
แจ้งผลการประชุม ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี 
คร้ังท่ี 9/2555   เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม  2555 

ณ  ห้องประชุม อบต.ต้นมะม่วง  อ.เมืองเพชรบุรี 
ให้ อบต.รับทราบเบ้ืองต้น 

********** 

ระเบียบวาระท่ี  4    เร่ือง   แจ้งเพื่อทราบ 
  4.1  รายงานการนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์ 
การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งบริหาร 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง อําเภอบ้านลาด แจ้งว่า  นางเอ้ือจิตต์  ภู่เงิน 
ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป 6) มีความประสงค์จะนําคุณวุฒิปริญญารัฐประศาสนศาตร 
มหาบัณฑิต (การปกครองท้องถ่ิน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพ่ือลดระยะ 
เวลาในการดํารงตําแหน่งบริหาร เพ่ือประโยชน์ในการคัดเลือกดํารงตําแหน่งบริหารในระดับท่ีสูงข้ึน โดยได ้
จัดทําแผนหรือคํารับรองการปฏิบัติราชการ และจัดทําผลงานท่ีเป็นผลสัมฤทธิ์ จํานวน 1 ผลงาน 
                            ข้อระเบียบ                
                            1.  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนําคุณวุฒิ 
ปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพ่ือลดระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งบริหาร พ.ศ. 2550  
ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2550  
              ข้อ 6  ให้ผู้ประสงค์ขอนําคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพ่ือประโยชน์ในการคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหน่งบริหารในระดับ 
ท่ีสูงข้ึนดําเนินการ ดังนี้ 
      6.1  จัดทําแผนหรือคํารับรองการปฏิบัตริาชการท่ีแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาองค์กร
และตัวชี้วัดความสําเร็จท้ังทางด้านประสิทธิภาพและคุณภาพของงานท่ีจะเกิดข้ึน อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
และประชาชน 
      6.2  จัดทําผลงานอย่างน้อย 1 ผลงานท่ีเป็นผลสัมฤทธิ์จากการนําความรู้ท่ีได้ 
ศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่ามาใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการท่ีก่อให้เกิดผลดีต่อองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลหรือประชาชน 
       6.3  การยื่นผลงานตามข้อ 6.1 และข้อ 6.2 ให้ยื่นได้ภายใน 6 เดือน  
ก่อนดํารงตําแหน่งในสายงานนักบริหารงานนั้นครบ 3 ปี ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีกําหนด 
      ข้อ 7  ให้ ก.อบต.จังหวัด ตรวจประเมินผลงานตามข้อ 6.1 และข้อ 6.2 ให้แล้วเสร็จ 
ภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ีได้รับยื่นผลงาน 
      ข้อ 8  เม่ือ ก.อบต.จังหวัด เห็นชอบให้นําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์ 
เพ่ือลดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งบริหารเป็นเวลา 1 ปี ได้แล้ว ให้รายงานผลต่อสํานักงาน ก.อบต.  
เพ่ือตรวจสอบและออกหนังสือรับรอง ให้แก่ผู้ผ่านการประเมินเทียบประสบการณ์บริหารดังกล่าว นําไป 
ประกอบการสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดับท่ีสูงข้ึนต่อไป 
      ข้อ 9  ในการแต่งตั้งผู้บริหารท่ีนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบประสบการณ์การบริหาร 
ตามประกาศฉบับนี้ ผู้นั้นจะต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานตามสายงานด้วย โดย ก.อบต.จังหวัด 
อาจยกเว้นให้เข้ารับการฝึกอบรมภายหลัง แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกิน 1 ปี นับแต่ได้รับแต่งตั้ง 
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      2.  ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี  ได้มีคําสั่งท่ี 3/2552  เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2552   
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  ประกอบด้วย 
          2.1  นางบุญสม  ยี่สาร                                       ประธานกรรมการ 
          2.2  นายศิลปชัย  นิลมณี       กรรมการ  
                             2.3  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุร ี              กรรมการ 
          2.4  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ    กรรมการ 
          2.5  ท้องถ่ินจังหวัดเพชรบุร ี     กรรมการ 
          2.6  หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลฯ   กรรมการ/เลขานุการ 
ใหมี้หน้าท่ีตรวจสอบประเมินผลงานของพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งบริหาร แล้วสรุปผลการประเมินให้ ก.อบต. 
จังหวัด เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
  ข้อเสนอ 
           เห็นควรแจ้งคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ท่ี ก.อบต.จังหวัดแต่งตั้ง ดําเนินการประเมินต่อไป 

                    จึงขอนําเรียนท่ีประชุมรับทราบ 
 
ท่ีประชุม รับทราบ และให้คณะกรรมการประเมินผลงานฯ ดําเนินการต่อไป 
 

************* 
 

 

 

 
         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2  แจ้งผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่างสายงานท่ีเร่ิมต้น 
       จากระดับ 3 ในตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3-5 หรือ 6 ว 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลตําหรุ อําเภอบ้านลาด ได้ดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วน
ตําบลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่างสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ 3 ในตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3-5 หรือ 6 ว  
จํานวน 1 อัตรา  โดยรับสมัครสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันท่ี 9 กรกฎาคม 2555 ถึงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2555   
ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลตําหรุ  และสอบคัดเลือกภาคความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 
และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) ในวันท่ี 4 สิงหาคม 2555 ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
ภาค ก. และภาค ข. ในวันท่ี 6 สิงหาคม 2555  สอบคัดเลือกภาคเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์)  
ในวันท่ี 11 สิงหาคม 2555  

