สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร ( 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 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ (ไมม)ี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.ท.จ.แพร ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ก.ท.จ.แพร ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา (ไมม)ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1. รายงานการเกษียณอายุราชการของพนักงานเทศบาล
เทศบาลตํา บลทุ ง โฮง รายงานการเกษี ยณอายุ ราชการราย จ.ส.อ.ดวงจั นทร ไชยแกว
พนักงานเทศบาล ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับ 7 (นักบริหารงานสาธารณสุข
7) อัตราเงินเดือน 33,540 บาท สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ที่

1

ชื่อ – สกุล /ตําแหนง /สังกัด
อัตราเงินเดือน
จ.ส.อ.ดวงจันทร ไชยแกว
ตําแหนง ผอ.กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข 7)
สังกัดกองสาธารณสุข ฯ
อัตราเงินเดือน 33,540บาท

วัน เดือน ป เกิด

อายุ

วัน เดือน ป ที่เขา
รับราชการ

อายุ
ราชการ

6 ก.พ.2493

60 ป

28 พ.ค. 2512

41 ป
3 เดือน

7เดือน

อายุราชการ หมายเหตุ
ที่เหลือ

-

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานจาง
ขอเท็จจริง
1. เทศบาลตําบลทุงโฮง ขอความเห็นชอบใชบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงาน
จางตามภารกิจ เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานจางตามภารกิจของเทศบาล ตามประกาศเทศบาลตําบล
ทุงโฮง ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2553 จํานวน 3 ตําแหนง ดังนี้
1.1. นายอุดมศักดิ์ เพชรหาญ ตําแหนงผูชวยสันทนาการ สังกัด กองการศึกษา วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี (วิทยาศาสตรเทคโนโลยี) อัตราคาตอบแทน 7,940 บาท ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน
2555
…1.2.นายธีรยุทธ...

-21.2. นายธีรยุทธ บุตรชา ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ธุรการ สังกัดกองคลัง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
(รัฐประศาสนศาสตร) ผานการฝกอบรมคอมพิวเตอรมาแลวไมนอยกวา 12 ชั่วโมง ซึ่งเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวน
ที่จะดํารงตําแหนงดังกลาวได อัตราคาตอบแทน 5,760 บาท ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2555
1.3. นายณรงค หมื่นโฮง ตําแหนงผูชวยชางโยธา สังกัด กองชาง วุฒิการศึกษา ปวช. (กอสราง)
อัตราคาตอบแทน 5,760 บาท ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2555
2. เทศบาลตําบลบานเวียง ขอความเห็นชอบใชบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงาน
จางตามภารกิจ เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานจางตามภารกิจของเทศบาล ตามประกาศเทศบาลตําบล
บานเวียง ลงวันที่ 2 กันยายน 2553 จํานวน 4 ตําแหนง ดังนี้
2.1. นายเกรียงไกร ฝาเรือนดี ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัด
สํานักปลัดเทศบาล วุฒิการศึกษา ปวส. (อุตสาหกรรม) (สาขาเทคนิคยานยนต) อัตราคาตอบแทน 5,760 บาท ทั้งนี้
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2555
2.2. นางสุรินดา แตงราน ตําแหนง ผูชวยเจาหนา ที่บั นทึกขอมูล สั งกัด สํ านักปลั ดเทศบาล
วุฒิการศึกษา ปวส. (การบัญชี) อัตราคาตอบแทน 5,760 บาท ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2555
2.3. นายอัฐพล เมืองคํา ตําแหนงผูชวยชางไฟฟา สังกัด กองชาง วุฒิการศึกษา ปวช.(ชางไฟฟา)
อัตราคาตอบแทน 5,760 บาท ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 255
2.4. นางนงลักษณ แสงคํา ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได สังกัด กองคลัง วุฒิการศึกษา
ปวช.(การตลาด)อัตราคาตอบแทน 5,760 บาท ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2555

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ทั้งนี้ไมกอนวันที่ ก.ท.จ.แพร มีมติเห็นชอบ วันที่ 21 กันยายน 2553)

ระเบียบวาระที่ 5.2. เรื่อง ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารง
ตําแหนงที่สูงขึ้น
เรื่องเดิม
ก.ท.จ.แพร ในการประชุม ครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 เห็นชอบ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ดังนี้
1. นายสงวน อินตะจวง ผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.แพร
เปนประธานอนุกรรมการ
2. พัฒนาการจังหวัดแพร
เปนอนุกรรมการ
3. จ.ส.อ.ปฏิพล จอมดวง ปลัดเทศบาลตําบลวังชิ้น
เปนอนุกรรมการ
4. ส.ต.ท.ทวีสิทธิ์ พัฒนชัยวัฒน ปลัดเทศบาลตําบลแมคํามี เปนอนุกรรมการ
5. ทองถิ่นจังหวัดแพร
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
6. ผูชวยเลขานุการ ก.ท.จ.แพร
เปนผูชวยเลขานุการ
ขอเท็จจริง
เทศบาลในพื้นที่จงั หวัดแพร ไดขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานเทศบาลให
ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ดังนี้
…เลื่อนและแตงตั้ง...

-3เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับควบ
1. เทศบาลตําบลสอง ขอความเห็นชอบให นายไกรศักดิ์ สุทธะ พนักงานเทศบาลสามัญ
ตํ าแหน ง นายช างโยธา ระดั บ 2 อัตราเงิ นเดื อน 7,420 บาท วุ ฒิก ารศึ กษา ปวส. (ก อสร าง) สั งกั ดกองช า ง
เลื่อนระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นายชางโยธา ระดับ 3 อัตราเงินเดือน 7,560 บาท งานและสวนราชการเดิม
โดยไดผานการประเมินจากผูบังคับบัญชา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนที่จะเลื่อนและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
2. เทศบาลตําบลหนองมวงไข ขอความเห็นชอบให ส.อ.อนุพงษ ขัดแสนจักร พนักงาน
เทศบาลสามัญ ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3 อัตราเงินเดือนขั้น 10,240 บาท
วุฒิการศึกษา ปวส.(ชางยนต) สังกัด สํานักปลัดเทศบาล เลื่อนระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาพนักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 4 อัตราเงินเดือนขั้น 10,660 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยไดผานการ
ประเมินจากผูบังคับบัญชา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวน ที่จะเลื่อนและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงที่สูงขึ้น
3. เทศบาลตําบลบานปน ขอความเห็นชอบให น.ส.ดวงหทัย อุดสม พนักงานเทศบาลสามัญ
ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 3 อัตราเงินเดือนขั้น 9,080 บาท วุฒิการศึกษา ปวส.(การบัญชี)
สังกัด กองคลัง เลื่อนระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 4 อัตราเงินเดือนขั้น
9,230 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยไดผานการประเมินจากผูบังคับบัญชา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553
เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวน ที่จะเลื่อน และแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
4. เทศบาลตําบลปาแมต ขอความเห็นชอบใหนางจุฑามาศ บุญจันทร พนักงานเทศบาล
สามัญ ตําแหนง เจาพนักงานทะเบียน ระดับ 3 อัตราเงินเดือนขั้น 8,700 บาท วุฒิการศึกษา ปวส.(การเงิน)
สังกัด สํานักปลัดเทศบาล เลื่อนระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานทะเบียน ระดับ 4 อัตราเงินเดือน
8,770 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยไดผานการประเมินจากผูบังคับบัญชา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553
เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนที่จะเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
5. เทศบาลตําบลสอง ขอความเห็นชอบใหน.ส.นิสากร มวงนาสอน พนักงานเทศบาลสามัญ
ตํา แหน ง นักวิ ชาการศึก ษา ระดับ 4 อั ตราเงิ นเดื อนขั้น 10,190 บาท วุฒิการศึ กษา ปริญ ญาตรี (วท.บ.)
(จิตวิทยา) สังกัด กองการศึกษา เลื่อนระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นักวิชาการศึกษา ระดับ 5 อัตราเงินเดือน
10,190 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยไดผานการประเมินจากผูบังคับบัญชา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553
เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนที่จะเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนอกระดับควบ
1. เทศบาลตําบลบานเวียง ขอความเห็นชอบให นายสมเกียรติ จันขันธ พนักงานเทศบาล
สามั ญ ตํ า แหน ง นายช างโยธา ระดั บ 4 อั ตราเงิ นเดือน 10,190 บาท วุฒิ การศึ กษา ปวส. (ช า งกอสร าง)
ปริ ญญาตรี (การจั ดการงานก อสราง) สังกัด กองชาง เลื่อนระดั บและแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนง นายชางโยธา
ระดับ 5 อัตราเงินเดือน 10,190 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยไดผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติและประเมินผลงานฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนที่จะเลื่อน และแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
...2.เทศบาลตําบล...

