


สรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดกระบ่ี 
ครั้งท่ี 12/2565 

วันท่ี  21  ธันวาคม  2565  เวลา  13.30  น. 
แจ*งตามหนังสือจังหวัดกระบ่ี  ท่ี กบ ๐๐๒๓.๒/ว 265  ลงวันท่ี 22 ธันวาคม  2565 

           ------------------------------- 

 1.รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดกระบ่ี ครั้งท่ี 11/2565 เม่ือวันท่ี    
22 พฤศจิกายน 2565    

2.รับทราบผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดกระบ่ี ในการประชุม  
ครั้งท่ี 11/2565 เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2565 จํานวน  16  เรื่อง 

 3.รับทราบผลการประชุม ก.อบต. ในการประชุมครั้งท่ี 10/2565 เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2565           
ณ ห0องประชุม  ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้ น  ๕ กรมส� ง เสริ มการปกครองท0อง ถ่ิน  ซ่ึ ง ได0 มีม ติ เ ก่ียว กับ                         
การบริหารงานบุคคลส�วนท0องถ่ิน จํานวน 4 เรื่อง รายละเอียดตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.   
ท่ี มท 0809.2/ว124 ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2565 (เอกสาร 1) 

 4.รับทราบการอนุญาตให0พนักงานส�วนตําบลไปต�างประเทศในระหว�างการลา จํานวน 1 ราย ดังนี้ 
ช่ือ-สกุล/ตําแหน�ง/สังกัด นายก อบต. อนุญาตให*ไปต�างประเทศในระหว�างการลา 

1.นางรุ�งฤดี  สมศรี 
นักวิชาการเงินและบัญช ี
ปฏิบัติการ 
กองคลัง 
อบต.ทับปริก  อ.เมืองกระบ่ี 

- อบต. อนุญาตให0ลาพักผ�อน ต้ังแต�วันท่ี 8 ธ.ค. 65 ถึง 11 ธ.ค. 65 
- เดินทางไปต�างประเทศระหว�างการลาพักผ�อน ณ สาธารณรัฐสิงคโปรA  

 5.รับทราบการสิ้นสุดสัญญาจ0างของพนักงานจ0าง กรณีเสียชีวิต ราย นางปวันพัสตรA  อินทะสร0อย 
พนักงานจ0างตามภารกิจตําแหน�งผู0ช�วยเจ0าพนักงานพัฒนาชุมชน สังกัดสํานักปลัดองคAการบริหารส�วนตําบล 
องคAการบริหารส�วนตําบลเขาพนม อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี 

 6.มีมติเปFนเอกฉันทAเห็นชอบให0พนักงานส�วนตําบลลาออกจากราชการ จํานวน 1 ราย (เอกสาร 2) 

 7.มีมติเปFนเอกฉันทAเห็นชอบให0องคAการบริหารส�วนตําบล เลื่อนและแต�งต้ังพนักงานส�วนตําบลให0ดํารง
ตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึนในสายงานวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี จากระดับชํานาญการเปFนระดับชํานาญการ
พิเศษ จํานวน 1 ราย (เอกสาร 3) 

 8.มีมติเปFนเอกฉันทAเห็นชอบให0องคAการบริหารส�วนตําบล เลื่อนและแต�งต้ังพนักงานส�วนตําบลให0ดํารง
ตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน ประเภทท่ัวไป สายงานเริ่มต0นจากระดับปฏิบัติงาน เลื่อนข้ึนดํารงตําแหน�งระดับ
ชํานาญงาน จํานวน 1 ราย และประเภทวิชาการ สายงานเริ่มต0นจากระดับปฏิบัติการ เลื่อนข้ึนดํารงตําแหน�ง
ระดับชํานาญการ จํานวน 1 ราย (เอกสาร 4) 

 9.มีมติเปFนเอกฉันทAเห็นชอบให0องคAการบริหารส�วนตําบลแต�งต้ังพนักงานครูส�วนตําบลตําแหน�งครู      
ให0มีวิทยฐานะครูชํานาญการ จํานวน  1  ราย (เอกสาร  5) 

 10.มีมติเปFนเอกฉันทAเห็นชอบให0องคAการบริหารส�วนตําบลย0ายพนักงานส�วนตําบล จํานวน  1  ราย
(เอกสาร 6) 



หนา้ ๒ 

 