                     บัดนี้ การดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลตําหรุ จึงได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพ่ือข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  จํานวน  72 ราย 
ตามประกาศฯ ลงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2555 

  จึงขอนําเรียนท่ีประชุมทราบ 
     
ท่ีประชุม รับทราบ 
 

******************* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
                            5.1  การโอนและรับโอนมาดํารงตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลดอนยาง บ้านแหลม พุสวรรค์ ไร่สะท้อน ช่องสะแก ไร่ใหม่พัฒนา 
โพไร่หวาน ปีกเตียน แก่งกระจาน แจ้งว่า  มีความประสงค์ให้พนักงานส่วนตําบลโอน และรับโอนมาดํารงตําแหน่ง
พนักงานส่วนตําบล จํานวน 6 ราย  ดังนี ้
 

ท่ี ช่ือ – สกุล / ตําแหน่ง / 
เงินเดือน 

สังกัดเดมิ ดํารงตําแหน่ง / สังกัดใหม ่ หมายเหต ุ

1. 
 
 

นายสมชาติ  จันทร์งาม 
ตําแหนง่หัวหน้าส่วนโยธา 
(นักบริหารงานช่าง 7) 
อัตราเงินเดือน 18,010 บาท 
(ดํารงตําแหน่งที่อบต.ดอนยาง 
เมื่อวันที่ 16 ม.ิย. 40 ) 

อบต.ดอนยาง 
อ.เมืองเพชรบุร ี
จ.เพชรบุร ี
 
 
 

ตําแหนง่หัวหน้าส่วนโยธา 
(นักบริหารงานช่าง 7) 
อัตราเงินเดือน 18,010 บาท 
อบต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม 
จ.เพชรบุร ี
 

- ทั้งสองฝ่าย 
ไม่ขัดข้องยินยอม 
ให้โอนและรับโอน 

 

2. 
 
 
 
 
 

จ่าเอก สุเทพ  บัวเนียม 
ตําแหนง่เจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทา 
สาธารภัย 3   
อัตราเงินเดือน 14,320 บาท 
(ดํารงตําแหน่งที่ อบต.พุสวรรค์ 
เมื่อวนัที่ 1 พ.ค. 54) 

อบต.พุสวรรค ์
อ.แก่งกระจาน 
จ.เพชรบุร ี

ตําแหนง่เจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทา 
สาธารภัย 3   
อัตราเงินเดือน 14,320 บาท 
อบต.ไรส่ะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุร ี
 

- ทั้งสองฝ่าย 
ไม่ขัดข้องยินยอม 
ให้โอนและรับโอน 

 

3. 
 
 
 

นางสุกัญญา  ตาลลักษณ ์
ตําแหนง่เจ้าพนักงานธุรการ 4 
อัตราเงินเดือน 10,440 บาท 
(ดํารงตําแหน่งที่ อบต.พุสวรรค์ 
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 54) 

อบต.พุสวรรค ์
อ.แก่งกระจาน 
จ.เพชรบุร ี

ตําแหนง่เจ้าพนักงานธุรการ 4 
อัตราเงินเดือน 10,440 บาท 
อบต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี  
จ.เพชรบุร ี
 

- ทั้งสองฝ่าย 
ไม่ขัดข้องยินยอม 
ให้โอนและรับโอน 

 

4. 
 
 
 

น.ส. นัททิภรณ์  วุฒิยาสาร 
ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญชี 4 
อัตราเงินเดือน 9,700 บาท 
(ดํารงตําแหน่งที่ อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 
เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 51) 

อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 
อ.ชะอํา 
จ.เพชรบุร ี

ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญชี 4 
อัตราเงินเดือน 9,700 บาท 
อบต.ตรมึ อ.ศีขรภูมิ จ.สรุินทร ์

- ทั้งสองฝ่าย 
ไม่ขัดข้องยินยอม 
ให้โอนและรับโอน 

- ย้ายกลับภูมิลําเนา 

 

5. 
 
 
 

นางนิตยา  วิบูลย์ศริิชัย 
ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีจดัเก็บรายได้ 2 
อัตราเงินเดือน 7,140 บาท 
(ดํารงตําแหน่งที่ อบต.โพไร่หวาน 
เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 52) 

อบต.โพไร่หวาน 
อ.เมืองเพชรบุร ี
จ.เพชรบุร ี

ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 2 
อัตราเงินเดือน 7,140 บาท 
เทศบาลตาํบลบ้านลาด อ.บ้านลาด 
จ.เพชรบุร ี

- ทั้งสองฝ่าย 
ไม่ขัดข้องยินยอม 
ให้โอนและรับโอน 
- คุณวุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การบัญช)ี 

6. 
 
 

น.ส. ณิชารยี์  เม่งพัด 
ตําแหนง่นักพัฒนาชุมชน 5 
อัตราเงินเดือน 11,620 บาท 
(ดํารงตําแหน่งที่อบต.แก่งกระจาน 
เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 50 ) 

อบต.แก่งกระจาน 
อ.แก่งกระจาน 
จ.เพชรบุร ี
 
 
 

ตําแหนง่นักวิชาการศึกษา 
อัตราเงินเดือน 11,620 บาท 
อบต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบรุ ี
 

- ทั้งสองฝ่าย 
ไม่ขัดข้องยินยอม 
ให้โอนและรับโอน 

- คุณวุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การจัดการธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ) มหาวิทยาลยัสยาม 