-42.เทศบาลตําบลแมหลาย ขอความเห็นชอบให นายศราวุธ ถิ่นทิพย พนักงานเทศบาล
สามัญ ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ 5 อัตราเงินเดือน 12,220 บาท วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี (รัฐศาสตร) สังกัด สํานักปลัดเทศบาล เลื่อนระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจา หนา ที่วิเคราะห
นโยบายและแผน ระดับ 6ว อัตราเงินเดือน 12,530 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยไดผานการประเมินจาก
คณะกรรมการพิจ ารณาคุณ สมบัติและประเมิ นผลงานฯ เมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 2553 เปนผูที่มี คุณสมบั ติ
ครบถวนที่จะเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารของเทศบาล

1. เทศบาลเมืองแพร ขอความขอความเห็นชอบเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารง
ตํ า แหนง สายงานผูบ ริ หารของเทศบาล ตามประกาศของเทศบาลเมื องแพร ลงวั น ที่ 2 กั น ยายน 2553
โดยขอเลื่อนและแตงตั้ง นางสุภา นาจักร พนักงานเทศบาล ตําแหนง หั วหนาฝายบริหารงานทั่วไป ระดับ 7
(นั ก บริ ห ารงานทั่ ว ไป 7) อั ต ราเงิ นเดื อ น 26,690 บาท โดยเป น ผู ผ า นการคั ด เลื อก ลํ า ดั บ ที่ 1 ตํ า แหน ง
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ 8 (นักบริหารงานทั่วไป 8) ใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการกอง
วิชาการและแผนงาน ระดับ 8 (นักบริหารงานทั่วไป 8) อัตราเงินเดือน 28,100 บาท ซึ่งเปนตําแหนงที่วาง
2. เทศบาลตําบลบานถิ่น ขอความขอความเห็นชอบเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล
ใหดํารงตํา แหนงสายงานผูบริหารของเทศบาล ตามประกาศของเทศบาลตําบลบานถิ่น ลงวันที่ 2 กันยายน
2553 โดยขอเลื่ อนและแตงตั้ง นายสิทธิ เดช ประจญมาร พนักงานเทศบาล ตํ าแหน ง ปลัดเทศบาล ระดั บ 6
(นั กบริ หารงานเทศบาล 6) อั ตราเงิ นเดื อน 18,640 บาท โดยเป นผู ผา นการคั ดเลื อก ลํ าดั บที่ 1 ตํา แหน ง
ปลัดเทศบาล ระดับ 7 (นักบริหารงานเทศบาล 7) ใหดํารงตําแหนง ปลัดเทศบาล ระดับ 7 (นักบริหารงานเทศบาล
7) อัตราเงินเดือน 19,350 บาท ซึ่งเปนตําแหนงที่วาง
3. เทศบาลตําบลแมคํามี ขอความขอความเห็นชอบเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล
ใหดํารงตํา แหนงสายงานผูบริหารของเทศบาล ตามประกาศของเทศบาลตําบลแม คํามี ลงวันที่ 2 กันยายน
2553 โดยขอเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล ดังนี้
3.1. นายปยะ แสนอุม พนักงานเทศบาล ตําแหนง หัวหนากองชาง ระดับ 6 (นักบริหารงาน
ชาง 6) อัตราเงินเดือน 17,560 บาท โดยเปนผูผานการคัดเลือก ลําดับที่ 1 ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง ระดับ 7
(นักบริหารงานชาง 7) ให ดํารงตํ าแหนง ผูอํ านวยการกองชาง ระดับ 7 (นักบริหารงานช าง 7) อัตราเงินเดือน
18,040 บาท ซึ่งเปนตําแหนงที่วาง
3.2. น.ส.สรัญทร เสารแดน พนักงานเทศบาล ตําแหนง หัวหนากองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ระดับ 6 (นักบริหารงานสาธารณสุข 6) อัตราเงินเดือน 19,790 บาท โดยเปนผูผานการคัดเลือก ลําดับ
ที่ 1 ตําแหนง ผู อํานวยการกองสาธารณสุ ขและสิ่งแวดล อม ระดั บ 7 (นั กบริหารงานสาธารณสุข 7) ใหดํารง
ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับ 7 (นักบริ หารงานสาธารณสุข 7) อัตราเงินเดือน
20,670 บาท ซึ่งเปนตําแหนงที่วาง
…4.เทศบาลตําบล...

-54. เทศบาลตําบลบานปน ขอความขอความเห็นชอบเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล
ใหดํารงตํา แหนงสายงานผูบริหารของเทศบาล ตามประกาศของเทศบาลตํ าบลบานปน ลงวันที่ 2 กันยายน
2553 โดยขอเลื่อนและแตงตั้ง นางชนิตา สนโต พนักงานเทศบาล ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป ระดับ 7
(นักบริหารงานทัว่ ไป 7) อัตราเงินเดือน 17,590 บาท โดยเปนผูผานการคัดเลือก ลําดับที่ 1 ตําแหนง หัวหนาสํานัก
ปลัด เทศบาล ระดั บ 7 (นั กบริ หารงานทั่ วไป 7) ให ดํารงตํ า แหน ง หั วหน าสํ า นักปลัดเทศบาล ระดั บ 7 (นั ก
บริหารงานทั่วไป 7) อัตราเงินเดือน 17,590 บาท ซึ่งเปนตําแหนงที่วาง
5. เทศบาลเมืองแพร ขอความขอความเห็นชอบเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล
ใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารของเทศบาล ตามประกาศของเทศบาลเมืองแพร ลงวันที่ 2 กันยายน 2553
โดยขอเลื่อนและแตงตั้ง นายเทวิน สกุลมาศ พนักงานเทศบาล ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ระดับ 8 (นัก
บริ หารงานทั่วไป 8) อั ตราเงินเดื อน 40,590 บาท โดยเป นผู ผานการสอบคั ดเลื อก ลํ าดั บที่ 1 ตํ าแหน ง รอง
ปลัดเทศบาล ระดับ 8 (นักบริหารงานเทศบาล 8) ใหดํารงตําแหนง รองปลัดเทศบาล ระดั บ 8 (นั กบริหารงาน
เทศบาล 8) อัตราเงินเดือน 40,590 บาท ซึ่งเปนตําแหนงที่วาง
5. เทศบาลตําบลหวยหมาย ขอความขอความเห็นชอบเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล
สามัญ ใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารของเทศบาล ตามประกาศของเทศบาลตําบลหวยหมาย ลงวันที่ 2
กันยายน 2553 โดยขอเลื่ อนและแต งตั้ ง วาที่ ร.ต. สุ ดใจ ศรี ชุ ม พนั กงานเทศบาล ตํ าแหนง หั ว หน าสํานั ก
ปลัดเทศบาล ระดับ 6 (นักบริหารงานทั่วไป 6) อัตราเงินเดือน 16,480 บาท โดยเปนผูผานการสอบคัดเลือก ลําดับ
ที่ 1 ตําแหนง รองปลัดเทศบาล ระดับ 6 (นักบริหารงานเทศบาล 6) ใหดํารงตําแหนงรองปลัดเทศบาล ระดับ 6
(นักบริหารงานเทศบาล 6) อัตราเงินเดือน 16,480 บาท ซึ่งเปนตําแหนงที่วา ง
6. เทศบาลตําบลรองกวาง ขอความขอความเห็นชอบเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล
สามัญ ใหดํา รงตํา แหนงสายงานผูบ ริหารของเทศบาล ตามประกาศของเทศบาลตําบลรองกวาง ลงวันที่ 2
กันยายน 2553 โดยขอเลื่อนและแตงตั้ง นางพัชรินทร อัฐวงศ พนักงานเทศบาล ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 6 ว
อัตราเงินเดือน 12,530 บาท โดยเปนผูผานการสอบคัดเลือก ลําดับที่ 1 ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
ระดับ 6 (นักบริหารงานทั่วไป 6) ใหดํารงตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 (นักบริหารงานทั่วไป 6)
อัตราเงินเดือน 12,530 บาท ซึ่งเปนตําแหนงทีว่ าง
คณะอนุกรรมการ ฯ ไดประชุมเพื่อพิจารณาการขอปรับปรุงตําแหนงและ
การเลื่ อ นระดั บ และแต ง ตั้ ง พนั ก งานเทศบาลให ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ สู ง ขึ้ น แล ว ในการประชุ ม
คณะอนุกรรมการพิจารณาการเลื่อนระดับและแตงตั้ง พนัก งานเทศบาลใหดํารงตําแหนง ที่สูง ขึ้น
ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 โดยมีมติเห็นชอบใหพนักงานเทศบาลดังกลาวเลื่อนระดับ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นได
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบตามมติของคณะอนุกรรมการ ฯ
...ระเบียบวาระที่ 5.3. ...
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ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบใหพนักงานเทศบาลยาย
ยายสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 หรือ ระดับ 2 แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตน
จากระดับ 3
เทศบาลตําบลบานถิ่น ขอความเห็นชอบให นางสาวชนากานต ลือโฮง พนักงานเทศบาล
สามัญ ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ระดับ 3 เลขที่ตําแหนง 01-0213-001 อัตราเงินเดือนขั้น 8,320 บาท คุณวุฒิ
ปริญญาตรี (สาขาบริหารธุรกิจ) สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ยายและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง บุคลากร ระดับ 3 เลขที่
ตําแหน ง 01-0208-001 อัตราเงิ นเดือน 8,320 บาท สั งกัด สํานักปลัดเทศบาล ซึ่งเปนตํา แหนงที่ว างและบุ คคล
ดังกลาวเปนผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนง บุคลากร ระดับ 3 ลําดับที่ 47 ตามประกาศเทศบาลนคร ปากเกร็ด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 และสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนนทบุรี ได
ตรวจสอบบัญชีผูสอบคัดเลือก ดังกลาวแลวและปรากฏวาเปนผูท ี่มีชื่อและลําดับที่ตรงกับประกาศของเทศบาลนคร
ปากเกร็ดจริง ตามหนังสือที่ นบ 0037.2/112 ลงวันที่ 2 กันยายน 2553
ยายผูดํารงตําแหนงหนึ่ง ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอีกตําแหนงหนึ่งในระดับเดียวกัน
เทศบาลตําบลรองกวาง ขอความเห็นชอบให น.ส. ณัฐนรี ศรีอนันต พนักงานเทศบาลสามัญ
ตําแหนง เจาพนักงานทะเบียน ระดับ 2 เลขที่ตําแหนง 01-0214-001 อัตราเงินเดือน 7,100 บาท คุณวุฒิปริญญา
ตรี (สาขาบริหารธุรกิจ) สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ยายไปดํารงตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได ระดับ 2 เลขที่
ตําแหนง 04-0309-001 สังกัดกองคลัง ซึ่งเปนตําแหนงที่วางและบุคคลดังกลาวเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ขอยาย
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
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
ตํ า แหน ง นั ก พั ฒ นาชุ ม ชน ระดั บ 5 วุ ฒิ ก ารศึ กษา ปริ ญ ญาตรี (รั ฐ ประศาสนศาสตร ) อั ต ราเงิ น เดื อ น
10,470 บาท สังกัด กองการศึกษา โอน(ยาย) ไปดํารงตําแหนง บุคลากร ระดับ 5 อัตราเงินเดือน 10,470 บาท
สังกัดสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร
ซึ่งเปนตําแหน งที่ว าง โดยเทศบาลตําบลวั งชิ้น ไมขัดของที่จ ะใหโอน(ยาย) และองคการบริหารส วนตํ าบล
บานเหลา ยินดีรับโอน(ยาย)
2.เทศบาลตําบลหวยหมาย ขอความเห็นชอบใหนางสาวทัศนีย นาระเดช ตําแหนง
เจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 3 วุฒิการศึกษา ปวส. (การบัญชี) ปริญญาตรี (การจัดการทั่วไป) และ
ไดศึกษาคอมพิวเตอรม าแลวไมนอยกวา 6 หนวยกิต อัตราเงินเดือน 8,890 บาท สังกัด กองคลัง โอน(ยาย)
ไปดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ระดับ 3 อัตราเงินเดือน 8,890บาท สังกัดสํานักงานปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลสะเอียบ อําเภอสอง ซึ่งเปนตําแหนงที่วาง โดยเทศบาลตําบลหวยหมาย ไมขัดของที่จะใหโอน(ยาย)
และองคการบริหารสวนตําบลสะเอียบ ยินดีรับโอน(ยาย)
…3.เทศบาลเมืองแพร...

