
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ (ก.จ.จ.ชยัภูมิ) 

ประจําเดือนกนัยายน  ๒๕๖๑  ครั้งที่  10/๒๕6๑  
วันที่  21  กันยายน  ๒๕6๑   

ณ  ห้องประชมุมอหินขาว องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชัน้ ๒ 
ผู้มาประชุม 
 1.  นายสานิตย์  หาญรบ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  
 2.  นางสาวอ้อยใจ  คําบุญเรือง จ่าจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติราชการแทน ปลัดจงัหวัดชัยภูมิ 
 3.  นายบุญช่วย  ผ่านอ้น ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสาํนักงานจังหวัดชัยภูมิ  

 4.  นายวรเทพ  เด่นวงษ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
   ปฏิบัติราชการแทน นายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 5.  นายอภิสิทธ์ิ  เวียนวิเศษ ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
 6.  นายพิชิต  คิดบรรจง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 7.  นายสุชาติ  สบาย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 8.  นายวิจิตร  ทนโนนแดง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 9.  นายปัญญา  เพียพิมเพ่ิม ผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
          ๑0. นางสาวจริยา  ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
 11. นางมลิวรรณ  ประจันนวล นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติราชการแทน 
  ผู้อํานวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
  ส่วนท้องถิ่น   
 12. นางสาวณัฎฐ  ซ้ายจันทึก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร รักษาราชการแทน 
  ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
ผู้ไม่มาประชุม 
            1.  นายสมเกยีรติ  ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รักษาราชการแทน  
                                               ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (ติดราชการ)  
 2.  นายสง่า  พัฒนชีวะพูล ผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดภารกิจ) 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 1.  นายผดุงศกัด์ิ  แสงเพชร                ผูอํ้านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 2.  นายสมโภชน์  โชติประยูร              หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
 3.  นางสุภาวดี  มังสา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 4.  นางสาวมยุรี  จันทาเทพ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 5.  นางสาวสุชีรา  ชาติชนะ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 6.  นางสาวชัญญาภัค  เผ่าชัย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 7.  นายสุวัฒนชัย  สองศร ี นิติกรปฏิบัติการ 
 8.  นางสาวพิราพร  ศรีบุญโฮม นิติกรปฏิบัติการ 
 9.  นางพันทิวา  ประยูรสิงห ์ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 10.  นางภัทราภรณ์  สีทับ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 11.  นางสาวนาฏอนงค์  ราวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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ผู้ช่วยเลขานุการ  ด้วยประธานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ชัยภูมิ เป็นประธานในที่ประชุม แต่เน่ืองจาก นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร          
ติดราชการ  ดังน้ัน ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๒ 
ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการคนหน่ึง ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  

มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือก  นายพิชิต  คิดบรรจง  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ 
ใน ก.จ.จ.ชัยภูมิ เป็นประธานในที่ประชุม 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

ประธาน        กระผมนายพิชิต  คิดบรรจง ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ที่ได้
คัดเลือกให้ทําหน้าที่ประธานในวันน้ี ผมขอเรียนว่า นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ติดราชการ นายศักด์ิสิทธ์ิ  สกุลลิขเรศสีมา ได้
มอบหมายให้ นางสาวอ้อยใจ  คําบุญเรือง จ่าจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติราชการแทน 
นายณัฐพล  ธานีรัตน์ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ นายบุญช่วย  
ผ่านอ้น ผู ้อํานวยการกลุ ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติราชการแทน  
นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ 
นายวรเทพ  เด่นวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติราชการแทน 
และนายสมศักด์ิ  ชมเส็ง ผู้อํานวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ได้มอบหมายให้ นางมลิวรรณ  ประจันนวล ปฏิบัติราชการแทน
ขณะนี้คณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

-ทีป่ระชุมรบัทราบ- 

ระเบยีบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ ครัง้ทีแ่ล้ว 
ผู้ช่วยเลขานุการ      ตามท่ี ก.จ.จ.ชัยภูมิ ได้ประชุมประจําเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 9/2561   

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ไปแล้วน้ัน ฝ่ายเลขานุการ ก.จ.จ.ชัยภูมิ ได้จัดทํา 
รายงานการประชุมครั้งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มีจํานวนทั้งหมด 43 หน้า 
รวมภาคผนวก และได้แจกจ่ายให้คณะกรรมการฯ ทุกท่าน ได้อ่านล่วงหน้าแล้ว 
มีท่านผู้ใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่  

มตทิีป่ระชุม   รบัรองรายงานการประชุม 

ระเบยีบวาระที่  ๓  เรื่อง  สบืเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ล้ว 
 รายงานวาระสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังที่  9/2561  วันที่  27 
สิงหาคม 2561  

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  แจ้งเพ่ือทราบ  จํานวน 4 วาระ ดังน้ี 
 4.1  รับทราบประชาสัมพันธ์มติการประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ ประจําเดือน
กรกฎาคม ครั้งที่  7/2561 เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม 2561 และครั้งที่  
8/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
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 4.2  รับทราบรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการ
บริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่ 8/256๑ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 256๑ 
 4.3  รับทราบรายงานตําแหน่งผู้บริหารสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิว่าง 
 4.4  รับทราบคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพ่ือโปรดพิจารณาที่ผ่านความเห็นชอบจาก ก.จ.จ.ชัยภูมิ จํานวน  14  วาระ  ดังน้ี   
 5.1  เห็นชอบแต่งต้ังผู้ผ่านการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยให้ดํารงตําแหน่งครู จํานวน 1 ราย 
ดําเนินการออกคําสั่งเรียบร้อยแล้ว 
 5.2  เห็นชอบแต่งต้ังข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ที่ผ่านการประเมินเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชํานาญการ
พิเศษ จํานวน 3 ราย ดําเนินการออกคําสั่งเรียบร้อยแล้ว  
 5.3  เห็นชอบให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ลาออกจากราชการ จํานวน 1 ราย ดําเนินการออกคําสั่งเรียบร้อยแล้ว  
 5.4  เห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ ก.จ. กําหนด จํานวน 1 เรื่อง ประธาน 
ก.จ.จ.ชัยภูมิ ได้ลงนามในประกาศเรียบร้อยแล้ว  
 5.5  เห็นชอบเลื่อนและแต่งต้ังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์ ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน จํานวน 1 ราย ดําเนินการออก
คําสั่งเรียบร้อยแล้ว  
 5.6  เห็นชอบเลื่อนและแต่งต้ังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งที่ กําหนดเป็นตําแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ จํานวน 3 ราย 
ดําเนินการออกคําสั่งเรียบร้อยแล้ว  
 5.7  เห็นชอบให้พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ลาออก จํานวน 1 ราย ดําเนินการออกคําสั่งเรียบร้อยแล้ว  
 5.8  การปรับตําแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป เป็นตําแหน่งพนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ ประเภท ผู้มีทักษะ จํานวน 1 ราย มติที่ประชุมเห็นชอบให้นํากลับไป
ทบทวนเอกสารประกอบวาระใหม่ให้ครบถ้วน และได้นําเสนอที่ประชุมในครั้งน้ี 
 5.9  เห็นชอบรับโอนข้าราชการครูสังกัดส่วนราชการอ่ืนมาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 3 ราย อยู่ระหว่างประสานวันตัดโอน  
 5.10  เห็นชอบบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 1 ราย ดําเนินการออกคําสั่งเรียบร้อยแล้ว  
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 5.11  พิจารณาการขอแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 1 ราย มติที่ประชุม ไม่เป็นเอกฉันท์ โดยมีผู้ให้
ความเห็นชอบบรรจุพนักงานจ้างรายดังกล่าว 9 เสียง ไม่เห็นชอบ 3 เสียง 
ได้ออกคําสั่งแต่งต้ังเรียบร้อยแล้ว  
 5.12  รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. .... ได้สรุปรายงานและนําส่งแบบสอบถามความคิดเห็นรายงานให้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบเรียบร้อยแล้ว  
 5.13  เห็นชอบดําเนินการสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหน่งผู้บริหาร
ที่ว่าง อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 5.14  เห็นชอบรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพ่ือบรรจุแต่งต้ังใน
ตําแหน่งนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ จํานวน 2 ราย ดําเนินการออกคําสั่ง
เรียบร้อยแล้ว  