 11.มีมติเปFนเอกฉันทAเห็นชอบให0องคAการบริหารส�วนตําบล โอนและรับโอนพนักงานส�วนตําบล            
โดยการสับเปลี่ยนกันระหว�างองคAการบริหารส�วนตําบลหรือองคAกรปกครองส�วนท0องถ่ินอ่ืน  จํานวน 4 ราย 
(เอกสาร 7) 

 12.มีมติเปFนเอกฉันทAเห็นชอบให0องคAการบริหารส�วนตําบลโอนและรับโอนพนักงานส�วนตําบลหรือ
พนักงานส�วนท0องถ่ินอ่ืน จํานวน  9  ราย (เอกสาร 8) 

13.มีมติเปFนเอกฉันทAเห็นชอบให0พนักงานจ0างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน จํานวน  7  ราย
(เอกสาร 9) 

14.มีมติเปFนเอกฉันทAเห็นชอบให0องคAการบริหารส�วนตําบลจ0างพนักงานจ0างตามภารกิจ จํานวน        
18 ราย โดยให0มีผลไม�ก�อนวันท่ี ก.อบต.จังหวัดกระบ่ี มีมติ (เอกสาร 10) 

15.มีมติเปFนเอกฉันทAเห็นชอบให0องคAการบริหารส�วนตําบลต�อสัญญาจ0างพนักงานจ0างตามภารกิจ  
จํานวน  1  ราย (เอกสาร 11) 

 16.มีมติเปFนเอกฉันทAเห็นชอบให0องคAการบริหารส�วนตําบล ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปK (พ.ศ.2564-
2566)  จํานวน 17 อัตรา ซ่ึงเปFนไปตามประกาศหลักเกณฑAและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข0อง และมีความ
เหมาะสม และมีมติเปFนเอกฉันทAไม�เห็นชอบให0องคAการบริหารส�วนตําบลเกาะลันตาใหญ� ยุบตําแหน�งวิศวกร
โยธา (ปก/ชก) สังกัดกองช�าง ซ่ึงพิจารณาแล0วมีความเห็นว�าการยุบตําแหน�งดังกล�าว ไม�เปFนไปตามประกาศ
หลักเกณฑAท่ีกําหนด เนื่องจากส�วนราชการในองคAการบริหารส�วนตําบลประเภทสามัญ ให0กําหนดส�วนราชการ
เปFนสํานัก/กอง ระดับต0นหรือระดับกลาง โดยกําหนดตําแหน�งประเภทอํานวยการท0องถ่ินเปFนหัวหน0าส�วน
ราชการ และสําหรับส�วนราชการ ระดับต0น ให0กําหนดตําแหน�งพนักงานส�วนตําบลในสายงานผู0ปฏิบัติ ไม�น0อย
กว�า จํานวน 3 อัตรา โดยให0มีตําแหน�งประเภทวิชาการอย�างน0อย จํานวน 1 อัตรา ซ่ึงปรากฎว�าในกองช�างของ
องคAการบริหารส�วนตําบลเกาะลันตาใหญ� มีพนักงานส�วนตําบลในสายงานผู0ปฏิบัติจํานวน 7 อัตรา ซ่ึงเปFน
ตําแหน�งสายงานวิชาการ จํานวน 1 อัตรา คือ วิศวกรโยธา (ปก/ชก) และสายงานท่ัวไป จํานวน 6 อัตรา หาก
องคAการบริหารส�วนตําบลเกาะลันตาใหญ� ยุบตําแหน�งวิศกรโยธา จะทําให0โครงสร0างส�วนราชการของกองช�าง
จะไม�เปFนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดกระบ่ี เรื่อง หลักเกณฑAและเง่ือนไขเก่ียวกับ
การกําหนดกอง สําหรับ หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนขององคAการบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2563 ลงวันท่ี 
16 ธันวาคม 2563 (เอกสาร 12) 

 17.มีมติเปFนเอกฉันทAเห็นชอบให0องคAการบริหารส�วนตําบลโคกหาร (องคAการบริหารส�วนตําบล 
ประเภทสามัญ) ปรับปรุงระดับตําแหน�งสายงานผู0บริหาร ตําแหน�งปลัดองคAการบริหารส�วนตําบล ให0เปFน
ประเภทบริหารท0องถ่ิน ระดับกลาง เปFนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดกระบ่ี เรื่อง 
หลักเกณฑAและเง่ือนไขเก่ียวกับโครงสร0างส�วนราชการและระดับตําแหน�งขององคAการบริหารส�วนตําบล      
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2563 ข0อ 6 และ ข0อ 13  ท้ังนี้ เม่ือองคAการบริหารส�วนตําบล
โคกหาร ประกาศปรับปรุงโครงสร0างและระดับตําแหน�งแล0วให0ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปK ไปในคราว
เดียวกัน 

