
 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ (ก.จ.จ.ชยัภูมิ) 
ครั้งท่ี 8 / ๒๕๕9 

วันท่ี  27 มิถุนายน   ๒๕๕9  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห�องประชุมองค�การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2 

ผู�มาประชุม 

๑. นายนิพนธ
  สาธิตสมิตพงษ
  รองผู�ว�าราชการจังหวัดชัยภูมิ รักษาราชการแทน 
ผู�ว�าราชการจังหวัดชัยภูมิ 

2. นายธนพล  จันทรนิม ิ  ปลัดจังหวัดชัยภูมิ   

3. นายนาวีศักด์ิ  จรรยาเจริญ  หัวหน�าสํานักงานจังหวัดชัยภูมิ   
4. นายสานิตย
  หาญรบ นักปกครองท�องถิน่ชํานาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน 

ท�องถิน่จังหวัดชัยภูมิ  
5. นายสุนันท
  ชาลีเครือ รองนายกองค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูม ิ  

แทนนายกองค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูม ิ

6. นายอภิสิทธ์ิ  เวียนวิเศษ  ผู�แทนสมาชิกสภาองค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ 
7. นายพิชิต  คิดบรรจง   ผู�ทรงคุณวุฒิ 

8. นายสง�า  หิรัญเกิด   ผู�ทรงคุณวุฒิ 

9. นายอุทิศ  เลิศสุคนธ
   ผู�ทรงคุณวุฒิ  

10. นายอนงค
  พรหมเมตตา  ผู�ทรงคุณวุฒิ  (ติดภารกิจ) 
11. นายป<ญญา  เพียพิมเพิ่ม  ผู�แทนข�าราชการองค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ  
12. นายสันติ  ตั้งใจ นักส�งเสริมการปกครองส�วนท�องถิน่ชํานาญการ รักษาราชการ

แทนหัวหน�ากลุ�มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท�องถิ่น 

13. นางสาวจริยา  ศิริพันธ
 ปลัดองค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูม ิ

14. นายสังวร  สวนพลี หัวหน�าฝBายวินัยและส�งเสริมคุณธรรม  รักษาราชการแทน
ผู�อํานวยการกองการเจ�าหน�าที่ 

ผู�เข�าร�วมประชุม   
1. นายกรกช  ยลโสภณ รองปลัดองค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ   
2.  นายผดุงศักด์ิ  แสงเพชร    ผู�อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.  นางสาวณัฎฐ  ซ�ายจันทึก  หัวหน�าฝBายส�งเสริมและพัฒนาบุคลากร 



4. นายสมโภชน
  โชติประยูร  หัวหน�าฝBายสรรหาและบรรจุแต�งตั้ง 
5.  นางสุภาวดี  มังสา   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

6. นางสาวมยุรี  จันทาเทพ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
7. นางสาวสุชีรา  ชาติชนะ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
8. นางสาวพันทิวา  เลิศมะเลา  เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
9. นางสาวธัญยกานต
  อ�อนหนองหว�า เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

10. นางสุนทรี  วัฒโน   เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
11. นางภัทราภรณ
  สีทับ  เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ�งให�ที่ประชุมทราบ ผู�ว�าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ติดภารกิจ       
จึงมอบให�กระผม  นายนิพนธ�  สาธิตสมิตพงษ�  รองผู�ว�าราชการจังหวัด   
มาประชุมแทน  ดําเนินการตามระเบียบวาระต�อไปได�เลย 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่แล�ว 
เลขานุการ ตามที่  ก.จ.จ.ชัยภูมิ  ได�ประชุมครั้งที่  6 / 2559  เมื่อวนัที่  18  พฤษภาคม  2559       

และ  7 / 2559  เมื่อวันที ่ 26  พฤษภาคม  2559  ไปแล�วนั้น 

ฝBายเลขานุการ  ก.จ.จ.ชัยภูมิ  ได�จัดทํารายงานการประชุมคร้ังดังกล�าว  มีจํานวนทัง้หมด  
47  หน�า  รวมภาคผนวก  ซึ่งได�แจกจ�ายให�คณะกรรมการฯ  ทุกท�านได�อ�านล�วงหน�าแล�ว  
ตั้งแต�หน�าแรกจนถึงหน�าสุดท�าย  มีท�านผู�ใดจะแก�ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม�  
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

-ท่ีประชุมรับทราบ- 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล�ว ไม�มี 
ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ือง  เพ่ือโปรดทราบ  มี  3  เรื่อง 
วาระท่ี  4.1  เร่ือง   ประชาสัมพันธ�มติการประชุม  ก.จ.จ.ชัยภูมิ  ครั้งที่  7 / 2559  เมื่อวันท่ี  26  

พฤษภาคม  2559  
เลขานุการ  ตามที่  คณะกรรมการ  ก.จ.จ.ชัยภูมิ  ได�ประชุมครั้งที่  7 / 2559   เมื่อวันที่  26  

พฤษภาคม  2559   แล�วนัน้ 
กองการเจ�าหน�าที่ได�ส�ง มติ ก.จ.จ.ชัยภูมิ ครั้งดังกล�าว ให�ฝBายประชาสัมพันธ
และส�งเสริม
การท�องเที่ยว สํานักปลัดฯ เพื่อลงเว็บไซต
 www.chpao.org  เรียบร�อยแล�ว  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  



-ท่ีประชุมรับทราบ- 
วาระท่ี 4.2  เรื่อง  รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด�านการบริหารงานบุคคลสําหรับ

ข�าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  คร้ังที่ 7 / 2559  
  เมื่อวันท่ี  15  มิถุนายน  2559 
เลขานุการ  ตามที่  คณะอนกุรรมการด�านการบริหารงานบุคคลสําหรับข�าราชการหรือพนกังานครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  ได�ประชุม  ครั้งที่  7/2559  เมือ่วันที่  15  มิถุนายน  2559  

ไปแล�วนัน้ 
ฝBายเลขานุการ คณะอนุกรรมการด�านการบริหารงานบุคคลสําหรับข�าราชการหรือ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได�จัดทํารายงานผลการประชุมฯ คร้ังดังกล�าว
เรียบร�อยแล�ว  รายละเอียดตามเอกสารแนบท�ายวาระ 

-ท่ีประชุมรับทราบ- 
วาระท่ี  4.3  เร่ือง  รายงานตําแหน�งผู�บริหารสังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิท่ีว�าง 
เลขานุการ ด�วยองค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ  มีตําแหน�งผู�บรหิารสังกัดองค
การบริหารส�วน

จังหวัดชัยภูมิว�าง จํานวน 1 อัตรา ได�แก� ตําแหน�งหัวหน�าฝBายติดตามและประเมินผล  
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต�น)  ตําแหน�งเลขที่  10-1-03-2101-011  สังกัดกอง
แผนและงบประมาณ  องค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูม ิ

  จึงนําเรียนที่ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ เพื่อโปรดทราบ 

-ท่ีประชุมรับทราบ- 
ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ือง  เพ่ือโปรดพิจารณา  มี   9   เรื่อง 
วาระท่ี  5.1  เร่ือง   ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต�งต้ังข�าราชการให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงขึ้น 

ตําแหน�งสําหรับผู�ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ� ประเภทท่ัวไป 
เลขานุการ ด�วย  มีข�าราชการองค
การบริหารส�วนจังหวัด ขอรับการประเมินเพื่อเล่ือนและแต�งตั้งให�

ดํารงตําแหน�งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน�งผู�ปฏบัิติงานทีม่ีประสบการณ
 ราย นางสาว
พันทิวา  เลิศมะเลา  ตําแหน�งเจ�าพนักงานธุรการ ประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน เลขที่
ตําแหน�ง 10-1-29-4101-036 ฝBายสรรหาและบรรจุแต�งตั้ง กองการเจ�าหน�าที่       
มีคุณสมบัติครบเลือ่นและแต�งตั้งให�ดํารงตําแหน�ง เจ�าพนักงานธุรการ ประเภทท่ัวไป ระดับ
ชํานาญงาน ดังนี้ 

1. เริ่มบรรจุเข�ารับราชการ เมือ่วนัที่ 24 มนีาคม 2554 ตําแหน�งเจ�าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ 

  2. โอนมาสังกัด อบจ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ตําแหน�งเจ�าพนักงานธุรการ ระดับ 2 



  3. ครองระดับ 3 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ตําแหน�งเจ�าพนักงานธุรการ 
  4. ครองระดับ 4 เมื่อวันที ่25 มีนาคม 2558 ตําแหน�งเจ�าพนักงานธุรการ 

  5. ดํารงตําแหน�งเจ�าพนักงานธุรการ ประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน เมือ่วนัที่ 1 มกราคม 2559 
6. วุฒิการศึกษา 1)ปวส.คอมพิวเตอร
ธุรกิจ 2)รัฐศาสตรบัณฑิต 

  7. อัตราเงินเดือนป<จจุบัน 16,960.-บาท ปYงบประมาณที่แล�วมา 16,340.-บาท 
  8. ตรงสายงาน 5 ปY 7 วัน (นับถึงวนัที่ 31 มนีาคม 2559) 

9. มีคุณสมบัติครบเลือ่นไม�ก�อนวันที่ 1 เมษายน 2559 และมีผลไม�ก�อนวันที่ผ�านการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
1.  ข�าราชการรายดังกล�าว ได�เสนอแบบประเมินผลงานเพื่อขอเล่ือนและแต�งตั้งให� 

  ดํารงตําแหน�งในระดับที่สูงขึ้น ให�คณะกรรมการประเมินผลงานทําการประเมินแล�ว  

๒.  คณะกรรมการได�ทําการประเมินบุคคลและผลงานในวันที่ 1  มิถุนายน  ๒๕๕9    

สรุปได�คะแนนประเมนิคุณลกัษณะของบุคคลเฉล่ียร�อยละ  87  คะแนนประเมนิผลงาน

จากคณะกรรมการ  ๓  คน  เฉล่ียร�อยละ  86.07  คะแนนสอบสัมภาษณ
เฉล่ียร�อยละ  
86.60  รวมคะแนนท้ังหมดเฉลี่ยร�อยละ  86.56  ผลปรากฏผ�านการประเมิน 