  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

   -ที่ประชุมรับทราบ- 

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่อง  เพื่อโปรดทราบ มี 6 เรื่อง 
วาระที่  4.1 เรื่อง  ประชาสัมพันธ์มติการประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ  

ผู้ช่วยเลขานุการ  ตามท่ีคณะกรรมการ ก.จ.จ.ชัยภูมิ ได้ประชุมคร้ังที่ 9/2561  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561  แล้วน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ส่ง
มติ ก.จ.จ.ชัยภูมิ ครั้งดังกล่าว ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
สํานักปลัดฯ เพ่ือประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ www.chpao.org  เรียบร้อยแล้ว    

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  -ทีป่ระชุมรบัทราบ- 

วาระที่ 4.2  เรื่อง  รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการ 
                            หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9/256๑ เม่ือวันที่ 14 กันยายน 2561       

ผู้ช่วยเลขานุการ   ตามท่ีคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการ
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 
14 กันยายน 2561 ไปแล้วน้ัน ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการ
บริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้จัดทํารายงานผลการประชุมครั้งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มีวาระเพ่ือโปรด
พิจารณาทั้งหมด  3  วาระ ซึ่งจะได้นําเสนอในวาระถัดไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 -ทีป่ระชุมรบัทราบ- 
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วาระที่ 4.3  เรื่อง  รายงานการขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อ 
กําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสําหรับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การ         
บริหารส่วนจังหวัดเป็นกรณีพิเศษประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผู้ช่วยเลขานุการ  ด้วยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี สําหรับข้าราชการ ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 20 
เมษายน 2558 กําหนดไว้ในข้อ 1.1 (4) ในกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งใดไม่ประสงค์จะขอรับการประเมินหรือมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ที่ไม่อาจ
ขอรับการประเมินได้ให้แจ้งเหตุผลและความจําเป็นดังกล่าว ให้คณะกรรมการ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบด้วย 

 ข้อเท็จจริง 
 กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ. 2561 กับกองแผนและงบประมาณแล้ว พบว่ารายจ่ายเพื่อการพัฒนาของ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ดังน้ี 
 

 วิธีคํานวณ  =  งบลงทุน x 100 
                                                        งบประมาณรายจ่าย 

                                          =  158,549,300 x 100 
                                                            1,163,000,000 
                                                    = 13.64 % 

 เน่ืองด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ประกาศใช้ข้อบัญญัติตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 
ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 ซึ่งล่วงเลยระยะเวลาที่กําหนดไว้ในประกาศ ก.จ.จ.
ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์เง่ือนไขและวีธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 20 เมษายน 2558 
ข้อ 1.3 ขั้นตอนและวิธีการประเมิน (1) ข้อ 1) ใหม่ ประกอบกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไม่ได้ต้ังงบประมาณเก่ียวกับการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณปี พ.ศ.2561 ดังน้ัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิจึงมิได้ขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการเพื่อกําหนด ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสําหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรณีพิเศษ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

 จึงนําเสนอที่ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ เพ่ือโปรดทราบ 

 -ทีป่ระชุมรบัทราบ- 
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วาระที ่4.4  เรื่อง  รายงานประกาศคณะกรรมการขา้ราชการและพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน เรื่อง มาตรฐานทั่วไป 
                        เกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแขง่ขนั (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2561   

ผู้ช่วยเลขานุการ     ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) 
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 
ได้มีมติให้ออกประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
สอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

    สํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งว่าประธาน ก.จ.  ก.ท. และ 
ก.อบต. ได้ลงนามในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และตามคําสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 8/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 
ข้อ 5 กําหนดให้มาตรฐานทั่วไปท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดขึ้น ดําเนินการ
ให้เป็นไปตามคําสั่งนี้ให้มีผลใช้บังคับโดยตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ไม่รวมกรุงเทพมหานคร 

 จึงนําเรียนที่ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ เพ่ือโปรดทราบ 

 -ทีป่ระชุมรบัทราบ- 

วาระที่ 4.5  เรื่อง  รายงานข้าราชการองค์การบรหิารสว่นจังหวัด ซ่ึงมีผลการทดลองปฏบิตัหินา้ที่ราชการ  
                        ไม่ต่ํากว่ามาตรฐานทีก่ําหนดรบัราชการตอ่ไป 

ผู้ช่วยเลขานุการ   ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้มีคําสั่งที่ 172/2561 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การบรรจุและแต่งต้ังบุคคลท่ีสอบแข่งขันได้
บรรจุเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 7 ราย ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป นั้น 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ทําการประเมินการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของข้าราชการ รวม 6 ราย ซึ่งข้าราชการทั้ง 6 ราย ได้ผ่านการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีผลการประเมินไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60  
ดังน้ี 
 1. นางสาวปริศรา  ใจอดทน  ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
เลขที่ตําแหน่ง 10-1-02-4101-009  สังกัดฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน กองกิจการสภาฯ 
 2. นายพีรพล  พันธ์อ้ัว  ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่
ตําแหน่ง 10-1-18-4101-031 สังกัดฝ่ายพัฒนาสังคม กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   3. นางสาวสายชล  อภัยนอก  ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติงาน เลขที่ตําแหน่ง 10-1-18-4801-002  สังกัดฝ่ายส่งเสริมอาชีพ 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 4. นายทินกร  แก้วพิทูลย์  ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน เลขที่
ตําแหน่ง 10-1-05-4701-015  สังกัดฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง  กองช่าง 
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 5. นางสาวบุษยมาศ  สาริกา  ตําแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว
ปฏิบัติการ เลขที่ตําแหน่ง 10-1-01-3302-001 สังกัดฝ่ายประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว สํานักปลัดฯ 
 6. นายพนม  ผ่องขํา  ตําแหน่งนักผังเมืองปฏิบัติการ เลขที่ตําแหน่ง 
10-1-05-3703-001 สังกัดฝ่ายผังเมืองและสิ่งแวดล้อม กองช่าง 
 สําหรับข้าราชการ รายนางสาวสุรางคนา  บุตรจ้อม อยู่ระหว่างลา
คลอดบุตร เมื่อครบกําหนดการลาแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จักได้ทํา
การประเมินเฉพาะรายอีกครั้ง และจะนํารายงานต่อ ก.จ.จ.ชัยภูมิทราบ ในคราว
ถัดไป 

    จึงนําเรียนที่ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ เพ่ือโปรดทราบ 

 -ทีป่ระชุมรบัทราบ- 

วาระที่ 4.6  เรื่อง  พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิพ้นจากตําแหน่ง   

ผู้ช่วยเลขานุการ    ด้วยมีพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ครบกําหนดสัญญาจ้างประกอบกับมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ทําให้ต้องพ้นจาก
การเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ จํานวน 3 ราย  ดังน้ี 
 1. นายสําเร็จ  ฤทธ์ิกําลัง  ตําแหน่งคนงาน  สังกัดกองช่าง (เกิดวันที่ 
10 สิงหาคม 2501) พ้นจากตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 
 2. นายคณิต  พลจันทึก  ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์  สังกัดโรงเรียน
หนองขามวิทยา อ.แก้งคร้อ (เกิดวันที่ 10 สิงหาคม 2501)  พ้นจากตําแหน่ง
ต้ังแต่วันที่  10 สิงหาคม 2561 
 3.  นายรําวง  หินคํา  ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์  สังกัดโรงเรียน
กวางโจนศึกษา อ.ภูเขียว (เกิดวันที่ 17 กันยายน 2501)  พ้นจากตําแหน่ง
ต้ังแต่วันที่ 17 กันยายน  2561 

    จึงนําเรียนที่ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ เพ่ือโปรดทราบ 

 -ทีป่ระชุมรบัทราบ- 

ระเบยีบวาระที่  5  เรื่อง  เพื่อโปรดพิจารณา  มี  15  เรื่อง 
วาระที่ 5.1  เรื่อง  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ผา่นการประเมินเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้ม 
                        สําหรบัผูด้ํารงตาํแหนง่ครผูู้ช่วยใหด้าํรงตําแหน่งครู จํานวน  2  ราย 

ผู้ช่วยเลขานุการ    ด้วยมีข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสําหรับ
ผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครู จํานวน 2 ราย ดังน้ี  

