


สรุปมตกิารประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร ( ก.ท.จ.แพร ) 
ครั้งที่ 9/2553 

วันที่ 21 กันยายน 2553 เวลา 09.30 น. 
ณ    หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแพร (ชั้น 3) หลังเกา  

------------------------------------------ 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   (ไมม)ี       

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.ท.จ.แพร ครั้งท่ี 8/2553 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2553 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ก.ท.จ.แพร ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2553  

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีผานมา (ไมม)ี 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  เพ่ือทราบ  
ระเบียบวาระที่ 4.1. รายงานการเกษียณอายุราชการของพนักงานเทศบาล 

  เทศบาลตําบลทุงโฮง รายงานการเกษียณอายุราชการราย จ.ส.อ.ดวงจันทร  ไชยแกว 
พนักงานเทศบาล ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับ 7 (นักบริหารงานสาธารณสุข 
7) อัตราเงินเดือน 33,540 บาท สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
ที่ ชื่อ – สกุล /ตําแหนง /สังกัด 

อัตราเงินเดือน 
วัน เดือน ป เกิด อายุ วัน เดือน ป ที่เขา

รับราชการ 
อายุ

ราชการ 
อายุราชการ

ที่เหลือ 
หมายเหตุ 

1 จ.ส.อ.ดวงจันทร  ไชยแกว 
ตําแหนง ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
(นักบริหารงานสาธารณสุข 7)  
สังกัดกองสาธารณสุข ฯ 
อัตราเงินเดือน 33,540บาท 

6 ก.พ.2493 60 ป 
7เดือน  

28 พ.ค. 2512  41 ป     
3 เดือน  

 -  

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ  
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง  เพ่ือพิจารณา  
ระเบียบวาระที่ 5.1  เร่ือง ขอความเห็นชอบบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานจาง     
  ขอเท็จจริง  

1. เทศบาลตําบลทุงโฮง ขอความเห็นชอบใชบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงาน 
จางตามภารกิจ เพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานจางตามภารกิจของเทศบาล ตามประกาศเทศบาลตําบล       
ทุงโฮง ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2553 จํานวน 3 ตําแหนง ดังนี้  
      1.1. นายอุดมศักดิ์  เพชรหาญ ตําแหนงผูชวยสันทนาการ สังกัด กองการศึกษา วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี (วิทยาศาสตรเทคโนโลย)ี  อัตราคาตอบแทน 7,940 บาท ทั้งน้ีตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 
2555           …1.2.นายธีรยุทธ... 
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      1.2. นายธีรยุทธ  บุตรชา ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ธุรการ สังกัดกองคลัง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
(รัฐประศาสนศาสตร)  ผานการฝกอบรมคอมพิวเตอรมาแลวไมนอยกวา 12 ชั่วโมง ซึ่งเปนผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวน
ท่ีจะดํารงตําแหนงดังกลาวได อัตราคาตอบแทน 5,760 บาท ทั้งน้ีตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2555 
      1.3. นายณรงค หม่ืนโฮง ตําแหนงผูชวยชางโยธา สังกัด กองชาง วุฒิการศึกษา ปวช. (กอสราง)
อัตราคาตอบแทน  5,760 บาท ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2555 

2. เทศบาลตําบลบานเวียง ขอความเห็นชอบใชบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงาน 
จางตามภารกิจ เพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานจางตามภารกิจของเทศบาล ตามประกาศเทศบาลตําบล       
บานเวียง ลงวันท่ี 2 กันยายน 2553 จํานวน 4 ตําแหนง ดังนี้  
          2.1. นายเกรียงไกร  ฝาเรือนดี ตําแหนงผูชวยเจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สังกัด
สํานักปลัดเทศบาล วุฒิการศึกษา ปวส. (อุตสาหกรรม) (สาขาเทคนิคยานยนต) อัตราคาตอบแทน 5,760 บาท ท้ังนี้
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2555 
      2.2. นางสุรินดา แตงราน ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล สังกัด สํานักปลัดเทศบาล          
วุฒิการศึกษา ปวส. (การบัญช)ี อัตราคาตอบแทน 5,760 บาท ทั้งน้ีตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2555 
      2.3. นายอัฐพล เมืองคํา ตําแหนงผูชวยชางไฟฟา สังกัด กองชาง วุฒิการศึกษา ปวช.(ชางไฟฟา)
อัตราคาตอบแทน  5,760 บาท ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 255 

    2.4. นางนงลักษณ  แสงคํา ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได  สังกัด กองคลัง  วุฒิการศึกษา 
ปวช.(การตลาด)อัตราคาตอบแทน  5,760 บาท ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2555 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ทั้งนี้ไมกอนวันที่ ก.ท.จ.แพร มีมติเห็นชอบ วันที่ 21 กันยายน 2553)  
ระเบียบวาระที่  5.2.    เรื่อง   ขอความเห็นชอบเล่ือนระดับและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารง 
    ตําแหนงที่สูงขึ้น 
  เรื่องเดิม 
  ก.ท.จ.แพร ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2551 เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2551 เห็นชอบ     
แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการเลื่อนระดับและแตงต้ังพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน  ดังน้ี 

     1. นายสงวน  อินตะจวง ผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.แพร          เปนประธานอนุกรรมการ 
       2. พัฒนาการจังหวัดแพร                เปนอนุกรรมการ 
       3. จ.ส.อ.ปฏิพล  จอมดวง   ปลัดเทศบาลตําบลวังชิ้น        เปนอนุกรรมการ 
       4. ส.ต.ท.ทวีสิทธ์ิ  พัฒนชัยวัฒน  ปลัดเทศบาลตําบลแมคํามี  เปนอนุกรรมการ 
       5. ทองถิ่นจังหวัดแพร            เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
       6. ผูชวยเลขานุการ ก.ท.จ.แพร                เปนผูชวยเลขานุการ 

ขอเท็จจริง 
  เทศบาลในพ้ืนท่ีจงัหวัดแพร ไดขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานเทศบาลให
ดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน ดังน้ี 
 

…เลื่อนและแตงต้ัง... 
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   เล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับควบ 

1. เทศบาลตําบลสอง ขอความเห็นชอบให นายไกรศักด์ิ  สุทธะ พนักงานเทศบาลสามัญ  
ตําแหนง นายชางโยธา ระดับ 2 อัตราเงินเดือน 7,420 บาท วุฒิการศึกษา ปวส. (กอสราง) สังกัดกองชาง           
เลื่อนระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นายชางโยธา ระดับ 3 อัตราเงินเดือน 7,560 บาท งานและสวนราชการเดิม 
โดยไดผานการประเมินจากผูบังคับบัญชา เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2553 เปนผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะเลื่อน และ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น            

2. เทศบาลตําบลหนองมวงไข ขอความเห็นชอบให ส.อ.อนุพงษ  ขัดแสนจักร พนักงาน 
เทศบาลสามัญ ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3 อัตราเงินเดือนข้ัน 10,240 บาท     
วุฒิการศึกษา ปวส.(ชางยนต) สังกัด สํานักปลัดเทศบาล เลื่อนระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาพนักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 4 อัตราเงินเดือนข้ัน  10,660 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยไดผานการ
ประเมินจากผูบังคับบัญชา เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2553 เปนผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวน ท่ีจะเลื่อน และแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

3. เทศบาลตําบลบานปน ขอความเห็นชอบให น.ส.ดวงหทัย อุดสม พนักงานเทศบาลสามัญ  
ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 3 อัตราเงินเดือนข้ัน 9,080 บาท วุฒิการศึกษา ปวส.(การบัญชี) 
สังกัด กองคลัง เลื่อนระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 4 อัตราเงินเดือนข้ัน 
9,230 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยไดผานการประเมินจากผูบังคับบัญชา เมื่อวันท่ี 1 กันยายน  2553      
เปนผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวน ท่ีจะเล่ือน และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

4. เทศบาลตําบลปาแมต ขอความเห็นชอบใหนางจุฑามาศ บุญจันทร พนักงานเทศบาล 
สามัญ ตําแหนง เจาพนักงานทะเบียน ระดับ 3 อัตราเงินเดือนข้ัน 8,700 บาท วุฒิการศึกษา ปวส.(การเงิน) 
สังกัด สํานักปลัดเทศบาล เลื่อนระดับและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานทะเบียน ระดับ 4 อัตราเงินเดือน  
8,770 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยไดผานการประเมินจากผูบังคับบัญชา เมื่อวันท่ี 1 กันยายน  2553        
เปนผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

5. เทศบาลตําบลสอง ขอความเห็นชอบใหน.ส.นิสากร  มวงนาสอน พนักงานเทศบาลสามัญ 
 ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ระดับ 4 อัตราเงินเดือนข้ัน 10,190 บาท วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (วท.บ.)
(จิตวิทยา) สังกัด กองการศึกษา เลื่อนระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นักวิชาการศึกษา ระดับ 5 อัตราเงินเดือน 
10,190 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยไดผานการประเมินจากผูบังคับบัญชา เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2553     
เปนผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

เล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนอกระดับควบ 
1. เทศบาลตําบลบานเวียง ขอความเห็นชอบให นายสมเกียรติ  จนัขันธ พนักงานเทศบาล 