จึงนําเรียนที่ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ เพื่อโปรดพิจารณาให�ความเห็นชอบให�ข�าราชการ ราย 
ดังกล�าว  เล่ือนระดับให�สูงขึ้น ตําแหน�งสําหรับผู�ปฏิบตัิงานที่มปีระสบการณ
 ประเภทท่ัวไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
วาระท่ี  5.2  เรื่อง   ขอความเห็นชอบเลือ่นและแต�งต้ังข�าราชการให�ดํารงตําแหน�งในระดับสูงข้ึน 

ตําแหน�งสําหรับ ผู�ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ� ประเภทวิชาการ 
เลขานุการ ด�วย  มีข�าราชการองค
การบริหารส�วนจังหวัด ขอรับการประเมินบุคคลเพือ่เล่ือนและ

แต�งตั้งให�ดํารงตําแหน�งในระดับที่สูงข้ึน ตําแหน�งสําหรับผู�ปฏิบตัิงานที่มีประสบการณ
 

ประเภทวิชาการ จํานวน  2  ราย  คือ 

1 นางสาวมยุรี  จันทาเทพ เลขที่ตําแหน�ง 10-1-29-3102-002 ฝBายสรรหาและ

บรรจุแต�งตั้ง กองการเจ�าหน�าที่ ซึ่งมีคุณสมบัติครบเลือ่นและแต�งตั้งให�ดํารงตําแหน�ง     
นักทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ดังนี้ 
1 เริ่มบรรจุเข�ารับราชการ เมือ่วันที่ 15 พฤษภาคม 2549 ตําแหน�งเจ�าหน�าที่สรรพากร 
ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร 

  2 โอนไปสังกัด อบต.ศรีสําราญ เมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 2550 ตําแหน�งเจ�าหน�าที่ธุรการ ระดับ 1 
  3 ครองระดับ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ตําแหน�งเจ�าหน�าที่ธุรการ 



4 ย�ายเปลี่ยนสายงานเป̂นสายงานที่เริ่มต�นจากระดับ 2 ตําแหน�งเจ�าพนักงานธุรการ  
ระดับ 2 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 

  5 ครองตําแหน�งเจ�าพนักงานธุรการ ระดับ 3 เมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 2553 
  6 ครองตําแหน�งเจ�าพนักงานธุรการ ระดับ 4 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 

7 เปล่ียนสายงานเป^นสายงานที่เริ่มต�นจากระดับ 3 ตําแหน�งเจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป 
ระดับ 4 เมื่อวนัที่ 28 ตุลาคม 2555 

  8 ครองตําแหน�งเจ�าหน�าที่บริหารงานท่ัวไป ระดับ 5 เมือ่วันที่ 2 มกราคม 2557 
  9 โอนมาสังกัด อบจ.ชัยภูมิ เมือ่วนัที่ 1 มนีาคม 2557 ตําแหน�งบุคลากร ระดับ 5 

10 ดํารงตําแหน�งนักทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เมือ่วนัที่               
1 มกราคม 2559 

11 วุฒิการศึกษา 1) บธ.บ.การจัดการท่ัวไป(16 ม.ค.52) 2) รป.ม.นโยบาย 
สาธารณะ(27 ก.ค.55) 
12 อัตราเงินเดือนป<จจุบนั 22,980.-บาท ปYงบประมาณที่แล�วมา 22,230.-บาท 

  13 ระยะเวลาเกื้อกูล 1 ปY 2 เดือน 21 วัน(15 พ.ค.53-27 ต.ค.55) 
  14 ตรงสายงาน 3 ปY 5 เดือน 3 วัน(28 ต.ค.55-31 มี.ค.59) 

  15 รวมระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหน�ง 4 ปY 7 เดือน 24 วัน 
16 มีคุณสมบัติครบเลื่อนไม�ก�อนวันที่ 1 เมษายน 2559 และมีผลไม�ก�อนวันทีผ่�าน     
การประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

2 นางสาวสุชีรา  ชาติชนะ เลขที่ตําแหน�ง 10-1-29-3102-003 ฝBายส�งเสริมและ

พัฒนาบุคลากร กองการเจ�าหน�าที่ ซึ่งมีคุณสมบัติครบเลื่อนและแต�งตั้งให�ดํารงตําแหน�ง 

นักทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ดังนี้ 
1 บรรจุเข�ารับราชการในตําแหน�งเจ�าหน�าที่ธุรการ ระดับ 1 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2548 
อบต.วังตะเฆ� อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 
2 โอนมา อบจ.ชัยภูมิ ตําแหน�งเจ�าหน�าที่ธุรการ ระดับ 1 เมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 2549  
3 ย�ายเปลี่ยนสายงานเป̂นสายงานที่เริ่มต�นจากระดับ 2 เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม 2551 

ตําแหน�งเจ�าพนักงานธุรการ ระดับ 2 
4 ดํารงตําแหน�งเจ�าพนักงานธุรการ ระดับ 3 เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 2552  
5 ดํารงตําแหน�งเจ�าพนักงานธุรการ ระดับ 4 เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 2554 
6 เปลี่ยนสายงานเป̂นสายงานที่เริ่มต�นจากระดับ 3 เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2555  

ตําแหน�งเจ�าหน�าที่วิเคราะห
นโยบายและแผน ระดับ 4 



7 ย�ายเป^นตําแหน�งบุคลากร ระดับ 4 เมื่อวันที่  27 มถิุนายน  2555     
8 ดํารงตําแหน�งบุคลากร ระดับ 5 เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 2556 

9 ดํารงตําแหน�งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เมือ่วนัที่ 1 มกราคม 2559 
10 อัตราเงินเดือนป<จจุบัน 20,040.-บาท ปYงบประมาณที่แล�วมา 19,660.-บาท 
11 วุฒิการศึกษา 1) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร
 เมือ่วันที่  7 สิงหาคม 2549 

   2) รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร
 เมือ่วันที่  1 เมษายน 2559 

12 ระยะเวลาเกื้อกูล 1 ปY 4 เดือน  25 วัน(3 ส.ค.52-24 พ.ค.55) 
13 ตรงสายงาน 3 ปY 10 เดือน 6 วัน(25 พ.ค.55-31 มี.ค.59) 
14 รวมระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหน�ง 5 ปY 3 เดือน 
15 มีคุณสมบตัิครบเลือ่นไม�ก�อนวันที่ 1 เมษายน 2559 และมีผลไม�ก�อนวนัทีผ่�าน     

การประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 
1  ข�าราชการทั้ง 2 รายดังกล�าว ได�เสนอแบบประเมินผลงานเพื่อขอเล่ือนและแต�งตั้งให� 

  ดํารงตําแหน�งในระดับที่สูงขึ้น ให�คณะกรรมการประเมินผลงานทําการประเมินแล�ว  
๒  คณะกรรมการได�ทําการประเมินบุคคลและผลงานในวันที่ 1  มิถุนายน  ๒๕๕9       
โดยสรุปคะแนน ดังนี้   

1 นางสาวมยุรี จันทาเทพ คะแนนประเมินคุณลักษณะของบุคคลเฉลี่ยร�อยละ  
93 คะแนนประเมินผลงานจากคณะกรรมการ  ๓  คน เฉลี่ยร�อยละ 87.56 คะแนนสอบ

สัมภาษณ
เฉล่ียร�อยละ 84.67 รวมคะแนนท้ังหมดเฉลี่ยร�อยละ  88.41  ผลปรากฏ
ผ�านการประเมิน 

2 นางสาวสุชีรา  ชาติชนะ คะแนนประเมินคุณลักษณะของบุคคลเฉลี่ยร�อยละ  
96 คะแนนประเมินผลงานจากคณะกรรมการ  ๓  คน เฉล่ียร�อยละ 90.00 คะแนนสอบ

สัมภาษณ
เฉล่ียร�อยละ 87.67 รวมคะแนนท้ังหมดเฉลี่ยร�อยละ  91.22  ผลปรากฏ
ผ�านการประเมิน 

จึงนําเรียนที่ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ เพื่อโปรดพิจารณาให�ความเห็นชอบให�ข�าราชการ ทั้ง 2  
ราย ดังกล�าว  เล่ือนระดับให�สูงข้ึน ตําแหน�งสําหรับผู�ปฏิบัติงานทีม่ีประสบการณ
 ประเภท
วิชาการ  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 
 



วาระท่ี 5.3 เรื่อง  ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต�งตั้งข�าราชการครู สังกัดองค�การบริหาร         
ส�วนจังหวัดชัยภูมิที่ผ�านการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะให�สูงข้ึน  

 ระดับชํานาญการพิเศษ  
เลขานุการ คณะอนุกรรมการด�านการบริหารงานบุคคลสําหรับข�าราชการหรือพนักงานครูและ    

บุคลากรทางการศึกษา  คร้ังที่  7 / 2559  เมื่อวนัที่  15  มิถุนายน  2559  ได�ทํา

ความเหน็การเลื่อนและแต�งตั้งข�าราชการครู สังกัดองค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิที่  
ผ�านการประเมินเพือ่เลือ่นวทิยฐานะให�สูงขึ้นระดับชํานาญการพิเศษเพื่อเสนอ  ก.จ.จ.
ชัยภูมิ  พิจารณา  ดังนี้ 
กรมส�งเสริมการปกครองท�องถิน่ ได�แจ�งผลการประเมินข�าราชการครูพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท�องถิ่นเพือ่เล่ือนวิทยฐานะให�สูงขึ้นระดับชํานาญการพิเศษ ตาม