   1. นายธนากร  โพธ์ิจิต  ตําแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม 
อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ โดยมีผลการประเมินครั้งที่ 1-4 ในแต่ละครั้งเกินกว่าร้อยละ 50 
และคร้ังที่ 5-8 ในแต่ละคร้ัง เกินกว่าร้อยละ 60  ผ่านการประเมิน 
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   2. นายภีชภัช  อ่วมเกิด  ตําแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โดยมีผลการประเมินครั้งที่ 1-4 ในแต่ละคร้ังเกินกว่า
ร้อยละ 50 และคร้ังที่ 5-8 ในแต่ละคร้ัง เกินกว่าร้อยละ 60  ผ่านการประเมิน 

   ข้อเท็จจรงิ 
 คณะอน ุ ก . ครู ในการประช ุมครั ้งที ่ 9/256๑  เมื ่อว ันที ่ 14 
กันยายน 256๑ ได้ตรวจสอบ เอกสารที่เก่ียวข้องแล้ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
เป็นไปตามข้อระเบียบกฎหมาย จึงให้นําเสนอต่อ ก.จ.จ.ชัยภูมิ พิจารณาเพื่อขอ
ความเห็นชอบ  

  เสนอทีป่ระชุม 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงนําเสนอที่
ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งต้ังผู้ผ่านการประเมินเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สําหรับผู้ ดํารงตําแหน่งครูผู้ ช่วย ให้ดํารง
ตําแหน่งครู ทั้ง 2 รายดังกล่าว  

  จึงเสนอที่ประชุม ก.จ.จ. ชัยภูมิ เพ่ือโปรดพิจารณา  

นายวิจิตร  ทนโนนแดง   ในการประเมินครั้งน้ีมีข้าราชการครูที่บรรจุพร้อมกันอีกไหม ที่รอ
ประเมินอยู่โรงเรียนเท่าไหร่ ที่บรรจุพร้อมๆ กัน 

ผู้ช่วยเลขานุการ   ในส่วนข้าราชการที่บรรจุใหม่ เราเรียกบรรจุกันคนละคร้ัง แล้วแต่ละราย 
เราจะเริ่มต้นนับต้ังแต่วันที่บรรจุ นับไป 2 ปี เพราะฉะน้ันการครบประเมินจะไม่
พร้อมกัน และวันที่ครบการประเมิน ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับผู้อํานวยการโรงเรียนที่จะทํา
การประเมินให้แล้วเสร็จ และส่งรายงานผลมายังกองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือเสนอ
นายกพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนําเข้า ก. ใครส่งมาก่อนจะดําเนินการก่อน 
โดยไม่รอกัน ไม่เช่นน้ันจะเกิดความล่าช้า 

นายวิจิตร  ทนโนนแดง  เรามีการกําหนดห้วงเวลา ให้ส่งแบบประเมินไหม 

ผู้ช่วยเลขานุการ   ไม่มีค่ะ ในส่วนของฝ่ายเลขานุการก็จะแจ้งไปยังส่วนราชการต่างๆ ว่า 
กรณีจะนําวาระการประชุมเข้าบรรจุในวาระ ต้องส่งเอกสารภายในวันที่ 10 ของ
เดือนน้ันๆ ถ้าส่งหลังจากน้ี ก็ต้องนําเข้าวาระในเดือนถัดไป สาเหตุที่ต้องส่ง
เอกสารภายในวันที่ 10 เพราะต้องนําเข้า อนุ ก. ครู ก่อน และต้องขออนุญาต
ท่านประธาน ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือขออนุมัตินําเข้าวาระประชุม ก.จ.จ. 
อีกคร้ัง ต้องเตรียมวาระล่วงหน้าค่ะ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

วาระที่ 5.2 เรื่อง  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการครู สังกดัองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู ที่ผา่น 
                       การประเมิน เพือ่ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหสู้งขึ้นระดบัชาํนาญการ จํานวน 17 ราย 

ผู้ช่วยเลขานุการ   ด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แจ้งผลการประเมินข้าราชการ
ครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ย่ืนขอรับการประเมินเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ให้สูงขึ้น ระดับชํานาญการ (รอบเดือน เมษายน 2561) จํานวน 17 ราย ดังน้ี 
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ท่ี ชื่อ-สกุล 
 

ตําแหน่ง 
 

โรงเรียน มีผลต้ังแต่วันท่ี 
ให้มี 

วิทยฐานะ 

วัน/เดือน/ปี  
ใบประกอบวิชาชีพ 

หมดอายุ 
1 นางสุภาสินีย์  พิพรรธน์วรกุล ครู เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 

อ.เกษตรสมบูรณ์ 
1 พ.ค. 2561 ชํานาญการ 

 
4 มิ.ย. 2563 

2 นางจิตรลดา  เชยชม ครู เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 
อ.เกษตรสมบูรณ์ 

1 พ.ค. 2561 ชํานาญการ 1 มิ.ย. 2564 

3 นางพัชรา  ภูมิประภาส ครู เนินสง่าวิทยา 
อ.เนินสง่า 

1 พ.ค. 2561 ชํานาญการ 30 ส.ค. 2563 

4 นางอุไร  อัปมาโน ครู โนนกอกวิทยา 
อ.เกษตรสมบูรณ์ 

1 พ.ค. 2561 ชํานาญการ 4 เม.ย. 2563 

5 นางสาวภาวิณี  ดวงศักด์ิดี ครู โนนกอกวิทยา 
อ.เกษตรสมบูรณ์ 

1 พ.ค. 2561 ชํานาญการ 23 มี.ค. 2563 

6 นางสาวกมลวรรณ  ผลธุระ ครู บ้านเป้าวิทยา 
อ.เกษตรสมบูรณ์ 

1 พ.ค. 2561 ชํานาญการ 26 ก.ค. 2564 

7 นางสาวนุจนาจ  ขุนาพรม ครู บ้านเป้าวิทยา 
อ.เกษตรสมบูรณ์ 

1 พ.ค. 2561 ชํานาญการ 27 มิ.ย. 2563 

8 นายพรณที  กันคําแหง ครู เพชรวิทยาคาร 
อ.ภูเขียว 

1 พ.ค. 2561 ชํานาญการ 18 ก.พ. 2564 

9 นางกัญญาพัชร  ปัดสา ครู มัธยมชัยมงคลรังงาม 
อ.เนินสง่า 

1 พ.ค. 2561 ชํานาญการ 6 เม.ย. 2563 

10 นายวาทิน  อุดมทรัพย์ ครู มัธยมบ้านแก้งวิทยา 
อ.แก้งคร้อ 

1 พ.ค. 2561 ชํานาญการ 29 เม.ย. 2563 

11 นางสาวศศิธร  ลุนศิลา ครู มัธยมหนองศาลา 
อ.แก้งคร้อ 

1 พ.ค. 2561 ชํานาญการ 4 เม.ย. 2563 

12 นางสาววรรณภา  อัคฆศรี ครู ลุ่มลําชีนิรมิตวิทยา 
อ.บ้านเขว้า 

1 พ.ค. 2561 ชํานาญการ 31 ส.ค. 2563 

13 นายอนุวัฒน์  ม่ังคั่ง ครู สระพังวิทยาคม 
อ.บ้านแท่น 

1 พ.ค. 2561 ชํานาญการ 7 พ.ค. 2564 

14 นางสาวศิวารยา  ชัยนรินทร์ ครู สระพังวิทยาคม 
อ.บ้านแท่น 

1 พ.ค. 2561 ชํานาญการ 5 ธ.ค. 2563 

15 นายประหยัด  ชํานาญ ครู หนองขามวิทยา 
อ.แก้งคร้อ 

1 พ.ค. 2561 ชํานาญการ 31 ส.ค. 2563 

16 นายขวัญชัย  ยุทธแสน ครู หนองขามวิทยา 
อ.แก้งคร้อ 

1 พ.ค. 2561 ชํานาญการ 3 เม.ย. 2563 

17 นางสาวเนาวรัตน์  แก้วพวง ครู ห้วยยางวิทยาคม 
อ.คอนสาร 

1 พ.ค. 2561 ชํานาญการ 16 ก.ค. 2563 
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 ข้อเท็จจริง 
 คณะอน ุ ก . ครู ในการประช ุมครั ้งที ่ 9/256๑  เมื ่อว ันที ่ 14 
กันยายน 256๑ ได้ตรวจสอบเอกสาร ใบรับรองการผ่านหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ของข้าราชการแล้ว 
เป็นผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ระดับชํานาญการ 
พร้อมทั้งได้ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข้องแล้ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เป็นไปตาม
ข้อระเบียบกฎหมาย จึงให้นําเสนอต่อ ก.จ.จ.ชัยภูมิ เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ   