สามัญ ตําแหนง นายชางโยธา ระดับ 4 อัตราเงินเดือน 10,190 บาท วุฒิการศึกษา ปวส. (ชางกอสราง)    
ปริญญาตรี (การจัดการงานกอสราง) สังกัด กองชาง เลื่อนระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นายชางโยธา     
ระดับ 5  อัตราเงินเดือน 10,190 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยไดผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติและประเมินผลงานฯ เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2553 เปนผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะเลื่อน และแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น               ...2.เทศบาลตําบล...  
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2.เทศบาลตําบลแมหลาย ขอความเห็นชอบให นายศราวุธ  ถิ่นทิพย พนักงานเทศบาล 
สามัญ ตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ 5 อัตราเงินเดือน 12,220 บาท วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี (รัฐศาสตร) สังกัด สํานักปลัดเทศบาล เล่ือนระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะห
นโยบายและแผน ระดับ 6ว อัตราเงินเดือน 12,530 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยไดผานการประเมินจาก
คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานฯ เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2553  เปนผูท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถวนท่ีจะเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน  

เลื่อนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารของเทศบาล 
1. เทศบาลเมืองแพร ขอความขอความเห็นชอบเลื่อนและแตงต้ังพนักงานเทศบาลใหดํารง 

ตําแหนงสายงานผูบริหารของเทศบาล ตามประกาศของเทศบาลเมืองแพร ลงวันท่ี 2 กันยายน  2553          
โดยขอเลื่อนและแตงตั้ง นางสุภา  นาจักร พนักงานเทศบาล ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป ระดับ 7 
(นักบริหารงานท่ัวไป 7) อัตราเงินเดือน 26,690 บาท โดยเปนผูผานการคัดเลือก ลําดับท่ี 1 ตําแหนง 
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ 8 (นักบริหารงานท่ัวไป 8) ใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการกอง
วิชาการและแผนงาน ระดับ 8 (นักบริหารงานท่ัวไป 8) อัตราเงินเดือน 28,100 บาท ซึ่งเปนตําแหนงท่ีวาง  

2. เทศบาลตําบลบานถิ่น ขอความขอความเห็นชอบเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล 
ใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารของเทศบาล ตามประกาศของเทศบาลตําบลบานถิ่น ลงวันท่ี 2 กันยายน 
2553 โดยขอเล่ือนและแตงตั้ง นายสิทธิเดช ประจญมาร พนักงานเทศบาล ตําแหนง ปลัดเทศบาล ระดับ 6        
(นักบริหารงานเทศบาล 6) อัตราเงินเดือน 18,640 บาท โดยเปนผูผานการคัดเลือก ลําดับท่ี 1 ตําแหนง 
ปลัดเทศบาล ระดับ 7 (นักบริหารงานเทศบาล 7) ใหดํารงตําแหนง ปลัดเทศบาล ระดับ 7 (นักบริหารงานเทศบาล 
7) อัตราเงินเดือน 19,350 บาท ซึ่งเปนตําแหนงท่ีวาง  

 3. เทศบาลตําบลแมคํามี ขอความขอความเห็นชอบเลื่อนและแตงต้ังพนักงานเทศบาล 
ใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารของเทศบาล ตามประกาศของเทศบาลตําบลแมคํามี ลงวันท่ี 2 กันยายน 
2553 โดยขอเล่ือนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล ดังน้ี  

   3.1. นายปยะ  แสนอุม พนักงานเทศบาล ตําแหนง หัวหนากองชาง ระดับ 6 (นักบริหารงาน 
ชาง 6) อัตราเงินเดือน 17,560 บาท โดยเปนผูผานการคัดเลือก ลําดับท่ี 1 ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง ระดับ 7 
(นักบริหารงานชาง 7) ใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง ระดับ 7 (นักบริหารงานชาง 7)  อัตราเงินเดือน 
18,040 บาท ซึ่งเปนตําแหนงท่ีวาง  

   3.2. น.ส.สรัญทร  เสารแดน พนักงานเทศบาล ตําแหนง หัวหนากองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดลอม ระดับ 6 (นักบริหารงานสาธารณสุข 6) อัตราเงินเดือน 19,790 บาท โดยเปนผูผานการคัดเลือก ลําดับ
ท่ี 1 ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับ 7 (นักบริหารงานสาธารณสุข 7) ใหดํารง
ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับ 7 (นักบริหารงานสาธารณสุข 7) อัตราเงินเดือน 
20,670 บาท ซึ่งเปนตําแหนงท่ีวาง  
 

…4.เทศบาลตําบล... 
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4. เทศบาลตําบลบานปน ขอความขอความเห็นชอบเลื่อนและแตงต้ังพนักงานเทศบาล 

ใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารของเทศบาล ตามประกาศของเทศบาลตําบลบานปน ลงวันท่ี 2 กันยายน 
2553 โดยขอเล่ือนและแตงตั้ง นางชนิตา  สนโต พนักงานเทศบาล ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป ระดับ 7 
(นักบริหารงานท่ัวไป 7) อัตราเงินเดือน 17,590 บาท โดยเปนผูผานการคัดเลือก ลําดับท่ี 1 ตําแหนง หัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาล ระดับ 7 (นักบริหารงานท่ัวไป 7) ใหดํารงตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ระดับ 7 (นัก
บริหารงานท่ัวไป 7) อัตราเงินเดือน 17,590 บาท ซึ่งเปนตําแหนงท่ีวาง  

5. เทศบาลเมืองแพร ขอความขอความเห็นชอบเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล 
ใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารของเทศบาล ตามประกาศของเทศบาลเมืองแพร ลงวันท่ี 2 กันยายน 2553 
โดยขอเลื่อนและแตงตั้ง นายเทวิน สกุลมาศ พนักงานเทศบาล ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ระดับ 8 (นัก
บริหารงานท่ัวไป 8) อัตราเงินเดือน 40,590 บาท โดยเปนผูผานการสอบคัดเลือก ลําดับท่ี 1 ตําแหนง รอง
ปลัดเทศบาล ระดับ 8 (นักบริหารงานเทศบาล 8) ใหดํารงตําแหนง รองปลัดเทศบาล ระดับ 8 (นักบริหารงาน
เทศบาล 8) อัตราเงินเดือน 40,590 บาท ซึ่งเปนตําแหนงท่ีวาง  

5. เทศบาลตําบลหวยหมาย ขอความขอความเห็นชอบเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล 
สามัญ ใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารของเทศบาล ตามประกาศของเทศบาลตําบลหวยหมาย ลงวันท่ี 2 
กันยายน 2553 โดยขอเล่ือนและแตงต้ัง วาท่ี ร.ต. สุดใจ  ศรีชุม พนักงานเทศบาล ตําแหนง หัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาล ระดับ 6 (นักบริหารงานท่ัวไป 6) อัตราเงินเดือน 16,480 บาท โดยเปนผูผานการสอบคัดเลือก ลําดับ
ท่ี 1 ตําแหนง รองปลัดเทศบาล ระดับ 6 (นักบริหารงานเทศบาล 6) ใหดํารงตําแหนงรองปลัดเทศบาล ระดับ 6 
(นักบริหารงานเทศบาล 6) อัตราเงินเดือน 16,480 บาท ซึ่งเปนตําแหนงท่ีวาง  

6. เทศบาลตําบลรองกวาง ขอความขอความเห็นชอบเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล 
สามัญ ใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารของเทศบาล ตามประกาศของเทศบาลตําบลรองกวาง ลงวันท่ี 2 
กันยายน 2553 โดยขอเลื่อนและแตงตั้ง นางพัชรินทร  อัฐวงศ  พนักงานเทศบาล ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 6 ว 
อัตราเงินเดือน 12,530 บาท โดยเปนผูผานการสอบคัดเลือก ลําดับท่ี 1 ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
ระดับ 6 (นักบริหารงานท่ัวไป 6) ใหดํารงตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป ระดับ 6 (นักบริหารงานท่ัวไป 6) 
อัตราเงินเดือน 12,530 บาท ซึ่งเปนตําแหนงท่ีวาง  

คณะอนุกรรมการ ฯ ไดประชุมเพื่อพิจารณาการขอปรับปรุงตําแหนงและ    
การเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นแลวในการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาการเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น    
ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2553 โดยมีมติเห็นชอบใหพนักงานเทศบาลดังกลาวเล่ือนระดับ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นได 

จึงนําเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามมติของคณะอนุกรรมการ ฯ  
 

...ระเบียบวาระที่ 5.3. ... 
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ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง  ขอความเห็นชอบใหพนักงานเทศบาลยาย 

 ยายสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 หรือ ระดับ 2 แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตน
จากระดับ 3 