หนังสอืกรมส�งเสริมการปกครองท�องถิน่ ที่ มท 0809.4/ว5 ลงวันที่ 20 มีนาคม  2559 
ปรากฏว�ามีข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค
การบริหารส�วนจังหวัด
ชัยภูมิ ผ�านการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนวิทยฐานะให�สูงขึ้นระดับชํานาญการพิเศษ (กรณี
เยียวยา รอบเดือนตุลาคม  2557) จํานวน 1 ราย ได�แก� 

ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน มีผลตั้งแต�วนัที ่ ให�มีวิทยะฐานะ 

1 นายบํารุงญาติ  เกิดมงคล โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 19 มีนาคม  2558 ชํานาญการพิเศษ 

ฝBายเลขานุการ  ก.จ.จ.ชัยภูมิ  ได�ตรวจสอบแล�ว  ข�าราชการรายดังกล�าว ได�ผ�านการอบรม

ตามโครงการพัฒนาก�อนแต�งตั้งให�มีหรอืให�เลือ่นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษแล�วและยังไม�
เกิน 5 ปY 
เพื่อให�การบริหารงานบุคคลด�านการศึกษาเป̂นไปด�วยความเรียบร�อย ถูกต�อง            
ตามหลักเกณฑ
เงื่อนไขฯ  จึงนําเรียนที่ประชุม  ก.จ.จ.ชัยภูมิ  เพื่อโปรดพิจารณาให�ความ

เหน็ชอบ ให�ข�าราชการ ราย ดังกล�าว เล่ือนวิทยะฐานะระดับชํานาญการพิเศษ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 5.3  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
วาระท่ี   5.4   เรื่อง   ขอความเห็นชอบให�ข�าราชการครู สังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ   
                              ลาออกจากราชการ   
เลขานุการ คณะอนุกรรมการด�านการบริหารงานบุคคลสําหรับข�าราชการหรือพนักงานครูและ  

บุคลากรทางการศึกษา  คร้ังที่  7 / 2559  เมื่อวนัที่  15  มิถุนายน  2559  ได�ทํา
ความเหน็ให�ข�าราชการครู สังกัดองค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ  ลาออกจากราชการ

เพื่อเสนอ  ก.จ.จ.ชัยภูมิ  พิจารณา  ดังนี้ 



ด�วย  นางสาวจีรนันท
  ครุธาโรจน
  ตําแหน�งครูผู�ช�วย  วิชาเอกภาษาอังกฤษ ตําแหน�งเลขที่ 
35181-2 อัตราเงินเดือน 15,800 บาท โรงเรียนห�วยต�อนพิทยาคม  สังกัดองค
การ

บริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ  ย่ืนความประสงค
ขอลาออกจากราชการ เนื่องจากสอบบรรจุ
และแต�งตั้งเป̂นข�าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยขอลาออกตั้งแต�วนัที่ 10 
มิถุนายน 2559 เป^นต�นไป 
 กองการเจ�าหน�าที่ได�ตรวจสอบแล�ว  ข�าราชการรายดังกล�าว  ได�ย่ืนแบบลาออกถูกต�อง

ตามระเบียบ  และนายกองค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมไิม�ได�ยับย้ังการขอลาออก 
ประกอบกับข�าราชการ รายนี้ไม�มีภาระผูกพันกบั อบจ.ชัยภูมิ เมื่อลาออกไปแล�ว อบจ.
ชัยภูมิ ไม�เกิดความเสียหาย 
เพื่อให�การบริหารงานบุคคลเป̂นไปด�วยความเรียบร�อย ถูกต�อง จึงนําเสนอที่ประชุม  

ก.จ.จ.ชัยภูมิ เพื่อโปรดพิจารณาให�ความเห็นชอบให�ข�าราชการรายดังกล�าว ลาออกจาก
ราชการ  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 5.4 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  
วาระท่ี  5.5   เรื่อง  ขอความเห็นชอบบรรจุและแต�งต้ังผู�สอบแข�งขันได�เข�ารับราชการเปMน  
                       ข�าราชการครู  ตําแหน�งครูผู�ช�วย  สังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ  
เลขานุการ คณะอนุกรรมการด�านการบริหารงานบุคคลสําหรับข�าราชการหรือพนักงานครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  คร้ังที่  7 / 2559  เมื่อวนัที่  15  มิถุนายน  2559  ได�ทํา
ความเหน็ให�การบรรจุและแต�งตั้งผู�สอบแข�งขันได�เข�ารับราชการเป̂นข�าราชการครู  ตําแหน�ง

ครูผู�ช�วย  สังกัดองค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิเพื่อเสนอ ก.จ.จ.ชัยภูมิ  พิจารณา  ดังนี้ 
ด�วย  โรงเรียนในสังกัดองค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิขอใช�บัญชีผู�สอบแข�งขันได�เพื่อ
บรรจุและแต�งตั้งบุคคลเป̂นข�าราชการครู องค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ ตําแหน�งครู
ผู�ช�วย ดังนี้ 
เรียกบัญชีผู�สอบแข�งขันได� ตามประกาศองค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศ
ผลการขึ้นบัญชีผู�สอบแข�งขันได�เพือ่บรรจุและแต�งตั้งบุคคลเป̂นข�าราชการครู องค
การ
บริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ ตาํแหน�งครูผู�ช�วย  ลงวันที่  15 ธันวาคม  2558 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร
  จํานวน 1 อตัรา ลําดับที่ 13 มารายงานตัวเพือ่รับการบรรจุและแต�งตั้ง 
โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน  อ.บ�านเขว�า  จ.ชัยภูมิ และเรียกสาขาวิชาวิทยาศาสตร
 จํานวน 

1 อัตรา ลําดับที่ 3 มารายงานตัวเพือ่รับการบรรจุและแต�งตั้งโรงเรียนเพชรวิทยาคาร      
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูม ิ

 



เพื่อให�การดําเนินการบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเป̂นข�าราชการครูตําแหน�งครูผู�ช�วย  องค
การ
บริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ  เป̂นไปด�วยความเรียบร�อย  ถูกต�อง และมีประสิทธิภาพ  จึงนํา

เรียนที่ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูม ิเพื่อโปรดพิจารณาให�ความเหน็ชอบ  
            รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ 5.5 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

วาระท่ี   5.6   เรื่อง  ขอความเห็นชอบให�บุคลากรสังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ 
                             ลาออกจากราชการ   
เลขานุการ ด�วย  มีพนักงานจ�างตามภารกิจ  สังกัดองค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ  ราย      

นายมงคลกรณ
  กาฬป<กษิณ  ตําแหน�งผู�ช�วยเจ�าหน�าทีธุ่รการ  สังกัดกองการเจ�าหน�าที่        
ย่ืนความประสงค
ขอลาออกจากตําแหน�ง  เพื่อรับการแต�งตั้งเปน̂พนักงานจ�างตามภารกิจ  

ตําแหน�งผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ  สังกัดกองการเจ�าหน�าที่  องค
การบริหารส�วนจังหวัด
ชัยภูมิ ทั้งนี้  ตั้งแต�วันที่ 1 มิถุนายน  2559 เป^นต�นไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระที่ 5.6 
นายกองค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมไิด�พิจารณาแล�วอนุญาตให�ลาออกจากตําแหน�ง

ผู�ช�วยเจ�าหน�าที่ธุรการ  สังกัดองค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมไิด�ตามความประสงค
 
จึงเสนอทีป่ระชุม ก.จ.จ. ชัยภูมิ  เพือ่ขอความเหน็ชอบให�บุคลากรข�างต�นลาออกจาก
ราชการได�ตามความประสงค
  รายละเอียดตามเอกสาร  5.6  

  จึงเสนอทีป่ระชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

นายสานิตย
 ตั้งแต�เปลี่ยนเป̂นระบบแท�งตําแหน�งผู�ช�วยเจ�าหน�าที่ธุรการไม�มี สายงานจะเริ่มต�นที่เจ�า
พนักงานธุรการ เพราะฉะนั้นน�าจะเป̂นการเปลี่ยนตําแหน�ง 

นางสาวณัฎฐ ขออนุญาตคณะกรรมการทุกท�านในส�วนของตําแหน�งผู�ช�วยเจ�าหน�าที่ธุรการที่เป^นตาํแหน�ง
พนักงานจ�างเดิมที่มีคนครองตามที่ประกาศเข�าระบบแท�งนี้ยังคงตําแหน�งเป̂นผู�ช�วย
เจ�าหน�าที่ธุรการเช�นเดิม เมือ่มีตําแหน�งว�าง ถึงจะปรับเป^นตําแหน�งผู�ช�วยเจ�าพนักงาน
ธุรการโดยอัตโนมตัิ ในส�วนของ อบจ.ก็มีตําแหน�งผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการว�าง และอบจ.ได�
ทําการเปaดสอบ ผู�ที่ดํารงตําแหน�งผู�ช�วยเจ�าหน�าที่ จึงมาสมัครสอบในตําแหน�งนี้ ถ�าเป^น
ผู�ช�วยเจ�าหน�าที่ธุรการอัตราเงินเดือนจะอยู�ในระดับ ปวช. อบจ.ประกาศรับสมัครใน
ตําแหน�งว�าง อตัราเงินเดือนระดับ ปวส. ซึ่งเดิมทีจะข�ามมารับเงินเดอืนในระดับ ปวส.ไม�ได� 

ในส�วนของพนักงานจ�างจะไม�เหมอืนของข�าราชการ จนกว�าจะมีตําแหน�งว�างจึงจะปรับเป̂น
เจ�าพนักงานได� 

นายสานิตย
 ตําแหน�งทีม่อียู�เดิมก็ยุบเลิก 



นางสาวณัฎฐ ไม�ได�ยุบเลิกค�ะ ถ�ามีข้ึนบัญชไีว�ก็เรียกใช�บัญชีค�ะ พอตําแหน�งผู�ช�วยเจ�าหน�าที่ธุรการว�างก็จะ
ถูกปรับเป̂นตําแหน�งผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการอัตโนมตั ิหากประสงค
จะสรรหาในคุณวุฒิ 