 เสนอที่ประชุม 
 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง 
จึงนําเสนอที่ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งต้ังข้าราชการครู
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ผ่านการประเมินผลงาน เพ่ือให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ระดับชํานาญการ จํานวน 17 ราย  

  จึงเสนอที่ประชุม ก.จ.จ. ชัยภูมิ เพ่ือโปรดพิจารณา 
มตทิีป่ระชุม   เหน็ชอบ 

วาระที่ 5.3 เรื่อง  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการครู สังกดัองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู ที่ผา่น 
                       การประเมินเพื่อให้มีหรอืเลื่อนวิทยฐานะใหสู้งขึน้ระดบัชาํนาญการพเิศษ จํานวน 12 ราย 

ผู้ช่วยเลขานุการ   ด้วยสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา ที่ย่ืนขอรับการประเมินเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
ระดับชํานาญการพิเศษ (กรณีปรับปรุงเดือนตุลาคม 2559) จํานวน 12 ราย ดังน้ี 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่ง/ 

วิทยฐานะเดิม 
โรงเรียน มีผลต้ังแต่วันท่ี ให้มีวิทยฐานะ 

วัน/เดือน/ปี  
ใบผ่านการพัฒนา 

หมดอายุ 
1 นางธิติมา  จันทรแสน ครูชํานาญการ กุดน้ําใสพิทยาคม 

อ.จัตุรัส 
1 พ.ค. 2561 ชํานาญการพิเศษ 

 
8 ก.พ. 2564 

2 นายชนธีร์  แก่นจักร ครูชํานาญการ โนนกอกวิทยา 
อ.เกษตรสมบูรณ์ 

1 พ.ค. 2561 ชํานาญการพิเศษ 
 

26 ก.ค. 2564 

3 นายพิเดช  ระภักดี ครูชํานาญการ โนนกอกวิทยา 
อ.เกษตรสมบูรณ์ 

1 พ.ค. 2561 ชํานาญการพิเศษ 
 

8 ก.พ. 2564 

4 นางกัลยกร  ศรีหะพล ครูชํานาญการ บ้านเดื่อวิทยาคม 
อ.เกษตรสมบูรณ์ 

1 พ.ค. 2561 ชํานาญการพิเศษ 
 

7 มี.ค. 2564 

5 นางอรวรรณ  ระวิโรจน์ ครูชํานาญการ บ้านเดื่อวิทยาคม 
อ.เกษตรสมบูรณ์ 

1 พ.ค. 2561 ชํานาญการพิเศษ 
 

18 พ.ค. 2562 

6 นางภัทรลดา  สายอาภรณ์ ครูชํานาญการ บําเหน็จณรงค์วิทยาคม 
อ.บําเหน็จณรงค ์

1 พ.ค. 2561 ชํานาญการพิเศษ 
 

26 ก.ค. 2564 
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ท่ี 

 
ชื่อ-สกุล 

ตําแหน่ง/ 
วิทยฐานะเดิม 

 
โรงเรียน 

 
มีผลต้ังแต่วันท่ี 

 
ให้มีวิทยฐานะ 

วัน/เดือน/ปี 
ใบผ่านการพัฒนา 

หมดอายุ 
7 นางสาวสุณี  ปลอดภัย ครูชํานาญการ โป่งนกประชาสามัคคี 

อ.เทพสถิต 
1 พ.ค. 2561 ชํานาญการพิเศษ 

 
4 ก.ค. 2564 

8 นายจารึก  บํารุงหมู่ ครูชํานาญการ เพชรวิทยาคาร 
อ.ภูเขียว 

1 พ.ค. 2561 ชํานาญการพิเศษ 
 

4 ก.ค. 2564 

9 นายธวัชชัย  พิมัยรัมย์ ครูชํานาญการ เพชรวิทยาคาร 
อ.ภูเขียว 

1 พ.ค. 2561 ชํานาญการพิเศษ 
 

4 ก.ค. 2564 

10 นางสาวสุภาพร  ใสชาติ ครูชํานาญการ เพชรวิทยาคาร 
อ.ภูเขียว 

1 พ.ค. 2561 ชํานาญการพิเศษ 
 

23 มิ.ย. 2565 

11 นายฐิติศักด์ิ  วรรณพงษ์ ครูชํานาญการ สตรีชัยภูมิ 2 
อ.เมืองชัยภูมิ 

1 พ.ค. 2561 ชํานาญการพิเศษ 
 

27 มิ.ย. 2564 

12 นางกานต์พิชชา  งามชัด ครูชํานาญการ ห้วยยางวิทยาคม 
อ.คอนสาร 

1 พ.ค. 2561 ชํานาญการพิเศษ 
 

26 ก.ค. 2564 

 ข้อเท็จจริง 
 คณะอน ุ ก . ครู ในการประช ุมครั ้งที ่ 9/256๑  เมื ่อว ันที ่ 14 
กันยายน 256๑ ได้ตรวจสอบเอกสาร ใบรับรองการผ่านหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ของข้าราชการแล้ว 
เป็นผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ระดับชํานาญการพิเศษ 
และใบรับรองยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งได้ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข้องแล้วถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์เป็นไปตามข้อระเบียบกฎหมาย จึงให้นําเสนอต่อ ก.จ.จ.ชัยภูมิ 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

 เสนอที่ประชุม 
 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง 
จึงนําเสนอที่ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งต้ังข้าราชการครู
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ผ่านการประเมินผลงาน เพ่ือให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 12 ราย  

  จึงเสนอที่ประชุม ก.จ.จ. ชัยภูมิ เพ่ือโปรดพิจารณา 

นายสานิตย์  หาญรบ   เป็นไปตามมติ ก.กลาง ใช่ไหมครับ ก.กลาง ให้ผ่านมาแล้ว 

ผู้ช่วยเลขานุการ     ใช่ค่ะ ก.กลางเป็นผู้ประเมิน แต่ระดับชํานาญการจะประเมินอยู่ที่ อบจ.
ชัยภูมิ ส่วนระดับชํานาญการพิเศษ จะต้องส่งไปท่ี ก.กลาง และก็จะมีคณาจารย์
จากมหาวิทยาลัยทําการประเมิน 

มตทิีป่ระชุม    เหน็ชอบ 

วาระที่ 5.4  เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้โอนข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไปรับราชการ                   
                      สังกัดส่วนราชการอ่ืน จํานวน 2 ราย 

ผู้ช่วยเลขานุการ    ด้วยมีข้าราชการครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขอโอนไป
รับราชการสังกัดส่วนราชการอ่ืน จํานวน 2  ราย ดังน้ี 
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 1. นางสาวศิวารยา  ชัยนรินทร์ ตําแหน่งครู วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 
เลขที่ตําแหน่ง 25829-2(ถ) โรงเรียนสระพังวิทยาคม อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 
ขอโอนไป โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 
ตําแหน่งเลขที่ 11810-2 สังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ และ ก.ท.จ.จังหวัดชัยภูมิ 
ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 28 สิงหาคม 2561 มีมติเห็นชอบรับโอน 
 2. นางปัทมาวดี  ทองยศ  ตําแหน่งครู วิชาเอกภาษาไทย เลขที่
ตําแหน่ง 25817-2(ถ) โรงเรียนสระพังวิทยาคม ต.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ ขอโอนไป
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ตําแหน่งเลขที่ 
21576-2(ถ) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ ก.จ.จ.จังหวัด
ขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 21 สิงหาคม 2561 มีมติ
เห็นชอบรับโอน 

  ข้อเท็จจรงิ 
            คณะอนุ ก. ครู ในการประชุมครั้งที ่9/๒๕๖๑ วันที่ ๑4 กันยายน ๒๕๖๑ 
ได้พิจารณาเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไข ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย จึงให้นําเสนอ ก.จ.จ.ชัยภูมิ เพ่ือให้ความ
เห็นชอบ 

  เสนอทีป่ระชุม 
 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง 
จึงนําเสนอที่ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอโอนของ
ข้าราชการครู ทั้ง 2 รายดังกล่าว  