- บรรจุคร้ังแรกในตําแหน่ง 
นักวิชาการศึกษา 3  
เทศบาลเมืองตราด จ.ตราด 

 
                      ข้อกฎหมาย... 
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ข้อกฎหมาย      ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
(ข้อ 164 ข้อ 171 ข้อ 175 และข้อ 178) 
 
มติท่ีประชุม      เห็นชอบให้อบต.ข้างต้น โอน และรับโอนมาดํารงตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ท้ังนี ้ไม่ก่อน 
วันท่ี ก.อบต.จังหวัด มีมติเห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.2  การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดํารงตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหญ้าปล้อง และหนองชุมพล มีความประสงค์ท่ีจะรับโอน
พนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืน  จํานวน 2 ราย  มาดํารงตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลท่ีเป็นตําแหน่งว่าง  ดังนี ้
 

ท่ี ช่ือ – สกุล / ตําแหน่ง / 
เงินเดือน 

สังกัดเดมิ ดํารงตําแหน่ง / สังกัดใหม ่ หมายเหต ุ

1. 
 
 

น.ส. ภัทรภร  รอดเช้ือ 
ตําแหนง่เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 5 
อัตราเงินเดือน 11,000 บาท 
(ดํารงตําแหน่งที่ทต.ประสาทสิทธิ ์
เมื่อวันที่ 1 ม.ิย. 54 ) 

เทศบาลตาํบลประสาทสิทธ์ิ 
อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุร ี
 
 
 
 

ตําแหนง่เจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 5  อัตราเงินเดือน 
11,000 บาท 
อบต.หนองหญ้าปล้อง  
อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุร ี  
 

- ทั้งสองฝ่าย 
ไม่ขัดข้องยินยอม 
ให้โอนและรับโอน 

 

2. 
 
 
 
 

น.ส. ศุภานัน  ขุนหมื่น 
ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีจดัเก็บรายได้ 1 
อัตราเงินเดือน 6,050 บาท 
(ดํารงตําแหน่งที่ทต.จอมบึง 
เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 55 ) 

เทศบาลตาํบลจอมบึง 
อ.จอมบึง จ.ราชบุร ี

ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 
อัตราเงินเดือน 6,050 บาท 
อบต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย 
จ.เพชรบรุ ี
 

- ทั้งสองฝ่าย 
ไม่ขัดข้องยินยอม 
ให้โอนและรับโอน 

- คุณวุฒิศิลปศาสตร
บัณฑิต (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย)์  
ในเนื้อหาวิชามี
คอมพิวเตอร์อยู ่6 นก. 

                     ข้อกฎหมาย      
                     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(ข้อ 180 ข้อ 181 ข้อ 182 และข้อ 183) 
 
มติท่ีประชุม      เห็นชอบให้อบต.ข้างต้น รับโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืน มาดํารงตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล 
ท้ังนี้ ไม่ก่อนวันท่ี ก.อบต.จังหวัด มีมติเห็นชอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3  การย้ายพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดับ ๓ 
        โดยบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ กรณีขอใช้บัญชี 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน บางครก เขากระปุก ท่าเสน ห้วยทรายเหนือ และ 
ท่าตะครอ้ แจ้งว่า  มีความประสงค์ย้ายพนักงานส่วนตําบลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงานท่ีเริ่มต้น 
จากระดับ 3 โดยบัญชผีู้สอบคัดเลือกได้ กรณีขอใช้บัญชี  จํานวน  6 ราย  ดังนี ้

ท่ี ช่ือ – สกุล/สังกัด ตําแหน่งเดิม /เลขท่ี
ตําแหน่ง/อัตราเงินเดือน 

ย้ายดํารงตําแหน่ง/ 
เลขท่ีตําแหน่ง/ 
อัตราเงินเดือน/สังกัด 

สอบคัดเลือกได/้ตาํแหน่ง/ลําดับท่ี 
/วุฒิการศึกษา 

1. 
 
 
 
 
 
 

นางรุ่งทิพย ์
            ทองนวล 
อบต.บางจาน 

เจ้าพนักงานธุรการ 3 
05-0212-001 
9,340 บาท 

บุคลากร 3 
01-0208-001 
9,340 บาท 
อบต.บางจาน 
(ตําแหน่งว่าง) 

- ประกาศอบต.ปึกเตียน 
  อ.ท่ายาง 
  ลว. 11 ม.ค. 55 
- บุคลากร 3-5 
  ลําดับท่ี 59 

- ศิลปศาสตรบณัฑิต 
  (การจัดการท่ัวไป) 

2. น.ส. สักขี 
           กลิ่นกระสังข์ 
อบต.บางครก 

เจ้าพนักงานธุรการ 3 
01-0212-001 
9,960 บาท 
 

บุคลากร 3 
01-0208-001 
9,960 บาท 
อบต.บางครก 
(ตําแหน่งว่าง) 

- ประกาศอบต.ปึกเตียน 
  อ.ท่ายาง 
  ลว. 11 ม.ค. 55 
- บุคลากร 3-5 
  ลําดับท่ี 68 

- บริหารธุรกิจบณัฑติ 
  (บริหารทรัพยากรมนุษย)์ 

3. 
 
 
 

น.ส. รวีวรรณ 
          สีเหลือง 
อบต.เขากระปุก 

เจ้าพนักงานธุรการ 4 
05-0212-001 
8,740 บาท 

บุคลากร 4 
01-0208-001 
8,740 บาท 
อบต.เขากระปุก 
(ตําแหน่งว่าง) 

- ประกาศอบต.ปึกเตียน 
  อ.ท่ายาง 
  ลว. 11 ม.ค. 55 
- บุคลากร 3-5 
  ลําดับท่ี 38 

- บริหารธุรกิจบณัฑติ 
  (การจัดการท่ัวไป) 

4. 
 