ปวช.ก็ประกาศสรรหาในคุณวุฒิ ปวช. แต�หากจะประกาศสรรหาในคุณวุฒิ ปวส.ก็ประกาศ
สรรหาในคุณวุฒิ ปวส. ต�องให�เป̂นตําแหน�งว�างก�อนจึงจะเป̂นตําแหน�งผู�ช�วยเจ�าพนักงาน
ธุรการได�ค�ะ 

นายสานิตย
 ชื่อตําแหน�งผู�ช�วยเจ�าหน�าที่ธุรการในแผนอตัรากําลังในรอบ ปY 2558 ช่ือต�องเปลีย่นเป̂น

ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการแต�ถ�ากรณีตําแหน�งมีคนครอง กรณีผู�เข�าสู�ตําแหน�งมีคุณวฒิุ ปวช. 
พอตําแหน�งนี้ว�างก็จะเปล่ียนเป̂นผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการที่ผมถามคอืในกองการเจ�าหน�าที่
มตีําแหน�งผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการในกรอบว�างอยู�หรอืไม� 

นางสาวณัฎฐ ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการอยู�ในกรอบมอียู� 1 ตําแหน�ง 

นายสานิตย
 ก็แสดงว�าเมื่อ นายมงคลกรณ
 ลาออกตําแหน�งนี้ก็ต�องว�าง  
นางสาวณัฎฐ ใช�ค�ะเมื่อตําแหน�งนี้ว�างก็จะถูกปรับเปน̂ตําแหน�งผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ อีก 1 ตําแหน�ง  

ก็จะกลายเป^น 2 ตําแหน�ง  
ประธาน อตัราเงินเดือนก็ต�างกัน 
นางสาวณัฎฐ ใช�ค�ะท�าน ปวช. อัตราเงินเดือนจะอยู�ที่ 9,400 บาท ส�วน ปวส.อตัราเงินเดือนจะอยู�ที่ 

11,000 บาท 
ประธาน แล�วตําแหน�งผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการสามารถรับเพิ่มได�หรือไม� 
นางสาวณัฎฐ ได�ค�ะ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
วาระท่ี  5.7  เรื่อง   ขอความเห็นชอบดําเนินการสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหน�งหัวหน�าฝOาย 

 ติดตามและประเมินผล (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต�น)  
เลขานุการ ตามที่   องค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ  ได�รายงานตําแหน�งหัวหน�าฝBายติดตามและ

ประเมินผล  (นักบรหิารงานท่ัวไป  ระดับต�น)  สังกัดกองแผนและงบประมาณที่ว�าง   
จํานวน  1  อัตรา ให�ที่ประชุมทราบตามระเบียบวาระที่  4.3  แล�วนั้น 
องค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ  ไม�ประสงค
รับโอนข�าราชการองค
การบริหารส�วนจังหวัด
ตําแหน�งบรหิารจากองค
การบริหารส�วนจังหวัดอืน่มาแต�งตั้งให�ดํารงตําแหน�งที่ว�างข�างต�น  
ตามข�อ 152 วรรคสองข�อ 1 แต�ประสงค
ดําเนินการสอบคัดเลอืกข�าราชการองค
การ

บริหารส�วนจังหวัด ตามข�อ 152 วรรคสองข�อ 2 เพื่อเปลี่ยนสายงานผู�ปฏิบัตใิห�ดํารง
ตําแหน�งผู�บริหาร ในตําแหน�งหัวหน�าฝBายติดตามและประเมินผลเนือ่งจากเพื่อให�ได�ผู�ดํารง



ตําแหน�งทีม่ีความรู�ความสามารถ  มีประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน  และมีแนวคิด
สอดคล�องกับนโยบายการบริหารงานของผู�บริหารซึ่งจะเกิดผลดีต�อราชการมากที่สุด    

เพื่อให�การสรรหาบุคคลเพื่อมาดํารงตําแหน�งหัวหน�าฝBายติดตามและประเมินผล  สังกัด
องค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ  เป^นไปด�วยความเรียบร�อย  ถูกต�องตามระเบียบ  
กฎหมาย  จึงนําเสนอที่ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ  เพื่อขอความเหน็ชอบดําเนินการ  ดังนี้ 
1.  ขอความเห็นชอบดําเนนิการสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหน�งโดยวิธีการสอบคัดเลือก

ข�าราชการองค
การบริหารส�วนจังหวัด  เพื่อเปลี่ยนสายงานผู�ปฏบัิตเิปน̂สายงานผู�บริหาร  
2.  ขอความเห็นชอบให�องค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิเป̂นหน�วยดําเนินการสอบ
คัดเลือก 
3.  ขอความเหน็ชอบคณะกรรมการ ก.จ.จ.ชัยภูมิ  พิจารณาแต�งตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหน�ง จํานวน 1 ท�าน ได�แก� ผู�ทรงคุณวุฒใิน ก.จ.จ.
ชัยภูมิ เพื่อปฏิบตัิหน�าที่ประธานกรรมการ  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 5.7 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให�ความเหน็ชอบ 
นายสานิตย
 ในข�อพิจารณาข�อที่ 1 ขอความเหน็ชอบดําเนินการสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหน�งโดย

วิธีการสอบคัดเลือกข�าราชการองค
การบริหารส�วนจังหวัด  เพื่อเปล่ียนสายงานผู�ปฏิบตัิ

เป^นสายงานผู�บริหาร ประโยคนี้เนือ่งจาก มติ ก.กลาง ข�าราชการต�างประเภทสามารถไป
มาหาสู�กันได�หมด ทั้ง อบจ. เทศบาล อบต. เพราะฉะนั้นคําพูดนี้น�าจะเปลี่ยนเป̂นขอความ
เหน็ชอบดําเนินการสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหน�งโดยวิธีการสอบคัดเลือกข�าราชการหรือ
พนักงานส�วนท�องถิ่น  เพือ่เปล่ียนสายงานผู�ปฏิบัติเป̂นสายงานผู�บริหาร เพื่อให�เข�า

หลักเกณฑ
ของ ก.กลาง 
นางสาวณัฎฐ ขออนุญาตท�านประธาน ในส�วนที่ท�านท�องถิ่นจังหวัดแจ�งที่ขอเปลี่ยนเป̂นข�าราชการหรือ

พนักงานส�วนท�องถิ่น ในส�วนของข�อ 152 ของประกาศ ก.จ.จ. ยังไม�ได�มีการเปล่ียนแปลง
แก�ไขในเรือ่งของการสรรหาในการดํารงตําแหน�ง ทางกองการเจ�าหน�าที่ได�หารือไปใน

หลายๆจังหวัด ก็ได�บอกว�าข�อ 152 ยังไม�ได�มีการเปลีย่นแปลงแก�ไขมาจาก ก.กลาง จะ
แย�งกันหรอืไม�ค�ะ 

นายสานิตย
 ไม�แย�งเพราะว�ามติ ก.กลางฉบับเดอืนมกราคม บอกว�าหลักเกณฑ
ใดที่ขัดหรือแย�งให�ใช�
หลักเกณฑ
นี้ 

ประธาน แทนที่คุณจะหารือท�องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ไปหารือท�องถิน่จังหวัดอื่นได�อย�างไร อยู�จังหวัด

ไหนกห็ารือจังหวัดนัน้ ถ�าไม�แน�ใจจึงถามส�วนกลาง แล�วที่จะไม�รับโอนจากท�องถิ่นอืน่
สามารถทําได�หรือไม� 



เลขานุการ ฝBายเลขาจะแก�ไขข�อความในประกาศ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ แต�งต้ังนายสง�า หิรัญเกิด เปMนประธานกรรมการ 

วาระท่ี  5.8  เร่ือง   ขอความเห็นชอบประกาศ ก.จ.จ.ชัยภูมิ ท่ีมีเนื้อหาเช�นเดียวกัน 

                  กับประกาศ ก.จ. (กลาง)  
เลขานุการ ด�วย  คณะกรรมการกลางข�าราชการองค
การบริหารส�วนจังหวัด (ก.จ.)ในการประชุมครั้งที่ 

3/2559 เมื่อวนัที่ 24 มีนาคม 2559 ได�มมีตใิห�ประกาศ เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ�าง (ฉบับที่ 6) ทั้งนี้ ให�คณะกรรมการข�าราชองค
การบริหารส�วนจังหวัด จังหวัด
ชัยภูมิ (ก.จ.จ.) ดําเนินการจัดทําประกาศหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับเรือ่งดังกล�าวให�
สอดคล�องกับมาตรฐานท่ัวไปตามที่ ก.กลาง กําหนด 
ฝBายเลขานุการ  ก.จ.จ. ชัยภูมิ  ได�ดําเนนิการจัดทําร�างประกาศคณะกรรมการข�าราชการ

องค
การบริหารส�วนจังหวัด  จังหวัดชัยภูมิ  (ก.จ.จ.ชัยภูมิ) เร่ืองดังกล�าวเรียบร�อยแล�ว

รายละเอียดปรากฏตามร�างประกาศ แนบท�ายวาระนี้  

เพื่อพิจารณาให�ความเหน็ชอบประกาศ  ก.จ.จ. ชัยภูมิ  เรื่องดังกล�าวที่มีเนื้อหา 
เช�นเดียวกันกับมาตรฐานท่ัวไปของคณะกรรมการกลางข�าราชการองค
การบริหารส�วน
จังหวัด  (ก.จ.) กําหนด เพื่อจะได�ประกาศบังคับใช�ต�อไป 

  จึงเรียนที่ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ เพือ่โปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 

วาระท่ี  5.9 เรื่อง  ขอความเห็นชอบปรับอัตรากําลังข�าราชการครูให�เปMนไปตามหลักเกณฑ�การ  
กําหนดจํานวนตําแหน�งข�าราชการครู องค�การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ 