-73. เทศบาลเมื อ งแพร ขอความเห็ น ชอบให พ นั ก งานเทศบาลโอน และพนั ก งานครู
เทศบาล โอน ดังนี้
3.1. นายศรัณย สุขหิรัญวัฒน พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหนง วิศวกรโยธา 7ว
วุฒิการศึกษา ปริญ ญาตรี (วิศวกรรม) อัตราเงิน เดือน 18,040 บาท สั งกัด กองชา ง โอน ไปดํารงตํ าแหน ง
วิ ศ วกรโยธา 7ว อั ต ราเงิ น เดื อ น 18,040 บาท สั ง กั ด กองช า ง เทศบาลตํ า บลแม เ หี ย ะ อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนตําแหนงที่วาง โดยเทศบาลเมืองแพร ไมขัดของที่จะใหโอน และเทศบาลตําบลแมเหียะ
ยินดีรับโอน (ยาย)
3.2. นางป ท มพร ดวงแก ว พนั ก งานเทศบาลสามั ญ ตํ า แหน ง ครู วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ปริญญาตรี (เอกการศึกษาปฐมวัย ) รับเงินเดือนอันดับ ครู คศ.1 ขั้น 10,770 บาท สังกัด โรงเรียนเทศบาล
วัดสวรรคนิเวศ กองการศึกษา ขอโอนไปดํารงตําแหนง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ขั้น 10,770 บาท สังกัด
โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเปนตําแหนงที่วาง โดยเทศบาลเมืองแพร
ไมขัดของที่จะใหโอน และเทศบาลเมืองสวรรคโลก ยินดีรับโอน
4. เทศบาลตําบลสวนเขื่อน ขอความเห็นชอบรับโอน ดังนี้
4.1. นายประกฤต เจริญนุกูล พนักงานสวนตําบล ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัด อบต.
ระดับ 6 (นักบริหารงานทั่วไป 6) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี(รัฐศาสตร),ปริญญาโท(รัฐศาสตร) อัตราเงินเดือน
20,180 บาท สั ง กั ดสํ า นั ก งานปลั ดองค ก ารบริ หารส ว นตํ า บลดอนมู ล โอนมาดํ า รงตํ า แหนง หั ว หน า สํา นั ก
ปลัดเทศบาล ระดับ 6 (นักบริหารงานทั่วไป 6) อัตราเงินเดือน 20,180 บาท สังกัดสํา นักปลัดเทศบาล ซึ่งเป น
ตํา แหน งที่ว า ง โดยองค การบริห ารส ว นตํา บลดอนมู ล ไม ขั ด ข อ งที่ จ ะใหโอน และเทศบาลตํ า บลสวนเขื่อ น
ยินดีรับโอน
4.2. นายพัน ธกานต หอมจั นทร พนั กงานสว นตํ าบล ตํา แหน ง เจา หนา ที่บันทึกข อมู ล
ระดับ 3 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม) อัตราเงินเดือน 7,940 บาท สังกัด สํานักงาน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน โอนมาดํารงตําแหนง เจาหนาที่บันทึกขอมูล ระดับ 3
อัตราเงินเดือน 7,940 บาท สังกัด สํานักปลัดเทศบาล ซึ่งเปนตําแหนง ที่วาง โดยองคการบริหารสวนตําบล
รองกาศ ไมขัดของที่จะใหโอน และเทศบาลตําบลสวนเขื่อน ยินดีรับโอน
5. เทศบาลตําบลบานเวียง ขอความเห็นชอบ ดังนี้
5.1. รับโอน(ยาย) ขาราชการพลเรือน ราย น.ส.ศิริวรรณ เวียงยา ตําแหนง เจาพนักงาน
การเงินและบัญชีป ฏิบัติงาน วุฒิการศึ กษา ปวส. (การบัญชี) อัตราเงินเดือน 7,100 บาท สังกัด สํานักงาน
เลขานุ การสวั สดิ การและคุ ม ครองแรงงาน กรมสวั สดิ การและคุ ม ครองงาน โอน(ย า ย)มาดํ า รงตํ า แหน ง
เจ า หนา ที่ การเงิน และบั ญ ชี ระดั บ 2 อั ต ราเงิน เดื อน 7,100 บาท สั งกั ด กองคลั ง ซึ่ งเป น ตํ า แหนง ที่ ว า ง
โดยสํา นั กงานเลขานุ การสวัสดิก ารและคุ ม ครองแรงงาน ไมขัด ของที่ จะให โ อน(ย าย) และเทศบาลตํ า บล
บานเวียง ยินดีรับโอน
…5.2.รับโอน...

