองวาฬ
๔. นายอธิวัฒน์ พิสุทธิศิลป์
๕. ร.ต.สมพร ทองสง่า
ประธานสภาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
๖. นายเกิดพงศ์ ทวีศักดิ์สมบูรณ์ นายกเทศมนตรีตําบลกําเนิดนพคุณ
๗. นายสุทธิพร เที่ยงธรรม
ปลัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
๘. นายณัฏฐวุฒิ สมบูรณ์อยู่กมล ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายวรพงษ์ พูลลาภ
๑๐. นายวิวัฒน์ โชคกิจการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายสนั่น รักษาชัฎ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายศาสตรา สุริยารังสรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายศักดิ์ชัย กายเพชร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. นายสมไช เสียงใหญ่
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางเนาวรัตน์ สิงห์เล็ก
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชํานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ/ติดภารกิจ
1. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร
2. นายสมบูรณ์ นวลเจริญ
3. นายธฤต สําราญเวทย์
4. นายชิตชัย จิวะตุวินันท์
5. นายฐานันดร์ นิลดํา
6. นายธีรยุทธ สําราญทรัพย์
ผู้เข้าร่วมประชุม
- นายมีชัย นวลเพชร
เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น.

ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายกเทศมนตรีตําบลบางสะพานน้อย
ปลัดเทศบาลตําบลบ้านกรูด
ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กลุ่มงานมาตรฐานฯ

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธาน
วันนี้ เป็นการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 10/2560 เมื่อที่ประชุมพร้อมครบองค์ประชุมแล้ว
ก็ขอเปิดการประชุม เพื่อจะได้ดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดเตรียมไว้ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

-๒ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 9/๒๕60 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560

มติทปี่ ระชุม

รับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพือ่ ทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติทปี่ ระชุมครั้งทีแ่ ล้ว
ผู้ช่วยเลขานุการ
ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการประชุมครั้งที่ 9/๒๕60
เมื่อวันที่ 20 กันยายน ๒๕60 มีมติเห็นชอบให้เทศบาลดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคลในกรณี
ต่าง ๆ ฝ่ายเลขานุการ ขอสรุปผลให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งพนักงานครูเทศบาล ตําแหน่ง ครู เป็นตําแหน่ง ครูผู้ช่วย
จํานวน 1 ตําแหน่ง ได้แจ้งมติให้เทศบาลเมืองหัวหิน จัดทําประกาศเปลี่ยนแปลงตําแหน่งแล้ว ตั้งแต่
วันที่ 27 กันยายน 2560
2. การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญ ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน และประเภทวิชาการระดับชํานาญการ จํานวน 2 ราย
ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหัวหินทราบ เพื่อจัดทําคําสั่งเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งที่
สูงขึ้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560
3. การโอน การรับโอน และย้ายพนักงานเทศบาล จํานวน 9 ราย ได้แจ้งมติให้
เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลตําบลหนองพลับ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลตําบลทับสะแก
และเทศบาลตําบลเขาน้ อยทราบ เพื่อจัดทําคําสั่งโอน/รับโอน และย้ายพนักงานเทศบาลไปดํารง
ตําแหน่งใหม่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560
4. การบริหารงานบุคคลของเทศบาลกรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น ได้แจ้งมติให้เทศบาล
เมืองประจวบคีรีขันธ์ทราบ เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560
5. การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2563) ได้แจ้ง
มติ ให้ เทศบาล ทั้ ง 16 แห่ ง ทราบและจั ดทํ าแผนอั ต รากํ าลั งเพื่ อ ประกาศใช้ แ ล้ ว ตั้ งแต่ วัน ที่ 27
กันยายน 2560
6. พนักงานจ้างขอลาออกจากราชการ จํานวน 2 ราย ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหัวหิน
และเทศบาลตําบลไร่เก่าทราบ เพื่อจัดทําคําสั่งให้พนักงานเทศบาลลาออกจากราชการแล้ว ตั้งแต่วันที่
27 กันยายน 2560
7. การจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 4 ราย ได้แจ้งมติให้เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาล
เมืองประจวบคีรีขันธ์และเทศบาลตําบลร่อนทองทราบเพื่อจัดทําคําสั่งจ้างพนักงานจ้างแล้ว ตั้งแต่วันที่
27 กันยายน 2560
8. การประเมินพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้ได้รับเงินเดือนและมีวิทยฐานะระดับ
ชํานาญการ จํานวน 7 ราย ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 4 ราย และระดับเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย
ได้แจ้งมติให้เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์และเทศบาลตําบลไร่เก่าทราบ เพื่อจัดทํา
คําสั่งให้พนักงานครูเทศบาลได้รับเงินเดือนและมีวิทยฐานะระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ
และระดับเชี่ยวชาญแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560
9. การอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัยของพนักงานเทศบาล จํานวน 1 ราย ได้ส่งเรื่อง
ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ พิจารณาทําความเห็นเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาต่อไปแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560
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-๓10. ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
จํานวน 1 ฉบับ ได้จัดทําประกาศเสร็จเสนอประธาน ก.ท.จ. ลงนามประกาศใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 6
ตุลาคม 2560
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

3.2 ผลคะแนนการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(Local Performance Assessment : LPA) ประจําปี 2560
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กําหนดให้มีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (Local Performance Assessment : LPA) ประจํ า ปี 2560 โดยที ม ประเมิ น
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการตรวจประเมินแบ่งเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการ
บริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิ บ าล ซึ่งผลการตรวจประเมิ น ประสิท ธิภ าพ ได้ถู กนํ ามาใช้สําหรับ การ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลในบางเรื่อง เช่น การขอรับประเมินโบนัสประจําปี เป็นต้น ซึ่งบัดนี้การตรวจประเมิน
ประจําปี 2560 ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกเทศบาล ฝ่ายเลขานุการจึงขอแจ้งสรุปผลการประเมินให้ ก.ท.จ.
ทราบ ดังนี้
ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

อบต.

ทต.ปราณบุรี
ทต.หนองพลับ
ทต.ร่อนทอง
ทต.ไร่ใหม่
ทต.บางสะพานน้อย
ทต.ไร่เก่า
ทม.หัวหิน
ทต.ปากน้าํ ปราณ
ทม.ประจวบคีรีขนั ธ์
ทต.เขาน้อย
ทต.ทับสะแก
ทต.กุยบุรี
ทต.กม.5
ทต.คลองวาฬ
ทต.บ้านกรูด
ทต.กําเนิดนพคุณ

ด้านการ
บริหารงาน
บุคคลและ
กิจการสภา
100%
93.77
93.04
96.11
86.87
91.91
89.88
83.60
91.28
68.64
84.52
92.77
84.44
74.47
46.31
85.22
27.82

ด้านการ
บริหาร
จัดการ
100%
93.00
97.33
92.00
94.67
89.17
87.83
84.92
86.83
97.17
79.08
75.42
83.17
80.83
64.50
43.75
10.00

ด้านการบริหารงาน ด้านการบริการ
การเงินและการคลัง
สาธารณะ
100%
88.30
70.16
78.72
77.68
76.70
83.87
69.00
75.69
80.84
75.20
66.93
78.83
75.21
73.81
68.56
85.46

100%
82.43
90.47
67.25
77.30
72.15
68.52
75.37
75.51
79.92
70.31
76.88
62.75
71.10
72.51
64.01
54.98

ด้านธรรมา
ภิบาล

รวม 5 ด้าน
เฉลี่ย

100%
98.40
91.73
95.20
85.47
89.33
86.67
98.40
75.20
76.00
85.33
70.93
72.80
70.53
74.93
27.73
0.00

100%
91.18
88.55
85.86
84.40
83.85
83.35
82.26
80.90
80.51
78.89
76.59
76.40
74.43
66.41
57.85
35.65

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ
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-๔ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพือ่ พิจารณา
๔.1 เรื่ อง การบรรจุ และแต่ งตั้ งผู้ ได้ รั บการคั ดเลื อกกรณี มี เหตุ พิ เศษที่ ไม่ ต้ อง
สอบแข่งขันเป็นพนักงานครูเทศบาล
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมื อ งหั ว หิ น อํ า เภอหั ว หิ น ขอความเห็ น ชอบบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง
นางรัตนมน เลิศทวีวัฒนา วุฒิ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) (หลักสูตร 4 ปี) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
เลขที่ 59303070568090 ออกให้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ใช้ได้ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
เป็นพนักงานจ้างตําแหน่ง ผู้ช่วยครู ซึ่งปฏิบัติงานในเทศบาลติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และเป็น
ผู้ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กกรณี มี เหตุ พิ เศษที่ ไม่ ต้ อ งสอบแข่ งขั น สํ าหรั บ พนั ก งานจ้ างที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ใน
สถานศึกษา เพื่ อบรรจุแต่งตั้งเป็ นพนักงานครูเทศบาล ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ลําดับที่ 4 ตามประกาศ
เทศบาลเมื องหั วหิ น ลงวั นที่ 27 กรกฎาคม ๒๕๕9 เป็ น พนั กงานครูเทศบาล ตํ าแหน่ ง ครูผู้ ช่ วย
ขั้น 15,050 บาท เลขที่ตําแหน่ง 12119-2 โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน
หมายเหตุ : เทศบาลเมืองหัวหิน ขอความเห็นชอบ ก.ท.จ. เมื่อคราวประชุมครั้งที่
3/2559 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 กําหนดสาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย เพื่อสอบคัดเลือกกรณี
มีเหตุพิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน จํานวน 2 อัตรา และได้บรรจุผู้สอบได้ครบตามที่ขอแล้ว และได้ขึ้น
บัญ ชีสํารองผู้สอบคัดเลือกได้ไว้เป็นเวลา 2 ปี ซึ่งต่อมาเทศบาลมีตําแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก
การศึกษาปฐมวัยว่างลง เทศบาลได้ดําเนินการสรรหาด้วยการประกาศรับโอนผู้ดํารงตําแหน่งในสาขา
ดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงปัจจุบันยังไม่ได้ผู้มาดํารงตําแหน่งที่ว่าง ประกอบกับในปี
การศึกษา 2560 มีนักเรียนในชั้นอนุบาลเพิ่มมากขึ้น แล้วโรงเรียนไม่มีครูผู้สอนทําให้ส่งผลกระทบต่อ
การจัดการเรียนการสอน จึงขอใช้บัญชีที่สอบคัดเลือกในสาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยที่ขอ ก.ท.จ.
สอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ และขึ้นบัญชีสํารองไว้มาบรรจุแต่งตั้ง
ข้อระเบียบ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๕ การออกคําสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน
การรับโอน การเลื่อนระดับ... แต่สําหรับการออกคําสั่งแต่งตั้งและการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพ้นจากตําแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน ฯลฯ
มาตรา ๒3 วรรคเจ็ด ให้นําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔
และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลด้วย โดยอนุโลม ฯลฯ
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. การคัด เลือ กกรณีมีเหตุพิเ ศษไม่ต้อ งสอบแข่ง ขัน เพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง
เป็นพนักงานครูเทศบาลตําแหน่งครูผู้ช่วย
ในกรณี เทศบาลมีตํ าแหน่ งครูผู้ ช่วยว่าง นอกจากการดําเนิ นการสรรหาด้วย
วิธีการอื่นๆ แล้วเทศบาลอาจดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวด้วย
วิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันเฉพาะกรณีเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งในสาขาวิชาเอกขาด
แคลน ตามที่ คณะกรรมการกลางพนั กงานเทศบาลกํ าหนดและตรงกั บความต้ องการของสถานศึ กษา
เพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมาตรฐานในการจัดการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการ ดังนี้
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-๕4.1 สาขาวิชาเอกขาดแคลนเพื่อการคัดเลือกกรณี มีเหตุพิเศษที่ไม่ต้อง
สอบแข่งขัน มีดังนี้
(1) สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
(2) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา/แขนงวิชา
(3) สาขาวิชาเอกภาษาต่างประเทศ
(4) สาขาวิชาเอกอื่นที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล พิจารณาให้
ความเห็นชอบ ทั้งนี้ จะต้องเป็นสาขาวิชาเอกอื่นที่ขาดแคลนในพื้นที่การศึกษานั้น และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่สามารถสรรหาบุคคลเพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
4.2 คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ
(1) เป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ตําแหน่งผู้ช่วยครู ซึ่งจัดจ้างโดย
งบประมาณเงิน อุดหนุ นจากรัฐและหรือจากเงิน รายได้ ข องเทศบาลและหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัคร ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ ณ เทศบาล
ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันรับสมัคร และ
(2) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้นสําหรับพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 และ
(3) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครู
ผู้ช่วย ตามมาตรฐานตําแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด ทั้งนี้ จะต้องได้คะแนน
เฉลี่ยตลอดหลักสูตรปริญญาไม่ต่ํากว่า 2.50 และ
(4) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดง
ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน และ
(5) เป็นผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแบบประเมินที่
คณะกรรมการกลางพนั ก งานเทศบาลกํ า หนด โดยคณะกรรมการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านที่
นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง
ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ
ฝ่ายเลขานุ การ พิ จารณาแล้วเห็ น ว่า เนื่องจากบั ญ ชีการคั ดเลื อกกรณี มี เหตุ
พิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขันตําแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยดังกล่าว เป็นบัญชีที่
เทศบาลโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. ได้พิจารณาเหตุผลความจําเป็นของเทศบาลในการสรรหา
พนักงานครูม าดํารงตํ าแหน่ งที่ ว่างเป็ นเวลานานแล้ว เทศบาลยังไม่ สามารถสรรหาบุคคลมาดํารง
ตําแหน่ งได้ ก.ท.จ. จึงเห็ น ชอบกํ าหนดวิชาเอกการศึก ษาปฐมวัย เป็ น วิช าเอกที่ ข าดแคลนเพื่ อ ให้
เทศบาลได้สรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งได้เฉพาะอัตราที่ขอกําหนดเท่านั้น กรณีเทศบาลได้ขึ้นบัญชีสํารอง
ผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ หากเทศบาลจะใช้บัญชีมาบรรจุแทนอัตราที่ว่างในภายหลัง เทศบาลต้องแสดง
เหตุผลความจําเป็น ว่าอัตราที่ขอบรรจุปัจจุบันเป็นอัตราที่ขาดแคลนในพื้นที่ และเทศบาลได้สรรหาบุคคล
เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่ยังไม่สามารถสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งแทนที่ว่างได้
ข้อ เท็จ จริง ตํ า แหน่ง เลขที ่ด ัง กล่า วได้ว ่า งลงตั ้ง แต่ว ัน ที ่ 1 มกราคม
2559 เนื่อ งจากผู้ดํา รงตํา แหน่ง เดิม ได้โ อนไปดํา รงตํา แหน่งที่อื่น ซึ่ง เทศบาลได้ดํา เนิน การสรร
หาผู้ม าดํา รงตําแหน่งในปี 2559 ด้ว ยการแจ้ง ประชาสัม พันธ์ก ารรับโอนมาดํารงตํา แหน่งที่ว่า ง
ตามหนัง สือ เทศบาลเมือ งหัว หิน ที่ ปข 52103/ว 5213 ลงวัน ที่ 21 พฤศจิก ายน 2559
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-๖และหนังสือเทศบาลเมืองหัวหิน ที่ ปข 52103/ว 929 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึง
ปัจ จุบัน ยังไม่มีผู้แ จ้ง ความประสงค์ข อโอนมาดํา รงตําแหน่งว่าง ประกอบกับในปีการศึกษา 2560
มีนักเรียนในชั้นอนุบาลเพิ่มมากขึ้นแล้วโรงเรียนไม่มีครูผู้สอน จึง ส่ง ผลกระทบต่อ การจัด การเรีย น
การสอน จึงมีความจําเป็นในการขอใช้บัญชีมาเพื่อแก้ไขปัญหาอัตรากําลังที่ว่างดังกล่าว (บัญชีนี้
มีระยะเวลาอายุบัญชี 2 ปี จะหมดอายุในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 20 ตุลาคม 2560 และไม่กอ่ นวันที่เทศบาลได้รับแจ้ง มติ ก.ท.จ.
๔.2 เรื่อง การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญให้ดํารงตําแหน่ง
ที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน และประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน เทศบาลตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง ฯ และ
เทศบาลตํ าบลปากน้ํ าปราณ อําเภอปราณบุ รี ขอความเห็ น ชอบเลื่ อ นระดั บ และแต่ งตั้ งพนั ก งาน
เทศบาลสามัญให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น จํานวน 5 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมืองหัวหิน ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้งนางสาวรัตนา คําหล้า
วุฒิ วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้ อม) ตําแหน่ งนั กวิชาการสุขาภิ บาลปฏิ บัติการ ขั้น 22,600 บาท
เลขที่ตําแหน่ง 29-2-10-3606-003 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว กองช่างสุขาภิบาล ซึ่งดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3
และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ
สุ ขาภิ บาล หรืองานอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องมาแล้ ว 11 ปี 3 เดื อน (วันที่ 3 ก.ค.49 - 2 ต.ค.60) ผ่ านการ
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์ที่
กํ าหนดให้ ดํ ารงตํ าแหน่ งที่ สู งขึ้ นในตํ าแหน่ ง นั กวิ ชาการสุ ขาภิ บาลชํ านาญการ ขั้ น 22,620 บาท
เลขที่ตําแหน่งและสายงานเดิม โดยผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ๒๕60
2. เทศบาลตํ า บลคลองวาฬ ขอความเห็ น ชอบเลื่ อ นระดั บ และแต่ ง ตั้ ง
พนักงานเทศบาลสามัญให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น จํานวน 2 ราย ดังนี้
2.1 นายอภิ นันท์ ประมงค์ วุฒิ ศ.บ.(การค้าระหว่างประเทศ) ตํ าแหน่ ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ขั้น 21,500 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-01-3103-001
สํานักปลัดเทศบาล ซึ่งดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 และตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน หรืองานอื่ นที่ เกี่ ยวข้องมาแล้ว 6 ปี 1 เดือน (วันที่ 1 ส.ค.54 - 15 ก.ย.60) ผ่านการ
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการและประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นในตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ขั้น 21,710 บาท
เลขที่ตําแหน่งและสายงานเดิม โดยผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 15 กันยายน ๒๕60
2.2 นางสาวไพลิน สายเสียงสด วุฒิ บช.บ.(การบัญชี) ตําแหน่งเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ขั้น 16,030 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-04-4201-001 กองคลัง ซึ่ง
ได้ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และตําแหน่งประเภททั่วไประดับ
ปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาแล้ว 4 ปี - เดือน (วันที่ 1 ก.ย.56 – 28 ก.ย.60) ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและ
ประเมินคุณลักษณะบุคคลจากผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นในตําแหน่ง
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-๗เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน ขั้น 16,190 บาท เลขที่ตําแหน่งและสายงานเดิม โดยผ่าน
การประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 28 กันยายน ๒๕60
3. เทศบาลตํ าบลปากน้ํ าปราณ ขอความเห็ น ชอบเลื่ อ นระดั บ และแต่ งตั้ ง
พนักงานเทศบาลสามัญให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น จํานวน 2 ราย ดังนี้
3.1 นางปุ ญ ญิ ศ า ลาภวรุ ต ม์ วุ ฒิ ศศ.บ.(การจั ด การทั่ ว ไป) ตํ า แหน่ ง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ขั้น 23,340 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-12-3205-001
หน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งดํารงตําแหน่ งหรือเคยดํารงตําแหน่งสายงานเริ่มต้ นจากระดั บ 3 และ
ตํ า แหน่ งประเภทวิ ช าการ ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร โดยมี ร ะยะเวลารวมกั น ในการปฏิ บั ติ ง านด้ านงาน
ตรวจสอบการปฏิ บัติงานของหน่ วยงานต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ บัญ ชี และพั สดุ หรืองานอื่น ที่
เกี่ ย วข้ อ งมาแล้ ว 6 ปี - เดื อ น (วั น ที่ 29 ส.ค.54 - 15 ก.ย.60) ผ่ า นการประเมิ น ผลงานจาก
คณะกรรมการและประเมิ นคุ ณ ลั กษณะบุ คคลจากผู้ บั งคั บบั ญ ชาตามหลักเกณฑ์ ที่ กําหนดให้ ดํารง
ตําแหน่งที่สูงขึ้นในตําแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ ขั้น 23,550 บาท เลขที่ตําแหน่ง
และสายงานเดิม โดยผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 15 กันยายน ๒๕60
3.2 นายธีระยุทธ ดําแก้ว วุฒิ น.บ.(นิติศาสตร์) ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ขั้ น 23,340 บาท เลขที่ ตํ าแหน่ ง 29-2-07-3105-001 กองวิ ช าการและแผนงาน ซึ่ งดํ ารง
ตําแหน่งหรือเคยดํ ารงตําแหน่ งสายงานเริ่ม ต้นจากระดับ 3 และตํ าแหน่งประเภทวิชาการ ระดั บ
ปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานด้านงานด้านกฎหมาย หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาแล้ว 6 ปี 3 เดือน (วันที่ 1 มิ.ย.54 - 21 ก.ย.60) ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและ
ประเมิ นคุ ณ ลั กษณะบุ คคลจากผู้ บั งคั บบั ญ ชาตามหลั กเกณฑ์ ที่ กํ าหนดให้ ดํ ารงตําแหน่ งที่ สู งขึ้ นใน
ตําแหน่ง นิติกรชํานาญการ ขั้น 23,550 บาท เลขที่ตําแหน่งและสายงานเดิม โดยผ่านการประเมินผล
งานจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 21 กันยายน ๒๕60
ข้อระเบียบ
๑. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๒๕
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับ การ
ได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการในสายงานวิชาชีพ และการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน กรณีการเลื่อนระดับครั้งแรกของตําแหน่งแต่ละประเภทตําแหน่ง
เช่น การเลื่อนระดับประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงาน ไประดับชํานาญงาน ให้ใช้วิธีการประเมินผลงาน
โดยใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับนอกระดับควบของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ และเทียบ
ระดับตําแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่งตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๔๐
ลงวัน ที ่ ๑๕ กัน ยายน ๒๕๕๘ เรื่อ ง มาตรฐานทั ่ว ไปเกี่ย วกับ อัต ราตํ า แหน่ง และมาตรฐานของ
ตําแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอนุโลม
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-๘2. หนั งสื อสํ านั ก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๔๐
ลงวัน ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหน่งและมาตรฐานของ
ตําแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
การเลื่อนในระดับชํานาญงาน
ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1/2 และ
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของตําแหน่ง
ที่จะแต่งตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
1. ไม่น้อยกว่า 6 ปี สําหรับผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
คุณ วุฒิ อย่ างอื่นที่ เที ยบได้ ในระดับเดี ยวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ ตรงตามคุณสมบั ติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
2. ไม่น้อยกว่า 5 ปี สําหรับผู้มีประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือ
คุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เที ยบได้ในระดั บเดียวกั น ในสาขาวิชาหรือทางที่ ตรงตามคุ ณสมบั ติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
3. ไม่น้อยกว่า 4 ปี สําหรับผู้มีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
การเลื่อนในระดับชํานาญการ
ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งสําหรับสายงานเริ่มต้นจากระดั บ 3
และ ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ โดยต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงาน
ของตําแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ดังนี้
1. ไม่น้อยกว่า 6 ปี สําหรับผู้มปี ริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางทีต่ รงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง
2. ไม่น้อยกว่า 4 ปี สําหรับผูม้ ีปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง
3. ไม่น้อยกว่า 2 ปี สําหรับผูม้ ีปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่
ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง
(โดยการนับระยะเวลาตาม ข้อ 1 – 3 หากเป็นผู้เปลี่ยนสายงานจากสายงาน
เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 มาเป็นสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ให้ใช้แนวทางการนับระยะเวลา
การดํารงตําแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 มานับรวมเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกับสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ตามนัยหนังสือ สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 33 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548)
3. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวัด ประจวบคีรีขั น ธ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน
๒๕๔๕ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๘๒ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สําหรับ
ตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในตําแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และ
ระดับ ๒
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-๙(๘) วิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
(ก) ตําแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งให้เสนอ
ก.ท.จ. พิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง ฯ
(ข) ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและ
ประเมิน ผลงาน ประกอบด้วย ฯลฯ
(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การประเมินบุคคล
และผลงานให้เป็นไปตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้
(๙) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผูส้ ั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยผ่านความ
เห็นชอบจาก ก.ท.จ. และให้มผี ลไม่ก่อนวันทีผ่ ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ข้ อ 183 การเลื่ อ นและแต่ งตั้ งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ งในระดั บ สู งขึ้ น สํ าหรั บ
ตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
(๘) วิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
(ก) ตําแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งให้เสนอ
ก.ท.จ. พิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง ฯ
(ข) ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและ
ประเมิน ผลงาน ประกอบด้วย ฯลฯ
(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การประเมินบุคคล
และผลงานให้เป็นไปตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้
(๙) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผูส้ ั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยผ่านความ
เห็นชอบจาก ก.ท.จ. และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ฝ่ายเลขานุการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอเลื่อนระดับข้างต้นแล้วมี
คุณสมบัติครบถ้วน และผ่านเกณฑ์ประเมินเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ

4.3 เรื่อง การโอน การรับโอน และการย้ายพนักงานเทศบาล
ส่วนที่ ๑ การโอนพนักงานเทศบาล
ผู้ช่วยเลขานุ การ
เทศบาลเมือ งหัว หิน อํา เภอหั ว หิน และเทศบาลเมื องประจวบคี รีขั น ธ์
อําเภอเมือง ฯ ขอความเห็นชอบโอนพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมื อ งหั ว หิ น ขอความเห็ น ชอบโอนนางอารยา ช่ อ อั ง ชั ญ
วุฒิ ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) บุคลากรทางการศึกษาสายงานนิเทศการศึกษา
ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ อันดับ คศ.3 วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ขั้น 34,470 บาท
(1 เม.ย.60) เลขที่ตําแหน่ง 29-2-08-3811-001 หน่วยศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา เทศบาล
เมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โอนไปดํารงตําแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษา ตํ า แหน่ ง ศึ ก ษานิ เทศก์ อั น ดั บ คศ.3 วิ ท ยฐานะศึ ก ษานิ เทศก์ ชํ า นาญการพิ เศษ
ขั้น 34,470 บาท เลขที่ตําแหน่ง 92 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย
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- ๑๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ยินดีรับโอนบุคลากรทางการศึกษาฯ ดังกล่าว
และเทศบาลเมื อ งหั ว หิ น ซึ่ ง เป็ น ต้ น สั ง กั ด ไม่ ขั ด ข้ อ งในการให้ โ อน (อยู่ ใ กล้ บ้ า น, สามารถใช้
ประสบการณ์ความรู้ในการทํางานกับครู ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีความคุ้นเคยกับระบบการทํางาน)
2. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ขอความเห็นชอบโอนนายสุพจน์ อินทร์แสง
วุฒิ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) พนักงานเทศบาล ตําแหน่งผู้อํานวยการ กองการศึกษา (นักบริหาร
งานศึ กษา ระดั บกลาง) ขั้ น 44,130 บาท (1 เม.ย.60) เลขที่ ตํ าแหน่ ง 29-2-08-2107-001
กองการศึ กษา เทศบาลเมื องประจวบคี รีขั นธ์ อํ าเภอเมื องฯ จั งหวั ดประจวบคี รีขั นธ์ โอนไปดํ ารงเป็ น
พนักงานเทศบาล ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับกลาง) ขั้น 44,130 บาท
เลขที่ ตํ าแหน่ ง 29-2-08-2107-001 กองการศึ กษา เทศบาลตํ าบลปราณบุ รี อํ าเภอปราณบุ รี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเทศบาลตําบลปราณบุรี ยินดีรับโอนพนักงานเทศบาลดังกล่าว และเทศบาล
เมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน (ดูแลครอบครัว)
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๕๒ การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
พนักงานเทศบาลในเทศบาลอีกแห่งหนึ่ง ให้โอนและแต่งตั้งจากพนักงานเทศบาลในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังนี้
(๑) ผู้สอบแข่งขันได้ หรือสอบคัดเลือกได้ในตําแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น หรือผู้
ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
(๓) ผูข้ อโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนตําแหน่งในตําแหน่งเดียวกันและระดับ
เดียวกันระหว่างเทศบาล หรือผู้ขอโอนมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลตามข้อ ๑๖๗
ข้ อ ๑๖๗ วรรคสอง การโอนพนั กงานเทศบาลอื่ นมาแต่ งตั้ งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ ง
ผู้ปฏิ บั ติงานในเทศบาล อาจกระทํ าได้ โดยความสมั ครใจของผู้จะขอโอนและได้รับความยินยอมจาก
นายกเทศมนตรีของเทศบาลที่จะรับโอนนั้น เมื่อ ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรี
ออกคําสั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิมและได้รับเงินเดือนในขั้นไม่สูงกว่าเดิม
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบการโอนของพนักงานเทศบาลดังกล่าวแล้ว ต้นสังกัด
และเทศบาลที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด โดยไม่ขัดข้องในการรับโอนและให้โอน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 20 กันยายน 2560

ส่ ว นที่ ๒ การรับโอนข้ าราชการประเภทอื่ น และพนั กงานส่ วนท้ องถิ่ นอื่ น
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน และเทศบาลตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี
ขอความเห็นชอบรับโอนข้าราชการประเภทอื่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานเทศบาล จํานวน 3 ราย ดังนี้
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- ๑๑ 1. เทศบาลเมืองหัวหิน ขอความเห็นชอบรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย ดังนี้
1.1 นางสาวปัทมา ปุยประเสริฐ วุฒิ ปวส.(การบัญชี) ข้าราชการพลเรือน
สามัญ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญ ชีปฏิบัติงาน ขั้น 14,070 บาท (1 เม.ย.60) เลขที่
ตําแหน่ง 168 กลุ่มเงินนอกงบประมาณ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน ขั้น 14,030 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-04-4201-003 งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลเมืองหัวหิน (ดูแลครอบครัว, หาประสบการณ์)
1.2 นางสาวปิ ย นาถ ธนพรวรกุ ล วุ ฒิ ศศ.บ.(บรรณารั ก ษ์ ศ าสตร์ แ ละ
สารนิเทศศาสตร์) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
ขั้น 21,570 บาท (1 เม.ย.60) เลขที่ตําแหน่ง รรม.ปณ.36 (ป) โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สํานักงาน
เขตทวีวัฒนา สังกัดกรุงเทพมหานคร มาแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตําแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
ขั้น 21,570 บาท เลขที่ตําแหน่ง 04801-2 โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ กองการศึกษา เทศบาล
เมืองหัวหิน (ดูแลบุพการี)
2. เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ ขอความเห็นชอบรับโอนนายวรากร สีดอกบวบ
วุฒิ ร.บ.(รัฐศาสตร์) พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน
ขั้น 15,150 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-3-01-4805-002 สํานักงานปลัด อบต. อบต.ปากน้ําปราณ
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ยชํ านาญงาน ขั้ น 15,150 บาท เลขที่ ตํ าแหน่ ง 29-2-01-4805-001
ฝ่ายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(เพิ่มประสบการณ์)
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั งหวั ด ประจวบคี รี ขั นธ์ เรื่ อง
หลั กเกณฑ์ และเงื่ อนไขเกี่ ยวกั บการบริ หารงานบุ คคลของเทศบาล ลงวั นที่ ๑๑ พฤศจิ กายน ๒๕๔๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้ อ 171 การรั บโอนพนั กงานส่ วนท้ องถิ่ นอื่ นและการรับโอนข้ าราชการ
ประเภทอื่ นที่ ไม่ ใช่ ข้ าราชการการเมื อง หรือข้ าราชการวิสามั ญ มาบรรจุและแต่ งตั้ งเป็ นพนั กงาน
เทศบาลให้ รั บโอนและแต่ งตั้ งเป็ น พนั กงานเทศบาลจากผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ ผู้ ได้ รับ การคั ด เลื อ กใน
ตําแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยกรณีพิเศษตามข้อ 109 (2) โดยให้ดํารงตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับ
การคัดเลือกนั้น และให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิสําหรับตําแหน่งนั้น เว้นแต่ ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูง
กว่าคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม แต่ถ้าไม่มีขั้นเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนที่
ได้รับอยู่เดิม ให้ได้รับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการคัดเลือกในขั้นที่เทียบได้
ตรงกันกับขั้นเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม ตามหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน แต่ถ้าเทียบ
แล้วผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับการ
คัดเลือก ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่สูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งนั้น
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- ๑๒ การรั บ โอนข้ า ราชการประเภทอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ข้ า ราชการการเมื อ ง หรื อ
ข้าราชการวิสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลในตําแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา ให้ รับ โอนและแต่ งตั้งเป็ น พนั กงานเทศบาลจากผู้ ได้ รับ การคั ดเลื อก โดยให้ ม าดํ ารง
ตําแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
หลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับโอน ให้นําหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดไว้สําหรับการคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้มีระดับสูงขึ้นตามที่
กําหนดในหมวด 4 ว่าด้วยการคัดเลือกมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๗๒ ในกรณีเทศบาลมีเหตุผลและความจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่
ราชการ เทศบาลอาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการ
การเมืองหรือข้าราชการวิสามัญที่มีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลในตําแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลเสนอ ก.ท.จ. โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
การทํ างานและความชํานาญการของผู้ที่จะขอโอนและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเมื่อ ก.ท.จ. ได้
พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้วให้นายกเทศมนตรีสั่งรับโอน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็นพนักงาน
เทศบาล ส่วนจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับใด และจะให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้ ก.ท.จ. เป็นผู้
กําหนด แต่จะต้องไม่สูงกว่าพนักงานเทศบาลที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญในระดับเดียวกัน
ข้ อ ๑๗๓ การรับ โอนพนั กงานส่ว นท้ องถิ่น อื่น หรือ การรับ โอนข้ าราชการ
ประเภทอื่ น มาบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น พนั ก งานเทศบาลตามข้ อ ๑๗๑ และข้ อ ๑๗๒ ให้
นายกเทศมนตรีมีคําสั่งให้รับโอนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งพนักงานเทศบาลแล้ว ให้มีหนังสือแจ้ง
การรับโอนให้ส่วนราชการสังกัดเดิมของผู้ที่จะโอนออกคําสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งและหน้าที่ ทั้งนี้
ให้กําหนดวันที่ในคําสั่ง รับโอนและคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งเป็นวันเดียวกัน
การออกคําสั่งรับโอนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้
ก.ท.จ. ให้ความเห็นชอบก่อน
ข้ อ ๑๗๔ การรั บ โอนพนั ก งานส่ วนท้ อ งถิ่ น อื่ น หรื อ การรั บ โอนข้ าราชการ
ประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ตําแหน่งที่จะนํามาใช้ในการรับโอน ต้องเป็นตําแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน
(๒) ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนั้น
ฯลฯ
(๕) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงานใด ของเทศบาลใด
ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งสายงานนั้นของเทศบาลนั้น หรือของ ก.ท.จ.นั้น ขึ้นบัญชี
รอการบรรจุอยู่ หรือไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในตําแหน่งสายงานนั้นของเทศบาลนั้น
หรือของ ก.ท.จ.นั้น ขึ้นบัญชีรอการแต่งตั้งอยู่
ฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบแล้วการรับโอนดังกล่าวต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการให้โอน
ผู้ขอโอนได้ยื่นคําร้องขอโอนด้วยความสมัครใจ และเทศบาลที่รับโอนมีตําแหน่งว่างยินดีรับโอนมาดํารง
ตําแหน่งที่ว่าง โดยมีภาระค่าใช้จ่ายไม่เกินที่กฎหมายกําหนด จึงเห็นควรให้รับโอนได้ตามความประสงค์
จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 20 กันยายน ๒๕60
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- ๑๓ ส่วนที่ 3 การย้ายพนักงานเทศบาล
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลตําบล กม.5 อําเภอเมืองฯ ขอความเห็นชอบย้ายนางสาวนิรภัฏ สังฆะรัตน์
วุฒิ บธ.บ. (การจัดการทั่ วไป) ตํ าแหน่ ง เจ้าพนั กงานจัดเก็ บรายได้ปฏิ บั ติงาน ขั้ น 15,440 บาท เลขที่
ตําแหน่ง 29-2-04-4204-001 กองคลัง ผู้สอบคัดเลือกได้ลําดับที่ 1 ในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิ บั ติ การ ตามประกาศผลการสอบคั ดเลื อกฯ เทศบาลตํ าบล กม.5 อํ าเภอเมื องฯ จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 ให้ดํารงตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ขั้น 15,840 บาท เลขที่ตําแหน่ง 29-2-01-3103-001 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบล กม.5
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั งหวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้ อ 140 การย้ ายพนั กงานเทศบาล ผู้ ดํ ารงตํ าแหน่ งหนึ่ งไปแต่ งตั้ งให้ ดํ ารง
ตําแหน่งอีกตําแหน่งหนึ่ ง ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในประเภทและระดับ
เดียวกันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) กรณีการย้ายไปดํารงตําแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างในแผน
อัตรากําลังสามปี ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น
(2) กรณีการย้ายสับเปลี่ยนตําแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้
นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น
ข้ อ 142 การย้ ายพนั กงานเทศบาลผู้ ดํ ารงตํ าแหน่ งหนึ่ งไปแต่ งตั้ งให้ ดํ ารง
ตําแหน่งในสายงานและประเภทเดิม ให้สั่งย้ายไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับเดิมและให้ได้รับเงินเดือน
ในขั้นเดิม ทั้งนี้ ต้องเป็นตําแหน่ งว่างในแผนอัตรากําลังสามปี หรือเป็นการย้ายสับเปลี่ยนในตําแหน่ง
เดียวกัน
ข้อ 144 กรณีการพนักงานเทศบาลที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น และปัจจุบันไม่ได้
ดํารงตําแหน่งในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป หากจะย้ายพนักงานเทศบาลผู้นั้นไปแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่ง ในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไปผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่สอบแข่งขันหรือสอบ
คัดเลือกได้ในตําแหน่งซึ่งอยู่ในสายงานที่จะย้ายและบัญชีการสอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกยังไม่ถูก
ยกเลิกด้วย
ข้ อ 145 การย้ า ยพนั ก งานเทศบาลไปแต่ งตั้ งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ ง ในสายงาน
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน หรือระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ พนักงานเทศบาลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งที่จะแต่งตั้งและตรงตามความรู้ ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหน่ง
ในตํ าแหน่ งนั้ น ด้ วย โดยต้ อ งผ่ านการประเมิ น บุ ค คลและการปฏิ บั ติ งานหรือ ผลงานตามประกาศ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งระดับที่สูงขึ้นด้วย ดังนี้
(1) กรณี การย้ ายมาดํ ารงตํ าแหน่ งในกลุ่ มงานที่ เกี่ ยวข้ องเกื้ อกู ลกั นต้ องผ่ านการ
ประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน
(2) กรณีการย้ายมาดํารงตําแหน่งในกลุ่มงานที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการประเมิน
บุคคลการปฏิบัติงาน และผลงาน”
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- ๑๔ ข้อ 146 การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น
ไปดํ า รงตํ า แหน่ ง ประเภทและระดั บ เดี ย วกั น แต่ ต่ า งสายงาน ผู้ นั้ น จะต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของตําแหน่งนั้น และจะต้องเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
สําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามวรรคหนึ่งหากมีความประสงค์จะย้ายต่างสาย
งานให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคความรู้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) โดยไม่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกแต่อย่างใด
การย้ายพนักงานเทศบาลซึ่งดํารงตําแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
ไปดํ า รงตํ า แหน่ง สูง ขึ ้น ในตํ า แหน่ง ประเภทอํ า นวยการท้อ งถิ ่น หรือ ผู ้ดํ า รงตํ า แหน่ง ประเภท
อํานวยการท้องถิ่นไปดํารงตําแหน่งสูงขึ้นในตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ผู้นั้นจะต้องมีคุณวุฒิ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของตําแหน่งนั้น และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
สอบคัดเลือกที่กําหนด
ฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบแล้ว เป็นการย้ายเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปไป
ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ โดยผู้ย้ายเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในตําแหน่งที่ว่างในแผนอัตรากําลังสามปี
ซึ่งพนักงานเทศบาลผู้ขอย้ายมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ขอย้าย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 20 กันยายน ๒๕60

๔.4 เรื่องพนักงานเทศบาลขอลาออกจากราชการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลตําบลไร่ใหม่ ขอความเห็นชอบให้นางสาวศศิกร สูนาสวน พนักงานเทศบาล
ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชนชํานาญการ ขั้น 25,970 บาท ตําแหน่งเลขที่ 29-2-01-3801-001 สํานัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลไร่ใหม่ ขอลาออกจากราชการเนื่องจากไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (ยื่นหนังสือวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕60 นายกเทศมนตรีอนุญาตให้ยื่นหนังสือ
ขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันได้)
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจัง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เรื่ อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
ข้อ 5 พนักงานเทศบาลออกจากราชการเมื่อ
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือการ
ลาออกมีผลตามข้อ ๒๔
ข้อ ๒๔ พนั กงานเทศบาลผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ ยื่น
หนั งสือขอลาออกต่ อ นายกเทศมนตรี ซึ่งมีสาระสําคัญ ตามแบบ ลก.๑ ท้ ายประกาศหลักเกณฑ์ นี้
เพื่อให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ออกคําสั่งให้ลาออกจากราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล
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- ๑๕ ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบการลาออกดังกล่าวแล้วได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
อีกทั้งพนักงานเทศบาลดังกล่าวไม่มีเรื่องร้องเรียนและอยู่ระหว่างดําเนินการทางวินัยแต่อย่างใด
มติทปี่ ระชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

4.5 เรื่อง พนักงานจ้างขอลาออกจากราชการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน ขอความเห็นชอบให้นางสาวอริยพร อมตะ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,730 บาท
กองการศึกษา ขอลาออกจากราชการเนื่องจากไปประกอบอาชีพส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
(ยื่นหนังสือวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕60 นายกเทศมนตรีอนุญาตให้ยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า
๓๐ วันได้)
ข้อระเบียบ
๑. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๕๕ ในสัญญาจ้าง พนักงานผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน
ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล โดยอนุโลม
2. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจัง หวั ด ประจวบคีรี ขัน ธ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
ข้อ 5 พนักงานเทศบาลออกจากราชการเมื่อ
(๓) ลาออกจากราชการและได้ รับ อนุ ญ าตให้ ล าออก หรื อ การ
ลาออกมีผลตามข้อ ๒๔
ข้ อ ๒๔ พนั กงานเทศบาลผู้ ใดประสงค์ จะลาออกจากราชการให้ ยื่ นหนั งสื อ
ขอลาออกต่ อนายกเทศมนตรี ซึ่ งมี สาระสํ าคั ญ ตามแบบ ลก.๑ ท้ ายประกาศหลั กเกณฑ์ นี้ เพื่ อให้
นายกเทศมนตรีเป็นผู้ออกคําสั่งให้ลาออกจากราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบการลาออกดังกล่าวแล้วได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด พนั ก งานจ้างที่ ข อลาออกฝ่ ายเลขานุ การตรวจสอบกั บ เทศบาลแล้วไม่ มี เรื่อ งที่ อ ยู่ ระหว่างถู ก
กล่าวหาว่ากระทําผิดทางวินัยแต่อย่างใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
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- ๑๖ ๔.6 เรื่อง การจ้างพนักงานจ้างเทศบาล กรณีต่อสัญญาจ้าง
ผู้ช่วยเลขานุการ
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลตําบล กม.5 เทศบาลตําบลคลองวาฬ
อําเภอเมืองฯ เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ
เทศบาลตําบลเขาน้อย อําเภอปราณบุรี เทศบาลตําบลไร่ใหม่ อําเภอกุยบุรี เทศบาลตําบลร่อนทอง
อําเภอบางสะพาน และเทศบาลตําบลบางสะพานน้อย อําเภอบางสะพานน้อย ขอจ้างพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ กรณีต่อสัญญาจ้าง ซึ่งสัญญาจ้างจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60 จํานวน 470 ราย ดังนี้
1. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อ – สกุล
สํานักปลัดเทศบาล
นายปิยะ ตรงบรรทัด
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
(ดับเพลิง) (ทักษะ)
นายสํารวย สมพงษ์
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
(ดับเพลิง) (ทักษะ)
นายอนันต์ อ่วมอ้อ
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
(ดับเพลิง) (ทักษะ)
นายวิจิตร วงษ์พิทักษ์
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
(ดับเพลิง) (ทักษะ)
นายนันทวัจน์ เจนวาณิชยานนท์
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