เทศบาลตําบลบานถ่ิน ขอความเห็นชอบให นางสาวชนากานต  ลือโฮง พนักงานเทศบาล 
สามัญ ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ระดับ 3 เลขท่ีตําแหนง 01-0213-001 อัตราเงินเดือนขั้น 8,320 บาท คุณวุฒิ
ปริญญาตรี (สาขาบริหารธุรกิจ) สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ยายและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง บุคลากร ระดับ 3 เลขที่
ตําแหนง 01-0208-001 อัตราเงินเดือน 8,320 บาท สังกัด สํานักปลัดเทศบาล ซึ่งเปนตําแหนงที่วางและบุคคล
ดังกลาวเปนผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนง บุคลากร ระดับ 3 ลําดับท่ี 47 ตามประกาศเทศบาลนคร  ปากเกร็ด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 และสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนนทบุรี ได
ตรวจสอบบัญชีผูสอบคัดเลือก ดังกลาวแลวและปรากฏวาเปนผูท่ีมีชื่อและลําดับท่ีตรงกับประกาศของเทศบาลนคร
ปากเกร็ดจริง ตามหนังสือที่ นบ 0037.2/112 ลงวันท่ี 2 กันยายน 2553  

ยายผูดํารงตําแหนงหน่ึง ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอีกตําแหนงหนึ่งในระดับเดียวกัน 
  เทศบาลตําบลรองกวาง  ขอความเห็นชอบให น.ส. ณัฐนรี  ศรีอนันต พนักงานเทศบาลสามัญ 
ตําแหนง เจาพนักงานทะเบียน ระดับ 2 เลขท่ีตําแหนง 01-0214-001 อัตราเงินเดือน 7,100  บาท คุณวุฒิปริญญา
ตรี (สาขาบริหารธุรกิจ) สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ยายไปดํารงตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได ระดับ 2 เลขที่
ตําแหนง 04-0309-001 สังกัดกองคลัง ซึ่งเปนตําแหนงที่วางและบุคคลดังกลาวเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ขอยาย 

จึงนําเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ทั้งนี้ไมกอนวันที่ ก.ท.จ.แพรมีมติเห็นชอบ วันที่ 27 สิงหาคม 2553)  
ระเบียบวาระที่ 5.4   เรื่อง ขอความเห็นชอบการใหพนักงานเทศบาลโอนและรับโอนพนักงาน 
        เทศบาล พนักงานสวนทองถิ่นอื่น ขาราชการอื่น เพื่อแตงตั้งเปน 

     พนักงานเทศบาล 
1.เทศบาลตําบลวังชิ้น ขอความเห็นชอบใหนางกนกขวัญ วงคทา พนักงานเทศบาลสามัญ  

ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน ระดับ 5 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (รัฐประศาสนศาสตร) อัตราเงินเดือน          
10,470 บาท สังกัด กองการศึกษา โอน(ยาย) ไปดํารงตําแหนง บุคลากร ระดับ 5 อัตราเงินเดือน 10,470 บาท  
สังกัดสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร 
ซึ่งเปนตําแหนงท่ีวาง โดยเทศบาลตําบลวังชิ้น ไมขัดของท่ีจะใหโอน(ยาย) และองคการบริหารสวนตําบล    
บานเหลา ยินดีรับโอน(ยาย)  

2.เทศบาลตําบลหวยหมาย ขอความเห็นชอบใหนางสาวทัศนีย นาระเดช ตําแหนง  
เจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 3 วุฒิการศึกษา ปวส. (การบัญชี) ปริญญาตรี (การจัดการท่ัวไป) และ     
ไดศึกษาคอมพิวเตอรมาแลวไมนอยกวา 6 หนวยกิต อัตราเงินเดือน 8,890 บาท สังกัด กองคลัง โอน(ยาย)     
ไปดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ระดับ 3 อัตราเงินเดือน 8,890บาท สังกัดสํานักงานปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลสะเอียบ อําเภอสอง ซึ่งเปนตําแหนงท่ีวาง โดยเทศบาลตําบลหวยหมาย ไมขัดของท่ีจะใหโอน(ยาย) 
และองคการบริหารสวนตําบลสะเอียบ ยินดีรับโอน(ยาย)          …3.เทศบาลเมืองแพร... 
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  3. เทศบาลเมืองแพร ขอความเห็นชอบใหพนักงานเทศบาลโอน และพนักงานครู             
เทศบาล โอน ดังน้ี  

    3.1. นายศรัณย สุขหิรัญวัฒน พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหนง วิศวกรโยธา 7ว  
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (วิศวกรรม) อัตราเงินเดือน 18,040 บาท สังกัด กองชาง โอน ไปดํารงตําแหนง 
วิศวกรโยธา 7ว อัตราเงินเดือน 18,040 บาท สังกัด กองชาง เทศบาลตําบลแมเ หียะ อําเภอเมือง              
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนตําแหนงท่ีวาง โดยเทศบาลเมืองแพร ไมขัดของท่ีจะใหโอน และเทศบาลตําบลแมเหียะ 
ยินดีรับโอน (ยาย) 
      3.2. นางปทมพร  ดวงแกว  พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหนง ครู วุฒิการศึกษา            
ปริญญาตรี (เอกการศึกษาปฐมวัย) รับเงินเดือนอันดับ ครู คศ.1 ข้ัน 10,770 บาท สังกัด โรงเรียนเทศบาล           
วัดสวรรคนิเวศ กองการศึกษา ขอโอนไปดํารงตําแหนง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ข้ัน 10,770 บาท สังกัด
โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเปนตําแหนงท่ีวาง โดยเทศบาลเมืองแพร 
ไมขัดของท่ีจะใหโอน และเทศบาลเมืองสวรรคโลก ยินดีรับโอน 
  4. เทศบาลตําบลสวนเขื่อน ขอความเห็นชอบรับโอน   ดังนี้  

4.1. นายประกฤต  เจริญนุกูล พนักงานสวนตําบล ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัด อบต.  
ระดับ 6 (นักบริหารงานท่ัวไป  6) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี(รัฐศาสตร),ปริญญาโท(รัฐศาสตร) อัตราเงินเดือน 
20,180 บาท  สังกัดสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนมูล โอนมาดํารงตําแหนง หัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาล ระดับ 6 (นักบริหารงานทั่วไป 6) อัตราเงินเดือน 20,180 บาท สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ซึ่งเปน
ตําแหนงที่วาง โดยองคการบริหารสวนตําบลดอนมูล ไมขัดของที่จะใหโอน และเทศบาลตําบลสวนเขื่อน            
ยินดีรับโอน 
      4.2. นายพันธกานต  หอมจันทร พนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล      
ระดับ 3 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม) อัตราเงินเดือน 7,940 บาท สังกัด สํานักงาน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน  โอนมาดํารงตําแหนง เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล ระดับ 3 
อัตราเงินเดือน 7,940 บาท สังกัด สํานักปลัดเทศบาล ซึ่งเปนตําแหนงท่ีวาง โดยองคการบริหารสวนตําบล        
รองกาศ ไมขัดของท่ีจะใหโอน และเทศบาลตําบลสวนเข่ือน ยินดีรับโอน 

5. เทศบาลตําบลบานเวียง ขอความเห็นชอบ ดังน้ี  
    5.1. รับโอน(ยาย) ขาราชการพลเรือน ราย น.ส.ศิริวรรณ  เวียงยา ตําแหนง เจาพนักงาน 

การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา ปวส. (การบัญชี) อัตราเงินเดือน 7,100 บาท สังกัด สํานักงาน
เลขานุการสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองงาน โอน(ยาย)มาดํารงตําแหนง 
เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี ระดับ 2 อัตราเงินเดือน 7,100 บาท สังกัด กองคลัง  ซึ่งเปนตําแหนงท่ีวาง           
โดยสํานักงานเลขานุการสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ไมขัดของท่ีจะใหโอน(ยาย) และเทศบาลตําบล           
บานเวียง ยินดีรับโอน 
 

…5.2.รับโอน... 
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5.2. รับโอน ขาราชการกรุงเทพมหานคร รายนายรัฐศาสตร  กะติวงศ ตําแหนง เจาหนาท่ี 

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับ 1 วุฒิการศึกษา ปวส. (ชางยนต) อัตราเงินเดือน  5,970 บาท สังกัด 
สถานีดับเพลิงบางออ กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. มาดํารง
ตําแหนง เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 1 อัตราเงินเดือน 5,970 บาท สังกัด สํานัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานเวียง ซึ่งเปนตําแหนงท่ีวาง โดยสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กทม.ไมขัดของท่ีจะใหโอน และเทศบาลตําบลบานเวียง ยินดีรับโอน  

6. เทศบาลตําบลหวยหมายและเทศบาลตําบลบานเวียง ขอความเห็นชอบใหโอน และ          
รับโอน พนักงานเทศบาลรายนางอาทิตยา  วิชัยยา ตําแหนง เจาหนาท่ีธุรการ ระดับ 1 วุฒิการศึกษา            
ปริญญาตรี (รัฐประศาสนศาสตร) อัตราเงินเดือน 5,760 บาท สังกัดสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหวย
หมาย อําเภอสอง ขอโอนไปดํารงตําแหนง เจาหนาท่ีธุรการ ระดับ 1 อัตราเงินเดือน 5,760 บาท สังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานเวียง ซึ่งเปนตําแหนงท่ีวาง และเทศบาลตําบลหวยหมาย ไมขัดของท่ีจะให
โอน และเทศบาลตําบลบานเวียง ยินดีท่ีจะรับโอน  