-85.2. รับโอน ขาราชการกรุงเทพมหานคร รายนายรัฐศาสตร กะติวงศ ตําแหนง เจาหนาที่
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 1 วุฒิการศึกษา ปวส. (ชางยนต) อัตราเงินเดือน 5,970 บาท สังกัด
สถานีดับเพลิงบางออ กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภั ย กทม. มาดํารง
ตํ า แหน ง เจา หน า ที่ ป องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย ระดั บ 1 อั ต ราเงิ นเดื อน 5,970 บาท สั งกัด สํ า นั ก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานเวียง ซึ่งเปนตําแหนงที่วาง โดยสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กทม.ไมขัดของที่จะใหโอน และเทศบาลตําบลบานเวียง ยินดีรับโอน
6. เทศบาลตําบลหวยหมายและเทศบาลตําบลบานเวียง ขอความเห็นชอบใหโอน และ
รับ โอน พนั กงานเทศบาลรายนางอาทิต ยา วิ ชั ยยา ตํา แหน ง เจ า หน า ที่ ธุ รการ ระดับ 1 วุ ฒิก ารศึ ก ษา
ปริญญาตรี (รัฐประศาสนศาสตร) อัตราเงินเดือน 5,760 บาท สังกัดสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตํา บลหวย
หมาย อําเภอสอง ขอโอนไปดํารงตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ ระดับ 1 อัตราเงินเดือน 5,760 บาท สังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานเวียง ซึ่งเปนตําแหนงที่วาง และเทศบาลตําบลหวยหมาย ไมขัดข องที่จะให
โอน และเทศบาลตําบลบานเวียง ยินดีที่จะรับโอน
7. เทศบาลตําบลแมปานและเทศบาลตําบลสวนเขื่อน ขอความเห็นชอบใหโอน และ
รับ โอน พนั ก งานเทศบาลรายนางรชยา ชมมั ช ยา ตํ า แหน ง นั กวิ ช าการศึ ก ษา ระดั บ 5 วุฒิ ก ารศึ ก ษา
ปริญญาตรี (เอกวิทยาศาสตรทั่วไป) อัตราเงินเดือน 10,470 บาท สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลแมปาน
อําเภอลอง ขอโอนไปดํ ารงตํา แหนง นักวิ ชาการศึกษา ระดับ 5 อัตราเงินเดือน 10,470 บาท สังกัด สํานั ก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลสวนเขื่อน ซึ่งเปนตําแหนงที่วาง และเทศบาลตําบลแมปาน ไมขัดของที่จะใหโอน
และเทศบาลตําบลสวนเขื่อนยินดีที่จะรับโอน
8. เทศบาลตําบลทุงโฮงและเทศบาลตําบลเดนชัย ขอความเห็นชอบใหโอน และ
รับโอน พนักงานเทศบาลรายนางสายสุนีย พันธุพานิช ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ระดั บ 7 (นั ก บริห ารงานสาธารณสุข 7 ) วุ ฒิก ารศึกษา ปริญ ญาตรี (บริ หารสาธารณสุข ) อัต ราเงิ นเดือน
33,020 บาท สั งกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม เทศบาลตํา บลเดน ชัย อํา เภอเดนชั ย ขอโอนไปดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับ 7 (นักบริหารงานสาธารณสุข 7) อัตราเงินเดือน
33,020 บาท สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลทุงโฮง อําเภอเมืองแพร ซึ่งเปนตําแหนง
ที่วาง และเทศบาลตําบลเดนชัย ไมขัดของที่จะใหโอน และเทศบาลตําบลทุงโฮง ยินดีที่จะรับโอน
9. เทศบาลตํ า บลสวนเขื่ อนและเทศบาลตํ า บลสอง ขอความเห็ นชอบให พ นัก งาน
เทศบาลราย นายโสรัส คชปญญา ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน ระดับ 4 อัตราเงินเดือน 9,700 บาท สังกัด สํานัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลสวนเขื่อน โอนสับเปลี่ยนกับ นางสาวลัดดาวัลย กาซอง ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน
ระดับ 4 อัตราเงินเดือน 9,700 บาท สังกัด สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลสอง ซึ่งเทศบาลตําบลสวนเขื่อน
และเทศบาลตําบลสอง ยินดีที่จะใหโอนสับเปลี่ยน
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ทั้งนี้ไมกอนวันที่ ก.ท.จ.แพรมีมติเห็นชอบ วันที่ 21 กันยายน 2553)
...ระเบียบวาระที่ 5.5...
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ระเบียบวาระที่ 5.5. เรื่อง ขอรับความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป
ของเทศบาล
เรื่องเดิม
ก.ท,จ,แพร ในการประชุม ครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 เห็นชอบกําหนด
วงรอบการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป และกรอบพนักงานจาง 4 ป ดังนี้
ครั้งที่ 1 ภายในเดือนธันวาคม
ครั้งที่ 2 ภายในเดือนมีนาคม
ครั้งที่ 3 ภายในเดือนมิถุนายน
ครั้งที่ 4 ภายในเดือนกันยายน
และเห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป และกรอบพนักงาน
จาง 4 ป ของเทศบาล ดังนี้
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
เทศบาลในพื้นที่จังหวัดแพร ไดขอความเห็นชอบปรับปรุงกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป
ในรอบเดือน กันยายน 2553 ดังนี้
1. เทศบาลตําบลแมคํามี ขอกําหนดตําแหนง ปรับปรุงตําแหนงพนักงานจางทั่วไป และ
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ในป พ.ศ. 2553 ดังนี้
2.1. ขอปรับปรุงตําแหนง พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหนาที่
งานไฟฟา) เปนตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟา สังกัด กองชาง ในปงบประมาณ
2553 เนื่ องจากเทศบาลตํ าบลแม คํา มี มี ความจํา เป นที่ต องมี เจ า หนา ที่ที่ มี ความชํา นาญด า นงานไฟฟ า
สาธารณะ และรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
2.2. ขอกําหนดตําแหนงพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหนาที่
ขับรถกระเชาไฟฟา) สังกัดกองชาง ในปงบประมาณ 2553 เนื่องจากเทศบาลตําบลแมคํา มี มีภารกิจในงาน
ดานสาธารณูปโภค และรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
2.3. ขอกําหนดตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยสัตวแพทย สังกัด
กองสาธารณสุขฯ ในปงบประมาณ 2553 เนื่องจากเทศบาลตําบลแมคํามีขออนุมัติยุบเลิกตําแหนง สัตวแพทย
2-4/5 เพราะไมมีผูใดขอโอนมา และรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
…2.เทศบาล...

- 10 2. เทศบาลตําบลทุงโฮง ขอปรับเกลี่ยตําแหนงพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ลูกจางแผนที่
ภาษี สั ง กั ด กองคลั ง เป น ตํ า แหน ง คนงานทั่ ว ไป (ปฏิ บั ติ ห น า ที่ จ ดมาตรวั ด น้ํ า ) สั ง กั ด กองคลั ง
ในปงบประมาณ 2553 เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
3. เทศบาลตําบลเดนชัย ขอปรับปรุงตําแหนงพนักงานจางรายละเอียดดังนี้
3.1. ขอปรับเกลี่ยตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่บันทึก
ขอมูล สังกัด กองสวัสดิการสั งคม เปน ตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ ตํา แหนง ผูช วยเจาหน าที่ธุรการ
จํานวน 1 ตําแหนง สังกัด กองสวัสดิการสังคม ในปงบประมาณ 2553 เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
3.2. ขอปรับปรุงตําแหนงพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ครูอาสาสอน สังกัด
กองการศึ ก ษา เป น ตํ า แหน ง พนั ก งานจ า งตามภารกิ จ ตํ า แหน ง ครู อ าสาสอนจํ า นวน 1 ตํ า แหน ง
ในปงบประมาณ 2554 เพราะกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดจัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม ศักยภาพ
การจัดการศึก ษาของทองถิ่นในโครงการสอนเด็กเรร อนในเขตเมือง เปนตําแหนง พนักงานจ างตามภารกิ จ
(วุฒิ ปริ ญ ญาตรี) เทศบาลตําบลเด นชั ยไดร ะบุ ตัว ผู ที่จะดํ า รงตํา แหน ง คือ นายโชคชั ย ฉิ ม เล็ ก ตํา แหน ง
พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ครูอาสาสอน สังกัด กองการศึกษา โดยไดปฏิบัติงานในตํา แหนงครูอาสาสอน
เปนเวลา 3 ป 8 เดือน
3.3. ขอปรั บปรุ งตํ าแหนง พนักงานจางทั่ว ไป ตํา แหนง คนงานประจํา รถขยะ สั งกั ด
กองสาธารณสุข ฯ เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ เพื่อเปนการรองรับปริมาณงาน
ที่ม ากขึ้นและเป นขวั ญ และกํ า ลั งใจใหพ นัก งาน โดยระบุตัว ผู ที่จ ะดํ า รงตํา แหน ง คือ นายครรชิ ต หงส คํา
ตําแหนงพนักงานจางทัว่ ไป ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากเทศบาลตําบล
เดนชัยมาแลวเปนเวลา 5 ป 11 เดือน
4. เทศบาลตําบลปาแมต ขอปรับปรุงตําแหนงพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง แมบาน สังกัด
สํา นั กปลั ดเทศบาล เป นตํา แหน ง พนั กงานจ า งตามภารกิ จ ตํ า แหนง แมบา น จํ า นวน 1 ตํ า แหนง สั งกั ด
สํานักปลัดเทศบาล ในปงบประมาณ 2553 เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น และเปนขวัญและกําลังใจ
ใหพ นักงาน โดยระบุตัว ผูที่จะดํ ารงตําแหนง คือ นางสายเป มะทะ ตํ าแหนงพนักงานจางทั่ว ไป ตําแหน ง
แมบาน มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากเทศบาลตําบลปาแมต มาแลวเปนเวลา 5 ป 10 เดือน
5. เทศบาลตําบลแมลานนา ขอกําหนดตําแหนงพนักงานจางทั่วไปจํานวน 4 อัตรา ดังนี้
5.1. ขอกําหนดตําแหนง พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถขยะ สังกัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 1 อัตรา เพื่อเปนการรองรับปริมาณงานทีม่ ากขึ้น
5.2. ขอกําหนดตําแหนง พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถยนต สังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา เพื่อเปนการรองรับปริมาณงานที่มากขึ้น
5.3. ขอกํ าหนดตํ า แหนง พนั กงานจ า งทั่ วไป ตํา แหนง คนงานทั่ ว ไป (ปฏิบัติ ห น า ที่
พนักงานวิทยุ) สังกัดสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา เพื่อเปนการรองรับปริมาณงานที่มากขึ้น
5.4. ขอกําหนดตํา แหนง พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหนาที่ชา ง
ไฟฟา) สังกัดกองชาง จํานวน 1 อัตรา เพื่อเปนการรองรับปริมาณงานที่มากขึ้น
…6.เทศบาล...