คุณวุฒิ

ขอต่อสัญญาจ้าง
คะแนน
ค่าตอบแทน
ประเมินเฉลี่ย ตั้งแต่วันที่...
(บาท)
ถึง...
ย้อนหลัง 2 ปี

ปวส.
(เทคนิคยาน
ยนต์)
ป.6

11,300

86.48
77.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

11,230

87.92
82.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

ม.3

11,190

82.45
77.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

ปวส.
(เทคนิค
ยานยนต์)
ศศ.บ.
(รัฐประศาสน
ศาสตร์)
ม.6

11,020

86.12
76.80

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

11,540

92.22
92.40

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

10,590

90.94
92.40
84.52
77.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

84.10
96.00
78.88
90.00
79.44
90.00
79.82
96.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

0.00
90.20

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

นายวีระพันธ์ โพธิ์ทอง
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายเฉลิมพล นาคนงนุช
วท.บ.
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (สัตวศาสตร์)
กองช่าง
ม.3
นายวัชยา ช้างสาร
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายสมพัด ศรีพรม
ป.4
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายสายัณ แสงฉาย
ป.6
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
ป.6
นายสมชาย จันทร์ปราโมทย์
ตํ าแหน่ ง พนั ก งานขั บ เครื่อ งจั ก รกล
ขนาดกลาง (ทักษะ)
นายศักดา แซ่อื้อ
ปวส.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
(เทคนิค
ก่อสร้าง)

11,090
10,970
10,970
10,970
17,550
11,500

หมายเหตุ
- การต่อสัญญาจ้าง พนักงานที่
ได้ รั บการต่ อสั ญ ญาต้ องมี ผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง ๒
ปี ไม่ ต่ํ ากว่ าระดั บ ดี (ยกเว้ น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยั งคงมี ภารกิ จที่
ต้องดําเนินการในตําแหน่งที่ขอ
ต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ ป ระเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ งานแล้ ว พนั ก งานจ้ า ง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน
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- ๑๗ ลําดับ
ที่

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

ขอต่อสัญญาจ้าง
ค่าตอบแทน
คะแนน
(บาท)
ประเมินเฉลี่ย ตั้งแต่วันที่...
ถึง...
ย้อนหลัง 2 ปี

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ)
กองคลัง
นายวิเชียร ช่อสลิด
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายกาหลง ปู่พุด
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ม.3

11,300

ปวส.
(ก่อสร้าง)

11,500

นางสาวญาณี ภู่ระหงษ์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ปวส.
(การบัญชี)

11,500

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ป.6
นายนิรัญ อิ่มทรัพย์
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายปราโมทย์ เรืองโรจน์
ป.6
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายจรูญ ปานแดง
ป.4
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายสุริยเทพ จันทนะศิลป์
ป.6
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นางนันทา ยิ้มใหญ่หลวง
ป.4
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายภาณุพงศ์ ยะโสธร
สพ.บ.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยสัตวแพทย์
(สัตวศาสตร์)
กองสวัสดิการสังคม
ปวส.
นางสาวนารีรัตน์ นาคนงนุช
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)
กองวิชาการและแผนงาน
น.บ.
นางสาววนันยา เพียรสนอง
(นิติศาสตร์)
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร
นายสันต์ชัย ชุมพล
ศศ.บ.
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (การจัดการทั่วไป)
กองการศึกษา
ม.6
นายศกรภพน์ ประดิษฐ์
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม
(ปิยแหวนรังสรรค์)
บธ.บ.
นางสาวกรรณิการ์ แสงทองล้วน
ตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ วยเจ้ าพนั ก งานการเงิน (การจัดการ
ทั่วไป)
และบัญชี
ปวส.
นางสาวทิพวารี ชวดเชื้อ
ตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ วยเจ้ าพนั ก งานการเงิน (การบัญชี)
และบัญชี

11,090

95.42
94.20
0.00
85.60

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

0.00
85.60

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

75.32
86.00
90.66
84.00
75.32
75.60
75.30
75.60
94.30
96.00
94.26
86.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

11,500

0.00
96.75

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

18,500

95.60
81.05
0.00
85.20

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

11,120

86.08
94.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

12,140

89.30
95.50

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

11,120

89.40
95.50

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

11,200
11,090
10,970
11,300
11,960

9,400

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงานที่
ได้ รั บการต่ อสั ญ ญาต้ องมี ผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง ๒
ปี ไม่ ต่ํ ากว่ าระดั บ ดี (ยกเว้ น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยั งคงมี ภารกิ จที่
ต้องดําเนินการในตําแหน่งที่ขอ
ต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน
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- ๑๘ ลําดับ
ที่

28.

29.
30.

31.
32.

33.
34.

35.

36.

37.

ชื่อ – สกุล
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ)
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม
(ปิยแหวนรังสรรค์)
นางนิตยา เปรียบปราง
ตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ วยเจ้ าพนั ก งานการเงิน
และบัญชี
โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย
นางสาวสุภาวดี สมเรือง
ตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ วยเจ้ าพนั ก งานการเงิน
และบัญชี
นางสาวสุกุมา จันทรกุล
ตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ วยเจ้ าพนั ก งานการเงิน
และบัญชี
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว
นางศุภรักษ์ ถาวร
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
นางสาวอภิญญา สุนทโรสถ์
ตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ วยเจ้ าพนั ก งานการเงิน
และบัญชี
ศู น ย์ อ บรมเด็ ก ก่ อ นเกณฑ์ วั ด ธรรมิ
การามวรวิหาร
นางสาวกาญจนา เหมือนศรีเพ็ง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางละออ สนามทอง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย
นางสาวปุณชิกา หลายศรี
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พั ฒ นาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล
บ้านหนองบัว
นายสุวิชา ปลั่งศรี
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพีระพรรณ ลิ่มมั่น
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

คุณวุฒิ

ขอต่อสัญญาจ้าง
ค่าตอบแทน
คะแนน
(บาท)
ประเมินเฉลี่ย ตั้งแต่วันที่...
ถึง...
ย้อนหลัง 2 ปี

ปวส.
(การบัญชี)

10,390

87.60
95.20

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

ปวส.
(การบัญชี)

11,020

96.80
93.20

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

ปวส.
(การบัญชี)

9,780

94.08
92.70

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

ศษ.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย)
บธ.บ.
(การบัญชี)

21,470

81.70
91.87

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

11,020

91.00
94.30

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

ศษ.บ.
(การ
บริหารธุรกิจ)
ค.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย)

12,140

94.24
95.25

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

9,690

85.52
66.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

ศษ.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย)

12,030

96.48
92.15

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

ค.บ.
(เทคโนโลยี
นวัตกรรม
การศึกษา)
ศษ.บ.
(การ
บริหารธุรกิจ)

11,600

85.40
93.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

11,800

81.50
94.10

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงานที่
ได้ รั บการต่ อสั ญ ญาต้ องมี ผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง ๒
ปี ไม่ ต่ํ ากว่ าระดั บ ดี (ยกเว้ น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยั งคงมี ภารกิ จที่
ต้องดําเนินการในตําแหน่งที่ขอ
ต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

๑๘/66

- ๑๙ 2. เทศบาลตําบล กม. 5
ลําดั
บที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ชื่อ - สกุล
สํานักปลัดเทศบาล
นางสาวนัทธมน พิชิตมโน
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางนิภาพร แดงโชติ
ตําแหน่ง พนักงานวิทยุ (ทักษะ)
นายเอนก เทียบคํา
ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
นายเสกสัน พวงเขียว
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นางณัชยาภา บุษบา
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
นายชัช จันทราศรีสกุล
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
กองคลัง
นางนันทนา ปุ่มเพชร
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
นางสาวรัชฏา น้ํากลั่น
ตํ าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยเจ้ าพนั ก งานจั ด เก็ บ
รายได้
กองช่าง
นายพงษ์ศิริ เย็นใจ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวธนกร แดงไสว
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายบุญเอก อ่วมอ่าม
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายเอกชัย ทับทิมทอง
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสมหมาย ทองมี
ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ (ทักษะ)
นายอมร ยิ้มใหญ่
ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ (ทักษะ)
นายเมี้ยน สําราญรมย์
ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ (ทักษะ)
นายอิทธิศักดิ์ ลักษณ์ลาวัณย์
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

คุณวุฒิ

ค่าตอบแทน
(บาท)

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

บธ.บ.
(การจัดการ
ทั่วไป)
ม.6

13,730

98.40
96.66

1 ต.ค.60 ๓0 ก.ย.61

11,120

ม.3

10,500

ป.6

11,070

ปวส.
(บัญชี)
ม.3

11,050

98.40
92.40
76.00
84.00
86.80
77.80
88.00
89.30
100.00
99.00

1 ต.ค.60 ๓0 ก.ย.61
1 ต.ค.60 ๓0 ก.ย.61
1 ต.ค.60 ๓0 ก.ย.61
1 ต.ค.60 ๓0 ก.ย.61
1 ต.ค.60 ๓0 ก.ย.61

ปวส.
(บัญชี)

13,730

100.00
98.00

1 ต.ค.60 ๓0 ก.ย.61

บธ.บ.
(การจัดการ
ทั่วไป)

13,730

100.00
98.00

1 ต.ค.60 ๓0 ก.ย.61

วท.บ.
(เทคโนโลยี
ก่อสร้าง)
ปวช.
(ก่อสร้าง)
ป.6

11,910

87.20
95.80

1 ต.ค.60 ๓0 ก.ย.61

9,690
11,070

ม.3

10,990

79.60
86.00
87.60
88.70
94.80
75.25

1 ต.ค.60 ๓0 ก.ย.61
1 ต.ค.60 ๓0 ก.ย.61
1 ต.ค.60 ๓0 ก.ย.61

ป.6

11,140

ปวช.
(ช่างไฟฟ้า
กําลัง)
ป.4

10,660

96.00
97.70
86.80
88.00

1 ต.ค.60 ๓0 ก.ย.61
1 ต.ค.60 ๓0 ก.ย.61

10,550

ม.3

10,660

80.40
86.00
92.20
89.00

1 ต.ค.60 ๓0 ก.ย.61
1 ต.ค.60 ๓0 ก.ย.61

11,200

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตําแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

๑๙/66

- ๒๐ ลําดั
บที่

17.
18.
19.

ชื่อ - สกุล
เทศบาลตําบล กม.5 (ต่อ)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายจักรรินทร์ ลักษณ์ลาวัณย์
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายพรหมมินทร์ ทองคํา
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
กองการศึกษา
นางธนัญญา ชุ่มจิตต์
ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

คุณวุฒิ

ค่าตอบแทน
(บาท)

ม.6

10,660

ป.6

10,840

ศศ.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย)

9,400

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

89.60
88.00
77.40
90.00

1 ต.ค.60 ๓0 ก.ย.61
1 ต.ค.60 ๓0 ก.ย.61

0.00
96.00

1 ต.ค.60 ๓0 ก.ย.61

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตําแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

3. เทศบาลตําบลคลองวาฬ
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

สํานักปลัดเทศบาล
ศศ.บ.
นายธํารงศักดิ์ ประมงค์
(ศิลปกรรม)
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุรีย์พร จันทร์แก้ว
บธ.บ.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(การตลาด)
นางสาวใบบุญ โตทอง
ปวส.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
(การบัญชี)
ปวช.
นายไพบูลย์ พูลสวัสดิ์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน (อิเล็กทรอนิกส์)
และบรรเทาสาธารณภัย
นายธวัช รุ่งอร่าม
ปวช.
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (เทคนิคโลหะ)
นายวิโรจน์ คีรีวัลย์
ป.6
ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
นายวินัย ทับจิตต์
ป.6
ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
นายสุกิจ เหล็กไหล
ป.4
ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
บธ.บ.
นางสาวชาลิดา เสริมสิน
(การจัดการการ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรม)

คะแนน
ค่าตอบแทน
ประเมินเฉลี่ย
(บาท)
ย้อนหลัง 2 ปี
13,270
12,520
11,430
11,880
9,730
13,660
13,410
12,390
12,640

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

75.30
80.10
80.60
80.00
79.50
78.60
80.60
90.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

0.00
83.30
89.00
89.50
87.50
86.00
80.00
85.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

85.00
83.20

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตํ าแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

๒๐/66

- ๒๑ ลําดับ
ที่

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16

ชื่อ – สกุล
เทศบาลตําบลคลองวาฬ (ต่อ)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสุรินทร์ ทองชนะ
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
กองคลัง
นางสาวปิยะนุช ประมง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางวันทกา ธรรมกุล
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นางสาวศิรธิ ร สีแดง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพลอยชมพู เมฆไหวธนกิจ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยสันทนาการ
กองช่าง
นายกฤษฎา กิจหงวน
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายโชคอํานวย แสงประไพ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

คะแนน
ค่าตอบแทน
ประเมินเฉลี่ย
(บาท)
ย้อนหลัง 2 ปี

คุณวุฒิ

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

ป.4

12,520

76.00
80.80

ศศ.บ.
(การบัญชี)
บธ.บ.
(ทรัพยากร
มนุษย์)
ปวส.
(การบัญชี)

12,520

79.10
82.00
80.60
82.60

12,520

79.50
79.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

วท.บ.
(นันทนาการ
พลศึกษา)

17,930

79.90
84.20

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

ปวส.
(ช่างก่อสร้าง)
ปวส.
(ช่างไฟฟ้า
กําลัง)

11,430

80.60
80.50
80.60
81.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

ค่าตอบแทน
(บาท)

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

15,000

95.20
92.80

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

12,090

94.20
82.60

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

11,500

-

9,730

95.15
92.40
95.40
92.65

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

13,410

11,230

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตํ าแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

4. เทศบาลตําบลหนองพลับ
ลําดับ
ที่
1.

ชื่อ - สกุล
สํานักปลัดเทศบาล
นางสาวสุภาพร มีมาก
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

2.

นางสาวศิริเพ็ญ สุ่มแก้ว
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

3.

นายวีรยุทธ อารมณ์เย็น
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนัฐพร แสงสว่าง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสันติ สุวรรณเกิด
ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)

4.
5.

คุณวุฒิ

บธ.บ.
(การจัดการ
อุตสาหกรรม)
ศศ.บ.
(พัฒนา
ชุมชน)
ปวส.
(ช่างไฟฟ้า)
ปวช.
(การบัญชี)
ม.6

13,070

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงานที่
ได้ รั บการต่ อสั ญ ญาต้ องมี ผล
การปฏิ บั ติ งานเฉลี่ ยย้ อนหลั ง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยั งคงมี ภารกิ จที่
ต้องดําเนินการในตําแหน่งที่ขอ
ต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมิน ผลการ
ปฏิ บั ติ งานแล้ วพนั ก งานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน
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- ๒๒ ลําดับ
ที่

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

ชื่อ - สกุล
เทศบาลตําบลหนองพลับ (ต่อ)
สํานักปลัดเทศบาล
นายสรรักษ์ สร้อยมาลี
ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
กองคลัง
นางสาวธิดารัตน์ กลั้นกลืน
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
กองช่าง
นายเอกรัฐ พึ่งพงษ์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายกฤษณะ สีสุกใส
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องยนต์
นายสมโพช พิมพ์สวัสดิ์
ตําแหน่ง คนสวน (ทักษะ)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาววิไลพร สุขจันทร์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาวนันทิชา เอกนก
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายไมตรี ตวงวิลัย
ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ (ทักษะ)
นายถวัลย์ ตาตะสิงห์
ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ (ทักษะ)
นายลํายงค์ อิ่มศรี
ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ (ทักษะ)
นายถวิล แก่งาม
ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ (ทักษะ)
นายวิสัน พรหมศิลป์
ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ (ทักษะ)
กองการศึกษา
นางสาววัลภา สุ่มแก้ว
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นางสาวอริยพร อมตะ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กองการประปา
นายประยุทธ ดวงอินทร์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กองสวัสดิการสังคม
นางสาวเกสร เรืองดี
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

12,380

88.00
82.20

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

ปวส.
(การตลาด)

9,730

88.00
83.00

ปวช.
(ช่างไฟฟ้า)
ปวช.
(ช่างยนต์)
ป.6

12,330

95.22
93.00
96.80
95.00
97.60
95.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

วท.บ.
(อนามัย
สิ่งแวดล้อม)
ศศ.บ.

18,120

95.20
92.90

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

12,090

98.40
83.10
96.00
82.40
82.60
89.30
96.00
82.80
96.40
82.60
96.00
82.60

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

95.20
92.80
86.20
82.60

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

คุณวุฒิ

ค่าตอบแทน
(บาท)

ม.6

11,170
11,290

(การจัดการทั่วไป)

ป.6

12,210

ม.3

12,330

ป.6

11,470

ป.6

10,850

ม.3

10,960

ค.บ.

18,110

(จิตวิทยาแนะแนว)

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

ค.บ.
(สังคมศึกษา)

9,730

วท.บ.
(วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม)

10,960

85.20
82.60

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

ศศ.บ.

11,190

95.60
95.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

(การจัดการชุมชน)

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงานที่
ได้ รั บการต่ อสั ญ ญาต้ องมี ผล
การปฏิ บั ติ งานเฉลี่ ยย้ อนหลั ง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยั งคงมี ภารกิ จที่
ต้องดําเนินการในตําแหน่งที่ขอ
ต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน
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- ๒๓ 5. เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

1.

สํานักปลัดเทศบาล
นายไพฑูรย์ หนูน้อย
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

2.

นายศุภโชค หอมชื่น
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

3.

นางสาวอําภา มาลี
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธเนษฐ เอี่ยมบํารุง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายทิวากร วิเชียรกุล
ตําแหน่ง คนงานดับเพลิง (ทักษะ)
นายปกรณ์ ส่งทรัพย์
ตําแหน่ง คนงานดับเพลิง (ทักษะ)
กองคลัง
นายณปภัช พัดทอง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

คุณวุฒิ

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

11,680

88.00
96.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

18,750

88.00
96.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

10,960

96.00
92.00
88.00
96.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

96.00
92.00
88.00
96.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

ค่าตอบแทน
(บาท)

ปวช.
(ช่างกล
โรงงาน)
ศศ.บ.
(การพัฒนา
ชุมชน)
ร.บ.
(รัฐศาสตร์)
บธ.บ.
(การ
บริหารธุรกิจ)
ม.6

11,420

ม.6

11,490

บธ.บ.
(การจัดการ
ทั่วไป)
บธ.บ.
(การตลาด)

15,600

91.00
89.50

15,530

96.00
89.50

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

10,850

84.00
88.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

11,490

90.00
88.00
88.00
86.50

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

นางนัยนา พิรุณโปรย
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้
ปวช.
นางสาวกรรณิกา บางน้ําเค็ม
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน (พาณิชย
กรรม)
และบัญชี
นายเทพนิรันดร์ แย้มดี
ม.6
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นางธนภรณ์ ลีย์ติกูร
ปวส.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง (การบัญชี)
กองช่าง
ปวส.
นายธนพัฒน์ คงเลิศ
(ไฟฟ้ากําลัง)
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายชาญณรงค์ พันธ์บัว
ม.3
ตําแหน่ง ช่างเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (ทักษะ)
นางสาวพนิดา อุดมขันธ์
ปวส.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)
นายโกศล กุยเพ็ชร์
ปวส.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(ช่างก่อสร้าง)

10,540

11,500
13,410
10,860
15,920
11,500

96.00
92.00
96.00
92.00
96.00
92.00
88.00
80.00

หมายเหตุ
- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตําแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
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- ๒๔ ลําดับ
ที่

16.

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ (ต่อ)
กองการศึกษา
นายบริพัตร คงสมุทร
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ค.บ.
(พลศึกษา)

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

15,330

96.00
92.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

ค่าตอบแทน
(บาท)

17.

นางสาวจิราพร ตั้งแก้วไพฑูรย์
ค.บ.
ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (การศึกษาปฐมวัย)

11,540

96.00
92.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

18.

นางสุภัคสินี ศรีมันตะ
ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

11,860

(การศึกษาปฐมวัย)

88.00
92.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

นางชินานันทร์ รักษาพันธุ์
ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

10,540

การศึกษาปฐมวัย)

92.00
92.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

20,330

96.00
92.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

19,960

95.00
92.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

14,670

96.00
88.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

12,760

88.00
88.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

12,340

88.00
88.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

12,340

88.00
88.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

11,370

92.00
92.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

11,420

88.00
88.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

11,310

88.00
88.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

11,370

88.00
88.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ค.บ.
ศษ.บ.

กองวิชาการและแผนงาน
บธ.บ.
นางสาวธัญวรัตน์ กุลานุวัติ
(อุตสาหกรรม
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ
การบริการ)
ประชาสัมพันธ์
บธ.บ.
นางสาวอมรรัตน์ ศิลปศร
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย (การตลาด)
และแผน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ปวส.
นายสมเด็จ มณทิพย์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (เทคนิคการผลิต
เครื่องมือกล)
ป.4
นายเผียน อ่วมแดง
ตําแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
(ทักษะ)
ป.7
นายสุรินทร์ รอบรู้
ตําแหน่ง คนงานประจํารถบรรทุกขยะ
(ทักษะ)
ป.6
นายนิรุตย์ ทองอยู่คง
ตําแหน่ง คนงานประจํารถบรรทุกขยะ
(ทักษะ)
ป.4
นายปิ่น กลิ่นนิรันดร์
ตําแหน่ง คนงานประจํารถบรรทุกขยะ
(ทักษะ)
ป.6
นายอุดร ศักดิ์แสง
ตํ าแหน่ ง คนงานทํ าความสะอาด
(ทักษะ)
ป.4
นายบุญนํา เอกวัฒน์
ตํ าแหน่ ง คนงานทํ าความสะอาด
(ทักษะ)
นางเกลื่อน เลือดแดง
ป.4
ตําแหน่ง คนงานกวาดขยะ (ทักษะ)

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตําแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน
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- ๒๕ 6. เทศบาลตําบลเขาน้อย
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

ชื่อ – สกุล
สํานักปลัดเทศบาล
นายสุพจน์ หงษ์ทอง
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นางสาวพรอุมา แสงทอง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

84.80
83.00
78.00
83.50

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

11,460

83.30
81.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

9,400

90.80
87.20

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

11,260

83.60
86.20

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

10,580

91.60
95.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

10,660

89.05
94.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

ปวช.
(ช่างไฟฟ้า
กําลัง)
ม.6

10,750

82.40
93.10

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

9,400

89.20
93.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

ปวส.
(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)
ม.6

11,150

79.60
86.40

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

9,400

0.00
95.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

คุณวุฒิ
ม.6

12,630

บธ.บ.
(บริหารทรัพยากร
มนุษย์)
ปวช.
นายเรืองชัย เครือแตง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน (ช่างยนต์)
และบรรเทาสาธารณภัย
ม.6
นายบุญเรือง บานแย้ม
ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
(พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา) (ทักษะ)
กองคลัง
ปวส.
นางสาววราพร พลอยม่วง
(บัญชี)
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
นายอธิก โสมทัพมอญ
ปวช.
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (ศิลปประยุกต์)
กองช่าง
ป.6
นายสมศักดิ์ ยอดย้อย
ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
(พนักงานขับรถกระเช้า) (ทักษะ)

8.