7. เทศบาลตําบลแมปานและเทศบาลตําบลสวนเขื่อน ขอความเห็นชอบใหโอน และ          
รับโอน พนักงานเทศบาลรายนางรชยา  ชมมัชยา ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ระดับ 5 วุฒิการศึกษา            
ปริญญาตรี (เอกวิทยาศาสตรท่ัวไป) อัตราเงินเดือน 10,470 บาท สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลแมปาน 
อําเภอลอง ขอโอนไปดํารงตําแหนง นักวิชาการศึกษา ระดับ 5 อัตราเงินเดือน 10,470 บาท สังกัด สํานัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลสวนเข่ือน  ซ่ึงเปนตําแหนงท่ีวาง และเทศบาลตําบลแมปาน ไมขัดของท่ีจะใหโอน 
และเทศบาลตําบลสวนเข่ือนยินดีท่ีจะรับโอน  

8. เทศบาลตําบลทุงโฮงและเทศบาลตําบลเดนชัย ขอความเห็นชอบใหโอน และ          
รับโอน พนักงานเทศบาลรายนางสายสุนีย  พันธุพานิช  ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
ระดับ 7 (นักบริหารงานสาธารณสุข 7 ) วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (บริหารสาธารณสุข) อัตราเงินเดือน  
33,020 บาท สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลเดนชัย อําเภอเดนชัย ขอโอนไปดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับ 7 (นักบริหารงานสาธารณสุข 7) อัตราเงินเดือน 
33,020 บาท สังกัดกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลตําบลทุงโฮง อําเภอเมืองแพร ซึ่งเปนตําแหนง      
ท่ีวาง และเทศบาลตําบลเดนชัย ไมขัดของท่ีจะใหโอน และเทศบาลตําบลทุงโฮง ยินดีท่ีจะรับโอน  
  9. เทศบาลตําบลสวนเขื่อนและเทศบาลตําบลสอง   ขอความเห็นชอบใหพนักงาน
เทศบาลราย นายโสรสั  คชปญญา ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน ระดับ 4 อัตราเงินเดือน 9,700 บาท สังกัด สํานัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลสวนเข่ือน โอนสับเปลี่ยนกับ นางสาวลัดดาวัลย กาซอง ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน 
ระดับ 4 อัตราเงินเดือน 9,700 บาท สังกัด สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลสอง ซึ่งเทศบาลตําบลสวนเข่ือน 
และเทศบาลตําบลสอง ยินดีท่ีจะใหโอนสับเปลี่ยน  

จึงนําเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ทั้งนี้ไมกอนวันที่ ก.ท.จ.แพรมีมติเห็นชอบ วันที่ 21 กันยายน  2553)  

...ระเบียบวาระที่ 5.5... 
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ระเบียบวาระที่ 5.5. เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบเปล่ียนแปลงกรอบอตัรากําลังพนักงานจาง 4 ป 
       ของเทศบาล 

เรื่องเดิม 

  ก.ท,จ,แพร ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2551 เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2551  เห็นชอบกําหนด
วงรอบการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป และกรอบพนักงานจาง  4  ป ดังน้ี 
       ครั้งท่ี 1  ภายในเดือนธันวาคม 
        ครั้งท่ี 2  ภายในเดือนมีนาคม 
        ครั้งท่ี 3  ภายในเดือนมิถุนายน 
        ครั้งท่ี 4  ภายในเดือนกันยายน    
และเห็นชอบแตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป และกรอบพนักงาน
จาง  4  ป ของเทศบาล  ดังน้ี 

1. นายศักดา  ภูพลับ   ผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.แพร   เปนประธานอนุกรรมการ 
  2. ปลัดจังหวัดแพร                เปนอนุกรรมการ 

3. นายโชคชัย  พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร       เปนอนุกรรมการ 
  4. นางอรอนงค  นันทะเดช ปลัดเทศบาลตําบลสอง       เปนอนุกรรมการ 
  5. ทองถิ่นจังหวัดแพร             เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
  6. ผูชวยเลขานุการ ก.ท.จ.แพร          เปนผูชวยเลขานุการ 

ขอเท็จจริง 
  เทศบาลในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร ไดขอความเห็นชอบปรับปรุงกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป 
ในรอบเดือน กันยายน 2553  ดังน้ี  

1. เทศบาลตําบลแมคํามี ขอกําหนดตําแหนง ปรับปรุงตําแหนงพนักงานจางท่ัวไป และ 
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ในป พ.ศ. 2553 ดังน้ี  

2.1. ขอปรับปรุงตําแหนง พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติหนาท่ี 
งานไฟฟา) เปนตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟา สังกัด กองชาง ในปงบประมาณ 
2553 เน่ืองจากเทศบาลตําบลแมคํามี มีความจําเปนท่ีตองมีเจาหนาท่ีท่ีมีความชํานาญดานงานไฟฟา
สาธารณะ และรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

2.2. ขอกําหนดตําแหนงพนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติหนาท่ี 
ขับรถกระเชาไฟฟา) สังกัดกองชาง ในปงบประมาณ 2553 เน่ืองจากเทศบาลตําบลแมคํามี มีภารกิจในงาน
ดานสาธารณูปโภค และรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

2.3. ขอกําหนดตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยสัตวแพทย สังกัด  
กองสาธารณสุขฯ ในปงบประมาณ 2553 เน่ืองจากเทศบาลตําบลแมคํามีขออนุมัติยุบเลิกตําแหนง สัตวแพทย 
2-4/5 เพราะไมมีผูใดขอโอนมา  และรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

…2.เทศบาล... 
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2. เทศบาลตําบลทุงโฮง ขอปรับเกล่ียตําแหนงพนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง ลูกจางแผนท่ี 

ภาษี สังกัด กองคลัง เปน ตําแหนง คนงานท่ัว ไป (ปฏิ บัติหนา ท่ีจดมาตรวัดนํ้า) สังกัด  กองคลัง                      
ในปงบประมาณ 2553  เพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน  

3. เทศบาลตําบลเดนชัย ขอปรับปรุงตําแหนงพนักงานจางรายละเอียดดังน้ี  
3.1. ขอปรับเกล่ียตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึก 

ขอมูล สังกัด กองสวัสดิการสังคม เปน ตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
จํานวน 1 ตําแหนง สังกัด กองสวัสดิการสังคม ในปงบประมาณ 2553  เพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

  3.2. ขอปรับปรุงตําแหนงพนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง ครูอาสาสอน สังกัด  
กองการศึกษา เปนตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง  ครูอาสาสอนจํานวน 1 ตําแหนง                     
ในปงบประมาณ 2554 เพราะกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดจัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของทองถิ่นในโครงการสอนเด็กเรรอนในเขตเมือง เปนตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ   
(วุฒิปริญญาตรี) เทศบาลตําบลเดนชัยไดระบุตัวผู ท่ีจะดํารงตําแหนง คือ นายโชคชัย  ฉิมเล็ก ตําแหนง
พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง ครูอาสาสอน สังกัด กองการศึกษา โดยไดปฏิบัติงานในตําแหนงครูอาสาสอน    
เปนเวลา 3 ป 8 เดือน 
          3.3. ขอปรับปรุงตําแหนง พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ สังกัด          
กองสาธารณสุข ฯ เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ เพื่อเปนการรองรับปริมาณงาน
ท่ีมากข้ึนและเปนขวัญและกําลังใจใหพนักงาน โดยระบุตัวผู ท่ีจะดํารงตําแหนง คือ นายครรชิต  หงสคํา 
ตําแหนงพนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากเทศบาลตําบล
เดนชัยมาแลวเปนเวลา 5 ป 11 เดือน 

4. เทศบาลตําบลปาแมต ขอปรับปรุงตําแหนงพนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง แมบาน สังกัด  
สํานักปลัดเทศบาล เปนตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง แมบาน จํานวน 1 ตําแหนง สังกัด          
สํานักปลัดเทศบาล ในปงบประมาณ 2553 เพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน และเปนขวัญและกําลังใจ        
ใหพนักงาน โดยระบุตัวผูท่ีจะดํารงตําแหนง คือ นางสายเป   มะทะ ตําแหนงพนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง 
แมบาน มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากเทศบาลตําบลปาแมต มาแลวเปนเวลา 5 ป 10 เดือน 

5. เทศบาลตําบลแมลานนา ขอกําหนดตําแหนงพนักงานจางท่ัวไปจํานวน 4 อัตรา ดังน้ี 
5.1. ขอกําหนดตําแหนง พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง พนักงานขับรถขยะ สังกัด  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 1 อัตรา เพ่ือเปนการรองรับปริมาณงานท่ีมากข้ึน 
5.2. ขอกําหนดตําแหนง พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง พนักงานขับรถยนต สังกัดสํานัก 

ปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา เพื่อเปนการรองรับปริมาณงานท่ีมากขึ้น 
        5.3. ขอกําหนดตําแหนง พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติหนาท่ี
พนักงานวิทย)ุ สังกัดสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา เพื่อเปนการรองรับปริมาณงานท่ีมากข้ึน 
         5.4. ขอกําหนดตําแหนง พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติหนาท่ีชาง
ไฟฟา) สังกัดกองชาง จํานวน 1 อัตรา เพ่ือเปนการรองรับปริมาณงานท่ีมากข้ึน 

…6.เทศบาล... 
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6. เทศบาลตําบลแมหลาย ขอปรับปรุงตําแหนง พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง ผูดูแลเด็ก 