- 11 6. เทศบาลตําบลแมหลาย ขอปรับปรุงตําแหนง พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ผูดูแลเด็ก
สังกัดกองการศึกษา เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา เพื่อเปนการรองรับ
ปริมาณงานที่มากขึ้นโดยระบุตัวผูที่จะดํารงตําแหนง คื อ นางสุดารัตน เหมืองหมอ ตําแหนง พนักงานจา ง
ทั่วไป ตําแหนง ผูดูแลเด็ก มีหนังสือรับ รองการปฏิบัติงานจากเทศบาลตําบลแมหลาย มาแลวเปนเวลา 5 ป
11 เดือน)
7. เทศบาลตําบลหนองมวงไข ขอปรับเกลีย่ ตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง
ผูชวยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและ
บัตร สังกัดสํานักปลัดเทศบาล เพื่อเปนการรองรับปริมาณงานที่มากขึ้น
8. เทศบาลตําบลรองกวาง ขอกําหนดตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง
ผูชวยนักวิชาการสุขาภิบาล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการรองรับปริมาณงานที่มากขึ้น
9. เทศบาลตําบลสูงเมน ขอปรับเกลี่ยตําแหนงพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา รายละเอียด
ดังนี้
9.1. ปรับเกลี่ยตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาทีธ่ ุรการ
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยชางโยธา สังกัดกองชาง
เพื่อเปนการรองรับปริมาณงานที่มากขึ้น
9.2. ปรั บ เกลี่ ย ตํ า แหน ง พนั กงานจ า งทั่ ว ไป ตํ า แหน ง คนงานทั่ ว ไป (ปฏิ บั ติ ห น า ที่
กวาดถนน) สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงคนงานทั่วไป (ปฏิบัติหนาที่
ชางไฟฟา) สังกัด กองชาง เพื่อเปนการรองรับปริมาณงานที่มากขึ้น
9.3. ปรับเกลี่ยตําแหนง พนักงานจางทั่ว ไป ตําแหนง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหนาที่กวาด
ถนน) สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงนักการ สังกัด กองกองการศึกษา
เพื่อเปนการรองรับปริมาณงานที่มากขึ้น
คณะอนุกรรมการตรวจสอบการจัดทําและปรับปรุงกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง
4 ป ของเทศบาล ไดประชุมเพื่อพิจ ารณาแล ว ในการประชุม คณะอนุกรรมการ ฯ ครั้ง ที่ 3/2553
เมื่ อ วั น ที่ 17 กั น ยายน 2553 มี ม ติ เ ห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง กรอบอั ต รากํ า ลั ง พนั ก งานจ า ง 4 ป
ตามที่เทศบาลไดขอความเห็นชอบ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบตามมติของคณะอนุกรรมการ ฯ
ระเบียบวาระที่ 5.6. เรื่อง ขอรับความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป ของเทศบาล
(พ.ศ.2552-พ.ศ. 2554)
เรื่องเดิม
ก.ท,จ,แพร ในการประชุม ครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 เห็นชอบกําหนด
วงรอบการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป และกรอบพนักงานจาง 4 ป ดังนี้
…ครั้งที่ ...
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ครั้งที่ 2 ภายในเดือนมีนาคม
ครั้งที่ 3 ภายในเดือนมิถุนายน
ครั้งที่ 4 ภายในเดือนกันยายน
และเห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป และกรอบพนักงาน
จาง 4 ป ของเทศบาล ดังนี้
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
เทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัดแพร ไดขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2552
- พ.ศ.2554) ดังนี้
1. เทศบาลตําบลแมหลาย ขอความเห็นชอบปรับขยายตําแหนง สายงานบริหาร ดังนี้
1.1. ขอความเห็ น ชอบปรั บ ขยายระดั บ ตํ า แหน ง หั ว หน า กองสาธารณสุ ข ระดั บ 6
(นักบริหารงานสาธารณสุข 6) เลขที่ตําแหนง 06-0105-001 เปนตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุข ระดับ 7
(นักบริหารงานสาธารณสุข 7) เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
1.2. ขอความเห็นชอบปรับขยายระดับตําแหนงหัวหนากองการศึกษา ระดับ 6 (นักบริหาร
การศึกษา 6) เลขที่ตําแหนง 08-0108-001 เป นตํ าแหนงผูอํ านวยการกองการศึ กษา ระดับ 7 (นักบริหารงาน
การศึกษา 7) เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
2. เทศบาลตําบลปาแมต ขอความเห็นชอบปรับขยายระดับตําแหนงหัวหนากองชาง ระดับ 6
(นักบริหารงานชาง 6) เลขที่ตําแหนง 05-0104-001 เปนตําแหนงผูอํานวยการกองชาง ระดับ 7 (นักบริหารงาน
ชาง 7) เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
3. เทศบาลตําบลวังชิ้น ความเห็นชอบปรับขยายตํา แหนง สายงานบริหาร และปรับเกลี่ย
ตําแหนง ดังนี้
3.1. ปรับขยายระดั บตําแหน งหั วหน ากองคลั ง ระดั บ 6 (นักบริหารงานการคลั ง 6) เลขที่
ตําแหนง 04-0103-001 เปนตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง ระดับ 7 (นักบริหารงานการคลัง 7) เลขที่ตําแหนงและ
สังกัดเดิม เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
3.2. ปรับเกลี่ยตําแหนงนายชางโยธา ระดับ 2-4/5 เลขที่ตําแหนง 05-0503-001 สังกัดกอง
ชาง เปน ตําแหนง เจาพนักงานการประปา 2-4/5 เลขที่ตําแหนง 05-0602-001 สังกัดเดิม เพื่อรองรับปริมาณ
งานที่เพิ่มมากขึ้น
…4.เทศบาล...