นายสมพงษ์ นาคนิ่ม
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

9.

นายอัครพล ปิ่นสุข
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

10.

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี

ค่าตอบแทน
(บาท)

กองการศึกษา
นางสาวเพ็ญรัตน์ โอ่เงิน
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

12,210

11.

นายสุชาติ เมืองโคตร
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

12.

นางสาววีณา ชัยกิจ
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปวส.
(บัญชี)

10,600

82.80
84.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

13.

นางสาวฐิตินันท์ เจริญกิติศัพท์
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปวส.
(บัญชี)

10,120

80.00
90.50

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

หมายเหตุ
- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตํ าแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

๒๕/66

- ๒๖ ลําดับ
ที่

14.

15.
16.

17.

ชื่อ – สกุล

ค่าตอบแทน
(บาท)

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

10,850

84.00
96.40

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

10,800

95.20
91.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

9,400

0.00
91.15

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

11,410

81.60
93.30

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

ค่าตอบแทน
(บาท)

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

บธ.บ.
(การเงินการ
ธนาคาร)
ศศ.บ.
(พัฒนาชุมชน)
ม.ปลาย

18,620

95.00
95.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

12,910

ม.ต้น

11,630

ม.ต้น

11,870

90.00
95.00
94.00
95.00
88.00
96.00
92.00
97.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

ปวส.
(การบัญชี)
ปวส.
(การบัญชี)

11,870

98.00
98.00
-

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

ปวส.
(ก่อสร้าง)

15,660

99.00
97.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

คุณวุฒิ

เทศบาลตําบลเขาน้อย (ต่อ)
กองสวัสดิการสังคม
ม.6
นายธีระยุทธ์ หงษ์ทอง
ตํ าแห น่ ง พ นั ก งาน ขั บ รถยน ต์
(ทักษะ)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ม.6
นายสุรชัย นาคบุญ
ตํ าแห น่ ง พ นั ก งาน ขั บ รถยน ต์
(ทักษะ)
ศศ.บ.
นายธีรชัย จิระธนากร
ตํ า แหน่ ง พนั กงานขั บ รถฉุ ก เฉิ น (การพัฒนา
ชุมชน)
1669 (ทักษะ)
หน่วยตรวจสอบภายใน
อ.บธ.
นางสาวพนิดา แสงพร
(การจัดการทั่วไป)
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตํ าแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

7. เทศบาลตําบลไร่ใหม่
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ – สกุล
สํานักปลัดเทศบาล
นางสาวทัศนีย์ นาน้อย
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวศรินทิพย์ ดีพุ่ม
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุริยันต์ เดือนฉาย
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายวิทูล ทิมแท้
ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
นายพรชัย สุภาพ
ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
กองคลัง
นางสาวกมลวัลย์ ทองเชื้อ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวภัทราพร ทองสุข
ตํ าแหน่ ง ผู้ ช่ วยเจ้ าพนั กงานการเงิ นและ
บัญชี

8.

กองช่าง
นายพงษ์เทพ ไชยธรรม
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คุณวุฒิ

12,040

11,500

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตํ าแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

๒๖/66

- ๒๗ ลําดับ
ที่

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

คะแนน
ค่าตอบแทน
ประเมินเฉลี่ย
(บาท)
ย้อนหลัง 2 ปี

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

เทศบาลตําบลไร่ใหม่ (ต่อ)
กองช่าง
นายอนุชา วงค์เณร
ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (ทักษะ)
นายภานุวัฒน์ อินทร์สาหร่าย
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

วท.บ.
(การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา)
ปวส.
(ไฟฟ้ากําลัง)

11,850

88.00
95.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

11,400

90.00
95.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

ม.ปลาย
นายสมคิด จันทร์หอม
ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (ทักษะ)
กองการศึกษา
นายสมชาย สุนทรศุภกิจ
ค.บ.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ
(พลศึกษา)
นายเอกรินทร์ โพธิ์จินดา
วท.บ.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
นางสาวพัชรินทร์ แก้วรัก
อ.บธ.
(การจัดการทั่วไป)
ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวพรวิจิต ปิ่นประวัติ
ปวส.
ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(พืชศาสตร์)
โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่
นางสาววิภาวี บุญเกิด
ศศ.บ.
(การพัฒนาชุมชน)
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
นางสาวกัณฐิกา ศักดาเดชฤทธิ์
ปวส.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
(การบัญชี)
และบัญชี

9,400

-

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

20,200

90.00
96.00
89.00
96.00
90.00
95.00
89.00
97.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

15,000

-

11,500

-

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

ค่าตอบแทน
(บาท)

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

12,180

84.00
85.00
84.00
84.00
84.00
85.00
85.00
85.00
84.00
84.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

10,700
11,670
11,250

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตํ าแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

8. เทศบาลตําบลร่อนทอง
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

สํานักปลัดเทศบาล
นายพิทักษ์ อยู่เย็น
ปวส.
ตําแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง (ทักษะ) (เกษตรศาสตร์)
นายสุรชัย ไม้เกตุ
วท.บ.
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (เกษตรศาสตร์)
นายเอกชัย เวชศาสตร์
ปวส.
ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
(ช่างยนต์)
นายอุดมศักดิ์ ฟองสุวรรณ
ปวส.
ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
(ช่างยนต์)
นางสาวศิริภัทสรณ์ กลิ่นเฉย
รป.บ.
(รัฐประศาสน
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ศาสตร์)

11,650
12,390
12,090
17,730

หมายเหตุ
- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตํ าแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

๒๗/66

- ๒๘ ลําดับ
ที่

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

เทศบาลตําบลร่อนทอง (ต่อ)
สํานักปลัดเทศบาล
ปวส.
นายมานะ สีแสง
(ช่าง
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
อิเล็กทรอนิกส์)
(รถยนต์ตรวจการณ์) (ทักษะ)
นายเกดิษฐ ศิริจําปา
ปวส.
ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
(ช่างยนต์)
กองคลัง
ม.6
นางสาวสุนันทา วรวรรณผ่อง
ตําแหน่ง คนงาน (ทักษะ)
ปวส.
นางสาวลัดดา อ่อนละมุน
(บัญชี)
ตํ าแหน่ ง ผู้ ช่ วยเจ้ าพนั กงานการเงิน
และบัญชี
นางสาวชลลดา ธรรมลังกา
ปวส.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(บัญชี)
กองช่าง
ปวส.
นายไชยงค์ แกมแก้ว
(ช่างไฟฟ้า
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
อุตสาหกรรม)
นางสาวรัตน์ติการ เดชะบุญ
ปวส.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)
ม.6
นายเอกชัย คุ้มครอง
ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (ทักษะ)
กองการศึกษา
ศษ.บ.
นางสาวสถิตภรณ์ เนตรกาศักดิ์
(การศึกษา
ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ปฐมวัย)
นางวลินดา การะเกตุ
ปวช.
ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(การขาย)
นางสนธยา ทองเกิด
ม.6
ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวปนัดดา เพ็ชรศัย
ศษ.บ.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(การศึกษา
ปฐมวัย)
นางสาววริยา พาลีบุตร
บธ.บ.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(การบัญชี)

ค่าตอบแทน
(บาท)

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

9,400

0.00
84.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

9,400

0.00
84.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

13,280

85.00
85.00
84.00
85.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

14,280

84.00
84.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

11,230

84.00
85.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

14,000

84.00
84.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

9,400

0.00
84.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

15,650

84.00
84.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

12,280

84.00
84.00
84.00
85.00
84.00
85.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

0.00
84.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

12,890

12,390
17,730
11,500

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตํ าแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

๒๘/66

- ๒๙ ลําดับ
ที่

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ชื่อ - สกุล
เทศบาลตําบลร่อนทอง (ต่อ)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวมีนา รักษาโพธิ์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน
นางสาวอลิษา ห้วยหงษ์ทอง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพัทธ์ธีรา พุ่มสวัสดิ์
ตําแหน่ง คนงาน (ทักษะ)
นายบุญเลิศ สูงเนิน
ตําแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
(ทักษะ)
นายณรงค์ฤทธิ์ กลิ่นเฉย
ตํา แหน่ ง พนั กงานขับ รถยนต์ กู้ชี พ
(ทักษะ)
นายประสพโชค สุวัฒน์
ตํ าแหน่ ง พนั กงานประจํ ารถบรรทุ ก
ขยะ (ทักษะ)
นายดุษฎี จันทร์เฉย
ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง (ทักษะ)
นายไสว ช่อกระทุ่ม
ตํ าแหน่ ง พนั กงานประจํ ารถบรรทุ ก
ขยะ (ทักษะ)
นางนิภาวรรณ อยู่เจริญ
ตํ าแหน่ ง พนั กงานประจํ ารถบรรทุ ก
ขยะ (ทักษะ)
นายบุญเชิด พวงบุปผา
ตํ าแหน่ ง พนั กงานประจํ ารถบรรทุ ก
ขยะ (ทักษะ)
นายศิริวุฒิ บรรเลง
ตํ าแหน่ ง พนั กงานประจํ ารถบรรทุ ก
ขยะ (ทักษะ)
นายดุสิต สายทองสุข
ตํ าแหน่ ง พนั กงานประจํ ารถบรรทุ ก
ขยะ (ทักษะ)
นายณรงค์ศักดิ์ น่วมคง
ตํา แหน่ ง พนั กงานขับ รถยนต์ กู้ชี พ
(ทักษะ)

คุณวุฒิ

วท.บ.
(สาธารณสุข
ศาสตร์)
บธ.บ.
(การบัญชี)
ปวส.
(การบัญชี)
ม.3

คะแนน
ค่าตอบแทน
ประเมินเฉลี่ย
(บาท)
ย้อนหลัง 2 ปี

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

14,570

84.00
85.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

14,140

84.00
85.00
84.00
84.00
74.00
85.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

13,030
11,120

ป.6

11,470

84.00
84.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

ป.4

13,290

84.00
84.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

ป.6

19,110

84.00
84.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

ป.4

12,280

84.00
84.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

ป.4

13,030

84.00
84.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

ป.4

12,280

84.00
84.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

ป.4

11,860

84.00
84.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

ป.4

11,980

84.00
84.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

ม.6

9,400

0.00
84.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตํ าแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

๒๙/66

- ๓๐ 9. เทศบาลตําบลบางสะพานน้อย
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

สํานักปลัดเทศบาล
ศศ.บ.
นายณัฐกานต์ เทวเดช
ตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยนั ก ป้ อ งกั น และ (รัฐประศาสน
ศาสตร์)
บรรเทาสาธารณภัย
นางสาวปิยวรรณ เม่งวิสัย
บธ.บ.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (การเลขานุการ)
บธ.บ.
นางธันยาภรณ์ ลูกตุ้มทอง
ตํ าแหน่ ง ผู้ ช่ วยเจ้ าพนั กงานพั ฒ นา (การตลาด)
ชุมชน
นายนิพนธ์ ภูเตศวร
บธ.บ.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
(การตลาด)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ป.6
นายกิตติศักดิ์ ฤาดี
ตํ าแหน่ ง คนงานประจํ ารถบรรทุ ก
ขยะ (ทักษะ)
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บธ.บ.
นางสาววิไล ปลูกเนียม
(การจัดการทั่วไป)
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุกัญญา ใหม่มงคล
ม.ปลาย
ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นาฏศิลป์)

คะแนน
ค่าตอบแทน
ประเมินเฉลี่ย
(บาท)
ย้อนหลัง 2 ปี

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

15,000

0.00
92.00

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

15,530

91.20
91.60
88.88
83.20

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

11,910

85.60
86.40

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

11,730

96.00
97.60

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

15,680

96.00
91.60
95.20
91.60

๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63
๑ ต.ค.60 ๓0 ก.ย.63

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

11,910

9,830

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตํ าแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

10. เทศบาลเมืองหัวหิน
ลําดับ
ที่

1
2
3

4

ชื่อ - สกุล
สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอํานวยการ
งานการเจ้าหน้าที่
นางสาวปิยนุช ตั้งใจ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอําภา ฮะโหม
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอรจีรา เมืองขวา
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
นางสาวสุจิรา ดวงแข
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริม
การท่องเที่ยว

คุณวุฒิ

ค่าตอบแทน
(บาท)

ศศ.บ.
(การท่องเที่ยว)

12,760

89.04
96.25

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

บธ.บ.

16,880

99.36
97.50
89.12
89.05

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

92.00
95.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

(การจัดการทั่วไป)

วท.บ.

12,760

(เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

นศ.บ.
(การประชา
สัมพันธ์)

12,880

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตํ าแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

๓๐/66

- ๓๑ ลําดับ
ที่

5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

ชื่อ - สกุล
เทศบาลเมืองหัวหิน (ต่อ)
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
นางสาววราทิพย์ เอี่ยมนพรัตน์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริม
การท่องเที่ยว
นางสาวภาดา บุตรสงค์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริม
การท่องเที่ยว
นางสาวมัธรียา จันทิพย์วงษ์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการ
ท่องเที่ยว
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
นางรสริน รสทิพย์
ตําแหน่ง แม่ครัว (ทักษะ)
นางสาวรัตนากร วงค์เณร
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววันดี มลฑา
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายศิริชัย รุ่งจรูญ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปรัชญาวรรณ กันธะมัง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวิเชียร ทองย้อย
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายเจษฎา ศรีสวุ รรณ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปกเกศ ศุภเศรษฐศิริ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายพัฒนา กู้ทรัพย์
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
งานกิจการสภาเทศบาล
นางสาวมณฑา อูต่ ะเภา
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
งานเลขานุการผู้บริหาร
นายสุทธิชัย เทียนสะอาด
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอนงค์ จันทร์พรม
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปรีชา อยู่ฟกุ
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

คุณวุฒิ

ค่าตอบแทน
(บาท)

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

92.00
97.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

บธ.บ.
(ธุรกิจบริการ)

15,600

ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ)
ศศ.บ.
(การบริหาร
ธุรกิจ)

15,530

92.00
94.50

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

15,530

92.00
97.50

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ป.4

11,020

ปวส.

13,860

97.12
96.20
97.68
95.25
98.00
97.50
97.92
83.75
99.35
98.50
99.12
95.50
98.48
97.50
99.04
97.75
99.20
96.50

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

(การจัดการทั่วไป)

บธ.บ.
(ธุรกิจบริการ)
ศศ.บ.

11,800
11,340

(รัฐประศาสนศาตร์)

ศศ.บ.
(ภาษาจีน)
ป.6

11,460

ศศ.บ.
(รัฐศาสตร์)
น.บ.
(นิติศาสตร์)
ม.6

12,940

11,910

15,600
9,400

ปวส.
(อาหารและ
โภชนาการ)

14,810

98.40
98.30

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

น.บ.
(นิติศาสตร์)
ปวส.
(การตลาด)
ม.6

15,190

97.20
94.00
99.28
93.50
96.40
86.50

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

11,500
11,680

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ตํา่ กว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตํ าแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

๓๑/66

- ๓๒ ลําดับ
ที่

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

31
32
33
34
35
36

ชื่อ - สกุล
เทศบาลเมืองหัวหิน (ต่อ)
งานเลขานุการผู้บริหาร
นางสาวสุทธิศรี อนุคฤหานนท์
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายวิวัฒน์ ทัดมั่น
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายจักรินท์ จิตรภักดี
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นางสาวฐิติรตั น์ แก้วทอง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรุง่ ทิวา ใจอดทน
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทัว่ ไป
นางสาวปรัชภร คําลือปลูก
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทัว่ ไป
นางสาวธัญรัศม์ เจริญจิตร์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทัว่ ไป
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนราษฎรและบัตร
นางสาวศุรดา พ้นภัย
ตําแหน่ง ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานทะเบียน
นางสาวสุวจั นี ช่ออบเชย
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชลิดา เพ็ชรสันทัด
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกฤษณะ จันทร์ทอง
ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
นายประพนธ์ ศรีวเิ ศษ
ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
นายนพรัตน์ ชื่นชม
ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
นายชาติชาย สายสะโน
ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
นายสุกจิ ชลาศรัย
ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
นายวรพจน์ งามพิศ
ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

99.28
94.60
99.36
97.50
98.56
95.50
98.00
96.00
99.38
96.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

99.36
95.00
99.36
97.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

12,700

92.08
93.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

13,960

92.56
95.50
97.52
94.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

96.88
94.75
82.72
92.50
78.08
79.05
77.04
79.05

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

90.96
90.05
80.00
93.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

คุณวุฒิ

ค่าตอบแทน
(บาท)

ม.6

11,800

ม.6

11,020

มศ.5

11,680

ปวส.
(การบัญชี)
วท.บ.
(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
บธ.บ.

11,880
16,880
16,880

(การจัดการทั่วไป)

ศศ.บ.

16,880

(การจัดการทั่วไป)

ปวส.
(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)
ศศ.บ.
(ศาสนศึกษา)
อนุปริญญา
บริหารธุรกิจ
(การจัดการ
ทั่วไป)

13,670

ป.6

11,550

ปวช.
(พณิชยการ)
ม.3

12,640

ปวส.
(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)
ม.3

12,390

ปวส.
(บริหารธุรกิจ)

11,670

12,640

11,790

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตํ าแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

๓๒/66

- ๓๓ ลําดับ
ที่

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

เทศบาลเมืองหัวหิน (ต่อ)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปวส.
นายยุทธณา กําบังภัย
(ไฟฟ้ากําลัง)
ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
นายอภิชาติ ขาวสะอาด
ปวช.
ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
(ไฟฟ้ากําลัง)
นายอดิศักดิ์ ทองไทย
ปวช.
ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
(ยานยนต์)
นายนรา เรืองอร่าม
ปวช.
ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) (ช่างเชื่อมโลหะ)
นายเอกนัย นาควรานนท์
ม.๓
ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
นายประภัสสร คงจีน
ป.6
ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
นายศักดิ์สิทธิ์ อินทรฟ้าแสง
ปวช.
ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
(พณิชยการ)
นายจักรกฤช ฤทธิเดช
ป.6
ตําแหน่ง พนักงานวิทยุ (ทักษะ)
นายสมชาติ คะนึงเหตุ
ค.บ.
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
(พลศึกษา)
นายสมศักดิ์ งามกระจาย
ปวส.
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
(อุตสาหกรรม)
นายเริงศักดิ์ น่วมทอง
ปวส.
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
(อุตสาหกรรม)
นายถิรวุฒิ เกตุสาระธรรม
ปวช.
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
(ช่างยานยนต์)
นายรชตเดช โพธิรัชต์
ปวส.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(อุตสาหกรรม
เครื่องกล)
งานรักษาความสงบ
นายชายชาญ ผิวอ่อน
ปวช.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
(อุตสาหกรรม
(ช่างกลโลหะ))
นายสัญธาร มีผล
ปวส.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
(การโรงแรม)
นายดํารงศักดิ์ กิจหว่าง
ปวช.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
(อุตสาหกรรม
ไฟฟ้ากําลัง)
นายศักดา อินกงลาศ
มศ.3
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายจิมานะ ปานปลอด
ป.7
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

76.00
84.50
80.00
86.00
93.40
95.10
74.50
81.10
77.76
92.00
95.76
93.00
93.40
95.10
86.48
94.50
96.88
97.00
96.88
97.50
77.76
77.00
89.44
91.55
96.80
91.60

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

11,850

89.76
94.20

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

11,690

92.76
91.20
92.28
92.70

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

92.28
88.20
80.60
82.80

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ค่าตอบแทน
(บาท)

11,670
11,180
11,290
10,760
9,690
10,540
11,190
11,140
11,340
10,540
10,390
9,730
12,880

11,690
11,580
11,040

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตํ าแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

๓๓/66

- ๓๔ ลําดับ
ที่

55

ชื่อ - สกุล
เทศบาลเมืองหัวหิน (ต่อ)
งานรักษาความสงบ
นางนงนภัส เรืองอร่าม
ตําแหน่ง ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานเทศกิจ

56

นางสาวกวินทรา เทียมทัด
ตําแหน่ง ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานเทศกิจ

57

นางสาวทิพรัตน์ จันทร์เครือ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอิทธิชัย ออดเจริญ
ตําแหน่ง พนักงานวิทยุ (ทักษะ)
กองคลัง
งานธุรการ
นางสาวสุภนิดา ผลอินหอม
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางภัทชา คงคาสุริฉาย
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัญชิดา พงษ์สวรรค์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

58

59
60
61

62
63
64
65
66

67

ฝ่ายพัฒนารายได้
งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
นางสาวปวริศา เกษม
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้
นางสาวกุสุมา สุขศรี
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้
นางสาวอนุรัตน์ ทองจันทร์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้
นางสุชาดา คงดี
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้
นางสาวโชติมา เกิดสิน
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายบริหารงานคลัง
งานการเงินและบัญชี
นางสาวกัญญาวรรณ ทองลอย
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

คุณวุฒิ

ค่าตอบแทน
(บาท)

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

ปวส.
(การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์)
บธ.บ.
(การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์)
บธ.บ.
(การจัดการทั่วไป)
ม.6

11,350

94.80
92.35

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

11,230

89.12
87.20

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

11,490

94.40
95.90
92.28
93.20

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

บธ.บ.
(สารสนเทศ)
บธ.บ.
(การตลาด)
ปวส.
(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)

11,300

95.36
97.50
95.67
97.50
98.00
97.50

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ปวช.
(บริหารธุรกิจ
การขาย)
ศศ.บ.
(การจัดการ
ทั่วไป)
ปวช.
(พณิชยการ)

12,880

96.32
97.50

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

11,860

90.88
95.35

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

11,690

90.40
91.60

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ปวช.