 

 

 



หนา้ ๓ 

 

 18.มีมติเปFนเอกฉันทAเห็นชอบให0ส�งเรื่องการร0องทุกขAของ นายพชร พักตรAจันทรA (เดิมดํารงตําแหน�ง
ปลัดองคAการบริหารส�วนตําบล สังกัดองคAการบริหารส�วนตําบลโคกหาร อําเภอเขาพนม และปPจจุบันได0ลาออก
จากราชการแล0วมีผลต้ังแต�วันท่ี 5 ตุลาคม 2565 ตามหนังสือขอความเปFนธรรม หนังสือลงวันท่ี – เดือน
พฤศจิกายน 2565) ให0คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณAและการร0องทุกขAพนักงานส�วนตําบลจังหวัดกระบ่ี 
พิจารณาทําความเห็นเสนอ ก.อบต.จังหวัดกระบ่ี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดกระบ่ี 
เรื่อง หลักเกณฑAและเง่ือนไขในการอุทธรณAและการร0องทุกขA พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 ข0อ 9 

 19.มีมติเปFนเอกฉันทAเห็นชอบส�งเรื่องการดําเนินการทางวินัยพนักงานส�วนตําบล ราย นายฉัตรชัย 
พวงมณี ตําแหน�งผู0อํานวยการกองช�าง สังกัดกองช�าง องคAการบริหารส�วนตําบลเกาะลันตาใหญ� ซ่ึงถูกกล�าวหา
ว�ากระทําผิดวินัยกรณีถูกกล�าวหาว�าประพฤติตนไม�เหมาะสมกับตําแหน�งหน0าราชการ ให0คณะอนุกรรมการ
พิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให0ออกจากราชการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดกระบ่ี ทําความเห็น
เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณา ตามข0อ ๘๗ ของประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบ่ี เรื่อง หลักเกณฑAและเง่ือนไข
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ และท่ีแก0ไขเพ่ิมเติม 