เลขานุการ ตามที่องค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ  ได�รับการจัดสรรอัตรากําลังข�าราชการครู             
ตามหนังสือด�วนที่สุด ที่ มท 0809.4/204 ลงวันที่  9  เมษายน  2551  และหนังสือ
ด�วนที่สุด  ที่ มท 0824.2/13703 ลงวันที่  2  ตุลาคม  2551  โรงเรียนมัธยมชัยมงคล
รังงาม ได�รับการจัดสรรตําแหน�งผู�อํานวยการโรงเรียน  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้ 

1. ตําแหน�งเลขที่  24680-1(ถ)  ตําแหน�งผู�อํานวยการโรงเรียน 
2. ตําแหน�งเลขที่  25770-1(ถ)  ตําแหน�งผู�อํานวยการโรงเรียน 
โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม  มีหนังสือขอปรับตําแหน�งเลขที่  25770-1(ถ) ตาํแหน�ง
ผู�อํานวยการสถานศึกษา  เป̂นตําแหน�งเลขที่  25770-2(ถ)  ตําแหน�งครูผู�ช�วย  วิชาเอก
คอมพิวเตอร
 เนือ่งจากโรงเรียนขาดแคลนครูวิชาเอกดังกล�าว  ประกอบกับประกาศ

องค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑ
การกําหนดจํานวนตําแหน�งข�าราชการ
ครูองค
การบริหารส�วนจังหวัด และบุคลากรสนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา       



(ฉบับที่  2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่  12  มีนาคม   พ.ศ. 2558  สายงานบริหารสถานศึกษา  
หากมีนักเรียนจํานวน 360 คนขึ้นไปสามารถขอปรับเป^นตําแหน�งรองผู�อํานวยการ

สถานศึกษาได� 1 คน ซึ่งโรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม มีเด็กนักเรียนจํานวน  259  คน  
จึงไม�เข�าเกณฑ
การขอปรับตาํแหน�งรองผู�อํานวยการสถานศึกษาได�  และได�รับการประสาน
จากเจ�าหน�าที่ กรมส�งเสริมการปกครองท�องถิ่น  ให�ปรับเกล่ียเป^นตําแหน�งครูผู�ช�วย       
เมื่อดําเนนิการแล�วเสร็จให�รายงานกรมส�งเสริมการปกครองท�องถิ่นเพือ่ทราบ 

เพื่อให�การบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา ขององค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูม ิเป̂นไป
ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไข  จึงขอปรับตําแหน�งเลขที่  25770-1(ถ) ตําแหน�ง
ผู�อํานวยการสถานศึกษา เป^นตําแหน�งเลขที่  25770-2(ถ)  ตําแหน�งครูผู�ช�วย    
จึงนําเรียนที่ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ เพื่อโปรดพิจารณา 

นายสานิตย
 การจัดสรรตําแหน�งผู�บริหารสถานศึกษาจัดมาเพือ่เปน̂ผู�อํานวยการโรงเรียน 1 คน รอง
ผู�อํานวยการสถานศึกษา 1 คน แต�พอดีโรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงามมีนักเรียนไม�ถึง 
360 คน จึงไปกําหนดตําแหน�งรองผู�บริหารสถานศึกษาไม�ได� จึงมีเหตุผลความจําเป̂นไม�
ขอคนืตําแหน�งนี้ เปลี่ยนมาเป^นสายผู�สอน ซึ่งประสานกรมฯแล�วสามารถทําได� 

ประธาน มนีักเรียนกี่คน 

นายป<ญญา 259 คน ตามหลักเกณฑ
ต�อง 360 คน 
ประธาน ของสํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถิ่นเชียงใหม�ที่พจิารณาเร่ืองนี้ เขาประกาศออกมา

เลยตอนนี้ว�า เขต 1 เขต 2 เขต 3 ของมัธยม โรงเรียนไหนว�าง ว�างตําแหน�ง วิชาเอก
อะไรบ�าง ประกาศให�ทราบจะได�ไม�ต�องให�ถามยุ�งยากว�าโรงเรียนนี้ว�างหรือไม� ว�างไม�ว�างอยู�

ที่ ผอ.เป^นคนตอบให�เกิดข�อครหาตามมา ผมว�าวิธีใหม� อบจ.น�าจะทําได�นะ คือประกาศ
ออกมาให�รู�เลยในแต�ละปYโรงเรียนนี้ขาดวิชาเอกอะไร กี่ตําแหน�ง ครูทีอ่ยากโอนย�ายมาจะได�
รู�เลยว�าที่ทําเรื่องมาเขามีสิทธ์ิ นายผดุงศักดิ์ และทีมงานพิจารณาดู อบจ.ประกาศอย�างนี้
แล�วอาจจะได�ครูดีๆมาช�วยก็ได� บางทีเขาไม�รู�ว�า อบจ.ชัยภูมิ โรงเรียนนี้ขาดวิชาเอก

อะไรบ�าง กี่คน นายสานิตย
ลองไปคุยกับกองการศึกษา เรารู�อยู�แล�วว�าโรงเรียนไหน ขาดครู
กี่คน ก�อนที่จะรู�ว�าขาดครูกี่คน จะต�องรู�ว�าโรงเรียนนี้มคีรูกี่คน ขาดวิชาเอกอะไรบ�าง 
จะต�องรู� ผอ.ก็จะต�องรายงานมาที่ อบจ. ถ�าทําอย�างนี้ได�จะเป̂นเรื่องที่ดี 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 
เลขานุการ ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
นายอภิสิทธ์ิ มีเรือ่งที่จะเรียนถามท�านประธาน 1 เรื่อง คือ วันนัน้ที่แก�งคร�อ ได�อบรมผู�ประกอบการและ

ผู�นําหมู�บ�านเรื่องการบริหารจัดการเงินงบประมาณ 2 แสนบาท และมีหมู�บ�านที่ดําเนนิการ



ขุดเจาะบ�อบาดาล ท�านนายอําเภอนําเรียนที่ประชุมว�าจะต�องเสียค�าดําเนินการค�าภาษี
ให�กับกรมทรัพยากรน้ํา 2,500 บาท ผมอยากเรียนถามท�านประธานว�าเหตุใดจะต�องเก็บ

เงินในโครงการนี้ ซึ่งพี่น�องประชาชนในเขตอําเภอแก�งคร�อ ได�จ�างผู�รับเหมาดําเนนิการขุด
เจาะหลายบ�อเหมือนกัน ในหมู�บ�านที่ขุดเจาะได�แก�ไขป<ญหาให�พีน่�องประชาชนได�เสีย
ค�าธรรมเนียม 

ประธาน 1. การขุดเจาะบ�อบาดาลต�องขออนุญาตก�อนไม�ใช�ว�าอยากจะขุดเจาะตรงไหนก็ได�ซึ่งการ

ขุดเจาะบ�อดาลเข�าใจว�าน�าจะเป^นค�าธรรมเนียม ถามว�าเท�าไหร� ผมไม�แน�ใจ  
2. เงิน 2 แสนบาทแต�ละหมู�บ�านกําหนดไว�จะต�องเสียภาษไีม�แน�ใจในตัวเลข 2 ป<ญหานี้ 

นายอภิสิทธ์ิ กรณีเสียภาษใีนวงเงิน 2 แสน ต�องหกั ณ ที่จ�ายด�วย แต�ในส�วนของน้ําบาดาล เป̂นลักษณะ
ของผู�นํา กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน ในเมือ่ชาวบ�านช�วยเหลือตัวเอง หรอืบริหารจัดการในหมู�บ�าน 

ซึ่งเป̂นน้ําอปุโภคบรโิภค ส�วนรวมทําไมจะต�องเสียภาษี 
ประธาน น�าจะเป^นค�าธรรมเนียมที่จะต�องเสีย อย�างที่ผมบอกบางทีขุดเจาะบ�อบาดาลที่บ�านตวัเองยัง

ต�องขออนุญาต และการขออนุญาตจะต�องมีค�าธรรมเนยีม แต�ถามว�าเท�าไหร� ไม�แน�ใจ     
ให�ท�านปลัดจังหวัดเช็คอีกท ีแล�ว อบจ.มีเครื่องขุดเจาะบ�อบาดาล ที่กําลังขุดเจาะอยู�        
มีหรอืไม�ท�านปลัด 

นางสาวจริยา มีค�ะ 
ประธาน แล�วการที่ขุดเจาะจะต�องขออนุญาตกรมทรัพยากรน้ําหรือไม� 
นางสาวจริยา ไม�ได�ขอค�ะ ถ�าเป̂นรถของ อบจ.ชัยภูมิ แต�ถ�า อบจ.จ�างเหมา บริษัทที่รับจ�างจะต�องไปขอ

อนุญาตกรมทรัพยากรน้ํา 

ประธาน กรณีเป̂น อบจ.จะต�องหารอืหรือไม�ถ�าเป̂นค�าธรรมเนียม ผมว�าจะต�องขออนุญาตเพราะกรม
ทรัพยากรครอบคลุมท่ัวประเทศ เขาจะมีข�อมูลเอาไว�ว�าตําบลไหน 

นางสาวจริยา ขณะนี้ก็มีข�อมูลการเจาะบ�อบาดาล 
ประธาน ใช�เพราะข�อมูลเหล�านี้เราจะต�องให�กรมทรัพยากรน้ําให� นายอภิสิทธ
 ประสานปลัดจังหวัด

อีกท ี
นายป<ญญา อีกกรณีหนึ่งประชาชนไม�ทราบว�าจะต�องทําอย�างไร เรียนปลัด อบจ. ผมมโีอกาสไปเปaดงาน

ดอกกระเจียวบาน สงสาร อบจ. อบต. ด�านตํารวจเต็มเมอืง  
ประธาน ทําไมด�านตํารวจในชัยภูมิเยอะโดยเฉพาะทางไปบ�านเขว�า บ�านค�ายก็เยอะ ปYนี้ก็จะรณรงค


จับหมวกกนันอ็ค แล�วจะทําให�ด�านเยอะข้ึนหรอืไม� ขณะนี้จังหวัดชัยภูมิสวมหมวกกันน็อค  