9,780

99.60
99.25

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ศศ.บ.
(วารสารศาสตร์)

9,780

99.36
96.90

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

บธ.บ.
(การจัดการ
อุตสาหกรรม)

11,140

90.80
97.75

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

10,920

9,780
12,770

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตํ าแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

๓๔/66

- ๓๕ ลําดับ
ที่

68

69
70
71
72

73
74

ชื่อ - สกุล
เทศบาลเมืองหัวหิน (ต่อ)
ฝ่ายบริหารงานคลัง
งานการเงินและบัญชี
นางสาวผกาศรี ช่อจันทร์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
งานพัสดุและทรัพย์สิน
นางสาวสุนิสา ปรางงาม
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปภังกร พลับอินทร์
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นางสาวปรางรัตน์ เดชอุดม
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนภาศิริ เรืองเวชติวงษ์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นายบุญเพ็ง เกิดทอง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสํารวจ
นายโกสินทร์ แจ้งสามสี
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
สํานักการช่าง

คุณวุฒิ

ค่าตอบแทน
(บาท)

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

ปวส.
(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)

13,990

99.12
97.70

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

บธ.บ.
(การตลาด)
ม.๖

10,180

บธ.บ.
(การจัดการ
ทั่วไป)
บช.บ.
(การบัญชี)

12,940

99.10
97.00
91.90
98.00
99.10
98.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

11,500

99.10
98.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ปวช.
(ช่างก่อสร้าง)
นศ.บ.
(นิเทศศาสตร์)

12,960

98.32
98.50
98.16
98.50

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ป.กศ.สูง
(อนุบาล
การศึกษา)
ปวช.
(พณิชยการ)
ปวส.
(อุตสาหกรรม)

13,030

95.76
96.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

13,030

96.96
96.00
91.20
95.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

9,400

9,780

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตํ าแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
75
76
77

78

79

งานธุรการ
นางนพมาศ โสมทัศน์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางทัดดาว บุญมาธนวุฒิ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอานิสงส์ ใจดี
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
งานการเงินและบัญชี
นางสาวอนันต์สุดา ศรีรงุ้
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
นางสาวธิดารัตน์ พรหมงาม
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

10,080

ปวส.
(บริหารธุรกิจ)

14,190

98.32
98.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

บช.บ.
(บัญชี)

11,960

98.32
98.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

๓๕/66

- ๓๖ ลําดับ
ที่

80
81

82

83

84

85

86
87
88

89
90
91

ชื่อ - สกุล
เทศบาลเมืองหัวหิน (ต่อ)
ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
งานธุรการ
นายธัญญพงษ์ จันทร์พรม
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอังคณา ทวีการ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายควบคุมอาคาร
งานควบคุมอาคาร
นายเด่นชัย บุญศิริ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสํารวจ
งานขออนุญาตอาคาร
นางสาวนุสรา โพธิ์รอด
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายผังเมือง
งานควบคุมผังเมือง
นายอรรถณพ ณ พัทลุง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
งานธุรการ
นายเจตดํารง รื่นสุคนธ์
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
ฝ่ายวิศวกรรมโยธา
งานวิศวกรรมโยธา
นายสุชีพ ผิวอ่อน
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสํารวจ
นายสุรเชฎฐ์ รอดมา
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพัฒนพงศ์ ยศปัญญา
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ฝ่ายสถาปัตยกรรม
งานสถาปัตยกรรม
นายชัยวุฒิ ปัญจอริยะกุล
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสุรศักดิ์ นิลสุวรรณ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายเทวิน ภูมิศาสตร์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คุณวุฒิ

บธ.บ.
(การตลาด)
ปวส.
(เลขานุการ)

ค่าตอบแทน
(บาท)

10,540
11,750

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

96.48
97.50
96.32
97.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ปวช.
(อุตสาหกรรม
ช่างสํารวจ)

11,580

85.84
97.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ปวส.
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

9,730

91.20
95.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ปวส.
(อุตสาหกรรม
ช่างโยธา)

12,390

83.20
87.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ป.4

11,180

78.56
77.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ปวส.
(ช่างก่อสร้าง)
ปวส.
(ช่างก่อสร้าง)
ปวส.
(ช่างก่อสร้าง)

12,900

92.80
87.00
72.80
77.20
95.20
99.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

93.13
78.50
95.20
95.15
93.12
88.30

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ปวส.
(สถาปัตยกรรม)
ปวส.
(การก่อสร้าง)
ปวส.
(อุตสหกรรม
ช่างโยธา)

10,810
14,450

12,580
13,930
11,290

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตํ าแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

๓๖/66

- ๓๗ ลําดับ
ที่

92
93

94
95
96
97
98

99
100
101
102
103

104
105

ชื่อ - สกุล
เทศบาลเมืองหัวหิน (ต่อ)
ฝ่ายสถาปัตยกรรม
งานสถาปัตยกรรม
นายวิฑูรย์ ทองสุก
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างศิลป์
นายธนศักดิ์ ต้องประสงค์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างศิลป์
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสาธารณูปโภค
งานธุรการ
นางสาวสุนทรี เพิม่ ลาภ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
งานสาธารณูปโภค
นายสมศักดิ์ หญ้างวงช้าง
ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดหนัก
นายปัญญา สัตยพันธ์
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายไพฑูรย์ เพ็งสุวรรณ
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายจรัญ แย้มเภา
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
งานจัดสถานที่
งานไฟฟ้าสาธารณะ
นายธัญญาพร เพิม่ พูล
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายบุญเชี่ยว ศรีเมฆ
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายสายัณห์ ศรีสวัสดิ์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายปรวรรธน์ เจิมประไพ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายโรมรันดร์ พันธ์พานิช
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
งานสวนสาธารณะ
นายสุชาติ ผ่องใส
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายสุภัทร พึง่ เจาะ
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

15,990

98.56
97.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

14,450

98.56
97.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ปวส.
(การบัญชี)

11,960

95.52
97.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ป.7

17,730

98.65
96.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ป.4

12,020

ป.6

11,200

ม.6

9,400

96.58
97.75
97.04
98.25
98.88
95.50

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ม.3

12,840

ม.6

12,900

อส.บ.
(เทคโนโลยีไฟฟ้า)
วท.บ.
(เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม)
ปวส.
(ไฟฟ้ากําลัง)

15,410

85.28
87.60
92.96
89.60
92.96
90.00
95.92
97.05

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

13,340

89.76
77.20

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ม.6

11,350

ม.6

12,960

93.68
95.10
93.52
91.60

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

คุณวุฒิ

ศศ.บ.
(ออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์)
ปวส.
(ศิลปกรรม)

ค่าตอบแทน
(บาท)

14,600

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตํ าแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

๓๗/66

- ๓๘ ลําดับ
ที่

106
107
108

109
110

111
112
113

114
115
116
117
118
119
120

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

เทศบาลเมืองหัวหิน (ต่อ)
งานสวนสาธารณะ
ปวช.
นายชุมพล กระแสสินธุ์
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (อิเล็กทรอนิกส์)
นายรัตนะ คําจริง
ม.6
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายเอกธนา สุวรรณรัตน์
วท.บ.
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (เกษตรศาสตร์)
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร
งานศูนย์เครื่องจักรกล
นายอนันต์ ชื่นบาน
ปวส.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องยนต์
(อุตสาหกรรม
ช่างยนต์)
นายอภิณัฐ ฮึกหาญ
ปวส.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องยนต์
(อุตสาหกรรม
ช่างยนต์)
งานวิศวกรรมออกแบบจราจร
นายณรงค์กร ฮะโหม
ปวช.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(อุตสาหกรรม
ไฟฟ้ากําลัง)
นายณัฐพงศ์ ชูสวัสดิ์
ปวช.
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
(พณิชยกรรม)
นายณัฐพงษ์ ธรรมสัตย์
ม.6
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
งานธุรการ
นางสาวศิรลิ ักษณ์ ชัยศรี
บธ.บ.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทัว่ ไป
(การจัดการทั่วไป)
งานรักษาความสะอาด
นางสาวนริศรา ทัพรังสี
บธ.บ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(การจัดการทั่วไป)
นายอเนก สุพล
ป.6
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายชัยมงคล จุยกระจาย
ม.3
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายจํารัส กลั่นกันภัย
ป.6
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายวิโรจน์ มงคลยศ
ป. 6
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายกิตติคุณ สุนทรมัจฉะ
ศศ.บ.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(รัฐประศาสน
ศาสตร์)

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

86.64
85.50
98.96
95.60
96.56
96.60

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

13,140

98.88
95.50

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

11,470

75.20
75.50

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

11,800

93.40
95.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

11,600

93.40
95.20
96.80
95.50

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

15,600

98.98
99.70

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

14,450

98.56
95.50
97.12
97.10
91.68
80.50
99.04
97.60
99.36
94.10
98.48
99.50

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ค่าตอบแทน
(บาท)

11,140
12,880
11,950

9,400

13,140
11,380
13,030
13,030
12,880

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตํ าแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

๓๘/66

- ๓๙ ลําดับ
ที่

121
122
123
124

125
126

127

128

129
130
131
132

133
134

ชื่อ - สกุล
เทศบาลเมืองหัวหิน (ต่อ)
งานรักษาความสะอาด
นางจันทร์เพ็ญ เสนาบุตร
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจเร ชื่นใจ
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายทันต์ยะ วงศ์คช
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
งานวางแผนสาธารณสุข
นางกมลทิพย์ จิตยาภาตุ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ
นางจรรยพร ส้มภา
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายบุรินทร์ เกิดมูล
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
งานเหตุรําคาญและมลภาวะ
นางสาวสุภาณี อําภรณ์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
งานสุขาภิบาลอาหารและตลาด
นางสาวอรอิริยา ชัยศรี
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
งานสัตวแพทย์
นางสาวลําเภา สิทธิศักดิ์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
สวนสาธารณะ
นายทรงพันธุ์ ปรียานนท์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยสัตวแพทย์
นายวิโรจน์ วงศ์ศกั ดิ์ขนิษฐ์
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายธนกร จันทนุรักษ์
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
งานส่งเสริมสุขภาพ
นางสาวศิรพิ ร ศรีปาลวิทย์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ
สาธารณสุข
นางสาวพัชรีย์ สงสัย
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

คุณวุฒิ

ค่าตอบแทน
(บาท)

ปวส.

14,730

(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

98.96
91.05
91.20
96.10
0.00
98.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ม.3

10,490

ป.3

9,400

ปวส.

14,600

96.04
95.75

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

16,150

96.58
95.50
95.44
96.70

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ปวส.
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ศศ.บ.
(อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว)

11,960

ศศ.บ.
(อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว)

11,550

96.38
95.50

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

บธ.บ.
(การจัดการทั่วไป)

12,880

95.84
96.70

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ปวส.
(อุตสาหกรรม
เกษตร)
วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)
ป.7

13,930

91.28
96.90

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

14,130

ม.3

11,580

98.32
99.20
88.64
85.00
89.52
96.50

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ส.บ.
(วิทยาศาสตร์
สุขภาพ)
ปวส.
(ภาษาธุรกิจ)

15,600

98.08
98.75

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

14,330

97.76
93.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

10,540

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตํ าแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

๓๙/66

- ๔๐ ลําดับ
ที่

135
136
137

138
139
140

141
142
143
144
145

ชื่อ - สกุล
เทศบาลเมืองหัวหิน (ต่อ)
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
นางสาววราลี ใจมั่น
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาวพีรนุช ปางเภา
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ
สาธารณสุข
นางวลัยพร นาคพงษ์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายนิติการ
งานนิติกรรมสัญญา
นายวีรวงศ์ จันทวงศ์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนิตกิ ร
งานธุรการ
นางสาวชญานี ประกอบชาติ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

17,860

89.20
94.60

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

15,530

91.60
97.50

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

11,910

90.56
96.75

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

น.บ.
(นิติศาสตร์)

19,290

91.10
95.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ศศ.บ.
(การจัดการ
ชุมชน)
ศศ.บ.
(รัฐศาสตร์)

13,540

96.56
96.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

9,730

88.32
94.50

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

16,720

91.59
96.50
91.85
97.05

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

17,480

91.72
96.50

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

18,740

91.59
94.83
90.30
93.73

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

94.00
95.50
0.00
93.00
95.95
94.70

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

คุณวุฒิ

วท.บ.
(สาธารณสุข
ชุมชน)
ส.บ.
(วิทยาศาสตร์
สุขภาพ)
บธ.บ.
(การจัดการ
อุตสาหกรรม)

นายบัณฑิต แป้นทอง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิน่
นางสาววิภาจรี แซ่เล้า
ศศ.บ.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
(ธุรกิจการบิน)
นางสาวอําไพ อุระทัย
ศศ.บ.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
(วิทยุกระจายเสียง
และโทรทัศน์)
นางสาวเดือนเนตร คงเจริญ
ศศ.บ.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
(การประชา
สัมพันธ์)
นางพชรมน ศรีทองช่วย
ศศ.บ.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
(นิเทศศาสตร์)
นางสาวฉัตรชฏา พึ่งแพง
ศศ.บ.
(อุตสาหกรรมการ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ค่าตอบแทน
(บาท)

16,800

12,880

ท่องเทีย่ วและบริการ)

146
147
148

นายปราการ พุทธปักษา
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอัฐพล วงศ์กมลาไสย
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสรรเพชร ฉิมพลี
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

ปวส.
(ไฟฟ้ากําลัง)
ปวส.
(อิเล็กทรอนิกส์)
ม.3

10,970
11,500
11,340

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตํ าแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

๔๐/66

- ๔๑ ลําดับ
ที่

149
150
151

152
153
154
155

156
157

158

ชื่อ - สกุล
เทศบาลเมืองหัวหิน (ต่อ)
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิน่
นายฉลามศักดิ์ วาทีนุเคราะห์
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นางสาวอัญชลี ทวีการ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพลวัชร แก้วมรกฎ
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
งานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์
นางสาวสุนันทา เจือน้ําหอม
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวฉัตรฑริกา สายสร้อย
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชนิดา กุลวัฒนาพันธ์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอัจฉรา พิมพ์ถนอม
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
งานจัดทํางบประมาณ
นางสาวจารุณี เชื้อชิต
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวขวัญจิต ทองไทย
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางทักษพร งามระหงษ์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

159

นางสาวนภวรรณ จันทร์เนียม
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

160

นางสาวกนกวรรณ ผาสุกกาย
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

161

นางสาวสุรางคนาง บุตรยิ่ง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอาภรณ์ เลี่ยมอ่อน
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

162

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

92.85
94.70
87.93
93.60
93.60
91.20

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

คุณวุฒิ

ค่าตอบแทน
(บาท)

ม.๖

10,080

ปวช.
(พณิชยการ)
ปวส.

12,510

บธ.บ.
(ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ)
นศ.บ.

16,720

90.75
88.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

15,530

90.00
91.50

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

11,400

98.40
98.50
99.28
96.50

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

11,750

96.64
97.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

19,020

99.04
98.20

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

17,620

79.96
98.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

16,440

95.20
93.50

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

15,600

97.76
97.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

9,730

94.24
95.50
88.64
79.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

บธ.บ.
(การตลาด)
ศศ.บ.
(การจัดการ
ทั่วไป)
ปวส.
(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)
บธ.บ.

10,540

17,560

(ระบบสารสนเทศ)

ค.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย)
ค.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย)
ค.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย)
บธ.บ.
(การจัดการทั่วไป)

ม.๓

9,730

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตํ าแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

๔๑/66

- ๔๒ ลําดับ
ที่

163

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

ชื่อ - สกุล
เทศบาลเมืองหัวหิน (ต่อ)
หน่วยศึกษานิเทศก์
นางสาวปนียา แก้วสมบูรณ์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายบริหารการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
งานโรงเรียน
นางสาวอัมพิกา ชุมภูชนะชัย
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
นางสาววัสสิกา ศรีงาม
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
นางสาวปานทิพย์ กันโสม
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
นางวาสนา โซบีช
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
นางสาวชุตมิ า นาเมือง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
นางสาวสุนีย์ พุดเทศ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
นางสาวปรียาภรณ์ คงดี
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
นายสุริยัน พุฒิซ้อน
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
นางสาววันวิสาข์ ทับมรินทร์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
นางสาวอภิรมยห์พร สุขประเสริฐ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
นางสาวณัฐวรรณ กร่างทอง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
นางสาวเรวดี ตาลลักษณ์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
นางสาวทัศนีย์ อุดมทรัพย์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
นายกันต์กวี เขียวคลี่
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
นางสาวณัฐินี แก้วเม้า
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
นางรัตนมน เลิศทวีวัฒนา
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
นางพัชรินทร์ มูลนาวา
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู

คุณวุฒิ

ค่าตอบแทน
(บาท)

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

บธ.บ.
(การบัญชี)

11,740

89.92
91.85

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

บธ.บ.

18,020

90.56
95.50
84.00
87.50
79.30
94.20
78.00
96.50
0.00
92.55
96.16
92.75
88.80
89.25
87.40
93.90
90.20
88.00
96.00
85.00
96.80
92.20
91.10
96.00
91.60
91.75
91.60
77.75
97.36
98.00
86.80
89.00
81.20
97.55

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

(การจัดการทั่วไป)

ค.บ.

17,540

(การศึกษาปฐมวัย)

ค.บ.

16,280

(การศึกษาปฐมวัย)

ค.บ.

19,570

(การศึกษาปฐมวัย)

ค.บ.

16,280

(การศึกษาปฐมวัย)

ค.บ.

18,420

(การศึกษาปฐมวัย)

ค.บ.

18,650

(การศึกษาปฐมวัย)

ค.บ.

17,140

(การศึกษาปฐมวัย)

ค.บ.

18,600

(การศึกษาปฐมวัย)

ค.บ.

18,150

(การศึกษาปฐมวัย)

ค.บ.

18,410

(การศึกษาปฐมวัย)

ค.บ.

17,680

(การศึกษาปฐมวัย)

ค.บ.

18,160

(การศึกษาปฐมวัย)

ค.บ.
(ดนตรีศึกษา)
ค.บ.
(ภาษาอังกฤษ)
ค.บ.

15,530
17,560
18,740

(การศึกษาปฐมวัย)

ค.บ.
(การศึกษาปฐมวัย)

17,230

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตํ าแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

๔๒/66

- ๔๓ ลําดับ
ที่

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
165
196
197
198

ชื่อ - สกุล
เทศบาลเมืองหัวหิน (ต่อ)
งานการเจ้าหน้าที่
งานโรงเรียน
นางสาวรัฏณาภรณ์ กฤษณา
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
นางสาวภัสสร ฉิ่งเล็ก
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
นายพิษณุ กุลภัทรสกุล
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
นายธรทร โพธิ์ประภา
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
นายมาโนช มากมี
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
นางสาวอัมพร แสงทอง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
นางสาวพิทยารัตน์ นาเมือง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
นางสาวจันทิมา แจ่มจํารัส
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
นายวิโรจน์ เจดียพ์ ราหมณ์
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายอร่าม วรรณทอง
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายสมพร ช่อจันทร์
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายนคร พานพล
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายดํารงศักดิ์ นาคทรัพย์
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายสมส่วน จุ้ยเจริญ
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายชัยวัฒน์ สีทอง
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นางสาวขวัญเรือน ขุนทอง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยโภชนากร
นางสาวสุภาพร เทศเพราะ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยโภชนากร
นางสาวจรรยารักษ์ ช่างจํา
ตําแหน่ง ผู้ช่วยโภชนากร

คุณวุฒิ

ค.บ.
(สังคมศึกษา)
ค.บ.

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

89.04
93.90
94.24
94.25
91.20
91.75
88.60
97.65

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

96.72
95.50
96.40
93.50
0.00
86.50
0.00
88.00
88.00
86.80
92.50
93.70
92.80
97.18
90.16
90.00
95.82
94.80
93.92
92.00
95.60
85.25
83.66
93.90

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

14,670

97.76
100.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

14,380

88.50
97.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ค่าตอบแทน
(บาท)

17,620
17,700

(การศึกษาปฐมวัย)

ค.บ.

15,530

(การศึกษาปฐมวัย)

บธ.บ.

16,360

(สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์)

กศ.บ.
(พลศึกษา)
ค.บ.
(สังคมศึกษ)
ค.บ.
(ภาษาอังกฤษ)
ค.บ.
(คณิตศาสตร์)
อ.ศศ.
(บริหารธุรกิจ)
ม.6

17,730
15,800
15,800
15,800
12,510
12,390

มศ.3

12,640

ม.3

10,490

ม.3

11,600

ม.6

12,640

ม.6

11,460

วท.บ.