 จึงเสนอที่ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ เพ่ือโปรดพิจารณา 

นายวิจิตร  ทนโนนแดง  โรงเรียนเดียวขอย้ายออก แล้วขาดครูไหม แล้วต้นสังกัดจะมีปัญหา
อะไรไหม หรือผ่านการพิจารณามาอย่างดีแล้ว 

ผู้ช่วยเลขานุการ  ในส่วนการยื่นคําร้องขอโอนย้าย ทาง อบจ.ชัยภูมิ จะกําหนดเกณฑ์ไว้ 
ก็คือสามารถย่ืนได้ภายในวันที่ 1-15 สิงหาคม ของทุกปี ย่ืนได้รอบเดียว และ
กําหนดไว้ที่โควตาร้อยละ 15 ของโรงเรียนน้ันๆ ฉะน้ัน โรงเรียนสระพังวิทยาคม
มีครู 36 คน เมื่อคํานวณเป็นร้อยละ 15 แล้ว ครู 2 คนน้ี ก็จะผ่านโควตาในการ
คัดเลือกของคณะกรรมการ จึงจะทําหนังสือไปสอบถามตําแหน่งว่างปลายทาง 
เมื่อปลายทางตอบกลับมาแล้ว ก็จะดําเนินการไปตามข้ันตอน 

มตทิีป่ระชุม   เหน็ชอบ 
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วาระที่ 5.5  เรื่อง  ขอความเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  
                         ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ ก.จ. กําหนด จํานวน 1 เรื่อง 

ผู้ช่วยเลขานุการ   ด้วย สํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งว่าคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต.) ในการประชุมครั้ง
ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ได้มีมติให้ออกประกาศ เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งต้ังข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นตําแหน่งประเภทท่ัวไป และประเภทวิชาการให้ดํารงตําแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 

 ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) 
ดําเนินการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ ก.กลาง กําหนด  

  ข้อเท็จจรงิ 
 ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทําร่างประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ (ก.จ.จ.ชัยภูมิ) เรื่องดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎตามร่างประกาศแนบท้ายวาระน้ี 

       เสนอทีป่ระชุม 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคลคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่
ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศ ก.จ.จ.ชัยภูมิ ที่มีเน้ือหา
เช่นเดียวกันกับมาตรฐานทั่วไปของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ก.จ.) กําหนด เพ่ือจะได้ประกาศบังคับใช้ต่อไป  

 จึงเสนอที่ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ เพ่ือโปรดพิจารณา  
มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบ 

วาระที่ 5.6  เรื่อง  ขอความเหน็ชอบปรบัตําแหน่งพนกังานจ้างทั่วไป เป็นตําแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ                 
                       ประเภทผู้มีทักษะ  จํานวน  1  ตาํแหน่ง 

ผู้ช่วยเลขานุการ   ด้วยมีพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ราย 
นายทรงสันต์  อนงค์ศิลป์ ตําแหน่งพนักงานบริการ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 
อําเภอภูเขียว แจ้งความประสงค์ขอปรับตําแหน่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ประเภท ผู้มีทักษะ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)  ซึ่งตําแหน่งที่ขอปรับ
ทักษะเป็นตําแหน่งตามที่ ก.จ. กําหนดไว้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่าเป็นผู้
มีความรู้ความสามารถและทักษะ ในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 5 ปี และจะ
กําหนดให้เป็นตําแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจาก ก.จ.จ. ก่อน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งของ
พนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.จ.กําหนดไว้  
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 ข้อเท็จจรงิ 
 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติจากหนังสือรับรองการ
ปฏิบัติงานและประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง พร้อมสัมภาษณ์พนักงานจ้าง
รายดังกล่าวแล้ว ผลปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ มีความรู้
ความสามารถตรงตามตําแหน่งที่จะขอปรับ มีผลการประเมินคุณลักษณะของ
ผลงาน 98.33 คะแนน คะแนนสัมภาษณ์  97.66 คะแนน ผ่านการประเมิน 

 ข้อเสนอ/ข้อพจิารณา 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข จึงเสนอที่ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ พิจารณาให้
ความเห็นชอบปรับตําแหน่ง นายทรงสันต์  อนงค์ศิลป์  พนักงานจ้างทั่วไป 
ตําแหน่งพนักงานบริการ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร อําเภอภูเขียว เป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)   

  จึงเสนอที่ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มตทิีป่ระชุม    เหน็ชอบ 

วาระที่ 5.7 เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไปรับราชการ 
                       สังกัดส่วนราชการอ่ืน จํานวน ๑ ราย 

ผู้ช่วยเลขานุการ  ด้วยมี ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ย่ืนคําร้องขอโอนไป
รับราชการ สังกัด ส่วนราชการอ่ืน รายนายสมชาย  ปัญญากล้า  ตําแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ เลขที่ตําแหน่ง 10-1-03-๓1๐3-
007 อัตราเงินเดือน 23,080 บาท กองแผนและงบประมาณ ขอโอนไปสังกัด
เทศบาลตําบลลุ่มลําชี อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ตําแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป 
ชํานาญการ 

      ข้อเท็จจรงิ 
 เทศบาลตําบลลุ่มลําชี ได้มีหนังสือที่ ชย 74501/295  ลงวันที่  8 
พฤษภาคม 2561 แจ้งยินดีรับโอน และจังหวัดชัยภูมิ ได้มีหนังสือ ที่ ชย 
0023.2/7004 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ (ก.ท.จ.ชัยภูมิ) ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม 2561 มีมติเห็นชอบรับโอน นายสมชาย  ปัญญากล้า ไปดํารง
ตําแหน่งสังกัดเทศบาลตําบลลุ่มลําชี 

    เสนอทีป่ระชุม 
 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง 
จึงนําเสนอท่ีประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ  พิจารณาให้ความเห็นชอบให้โอนข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ไปรับราชการสังกัดส่วนอ่ืน  ทั้งน้ี  ไม่ก่อนวันที่ 
ก. ทั้งสองแห่ง ให้ความเห็นชอบ  

  จึงเสนอที่ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มตทิีป่ระชุม    เหน็ชอบ 
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วาระที่ 5.8  เรื่อง  ขอความเห็นชอบรบัโอนข้าราชการสงักดัส่วนราชการอ่ืนมาสังกดัองค์การบรหิารส่วน 
                        จังหวัดชัยภูมิ  จํานวน 2 ราย 

ผู้ช่วยเลขานุการ    ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมีความประสงค์จะรับโอน
ข้าราชการสังกัดส่วนราชการอ่ืน มารับราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ จํานวน 2 ราย  ดังน้ี 
 1. นางสาวธชาดา  พิมสิม ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ 
เลขที่ตําแหน่ง 10-3-01-3801-001 สังกัดสํานักปลัดฯ องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านโสก อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แจ้งความประสงค์ขอโอนมา
ดํารงตําแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เลขที่
ตําแหน่ง 10-1-01-3101-021 สังกัดสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ยินดีรับโอน 
 2. จ่าสิบเอกจักรี  อําลา ตําแหน่งนายสิบส่งกําลัง สังกัดกองบังคับการ
กรมพัฒนาที่ 2 (อัตราจ่าสิบเอก) แจ้งความประสงค์ขอโอนมาดํารงตําแหน่ง 
เจ้าพนักงานธุรการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน เลขที่ตําแหน่ง 10-1-02-
4101-008 สังกัดกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ยินดีรับโอน 

  ข้อเท็จจรงิ 
 ๑.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ตรวจสอบแผนอัตรากําลัง ๓ ปี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ แล้ว มีตําแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ สังกัดสํานักปลัดฯ และมีตําแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน สังกัดกองกิจการสภาฯ ว่าง และเป็น
ตําแหน่งที่ไม่ได้รายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบให้ สามารถรับ
โอนได้ 
 ๒.  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
อื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
รายนางสาวธชาดา   พิมส ิม  ในการประช ุมครั ้งที ่ 6/๒๕๖1 วันที ่ 20 
สิงหาคม ๒๕๖1 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รับโอน  
 3.  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
อื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
รายจ ่าส ิบ เอกจ ัก ร ี อําล า  ในการประช ุมค รั ้งที ่ 1 /๒๕๖1  ว ันที ่ 1 5 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รับโอน  