ระดับท�ายๆของประเทศ จึงตกลงกนัไว�ว�าต�นเดอืนกรกฎาคม 2559 จะรณรงค
ว�ากล�าว
ตักเตอืน กลางเดือนเป̂นต�นไปก็จะเริ่มจับจริงปรับผู�ที่ไม�สวมหมวกกนันอ็คโดยมุ�งหวังที่จะ



ให�ยอดผู�สวมหมวกมากขึ้น โดยนิมนต
พระอาจารณ
พินทุ มาร�วมด�วย ซึ่งท�านก็โทรหาผู�ว�า
ตลอด ผู�ว�าก็ส่ังงานทางไลน
 คิดว�าน�าจะเป̂นผลดีแต�ก็จะกระทบส่ิงที่ ผอ.ป<ญญา กล�าว    

ในส�วนของงานดอกกระเจียวบาน จริงๆแล�วลืมคิดไปว�าในวนัเปaดงานดอกกระเจียวบาน
น�าจะอนุโลม หลังจากพิธีเปaดงานดอกกระเจียวบานผ�านไปแล�วด�านยังเยอะหรือไม� 

นายป<ญญา ก็เบาๆครับ 
ประธาน เอาไว�พิธีเปaดงานดอกกระเจียวบานปYหน�าค�อยว�ากัน กําชับในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง เรื่องนี้ไม�

มีคนพูดจริงๆในที่ประชุม ท�าน ผอ.ป<ญญา อกีอย�างถ�ารถข�าราชการวิ่งตํารวจไม�ค�อยจับอยู�
แล�ว แต�จะเสียเวลารถติด 

นายป<ญญา ปYหน�าก็เหมอืนเดิมครับ ข�าราชการรถติดก็รอได�อยู� แต�ประชาชนที่อืน่มาท�องเที่ยว เกิดภาพ
สะท�อนไม�ด ี

ประธาน จะได�บอกทางทีมงาน ในช�วงเทศกาลให�เบาๆหน�อย 
นายป<ญญา เร่ืองหมวกกันนอ็ค ก็ประชาสัมพันธ
ให�ผู�ปกครองทราบถึงนโยบาย 
ประธาน ไม�ได�ผลนะ เด็กนักเรียนเวลาจะข่ีจักรยานยนต
เข�าไปในโรงเรียนก็สวมอยู�แต�พอออกร้ัว

โรงเรียนถอดออกเลย จึงต�องจับกัน ดีเราได�พระอาจารย
พินทุ มาช�วยรณรงค
ด�วย ผมบอก 
ผอ.แดง เอาเงินให�ท�านไปซื้อที่แม็คโคร ถูกกว�ากันเยอะอย�างน�อยๆท�านไปซื้อของอะไรที่

ขาด บางอย�างที่วัดเยอะอยู�แล�ว จะต�องประสานตั้งแต�เนิน่ๆจะได�เตรียมตัวทัน เรื่องอื่นๆมี
อะไรอีกหรอืไม� ขณะนี้ดอกกระเจียวบานหรือยัง 

นายกรกช ขึ้น 30% มีเรียกเก็บเงินค�าจอดรถด�วยครับ 
ประธาน ใครเก็บบ�าง 

นางสาวจริยา ไม�ทราบว�าเป̂นของหน�วยงานไหน ไม�แน�ใจค�ะที่จอดรถมีหลายที่ คนที่มาจากต�างจังหวัดไม�รู� 
ก็จะเสียค�าจอดรถ ค�าประตูด�าน เสียค�านั่งรถอีกซึ่งพอนักท�องเที่ยวเข�าไปเขาก็จะต�อนให�ไป
จอดรถไกลๆ 

ประธาน เป̂นของหน�วยงานเอกชนหรือเปล�า 

นางสาวจริยา ประธานถ�าไม�เสียค�ารถก็เดิน พอเข�าอุทยานจะต�องเสียแต�ไหนแต�ไร ไม�ใช�เพิ่งมาเก็บปYนี้ 
นายป<ญญา เดิมมีที่จอดอยู�ข�างบนแต�ไม�ให�แล�ว 
ประธาน เขาไม�ให�ตั้งนานแล�ว แต�ที่จอดรถเสียเงินนี้น�าจะมาใหม� เดี๋ยวผมให�นายอําเภอเช็คดู บางที่

ถ�าเสียเงินบ�อยครั้งก็เกิดความรู�สึกนะ ถ�าจะเก็บก็เก็บครั้งเดียวไม�ใช�เก็บย�อย 
นายป<ญญา ส�วนใหญ�คนมามาแค�ครั้งเดียวกลับไปก็ไม�พูด จะต�องหารายได�อย�างอื่น ไม�ใช�มาเกบ็เงิน  

มาเยอะๆก็มีสินค�ามาขายน�าจะดีกว�า 



นายผดุงศักด์ิ ขออนุญาตเพิม่เตมิอีกเรือ่งครับในจุดผาสุดแผ�นดนิทีผ่มเคยเหน็ จะมีกลุ�มทีม่าถ�ายรูปแล�วก็
ไปใส�จานเชิงบังคับขายเสียความรู�สึกครับ บางที่เราลงมาก็มาดักถ�ายรูปเลย จริงๆไม�น�าจะ

มี ผมว�าอุทยานรู�เหน็ครับ 
ประธาน เด๋ียวจะบอกผู�ว�าราชการจังหวัด พวกเราจะต�องช�วยกัน ทําอย�างไรให�นักท�องเที่ยวเกิด

ความรู�สึกดีๆ  เดี๋ยวจะให�หน�วยงานที่เกี่ยวข�องไปแก�ไข 
นายป<ญญา น้ําอําเภอหนองบัวแดงเหมอืนเดิมครบั 

ประธาน น้ําประปา ฝนตกน�าจะดีขึ้น 
นายป<ญญา ไม�ดีครับ 
ประธาน บ�านอยู�อําเภอหนองบัวแดง อยู�ในเขตเทศบาล น้ําประปาไม�มีเหรอ 
นายป<ญญา ไม�มีครับ เดินท�อจากอําเภอเกษตรสมบูรณ
แล�วอําเภอเกษตรสมบูรณ
ไม�ให� ขณะนี้รถ อบต.

ทั้งหลายระดมเอาน้ําไปใส� น�าจะปลดได�แล�วนะหัวหน�าประปา  
ประธาน จะให�ท�านนายอําเภอรายงาน 
นายป<ญญา แก�ไขทางนายอําเภอก็ระดมรถของเทศบาล รถของ อบต.ทั้งหลาย ขนมา อายเขาระดม  

แต�ละครั้ง 
ประธาน ทําไมปลัดอําเภอรายงานมาว�าสามารถแก�ไขป<ญหาได�แล�ว อาจจะแก�ได�ระยะสั้นๆ ระยะยาว

อาจจะยังไม�ได� น้ําที่อําเภอแก�งคร�อ ก็แห�งหมดแล�ว นายสานิตย
 มีอะไรหรือไม� 
นายสานิตย
 มีหนึ่งเรือ่งครับ กรมฯแจ�งมา มีคนไปร�องที่กรมฯ ช่ือนายชัยนรานนท
 ประทุมแก�ว และนาย

กิตติพงษ
 รังกลาง ไปต�อใบประกอบวิชาชีพครู เรื่องไปตั้งแต�ต�นปYแล�วยังไม�ได�รับคําตอบพอ
ไปติดต�อที่กรมฯ กรมฯบอกให�ไปที่คุรุสภา ไม�ทราบว�า 2 รายนี้เป̂นบุคลากร อบจ.ชัยภูมิ 

หรือไม� อาจจะเป^นพนักงานหรือครูอตัราจ�าง เขาบอกจบ ป.บัณฑิต 
นางสาวณัฎฐ ขอเช็คดูรายชื่ออีกรอบค�ะ 
นายสานิตย
 ขอบคุณครับ พอดีท�านอธิบดใีห�ตอบก�อนเที่ยง  
นายป<ญญา ไม�เกี่ยวกับกรมฯเลยเรื่องใบประกอบวิชาชีพ โรงเรียนประสานไปที่คุรุสภาเขตพื้นที่ เสร็จ

แล�วก็ให�เจ�าตัวโอนเงินไปโดยตรง 
นายสานิตย
 กรณี ป.บัณฑิต ล�าสุดให� กรมฯตรวจก�อนครับ เพราะว�าถ�าเป^นสายผู�สอนประถมวยัเขาจะ

ไม�ให� 
นายป<ญญา โรงเรียนรับรองให�แต�เขาจะต�องดําเนินการเอง 
ประธาน แสดงว�าไปขอใบประกอบวิชาชีพครูแต�ยังไม�ได�  

นายสานิตย
 ใบประกอบวิชาชีพเดิมขาดอายุ  
ประธาน ปกตไิม�นานนะ 



นายป<ญญา ถ�าไปเองก็รอวันเดียว แต�ถ�าส�งตามระบบก็จะช�า ซึ่งเจ�าตัวก็รู�ล�วงหน�าอยู�ว�าจะหมดอายุ 
ประธาน อย�างที่ท�าน ผอ.ป<ญญาว�า ไม�ได�เกี่ยวกับกรมฯหรอก เกีย่วกับเจ�าตัวกับคุรุสภา ลองเช็คดู

เพื่อว�ากรมฯได�ข�อมูลไม�ครบถ�วน แล�วติดต�อเจ�าตัวไม�ได� 
นายป<ญญา กรมฯก็ออกระเบียบมาอยู�ว�าส่ิงไหนที่จะให�ตรวจสอบซึง่กรมฯเขาดูแลอยู�เรื่องนัน้การที่จะไป

ประสานอยู�ว�าได�หรือไม�ได� 
ประธาน ท�านอืน่มอีะไรอีกหรอืไม�ครับ ไม�น�าเช่ือว�าน้ําจะขังตรงถนนส่ีเลนของอําเภอแก�งคร�อ 

นายป<ญญา ป<ญหานี้จะเกิดตลอดต�อไปในอนาคตผมอยู�บ�านเปeาผมเคยพูดไว�เมื่อ 10 ปY ที่แล�วว�าน้ําจะ
ท�วมบ�านเปeา ตอนนี้ท�วมแล�วครับ ฝนตก 30 นาที เทศบาลบ�านเปeาขาดการวางแผนหาที่ลง
น้ําไม�ได�ขณะนี้ ที่นาก็ไม�ให�ลง 

ประธาน ผู�เชี่ยวชาญไม�ได�วางท�อระบายน้ําหรือ 

นายอภิสิทธ์ิ ไม�ได�ว�างท�อระบายน้ําครับเพราะคนออกแบบพื้นที่เป̂นถนนสี่เลน 
ประธาน มีคณะกรรมการท�านอืน่จะเสนออกีหรอืไม�ถ�าไม�มีขอปaดประชุม 

เลิกประชุมเวลา 9.50  น. 
 