12,690

(คหกรรม
ศาสตร์ทั่วไป)

วท.บ.
(คหกรรม
ศาสตร์ทั่วไป)

วท.บ.
(คหกรรม
ศาสตร์ทั่วไป)

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตํ าแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

๔๓/66

- ๔๔ ลําดับ
ที่

199

ชื่อ - สกุล
เทศบาลเมืองหัวหิน (ต่อ)
งานการเจ้าหน้าที่
งานโรงเรียน
นางสาวนภาพร ภูผาสุก
ตําแหน่ง ผู้ช่วยโภชนากร

200

นางสาวชีวัน เอี่ยมสันต์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยโภชนากร

201

นางสาวมิ่งขวัญ นามวิจิตร
ตําแหน่ง ผู้ช่วยโภชนากร

202

นางสาวณัฐกานต์ วงษ์กาญจนา
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายแผนงานและโครงการ
งานธุรการ
นางสาวดนิตา อัครโชกาญจน์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

203
204

205

นายสริ โมกขบุรษุ
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
งานระบบสารสนเทศ
งานงบประมาณ
นายธัชกรณ์ ตะโกมา
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

206

นายสิริชัย ช่อกระทุ่ม
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

207

นางสาวรัตรดา จันทวงศ์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
นางสาวกนิษฐา แช่มช้อย
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

208

209

นางสุกัญญา หนูนอ้ ย
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

14,380

85.02
91.70

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

14,450

87.40
95.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

14,260

94.64
87.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

14,330

99.04
98.50

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ค.บ.
(การบริหาร
การศึกษา)
ม.6

14,520

95.60
95.70

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

11,190

87.12
93.40

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

วท.บ.
(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์)
บธ.บ.
(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)
บธ.บ.
(บัญชี)

15,000

82.00
73.75

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

14,890

88.00
93.70

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

11,400

97.20
93.90

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

บธ.บ.
(การบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์)
กศ.บ.
(พลศึกษา)

14,450

90.64
98.55

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

15,530

90.64
94.55

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

คุณวุฒิ

วท.บ.
(คหกรรม
ศาสตร์ทวั่ ไป)
วท.บ.
(คหกรรม
ศาสตร์ทวั่ ไป)
วท.บ.
(คหกรรม
ศาสตร์ทวั่ ไป)
บธ.บ.
(การบัญชี)

ค่าตอบแทน
(บาท)

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตํ าแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

๔๔/66

- ๔๕ ลําดับ
ที่

210

211

212
213
214
215

216
217
218
219
220
221
222
223
224

ชื่อ - สกุล
เทศบาลเมืองหัวหิน (ต่อ)
งานกีฬาและนันทนาการ
นายอายันต์ มณีตัน
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ
กองการประปา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
นางสาวธาริณี จรกระจาย
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายบริการและซ่อมบํารุง
งานซ่อมบํารุง
นายสุดที่รัก คงกระพันธ์
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายชํานาญ ไทยเดิม
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายธานี สุกสี
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายพงศ์ภัค ฉิมฉลอง
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
ฝ่ายผลิต
งานผลิต
นายนพพร ทองชั่งเหล็ก
ตําแหน่ง พนักงานผลิตน้ําประปา
นายชํานาญ คุ้มยง
ตําแหน่ง พนักงานผลิตน้ําประปา
นายวิทยา อาชากิ่งแก้ว
ตําแหน่ง พนักงานผลิตน้ําประปา
นายนภดล ปานปลอด
ตําแหน่ง พนักงานผลิตน้ําประปา
นายดุสิต พงษ์ไพบูลย์
ตําแหน่ง พนักงานผลิตน้ําประปา
นายโอภาส พงษ์ไพบูลย์
ตําแหน่ง พนักงานผลิตน้ําประปา
นายรังสรรค์ พงษ์ไพบูลย์
ตําแหน่ง พนักงานผลิตน้ําประปา
นายธนวัฒน์ มัณยัษเฐียร
ตําแหน่ง พนักงานผลิตน้ําประปา
นายชํานาญ ผ่องแผ้ว
ตําแหน่ง พนักงานผลิตน้ําประปา

คุณวุฒิ

ค่าตอบแทน
(บาท)

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

วท.บ.
(วิทยาศาสตร
การกีฬา)

16,800

90.64
97.10

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

11,910

92.64
97.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ม.3

12,150

ป.7

11,630

ม.3

11,690

ม.6

11,800

94.74
94.00
83.00
89.50
90.00
95.00
96.40
96.10

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 23 ส.ค.61
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ม.3

12,640

ปวช.
(ช่างเชื่อม
โลหะแผ่น)
ม.3

12,450

87.26
95.00
78.40
84.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ม.3

12,170

ป.4

11,140

ป.6

11,320

ม.6

11,320

ปวส.
(ออกแบบตกแต่ง)
ป.6

11,090

86.70
94.00
78.90
93.50
83.00
94.00
83.20
89.50
80.10
91.00
83.70
93.00
87.26
95.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

12,290

11,290

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตํ าแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

๔๕/66

- ๔๖ ลําดับ
ที่

225
226
227
228
229

ชื่อ - สกุล
เทศบาลเมืองหัวหิน (ต่อ)
งานผลิต
นายสมศักดิ์ ยิ้มประดิษฐ
ตําแหน่ง พนักงานผลิตน้ําประปา
นายกิตติคุณ เจริญศักดิ์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องยนต์
นายจําเนียร เนื้อนิล
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายฉัตรทวี แจ้งประเสริฐ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายจักรกฤษณ์ โชคสุชาติ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

92.66
90.00
83.76
94.00
80.50
90.50

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

90.76
94.00
80.50
94.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

คุณวุฒิ

ค่าตอบแทน
(บาท)

ป.4

11,190

ปวส.
(ช่างยนต์)
ปวช.
(ช่างไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ฯ)
ปวช.
(ช่างสํารวจ)
อส.บ.
(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)

12,390

ปวส.
(การบัญชี)

11,720

98.40
97.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

บธ.บ.
(การตลาด)

15,840

95.20
97.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ม.3

12,840

ป.6

12,640

ป.6

12,760

78.72
91.68
76.00
87.13
78.50
85.55

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ปวช.
(ช่างยนต์)
ปวช.
(ช่างไฟฟ้า
กําลัง)
ปวส.
(ช่างเทคโนโลยี
โยธา)

12,390

77.44
82.15
97.52
82.25

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

77.94
86.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

11,260
12,290
11,850

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตํ าแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

ฝ่ายการเงินและบัญชี
230

231

232
233
234

235
236
237

งานพัฒนารายได้
นางสาวชลิตา ใยบํารุง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กองช่างสุขาภิบาล
งานธุรการ
นางปวริศา เข็มเงิน
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุ
ใช้แล้ว
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
นายชิษณุ นุ่มรอด
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายรัชภูมิ พุกดํา
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายสมปอง ซึ่งพรหมราช
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
งานเครื่องจักรกลและซ่อมบํารุง
นายธนกฤต สุขสําราญ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องยนต์
นายอภิเษก ชาวบางรัก
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายโกษิต จิตตะเสวีกลุ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

11,680
11,840

๔๖/66

- ๔๗ ลําดับ
ที่

238
239
240
241
242
243
244
245

246

247
248
249
250

251
252

ชื่อ - สกุล
เทศบาลเมืองหัวหิน (ต่อ)
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ํา
งานบํารุงรักษาและซ่อมแซม
นายนิกร มิตรดี
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายพิมล รอดพ่วง
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายสุชาติ ชูกําลัง
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายภควัต จันทร์พรม
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายสุรินทร์ ชูสวัสดิ์
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นางสาวจันทรา ดวงแข
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุภาภรณ์ ชิ้นพงศ์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววชิราภรณ์ สุนทรไชย
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้
งานวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
นายวิรัช จารุศิรสิ มบัติ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานธุรการ
นางสาวชนมาศ โพจะโป๊ะ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวแวววิมล จวนแจ้ง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมชาย มุททารัตน์
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นางวัลลภา บัวทอง
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
งานสังคมสงเคราะห์
นางสาวธันวารัตน์ อัญวลัยมงคล
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์
นายศักดิ์สิทธิ์ ไวดาบ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

คุณวุฒิ

ค่าตอบแทน
(บาท)

ปวช.

12,840

82.00
87.00

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ปวช.
(ช่างไฟฟ้ากําลัง)
ม.6

13,030

ปวส.
(ช่างไฟฟ้ากําลัง)
ม.3

12,640

ปวส.
(การโรงแรม)
บธ.บ.

14,260

95.28
98.50
93.06
96.20
81.96
87.00
94.56
93.50
92.32
91.00
90.46
93.53
96.12
96.50

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

15,530

85.14
88.18

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ศศ.บ.
(อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว)
ปวส.

11,250

92.16
95.40

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

(บริหารธุรกิจการจัด
การอุตสาหกรรม)

11,500

94.80
96.15

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

ม.6

11,690

รป.บ.

9,690

81.68
94.60
85.36
92.50

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

92.40
92.90
70.80
96.30

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

(ช่างไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์)

13,080

12,830

11,910

(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ศศ.บ.

11,960

(การจัดการทั่วไป)

วศ.บ.
(การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา)

(รัฐประศาสนศาสตร์)

ศศ.บ.
(จิตวิทยาองค์กร)
ศศ.บ.
(รัฐประศาสนศาสตร์)

18,480
10,760

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตํ าแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน

๔๗/66

- ๔๘ ลําดับ
ที่

253
254

255
256
257
258
259
260

261

262

263
264
265

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

เทศบาลเมืองหัวหิน (ต่อ)
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
นางนันทนา ปูลาด
ศศ.บ.
(การจั
ดการทั่วไป)
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายอมต กมลปราโมทย์
ศศ.บ.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(พัฒนาชุมชน)
กองการแพทย์
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1
นายณรง แสงสว่าง
ม.6
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นางรัชนี นาคบริบูรณ์
ศศ.บ.
(การจัดการทั่วไป)
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสุทธิกานต์ คงวิพัฒนากุล
ศศ.บ.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นิเทศศาสตร์)
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2
นางสาวนิโลบล ยิ้มวิไล
วท.บ.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล (สาธารณสุขชุมชน)
นางสาวณัฐวรรณ จันทร์พรม
บธ.บ.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(การบัญชี)
นายจตุภูมิ เกิดมณี
ปวส.
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)
กองการศึกษา
ปวช.
นางสาวศศิธร ใจห่อ
(คอมพิวเตอร์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
ธุรกิจ)
และบัญชี
เลขที่ตําแหน่ง 1206-5
บธ.บ.
นางสาวกัญยณัฏฐ์ อยู่เจริญ
(การจัดการ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
ทั่วไป)
และบัญชี
เลขที่ตําแหน่ง 2454-5
บธ.บ.
นายปรีดา โรยแสง
(การจัดการ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ทั่วไป)
เลขที่ตําแหน่ง 2966-5
ปวช.
นายวิศรุต เถาลิโป้
(ช่างยนต์)
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เลขที่ตําแหน่ง 3718-5
ปวช.
นางสาวธนวรรณ ฮึกหาญ
(การบัญชี)
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
เลขที่ตําแหน่ง 1207-5

คะแนน
ประเมินเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี

ขอต่อสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่...
ถึง...

86.56
97.20
92.96
95.40

1 ต.ค.60 - 1
ก.ย.61
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

84.60
95.10
88.40
98.50
91.80
98.50

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

96.64
94.20
90.88
89.80
91.52
88.80

1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62
1 ต.ค.60 30 ก.ย.62

12,150

92.32
96.00

1 ต.ค. 60 30 ก.ย.62

11,190

97.36
96.00

1 ต.ค. 60 30 ก.ย.62

10,910

93.20
96.00

1 ต.ค. 60 30 ก.ย.62

9,400

0.00
87.00

1 ต.ค. 60 30 ก.ย.62

10,980

90.69
95.40

1 ต.ค. 60 30 ก.ย.62

ค่าตอบแทน
(บาท)

18,920
16,800

12,510
12,570
11,690
16,800
13,270
14,380

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตํ าแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน
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- ๔๙ ลําดับ
ที่

266
267

268

269
270

271

272
273
274

275
276

ชื่อ - สกุล
เทศบาลเมืองหัวหิน (ต่อ)
กองการศึกษา
นางสาวปารวี พันธ์อ้น
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เลขที่ตําแหน่ง 2967-5
นางณัฏฐกานต์ ฐิติฐาน
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี
เลขที่ตําแหน่ง 1208-5
นางสาวสุนันทา กระจ่างพุ่ม
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี
เลขที่ตําแหน่ง 1209-5
นางสาวเนติมา อินทร์อุดม
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เลขที่ตําแหน่ง 3528-5
นางสาวกัญญณัช สวนสว่าง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี
เลขที่ตําแหน่ง 1210-5
นายปุญญพัฒน์ หงสเลิศพิภพ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี
เลขที่ตําแหน่ง 1211-5
นางสมบุญ นาคแท้
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เลขที่ตําแหน่ง 3719-5
นายนิธิภัทร์ สมบูรณ์อยู่กมล
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เลขที่ตําแหน่ง 3529-5
นางสาวธนกัญญ์ อ้นไพรวัลย์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี
เลขที่ตําแหน่ง 1212-5
นางสาวมยุรี สังข์กระสินธุ์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เลขที่ตําแหน่ง 2965-5
นายกชกร สุกใส
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เลขที่ตําแหน่ง 3527-5

คุณวุฒิ

ค่าตอบแทน
(บาท)

ขอต่อสัญญาจ้าง
คะแนน
ประเมินเฉลี่ย ตั้งแต่วันที่...
ถึง...
ย้อนหลัง 2 ปี

10,810

87.14
95.40

1 ต.ค. 60 30 ก.ย.62

12,380

100.00
100.00

1 ต.ค. 60 30 ก.ย.62

ปวช.
(การขาย)

12,100

96.00
89.00

1 ต.ค. 60 30 ก.ย.62

ปวช.
(พณิชยการ)

9,400

0.00
83.10

1 ต.ค. 60 30 ก.ย.62

ปวช.
(การบัญชี)

11,520

81.80
97.00

1 ต.ค. 60 30 ก.ย.62

บธ.บ.
(การจัดการ
ทั่วไป)

11,660

94.52
95.00

1 ต.ค. 60 30 ก.ย.62

บธ.บ.
(ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ)
ปวช.
(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)
ปวส.
(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)

10,490

89.96
94.40

1 ต.ค. 60 30 ก.ย.62

9,400

0.00
88.40

1 ต.ค. 60 30 ก.ย.62

10,490

94.72
97.50

1 ต.ค. 60 30 ก.ย.62

ปวช.
(พณิชยการ)

10,490

92.84
93.50

1 ต.ค. 60 30 ก.ย.62

ปวช.
(พณิชยการ)

9,400

0.00
91.20

1 ต.ค. 60 30 ก.ย.62

บธ.บ.
(การจัดการ
ทั่วไป)
ปวส.
(บริหารธุรกิจ)

หมายเหตุ

- การต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับการต่อสัญญาต้องมีผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง
๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี (ยกเว้น
การจ้างพนักงานจ้างในปีแรก)
และเทศบาลยังคงมีภารกิจที่
ต้องดํ าเนิ นการในตํ าแหน่ งที่
ขอต่อสัญญาจ้าง
- เทศบาลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วพนักงานจ้าง
ดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมิน
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- ๕๐ ข้อระเบียบ
ประกาศคณ ะกรรมการพ นั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๙ การจ้างพนักงานจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลก่อนจึงทําสัญญาได้ โดยพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้ทํา
เป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี สําหรับพนักงานจ้างทั่วไปให้ทําสัญ ญาจ้างไม่เกินคราวละหนึ่งปี
หรือ ตามโครงการที่มีกําหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาได้ ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมและความจําเป็นของแต่ละเทศบาล
ข้อ 44 กรณีที่จะมีการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ให้เทศบาล ดําเนินการดังนี้
(1) เทศบาลจะต้ อ งมี ก รอบอั ต รากํ าลั งของพนั ก งานจ้ าง จึ งจะสามารถ
ดําเนินการต่อสัญญาจ้างได้
(2) เทศบาลจะต้องมีหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนที่แสดงว่า นโยบาย แผนงาน
หรือโครงการที่ดําเนินการอยู่นั้น ยังคงมีการดําเนินการต่อและจําเป็นต้องใช้พนักงานจ้างปฏิบัติงานต่อไป
หากเทศบาลไม่มีแผนงานหรือโครงการที่จําเป็นต้องปฏิบัติ หรือไม่มีหลักฐานแสดงโดยชัดเจน ให้เลิกจ้าง
พนักงานจ้าง แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(3) ให้นําผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้นมาประกอบการ
พิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้าง จะต้องมีผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง 2 ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี ทั้งนี้ การต่อสัญญาจ้าง ให้ผู้บังคับบัญชาทําความเห็น
เสนอนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งจ้าง โดยจะต้องได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
๒. หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๐
กรกฎาคม ๒๕๕๐
สํานั กงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ได้ซักซ้อมเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้
๑. กรณี การต่ อสัญญาจ้างพนั กงานจ้ างตามภารกิ จที่ ผ่านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานนั้นจะต้องใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ได้รับไม่ต่ํากว่าระดับดี มาประกอบการพิจารณาใน
การต่อสัญญาจ้างให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ทั้งนี้ ในการพิจารณาการต่อ
สัญญาจ้างพนักงานจ้าง (คนเดิม) ว่าจะให้มีผลตั้งแต่เมื่อไรนั้น ควรพิจารณา ดังนี้
(๑) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอเรื่องต่อสัญญาจ้างให้ ก.จ.จ. ,
ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ก่ อนวันที่ ๑ ตุ ลาคม ควรพิ จารณาให้ ต่อสั ญญาจ้างได้ตั้ งแต่ วันที่ ๑
ตุลาคม
(๒) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอเรื่องต่อสัญญาจ้างให้ ก.จ.จ. , ก.ท.จ.
และ ก.อบต.จังหวัด หลังวันที่ ๑ ตุลาคม แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าพนักงานจ้างผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่
ต่อเนื่องมาโดยตลอด ถึงแม้สัญ ญาจ้างจะสิ้นสุดลงก็ตาม ให้พิจารณาต่อสัญ ญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑
ตุลาคม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๕๘๑ ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙)
(๓) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอเรื่องต่อสัญญาจ้างให้ ก.จ.จ. ,
ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด หลังวันที่ ๑ ตุลาคม และพนักงานจ้างมิได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่สิ้นสุด
สัญญาจ้างถึงวันที่ ก.จ.จ. , ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด พิจารณา ก็เป็นดุลยพินิจของ ก.จ.จ. , ก.ท.จ.
และ ก.อบต.จังหวัด ในการพิจารณาต่อสัญญาจ้างผู้นั้น
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- ๕๑ ๒. สํ าหรับ พนั ก งานจ้ างตามภารกิ จที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ดู แ ลเด็ ก เล็ ก ซึ่ งองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอน นั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําสัญญาจ้างบุคคล
ที่ถูก จ้า งนั้น ก็ต้องปฏิบัติห น้าที่แ ละได้รับ สิท ธิป ระโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนัก งานจ้า ง ดัง นั ้น พนั ก งานจ้ างผู้ นั้ น ก็ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รับ การเลื่ อ นค่ าตอบแทนเช่ น เดี ย วกั บ
พนักงานจ้างตําแหน่งอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ พิ จ ารณาและตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องพนั ก งานจ้ า งที่
เทศบาลเสนอขอต่อสัญญาจ้างแล้วมีความเห็น ดังนี้
1. เมื่ อ ต่ อ สั ญ ญาจ้ า งแล้ ว เทศบาลมี ภ าระค่ าใช้ จ่ า ยด้ า นบุ ค คลตามแผน
อัตรากําลัง ไม่เกินร้อยละ 40 ตามที่กฎหมายกําหนด
2. การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลสามารถขอต่อสัญญาจ้าง
ได้ไม่เกินคราวละ 4 ปี ตามประกาศหลักเกณฑ์พนักงานจ้างข้อ 9
3. ตําแหน่งที่เทศบาลขอต่อสัญญาจ้างเทศบาลมีกรอบอัตรากําลัง พนักงาน
จ้างมีคุณ สมบัติครบถ้วนตามคุณ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ งที่ขอต่อสัญ ญาจ้าง และเทศบาลได้
ประเมินการปฏิบัติงานแล้วมีผลการประเมินเฉลี่ยย้อนหลัง ๒ ปี ไม่ต่ํากว่าระดับดี โดยเทศบาลยังมี
ภารกิจที่ต้องปฏิบัติในตําแหน่งดังกล่าวอยู่ตามประกาศหลักเกณฑ์ ข้อ 44 จึงเห็นควรให้เทศบาลต่อ
สัญญาจ้างได้ตามเสนอ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ

๔.7 เรื่อง การประเมินพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้ได้รับเงินเดือนและมีวิทยฐานะ
ระดับชํานาญการพิเศษ
เรื่องเดิม
ตามที่ สํ านั กงาน ก.ท. แจ้ งให้ สํ านั กงาน ก.ท.จ. รวบรวมผลงานที่ เกิ ดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานวิชาการ) ของพนักงานครูเทศบาลที่ เข้าร่วมโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการรอบเดือนตุลาคม 2558 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ระดับ
ชํานาญการพิเศษ เพื่อนําส่งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.ท. กําหนด นั้น
ข้อเท็จจริง
สํานักงาน ก.ท. แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมี
พนักงานครูเทศบาลซึ่งผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
ระดับชํานาญการพิเศษ รอบเดือนตุลาคม 2558 (กรณีปรับปรุง) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน ๒๕60
เป็นต้นไป หากยังไม่ผ่านการพัฒนาฯ หรือผ่านการพัฒนาหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2560 หรือผลการพัฒนาฯ
มีอายุครบ ๕ ปี ก่อนวันที่ 9 มิถุนายน ๒๕60 จะไม่สามารถได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับ
ชํานาญการพิ เศษในวันดั งกล่าวได้ เนื่ องจากคุ ณ สมบั ติไม่ ค รบตามมาตรฐานวิท ยฐานะ ทั้ งนี้ กรณี
ดังกล่ าวจะสามารถแต่ งตั้งได้ เมื่ อผ่ านการพั ฒ นาฯ แล้ว และให้มีผ ลไม่ก่อ นวัน ที่ ผ่ านการพั ฒ นาฯ
ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน (รับโอนมาจากเทศบาล
เมื อ งเพชรบุ รี เมื่ อ วั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2559) ผ่ านการประเมิ น และเทศบาลรายงานขอความ
เห็นชอบเพื่อให้พนักงานครูเทศบาลเลื่อนวิทยฐานะและได้รับเงินเดือน จํานวน 1 ราย ดังนี้
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- ๕๒ - นายสุวัฒ น์ ทะเลน้อย วุฒิ ค.บ.(การประถมศึกษา) พนักงานครูเทศบาล
ตํ าแหน่ งครู วิ ทยฐานะครูชํ านาญการ รั บเงินเดื อนอั นดั บ คศ.๒ ขั้ น 25,930 บาท (๑ เม.ย.60)
เลขที่ตําแหน่ง 04756-2 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก (หลวงปู่คําอุปถัมภ์) กองการศึกษา เทศบาล
เมื องหั วหิน ซึ่งผ่านการประเมินด้ านวินัย คุณ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชี พ และด้ าน
คุณ ภาพการปฏิบัติงาน ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐ ผ่านการประเมินผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่จากกรรมการแต่ละคนได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 และผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นใน
ระดับครูชํานาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๓ ขั้น 26,350 บาท เลขที่ตําแหน่งและสังกัดเดิม
ข้อระเบียบ
1) ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั งหวั ด ประจวบคี รีขั น ธ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒๔)
พ.ศ. ๒๕๕๐ (การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ)
๓. กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๓.๕ การประเมินผลงานเพื่อให้มหี รือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
๓.๕.๑ คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
(๑) ดํารงตําแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการ หรือดํารง
ตําแหน่งอื่นที่ ก.ท.เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
(๒) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ําของอันดับ คศ.๓
(๓) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และมี
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนั้นย้อนหลัง ๒ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
๓.๕.๒ ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ให้ยื่นคําขอรับการ
ประเมินตามห้วงระยะเวลา ดังนี้
(๑) ระหว่างวันที่ ๑- ๓๐ เมษายน ของทุกปี
(๒) ระหว่างวันที่ ๑– ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี
๓.๕.๓ ผู้ยื่นคําขอรับการประเมิน ต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน ดังนี้
(๑) ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ฯ
(๒) ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจาก
สมรรถนะในการปฏิบัติงานฯ
(๓) ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้าน
การเรียน การสอน โดยพิจารณาจาก
(ก) ผลการปฏิบัติงาน
- การจัดการเรียนรู้
- การพัฒนาวิชาการ
- ผลที่เกิดกับผูเ้ รียน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาจากเอกสาร
รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผู้ยื่นคําขอรับการประเมินเสนอ และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงด้วยก็ได้
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- ๕๓ (ข) ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า ๑ รายการ
การประเมินผลงานทางวิชาการให้ประเมินจาก
เอกสารผลงานทางวิชาการและอาจให้ผู้ยื่นคําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบข้อซักถามด้วยก็ได้
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการประเมินเห็นสมควรให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ผู้ยื่นคําขอรับการประเมิน
ปรับปรุงตามข้อสังเกตภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่ ก.ท.จ.แจ้งมติคณะกรรมการประเมิน แล้วให้นําเสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมพิจารณา
๓.๕.๔ เกณฑ์การตัดสิน ผู้ทผี่ ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนน
แต่ละด้าน ดังนี้
(๑) ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านคุณภาพ การปฏิบัติงานผลการประเมินแต่ละด้านต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คน เฉลี่ยไม่
ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐
(๒) ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่ผ่านการประเมิน
จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๕
- ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๕
- คะแนนรวม ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐
ทั้งนี้ ผูท้ ี่ผ่านการประเมินในข้อ ๓.๕.๔ (๒) จะต้องมีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์เป็นเอกฉันท์โดยเป็นเอกฉันท์ทั้งส่วนที่เป็นผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม
๓.๕.๕ วิธีการดําเนินการ
(๑) ให้พนักงานครูเทศบาลที่ประสงค์จะขอรับการประเมินยื่นคํา
ขอได้ ปีละ ๑ ครั้ง โดยส่งคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินท้ายหลักเกณฑ์ต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน หรือระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม
(๒) ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัตผิ ู้ยื่นคําขอรับการ
ประเมินให้เป็นไปตามที่ ก.ท.กําหนด
(๓) ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
(ก) คณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน ๓ คน ประกอบด้วย
- ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาหรือผู้อํานวยการ
กองการศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาของเทศบาล
- ผู้อํานวยการสถานศึกษาของผู้ยื่นขอรับการประเมิน
- พนักงานครูเทศบาลที่มีวิทยฐานะไม่ต่ํากว่าครู
ชํานาญการพิเศษ
ทั้งนี้ ให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ล
ความจําเป็นอย่างยิ่ง ไม่สามารถตั้งกรรมการตามที่กําหนดได้ ให้ ก.ท.จ. พิจารณาได้ตามความเหมาะสม
(ข) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ จํานวน ๓ คน ประกอบด้วย
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- ๕๔ - ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมินตามที่ ก.ท.
กําหนด เป็นกรรมการ โดยการประเมินผู้ยื่นคําขอรับการประเมิน ๑ ราย ให้มีกรรมการประเมิน ๓ คน
(๔) ให้คณะกรรมการประเมินบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับ
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผู้ยื่นคําขอรับการประเมินไว้เป็นหลักฐานในแบบรายงาน
ผลการประเมินท้ายหลักเกณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาต่อไป
(๕) การประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และการประเมินด้านคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดําเนินการพร้อมกัน และให้เสร็จสิน้ ภายใน ๙๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน หรือวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของปีนั้นๆ แล้วแต่กรณี
- กรณีไม่ผ่านการประเมินด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้าน
ให้แจ้งผู้ยื่นคําขอรับการประเมินทราบ เพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม่
- กรณีผ่านการประเมินทั้งสองด้าน ให้แจ้งผู้ยื่นคําขอรับ
การประเมินเสนอผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรอง แล้ว
ให้เทศบาลนําส่งสํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผ่านการประเมินตามรอบปีที่
เสนอขอ หากไม่ส่งตามกําหนดถือว่าสละสิทธิ์
(๖) ให้สํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคํา
ขอรับการประเมินและการดําเนินการประเมินให้เป็นไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถึงความสมบูรณ์ ถูกต้อง
ครบถ้วน ของผลงาน แล้วนําส่งคณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด
(๗) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแล้ว ให้นาํ
ผลการประเมินเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์การตัดสินให้มหี รือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ
๓.๕.๖ การแต่งตั้ง
ให้นายกเทศมนตรีออกคําสั่งแต่งตั้งให้พนักงานครูเทศบาลที่ผ่าน
การประเมินตามมติ ก.ท.จ. ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินวิทยฐานะครูชํานาญการ
พิเศษ โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ. ได้รับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือหาก
มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการให้มีผลได้ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.ได้รับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว
สําหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การตัดสิน อาจยื่นคํา
ขอรับการประเมินใหม่ได้ในปีต่อ ๆ ไป สําหรับผู้ที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหม่ได้ไม่ก่อน
เดือนเมษายน ของปีต่อไป ส่วนผู้ที่ยื่นคําขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนตุลาคมของปี
ต่อไป
๓.๕.๗ การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลือ่ นวิทยฐานะ
ให้ ก.ท.หรือส่วนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนา
ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ตามหลักสูตรและวิธีการที่ ก.ท.
กําหนดท้ายหลักเกณฑ์
ผลการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้นําไปใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะได้
ภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่ ผู้นั้นสําเร็จหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
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- ๕๕ ๓.๕.๘ การรายงานผลการแต่งตั้ง
ให้เทศบาลรายงานผลการแต่งตั้งให้ ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบ
ภายใน ๕ วันทําการนับตั้งแต่วันออกคําสั่ง
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารตรวจสอบแล้ ว ผู้ ผ่ า นการประเมิ น มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นทั้ งด้ า น
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง และการได้รับเงินเดือน โดยผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด และผ่านการอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
แล้วโดยผลการพัฒนายังไม่ครบ 5 ปี
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

4.8 เรื่อง การนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลด
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งบริหาร
ก.ท.จ. ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 22 สิ งหาคม 2560 ได้มี มติ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจประเมินผลงาน การขอนําคุณวุฒิ ปริญญาโทของนางสาวอุษณี ย์ อยู่หุ่น
ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) มาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหาร
เพื่ อ นํ า มาลดระยะเวลาในการดํ ารงตํ าแหน่ งบริ หารในการแต่ งตั้ งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ งในระดั บที่ สู งขึ้ น
โดยนางสาวอุษณี ย์ อยู่หุ่ น ได้รับ คุ ณ วุฒิ รป.ม.(การบริหารและพั ฒ นาประชาคมเมืองและชนบท)
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และได้จัดทําแผนหรือคํารับรองการปฏิบัติราชการที่แสดงให้เห็นถึง
การพัฒนาองค์กรและตัวชี้วัดความสําเร็จกับนายกเทศมนตรีตําบลคลองวาฬ และจัดทําผลงานที่เป็น
ผลสัมฤทธิ์จากการนําความรู้ที่ได้ศึกษาในระดับปริญญาโทมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อเสนอ
ก.ท.จ. ตรวจประเมินผลงาน
ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนําคุณวุฒปิ ริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหาร เพื่อลด
ระยะเวลา ในการดํารงตําแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ 18 มิถนุ ายน 2550
ข้อ ๖ ให้ผู้ประสงค์ขอนําคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหน่งบริหาร
ในระดับที่สูงขึน้ ดําเนินการ ดังนี้
๖.๑ จัดทําแผนหรือคํารับรองการปฏิบัติราชการทีแ่ สดงให้เห็นถึงการพัฒนา
องค์กรและตัวชี้วัดความสําเร็จทั้งทางด้านประสิทธิภาพและคุณภาพของงานที่จะเกิดขึ้น อันเป็นประโยชน์
ต่อองค์กรและประชาชน
๖.๒ จัดทําผลงานอย่างน้อย ๑ ผลงาน ที่เป็นผลสัมฤทธิ์จากการนําความรูท้ ี่ได้
ศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่ามาใช้ในการปฏิบัติหน้าทีร่ าชการที่ก่อให้เกิดผลดีต่อเทศบาลหรือประชาชน
๖.๓ การยื่นผลงานตามข้อ ๖.๑ และข้อ ๖.๒ ให้ยื่นได้ภายใน ๖ เดือน
ก่อนดํารงตําแหน่งในสายงานนักบริหารงานนั้นครบ ๓ ปี ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่กําหนด
ข้อ ๗ ให้ ก.ท.จ. ตรวจประเมินผลงานตามข้อ ๖.๑ และข้อ ๖.๒ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับยื่นผลงาน
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- ๕๖ ข้อ ๘ เมื่อ ก.ท.จ. เห็นชอบให้นําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์
เพื่อลดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งบริหารเป็นเวลา ๑ ปี ได้แล้ว ให้รายงานผลต่อสํานักงาน ก.ท. เพื่อ
ตรวจสอบและออกหนังสือรับรอง ให้แก่ผู้ผา่ นการประเมินเทียบประสบการณ์บริหารดังกล่าว นําไป
ประกอบการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นต่อไป
ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา การจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ การกําหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผล และผลงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์จากการนําความรู้
มาใช้ในการปฏิบัติงานแล้วปรากฏว่า นางสาวอุษณีย์ อยู่หุ่น ได้รับคุณวุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ก.พ.
รับรองว่าเป็นคุณวุฒิสาขาบริหารรัฐกิจ ทางการบริหาร ทางนโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่
และทางรัฐประศาสนศาสตร์ จึงตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสายงานนักบริหารงานทั่วไป ซึ่งกําหนด
ว่าได้รับคุณวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางสังคมศาสตร์
การบริหาร การวางแผน การบริหารธุรกิจ วิจัย สถิติ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
นางสาวอุ ษ ณี ย์ อยู่ หุ่ น ได้ จั ด ทํ า คํ า รั บ รองโดยกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ในความ
รับผิดชอบของตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง จํานวน 5 ตัวชี้วัด และจัดทําผลงานที่เป็นผลสําเร็จจาก
การนํา คุณ วุฒ ิป ริญ ญาโทมาใช้ใ นการปฏิบัติง าน ในด้า นการจัด ทํา แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น สามปี
(พ.ศ. 2559-2561) โดยนําแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ และร่วมติดตามประเมินผล มาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาแล้วผู้ขอประเมินเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในระดับดี ผลงานเกิดประโยชน์กับประชาชน
และเทศบาล จึงให้ผ่านการประเมินเพื่อนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบประสบการทางการบริหารในการ
ลดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ผ่านการประเมินเพื่อนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบประสบการณ์ทางการ
บริหารได้ และให้รายงาน ก.ท. ตรวจสอบเพื่อออกหนังสือรับรองต่อไป
4.9 เรื่อง การแต่งตัง้ ผู้ชว่ ยเลขานุการคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรื่องเดิม
ตามที่ ก.ท.จ. ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล และประธาน ก.ท.จ. ได้ลงนามในคําสั่งเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย
(1) นายสนั่น รักษาชัฎ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธาน
(2) นายเกิดพงศ์ ทวีศักดิ์สมบูรณ์
อนุกรรมการ
นายกเทศมนตรีตําบลกําเนิดนพคุณ
(3) หัวหน้าสํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
(4) นางสาวมัฑนีย์ ศรีนาค ผอ.โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา
(5) ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือผู้แทน
อนุกรรมการ/เลขานุการ
(6) หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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- ๕๗ โดยให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาม
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น
ข้อเท็จจริง
เนื่องจาก สถ. ได้มีคําสั่งแต่งตั้งให้หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (คนเดิม นายศราวุธ อินทะเสม) ไปรักษาการในตําแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชํานาญการพิเศษ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงมอบหมายให้ นายสมไช เสียงใหญ่
ตําแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
ท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นด้วยอีกตําแหน่งหนึ่ง
ทําให้ งานราชการและนโยบายที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบมีเป็นจํานวนมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้ทันตามกําหนดระยะเวลา ฝ่ายเลขานุการจึงขอให้แต่งตั้ง นางเนาวรัตน์ สิงห์เล็ก
ตํ าแหน่ ง นั กส่งเสริม การปกครองท้ องถิ่น ชํานาญการ เป็ น ผู้ช่วยเลขานุ การ ในคณะอนุ กรรมการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเพิ่มอีกคนหนึ่ง
ข้อระเบียบ
1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558
1. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับการประเมิน
1.3 ขั้นตอนและวิธีการประเมิน
(2) ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประกอบด้วย
1) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. เป็นประธาน
ที่ ก.ท.จ. คัดเลือก จํานวน 1 คน
2) กรรมการผูแ้ ทนเทศบาลใน ก.ท.จ. เป็นอนุกรรมการ
ที่ ก.ท.จ. คัดเลือก จํานวน 1 คน
3) ผู้แทนส่วนราชการใน ก.ท.จ.
เป็นอนุกรรมการ
ที่ ก.ท.จ. คัดเลือก จํานวน 1 คน
4) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่มี เป็นอนุกรรมการ
ประสบการณ์ด้านการประเมินผล
ที่ ก.ท.จ. คัดเลือก จํานวน 1 คน
5) ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
มี ห น้ า ที่ ใ นการตรวจสอบ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของ
เทศบาลตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการท้ายประกาศนี้ และรายงาน
ผลการประเมินให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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- ๕๘ 2. ระเบี ย บคณะกรรมการกลางพนั ก งานเทศบาล ว่ า ด้ ว ยค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลและคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2543
ข้ อ 6 ให้ ค ณะอนุ ก รรมการที่ ค ณะกรรมการแต่ งตั้ งได้ รั บ ค่ าตอบแทน
สําหรับการประชุมเป็นรายครั้งในแต่ละครั้งที่มาประชุม ทั้งนี้ให้นําหลักเกณฑ์วิธีการ และอัตราการ
จ่ายเบี้ยประชุมตามที่กําหนดใน พ.ร.ฎ.เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
3. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547
มาตรา 13 เลขานุ ก ารและผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารในคณะกรรมการหรื อ
คณะอนุกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งตามอัตราเบี้ยประชุมที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดย
ให้เลขานุการมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 คน และผู้ช่วยเลขานุการได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 2 คน
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ โปรดพิ จ ารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
4.10 เรื่อง การยื่นเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด้วยเทศบาลได้ยื่นเสนอเพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จํานวน 9 เทศบาล โดยเทศบาลที่เสนอขอรับการประเมินมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของ
องค์กรตามที่กําหนดตามประกาศหลักเกณฑ์ ดังนี้

ลําดับ
ที่

เทศบาล

1.

ทต.กม.5

2.

ทต.ปราณบุรี

3.

ทต.หนองพลับ

4.

ทต.ปากน้าํ ปราณ

5.

ทต.ไร่เก่า

6.

ทต.ทับสะแก

มีวงเงินคงเหลือจากค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
ผลคะแนน LPA (ร้อยละ)
1. โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เงินเดือนค่าจ้างของ งปม. ปี 2561
รายจ่ายเพื่อ
และ
การพัฒนา
งปม. ปี 2561 / งปม.
2. โครงการ/กิจกรรมดีเด่นหรือมีความสําคัญ
ร้อยละ ด้าน ๑ ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4
(ร้อยละ)
เงินเดือนฯ (บาท)
43,420,650/ 30.66 80.83 74.47 75.21 71.10
12.11 1. โครงการกําจัดขยะ”
13,312,060
2. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาส่งเสริม
อาชีพ “การทําขนมจีบ ซาลาเปา”
191,772,840/ 21.07 93.00 93.77 88.30 82.42
26.71 1. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้น
40,410,740
พื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ
เทียบระดับประเทศ
2. โครงการทะเบียนออนไลน์
64,820,291/ 31.25 97.33 93.04 70.16 90.47
13.23 1. โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”
20,261,868
จังหวัดสะอาด”
2. โครงการแหล่งเรียนรู้ใช้ชีวิตพอเพียง
70,100,100/ 32.33 86.83 91.28 75.69 75.51
14.74 1. โครงการท้องถิ่นสะอาด 3R ประชารัฐ
22,662,880
เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย
2. โครงการพื้นฟูอนุรักษ์แหล่งอาศัยของสัตว์
น้ําทางทะเล (ทิ้งปะการังเทียม (ซั้งกอ))
85,000,000/ 32.11 87.83 89.88 83.87 68.52
12.79 1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
27,294,408
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
64,665,000/ 24.60 75.42 92.77 66.93 76.88
10.72 1. โครงการบริหารจัดการขยะ “จังหวัดสะอาด”
15,906,620
(โครงการต่อเนื่อง)
2. โครงการลดขยะต้นทางในชุมชน
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- ๕๙ ลําดับ
ที่

เทศบาล

7.

ทต.ไร่ใหม่

8.

ทม.หัวหิน

9.

ทต.ร่อนทอง

มีวงเงินคงเหลือจากค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
ผลคะแนน LPA (ร้อยละ)
1. โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เงินเดือนค่าจ้างของ งปม. ปี 2561
รายจ่ายเพื่อ
และ
การพัฒนา
งปม. ปี 2561 / งปม.
2. โครงการ/กิจกรรมดีเด่นหรือมีความสําคัญ
ร้อยละ ด้าน ๑ ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4
(ร้อยละ)
เงินเดือนฯ (บาท)
64,350,000/ 30.39 94.67 86.87 77.68 77.30
13.24 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
19,556,568
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
2. โครงการสังคมสุจริต สังคมวิถีชีวิตพอเพียง
850,282,534/ 25.48 84.92 83.60 69.00 75.37
10.23 1. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 2561
216,618,850
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ําเสีย
รวมชุมชน
66,000,000/ 31.61 92.00 96.11 93.92 67.25
22.18 1. โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมและ
20,860,620
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบาลตําบลร่อนทอง ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561

ข้อระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั งหวั ดประจวบคี รี ขั นธ์ เรื่ อง กํ าหนด
หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558
1. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับการประเมิน
1.1 คุณสมบัติ และเงื่อนไขขององค์กร มีดังนี้
(1) เทศบาลต้ องมี วงเงิ นคงเหลื อจากค่ าใช้ จ่ ายเงิ นเดื อน ค่ าจ้ าง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นที่กําหนดไว้ไม่สูงกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ขอรับการประเมิน
(2) เทศบาลต้องได้รับผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
(Core Team) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปีงบประมาณที่ผ่านมาของปีที่ขอรับการประเมินทุก
ด้านๆ ละไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
(3) ในเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ต้ อ งมี ง บประมาณ
รายจ่ายเพื่อการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ขอรับการประเมิน
ทั้งนี้ รายจ่ายเพื่อการพัฒนา หมายถึง รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(4) เทศบาลจะจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี พิ เศษได้ต้อง
ดําเนินการ จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเสร็จเรียบร้อย และรายงานผลให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ทราบตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด
ในกรณีเทศบาลแห่งใดไม่ประสงค์จะขอรับการประเมินหรือมีเหตุอย่าง
หนึ่ ง อย่ า งใดที่ ไ ม่อ าจขอรับ การป ระเมิน ได้ใ ห้แ จ้ง เห ตุผ ลและความจํ า เป็น ดัง กล่า วให้
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบด้วย
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- ๖๐ 1.3 ขั้นตอนและวิธีการประเมิน
(1) การยื่นเสนอขอรับการประเมิน
1) ให้ เ ทศบาลยื่ น ขอรั บ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ร าชการเพื่ อ เสนอขอรั บ เงิ น ประโยชน์ ต อบแทนอื่ น เป็ น กรณี พิ เศษต่ อ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายในเดือนกันยายนของทุกปี
ในกรณี ที่มีเหตุอันไม่อาจคาดหมายจนไม่สามารถยื่นเสนอขอรับ
การประเมินได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็นผู้พิจารณากําหนด
ระยะเวลาในการยื่นตามที่เห็นสมควร
2) ให้ เ ทศบาลเสนอโครงการ/กิ จ กรรม ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบายหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด จํานวน 1 โครงการ ตามมิติด้านประสิทธิผลการปฏิ บั ติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 6 และโครงการ/กิจกรรมดีเด่นหรือมีความสําคัญ จํานวน 1 โครงการ ตามมิติด้านคุณภาพ
การให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 4 ต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ทั้ งนี้ ให้ ค ณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล และเทศบาลร่ ว มกั น
พิจารณากําหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนเพื่อใช้ในการประเมิน
ความเห็น
ฝ่ายเลขานุการ พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้
1. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขขององค์กรแล้วเห็นว่าเทศบาลที่เสนอ
ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติและเงื่อนไขขององค์กรถูกต้องครบถ้วน
2. เห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
และระดับคะแนนเพื่อใช้ในการประเมินโครงการ/กิจกรรมที่เทศบาลเสนอโครงการเพื่อประกอบ
การประเมินผลต่อไป ดังนี้
1) นายสนั่น รักษาชัฎ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ
๒) หัวหน้าสํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือผู้แทน อนุกรรมการ
๓) คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
๔) นายสุทธิพร เที่ยงธรรม ปลัดเทศบาลเมืองประจวบฯ อนุกรรมการ
๕) ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อนุกรรมการ/เลขานุการ
๖) หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร
ผู้ช่วยเลขานุการ
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
7) นางเนาวรัตน์ สิงห์เล็ก
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักส่งเสริมการปกครองถิ่นชํานาญการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ อนึ่ งสํ าหรับ เทศบาลที่ ไม่ ป ระสงค์ ข อรับ การประเมิ น และยั งไม่ ได้ แ จ้ ง
เหตุผลและความจําเป็นให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบ ให้ดําเนินการแจ้งให้ทราบด้วย
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- ๖๑ 4.11 เรื่อง ผลการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งพนักงานเทศบาล
สายงานผู้ปฏิบตั ิ
ก.ท.จ. ในการประชุมครั้งที่ 6/๒๕60 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ๒๕60 และในการ
ประชุ มครั้งที่ 8/๒๕60 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ๒๕60 ได้ มีมติ เห็ นชอบให้ แต่งตั้ งคณะอนุ กรรมการ
พิ จารณาตรวจสอบและกลั่ นกรองการประเมิ นภารกิจ หน้ าที่ ความรับผิดชอบ ลั กษณะงานที่ ปฏิ บั ติ
ความยากของงานและปริมาณงาน เพื่อเสนอ ก.ท.จ. พิ จารณา กรณี เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิ น
ขอเปลี่ยนแปลงตําแหน่งพนักงานเทศบาลให้สูงขึ้น จํานวน 2 ตําแหน่ง ดังนี้
1. ขอเปลี่ยนแปลงปรับขยายระดับตําแหน่งนายช่างโยธาชํานาญงาน เลขที่
ตําแหน่ง 29-2-05-4701-006 งานสาธารณูปโภค ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สํานักการช่าง
ให้สูงขึ้นเป็นตําแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส
2. ขอเปลี่ยนแปลงปรับขยายระดับตําแหน่งนายช่างโยธาชํานาญงาน เลขที่
ตําแหน่ง 29-2-05-4701-002 งานขออนุญาตอาคาร ฝ่ายควบคุมอาคาร ส่วนควบคุมอาคารและ
ผังเมือง สํานักการช่าง ให้สูงขึ้นเป็นตําแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส
ข้อเท็จจริง
คณะอนุ ก รรมการฯ ได้ พิ จ ารณากลั่ น กรองภารกิจ อํ า นาจหน้า ที ่ ความ
รับ ผิด ชอบ ลัก ษณะงานที ่ป ฏิบ ัต ิ ความยากของงานและปริม าณงานของตํ าแหน่ งนายช่ างโยธา
เทศบาลเมืองหัวหินแล้วปรากฏผล ดังนี้
1. ตําแหน่งนายช่างโยธา งานสาธารณูปโภค ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา สํานักการช่าง
รายการ