 
 
 

น.ส. วันเพ็ญ 
            ร่ายเรือง 
อบต.ท่าเสน 

เจ้าพนักงานพัสดุ 5 
04-0313-001 
12,530 บาท 

นักวิชาการพัสดุ 5 
04-0311-001 
12,530 บาท 
อบต.ท่าเสน 
(ตําแหน่งว่าง) 

- ประกาศอบต.ปึกเตียน 
  อ.ท่ายาง 
  ลว. 11 ม.ค. 55 
- นักวิชาการพัสดุ 3-5 
  ลําดับท่ี 10 

- ศิลปศาสตรบณัฑิต 
  (การบัญชี) 

5. 
 
 
 
 
 
 

นางปุญญิสา 
          เบญจพงศ ์
อบต.ห้วยทรายเหนือ 

เจ้าพนักงานพัสดุ 3 
04-0313-001 
9,340 บาท 

นักวิชาการพัสด ุ3 
04-0311-001 
9,340 บาท 
อบต.ห้วยทรายเหนือ 
(ตําแหน่งว่าง) 

- ประกาศอบต.ปึกเตียน 
  อ.ท่ายาง 
  ลว. 11 ม.ค. 55 
- นักวิชาการพัสดุ 3-5 
  ลําดับท่ี 8 

- ศิลปศาสตรบณัฑิต 
  (การบริหารธุรกิจ) 

               6.  นางวิชุตา..... 
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ท่ี ช่ือ – สกุล/สังกัด ตําแหน่งเดิม /เลขท่ี
ตําแหน่ง/อัตราเงินเดือน 

ย้ายดํารงตําแหน่ง/ 
เลขท่ีตําแหน่ง/ 
อัตราเงินเดือน/สังกัด 

สอบคัดเลือกได/้ตาํแหน่ง/ลําดับท่ี 
/วุฒิการศึกษา 

6. 
 
 
 
 

นางวิชุตา 
           โพธ์ิทักษิณ 
อบต.ท่าตะคร้อ 

เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 4 
01-0206-001 
9,700 บาท 
 
 

นักวิชาการศึกษา 4 
08-0805-001 
9,700 บาท 
อบต.ท่าตะคร้อ 
(ตําแหน่งว่าง) 
 

- ประกาศอบต.ปากท่อ 
  อ.ปากท่อ จ.ราชบุร ี
  ลว. 26 ม.ีค. 55 
- นักวิชาการศึกษา 3-5 
  ลําดับท่ี 19 

- บริหารธุรกิจบณัฑติ 
  (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
- ประกาศนียบัตรบณัฑิต 
  วิชาชีพครู 

ข้อระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ข้อ 158 (3) (ค) ) 
  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 163 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2549 
เรื่อง  การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพนักงานส่วนท้องถ่ินภายหลังวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2549 
   
 
มติท่ีประชุม      เห็นชอบให้อบต.ข้างต้น ย้ายพนักงานส่วนตําบลไปดํารงตําแหน่งสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ 3 
โดยบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ กรณีขอใช้บัญช ี จํานวน 6 ราย ท้ังนี้ ไม่ก่อนวนัท่ี ก.อบต.จังหวัด มีมติเห็นชอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4  การย้ายสับเปลี่ยนตําแหน่ง 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลช่องสะแก อําเภอเมืองเพชรบุรี แจ้งว่า นางกนกกาญจน์ เทียนไชย  
ตําแหน่งนักวิชาการพัสด ุระดับ 5  เลขท่ีตําแหน่ง 04-0311-001 อัตราเงินเดือน 11,000 บาท  มีความประสงค์ท่ี
จะย้ายสับเปลี่ยนตําแหน่ง  เป็นตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับ 5  เลขท่ีตําแหน่ง  
01-0209-001 อัตราเงินเดือน 11,000 บาท  ท่ีมีกรอบอัตราตําแหน่งว่างอยู่ และมีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งในตําแหน่งนั้น โดยมีคุณวุฒิการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (การจดัการท่ัวไป) พร้อมการพิจารณา
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาและผ่านการประเมินการพิจารณาด้วยคะแนนร้อยละ 92.00   

  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง่เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 3 
                      1.  ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขาวิชาท่ี ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.  รับรองหรือ
ทางอ่ืนท่ี ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งนี้ได้  หรือ 
                    2.  ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขาวิชาท่ี ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง หรือ
ทางอ่ืนท่ี ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งนี้ได้   
                         ข้อกฎหมาย 
              1.  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
   ข้อ 154   การย้ายพนักงานส่วนตําบลผู้ดํารงตําแหน่งหนึ่ง ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 
อีกตําแหน่งหนึ่งในองค์การบริหารส่วนตําบลเดียวกัน  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้สั่งแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับเดียวกันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล  (ก.อบต.จังหวัด)  และ
พนักงานสว่นตําบลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัตติรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น ตามท่ีคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
            ฯลฯ 

  2.  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล 
(เพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2553 
       “ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรีในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2553 เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2553 
มีมติให้นํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด (ก.จ.) มาใช้บังคับโดยอนุโลม “ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้อบต.ช่องสะแก ย้ายสับเปลี่ยนตําแหน่ง รายข้างต้น  ท้ังนี้ ไม่ก่อนวันท่ี ก.อบต.
จังหวัด มีมติเห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.5  การย้ายสับเปลี่ยนตําแหน่งต่างสายงาน 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลไร่ส้ม และถํ้ารงค์  แจ้งว่า  มีความประสงค์ย้ายสับเปลี่ยนตําแหน่ง
ต่างสายงานของพนักงานส่วนตําบลในสังกัด ท่ีมีคุณสมบัติการย้ายสับเปลี่ยนตําแหน่งต่างสายงาน จํานวน  2  ราย 
ดังนี้  
ท่ี ช่ือ – สกุล/ 

สังกัด 
 

ตําแหน่ง/ระดับ/ 
อัตราเงินเดือน 

ตําแหน่งเลขท่ี เปลี่ยนสายงานเป็น 
ตําแหน่ง/อัตราเงินเดือน 

ตําแหน่งเลขท่ี คุณวุฒิ 

1. 
 