  
                                      ลงช่ือ....................................................ผู�จดรายงานการประชุม           
                                                   (นายสังวร  สวนพลี)                                         

                                       หัวหน�าฝBายวินัยและส�งเสริมคุณธรรม  รักษาราชการแทน     
                                             ผู�อํานวยการกองการเจ�าหน�าที่                                   
                                             ผู�ช�วยเลขานุการ  ก.จ.จ.ชัยภูมิ 
 

 
 
                                      ลงช่ือ................................................ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
                                               (นางสาวจริยา  ศิริพันธ
) 

                                     ปลัดองค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ 
                                              เลขานุการ ก.จ.จ.ชัยภูมิ 
 

 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



รายละเอียดขอความเห็นชอบเลื่อนและแต�งตั้งข�าราชการองค�การบรหิารส�วนจังหวัดให�ดํารงตําแหน�งในระดับที่สูงขึ้น 
ในการประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ ครั้งที ่8 / 2559 วันที่   27   มิถุนายน  2559 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

  เงินเดือน วัน/เดือน/ปQ วัน/เดือน/ปQ ระดับ เงินเดือน วันที่ผ�าน สามารถเลื่อน มติ 
ตําแหน�ง / สังกัด ปRจจุบัน บรรจุแต�งตั้ง ดํารงตําแหน�ง ที ่ ที่เลื่อน การประเมิน ระดับได� ก.จ.จ. 

      ปRจจุบัน ขอเลื่อน     ไม�ก�อนวันที่ ชัยภูมิ 
1. นางสาวพันทิวา   เจ�าพนักงานธุรการ 16,960 24 25 ชํานาญงาน 17,310 1 1   
  เลิศมะเลา ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน   มีนาคม มีนาคม     มิถุนายน มิถุนายน  เห็นชอบ  

  วุฒิการศึกษา   เลขที่ตําแหน�ง   2554 2558     2559 2559   

  1)ปวส.คอมพิวเตอร
ธุรกิจ 10-1-29-4101-036                 

  2)รัฐศาสตรบัณฑิต ฝBายสรรหาและบรรจุแต�งตั้ง                 

คุณสมบัติตามมาตรฐานกาํหนดตําแหน�งเจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน คุณสมบัติส�วนบุคคล 

มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งเจ�าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน และ 1) บรรจุ เจ�าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554   

1. ดํารงตําแหน�งหรือเคยดํารงตําแหน�งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและปฏิบัติงาน    (ตรงสายงาน 5 ปY 7 วัน นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559)   

ด�านธุรการหรืองานอื่นที่เกี่ยวข�องตามที่ ก.จ.,ก.ท.หรือ ก.อบต.กําหนดมาแล�วไม�น�อยกว�า 2) มีระยะเวลาขั้นต่ําในการครองสายงาน 5 ปY 7 วัน   

 6 ปY กําหนดเวลา 6 ปY ให�ลดเป̂น 5 ปY สําหรับผู�มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 3) วุฒิการศึกษา 1.ปวส.คอมพิวเตอร
ธุรกิจ (12 มีนาคม 2546)   

เจ�าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ข�อ 2 และให�ลดเป̂น 4 ปY สําหรับผู�มีคุณสมบัติ                       2.รัฐศาสตรบัณฑิต (10 เมษายน 2558)   

เฉพาะสําหรับตําแหน�งเจ�าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ข�อ 3 หรือดํารงตําแหน�ง 4) อัตราเงินเดือน 16,960.-บาท ปYงบประมาณที่แล�วมา 16,340.-บาท   

อย�างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได�ไม�ต่ํากว�านี้ โดยจะต�องปฏิบัติงานด�านธุรการ   

หรืองานอื่นที่เกี่ยวข�องตามระยะเวลาที่กําหนดด�วย       

ขอรับรองถูกต�อง 

(นางสาวจริยา  ศิริพันธ
) 

ปลัดองค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ 

เอกสาร  5.1 



รายละเอียดขอความเห็นชอบเลื่อนและแต�งตั้งข�าราชการองค�การบรหิารส�วนจังหวัดให�ดํารงตําแหน�งในระดับที่สูงขึ้น 
ในการประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ ครั้งที ่8 / 2559 วันที่   27    มิถุนายน  2559 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
  เงินเดือน วัน/เดือน/ปQ วัน/เดือน/ปQ ระดับ เงินเดือน วันที่ผ�าน สามารถเลื่อน มติ 

ตําแหน�ง / สังกัด ปRจจุบัน บรรจุแต�งตั้ง ดํารงตําแหน�ง ที ่ ที่เลื่อน การประเมิน ระดับได� ก.จ.จ. 
      ปRจจุบัน ขอเลื่อน     ไม�ก�อนวันที่ ชัยภูม ิ

1. นางสาวมยุรี จันทาเทพ นักทรัพยากรบุคคล 22,980 15 1 
ชํานาญ

การ 23,080 1 1   

  ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ   พฤษภาคม มีนาคม     มิถุนายน มิถุนายน   เห็นชอบ 

  วุฒิการศึกษา   เลขที่ตําแหน�ง   2549 2557     2559 2559   

  1) บธ.บ.การจัดการทั่วไป 10-1-29-3102-002                 

  2) รป.ม.นโยบายสาธารณะ ฝBายสรรหาและพัฒนาบุคลากร                 

คุณสมบัติตามมาตรฐานกาํหนดตําแหน�งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ คุณสมบัติส�วนบุคคล 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และ 1) ครองสายงานที่เริ่มต�นจากระดับ 3 เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4 เมื่อวันที่  

2. ดํารงตําแหน�งหรือเคยดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ      28 ตุลาคม 2555 (ตรงสายงาน 3 ปY 5 เดือน 3 วัน นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559) 

โดยปฏิบัติงานด�านทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข�องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ  2) ระยะเวลาเกื้อกูล 1 ปY 2 เดือน 21 วัน (15 พ.ค.53-27 ต.ค.55)   

ก.อบต. กําหนดมาแล�วไม�น�อยกว�า 6 ปY กําหนดเวลา 6 ปY ให�ลดเป̂น 4 ปY สําหรับผู�มี 3) มีระยะเวลาขั้นต่ําในการครองสายงาน 4 ปY 7 เดือน 24 วัน   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ข�อ 2 และให�ลด 4) ใช�คุณสมบัติปริญญาโทลดระยะเวลาเหลือ 4 ปY   

เป̂น 2 ปY สําหรับผู�มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนักทรัพยากรบุคคล  5) วุฒิการศึกษา 1)บธ.บ.การจดัการทั่วไป(16 ม.ค.52) 2)รป.ม.(27 ก.ค.55) 

ระดับปฏิบัติการ ข�อ 3 หรือดํารงตําแหน�งอย�างอื่นที่เทียบได�ไม�ต่ํากว�านี้ ตามที่ ก.จ. , 6) อัตราเงินเดือน 22,980.-บาท ปYงบประมาณที่แล�วมา 22,230.-บาท   

 ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด โดยจะต�องปฏิบัติงานด�านทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่น     

ที่เกี่ยวข�องตามระยะเวลาที่กําหนดด�วย                 

ขอรับรองถกูต�อง 

(นางสาวจริยา  ศิริพันธ
) 

ปลัดองค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูม ิ

เอกสาร  5.2 



ที ่ ชื่อ - สกุล 
ตําแหน�ง / ส�วนราชการปRจจุบัน วัน/เดือน/ปQ วัน/เดือน/ปQ ระดับ เงินเดือน วันที่ผ�าน สามารถเลื่อน มติ 

ตําแหน�ง / เงินเดือน บรรจุแต�งตัง้ ดํารงตําแหน�ง ที ่ ที่เลื่อน การประเมิน ระดับได� ก.จ.จ. 
สังกัด ปRจจุบัน   ปRจจุบัน ขอเลื่อน     ไม�ก�อนวันที่ ชัยภูม ิ

2. นางสาวสุชีรา   นักทรัพยากรบุคคล 20,040 1 3 
ชํานาญ

การ 20,320 1 1   

  ชาติชนะ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ   เมษายน สิงหาคม     มิถุนายน มิถุนายน  เห็นชอบ 

  วุฒิการศึกษา   เลขที่ตําแหน�ง   2548 2556     2559 2559   

  1)รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร
 10-1-29-3102-003                 

  2)รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร
 ฝBายส�งเสริมและพัฒนาบุคลากร                 

คุณสมบัติตามมาตรฐานกาํหนดตําแหน�งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ คุณสมบัติส�วนบุคคล 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และ 1) ครองสายงานที่เริ่มต�นจากระดับ 3 เจ�าหน�าที่วเิคราะห
นโยบายและแผน ระดับ 4 เมื่อวันที ่ 

2. ดํารงตําแหน�งหรือเคยดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ      25 พฤษภาคม 2555 (ตรงสายงาน 3 ปY 10 เดือน 6 วัน นับถึงวันที่ 31 มี.ค. 2559) 

โดยปฏิบัติงานด�านทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข�องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ  2) ระยะเวลาเกื้อกูล 1 ปY 4 เดอืน 25 วัน (3 ส.ค.52-24 พ.ค.55)   