สังกัดกองการศึกษา เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา เพ่ือเปนการรองรับ
ปริมาณงานท่ีมากข้ึนโดยระบุตัวผูท่ีจะดํารงตําแหนง คือ นางสุดารัตน  เหมืองหมอ ตําแหนง พนักงานจาง
ท่ัวไป ตําแหนง ผูดูแลเด็ก มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากเทศบาลตําบลแมหลาย มาแลวเปนเวลา 5 ป           
11 เดือน) 

7. เทศบาลตําบลหนองมวงไข ขอปรับเกลีย่ตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง  
ผูชวยเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานทะเบียนและ
บัตร สังกัดสํานักปลัดเทศบาล เพ่ือเปนการรองรับปริมาณงานท่ีมากข้ึน 

8. เทศบาลตําบลรองกวาง ขอกําหนดตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง  
ผูชวยนักวิชาการสุขาภิบาล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการรองรับปริมาณงานท่ีมากข้ึน 

9. เทศบาลตําบลสูงเมน ขอปรับเกลี่ยตําแหนงพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา รายละเอียด 
ดังน้ี  

9.1. ปรับเกลี่ยตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ   
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยชางโยธา สังกัดกองชาง 
เพ่ือเปนการรองรับปริมาณงานท่ีมากข้ึน 
        9.2. ปรับเกล่ียตําแหนง พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติหนาท่ี       
กวาดถนน) สังกัด กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เปนพนักงานจางท่ัวไป ตําแหนงคนงานท่ัวไป (ปฏิบัติหนาท่ี
ชางไฟฟา) สังกัด กองชาง เพ่ือเปนการรองรับปริมาณงานท่ีมากขึ้น 
         9.3. ปรับเกลี่ยตําแหนง พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติหนาท่ีกวาด
ถนน) สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนพนักงานจางท่ัวไป ตําแหนงนักการ สังกัด กองกองการศึกษา         
เพ่ือเปนการรองรับปริมาณงานท่ีมากข้ึน 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบการจัดทําและปรับปรุงกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง  
4 ป ของเทศบาล ไดประชุมเพื่อพิจารณาแลว ในการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ ครั้งที่ 3/2553          
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป               
ตามที่เทศบาลไดขอความเห็นชอบ  
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามมติของคณะอนุกรรมการ ฯ  

ระเบียบวาระที่ 5.6.  เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป ของเทศบาล  
    (พ.ศ.2552-พ.ศ. 2554)  

เรื่องเดิม 
  ก.ท,จ,แพร ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2551 เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2551 เห็นชอบกําหนด
วงรอบการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป และกรอบพนักงานจาง  4  ป ดังน้ี 

…ครั้งท่ี ... 
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ครั้งท่ี 1  ภายในเดือนธันวาคม  
ครั้งท่ี 2  ภายในเดือนมีนาคม 

  ครั้งท่ี 3  ภายในเดือนมิถุนายน  
ครั้งท่ี 4  ภายในเดือนกันยายน    

และเห็นชอบแตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป และกรอบพนักงาน
จาง  4  ป ของเทศบาล  ดังน้ี 

1. นายศักดา  ภูพลับ   ผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.แพร   เปนประธานอนุกรรมการ 
  2. ปลัดจังหวัดแพร                เปนอนุกรรมการ 

3. นายโชคชัย  พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร       เปนอนุกรรมการ 
  4. นางอรอนงค  นันทะเดช ปลัดเทศบาลตําบลสอง       เปนอนุกรรมการ 
  5. ทองถิ่นจังหวัดแพร             เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
  6. ผูชวยเลขานุการ ก.ท.จ.แพร          เปนผูชวยเลขานุการ 

ขอเท็จจริง 
            เทศบาลในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดแพร ไดขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2552 

- พ.ศ.2554) ดังน้ี        
1. เทศบาลตําบลแมหลาย ขอความเห็นชอบปรับขยายตําแหนง สายงานบริหาร ดังน้ี  
     1 .1 . ขอความเห็นชอบปรับขยายระดับตําแหนงหัวหนากองสาธารณสุข ระดับ 6                

(นักบริหารงานสาธารณสุข 6) เลขท่ีตําแหนง 06-0105-001 เปนตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุข ระดับ 7 
(นักบริหารงานสาธารณสุข  7) เลขท่ีตําแหนงและสังกัดเดิม เพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีเพิ่มมากข้ึน   

     1.2. ขอความเห็นชอบปรับขยายระดับตําแหนงหัวหนากองการศึกษา ระดับ 6 (นักบริหาร
การศึกษา 6) เลขท่ีตําแหนง 08-0108-001 เปนตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา ระดับ 7 (นักบริหารงาน
การศึกษา  7) เลขท่ีตําแหนงและสังกัดเดิม เพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน   

 2. เทศบาลตําบลปาแมต ขอความเห็นชอบปรับขยายระดับตําแหนงหัวหนากองชาง  ระดับ 6 
(นักบริหารงานชาง 6) เลขท่ีตําแหนง 05-0104-001 เปนตําแหนงผูอํานวยการกองชาง ระดับ 7 (นักบริหารงาน 
ชาง 7) เลขท่ีตําแหนงและสังกัดเดิม เพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน   

3. เทศบาลตําบลวังชิ้น ความเห็นชอบปรับขยายตําแหนง สายงานบริหาร และปรับเกลี่ย
ตําแหนง ดังน้ี  

     3.1. ปรับขยายระดับตําแหนงหัวหนากองคลัง  ระดับ 6 (นักบริหารงานการคลัง 6) เลขท่ี
ตําแหนง 04-0103-001 เปนตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง ระดับ 7 (นักบริหารงานการคลัง 7) เลขท่ีตําแหนงและ
สังกัดเดิม เพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน   

     3.2. ปรับเกล่ียตําแหนงนายชางโยธา ระดับ 2-4/5 เลขท่ีตําแหนง 05-0503-001 สังกัดกอง
ชาง เปน ตําแหนง เจาพนักงานการประปา 2-4/5 เลขท่ีตําแหนง 05-0602-001    สังกัดเดิม เพื่อรองรับปริมาณ
งานท่ีเพ่ิมมากข้ึน   

 
…4.เทศบาล... 



- 13 - 
4. เทศบาลตําบลรองกวาง ขอกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ตําแหนง ดังน้ี  
    4.1 ตําแหนง นักวิชาการคลัง 3-5/6ว เลขท่ีตําแหนง 04-0304-001 สังกัดกองคลัง         

เพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน   
    4.2. ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ 3-5/6ว เลขท่ีตําแหนง 04-311-001 สังกัดกองคลัง         

เพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน   
5. เทศบาลตําบลหนองมวงไข ขอปรับเกลี่ย และยุบเลิกตําแหนง จํานวน 7 ตําแหนง ดังน้ี  
    5.1 . ขอความเห็นชอบปรับเกลี่ย ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  2-4 /5            

เลขท่ีตําแหนง 04-0306-003 สังกัด กองคลัง เปน ตําแหนง นักวิชาการการเงินและบัญชี 3-5/6ว เลขท่ีตําแหนง 
04-0307-001 สังกัดกองคลัง เพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีเพิ่มมากข้ึน 

ยุบเลิกตําแหนง จํานวน 6 ตําแหนง ดังนี้ 
    5.2. ตําแหนง ชางโยธา 1-3/4 เลขท่ีตําแหนง 05-0502-001 สังกัดกองชาง เน่ืองจากเปน

ตําแหนงท่ีวางและไมมีคนครองและลดภาระคาใชจายดานบุคลากร 
    5.3. ตําแหนง เจาพนักงานประปา 2-4/5 เลขท่ีตําแหนง 05-0602-001 สังกัดกองชาง 

เน่ืองจากเปนตําแหนงท่ีวางและไมมีคนครองและลดภาระคาใชจายดานบุคลากร 
    5.4. ตําแหนง วิศวกรโยธา 3-5/6ว เลขท่ีตําแหนง 05-0515-001 สังกัด กองชาง เน่ืองจาก

เปนตําแหนงท่ีวางและไมมีคนครองและลดภาระคาใชจายดานบุคลากร 
    5.5. ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 3-5/6ว เลขท่ีตําแหนง 06-0409-001 สังกัด        

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เน่ืองจากเปนตําแหนงท่ีวางและไมมีคนครองและลดภาระคาใชจายดาน
บุคลากร 

    5.6. ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4/5 เลขท่ีตําแหนง 06-0422-001 สังกัด 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เน่ืองจากเปนตําแหนงท่ีวางและไมมีคนครองและลดภาระคาใชจาย             
ดานบุคลากร 

     5.7. ตําแหนง สันทนาการ 3-5/6ว เลขท่ีตําแหนง 08-0803-001 สังกัด กองการศึกษา 
เน่ืองจากเปนตําแหนงท่ีวางและไมมีคนครองและลดภาระคาใชจายดานบุคลากร 

6. เทศบาลตําบลแมคํามี ขอความเห็นชอบกําหนดตําแหนง และยุบเลิกตําแหนง ดังน้ี  
ขอกําหนดตําแหนง 2 ตําแหนง ดังนี้  
    6.1. ตําแหนง เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 1-3/4 เลขท่ีตําแหนง04-0305-001 สังกัด        