 20.มีมติด0วยคะแนนเสียง 23 เสียง จากคะแนนเสียง 24 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง (ไม�รวม
ประธาน) เห็นชอบตามท่ีองคAการบริหารส�วนตําบลสินปุน ลงโทษทางวินัยพนักงานส�วนตําบลและว�ากล�าว
ตักเตือนพนักงานส�วนตําบลอันเนื่องมาจากการดําเนินการทางวินัย ดังนี้ 
      20.1 นายเดชาธร คชสิทธิ์ ตําแหน�งตําแหน�งปลัดองคAการบริหารส�วนตําบล สังกัดองคAการบริหาร
ส�วนตําบลสินปุน อําเภอเขาพนม เห็นชอบตามท่ีองคAการบริหารส�วนตําบลสินปุน ว�ากล�าวตักเตือนเปFนหนังสือ
ตามหนังสือลงวันท่ี 20 กันยายน 2565  กรณีกระทําผิดวินัยฐานไม�ปฏิบัติหน0าท่ีราชการให0เปFนไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล ตามข0อ 10 ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส�วนตําบลจังหวัดกระบ่ี เรื่อง หลักเกณฑAและเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 และท่ีแก0ไขเพ่ิมเติม โดยมีพฤติกรรมการกระทําความผิดคือ ในฐานะปลัดองคAการ
บริหารส�วนตําบลมีหน0าท่ีควบคุม กํากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตัดสินใจแก0ไขปPญหาการบริหารงาน
ขององคAการบริหารส�วนตําบลให0เปFนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีนายกองคAการบริหารส�วนตําบล
มอบหมาย มีความบกพร�องไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และไม�ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ
ผู0 ใต0 บังคับบัญชาให0ปฏิบั ติงานให0เปFนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของทางราชการ จนเปFนเหตุให0             
นางสาวจันทรAจิรา ศรีสุกใส พนักงานจ0างตามภารกิจตําแหน�งผู0ช�วยเจ0าพนักงานธุรการ ซ่ึงได0รับมอบหมายให0
จัดเก็บค�าน้ําประปา ทุจริตค�าน้ําประปา ทําให0ราชการได0รับความเสียหาย แต�มีเหตุอันควรลดโทษเนื่องจากมี
ภาระงานท่ีจะต0องรับผิดชอบเปFนจํานวนมาก เปFนการกระทําความผิดครั้งแรก และท่ีผ�านมาได0ปฏิบัติหน0าท่ีด0วย
ความวิริยะอุตสาหะ ยึดถือประโยชนAของทางราชการเปFนท่ีต้ัง และมิได0มีเจตนาทุจริต จึงมีเหตุอันควรลดโทษจาก
สมควรลงโทษภาคฑัณฑAเปFนว�ากล�าวตักเตือนเปFนหนังสือ 
      20.2 นางนิรมล ฟุXงเฟYZอง ตําแหน�งผู0อํานวยการกองคลัง สังกัดกองคลัง องคAการบริหารส�วนตําบล    
สินปุน อําเภอเขาพนม เห็นชอบตามท่ีองคAการบริหารส�วนตําบลสินปุนมีคําสั่งองคAการบริหารส�วนตําบลสินปุน   
ท่ี 338/2565 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2565 เรื่อง ลงโทษภาคฑัณฑA กรณีกระทําความผิดทางวินัยฐานไม�
ปฏิบัติหน0าท่ีราชการให0เปFนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของ
รัฐบาล ตามข0อ 10 วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดกระบ่ี เรื่อง หลักเกณฑAและ
เง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2538 และท่ีแก0ไขเพ่ิมเติม โดยมี
พฤติกรรมการกระทําความผิดคือ ในฐานะผู0อํานวยการกองคลังมีหน0าท่ีรับผิดชอบการบริหารงานของกองคลัง 
ควบคุม กํากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู0ใต0บังคับบัญชาให0ปฏิบัติหน0าท่ีให0เปFนไปตามกฎหมาย กฎ 
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ระเบียบท่ีเก่ียวข0อง แต�ไม�ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู0ใต0บังคับบัญชา เปFนเหตุให0           
นางสาวจันทรAจิรา ศรีสุกใส พนักงานจ0างตามภารกิจตําแหน�งผู0ช�วยเจ0าพนักงานธุรการ ซ่ึงได0รับมอบหมายให0
จัดเก็บค�าน้ําประปา ทุจริตค�าน้ําประปา เปFนเหตุให0ราชการได0รับความเสียหาย โดยให0ลงโทษทางวินัยใน       
สถานโทษภาคฑัณฑA 
      20.3 นางศุภลักษณA อัคคีสุวรรณA ตําแหน�งนักวิชาการจัดเก็บรายได0 สังกัดกองคลัง องคAการบริหาร
ส�วนตําบลสินปุน อําเภอเขาพนม เห็นชอบตามท่ีองคAการบริหารส�วนตําบลสินปุนมีคําสั่งองคAการบริหารส�วน
ตําบลสินปุน ท่ี 338/2565 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2565 เรื่อง ลงโทษภาคทัณฑA กรณีกระทําผิดวินัยฐานไม�
ปฏิบัติหน0าท่ีราชการให0เปFนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของ
รัฐบาล ตามข0อ 10 วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดกระบ่ี เรื่อง หลักเกณฑAและ
เง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2538 และท่ีแก0ไขเพ่ิมเติม โดยมี
พฤติกรรมการกระทําความผิดคือ ในฐานะหัวหน0างานมีหน0าท่ีควบคุม กํากับดูแล แนะนํา และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู0ร�วมปฏิบัติงานภายใต0การดูแล โดยมีหน0าท่ีต0องตรวจสอบต0นข้ัวใบเสร็จรับเงินทุกวัน แต�ละเลย
ไม�ได0ตรวจสอบทุกวัน แต�ใช0วิธีการตรวจสอบต0นข้ัวใบเสร็จทุกสิ้นเดือน เปFนการไม�ปฏิบัติตามระเบียบฯ จนเปFน
เหตุให0นางสาวจันทรAจิรา ศรีสุกใส พนักงานจ0างตามภารกิจตําแหน�งผู0ช�วยเจ0าพนักงานธุรการ ซ่ึงได0รับมอบหมาย
ให0จัดเก็บค�าน้ําประปา ทุจริตค�าน้ําประปา เปFนเหตุให0ราชการได0รับความเสียหาย โดยให0ลงโทษทางวินัยใน   
สถานโทษภาคฑัณฑA 