 เสนอที่ประชุม 
 จึงนําเสนอที่ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รับโอนข้าราชการ ทั้ง 2 รายดังกล่าว มาดํารงตําแหน่งสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ทั้งน้ีไม่ก่อนวันที่ ก. ทั้งสองแห่ง ให้ความเห็นชอบ 

   จึงเสนอที่ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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นายสานิตย์  หาญรบ  ข้าราชการรายจ่าสิบเอกจักรี อําลา ได้บันทึกวุฒิการศึกษาไว้ที่ระดับ 

ปวช. แต่วุฒิที่รับโอนคือวุฒิ ปวส. ฝากให้ทางเลขานุการได้ตรวจสอบนะครับ 
เพราะว่าทาง ก.อบต. เคยรับโอนกรณีเดียวกันน้ีมา ปรากฏว่าเมื่อตรวจสอบวุฒิ
การศึกษาเป็นวุฒิที่เกิดจากการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ และเวลาเรียนเป็น
เวลาจันทร์ถึงศุกร์ หลังจากเป็นนายสิบแล้ว ซึ่งขัดกับข้อเท็จจริงว่าหากเรียน
จันทร์ถึงศุกร์เป็นเวลา 2 ปี จะมาเรียนได้อย่างไร เพราะตรงกับเวลาปฏิบัติ
ราชการด้วย เมื่อตรวจสอบไปยังสถานศึกษาก็ปรากฏว่าเป็นวุฒิปลอม กรณีน้ีใน
บันทึกประวัติ ก.พ.7 ได้จบ ปวช. ต้ังแต่ปี 2546 แล้วมาจบ ปวส. ต้ังแต่ปีไหน 
สถาบันอะไร ฝากเป็นข้อสังเกต 

นายสุชาติ  สบาย  เรื่องน้ีฝากให้ฝ่ายเลขานุการ ตรวจสอบวุฒิการศึกษาตามที่ท้องถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ ได้แนะนําด้วย 

ผู้ช่วยเลขานุการ  ฝ่ายเลขานุการจะนําไปตรวจสอบวุฒิอีกคร้ังหน่ึง ขอนําเรียนที่ประชุม
จากบันทึกประวัติ ก.พ.7 ข้าราชการทหารรายน้ีสําเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. 
จากวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เมื่อปี พ.ศ.2546 ก่อนที่จะไปรับราชการทหาร 
บุคคลน้ีได้เข้ารับราชการทหารสังกัดอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ส่วนวุฒิ ปวส. ได้
สําเร็จจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา อาจศึกษานอกเวลาราชการได้ 
กรณีน้ีหากเจ้าตัวย่ืนความประสงค์ขอปรับเพ่ิมวุฒิ ฝ่ายเลขานุการก็จะส่งเอกสาร
วุฒิการศึกษาไปตรวจสอบกับสถาบันการศึกษา ในเรื่องของทางการรับโอน 
สามารถรับโอนได้ เน่ืองจากวุฒิ ปวช.ตามที่ได้บันทึกใน ก.พ.7 เป็นคุณวุฒิที่
ถูกต้อง ส่วนวุฒิ ปวส. เมื่อเจ้าตัวโอนมาก็จะแจ้งให้ปรับวุฒิเข้ามาใน ก.พ.7 และ
จะส่งเอกสารไปให้สถาบันการศึกษารับรอง 

ประธาน  สรุปวุฒิการศึกษานี้ได้มีการตรวจสอบไปหรือยัง 
ผู้ช่วยเลขานุการ  วุฒิการศึกษาระดับ ปวช . ในส่วนหน่วยทหารต้นสังกัดได้มีการ

ตรวจสอบไปแล้ว เน่ืองจากได้มีการบันทึกใน ก.พ.7 เรียบร้อย และเป็นคุณวุฒิที่
ถูกต้องสามารถรับโอนได้ 

มตทิีป่ระชุม    เหน็ชอบ 

วาระที่ 5.9 เรื่อง  ขอความเห็นชอบใหพ้นักงานจ้าง สงักดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลาออก 
     จํานวน  2  ราย  

ผู้ช่วยเลขานุการ      ด้วยมีพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ย่ืนความ
ประสงค์ขอลาออก จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
 1. นางสาวยุพิน  บุตะเขียว ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี อัตราค่าตอบแทน 11,140 บาท สังกัดโรงเรียนกวางโจนศึกษา อําเภอ 
ภูเขียว ย่ืนความประสงค์ขอลาออก เน่ืองจากเข้ารับการบรรจุแต่งต้ังบุคคลเข้ารับ
ราชการสังกัดกรมสรรพากร ทั้งน้ีต้ังแต่วันที่  17 กันยายน 2561 
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 2. นางสาวโสริยา  ธรรมดารพ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชี อัตราค่าตอบแทน 10,230 บาท สังกัดโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 
อําเภอเกษตรสมบูรณ์ ย่ืนความประสงค์ขอลาออก เน่ืองจากเข้ารับการบรรจุ
แต่งตั ้งบ ุคคลเข้าร ับราชการสังก ัดกรมการปกครอง ทั ้งนี ้ตั ้งแต ่ว ันที ่ 23 
กันยายน 2561 

 ข้อเท็จจรงิ 
 ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบแล้ว พนักงานจ้างรายดังกล่าว ได้ย่ืนแบบ
ลาออกถูกต้อง เป็นไปตามข้อระเบียบกฎหมาย ไม่มีภาระหน้ีสินผูกพันกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
มิได้ยับย้ังการลาออก เมื่อลาออกไปแล้ว ไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการ  

   เสนอทีป่ระชุม 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่
ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้พนักงานจ้างทั้ง 2 ราย
ดังกล่าว ลาออกตามความประสงค์  

  จึงเสนอที่ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มตทิีป่ระชุม    เหน็ชอบ 
วาระที่ 5.10  เรื่อง  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งบคุคลเปน็พนักงานจ้าง (ผูพ้กิาร) สงักดัองค์การบริหารส่วน 
                          จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 9 ราย 

ผู้ช่วยเลขานุการ    ตามที่ จังหวัดชัยภูมิ มีหนังสือที่ ชย 0005/ว 643 ลงวันที่ 16 
มีนาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานผลการจัดงานคนพิการประจําปี 
2558 และเสนอแผนปฏิบัติการจ้างงานคนพิการให้ครบอัตราส่วนตามที่
กฎหมายกําหนดภายในปีงบประมาณ 2561  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่ 2) 
พ.ศ.2556  มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือให้
คนพิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถ มีรายได้และพ่ึงพาตนเองได้ และลดภาระ
ของครอบครัว  โดยกําหนดวิธีการให้หน่วยงานของรัฐเลือกปฏิบัติได้สองแนวทาง 
คือ การรับคนพิการเข้าทํางานตามมาตรา 33  และการจัดให้สัมปทานตาม
มาตรา 35 เพ่ือให้การปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการดังกล่าว บรรลุ 
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 และเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558  
 จังหวัดชัยภูมิ จึงขอความร่วมมือให้รายงานผลการจ้างงานคนพิการ
ประจําปี 2558 และให้เสนอแผนปฏิบัติการจ้างงานคนพิการให้ครบอัตราส่วน
ตามที่กฎหมายกําหนดในปีงบประมาณ 2561 และให้แนวทาง การปฏิบัติตาม
กฎหมายจ้างงานคนพิการ จํานวนคนพิการที่ต้องจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐ 
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นับจํานวนผู้ปฏิบัติงาน (จํานวน 1,361) ที่มิใช่คนพิการทุกคนที่ปฏิบัติงาน 
อยู่จริงในหน่วยงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีก่อนที่มีหน้าที่ เพ่ือคํานวณจํานวน
คนพิการที่ต้องรับเข้าทํางานในอัตราส่วนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยคน
ต่อคนพิการหน่ึงคน เศษของหน่ึงร้อยคน ถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพ่ิมอีก
หนึ่งคน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงขอกําหนดพนักงานจ้างทั่วไป 
(ผู้พิการ) จํานวน 2 ตําแหน่ง 14 อัตรา ดังน้ี 

 

ที่ ตําแหน่ง สังกัด 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 

1 คนงาน (ผู้พิการ) สํานักปลัด อบจ.ชัยภูมิ +5 +1 -  
2. คนงาน (ผู้พิการ) กองกิจการสภา อบจ.ชัยภูมิ +1 - -  
3. คนสวน (ผู้พิการ) กองช่าง +1 +2 +2  
4 คนงาน (ผู้พิการ) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต +1 - -  
5 คนงาน (ผู้พิการ) กองการเจ้าหน้าที่ +1 - -  