กองคลัง เพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
    6 .2 .  ตําแหนง เจ าพนักงา นธุรกา ร 2-4 /5  เลขท่ีตํา แหนง  06 -021 2-004  สังกัด                  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
ขอยุบเลิกตําแหนง 1 ตําแหนง คือ ตําแหนง สัตวแพทย 2-4/5 เลขท่ีตําแหนง 06-0212-

004 สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เน่ืองจากเปนตําแหนงท่ีวางและไมมีคนครองและลดภาระ
คาใชจายดานบุคลากร 
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7. เทศบาลตําบลทุงโฮง ขอความเห็นชอบปรับเกลี่ยตําแหนง ชางผังเมือง 1-3/4 เลขท่ี
ตําแหนง 04-0504-001 สังกัด กองชาง เปน ตําแหนง นายชางผังเมือง 2-4/5 เลขท่ีตําแหนง 04-0505-001 
สังกัดเดิม เพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

8. เทศบาลตําบลเดนชัย ขอความเห็นชอบกําหนดตําแหนงและปรับเกล่ียตําแหนงรวม             
2 ตําแหนง ดังน้ี  

กําหนดตําแหนง  
- ตําแหนง นักวิชาการคลัง 3-5/6ว เลขท่ีตําแหนง 0410304-002 สังกัดกองคลัง เพ่ือรองรับ

ปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
ปรับเกลี่ยตําแหนง  
เจาพนักงานจัดเก็บรายได 2-4/5 เลขท่ีตําแหนง 04-0309-001 เปนตําแหนง นักวิชาการ

จัดเก็บรายได 3-5/6ว เลขท่ีตําแหนง 04-0313-001 สังกัดกองคลัง เพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีเพิ่มมากข้ึน 
9. เทศบาลตําบลแมลานนา ขอความเห็นชอบปรับเกลี่ยตําแหนง รวม 2 ตําแหนง ดังน้ี  
    9.1. ตําแหนง ชางโยธา 1-3/4 เลขท่ีตําแหนง 05-0502-001 เปนตําแหนง นายชางโยธา            

2-4/5 เลขท่ีตําแหนง 05-0503-002 สังกัดกองชาง เพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
    9.2. ตําแหนง เจาหนาท่ีการคลัง 1-3/4 เลขท่ีตําแหนง 04-0302-001 เปนตําแหนง                

เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 เลขท่ีตําแหนง 04-0305-002 สังกัด กองคลัง เพ่ือรองรับปริมาณงานท่ี
เพ่ิมมากข้ึน 

10. เทศบาลตําบลสอง ขอความเห็นชอบ ดังน้ี  
        - ขอความเห็นชอบตัดโอนงานพัฒนาชุมชนและงานสังคมสงเคราะห สังกัด          

กองการศึกษา ไปสังกัด สํานักปลัดเทศบาล  
- ขอความเห็นชอบตัดโอนตําแหนง นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว เลขท่ีตําแหนง                 

08-0704-001 สังกัด กองการศึกษา เปน ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว สังกัด สํานักปลัดเทศบาล          
เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองในดานการบริหารงานของเทศบาล  

คณะอนุกรรมการตรวจสอบการจัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป ของเทศบาล  
ไดประชุมเพื่อพิจารณาแลว ในการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ ครั้งท่ี 3/2553 เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 
2553  มีมติ เห็นชอบการปรับปรุ ง แผนอั ตรากํ า ลัง  3  ป  ขอ ง เทศ บาล ตาม ท่ี เทศบาล                       
ไดขอความเห็นชอบ 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามมติของคณะอนุกรรมการ ฯ  
 
 

…ระเบียบวาระที่ 5.7. ... 
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ระเบียบวาระที่ 5.7.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณ 

      เพื่อลดระยะเวลาการดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร 

  เทศบาลตําบลหนองมวงไข  ขอความเห็นชอบให วาท่ี ร.ท.มังกร ปญญาแฝง พนักงาน
เทศบาล ตําแหนง ปลัดเทศบาล ระดับ 7 (นักบริหารงานเทศบาล 7)  นําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปน
ประสบการณเพ่ือลดระยะเวลาการดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เพ่ือประโยชนในการคัดเลือกเพื่อดํารง
ตําแหนงบริหารในระดับท่ีสงูข้ึน ตําแหนง ปลัดเทศบาล  ระดับ 8  (นักบริหารงานเทศบาล 8)  ท่ีกําหนดไว 4 ป 
เหลือ 3 ป  โดยบุคคลดังกลาว ไดรับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร จากมหาวิทยาลัย
รามคําแหง  ต้ังแตวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2545                       

ฝายเลขานุการฯ ไดพิจารณาตรวจสอบการขอนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปน 
ประสบการณการบริหารเพ่ือลดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงบริหาร ของ วาท่ี ร.ท.มังกร ปญญาแฝง       
เพ่ือประโยชนในการคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงบริหารในระดับท่ีสูงข้ึน  ท่ีกําหนดไว 4 ป เหลือ 3 ป ผลปรากฏ 
ดังน้ี 

  1. วาท่ี ร.ท.มังกร ปญญาแฝง   ไดรับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ก.พ. รับรองวาเปนปริญญาทางรัฐศาสตร)  เปนคุณวุฒิปริญญาโทซึ่งนํามา
เทียบประสบการณบริหารเปนคุณวุฒิท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ปลัดเทศบาล ระดับ 8              
(นักบริหารงานเทศบาล 8)  
               2. การจัดทําแผนหรือคํารับรองการปฏิบัติราชการท่ีแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาองคกรและ
ตัวชี้วัดความสําเร็จท้ังทางดานประสิทธิภาพและคุณภาพของงานท่ีจะเกิดข้ึน  อันเปนประโยชนตอองคกรและ
ประชาชน 
     วาท่ี ร.ท.มังกร ปญญาแฝง   ไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการท่ีแสดงใหเห็นถึงการ
พัฒนาองคกรและตัวชี้วัดความสําเร็จท้ังทางดานประสิทธิภาพและคุณภาพของงานท่ีจะเกิดข้ึน  อันเปน
ประโยชนตอองคกรและประชาชน  โดยไดใหคํารับรองกับนายกเทศมนตรีตําบลหนองมวงไข  และยินดีท่ีจะให
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองท่ีใหไว ดังน้ี  
  1. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดวยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกข้ันตอน
ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  2. สามารถกําหนดพัฒนาเทศบาลท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของประชาชน 
นําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน       
  ฝายเลขานุการฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา คํารับรองการปฏิบัติราชการดังกลาว เปนคํารับรอง
การปฏิบัติราชการท่ีแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาองคกรและตัวช้ีวัดความสําเร็จท้ังทางดานประสิทธิภาพและ
คุณภาพของงานท่ีจะเกิดข้ึน  อันเปนประโยชนตอองคกรและประชาชน 
 

…3.ผลงานที่เปนผลสัมฤทธิ์ ... 
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    3.  ผลงานท่ีเปนผลสัมฤทธิ์จากการนําความรูท่ีไดศึกษาในระดับปริญญาโทมาใชในการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีกอใหเกิดผลดีตอเทศบาลหรือประชาชน 
       วาท่ี ร.ท.มังกร ปญญาแฝง   ไดจัดทําผลงาน จํานวน 2 เร่ือง ดังน้ี 
   3.1 เร่ือง การจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลหนองมวงไข 
   3.2 เร่ือง การจัดทําแผนชุมชนโดยการมีสวนรวมของประชาชนตําบลหนองมวงไข 
        ฝายเลขานุการฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา ผลงานดังกลาวเปนผลงานท่ีเปนผลสัมฤทธ์ิจาก
การนําความรูท่ีไดศึกษาในระดับปริญญาโทมาใชในการปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีกอใหเกิดผลดีตอเทศบาลและ
ประชาชนเปนอยางยิ่ง   
  4. การยื่นผลงาน  ใหยื่นไดภายใน  6  เดือนกอนการดํารงตําแหนงในสายงานนักบริหารงาน
น้ันครบ  3  ปตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีกําหนด (สามารถยื่นหลังจากครบ 3 ป ได) 
      วาท่ี ร.ท.มังกร ปญญาแฝง   ดํารงตําแหนง ปลัดเทศบาล ระดับ 7  (นักบริหารงานเทศบาล 
7) ตั้งแตวันท่ี 4 มีนาคม  2551 – วันท่ี 7 กันยายน  2553 รวมระยะเวลา 2 ป 6 เดือน ดังน้ัน จึงสามารถ            
ยื่นผลงานได  
  สรุป 
  จากการพิจารณาตรวจสอบการขอนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณการบริหาร
เพ่ือลดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงบริหาร ของ วาท่ี ร.ท.มังกร ปญญาแฝง   ตําแหนง ปลัดเทศบาล ระดับ 
7  (นักบริหารงานเทศบาล 7) สังกัด  เทศบาลตําบลหนองมวงไข เพ่ือประโยชนในการคัดเลือกเพื่อดํารง
ตําแหนงบริหารในระดับท่ีสูงข้ึน ตําแหนง ปลัดเทศบาล  ระดับ 8  (นักบริหารงานเทศบาล 8)  ท่ีกําหนดไว 4 ป 
เหลือ 3 ป  ผลปรากฏวาเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร  เรื่อง  หลักเกณฑและ
เงื่อนไขในการนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณการบริหารเพ่ือลดระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงบริหาร  พ.ศ. 2550  ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2550  
  ขอเสนอ 
  1. ควรเห็นชอบผลงานท่ีเปนผลสัมฤทธิ์จากการนําความรูท่ีไดศึกษาในระดับปริญญาโทมาใช
ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีกอใหเกิดผลดีตอเทศบาลหรือประชาชนซึ่งวาท่ี ร.ท.มังกร ปญญาแฝง ไดจัดทํา
ผลงานจํานวน 2 เรื่อง  