- 13 4. เทศบาลตําบลรองกวาง ขอกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ตําแหนง ดังนี้
4.1 ตํ า แหน ง นั ก วิ ช าการคลั ง 3-5/6ว เลขที่ ตํ า แหน ง 04-0304-001 สั ง กั ด กองคลั ง
เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
4.2. ตํ า แหน ง นั ก วิ ช าการพั ส ดุ 3-5/6ว เลขที่ ตํ า แหน ง 04-311-001 สั ง กั ด กองคลั ง
เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
5. เทศบาลตําบลหนองมวงไข ขอปรับเกลี่ย และยุบเลิกตําแหนง จํานวน 7 ตําแหนง ดังนี้
5.1. ขอความเห็ น ชอบปรั บ เกลี่ ย ตํ า แหน ง เจ า พนั ก งานการเงิ น และบั ญ ชี 2-4/5
เลขที่ตําแหนง 04-0306-003 สังกัด กองคลัง เปน ตําแหนง นักวิชาการการเงินและบัญชี 3-5/6ว เลขที่ตําแหนง
04-0307-001 สังกัดกองคลัง เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
ยุบเลิกตําแหนง จํานวน 6 ตําแหนง ดังนี้
5.2. ตําแหนง ชางโยธา 1-3/4 เลขที่ตําแหนง 05-0502-001 สังกัดกองชาง เนื่องจากเปน
ตําแหนงที่วางและไมมีคนครองและลดภาระคาใชจายดานบุคลากร
5.3. ตําแหนง เจาพนักงานประปา 2-4/5 เลขที่ ตําแหนง 05-0602-001 สัง กั ดกองช า ง
เนื่องจากเปนตําแหนงที่วางและไมมีคนครองและลดภาระคาใชจายดานบุคลากร
5.4. ตําแหนง วิศวกรโยธา 3-5/6ว เลขที่ตําแหนง 05-0515-001 สังกัด กองชาง เนื่องจาก
เปนตําแหนงที่วางและไมมีคนครองและลดภาระคาใชจายดานบุคลากร
5.5. ตํา แหน ง นักวิ ชาการสง เสริม สุข ภาพ 3-5/6ว เลขที่ ตํา แหน ง 06-0409-001 สังกั ด
กองสาธารณสุ ขและสิ่งแวดลอม เนื่องจากเปนตําแหนงที่วา งและไมมีคนครองและลดภาระคา ใชจ ายดา น
บุคลากร
5.6. ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4/5 เลขที่ตําแหนง 06-0422-001 สังกัด
กองสาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล อม เนื่ องจากเป นตํ า แหน ง ที่ ว า งและไมมี ค นครองและลดภาระคา ใช จ า ย
ดานบุคลากร
5.7. ตํา แหนง สันทนาการ 3-5/6ว เลขที่ ตํา แหน ง 08-0803-001 สัง กัด กองการศึ กษา
เนื่องจากเปนตําแหนงที่วางและไมมีคนครองและลดภาระคาใชจายดานบุคลากร
6. เทศบาลตําบลแมคํามี ขอความเห็นชอบกําหนดตําแหนง และยุบเลิกตําแหนง ดังนี้
ขอกําหนดตําแหนง 2 ตําแหนง ดังนี้
6.1. ตํ า แหน ง เจ า หนา ที่ การเงิน และบั ญ ชี 1-3/4 เลขที่ ตํา แหน ง 04-0305-001 สั ง กั ด
กองคลัง เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
6.2. ตํ า แหน ง เจ า พนั ก งา นธุ ร การ 2-4/5 เลขที่ ตํ า แหน ง 06-0212-004 สั ง กั ด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ขอยุบเลิกตําแหนง 1 ตํา แหนง คือ ตําแหนง สัตวแพทย 2-4/5 เลขที่ตําแหนง 06-0212004 สัง กั ดกองสาธารณสุ ข และสิ่ง แวดล อม เนื่ องจากเปน ตํ า แหน งที่ ว า งและไม มี คนครองและลดภาระ
คาใชจายดานบุคลากร

-147. เทศบาลตําบลทุงโฮง ขอความเห็นชอบปรับเกลี่ยตํา แหนง ชางผังเมือง 1-3/4 เลขที่
ตําแหนง 04-0504-001 สังกัด กองชาง เปน ตําแหนง นายชางผังเมือง 2-4/5 เลขที่ตําแหนง 04-0505-001
สังกัดเดิม เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
8. เทศบาลตํา บลเดนชั ย ขอความเห็ นชอบกําหนดตํ าแหนงและปรับ เกลี่ยตํา แหน งรวม
2 ตําแหนง ดังนี้
กําหนดตําแหนง
- ตําแหนง นักวิชาการคลัง 3-5/6ว เลขที่ตําแหนง 0410304-002 สังกัดกองคลัง เพื่อรองรับ
ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
ปรับเกลี่ยตําแหนง
เจ าพนัก งานจัดเก็บ รายได 2-4/5 เลขที่ ตํา แหนง 04-0309-001 เป นตํ าแหน ง นักวิชาการ
จัดเก็บรายได 3-5/6ว เลขที่ตําแหนง 04-0313-001 สังกัดกองคลัง เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
9. เทศบาลตําบลแมลานนา ขอความเห็นชอบปรับเกลี่ยตําแหนง รวม 2 ตําแหนง ดังนี้
9.1. ตําแหนง ชางโยธา 1-3/4 เลขที่ตําแหนง 05-0502-001 เปนตําแหนง นายชางโยธา
2-4/5 เลขที่ตําแหนง 05-0503-002 สังกัดกองชาง เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
9.2. ตํ า แหน ง เจ า หน า ที่ ก ารคลั ง 1-3/4 เลขที่ตํ า แหน ง 04-0302-001 เป นตํ า แหน ง
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 เลขที่ตําแหนง 04-0305-002 สังกัด กองคลัง เพื่อรองรับ ปริม าณงานที่
เพิ่มมากขึ้น
10. เทศบาลตําบลสอง ขอความเห็นชอบ ดังนี้
- ขอความเห็นชอบตัดโอนงานพัฒนาชุมชนและงานสังคมสงเคราะห สังกัด
กองการศึกษา ไปสังกัด สํานักปลัดเทศบาล
- ขอความเห็นชอบตัดโอนตําแหนง นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว เลขที่ตําแหนง
08-0704-001 สั ง กั ด กองการศึ กษา เป น ตํา แหนง นั ก พั ฒ นาชุ ม ชน 3-5/6ว สั ง กั ด สํ า นั กปลั ด เทศบาล
เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองในดานการบริหารงานของเทศบาล
คณะอนุกรรมการตรวจสอบการจัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป ของเทศบาล
ไดประชุมเพื่อพิจารณาแลว ในการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 17 กันยายน
2553 มี ม ติ เ ห็ น ชอบก ารปรั บ ปรุ ง แผน อั ตรากํ า ลั ง 3 ป ขอ งเ ทศ บาล ตา มที่ เ ท ศบาล
ไดขอความเห็นชอบ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบตามมติของคณะอนุกรรมการ ฯ

…ระเบียบวาระที่ 5.7. ...

- 15 ระเบียบวาระที่ 5.7. เรื่อง ขอความเห็นชอบนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณ
เพื่อลดระยะเวลาการดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร
เทศบาลตํ า บลหนองม ว งไข ขอความเห็น ชอบให ว า ที่ ร.ท.มัง กร ปญ ญาแฝง พนั ก งาน
เทศบาล ตํ าแหนง ปลัดเทศบาล ระดับ 7 (นักบริหารงานเทศบาล 7) นํา คุ ณวุ ฒิป ริญ ญาโทมาเทียบเป น
ประสบการณ เพื่ อลดระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหน งสายงานผู บริหาร เพื่ อประโยชน ใ นการคัด เลื อกเพื่อดํา รง
ตําแหนงบริหารในระดับที่สงู ขึ้น ตําแหนง ปลัดเทศบาล ระดับ 8 (นักบริหารงานเทศบาล 8) ที่กําหนดไว 4 ป
เหลือ 3 ป โดยบุคคลดังกลาว ไดรับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร จากมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ตั้งแตวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545
ฝายเลขานุการฯ ไดพิจารณาตรวจสอบการขอนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปน
ประสบการณ ก ารบริ หารเพื่ อลดระยะเวลาในการดํา รงตํ า แหน งบริ หาร ของ วา ที่ ร.ท.มั งกร ปญ ญาแฝง
เพื่อประโยชนในการคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงบริหารในระดับที่สูงขึ้น ที่กําหนดไว 4 ป เหลือ 3 ป ผลปรากฏ
ดังนี้
1. วาที่ ร.ท.มังกร ปญญาแฝง ไดรับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ก.พ. รับ รองวาเปนปริญญาทางรัฐศาสตร) เปนคุณวุฒิปริญญาโทซึ่งนํามา
เที ยบประสบการณ บ ริหารเปน คุณ วุฒิที่ตรงตามคุณ สมบั ติเ ฉพาะสํ าหรับ ตํ าแหน ง ปลัด เทศบาล ระดับ 8
(นักบริหารงานเทศบาล 8)
2. การจัดทํา แผนหรือคํา รับ รองการปฏิบัติราชการที่แสดงใหเห็นถึงการพัฒ นาองค กรและ
ตัวชี้วัดความสําเร็จทั้งทางดานประสิทธิภาพและคุณภาพของงานที่จะเกิดขึ้น อันเปนประโยชนตอองคกรและ
ประชาชน
วาที่ ร.ท.มังกร ปญ ญาแฝง ไดจั ดทําคํ ารับรองการปฏิบัติราชการที่แสดงใหเห็นถึ งการ
พัฒ นาองค กรและตัว ชี้วัด ความสํ าเร็จทั้งทางดานประสิ ทธิภ าพและคุณ ภาพของงานที่จะเกิดขึ้น อั นเป น
ประโยชนตอองคกรและประชาชน โดยไดใหคํารับรองกับนายกเทศมนตรีตําบลหนองมวงไข และยินดีที่จะให
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองที่ใหไว ดังนี้
1. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดวยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกขั้นตอน
ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สามารถกําหนดพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของประชาชน
นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
ฝายเลขานุการฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา คํารับรองการปฏิบัติราชการดังกลาว เปนคํา รับรอง
การปฏิบัติราชการที่แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาองคกรและตัว ชี้วัดความสําเร็จทั้งทางดานประสิทธิภาพและ
คุณภาพของงานที่จะเกิดขึ้น อันเปนประโยชนตอองคกรและประชาชน
…3.ผลงานที่เปนผลสัมฤทธิ์ ...