สาระสําคัญ

รายละเอียด

๑. โครงสร้างของ
ส่วนราชการและอัตรากําลัง

จัดโครงสร้างส่วนราชการตาม
ความเหมาะสมและความ
จํ าเป็ น การจัดแบ่ งส่วนราชการ
ภายในต้ อ งเป็ น ไปตามหน้ าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบ ของส่ ว น
ราชการนั้น

สํา นั ก การช่ า ง แบ่ ง โครงสร้ า งออกเป็ น 3 ส่ ว น 1 ผ่ า ย ได้ แ ก่
ส่ ว นควบคุ ม อาคารและผั ง เมื อ ง ส่ ว นควบคุ ม การก่ อ สร้ า ง ส่ ว น
การโยธา และฝ่ายบริหารทั่วไป มีอัตรากําลัง 36 อัตรา ลูกจ้างประจํา
12 อัตรา และพนักงานจ้าง 147 อัตรา
ส่วนการโยธา แบ่งเป็น ฝ่ายสาธารณูปโภค ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและ
ระบบจราจร และงานธุรการ
ฝ่ายสาธารณู ปโภค แบ่งเป็ น งานสาธารณู ปโภค งานจัดสถานที่ งาน
ไฟฟ้าสาธารณะ และงานสวนสาธารณะ
งานสาธารณูปโภค มีอัตรากําลัง 1 อัตรา และพนักงานจ้าง 34 อัตรา

๒. หน้าที่และความ
รับผิดชอบของตําแหน่ง
นายช่างโยธาอาวุโส

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน
รับ ผิ ด ชอบงานช่ างโยธา โดย
ต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
ก ารป ฏิ บั ติ งาน ข อ งผู้ ร่ ว ม
ป ฏิ บั ติ งาน โดย ใช้ ค วาม รู้
ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญด้านช่างโยธา
ค่ อ นข้ า งสู ง มี ง านในความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ที่ ห ล าก ห ล าย
ปฏิ บั ติ ง านต้ อ งตั ด สิ น ใจหรื อ
แก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยาก
มาก หรือปฏิ บัติงานช่างโยธา
ในลักษณะผู้อาวุโส

ตํ า แหน่ ง นายช่ า งโยธา งานสาธารณู ป โภค มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
เกี่ยวกับงานบํารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า ควบคุมดูแล
ตรวจสอบการใช้ เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งมื อ ต่ าง ๆ และรถยนต์ ที่ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน ตรวจสอบการเบิกจ่ายและควบคุมการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงกับ
เครื่องจักรกล รถยนต์ เครื่องมือต่าง ๆ การจัดหาพัสดุและการควบคุม
การเบิ ก จ่ า ยพั ส ดุ ที่ ใ ช้ ในการก่ อ สร้ า งโครงการต่ า ง ๆ ประกอบกั บ
ปัจจุบันเทศบาลมีปริมาณงานและคุณภาพงานในความรับผิดชอบที่เพิ่ม
มากขึ้น และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น
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สาระสําคัญ

รายละเอียด

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปริมาณงานและคุณภาพงาน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ปริมาณงานและคุณภาพของ
งานมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมในสาระสําคัญ

เมื่อพิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายสาธารณูปโภคแล้ว
เห็นว่ามีปริมาณงานและคุณภาพงานที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้
1. ในด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ ปัจจุบันทางสาธารณะทุกประเภท
ในเขตเทศบาล ทั้งผิวจราจร ลูกรังหรือหินคลุก ลาดยาง มีความชํารุด
เสียหายมากขึ้น ฝ่ายสาธารณู ปโภคได้ปฏิบัติจนสําเร็จทําให้ประชาชน
และนักท่องเที่ยวผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การคมนาคม ทํ าให้ ค่ าใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางลดลง เพิ่ ม รายได้ ให้ กั บ
ประชาชน
2. ในด้านกําหนดแผนงานในการออกแบบ จะต้องมีการสํารวจและ
คํานวณโครงสร้าง ประมาณราคาค่าก่อสร้างและควบคุมงานให้ตรงกับ
ความต้องการ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และจํานวนการใช้งาน เพื่อให้เกิด
ความคุ้มค่าสูงสุดในการลงทุน
3. ในด้ า นความยุ่ ง ยากของงาน จํ า เป็ น ต้ อ งมี ผู้ ติ ด ตาม ดู แ ล
ตรวจสอบให้รอบคอบ ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความชํานาญงานด้านช่างโยธาค่อนข้างสูง รวมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบงาน
ให้ชัดเจน เนื่องจากมีความจํากัดในการใช้เครื่องจักรขนาดหนักในบาง
พื้ น ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านยั ง ขาดเทคนิ ค ในการปฏิ บั ติ ง านซ่ อ มบํ า รุ ง และมี
ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
4. การควบคุมการซ่อมบํารุงอาคาร ถนน สะพาน ฯลฯ ซึ่งพื้นที่
เทศบาลเป็นเขตควบคุมการก่อสร้าง ในแต่ละปีจะมีการขอรับใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคารประเภทบ้านพัก บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ เป็นจํานวน
มาก ความยุ่ ง ยากในการตรวจสอบแบบแปลน ตรวจสอบพื้ น ที่
ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่เทศบาลอนุญาต เป็นต้น
(รายละเอียดปริมาณงาน คุณภาพงานตามเอกสารวิเคราะห์ที่แนบ)

คณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่างานสาธารณูปโภค มีปริมาณงานและ
คุณ ภาพงานทางด้านช่างโยธาในพื้ นที่ เพิ่ มมากขึ้น เมื่อปรับเทียบกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่ง
กํ าหนดว่ าปฏิ บั ติ งานในฐานะหั ว หน้ างาน โดยต้ อ งกํ ากั บ แนะนํ า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของ
ผู้ร่วมงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชํานาญด้านช่างโยธาค่อนข้างสูง มีงาน
ในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญ หาที่ค่อนข้างยากมาก หรือ
ปฏิบัติงานช่างโยธาในลักษณะอาวุโส แล้วเห็นว่าตําแหน่งนายช่างโยธา งานสาธารณูปโภค มีภาระงาน
ถึงขนาดให้ปรับปรุงตําแหน่งให้สูงขึ้นเป็นระดับอาวุโสได้
2. ตําแหน่งนายช่างโยธา งานขออนุญาตอาคาร ฝ่ายควบคุมอาคาร
ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สํานักการช่าง
รายการ

สาระสําคัญ

รายละเอียด

๑. โครงสร้างของ
ส่วนราชการและอัตรากําลัง

จัดโครงสร้างส่วนราชการตาม
ความเหมาะสมและความ
จํ าเป็ น การจัดแบ่ งส่วนราชการ
ภายในต้ อ งเป็ น ไปตามหน้ าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบ ของส่ ว น
ราชการนั้น

สํา นั ก การช่ า ง แบ่ ง โครงสร้ า งออกเป็ น 3 ส่ ว น 1 ผ่ า ย ได้ แ ก่
ส่ ว นควบคุ ม อาคารและผั ง เมื อ ง ส่ ว นควบคุ ม การก่ อ สร้ า ง ส่ ว น
การโยธา และฝ่ายบริหารทั่วไป มีอัตรากําลัง 36 อัตรา ลูกจ้างประจํา
12 อัตรา และพนักงานจ้าง 147 อัตรา
ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง แบ่ งเป็น ฝ่ายควบคุมอาคาร ฝ่ายผัง
เมืองและงานธุรการ
ฝ่ ายควบคุ มอาคาร แบ่ งเป็ น งานควบคุ มอาคารและงานขออนุ ญาต
อาคาร
งานขออนุญาตอาคาร มีอัตรากําลัง 1 อัตรา และพนักงานจ้าง 1 อัตรา

๖๒/66

- ๖๓ รายการ
๒. หน้าที่และความ
รับผิดชอบของตําแหน่ง
นายช่างโยธาอาวุโส

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปริมาณงานและคุณภาพงาน

สาระสําคัญ

รายละเอียด

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน
รับ ผิ ด ชอบงานช่ างโยธา โดย
ต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
ก ารป ฏิ บั ติ งาน ข อ งผู้ ร่ ว ม
ป ฏิ บั ติ งาน โดย ใช้ ค วาม รู้
ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญด้านช่างโยธา
ค่ อ นข้ า งสู ง มี ง านในความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ที่ ห ล าก ห ล าย
ปฏิ บั ติ ง านต้ อ งตั ด สิ น ใจหรื อ
แก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยาก
มาก หรือปฏิ บัติงานช่างโยธา
ในลักษณะผู้อาวุโส
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ปริมาณงานและคุณภาพของ
งานมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมในสาระสําคัญ

ตําแหน่ งนายช่างโยธา งานขออนุ ญ าตอาคาร มีหน้าที่ รับ ผิดชอบ
เกี่ยวกับงานขออนุญาตอาคาร ต้องปฏิบัติงานที่มีความยากมาก หรือมี
ความรับ ผิ ดชอบสูงมากเกี่ ยวกั บงานขออนุ ญ าตอาคาร มี ขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อน และหลากหลาย ต้องมีความรู้ ความชํานาญ
งานและประสบการณ์ ทางด้านงานขออนุ ญ าตอาคาร ตรวจทานแบบ
แปลนการขออนุญ าตก่อสร้างต่าง ๆ ควบคุม ดูแลเอกสารให้ครบถ้วน
ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
ปั ญ หาค่ อ นข้ างยาก ประกอบกั บ ปั จจุ บั น เทศบาลมี ป ริ ม าณงานและ
คุ ณ ภาพงานในความรั บ ผิ ด ชอบที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น และงานอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย เป็นต้น

เมื่อพิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายควบคุมอาคารแล้ว
เห็นว่ามีปริมาณงานและคุณภาพงานที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้
1. ในด้ านหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ปั จ จุ บั น ในเขตเทศบาลมี ก าร
ขยายตัวด้านที่อยู่อาศัยทั้งส่วนบุคคล และของภาคเอกชนจํานวนมาก
งานขออนุ ญ าตอาคาร ฝ่ า ยควบคุ ม อาคาร ได้ สํ า รวจ ตรวจสอบการ
กําหนดผังบริเวณอาคารที่จะดําเนินการก่อสร้างทั้งขนาดเล็ก และขนาด
ใหญ่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลดความแออัดของชุมชนได้
2. ในด้านแผนงานในการออกแบบ จะต้องมีการสํารวจและคํานวณ
โครงสร้าง ประมาณราคาค่าก่อสร้างและควบคุมงานให้ตรงกับความ
ต้องการ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และจํานวนการใช้งาน เพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่าสูงสุดในการลงทุน
3. ในด้านความยุ่งยากของงาน งานขออนุญาตอาคาร มีงานที่ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ตรวจสอบกําหนดผังบริเวณแนวระดับของอาคารที่
อนุญาต ตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนเกี่ยวกับ
การควบคุ ม อาคาร และตรวจสอบการดําเนิ น การตาม พ.ร.บ.วิ ช าชีพ
วิศวกรรม พ.ศ. 2505 และวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508 ซึ่งเป็น
งานที่ ค่ อ นข้ างยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นมาก และมี ค วามหลากหลายในวิธี ก าร
ดําเนินการและมีขั้นตอนวิธีการที่ยุ่งยากหลายด้าน แต่นํามาประยุกต์ใช้
ความรู้และประสบการณ์ ในการกําหนด หรือปรับ เปลี่ยนแนวทางการ
ดําเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น
4. การยื่ น ขออนุ ญ าตก่ อ สร้ า งอาคาร ดั ด แปลง รื้ อ ถอนหรื อ
เคลื่อนย้ายอาคาร การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ฯลฯ ซึ่งพื้นที่
เทศบาลเป็นเขตควบคุมการก่อสร้าง ในแต่ละปีจะมีการขอรับใบอนุญาต
ก่ อสร้างอาคารเป็ นจํ านวนมาก การตรวจสอบให้ เป็ นไปตามระเบี ย บ
กฎหมาย ความยุ่งยากและซับซ้อนค่อนข้างสุงมาก เป็นต้น
(รายละเอียดปริมาณงาน คุณภาพงานตามเอกสารวิเคราะห์ท่แี นบ)

คณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่างานขออนุญาตอาคาร มีปริมาณงานและ
คุณภาพงานทางด้านช่างโยธาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อปรับเทียบกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งกําหนดว่า
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน โดยต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํ านาญด้ านช่ างโยธาค่ อนข้ างสู ง มี งานในความรั บผิ ดชอบที่
หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยากมาก หรือปฏิบัติงานช่างโยธาในลักษณะ
อาวุโส แล้วเห็นว่าตําแหน่งนายช่างโยธา งานขออนุญาตอาคาร มีภาระงานถึงขนาดให้ปรับปรุงตําแหน่งให้
สูงขึ้นเป็นระดับอาวุโสได้
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- ๖๔ ข้อระเบียบ
ประกาศคณ ะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้ อ ๑๘๒ การเลื่ อนและแต่ งตั้ งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ งในระดั บที่ สู ง สํ าหรับ
ตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในตําแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒
(๑) ตําแหน่งในกลุ่มงานธุรการหรือบริการทั่วไป และกลุ่มงาน
ที่ปฏิบัติภารกิจหลักของส่วนราชการ ตามบัญชีรายการจําแนกกลุ่มงานตําแหน่งฯ ให้กําหนดได้ถึงระดับ ๕
หรือ ระดับ ๖ ดังนี้ ฯลฯ
(ข) ตํา แหน่ง ในสายงานที่เริ่ม ต้น จากระดับ ๒ อาจปรับ
เป็นตําแหน่งระดับ ๒-๔ หรือ ๕ หรือ ๖ สําหรับระดับ ๖ ให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
ฯลฯ
(๓) ก.ท.จ. เห็นชอบกําหนดตําแหน่ง และระดับตําแหน่ง ตามข้อ (๑)
และ (๒) ตามกรอบอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล ยกเว้นการจะปรับตําแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจาก
ระดับ ๑ ให้เป็นระดับ ๕ และตําแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ให้เป็นระดับ ๖ ตามข้อ (๑)
ให้ดําเนินการได้เมื่อผู้ดํารงตําแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงาน และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้นดังกล่าว และลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหน่ง
นั้นเปลี่ยนไปจากระดับ ในสาระสํ าคั ญ ถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับตํ าแหน่ งตามมาตรฐานกํ าหนด
ตําแหน่ง ที่ ก.ท. กําหนด
(๔) การปรับตําแหน่งในสูงขึ้นให้ดําเนินการได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ระดับ
การจะพิจารณาปรับระดับตําแหน่งใด ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ศึกษา และวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหน่ง เพื่อเสนอ ก.ท.จ. พิจารณา โดยใช้แบบประเมินตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒) ซึ่งใช้สําหรับการปรับระดับตําแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจาก
ระดับ ๑ ขึ้นเป็นระดับ ๕ และตําแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ขึ้นเป็นระดับ ๖ เท่านั้น
ข้อ ๑๘๓ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้นสําหรับตําแหน่งที่
กําหนดเป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
(๑) ตํ า แหน่ ง ในสายงานที่ เริ่ ม ต้ น จากระดั บ ๓ กํ า หนดเป็ น
ตําแหน่งระดับ ๓ - ๕ หรือ ๖ ว หรือ ๗ ว ดังนี้
(ก) ตําแหน่งในกลุ่มงานวิชาการทั่วไป กําหนดระดับของตําแหน่ง
ระดับ ๓ - ๕ หรือ ๖ ว หรือ ๗ ว ได้ สําหรับ ระดับ ๗ ว ให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
(ข) ตําแหน่งในกลุ่มงานวิชาชีพและกลุ่มงานทักษะและความ
ชํานาญเฉพาะตัวอาจกําหนดระดับตําแหน่ง ๓ - ๕ หรือ ๖ ว หรือ ๗ ว โดยสําหรับ ระดับ ๗ ว ให้มี
การประเมินเพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ปรับขยายระดับตําแหน่งนายช่างโยธาชํานาญงานเป็นระดับอาวุโสได้
ทั้งนี้ ในการยื่นเสนอผลงาน ให้คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานให้ความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียด
ของงานที่เสนอด้วยว่าจะต้องเป็นผลงานเรื่องที่เกี่ยวกับงานสาธารณูปโภคและงานขออนุญาตอาคารที่
ขอปรับขยายตําแหน่งตามลําดับ เท่านั้น
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- ๖๕ 4.12 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลกรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น
เรื่องเดิม
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ขอความเห็นชอบให้ปลัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ ทําหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การได้มาซึ่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ข้อที่ 11 ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นครบวาระหรือ
ว่างลง ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีในงานเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล เนื่องจากนายกเทศมนตรีได้ลาออก เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560
ข้อเท็จจริง
1. ก.ท.จ. ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ได้มีมติ
เห็นชอบให้ นายสุทธิพร เที่ยงธรรม ปลัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีทําหน้าที่
ในการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลขอเทศบาลได้ ยกเว้น กรณีการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป
เป็นประเภทวิชาการ การรับโอนตําแหน่งประเภทบริหารงานท้องถิ่นและอํานวยการท้องถิ่นแทนตําแหน่งที่ว่าง
การคัดเลือกเพื่อรับโอนตําแหน่งประเภทบริหารงานท้องถิ่นและอํานวยการท้องถิ่นในระดับเดียวกัน หากมีความ
จําเป็นต้องดําเนินการให้เสนอเหตุผลความจําเป็น พร้อมรายชื่อคณะกรรมการที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการใน
การดําเนินการให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน(กรณีต้องดําเนินการในรูปคณะกรรมการ)
2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้พิจารณาคัดเลือก นายสุทธิพร เที่ยงธรรม
ปลัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 32 ระหว่างวันที่
18 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี เทศบาล
เมื องประจวบคี รี ขั น ธ์ จึ งมี ความประสงค์ ให้ รองปลั ดเทศบาลเมื องประจวบคี รี ขั นธ์ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่
นายกเทศมนตรีในงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 28
ธันวาคม 2560 เป็นการชั่วคราว
ข้อระเบียบ
๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 48 ปัญจทศ วรรคสอง
ในระหว่ า งไม่ มี น ายกเทศมนตรี ให้ ป ลั ด เทศบาลปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
นายกเทศมนตรีเท่าที่จําเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
๒. ประกาศประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่
10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
ข้อ 11 ในกรณี ที่ ผู้บริหารท้ องถิ่นครบวาระหรือว่างลง ให้ปลัดองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณี ที่ กฎหมายกํ าหนดให้ การบริหารงานบุ คคลเรื่ องใดเป็ นอํ านาจ
หน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําหน้าที่ตามวรรคหนึ่งได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล แล้วแต่กรณีก่อน
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- ๖๖ ความเห็นของฝ่ายเลขาฯ
ฝ่ายเลขานุการ พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ข้อ 11 ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นครบวาระหรือว่างลง
ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสํานักงาน ก.จ.,
ก.ท. ได้ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในประเด็นกรณีผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจหน้ าที่เช่นเดียวกับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใน
ระหว่างนี้ไม่มีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นย่อมเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้เท่าที่จําเป็นเป็นการชั่วคราว ดังนั้น จึงเห็นควรให้เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติ
ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติดังกล่าว (หนังสือสํานักงาน ก.จ. และ ก.ท. ที่ มท.0809.2/ว98
ลงวันที่ 30 กันยายน 2558) ซึ่งได้แจ้งหนังสือซักซ้อมฯ ดังกล่าวให้เทศบาลทราบแล้วตามหนังสือ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ปข.0023.2/ว23980 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑0.20 น.
(ลงชื่อ) เนาวรัตน์ สิงห์เล็ก ผู้จดรายงานการประชุม
(นางเนาวรัตน์ สิงห์เล็ก)
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชํานาญการ
(ลงชื่อ)

สมไช เสียงใหญ่ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมไช เสียงใหญ่)
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
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