1.1 เร่ือง การจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลหนองมวงไข 
   1.2 เร่ือง การจัดทําแผนชุมชนโดยการมีสวนรวมของประชาชนตําบลหนองมวงไข 
                        2. ควรเห็นชอบให วาท่ี ร.ท.มังกร ปญญาแฝง  นําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปน
ประสบการณเพื่อลดระยะเวลาการดํารงตําแหนงบริหารเปนเวลา 1 ปได  

3. รายงานผลตอสํานักงาน ก.ท.  เพื่อตรวจสอบและออกหนังสือรับรอง   ใหแก  
วาท่ี ร.ท.มังกร ปญญาแฝง   นําไปประกอบการสมัครคัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดับท่ีสูงข้ึนตอไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่ฝายเลขานุการ ก.ท.จ.แพร ไดนําเสนอ        

…ระเบียบวาระที่ 5.8.... 
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ระเบียบวาระที่ 5.8  เรื่อง   ขอความเห็นชอบยกเลิกมติ ก.ท.จ.แพร กรณีใหโอนพนักงานเทศบาล 
 

  เรื่องเดิม 
  ก.ท.จ.แพร  ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2553 เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2553 มีมติเห็นชอบให 
พนักงานเทศบาล ราย นายฉัตรชนก  เครือเทียน ตําแหนง นายชางโยธาระดับ 3 สังกัด กองชาง เทศบาลตําบล
แมลานนา อําเภอลอง  โอนไปดํารงตําแหนง นายชางโยธา ระดับ 3 สังกัด สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบล 
บานเหลา อําเภอสูงเมน  

  ขอเท็จจริง 
  ก.อบต.จังหวัดแพร  ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2553 เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2553 มีมติเห็นชอบ
ใหยกเลิกมติ ก.อบต.จังหวัดแพร ใน การประชุม คร้ังท่ี 6/2551 เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2551 กรณี เห็นชอบ
ให  นายฉัตรชนก  เครือเทียน ตําแหนง นายชางโยธาระดับ 3 สังกัด กองชาง เทศบาลตําบลแมลานนา อําเภอ
ลอง (เดิมเปนองคการบริหารสวนตําบลหวยออ ) เน่ืองจากมีคุณสมบัติในการเลื่อนระดับไมครบถวน กลาวคือ
ดํารงตําแหนงระดับ 2 ไมครบ 3 ป (วุฒิการศึกษา ปวท.) โดยใหกลับไปดํารงตําแหนง นายชางโยธา ระดับ 2   
  เทศบาลตําบลแมลานนา จึงขอยกเลิก ก.ท.จ.แพร  ในการประชุม คร้ังท่ี 6/2553 เมื่อวันท่ี 28 
มิถุนายน 2553 ท่ีมีมติเห็นชอบให พนักงานเทศบาล ราย นายฉัตรชนก  เครือเทียน ตําแหนง นายชางโยธา
ระดับ 3 สังกัด กองชาง เทศบาลตําบลแมลานนา อําเภอลอง โอนไปดํารงตําแหนง นายชางโยธา ระดับ 3 
สังกัด สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา อําเภอสูงเมน เพ่ือท่ีจะดําเนินการแกไขขอมูลในสวนท่ี
เก่ียวของใหถูกตองกอน ประกอบกับ องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา ไดแจงยกเลิกการรับโอนพนักงาน
เทศบาลรายดังกลาว  

  ขอเสนอ 
  เพ่ือใหใหการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลแมลานนา เปนไปดวยความเรียบรอยและ
ถูกตองตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนด  เห็นควรใหความเห็นชอบยกเลิกมติ ก.ท.จ.แพร ในการประชุม 
ครั้งท่ี 6/2553 เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2553 กรณีเห็นชอบให พนักงานเทศบาล ราย นายฉัตรชนก  เครือเทียน 
ตําแหนง นายชางโยธาระดับ 3 สังกัด กองชาง เทศบาลตําบลแมลานนา อําเภอลอง โอนไปดํารงตําแหนง          
นายชางโยธา ระดับ 3 สังกัด สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา อําเภอสูงเมน 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 
...ระเบียบวาระที่ 5.9 ... 
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ระเบียบวารท่ี  5.9.    เรื่อง  ขอความเห็นชอบปรับโครงสรางและระดับตําแหนงบริหารในเทศบาล 
             ขนาดกลาง (เดิม) 

เทศบาลตําบลบานปน ไดขอความเห็นชอบปรับโครงสรางและระดับตําแหนงบริหาร  
ในเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) ตําแหนงปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล) เปนระดับ 8 (ปจจุบัน            
นางสุนันทา  กรมกอง  ตําแหนงปลัดเทศบาล ระดับ 7 อัตราเงินเดือนข้ัน 24,250 บาท วุฒิการศึกษารัฐศาสตร
มหาบัณฑิต  และดํารงตําแหนงในระดับ 7 เปนเวลา 3 ป  โดยมีหนังสือรับรองการนําคุณวุฒิปริญญาโทมา
เทียบเปนประสบการณเพ่ือลดระยะเวลาการดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร จาก 4ป เหลือ 3 ป จากสํานักงาน 
ก.ท. เปนผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะเลื่อนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ปลัดเทศบาล ระดับ 8 ) 

ขอเสนอ 
              จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเกณฑการปรับขนาด
เทศบาลเปนขนาดกลาง ของเทศบาลตําบลบานปน 
มติที่ประชุม     เห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเกณฑการปรับขนาดเทศบาล 

เปนขนาดกลาง ของเทศบาลตําบลบานปน ดังนี ้
      (1)  ผูทรงคุณวุฒิท่ี ก.ท.จ. คัดเลือก นายศักดา  ภูพลับ  เปนประธานกรรมการ 
                            (2)  ผูแทนสวนราชการท่ีเก่ียวของท่ี ก.ท.จ. คัดเลือก 2 คน     
   ปลัดจังหวัดแพร 
   พัฒนาการจังหวัดแพร               เปนกรรมการ 
                            (3)  ผูนําชุมชนในเขตเทศบาลท่ีเสนอขอปรับขนาดโดย ก.ท.จ. เปนผูคัดเลือก 1 คน 

    นางดรุณี  วงคโสภา ประธานชุมชนบานหลิ่ง - บนนา    เปนกรรมการ 
   (4)  ทองถิ่นจังหวัดแพร     เปนกรรมการและเลขานุการ 

     (5)  ผูชวยเลขานุการ ก.ท.จ.แพร              เปนผูชวยเลขานุการ 

ระเบียบวาระที่ 5.10.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบปรับปรุงตําแหนงลูกจางประจํา 
1. เทศบาลตําบลรองกวาง ขอความเห็นชอบปรับปรุงตําแหนงลูกจางประจํา ราย 

นางภรณพิมล  สุมา ตําแหนงนักการ อัตราคาจาง 10,030 บาท สังกัดสํานักปลัดเทศบาล วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรีศิลปศาสตร สาขาพัฒนาชุมชน  (ผานการฝกอบรมคอมพิวเตอรมาแลว 30 ชั่วโมง) เริ่มรับราชการ
เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2541 เพื่อปรับปรุงเปนตําแหนง เจาพนักงานธุรการ สังกัด สํานักปลัดเทศบาล เทศบาล
ตําบลรองกวาง 

2. เทศบาลตําบลหวยออ ขอความเห็นชอบปรับปรุงตําแหนงลูกจางประจํา จํานวน 4 ราย 
ดังน้ี  