-163. ผลงานที่เปน ผลสัม ฤทธิ์จ ากการนํ าความรูที่ไ ดศึกษาในระดั บปริญ ญาโทมาใช ในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการที่กอใหเกิดผลดีตอเทศบาลหรือประชาชน
วาที่ ร.ท.มังกร ปญญาแฝง ไดจัดทําผลงาน จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
3.1 เรื่อง การจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลหนองมวงไข
3.2 เรื่อง การจัดทําแผนชุมชนโดยการมีสวนรวมของประชาชนตําบลหนองมวงไข
ฝายเลขานุการฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา ผลงานดังกลาวเปนผลงานที่เปนผลสัมฤทธิ์จาก
การนําความรูที่ไดศึกษาในระดับปริญญาโทมาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการที่กอใหเกิดผลดีตอเทศบาลและ
ประชาชนเปนอยางยิ่ง
4. การยื่นผลงาน ใหยื่นไดภายใน 6 เดือนกอนการดํารงตําแหนงในสายงานนักบริหารงาน
นั้นครบ 3 ปตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่กําหนด (สามารถยื่นหลังจากครบ 3 ป ได)
วาที่ ร.ท.มังกร ปญญาแฝง ดํารงตําแหนง ปลัดเทศบาล ระดับ 7 (นักบริหารงานเทศบาล
7) ตั้ งแตวันที่ 4 มี นาคม 2551 – วันที่ 7 กันยายน 2553 รวมระยะเวลา 2 ป 6 เดือน ดัง นั้น จึ งสามารถ
ยื่นผลงานได
สรุป
จากการพิจารณาตรวจสอบการขอนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณการบริหาร
เพื่อลดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงบริหาร ของ วาที่ ร.ท.มังกร ปญญาแฝง ตําแหนง ปลัดเทศบาล ระดับ
7 (นักบริหารงานเทศบาล 7) สั งกั ด เทศบาลตํ าบลหนองมวงไข เพื่อประโยชนในการคัด เลือกเพื่อดํา รง
ตําแหนงบริหารในระดับที่สูงขึ้น ตําแหนง ปลัดเทศบาล ระดับ 8 (นักบริหารงานเทศบาล 8) ที่กําหนดไว 4 ป
เหลือ 3 ป ผลปรากฏวาเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่ อนไขในการนํ าคุณ วุฒิป ริญ ญาโทมาเที ยบเป นประสบการณการบริ หารเพื่อลดระยะเวลาในการดํา รง
ตําแหนงบริหาร พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2550
ขอเสนอ
1. ควรเห็นชอบผลงานทีเ่ ปนผลสัมฤทธิ์จากการนําความรูที่ไดศึกษาในระดับปริญญาโทมาใช
ในการปฏิบัติหนาที่ราชการที่กอใหเกิดผลดีตอเทศบาลหรือประชาชนซึ่งวาที่ ร.ท.มังกร ปญญาแฝง ไดจัดทํา
ผลงานจํานวน 2 เรื่อง
1.1 เรื่อง การจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลหนองมวงไข
1.2 เรื่อง การจัดทําแผนชุมชนโดยการมีสวนรวมของประชาชนตําบลหนองมวงไข
2. ควรเห็ น ชอบให ว า ที่ ร.ท.มั ง กร ป ญ ญาแฝง นํ า คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทมาเที ย บเป น
ประสบการณเพื่อลดระยะเวลาการดํารงตําแหนงบริหารเปนเวลา 1 ปได
3. รายงานผลตอสํานักงาน ก.ท. เพื่อตรวจสอบและออกหนังสือรับรอง ใหแก
วาที่ ร.ท.มังกร ปญญาแฝง นําไปประกอบการสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ฝายเลขานุการ ก.ท.จ.แพร ไดนําเสนอ
…ระเบียบวาระที่ 5.8....

-17ระเบียบวาระที่ 5.8 เรื่อง ขอความเห็นชอบยกเลิกมติ ก.ท.จ.แพร กรณีใหโอนพนักงานเทศบาล
เรื่องเดิม
ก.ท.จ.แพร ในการประชุม ครั้ง ที่ 6/2553 เมื่ อวั นที่ 28 มิ ถุนายน 2553 มีม ติเห็ นชอบให
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 ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 มีมติเห็นชอบ
ใหยกเลิกมติ ก.อบต.จังหวัดแพร ใน การประชุม ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 กรณี เห็นชอบ
ให นายฉัตรชนก เครือเทียน ตําแหนง นายชางโยธาระดับ 3 สังกัด กองชาง เทศบาลตําบลแมลานนา อําเภอ
ลอง (เดิมเปนองคการบริหารสวนตําบลหวยออ ) เนื่องจากมีคุณสมบัติในการเลื่อนระดับไมครบถวน กลาวคือ
ดํารงตําแหนงระดับ 2 ไมครบ 3 ป (วุฒิการศึกษา ปวท.) โดยใหกลับไปดํารงตําแหนง นายชางโยธา ระดับ 2
เทศบาลตําบลแมลานนา จึงขอยกเลิก ก.ท.จ.แพร ในการประชุม ครัง้ ที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 28
มิถุนายน 2553 ที่มีมติเห็นชอบให พนักงานเทศบาล ราย นายฉัตรชนก เครือเทียน ตําแหนง นายชางโยธา
ระดับ 3 สังกัด กองชาง เทศบาลตําบลแมลานนา อําเภอลอง โอนไปดํารงตําแหน ง นายช างโยธา ระดับ 3
สังกัด สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา อําเภอสูงเมน เพื่อที่จะดําเนินการแกไขขอมูลในสว นที่
เกี่ยวของใหถูกตองกอน ประกอบกับ องคการบริหารสวนตําบลบา นเหลา ไดแจงยกเลิกการรับโอนพนักงาน
เทศบาลรายดังกลาว
ขอเสนอ
เพื่อใหใหการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลแมลานนา เปนไปดวยความเรียบรอยและ
ถูกตองตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด เห็นควรใหความเห็นชอบยกเลิกมติ ก.ท.จ.แพร ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 กรณีเห็นชอบให พนักงานเทศบาล ราย นายฉัตรชนก เครือเทียน
ตําแหนง นายชางโยธาระดับ 3 สังกัด กองชาง เทศบาลตําบลแมลานนา อํา เภอลอง โอนไปดํา รงตําแหน ง
นายชางโยธา ระดับ 3 สังกัด สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา อําเภอสูงเมน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

...ระเบียบวาระที่ 5.9 ...

- 18 ระเบียบวารที่ 5.9. เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับโครงสรางและระดับตําแหนงบริหารในเทศบาล
ขนาดกลาง (เดิม)
เทศบาลตําบลบานปน ไดขอความเห็นชอบปรับโครงสรางและระดับตําแหนงบริหาร
ในเทศบาลขนาดกลาง (เดิม ) ตํ า แหน ง ปลั ด เทศบาล (นั ก บริ ห ารงานเทศบาล) เป นระดั บ 8 (ป จ จุ บั น
นางสุนันทา กรมกอง ตําแหนงปลัดเทศบาล ระดับ 7 อัตราเงินเดือนขั้น 24,250 บาท วุฒิการศึกษารัฐศาสตร
มหาบัณฑิต และดํารงตําแหนงในระดับ 7 เปนเวลา 3 ป โดยมีหนังสือรับรองการนําคุณวุฒิปริญญาโทมา
เทียบเปนประสบการณเพื่อลดระยะเวลาการดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร จาก 4ป เหลือ 3 ป จากสํานักงาน
ก.ท. เปนผูทมี่ ีคุณสมบัติครบถวนที่จะเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ปลัดเทศบาล ระดับ 8 )
ขอเสนอ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเกณฑการปรับขนาด
เทศบาลเปนขนาดกลาง ของเทศบาลตําบลบานปน
มติที่ประชุม เห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเกณฑการปรับขนาดเทศบาล
เปนขนาดกลาง ของเทศบาลตําบลบานปน ดังนี้
(1) ผูทรงคุณวุฒิที่ ก.ท.จ. คัดเลือก นายศักดา ภูพลับ
เปนประธานกรรมการ
(2) ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของที่ ก.ท.จ. คัดเลือก 2 คน
ปลัดจังหวัดแพร
พัฒนาการจังหวัดแพร
เปนกรรมการ
(3) ผูนําชุมชนในเขตเทศบาลที่เสนอขอปรับขนาดโดย 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 สุม า ตําแหนง นักการ อัตราคา จาง 10,030 บาท สั งกัดสํ านักปลัดเทศบาล วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีศิลปศาสตร สาขาพัฒนาชุมชน (ผานการฝกอบรมคอมพิวเตอรมาแลว 30 ชั่วโมง) เริ่มรับราชการ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2541 เพื่อปรับปรุงเปนตําแหนง เจาพนักงานธุรการ สังกัด สํานักปลัดเทศบาล เทศบาล
ตําบลรองกวาง
2. เทศบาลตําบลหวยออ ขอความเห็นชอบปรับปรุงตําแหนงลูกจางประจํา จํานวน 4 ราย
ดังนี้
2.1 ขอปรับปรุงตําแหนงลูกจางประจํา ราย นางวิภา ไชยแกว ตําแหนงพนักงานพิมพดีด
อัตราคาจ าง 13,620 บาท สังกัดกองคลั ง วุฒิก ารศึกษา ปวช. แผนกวิชาพณิชยการ สาขาวิช าการบัญ ชี
(ผานการฝกอบรมคอมพิวเตอรมาแลว 30 ชั่วโมง) เริ่มรับราชการเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2528 เพื่อปรับปรุงเปน
ตําแหนง เจาหนาทีธ่ ุรการ สังกัด กองชาง เทศบาลตําบลหวยออ
…2.2.ขอปรับปรุง...