 
 
 

นายเบญจพล 
           กรองกําธร 
อบต.ไรส่้ม 
 

เจ้าหน้าท่ีบันทึก 
ข้อมูล  ระดับ 3 
10,350 บาท 

01-0206-001 เจ้าพนักงานธุรการ 
ระดับ 3 
10,350  บาท 
(ตําแหน่งว่าง) 

01-0212-002 - ปวส. 
  (คอมพวิเตอร์ธุรกิจ) 

 
 

2. 
 
 
 

นายวัชรพงศ ์
          อยู่ทอง 
อบต.ถํ้ารงค ์

เจ้าหน้าท่ีป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 
ระดับ 3 
8,740 บาท 

01-0221-001 เจ้าพนักงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั 
ระดับ 3 
8,740 บาท 
(ตําแหน่งว่าง) 
 

01-0222-001 - ปวส. 
  (เคร่ืองกล) 

ลําดับท่ี 1.   ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (ร้อยละ 93.33) 
ลําดับท่ี 2.   ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (ร้อยละ 77.33) 
 
ข้อกฎหมาย     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบล   ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพ่ิมเตมิจนถึงปัจจุบัน (ข้อ 154 ข้อ 155 ข้อ 156 ข้อ 158 )  
      

   
มติท่ีประชุม       เห็นชอบให้อบต.ข้างต้น ย้ายสับเปลี่ยนตําแหน่งต่างสายงานของพนักงานส่วนตําบล  ท้ังนี้  
ไม่ก่อนวันท่ี ก.อบต.จังหวัด มีมติเห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.6  การขอกลับเข้ารับราชการใหมเ่ป็นพนักงานส่วนตําบล 
 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลป่าเด็ง อําเภอแก่งกระจาน แจ้งว่า นางธันฐิยาภรณ์  โชคคุณกุลธร 
ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ 3  อัตราเงินเดือน 9,140 บาท ได้ขอลาออกจากราชการ  เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 
2554  เนื่องจาก เพ่ือไปประกอบอาชีพอ่ืน ตามมติ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 
11/2554 เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2554 โดยองค์การบริหารส่วนตําบลป่าเด็ง ได้มีคําสั่งท่ี 238/2554 
ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2554  ให้นางปทิตตา  โชคคุณกุลธร  (ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “ธันฐิยาภรณ์” ) 
ลาออกจากราชการได้ตั้งแต่วันท่ี 19 กรกฎาคม 2554   และต่อมาเม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2555  
นางธันฐิยาภรณ์  โชคคุณกุลธร ได้ยื่นความประสงค์ขอกลับเข้ารับราชการใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลป่าเด็ง 
เนื่องจาก ธุรกิจไม่ประสบความสําเร็จและต้องดูแลมารดา จึงขอกลับเข้ารับการใหม่เป็นพนักงานส่วนตําบล 
ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตําบลป่าเด็ง  จึงได้ส่งเอกสารหลักฐานการขอกลับเข้ารับราชการใหม่ เสนอให้ 
ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี ได้พิจารณา ราย นางธันฐิยาภรณ์  โชคคุณกุลธร ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ 3  
อัตราเงินเดือน 9,140 บาท   
                  ข้อระเบียบ  
                  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(หมวด 1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 129 ข้อ 130 ข้อ 131 และข้อ 132) 
        ข้อพิจารณา 
        1.  องค์การบริหารส่วนตําบลป่าเด็ง ได้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาการกลับเข้ารับราชการ 
ใหม่ตามข้อ 129 
                 2.  คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6  ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตําบล 
ตาม (9) และ (10) ยังไม่มีเอกสารท่ีจะพิจารณา และการพิจารณาดําเนินการตามข้อ 130 ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลป่าเด็ง ยังไม่ครบถ้วน   ดังนั้น   เพ่ือให้ได้รายละเอียดข้อเท็จจริงมากท่ีสุดในการพิจารณา  เห็นควร 
ให้องค์การบริหารส่วนตําบลป่าเด็ง ดําเนินการตามข้อ 6 (9) และ (10) และข้อ 130 ตามประกาศ ก.อบต. 
จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือ่นไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
 
   
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติให้อบต.ป่าเด็ง ดําเนินการตามข้อ 6 (9) (10) และข้อ 130 
เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.7  การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้น 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขนาน ถํ้ารงค์ ไร่มะขาม บางจาก หนองปลาไหล  
หนองกระเจ็ด ไร่ส้ม ป่าเด็ง ยางน้ํากลัดใต้ หนองโสน ห้วยท่าช้าง และวังจันทร์ แจ้งว่า ได้มีพนักงานส่วนตําบล 
ในสังกัด มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ครบถ้วนท่ีจะเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงข้ึน รวมจํานวน 17 ราย 
(เอกสารแนบท้ายวาระ) 
                    ข้อกฎหมาย 
                     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
ขององค์การบรหิารส่วนตําบล  ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน  2545  (ข้อ 188 ข้อ 190 และข้อ 191)  
  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
คัดเลือก ของพนักงานส่วนตําบล 
  หนังสือสํานักงาน ก.อบต. ท่ี มท 0809.1/513 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2546                               
   
มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้เลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงข้ึนได้ จํานวน 17 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.8  การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออก  

            ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลธงชัย สามพระยา วังจันทร์ เขาย้อย ท่าแร้งออก และโพไร่หวาน 
แจ้งว่า  มีความประสงค์จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ท่ีได้ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเรียบร้อยแล้ว  และให้
พนักงานจ้างตามภารกิจลาออก  ดังนี ้
  ขออนมัุตจิ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 
  ท่ี           อบต.          ช่ือ -สกุล              ตําแหน่ง อัตรา

ค่าจ้าง 
      คุณวุฒิการศึกษา 

1. 
 

ธงชัย 
      อ.เมืองเพชรบุร ี

น.ส. นันท์นภัส 
         อินทร์ปรุง 
            

ผช.เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน 
 

6,050 - ศิลปศาสตรบณัฑิต 
  (การพัฒนาชุมชน) 
 

เป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในลําดับท่ี 1  (ตามประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ลงวันท่ี 13 ม.ิย. 55)    
 
  ท่ี           อบต.          ช่ือ -สกุล              ตําแหน่ง อัตรา

ค่าจ้าง 
      คุณวุฒิการศึกษา 

2. 
 

สามพระยา 
      อ.ชะอํา 

น.ส. วาสนา 
         รอดพ้น 
            

ผช.เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
 

6,050 - ศิลปศาสตรบณัฑิต 
  (สื่อสารมวลชน 
  ทางกีฬา) 
- ได้ผ่านการอบรม 
คอมพิวเตอร์มาแล้ว 
24 ช่ัวโมง 
 

เป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในลําดับท่ี 1  (ตามประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ลงวันท่ี 25 ม.ิย. 55)   
  
  ท่ี           อบต.          ช่ือ -สกุล              ตําแหน่ง อัตรา

ค่าจ้าง 
      คุณวุฒิการศึกษา 

3. 
 

วังจันทร ์
      อ.แก่งกระจาน 

นายยุทธนา 
        เกตุสุริโย 
            

พนักงานจดมาตรวัดน้ํา 
 

6,050 - มัธยมศึกษาตอนปลาย 
และมีหนังสือรับรอง 
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี   

เป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในลําดับท่ี 1  (ตามประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ลงวันท่ี 26 ม.ิย. 55)   
  
  ท่ี           อบต.          ช่ือ -สกุล              ตําแหน่ง อัตรา

ค่าจ้าง 
      คุณวุฒิการศึกษา 

4. 
 

เขาย้อย 
      อ.เขาย้อย 

น.ส. สุธินี 
         แย้มถนอม 
            

ผช.เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
 

6,050 - ปวส. 
  (การบริหารธุรกิจ)  

เป็นผู้สอบคัดเลอืกได้ในลําดับท่ี 1  (ตามประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ลงวันท่ี 17 ก.ค. 55)    
 
                  ขออนุมัติให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออก 
  ท่ี           อบต.          ช่ือ -สกุล              ตําแหน่ง อัตราค่าจ้าง 
1. 
 

ท่าแร้งออก 
         อ.บ้านแหลม 

นางพิไลพร 
               ทัศนา 

ผช.ครูผูดู้แลเด็ก 
 

    9,140 

ขอลาออกจากพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2555  เนื่องจาก ประกอบกิจการส่วนตัว 
 
          2.  โพไร่หวาน... 
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  ท่ี           อบต.          ช่ือ -สกุล              ตําแหน่ง อัตราค่าจ้าง 
2. 
 

โพไร่หวาน 
         อ.เมืองฯ 

น.ส. สาพิต ี
                ข้อออ 

ผช.ครูผูดู้แลเด็ก 
 

    7,330 

ขอลาออกจากพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งแต่วันท่ี 23 กรกฎาคม 2555 เนื่องจาก ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง  
เป็นข้าราชการครูท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
ข้อกฎหมาย    ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง  
ลงวันท่ี 28 มิ.ย.47  (ข้อ 20 และข้อ 55)      
                  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ 
ทางวินัยการให้ออกจากราชการ  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์   (ข้อ 104) 
       
 
มติท่ีประชุม       เห็นชอบให้อบต.ข้างต้น จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ท้ังนี้ ไม่ก่อนวันท่ี ก.อบต.จังหวัด 
มีมติเห็นชอบ และให้พนักงานจ้างตามภารกิจ ลาออกตามท่ีเสนอได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.9  การบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบล 
       และยุบเลิกตําแหน่งพนักงานจ้างเดิมของผู้ท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
 