                 2.1 ขอปรับปรุงตําแหนงลูกจางประจํา ราย นางวิภา  ไชยแกว   ตําแหนงพนักงานพิมพดีด 
อัตราคาจาง 13,620 บาท สังกัดกองคลัง วุฒิการศึกษา ปวช. แผนกวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี     
(ผานการฝกอบรมคอมพิวเตอรมาแลว 30 ช่ัวโมง) เริ่มรับราชการเมื่อ วันท่ี 1 ตุลาคม 2528 เพ่ือปรับปรุงเปน
ตําแหนง เจาหนาท่ีธุรการ สังกดั กองชาง เทศบาลตําบลหวยออ           …2.2.ขอปรับปรุง... 
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                              2.2 ขอปรับปรุงตําแหนงลูกจางประจํา ราย นายชัยณรงค  โลหะ ตําแหนงผูชวยชางทุก
ประเภท อัตราคาจาง 11,960 บาท สังกัดกองชาง วุฒิการศึกษา ปวช.(ชางไฟฟากําลัง) เริ่มรับราชการเมื่อ 
วันท่ี 1 มิถุนายน 2539 เพ่ือปรับปรุงเปนตําแหนง ชางไฟฟา สังกัด กองชาง เทศบาลตําบลหวยออ 
       2.3 ขอปรับปรุงตําแหนงลูกจางประจํา รายนายชูชาติ เมืองลอง ตําแหนงคนงานประจํา 
รถขยะ อัตราคาจาง 9,790 บาท สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม วุฒิการศึกษา ม.6 (มีใบอนุญาตเปน        
ผูขับรถทุกประเภท และมีคําสั่งใหปฏิบัติหนาท่ีขับรถยนต) เริ่มรับราชการเมื่อ วันท่ี 1 มิถุนายน 2541            
เพ่ือปรับปรุงเปนตําแหนง พนักงานขับรถยนต สังกดั สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหวยออ 
        2.4  ขอปรับปรุงตําแหนงลูกจางประจํา ราย นายบรรจง  คําจันทา ตําแหนง พนักงาน 
ผลิตนํ้าประปา อัตราคาจาง 12,440 บาท สังกัดกองการประปา วุฒิการศึกษา ม.6 (มีคําสั่งใหปฏิบัติหนาท่ี         
จดมาตรวัดนํ้า) เริ่มรับราชการเมื่อ วันท่ี 1 ตุลาคม 2538 เพ่ือปรับปรุงเปนตําแหนง พนักงานจดมาตรวัดนํ้า 
สังกัด กองการประปา เทศบาลตําบลหวยออ 

ขอพิจารณา/ขอเสนอ 
ฝายเลขานุการฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา เทศบาลตําบลรองกวาง และเทศบาลตําบลหวยออ   

มีภารกิจ อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ปริมาณงาน รวมถึงจํานวนขาราชการ ลูกจาง
และพนักงานจางท่ีมีอยู  และปฏิบัติงานในลักษณะงาน (ตําแหนง) ท่ีจะปรับปรุงดวย และเปนไป                
ตามความเหมาะสม และความจําเปนของของเทศบาล จึงเห็นควรใหความเห็นชอบการปรับปรุงตําแหนง
ลูกจางประจําดังกลาว  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
ระเบียบวาระที ่5.11 เรื่อง  ขอความเห็นชอบผลการประเมินเพื่อปรับระดับปลัดเทศบาลจากระดับ 6  
        เปน ระดับ 7 ในเทศบาลขนาดเล็ก 

เรื่องเดิม 
 1. ก.ท,จ,แพร  ในการประชุม  ครั้งท่ี 12/2551  เมื่อวันท่ี  28  พฤศจิกายน  2551   

มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อปรับระดับปลัดเทศบาลและหัวหนากองจากระดับ 6 เปน 
ระดับ 7 ดังน้ี  
       1.  นายถนอม อินกัน  ผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.แพร   เปนประธานกรรมการ 
       2.  คลังจังหวัดแพร           เปนกรรมการ 
       3.  นายนาวิน   กันนา   ปลัดเทศบาลตําบลรองกวาง   เปนกรรมการ 
       4.  นายศิโรตม   พุทธา   ปลัดเทศบาลตําบลทุงโฮง            เปนกรรมการ 
       5.  ทองถิ่นจังหวัดแพร    เปนกรรมการและเลขานุการ 
       6.  ผูชวยเลขานุการ ก.ท.จ.แพร               เปนผูชวยเลขานุการ 

2. เทศบาลตําบลแมลานนา ขอความเห็นชอบประเมินเพ่ือปรับระดับปลัดเทศบาลจาก 
ระดับ 6 เปนระดับ 7 ซึ่งเทศบาลตําบลแมลานนา มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณ 2552  จํานวน  
9,227,128.99 บาท และมีคาใชจายดานบุคคลในปงบประมาณท่ีผานมา รอยละ 25.27 ของงบประมาณ
รายจายประจําป  ตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

…ขอเท็จจริง...      

จัดรูปแบบ: แบบอักษรภาษาไทย
และภาษาอ่ืนๆ: Cordia New
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ขอเท็จจริง 

  คณะกรรมการ ฯ ไดดําเนินการประเมินเพ่ือปรับระดับปลัดเทศบาล จากระดับ 6  เปนระดับ  7  
ของเทศบาลตําบลแมลานนาแลว เมื่อวันท่ี 7 กันยายน  2553 ผลปรากฏวา ผานการประเมิน โดยไดคะแนน
รวมเฉลี่ยรอยละ 84.16 (ไดคะแนน 505 คะแนน จากคะแนนเต็ม 600 คะแนน ซึ่งเกณฑการประเมนิจะตองได
คะแนนรวมเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 60  หรือ  360 คะแนน) 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6   เร่ือง อื่น ๆ  
**************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
ท่ี พร 0037.2/ ว   

ถึง  สํานักงานทองถ่ินอําเภอทุกอําเภอ  
 สํานักงานเทศบาลเมืองแพร  
 

            ดวยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร (ก.ท.จ.แพร) ไดดําเนินการประชุม                
ครั้งท่ี 9/2553 เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2553 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแพร 
(ชั้น 2) เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  

  สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดแพร จึงขอสงรายละเอียดของสรุปมตกิารประชุม
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร ( ก.ท.จ.แพร ) ครั้งท่ี 9/2553 และสามารถดูรายละเอียดของ         
สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.แพร ไดท่ี www.phraelocal.go.th. 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ สําหรับอําเภอใหแจงเทศบาลตําบล           
ในพื้นท่ี และนําเรียนนายอําเภอเพ่ือโปรดทราบดวย  
 

     จังหวัดแพร  
 
   
              22 กันยายน 2553 
 

            
            
 
 
 
 

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิ่น 
โทร.0-5453-4504-5  ตอ 18,19     
 

 

 



 
 

(คูฉบับ) 
ท่ี พร 0037.2/ ว   

ถึง  สํานักงานทองถ่ินอําเภอทุกอําเภอ  
 สํานักงานเทศบาลเมืองแพร  
 

            ดวยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร (ก.ท.จ.แพร) ไดดําเนินการประชุม                
ครั้งท่ี 9/2553 เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2553 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแพร 
(ชั้น 2) เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  

  สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดแพร จึงขอสงรายละเอียดของสรุปมตกิารประชุม
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร ( ก.ท.จ.แพร ) ครั้งท่ี 9/2553 และสามารถดูรายละเอียด          
ของสรุปมติการประชุม ก.ท.จ.แพร ไดท่ี www.phraelocal.go.th. 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ สําหรับอําเภอใหแจงเทศบาลตําบล           
ในพื้นท่ี และนําเรียนนายอําเภอเพ่ือโปรดทราบดวย  
 

     จังหวัดแพร  
 
   
              22 กันยายน 2553 
 

            
            
 
 
 
 

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิ่น 
โทร.0-5453-4504-5  ตอ 18,19     

 

 

 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ   สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดแพร  ก.มบ.  โทร. 0-5453-4504-5  ตอ 19 
ที่  พร 0037.2/ -    วันที ่       กันยายน  2553 
เรื่อง   สงสรุปมติการประชุม  ก.ท.จ. แพร  ครั้งท่ี  9/2553 

เรียน   ทองถิ่นจังหวัดแพร (เลขานุการ ก.ท.จ.แพร ) 

ขอเท็จจริง 
  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร (ก.ท.จ.แพร) ไดประชุม ครั้ง ท่ี 9/2553               
เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2553 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแพร (ชั้น 3)               
เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ซึ่งกลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ทองถิ่น ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว  
 

  ขอเสนอ 
เห็นควรสงสรุปมติการประชุมดังกลาวใหอําเภอทุกอําเภอ  และเทศบาลเมืองแพรทราบ  

เพ่ือพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของ และใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบนําสรุปมติการประชุมครั้งท่ี 9/2553
เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2553 ลงเว็บไซคของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดแพร ตอไป  
 

  เรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือท่ีนําเรียนมาพรอมน้ี  
 
      วาท่ี ร.ต.  
       (นพดล  คําสม)  

ผูชวยเลขานุการ ก.ท.จ.แพร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(คูฉบับ) 
ท่ี พร 0037.2/ ว   

ถึง  สํานักงานทองถ่ินอําเภอทุกอําเภอ  
 สํานักงานเทศบาลเมืองแพร  
 

            ดวยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร (ก.ท.จ.แพร) ไดดําเนินการประชุม                
ครั้งท่ี 2/2553 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2553 , ครั้งท่ี 3/2553 เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2553 และ ครั้งท่ี 4/2553             
เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2553 เพ่ือพิจารณาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  

  สํานักงานเลขานุการ ก.ท.จ.แพร  จึงขอสงรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดแพร ( ก.ท.จ.แพร ) ครั้งท่ี 2/2553 ครั้งท่ี 3/2553 ครั้งท่ี 4/2553 และสามารถดูรายละเอียดรายงาน   
การประชุม ก.ท.จ.แพร ไดท่ี www.phraelocal.go.th. 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ สําหรับอําเภอใหแจงเทศบาลตําบล           
ในพื้นท่ี และนําเรียนนายอําเภอเพ่ือโปรดทราบดวย  
 

     จังหวัดแพร  
 
   
      
           29  มิถุนายน  2553 
 

            
            
 
 
 
 

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิ่น 
โทร.0-5453-4504-5  ตอ 18,19     
 

 
 


