


(สําเนา) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร (ก.อบต.จังหวัดแพร) 

คร้ังท่ี 8/2553                          
วันจันทรท่ี 30 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30 น.                                      

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแพร ช้ัน 3                      
*************************************************************************** 

ผูมาประชุม  
    1.นายสุริยันต   กาญจนศิลป  รองผูวาราชการจังหวัดแพร รักษาราชการ 
           แทนผูวาราชการจังหวัดแพร                                                                          
   2.นายอดุลย   ทรงชัยกุล  ปลัดจังหวัดแพร                                           
    3.นายประยูร  นวลจรรยา  (แทน)  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร               
   4.นายอาคม   วงศสวาง    พัฒนาการจังหวัดแพร           
    5.นายสุทธิพันธุ  ทองไหล  (แทน)  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร          
     6.นายมานพ   ดีมี     ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร  
          เขต 1       
   7.นายประเสริฐ   มุงทอง  (แทน)  นายอําเภอเมืองแพร       
   8.นายทรงศักดิ์  เสนานุรักษวรกุล  ประธานสภา อบต.เหมืองหมอ         
    9.นายผดุงไทย  อุปนันชัยชนะ   ประธานสภา อบต.บานเหลา    
    10.นายบัญชา  บรรเลง   นายก อบต.เหมืองหมอ   
   11.จ.ส.อ.บุญยงค   กองศิลป  นายก อบต.หัวฝาย        
    12.นายชัยวุฒ์ิ  มานพ   นายก อบต.ไทรยอย   
    13.นายศฤงคาร  ใจทา   ปลัด อบต.บานปน         
   14.จ.อ.กฤษดา  โสตถิกุล  ปลัด อบต.บานปง 
    15.นายฉัตรชัย  ถนอม    ปลัด อบต.แมทราย      
    16.นายสันติ  กํายาน   ผูทรงคุณวุฒิ           
   17.นายชาคริต    ปญญาดี   ผูทรงคุณวุฒิ             
   18.นายสังคม    เสนะสุทธิพันธุ    ผูทรงคุณวุฒิ     
     19.นายสงวน   อินตะจวง  ผูทรงคุณวุฒิ         
               20.นายนิคม   ปรียานุวัฒน     ผูทรงคุณวุฒิ   
     21.นายนิกร    นันทะเดช  ผูทรงคุณวุฒิ     
    22.นายอดุลย     หันพงศกิตติกูล   ผูทรงคุณวุฒิ   
ผูไมมาประชุม 
    1.คลังจังหวัดแพร   
   เหตุที่ไมสามารถมารวมประชุม – ไมไดแจง 
    2.หัวหนาสํานักงานจังหวัดแพร   
เหตุที่ไมสามารถมารวมประชุม – ไมไดแจง  
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      3.(ตําแหนงวาง)      ประธานสภา อบต.                                     
เหตุที่ไมสามารถมารวมประชุม –   
     4. (ตําแหนงวาง)       ผูทรงคุณวุฒิ                                                                      
เหตุที่ไมสามารถมารวมประชุม –   
    5.(ตําแหนงวาง)        ผูทรงคุณวุฒิ                                                                       
เหตุที่ไมสามารถมารวมประชุม –     
ผูเขารวมการประชุม 
  1.นายตอพงษ  ทับทิมโต (แทน)  เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร                 
    2.นายครรชิต        นากิจ    ผูชวยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร  
    3.นางจินดารัตน  ผลินธรสิริ   ผูชวยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร  
    4.วาที่ ร.ต. นพดล  คําสม   หน.ก.มบ.         
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  
   เม่ือที่ประชุมพรอมแลว นายสุริยันต   กาญจนศิลป รองผูวาราชการจังหวัดแพร รักษา
ราชการแทนผูวาราชการจังหวัดแพร  ซึ่งเปนประธานในที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร คร้ังที่ 8/2553          
ไดกลาวทักทายคณะกรรมการฯ และเปดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้                                                                                 
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ    
ประธานฯ   ผูวาราชการจังหวัดแพร ติดราชการจึงไดมอบหมายใหกระผมมาประชุมแทน  เม่ือที่ประชุม
พรอมแลว ขอเชิญทางฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร นําเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาตามระเบียบวาระ
ตอไป          
ประธานฯ ระเบียบวาระตอไปเชิญทางฝายเลขานุการฯ นําเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาตอไป                                   
ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร คร้ังท่ี 7/2553 
เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2553       
เลขานุการฯ สําเนารายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร คร้ังที่ 7/2553 คร้ังที่ผานมา มี 36 หนา 
เอกสารแนบทายระเบียบวาระ 3.1 จํานวน 2 หนา, 3.2 จํานวน 4 หนา, 3.3 จํานวน 2 หนา, 4.7 จํานวน          
2 หนา, 4.8 จํานวน 2 หนา และเอกสารแนบทายวาระ 5.12 จํานวน 1 หนา  ตามสําเนาเอกสารรายงาน 
การประชุมฯ ที่ฝายเลขานุการฯ ไดแจกใหคณะกรรมการฯ ทุกทาน ขอใหคณะกรรมการฯ ไดพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตอง ชัดเจน หากกรรมการฯ ทานใด ประสงคจะเสนอใหแกไข เพิ่มเติมรายละเอียด           
ในสวนใดของรายงานการประชุม เพื่อใหเกิดความสมบูรณ ชัดเจนและถูกตอง ขอเชิญเสนอ                                               
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา                                                 
ประธานฯ กรรมการฯ ทานใดจะเสนอขอแกไข เพิ่มเติม รายงานการประชุมคร้ังที่ 7/2553 หรือไม  
ประการใด หากไมมีกรรมการฯ ทานใดเสนอขอแกไขเพิ่มเติม จะถือวาที่ประชุมฯ ใหการรับรอง หรือถาหาก
ในภายหลัง กรรมการฯ ทานใด ไดตรวจสอบรายงานการประชุม และเจอขอบกพรองและประสงคจะขอ
แกไขรายงานประชุมคร้ังที่ 7/2553 ในสวนใด ใหแจงฝายเลขานุการฯ เพื่อดําเนินการแกไขใหถูกตองตอไป                                                  
มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ มีมติ เห็นชอบและรับรองรายงานการประชุม ก .อบต .จั งห วัดแพร                   
คร้ังที่ 7/2553 เม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2553  ตามที่ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร นําเสนอ        
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ประธานฯ ผมตองกลาวขออภัยคณะกรรมการทุกทาน  เนื่องจากวาตอนนี้กระผมมีราชการเรงดวน              
ที่จะตองออกพื้นที่เพื่อตรวจ ติดตามสถานการณน้ําทวม  เพราะชวง 2-3 วันที่ผานมามีฝนตกหนักตอเนื่อง
ตลอด จึงทําใหราษฎรในพื้นที่บางแหงของจังหวัดแพร ประสบภัยน้ําทวม ประชาชนในพื้นที่ไดรับความ
เดือดรอนไมมีที่อยูอาศัย การแกไขปญหาใหประชาชนใหมีที่อยูอาศัยจึงมีความจําเปนเรงดวน สวนการ
ประมาณการความเสียหาย แคไหนอยางไร ตอนนี้ยังสรุปแนชัดไมได กระผมตองขออนุญาตกรรมการ         
ทุกทานที่ไมสามารถทําหนาที่ประธานในการประชุมคร้ังนี้จนแลวเสร็จได และขอไปราชการเรงดวนกอน                
ที่ประชุมฯ หลังจากที่นายสุริยันฯ รอง ผวจ.แพร ไดออกเดินทางไปราชการเรงดวนเพื่อลงพื้นที่ประสบ
ภัยน้ําทวม  ที่ประชุมฯ ไดมีการเสนอและพิจารณาคัดเลือกกรรมการที่มารวมประชุม เพื่อทําหนาที่เปน
ประธานในที่ประชุมฯ  โดยที่ประชุมฯ มีมติเปนเอกฉันท เห็นชอบใหนายอดุลย  หันพงศกิตติกูล  
ผูทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดแพร ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม  ซึ่งนายอดุลยฯ ไดกลาวแสดงความ
ขอบคุณและยินดีในการทําหนาประธานในที่ประชุม                
ประธานฯ  ระเบียบวาระตอไปเชิญทางฝายเลขานุการฯ นําเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาตอไป                                           
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ีผานมา      
  -เร่ือง พิจารณาและตรวจสอบการปรับปรุง/เปล่ียน กรอบอัตรากําลัง
พนักงานจาง 4 ป (พ.ศ.2552-2555) ของ อบต.         
เลขานุการฯ  เร่ืองเดิม  
   1.) ก.อบต.จังหวัดแพร ในการประชุมคร้ังที่  9/2548 เม่ือวันที่  28 กันยายน 2548              
ให อบต. คงภาระคาใชจายไวที่ไมเกินรอยละ 35  เพื่อเปนการระมัดระวังและควบคุมภาระคาใชจายดาน
การบริหารบุคคลใหเหมาะสม ในการพัฒนา อบต.                                  
   2.) การประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร คร้ังที่  12/2551 เม่ือวันที่  30 กันยายน 2551                 
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาและมีมติที่ประชุมฯ ดังนี้                 
   1.ตามที่ ก.อบต.จังหวัดแพร  ในการประชุมคร้ังที่ 6/2550  เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2550      
มีมติ เห็นชอบกําหนดหวงระยะเวลาให  อบต. เสนอเ ร่ืองขอรับความเห็นชอบปรับปรุง /เปล่ียน                   