   เรื่องเดิม  
                     1.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้พิจารณาการจัดสรรอัตราตําแหน่งและเงินเดือน 
พนักงานส่วนท้องถ่ิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบ 
แข่งขันครูผู้ดูแลเด็ก เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ดูแลเด็กท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน (องค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวน 29 แห่ง จํานวน 39 อัตรา) 
   2.  คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2555 
เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2555 มีมติเห็นชอบในการกําหนดตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวน 29 แห่ง จํานวน 39 อัตรา เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลรับทราบและดําเนินการประกาศกําหนด 
ตําแหน่งดังกล่าวพร้อมดําเนินการคัดเลือกฯ แล้ว 
   3.  คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2555 
เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2555 มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 14 แห่ง   (หนองขนาน 
นาพันสาม ไร่ส้ม ธงชัย โรงเข้ หนองกะปุ หนองกระเจ็ด กลัดหลวง เขากระปุก พุสวรรค์ วังจันทร์ ห้วยแม่เพรียง 
ท่าตะคร้อ และบ้านในดง) บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 19 อัตรา ท้ังนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 
2555   
   ข้อเท็จจริง    
   1.  องค์การบริหารส่วนตําบลบางเก่า  ได้รับจัดสรรอัตราตําแหน่ง จํานวน 1 อัตรา  
เม่ือตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้ว ปรากฏว่า คุณสมบัติไม่ครบตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  จึงขอคืนตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา เลขท่ีตําแหน่ง 76-2-0108                                    
                      2.  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถ่ิน สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดเพชรบุรี 
ได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี โปรดลงนามหนังสือ และส่งคืนเลขท่ีตําแหน่งจํานวน 1 อัตรา ท่ีคุณสมบัติ 
ไม่ครบตามมาตรฐานตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินทราบแล้ว (หนังสือจังหวัดเพชรบุรี 
ด่วนท่ีสุด ท่ี พบ 0037.3/11669 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2555)  
                      3.  องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีได้ดําเนินการสรรหาและประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุ
พิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่าน 
การคัดเลือกไว้แล้วโดยบัญชียังไม่สิ้นสุดระยะเวลาท่ีกําหนด เม่ือได้รับการจัดสรรอัตราตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเพ่ิม 
องค์การบริหารส่วนตําบลจึงได้ขอบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีเหลืออยู่ในลําดับท่ีถัดไปตามประกาศผล 
การคัดเลือกนั้น  
  4.  องค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก ไร่สะท้อน ตําหรุ บ้านทาน ต้นมะม่วง บางแก้ว ปากทะเล 
ท่าแร้ง และหนองปรง ท่ีได้รับการจัดสรรอัตราตําแหน่งและประกาศกําหนดตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555  ได้ดําเนนิการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษท่ีไม่ต้องสอบแข่งขัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย)  
 
 
          ประกาศ.... 
 
 
 
 



- 2 - 
  ประกาศ/หนังสือสั่งการ 
  ประกาศ ก.ท.จ.เพชรบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน
สําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ลงวันท่ี 26 
กุมภาพันธ์ 2553   
  4)  การบรรจุแต่งตั้ง 
       เทศบาลดําเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษท่ีไม่ต้องสอบแข่งขัน 
เป็นพนักงานครูเทศบาล โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.ก่อน ซึ่งผู้ท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะต้อง 
ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ ก.ท.ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตําแหน่งครูผู้ช่วย 
ณ เทศบาลท่ีบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ป ีจึงจะสามารถบรรจุแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู รับเงินเดือน 
อันดับ คศ.1 และสามารถโอน (ย้าย) ไปดํารงตําแหน่งอ่ืนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนได้ 
      ฯลฯ 
  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0893.4/ว 1249 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 
2555 เรื่อง การจัดสรรอัตราตําแหน่งและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถ่ิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2555 
  ข้อ 5  ให้องค์กรปกครองท้องถ่ินดําเนินการบรรจุแต่งตั้งหัวหน้าศูนย/์ผู้ดูแลเด็ก ให้ดํารง 
ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็กท่ีได้รับการจัดสรรไดต้ั้งแต่วันท่ี ก.จังหวัด มีมติเห็นชอบ โดยให้เบิกจ่ายเงินเดือน เงินเพ่ิม 
ค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการ จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจะโอนไปตั้งจ่ายท่ีจังหวัดต่อไป 
ท้ังนี้ เม่ือมีการบรรจุแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวแล้ว ให้ยุบเลิกตําแหน่งพนักงานจ้างเดิมของผู้ได้รับการ 
บรรจุแต่งตั้ง หากเป็นกรณียุบเลิกตําแหน่งเป็นพนักงานจ้างเดิมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ้างโดยใช้เงินรายได้ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประสงค์จะจ้างพนักงานจ้างเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี 
ผู้ดูแลเด็กทดแทนอัตราเดิมโดยใช้เงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้รายงานเหตุผลความจําเป็น 
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินก่อน เม่ือได้รับความเห็นชอบและ 
ดําเนินการสั่งจ้างแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่งสําเนาคําสั่งจ้างให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินทราบ 
ต่อไปและให้จังหวัดจัดส่งสําเนาคําสั่งบรรจุแต่งตั้งพร้อมบัตรประวัติของผู้ท่ีได้รับการบรรจุแต่งตั้ง  
ถึงสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีคําสั่งบรรจุแต่งตั้ง 
      ฯลฯ 
   ข้อพิจารณา  
                      1.  การบรรจุและแต่งตั้งตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบล เป็นไปตามข้อ 4) การบรรจุแต่งตั้ง  ของประกาศ ก.ท.จ.เพชรบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ 
การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพ่ือบรรจุ 
และแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2553  และหนังสือสั่งการข้อ 5  ข้างต้น 
                      2.  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลยุบเลิกตําแหน่งพนักงานจ้างเดิมของผู้ท่ีได้รับการบรรจ ุ
และแต่งตั้ง    
                      3.  การบรรจุและแต่งตั้งตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้มีผล 
ตั้งแต่วันท่ี 3 กันยายน 2555  (รายชื่อแนบท้าย) 
 