 

     คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ  
ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้
กําหนดตําแหน่งพนักงานจ้างทั่ วไป (ผู้ พิการ) ลงในแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามท่ีเสนอ 

  ข้อเท็จจรงิ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็น
พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้พิการ) ได้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตําแหน่ง (สมรรถนะ) และทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในวันที่ 5 
กันยายน 2561 และได้ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาฯ ซึ่งมีผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรรฯ  จํานวน 12 รายดังน้ี 

  ตําแหน่งคนงาน 

ปฏบิตังิานด้านช่างไม้ 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร เลขประจําตวัสอบ เลขบัตรประจําตัวผู้พิการ ประเภทความพกิาร 

1 นายบุญชู  ฝาชัยภูมิ 61011 3-3601-01224-31-3 ประเภท 3 การเคล่ือนไหว 

ปฏิบัติงานด้านช่างควบคุมเคร่ืองเสียง 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร เลขประจําตวัสอบ เลขบัตรประจําตัวผู้พิการ ประเภทความพกิาร 

1 นายทองพูน  ชาวิชัย 61010 1-3602-00014-59-1 ประเภท 3 การเคล่ือนไหว 

ปฏิบัติงานด้านช่างเชื่อมโลหะ 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร เลขประจําตวัสอบ เลขบัตรประจําตัวผู้พิการ ประเภทความพกิาร 

1 นายประนอม  จะชาลี 61007 3-3601-00843-66-4 ประเภท 3 ร่างกาย 

ปฏิบัติงานด้านช่างประปา 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร เลขประจําตวัสอบ เลขบัตรประจําตัวผู้พิการ ประเภทความพกิาร 

1 นายยอดรัก  โสภิชัย 61005 3-3606-00687-90-4 ประเภท 3 การเคล่ือนไหว 
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ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร เลขประจําตวัสอบ เลขบัตรประจําตัวผู้พิการ ประเภทความพกิาร 

1 นายอเนกตระการ  ดวงศรี 61006 1-3198-00012-75-9 ประเภท 3 การเคล่ือนไหว 

ปฏิบัติงานแม่บ้าน 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร เลขประจําตวัสอบ เลขบัตรประจําตัวผู้พิการ ประเภทความพกิาร 

1 นางสาวอรบูลย์  วันเมืองเก่า 61009 3-3699-00175-23-1 ประเภท 3 การเคล่ือนไหว 
2 นางสาวเดือนเพ็ญ  เนตรผล 61002 3-3601-00753-33-9 ประเภท 3 การเคล่ือนไหว 
3 นางสาวสาวิตรี  สิงห์ห้วยไผ่ 61003 3-3601-00866-36-2 ประเภท 3 การเคล่ือนไหว 
4 นางสาวลําพูน  ยืนชีวา 61001 3-3601-00674-30-7 ประเภท 2 หูตงึ 

ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร เลขประจําตวัสอบ เลขบัตรประจําตัวผู้พิการ ประเภทความพกิาร 

1 นายอนุชา  คุ้มกุดขมิ้น 61012 1-3699-00457-32-9 ประเภท 3 การเคล่ือนไหว 
   

  ตําแหน่งคนสวน 
 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร เลขประจําตวัสอบ เลขบัตรประจําตัวผู้พิการ ประเภทความพกิาร 
1 นายสุเทพ  ม่วงเพ็ชร 51001 2-3601-00016-47-6 ประเภท 3 การเคล่ือนไหว 
2 นายศรายุทธ  ขําหินตั้ง 51002 3-3601-01131-98-6 ประเภท 3 การเคล่ือนไหว 

 

 ฝ่ายเลขานุการ ก .จ .จ .ชัยภูมิ ได้ตรวจสอบแผนอัตรากําลัง ๓ ปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561 แล้ว มีตําแหน่งว่างและมีงบประมาณ
รองรับ สามารถบรรจุแต่งต้ังได้  

           ข้อเสนอพิจารณา 
 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอ 
ที่ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน 9 ราย ดังน้ี 
 1. นายบุญชู  ฝาชัยภูมิ ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ลําดับที่ 1 ตําแหน่ง
คนงาน ปฏิบัติงานด้านช่างไม้ ให้ดํารงตําแหน่งสังกัดสํานักปลัดฯ 
 2. นายทองพูน  ชาวิชัย ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ลําดับที่ 1 ตําแหน่ง
คนงาน ปฏิบัติงานด้านช่างควบคุมเคร่ืองเสียง ให้ดํารงตําแหน่งสังกัดสํานักปลัดฯ 
 3. นายประนอม  จะชาลี ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ลําดับที่ 1 ตําแหน่ง
คนงาน ปฏิบัติงานด้านช่างเช่ือมโลหะ ให้ดํารงตําแหน่งสังกัดสํานักปลัดฯ 
 4. นายยอดรัก  โสภิชัย ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ลําดับที่ 1 ตําแหน่ง
คนงาน ปฏิบัติงานด้านช่างประปา ให้ดํารงตําแหน่งสังกัดสํานักปลัดฯ 
 5. นายอเนกตระการ  ดวงศรี ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ลําดับที่ 1 
ตําแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ให้ดํารงตําแหน่งสังกัดสํานักปลัดฯ 
 6. นางสาวอรบูลย์  วันเมืองเก่า ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ลําดับที่ 1 
ตําแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานแม่บ้าน ให้ดํารงตําแหน่งสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ 
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 7. นางสาวเดือนเพ็ญ  เนตรผล ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ลําดับที่ 1 
ตําแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานแม่บ้าน ให้ดํารงตําแหน่งสังกัดกองกิจการสภาฯ 
 8. นายอนุชา  คุ้มกุดขมิ้น ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ลําดับที่ 1 ตําแหน่ง
คนงาน ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ให้ดํารงตําแหน่งสังกัดกองสง่เสริมคุณภาพชีวิต 
 9. นายสุเทพ  ม่วงเพ็ชร ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ลําดับที่ 1 ตําแหน่งคน
สวน ให้ดํารงตําแหน่งสังกัดกองช่าง 

   จึงเสนอที่ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มตทิีป่ระชุม    เหน็ชอบ 
วาระที่ 5.11  เรื่อง  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งบคุคลเปน็พนักงานจ้าง สังกดัองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

      ชัยภูมิ จํานวน 1 ราย 

ผู้ช่วยเลขานุการ       ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้ประกาศรับสมัครเลือกสรร
บุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ในตําแหน่งภารโรง และได้เรียกผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศผลการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง รายนายประยุทธ  จงเจริญ ผู้ผ่านการ
เลือกสรรลําดับที่ ๑ เพ่ือมาแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งภารโรง 
โรงเรียนบําเหน็จณรงค์วิทยาคม อําเภอบําเหน็จณรงค์ สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ตามประกาศโรงเรียนบําเหน็จณรงค์วิทยาคม ฉบับลงวันที่ 28 
สิงหาคม 2561  

      ข้อเท็จจรงิ 
 ฝ่ายเลขานุการ ก.จ .จ .ชัยภูมิ ได้ตรวจสอบแผนอัตรากําลัง ๓ ปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561 แล้ว มีตําแหน่งว่างและมีงบประมาณ
รองรับ สามารถบรรจุแต่งต้ังได้  

           ข้อเสนอพิจารณา 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคลคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่
ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ทั่วไปรายดังกล่าว  

 จึงเสนอที่ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มตทิีป่ระชุม    เหน็ชอบ  

วาระที่ 5.12  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อสัญญาพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่ครบ 
                           กําหนดสัญญาจ้าง  จํานวน 105 ราย 

ผู้ช่วยเลขานุการ    ด้วยมีพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในตําแหน่งต่างๆ ครบกําหนดสัญญาจ้างในวันที่ 30 
กันยายน 2561 จํานวน 105 ราย แยกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 30 ราย 
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 75 ราย รายละเอียดปรากฏตามผลคะแนนแนบท้าย
วาระ 
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  ข้อเท็จจริง 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้มีการตรวจสอบผลการประเมินแล้ว 
ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ จึงนําเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน
จ้างทั้ง 105 ราย ซึ่งมีผลการประเมินการปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลังสองปีอยู่ใน
ระดับดี - ดีเด่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเห็นชอบให้ต่อ 
สัญญาจ้างของพนักงานจ้างทั้งหมด 105 ราย 