ก.อบต. กําหนดมาแล�วไม�น�อยกว�า 6 ปY กําหนดเวลา 6 ปY ให�ลดเป̂น 4 ปY สําหรับผู�มี 3) มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหน�ง 5 ปY 3 เดือน   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ข�อ 2 และให�ลด 4) ใช�คุณสมบัติปริญญาโทลดระยะเวลาเหลือ 4 ปY   

เป̂น 2 ปY สําหรับผู�มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนักทรัพยากรบุคคล  5) วุฒิการศึกษา 1.รป.บ.(7 ส.ค.49) 2.รป.ม.(1 เม.ย.59)   

ระดับปฏิบัติการ ข�อ 3 หรือดํารงตําแหน�งอย�างอื่นที่เทียบได�ไม�ต่ํากว�านี้ ตามที่ ก.จ. , 6) อัตราเงินเดือน 20,040.-บาท ปYงบประมาณที่แล�วมา 19,660.-บาท   

 ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด โดยจะต�องปฏิบัติงานด�านทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่น     

ที่เกี่ยวข�องตามระยะเวลาที่กําหนดด�วย                 

ขอรับรองถูกต�อง 

(นางสาวจริยา  ศิริพันธ
) 

ปลัดองค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ 



เอกสาร  5.3               
                 บัญชีรายละเอียดแนบท�ายขอความเห็นชอบคณะกรรมการ ก.จ.จ.ชัยภูมิ  ครั้งที่ 8 / 2559  วันที่  27  มิถุนายน  2559 19  กุมภาพันธ�   

เรื่อง  แต�งตั้งให�ข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิเลื่อนวิทยฐานะให�สูงขึ้นระดับชํานาญการพิเศษ 

ที่ ชื่อ-สกุล 

ตําแหน�ง/สังกัด (เดิม) ตําแหน�ง/สังกัด (ใหม�) 

ทั้งนี้ 

ตั้งแต�วันที่ 

ความเห็น 
คณะ 
อนุ ก. 

 

ตําแหน�ง/ 
วิทยฐานะ 

เลขที่ตําแหน�ง 
เงินเดือน 
(บาท) 

เงินวิทย 
ฐานะ 

(บาท) 
/เงินเพิ่ม  
(บาท) 

โรงเรียน 
ตําแหน�ง/ 
วิทยฐานะ 

เงินเดือน 
(บาท) 

เงินวิทย 

ฐานะ 
(บาท) 

เงินเพิ่มฯ 
(บาท) 

มติ 
ก.จ.จ. 

ชัยภูมิ 

1 นายบํารุงญาติ  เกิดมงคล ครู/ 
ชํานาญการ 

21718-2 (ถ) 24,930 3,500 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ครู/ 
ชํานาญการพิเศษ 

25,140 5,600 5,600 19  มีนาคม  
2558 

เห็นชอบ 
นําเรื่อง 

เข�า ก.จ.จ.
พิจารณา 

 

เห็นชอบ 

ขอรับรองถูกต�อง 

(นางสาวจริยา  ศิริพันธ
) 

ปลัดองค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ 



เอกสาร  5.4 
บัญชีแสดงรายละเอียดแนบท�าย  ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ ก.จ.จ.ชยัภูม ิ  

ครั้งที่ 8 / 2559 วันที่  27  มิถุนายน  2559 

เรื่อง ข�าราชการครู สังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิลาออกจากราชการ 

ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง/สังกัด เหตุผลที่ลาออก ลาออกตั้งแต�วันที่ 

ความเห็น มติ 

คณะอนุ ก.ครู ก.จ.จ. 

  ชัยภูมิ 

1 นายปราโมทย
  ทานประสิทธิ์ ตําแหน�งครูชํานาญการ 1.สุขภาพไม�แข็งแรง 1 กรกฎาคม 2559 เหน็ชอบ  เห็นชอบ 

  บรรจุ 11 พฤษภาคม  2527 ตําแหน�งเลขที่ 18843-2(ถ) 2.ประกอบอาชีพส�วนตัว   ให�นําเรื่อง 
  

    โรงเรียนบําเหน็จณรงค
วิทยาคม     เสนอ ก.จ.จ. 
  

    อําเภอบําเหน็จณรงค
  จังหวัดชัยภูมิ     ชัยภูมิ 
  

    สังกัดองค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ     พิจารณา 
  

ขอรับรองถูกต�อง 

(นางสาวจริยา  ศิริพันธ
) 
ปลัดองค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ 

 
 
 
 



บัญชีแสดงรายละเอียดขอความเห็นชอบคณะกรรมการ ก.จ.จ.ชัยภูมิ 

ครั้งที ่8 / 2558 วันที่   27  มิถุนายน  2559 

เรื่อง ข�าราชการครู สังกัดองค�การบรหิารส�วนจังหวัดชัยภมูิลาออกจากราชการ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง/สังกัด เหตุผลที่ลาออก ลาออกตั้งแต�วันที่ 

มติ มติ 

อนุ ก. ก.จ.จ. 

  ชัยภูม ิ

1 นาวสาวจีรนันท
    ครุธาโรจน
 ตําแหน�งครูผู�ช�วย สอบบรรจุเป̂นข�าราชการครู 10 มิถุนายน 2559 ให�นําเสนอ  เห็นชอบ 

  บรรจุ 17 มีนาคม  2559 ตําแหน�งเลขที่ 35181-2(ถ) สังกัดคณะกรรมการข�าราชการกรุงเทพมหานคร   ก.จ.จ.ชัยภูมิ   

    โรงเรียนห�วยต�อนพิทยาคม     พิจารณา   

    อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ         

    สังกัดองค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ         
 

ขอรับรองถูกต�อง 

(นางสาวจริยา  ศิริพันธ
) 

ปลัดองค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ 



บัญชีรายละเอียดแนบท�ายขอความเห็นชอบคณะกรรมการ ก.จ.จ.ชัยภูมิ  ครั้งที่  8 / 2559   วันที่  27  มิถุนายน พ.ศ. 2559 

เรื่อง บรรจุและแต�งตั้งผู�สอบแข�งขันได�เข�ารับราชการเปMนข�าราชการครู  ตําแหน�งครูผู�ช�วย สังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ 

  ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขาวิชาเอก สอบแข�งขันได� ตําแหน�งและส�วนราชการที่บรรจุ ทั้งนี้ ความเห็น มติ 

ที่ (วัน เดือน ปQ เกิด) สถานศึกษา/ภูมิลําเนา 
ตามประกาศ อบจ.

ชัยภูมิ ตําแหน�ง/วิชาเอก ตําแหน�ง  เงินเดือน  ตั้งแต� คณะ ก.จ.จ. 

      /ลําดับที่ /สังกัด เลขที่   วันที่ อนุ ก. ชัยภูมิ 

วิชาเอกคอมพิวเตอร�  จํานวน 1 อัตรา  

1 นางสาวณฤชล  กาญจนเตมีย
 ศึกษาศาสตรบัณฑิต/สารสนเทศศาสตร
 ประกาศ อบจ.ชัยภูมิ ครูผู�ช�วย/คอมพิวเตอร
/ 21711-2(ถ)  15,800.-   1 ก.ค.59 เห็นชอบ  เห็นชอบ 

  ( 9  กุมภาพันธ
  2530) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ ลว. 15 ธันวาคม 2558 ร.ร.ภูแลนคาวิทยายน       นําเรื่อง   

  1 4099 00315 94 9 ประกาศนียบัตรบัณฑิต/วิชาชีพครู/ ลําดับที่ 13 สังกัด อบจ.ชัยภูมิ       เข�า ก.จ.จ.   

    มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร
น           ชัยภูมิ   

    /จ.ขอนแก�น           พิจารณา   

วิชาเอกวิทยาศาสตร� จํานวน 1 อัตรา 

2 นางสาวกนิษฐา  ภูดวงจิตร ครุศาสตรบัณฑิต/วิทยาศาสตร
/ ประกาศ อบจ.ชัยภูมิ ครูผู�ช�วย/วิทยาศาสตร
/ 255733-2(ถ) 15800.-  1 ก.ค.59 เห็นชอบ  เห็นชอบ 

  (10 กุมภาพันธ
 2533) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลว. 15 ธันวาคม 2558 ร.ร.เพชรวิทยาคาร       นําเรื่อง   

  1 4607 00147 96 3 จ.กาฬสินธุ
 ลําดับที่ 3 สังกัด อบจ.ชัยภูมิ       เข�า ก.จ.จ.   

                ชัยภูมิ   
 
               พิจารณา   

ขอรับรองถูกต�อง 

(นางสาวจริยา  ศิริพันธ
) 
ปลัดองค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูม ิ

เอกสาร  5.5 



เอกสาร  5.6 
บัญชีรายละเอียดขอความเห็นชอบ ก.จ.จ.ชัยภูมิ   ในการประชุมครั้งที่   8/2559  วันที่  27  มิถุนายน   2559 

เรื่อง    ขอความเห็นชอบให�บุคลากรสังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิลาออกจากราชการ   
 
 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง 
ค�าตอบแทน/
ค�าครองชีพ 

สาเหตุที่ลาออก 
นายก อบจ.ชัยภูม ิ

อนุญาตให�ลาออกตั้งแต� 
มติ ก.จ.จ. 

ชัยภูมิ 
1. นายมงคลกรณ
  กาฬป<กษิณ                                                                                                     ผู�ช�วยเจ�าหน�าที่ธุรการ 

กองการเจ�าหน�าที ่
อบจ.ชัยภูม ิ

9,400.- / 

2,000.- 

รับการแต�งตั้งตําแหน�งผู�ช�วย

เจ�าพนักงานธุรการ   สังกัด 
กองการเจ�าหน�าที่ อบจ.ชัยภูม ิ

1  มิถุนายน  2559 เหน็ชอบ 

 
ขอรับรองถูกต�อง 

  
(นางสาวจริยา   ศิริพันธ
) 

ปลัดองค
การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูม ิ

 



 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