                      
มติท่ีประชุม       เห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้งตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 11 อัตรา ให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 3 
กันยายน 2555 



5.10 การจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล 
 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 9  แห่ง ได้จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล 
(พ.ศ. 2555-2557) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการในตําแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกําหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล 
มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล  ดังนี ้

ท่ี อําเภอ องค์การบริหารส่วนตําบล ได้ดําเนินการเป็นไปตามประกาศ 
หลักเกณฑ์ฯ ของการจัดทําแผนฯ 

1. บ้านลาด ไร่สะท้อน / 
2.  ไร่มะขาม / 
3. เมืองเพชรบุร ี โพไร่หวาน / 
4. บ้านแหลม บางแก้ว / 
5.  บางครก / 
6. ท่ายาง หนองจอก / 
7 ชะอํา ไร่ใหม่พัฒนา / 
8. แก่งกระจาน แก่งกระจาน / 
9.  สองพ่ีน้อง / 

 

  ข้อกฎหมาย 
  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(ข้อ 269 ข้อ 270 และข้อ 278) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้อบต. จํานวน 9 แห่ง ในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ท่ีเป็นไปตาม 
ประกาศหลักเกณฑ์ฯ 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.11  การขอปรับปรุงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับ 7 และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 
         เป็นผู้อํานวยการกองระดับ 7 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง อําเภอบ้านลาด และองค์การบริหารส่วนตําบลช่องสะแก 
อําเภอเมืองเพชรบุรี แจ้งว่า ได้มีหัวหน้าส่วนราชการระดับ 7  จํานวน 3 ราย มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ 
ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการกําหนดระดับตําแหน่งผู้บริหารในองค์การ 
บริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่และองค์การบริหารสว่นตําบลขนาดกลาง (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2555 
ดังนี ้
  1.  นางสาว ถวัล  คําใส  ตําแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) 
อัตราเงินเดือน 20,790 บาท สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
  2.  นายชัยณรงค์  ลาภหลาย  ตําแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา (นกับริหารงานช่าง 7) 
อัตราเงินเดือน 21,240 บาท สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
  3.  นางบุญรวม  คําชื่น  ตําแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) 
อัตราเงินเดือน 19,860 บาท สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลช่องสะแก 
  ข้อกฎหมาย 
  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการกําหนดระดับตําแหน่ง
ผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่และองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 28 
มีนาคม 2555 
  (2)  กรณีมีผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ 7 ให้องค์การบริหารส่วนตําบล 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด ประกาศปรับปรุงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับ 7 และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการกองระดับ 7 ได้เม่ือ 
   (ก)  ผู้นั้นดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ 7 ในสายงานนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ป ี
   (ข)  จัดทําผลงานท่ีเป็นผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการจนเกิดผลดีต่อองค์การ 
บริหารส่วนตําบลหรือแสดงถึงการบริหารพัฒนาการให้บริการสาธารณะท่ีดีข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม  เสนอคณะ 
กรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเห็นชอบ 
   (ค)  การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง ให้มีผลไม่ก่อนวันท่ีคณะกรรมการ 
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดเห็นชอบผลงาน 
   (ง)  ผู้เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ 7 ท่ีจะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อํานวยการกอง ระดับ 7 
ตามประกาศนี้ จะต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรผู้อํานวยการกองหรือหลักสูตรท่ีเทียบเท่าของสถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
   การแต่งตั้งผู้อํานวยการกอง ระดับ 7 ตามวรรคหนึ่ง (2) คณะกรรมการพนักงาน 
ส่วนตําบลจังหวัด อาจยกเว้นให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเข้ารับการฝึกอบรมในภายหลัง ท้ังนี้ ภายใน 1 ปีนับแต่ได้รับ 
แต่งตั้ง 
   หากผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อํานวยการกองตามวรรคก่อน ไม่อาจเข้ารับการอบรม 
ภายในกําหนด ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง ระดับ 7 นั้น 
     ฯลฯ 
                     ข้อพิจารณา.... 
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  ข้อพิจารณา 
  1.  พนักงานส่วนตําบลท้ัง 3 ราย ข้างต้น มีคุณสมบัติตาม (2) กล่าวคือ ได้ดํารงตําแหน่งหวัหน้า
ส่วนราชการ ระดับ 7 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  จัดทําผลงานท่ีเป็นผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ และ 
ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรผู้อํานวยการกอง ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
จึงเห็นควรแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง ระดับ 7 ได้ ไม่ก่อนวันท่ี 24 สิงหาคม 2555  และให้ประกาศ
ปรับปรุงตําแหน่งจากหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ 7 เป็นผู้อํานวยการกอง ระดับ 7 ในแผนอัตรากําลัง 
พนักงานส่วนตําบล 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) ไปในคราวเดียวกัน 
  2.  ข้อมูลประกอบการพิจารณาแนบท้ายวาระนี้ 
 
   
มติท่ีประชุม ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้หัวหน้าส่วนราชการ ระดับ 7 จํานวน 3 ราย แต่งตั้งให้ดํารง 
ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง ระดับ 7 ได้ ไม่ก่อนวันท่ี 24 สิงหาคม 2555  และให้ประกาศปรับปรุงตําแหน่ง 
จากหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ 7 เป็นผู้อํานวยการกอง ระดับ 7 ในแผนอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล 3 ปี  
(พ.ศ. 2555-2557) ไปในคราวเดียวกัน 
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