-192.2 ขอปรับปรุงตําแหนงลูกจางประจํา ราย นายชัยณรงค โลหะ ตํา แหนงผูชวยชางทุก
ประเภท อัตราคาจาง 11,960 บาท สังกัดกองชาง วุฒิการศึกษา ปวช.(ชางไฟฟากําลัง) เริ่มรับราชการเมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน 2539 เพื่อปรับปรุงเปนตําแหนง ชางไฟฟา สังกัด กองชาง เทศบาลตําบลหวยออ
2.3 ขอปรับปรุงตําแหนงลูกจางประจํา รายนายชูชาติ เมืองลอง ตําแหนงคนงานประจํา
รถขยะ อัตราคาจาง 9,790 บาท สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม วุฒิการศึกษา ม.6 (มีใบอนุญ าตเปน
ผูขั บ รถทุ ก ประเภท และมี คํ า สั่ ง ให ป ฏิ บัติ ห น า ที่ ขั บ รถยนต) เริ่ม รั บ ราชการเมื่ อ วั นที่ 1 มิ ถุ นายน 2541
เพื่อปรับปรุงเปนตําแหนง พนักงานขับรถยนต สังกัด สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหวยออ
2.4 ขอปรับ ปรุงตํา แหนงลูกจางประจํา ราย นายบรรจง คําจันทา ตําแหนง พนักงาน
ผลิตน้ําประปา อัตราคาจาง 12,440 บาท สังกัดกองการประปา วุฒิการศึกษา ม.6 (มีคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่
จดมาตรวัดน้ํา) เริ่มรับราชการเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2538 เพื่อปรับปรุงเปนตําแหนง พนักงานจดมาตรวัดน้ํา
สังกัด กองการประปา เทศบาลตําบลหวยออ
ขอพิจารณา/ขอเสนอ
ฝายเลขานุการฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา เทศบาลตําบลรองกวาง และเทศบาลตําบลหวยออ
มีภารกิจ อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริม าณงาน รวมถึงจํานวนขาราชการ ลูกจาง
และพนั ก งานจ า งที่ มี อ ยู และปฏิ บั ติ ง านในลั ก ษณะงาน (ตํ า แหน ง ) ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ด ว ย และเป น ไป
ตามความเหมาะสม และความจําเปนของของเทศบาล จึงเห็ นควรใหความเห็น ชอบการปรับ ปรุงตํ าแหน ง
ลูกจางประจําดังกลาว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5.11 เรื่อง ขอความเห็นชอบผลการประเมินเพื่อปรับระดับปลัดเทศบาลจากระดับ 6
เปน ระดับ 7 ในเทศบาลขนาดเล็ก
เรื่องเดิม
1. ก.ท,จ,แพร ในการประชุม ครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551
มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อปรับระดับ ปลัดเทศบาลและหัวหนากองจากระดับ 6 เปน
ระดับ 7 ดังนี้
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 ขอความเห็นชอบประเมินเพื่อปรับระดับปลัดเทศบาลจาก
ระดับ 6 เปนระดับ 7 ซึ่งเทศบาลตําบลแมลานนา มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณ 2552 จํานวน
9,227,128.99 บาท และมีคา ใช จายดานบุคคลในปงบประมาณที่ผา นมา รอยละ 25.27 ของงบประมาณ
รายจายประจําป ตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
…ขอเท็จจริง...

จัดรูปแบบ: แบบอักษรภาษาไทย
และภาษาอื่นๆ: Cordia New

-20ขอเท็จจริง
คณะกรรมการ ฯ ไดดําเนินการประเมินเพื่อปรับระดับปลัดเทศบาล จากระดับ 6 เปนระดับ 7
ของเทศบาลตําบลแมลานนาแลว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 ผลปรากฏวา ผานการประเมิน โดยไดคะแนน
รวมเฉลี่ยรอยละ 84.16 (ไดคะแนน 505 คะแนน จากคะแนนเต็ม 600 คะแนน ซึ่งเกณฑการประเมินจะตองได
คะแนนรวมเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 60 หรือ 360 คะแนน)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ
****************************

ที่ พร 0037.2/ ว
ถึง

สํานักงานทองถิ่นอําเภอทุกอําเภอ
สํานักงานเทศบาลเมืองแพร

ด ว ยคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั ง หวั ด แพร (ก.ท.จ.แพร ) ได ดํ า เนิ นการประชุ ม
ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแพร
(ชั้น 2) เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดแพร จึงขอสงรายละเอียดของสรุปมติการประชุม
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร ( ก.ท.จ.แพร ) ครั้งที่ 9/2553 และสามารถดูรายละเอียดของ
สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.แพร ไดที่ www.phraelocal.go.th.
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ สําหรับอําเภอใหแจงเทศบาลตําบล
ในพื้นที่ และนําเรียนนายอําเภอเพื่อโปรดทราบดวย
จังหวัดแพร

22 กันยายน 2553

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

(คูฉบับ)
ที่ พร 0037.2/ ว
ถึง

สํานักงานทองถิ่นอําเภอทุกอําเภอ
สํานักงานเทศบาลเมืองแพร

ด ว ยคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั ง หวั ด แพร (ก.ท.จ.แพร ) ได ดํ า เนิ นการประชุ ม
ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแพร
(ชั้น 2) เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดแพร จึงขอสงรายละเอียดของสรุปมติการประชุม
คณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจัง หวั ดแพร ( ก.ท.จ.แพร ) ครั้ งที่ 9/2553 และสามารถดู ร ายละเอีย ด
ของสรุปมติการประชุม ก.ท.จ.แพร ไดที่ www.phraelocal.go.th.
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ สําหรับอําเภอใหแจงเทศบาลตําบล
ในพื้นที่ และนําเรียนนายอําเภอเพื่อโปรดทราบดวย
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/ วันที่ กันยายน 2553
เรื่อง สงสรุปมติการประชุม ก.ท.จ. แพร ครั้งที่ 9/2553
เรียน ทองถิ่นจังหวัดแพร (เลขานุการ ก.ท.จ.แพร )
ขอเท็จจริง
คณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจั ง หวั ด แพร (ก.ท.จ.แพร ) ได ป ระชุ ม ครั้ ง ที่ 9/2553
เมื่อวั นที่ 21 กัน ยายน 2553 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม สภาองคการบริหารส ว นจังหวัด แพร (ชั้ น 3)
เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ซึ่งกลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ทองถิ่น ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว
ขอเสนอ
เห็นควรสงสรุปมติการประชุมดังกลาวใหอําเภอทุกอําเภอ และเทศบาลเมืองแพรทราบ
เพื่อพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ และใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบนําสรุปมติการประชุม ครั้งที่ 9/2553
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ลงเว็บไซคของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดแพร ตอไป
เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่นําเรียนมาพรอมนี้
วาที่ ร.ต.
(นพดล คําสม)
ผูชวยเลขานุการ ก.ท.จ.แพร

(คูฉบับ)
ที่ พร 0037.2/ ว
ถึง

สํานักงานทองถิ่นอําเภอทุกอําเภอ
สํานักงานเทศบาลเมืองแพร

ด ว ยคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั ง หวั ด แพร (ก.ท.จ.แพร ) ได ดํ า เนิ นการประชุ ม
ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2553 , ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 และ ครั้งที่ 4/2553
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
สํานักงานเลขานุการ ก.ท.จ.แพร จึงขอสงรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดแพร ( ก.ท.จ.แพร ) ครั้งที่ 2/2553 ครั้งที่ 3/2553 ครั้งที่ 4/2553 และสามารถดูรายละเอียดรายงาน
การประชุม ก.ท.จ.แพร ไดที่ www.phraelocal.go.th.
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ สําหรับอําเภอใหแจงเทศบาลตําบล
ในพื้นที่ และนําเรียนนายอําเภอเพื่อโปรดทราบดวย
จังหวัดแพร

29 มิถุนายน 2553

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