 21.มีมติเห็นชอบด0วยเสียงข0างมาก ให0องคAการบริหารส�วนตําบลโคกหาร อําเภอเขาพนม ลงโทษวินัย
อย�างร0ายแรงพนักงานส�วนตําบล ราย นายพชร พักตรAจันทรA ตําแหน�งปลัดองคAการบริหารส�วนตําบล             
(นักบริหารงานท0องถ่ิน ระดับต0น) สังกัดองคAการบริหารส�วนตําบลโคกหาร (ปPจจุบันลาออกจากราชการไปแล0ว 
ต้ังแต�วันท่ี 5 ตุลาคม 2565) ในความผิดวินัยร0ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว0นการปฏิบัติหน0าท่ีราชการโดยมิชอบ
เพ่ือให0ตนเองหรือผู0อ่ืนได0ประโยชนAท่ีมิควรได0 เปFนการทุจริตต�อหน0าท่ีราชการ และฐานปฏิบัติหน0าท่ีราชการโดย
จงใจไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเปFนเหตุให0
เสียหายแก�ราชการอย�างร0ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดกระบ่ี เรื่อง หลักเกณฑA
และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให0ออกจากราชการ การอุทธรณA และการร0องทุกขA ลงวันท่ี 
3 มกราคม 2545 ข0อ 3 วรรคสาม และข0อ 6 วรรคสอง ตามลําดับ (ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตรัง เรื่องและ    
ข0อเดียวกัน ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2544) โดยให0ลงโทษในสถานโทษไล�ออกจากราชการ ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได0ส�งสําเนารายงานและสํานวนการไต�สวนพร0อมเอกสารประกอบให0องคAการบริหารส�วน
ตําบลโคกหารพิจารณาโทษตามฐานความผิดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได0มีมติโดยไม�ต0องแต�งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอีก กรณีแต�งต้ังคณะกรรมการมัสยิดตําบลเกาะสุกร เพ่ือนําเงินงบประมาณขององคAการบริหารส�วน
ตําบลเกาะสุกร ไปจัดซ้ือท่ีดินฝPงศพ (กุโบรA) โดยมิชอบตามหนังสือสํานักงาน ป.ป.ช. ด�วน ท่ี ปช 0040 (ตง)/
0884 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2564 โดยท่ีประชุมมีมติว�า นายพชร พักตรAจันทรA กระทําผิดวินัยร0ายแรงตามฐาน
ความผิดท่ี ป.ป.ช. ชี้มูล ให0ลงโทษในสถานโทษไล�ออกจากราชการ จํานวน 15 เสียง มีมติว�า นายพชร          
พักตรAจันทรA กระทําผิดวินัยร0ายแรงตามฐานความผิดท่ี ป.ป.ช. ชี้มูล ให0ลงโทษในสถานโทษปลดออกจากราชการ 
จํานวน 3 เสียง และงดออกเสีย 7 เสียง (รวมประธาน) จากคณะกรรมการท่ีเข0าประชุม จํานวน 25 คน 

22.มีมติเปFนเอกฉันทAเห็นชอบผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพ่ือกําหนด
ประโยชนAตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานส�วนตําบลเปFนกรณีพิเศษ ประจําปK 2565 จํานวน  12  แห�ง (เอกสาร 13) 
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23.มีมติเปFนเอกฉันทAเห็นชอบให0องคAการบริหารส�วนตําบลห0วยยูง ซ่ึงได0รับผลคะแนนประเมินการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพ่ือกําหนดประโยชนAตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงาน
ส�วนตําบลเปFนกรณีพิเศษ ต้ังแต� 95 คะแนนข้ึนไป จ�ายเงินรางวัลประจําปK 2565 ในอัตราไม�เกิน 1.5 เท�าของ
อัตราเงินเดือนหรือค�าจ0างหรือค�าตอบแทน 