  เสนอที่ประชุม 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อ
ระเบียบกฎหมาย จึงเสนอที่ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ ให้ความเห็นชอบต่อสัญญาจ้าง
พนักงานจ้างที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลังสองปี อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป จํานวน 105 ราย ให้ดํารงตําแหน่งพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิต่อไป  

 จึงเสนอที่ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

นายสานิตย์  หาญรบ  กรณีพนักงานจ้างทั่วไป ก.อบต. ก.ทจ. ท่านสุชาติได้เคยขอมติไว้ว่า 
พนักงานจ้างทั่วไปให้เป็นอํานาจของนายกฯ ในการต่อสัญญาจ้าง และรายงาน ก. 
เพ่ือทราบ แต่หากเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจให้ขอความเห็นชอบจาก ก. เพ่ือ
ลดภาระของ ก.  หาก ก.จ.จ. จะทําแบบน้ีก็น่าจะดี และถามต่ออีกเร่ืองหน่ึงหาก
ต่อสัญญาจ้างไปแล้ว 105 ราย พรบ.ที่จะออกใหม่ที่ผ่านการเห็นชอบจาก ครม. 
แล้วที่จะจ้างพนักงานจ้างไม่เกินร้อยละ 25 ของ อบจ. ครบจํานวนหรือยัง 

ผู้ช่วยเลขานุการ   ขอเรียนท่านท้องถิ่นจังหวัดดังน้ี เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา กถ. 
ได้เชิญเลขานุการ ทั้งสาม ก. ทั่วประเทศเข้าประชุม ทาง กถ. ก็ได้ให้ความชัดเจน
มาว่า กรณีที่ร้อยละ 25 ผู้ที่จะถูกคัดออกต้องเป็นตําแหน่งที่ซ้ํากับข้าราชการ 
ถ้ามีข้าราชการตําแหน่งน้ีแล้ว ก็ไม่มีความจําเป็นต้องจ้าง เช่นมี ตําแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนหน่ึงคน จะจ้างตําแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ ไม่ได้ 
เป็นเรื่องที่ กถ. ให้ข้อมูลมา 

มตทิีป่ระชุม    เหน็ชอบ 
ขอถอนวาระที่ 5.13  เรื่อง  ขอความเห็นชอบเลิกจ้างพนักงานจ้างที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
                                   ต่ํากว่าระดับดีติดต่อกัน 2 ครั้ง และครบกําหนดสัญญาจ้าง 

มตทิีป่ระชุม    เหน็ชอบ 

วาระที่  5.14  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุแต่งตั้งในตําแหน่ง 
                            นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จํานวน 1 ราย 

ผู้ช่วยเลขานุการ  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ขอรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ .ศ . 2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
รายนางสาวชนิตร์นันท์  ภิรมย์ศรี ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัด 
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 กองพัสดุและทรัพย์สิน ขอรับรองบัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งในตําแหน่งนักวิชาการ
ศึกษาปฏิบัติการ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  

 ข้อเท็จจริง 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ที่ มท 0809.3/11255 
ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 แจ้งผลการตรวจสอบประกาศคณะกรรมการกลาง
การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี 
ผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และได้ส่งหนังสือ
รับรองบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ของ กสถ. มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ผลปรากฏว่า นางสาวชนิตร์นันท์  ภิรมย์ศรี  เลขประจําตัวประชาชน 3 3602 
00204 31 1 เป็นผู ้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการกลาง 
การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี 
ผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ตําแหน่งนักวิชาการ
ศึกษาปฏิบัติการ ลําดับที่ 289 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1 จริง ตามหนังสือ
รับรองบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ของ กสถ . เลขที ่ 270/2561 ลงวันที ่ 17 
สิงหาคม 2561 

 ข้อพิจารณา 
 เพื ่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื ่อนไข 
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย จึงเสนอที่ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบบรรจุแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ รายดังกล่าว ให้ดํารงตําแหน่งนักวิชาการ
ศึกษาปฏิบัติการ  

 จึงเสนอที่ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ เพ่ือโปรดพิจารณา 

นายสานิตย์  หาญรบ เป็นตําแหน่งที่ว่างอยู่ก่อนแล้วใช่ไหมครับ 

ฝ่ายเลขานุการ  ใช่ค่ะ เป็นตําแหน่งที่ว่างอยู่ก่อน เรื่องการรับรองบัญชีก็ได้มีการถกกัน
ใน กถ. เรื่องการรับรองบัญชีเงินเดือนที่ผู้ขอรับรองบัญชีมีอัตราเงินเดือนสูงกว่า 
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุแต่ก็ต้องลดลงมารับในอัตราแรกบรรจุ 

นายสานิตย์  หาญรบ  เรื่องน้ีที่จะรับรองบัญชีน้ีได้ต้องเป็นตําแหน่งที่ ว่างอยู่ก่อน และ
หลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามประกาศฉบับใหม่ ก็คือผู้ที่จะรับรองบัญชี จะต้องยินดี
มาลดเงินเดือนตามอัตราแรกบรรจุ 

ผู้ช่วยเลขานุการ  เรียนที่ประชุม เมื่อเดือนที่แล้วได้มีการรับรองบัญชีข้าราชการไป 2 ราย 
โดยกองการเจ้าหน้าที่ ได้ให้ผู้ขอรับรองบัญชีทําหนังสือยินยอมให้ลดเงินเดือน 
ไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว 

มตทิีป่ระชุม    เหน็ชอบ 
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วาระที่ 5.15  เรื่อง  ขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วน 
                        จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 2 ราย  

ผู้ช่วยเลขานุการ    ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ร้องขอให้ กสถ. ดําเนินการ
เปิดสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่างๆ 
จํานวน  ๘6  อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ) กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น มีหนังสือที่ มท 0809.3/ว 1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 
แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบ
แข่งขันได้ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
จํานวน ๑๐ ราย มีผลต้ังแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขัน
ได้ครั้งที่ 1) หนังสือที่ มท 0809.3/ว 7 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 เรียก
บรรจุรอบสอง จํานวน 14 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน ๒๕๖๑ (เรียก
บรรจุผู้สอบแข่งขันได้ครั้งที่ 2) หนังสือที่ มท 0809.3/ว 1344 ลงวันที่ 4 
พฤษภาคม 2561 เรียกบรรจุรอบสาม จํานวน 2 ราย มีผลต้ังแต่วันที่ 1 
มิถุนายน ๒๕๖๑ (เรียกบรรจุผู้สอบ แข่งขันได้ครั้งที่ 3) ไปแล้วน้ัน 

 ข้อเท็จจริง 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว 2852 
ลงวันที่ 12 กันยายน ๒๕๖๑ แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ
บรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 2 ราย ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖๑ 
เป็นต้นไป (เรียกบรรจุผู ้สอบแข่งขันได้ครั ้งที ่ 5) โดยให้เลขานุการ ก.จ.จ . 
นําเสนอต่อ ก.จ.จ.ชัยภูมิ เสนอขอความเห็น เพื่อบรรจุแต่งต้ังต่อ ก.จ.จ.ชัยภูมิ 
และแจ้งมติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือมีคําสั่งบรรจุและแต่งต้ัง 
(ภายใน ๕ วันทําการนับแต่มีมติ) 

  ข้อเสนอพิจารณา 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหนังสือสั่งการ ฝ่ายเลขานุการ 
จึงขอเสนอที่ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ พิจารณาให้ความเห็นชอบบรรจุและแต่งต้ัง
บุคคลเข้ารับราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 2 ราย 
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายวาระน้ี 

 จึงเสนอที่ประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ เพ่ือโปรดพิจารณา 

นายสุชาติ  สบาย  ฝากฝ่ายเลขานุการให้แจง้ข้าราชการบรรจุใหม่ที่จะมารายงานตัวต้อง 
 แต่งเคร่ืองแบบให้เรียบร้อย และให้เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้องด้วย 

มตทิีป่ระชุม    เหน็ชอบ 

วาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ (ไม่มี) 

เลกิประชุมเวลา  11.40 น. 
 



 



 
 
 

 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
  
 
  



  
  
  
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 