24.มีมติเปFนเอกฉันทAเห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงโครงสร0างส�วนราชการ
ระดับกลาง กรณีปรับปรุงตําแหน�งหัวหน0าส�วนราชการจากระดับต0นเปFนระดับกลาง กําหนดโครงสร0างส�วน
ราชการระดับต0น (กําหนดฝ]าย...) กําหนดหัวหน0าฝ]ายและ/หรือกําหนดหัวหน0ากลุ�มงาน ขององคAการบริหารส�วน
ตําบลคลองขนาน อําเภอเหนือคลอง องคAการบริหารส�วนตําบลคลองท�อมใต0 อําเภอคลองท�อม องคAการบริหาร
ส�วนตําบลอ�าวลึกน0อย อําเภออ�าวลึก องคAการบริหารส�วนตําบลทับปริก อําเภอเมืองกระบ่ี และองคAการบริหาร
ส�วนตําบลไสไทย อําเภอเมืองกระบ่ี เปFนไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบ่ี เรื่อง หลักเกณฑAและเง่ือนไข
เก่ียวกับโครงสร0างส�วนราชการและระดับตําแหน�งขององคAการบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 ข0อ 2  
ข0อ 3 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว79 ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564  ข0อ 1  
1.1  (เอกสาร 14) 

 25.มีมติเปFนเอกฉันทAเห็นชอบให0องคAการบริหารส�วนตําบล บรรจุและแต�งต้ังผู0สอบแข�งขันได0เปFน
พนักงานส�วนตําบล ตามบัญชีผู0สอบแข�งขันได0ท่ีประสงคAจะบรรจุแต�งต้ังในตําแหน�งท่ีองคAการบริหารส�วนตําบล
ร0องขอให0คณะกรรมการกลางการสอบแข�งขันพนักงานส�วนท0องถ่ิน (กสถ.) ดําเนินการสอบแข�งขัน (ประกาศ
คณะกรรมการกลางการสอบแข�งขันพนักงานส�วนท0องถ่ิน เรื่อง การข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีผู0สอบแข�งขันได0ใน
การสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปFนข0าราชการหรือพนักงานส�วนท0องถ่ิน พ.ศ.2564 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2565) 
จํานวน  4  อัตรา (เอกสาร 15) 

     ท้ังนี้  เม่ือองคAกรปกครองส�วนท0องถ่ินใดมีคําสั่งบรรจุและแต�งต้ังผู0สอบแข�งขันได0แล0ว ให0รายงาน
คําสั่งบรรจุแต�งต้ังให0จังหวัด ภายใน 10 วันนับแต�มีคําสั่ง และให0บันทึกเพ่ิมเติม (กรณีบรรจุใหม�หรือรับโอน
ข0าราชการประเภทอ่ืน) หรือแก0ไขข0อมูล (กรณีรับโอนพนักงานส�วนท0องถ่ิน) ในระบบข0อมูลบุคลากรท0องถ่ิน
แห�งชาติ ภายใน 5 วันนับแต�มีคําสั่ง 

 26.มีมติเปFนเอกฉันทAเห็นชอบให0องคAการบริหารส�วนตําบลปลายพระยา เลื่อนและแต�งต้ังผู0ผ�านการ
สรรหาให0ดํารงตําแหน�งสายงานผู0บริหารท่ีสูงข้ึน จํานวน 1 ราย (เอกสาร 16) 

27.มีมติเปFนเอกฉันทAเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดกระบ่ี 
ประจําปK 2566 

วันท่ี เวลา สถานท่ี 
23 มกราคม 2566 13.30 น. ห0องประชุมอ�าวลึก ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดกระบ่ี (9/10) 
22 กุมภาพันธA 2566 13.30 น. ห0องประชุมอ�าวลึก ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดกระบ่ี (9/10) 
22 มีนาคม 2566 13.30 น. ห0องประชุมอ�าวลึก ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดกระบ่ี (9/10) 
21 เมษายน 2566 13.30 น. ห0องประชุมอ�าวลึก ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดกระบ่ี (9/10) 
22 พฤษภาคม 2566 13.30 น. ห0องประชุมอ�าวลึก ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดกระบ่ี (9/10) 
22 มิถุนายน 2566 13.30 น. ห0องประชุมอ�าวลึก ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดกระบ่ี (9/10) 
21 กรกฎาคม 2566 13.30 น. ห0องประชุมอ�าวลึก ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดกระบ่ี (9/10) 
22 สิงหาคม 2566 13.30 น. ห0องประชุมอ�าวลึก ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดกระบ่ี (9/10) 
22 กันยายน 2566 13.30 น. ห0องประชุมอ�าวลึก ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดกระบ่ี (9/10) 
24 ตุลาคม 2566 13.30 น. ห0องประชุมอ�าวลึก ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดกระบ่ี (9/10) 
































































