แผนอัตรากําลัง 3 ป หรือกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป ไดจํานวน  2  คร้ัง  ภายในเดือนธันวาคม และ
เดือนมิถุนายน ของปงบประมาณนั้นๆ   ทั้งนี้  ตั้งแตเดือน ธันวาคม 2550  เปนตนไป 
    เนื่องจากไดมีการพิจารณาการจัดทําแผนหรือกรอบอัตรากําลัง รอบใหมของ อบต.             
ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ งดการพิจารณาการเสนอเร่ืองขอปรับปรุง/
เปล่ียน แผนอัตรากําลัง ของ อบต. ในหวงเดือนธันวาคม 2551     
    2.เพื่อใหเกิดประโยชนแกทางราชการและเพื่อไมใหเกิดความเสียหายแก อบต. ที่ปรับเปน
ขนาดกลางหรือขนาดใหญ  ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ  ใหเฉพาะ อบต.
ที่ปรับเปนขนาดกลางหรือขนาดใหญ เสนอขอปรับปรุง/เปล่ียน แผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2552-2554)    
เฉพาะตําแหนงบริหาร(ไมรวมตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ) กรณี อบต.ไดออกประกาศปรับขนาด อบต.         
โดยความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดแพร        
    3.)  ก.อบต.จังหวัดแพร  ในการประชุมคร้ังที่  4/2553 เม่ือวันที่  28 เมษายน 2553                     
มีมติเห็นชอบกําหนด ปรับปรุงสัดสวนคณะอนุกรรมการพิจารณา ตรวจสอบการจัดทําและปรับปรุง/เปล่ียน 
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แผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2552-2554)  และกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป (พ.ศ.2552-2555) ของ
องคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย                
    1.นายสันติ      กํายาน    ผูทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดแพร       
              เปนประธานคณะอนุกรรมการ 
    2.คลังจังหวัดแพร       เปนอนุกรรมการ   
   3.ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต 1  เปนอนุกรรมการ 
   4.นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร      เปนอนุกรรมการ 
    5.พัฒนาการจังหวัดแพร      เปนอนุกรรมการ 
    6.นายผดุงไทย     อุปนันชัยชนะ    เปนอนุกรรมการ  
    7.จ.ส.อ.บุญยงค      กองศิลป  นายก อบต.หัวฝาย    เปนอนุกรรมการ   
  8.จ.อ.กฤษฎา    โสตถิกุล        ปลัด อบต.บานปง    เปนอนุกรรมการ   
    9.ทองถิ่นจังหวัดแพร      เปนอนุกรรมการและเลขานุการ  
            10.ผูชวยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร               เปนผูชวยเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
  โดยใหคณะอนุกรรมการที่ประกาศแตงตั้งมีหนาที่พิจารณา ตรวจสอบ การจัดทําและ       
การปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2552/2554) และกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป (พ.ศ.2552-
2555) ขององคการบริหารสวนตําบล วามีความจําเปนและเหมาะสม  อีกทั้งเปนไปตามหลักเกณฑ            
ขอระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของหรือไม  แลวเสนอความเห็น ให ก.อบต.จังหวัดแพร  พิจารณาดําเนินการ
ตอไป                          
   4.) ก.อบต.จังหวัดแพร ในการประชุมคร้ังที่ 7/2553 เม่ือวันที่ 2 สิงหาคม 2553 ไดมีมติ           
ที่ประชุมฯ ดังนี้     
   1.เห็นชอบและไมเห็นชอบให อบต. ปรับปรุง/เปล่ียน กรอบอัตรากําลังฯ ตามความเห็น
หรือเงื่อนไขของคณะอนุกรรมการพิจารณาและตรวจสอบการปรับปรุง/เปล่ียน กรอบอัตรากําลังฯ               
ทั้งนี้ การเห็นชอบใหปรับปรุง/เปล่ียน กรอบอัตรากําลัง มีผลไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัดแพร มีมติเห็นชอบ 
(2 ส.ค. 2553)                                         
   2.กรณีไมสามารถพิจารณาการปรับปรุง/เปล่ียน กรอบอัตรากําลังของ อบต. ได  เนื่องจาก
เอกสารขอมูลที่นําเสนอไมถูกตองชัดเจน ครบถวน ที่ประชุมฯ มีมติเห็นควรให อบต.ทบทวน การนําเสนอ
เอกสารขอมูลตามเงื่อนไขของคณะอนุกรรมการฯ แลวให อบต. เสนอเร่ืองให ก.อบต.จังหวัดแพร พิจารณา 
ในเดือนถัดไป (ผานการพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ)                   

 (รายละเอียดตามมติที่ประชุมขอ 1 และขอ 2 ตามเอกสารแนบทายรายงานการประชุมฯ) 
   ขอเท็จจริง 
    คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบการจัดทําและปรับปรุง/เปล่ียน กรอบอัตรากําลัง 4 ป 
(พ.ศ. 2552-2555) ของ อบต.  ไดมีการประชุมพิจารณาเร่ืองดังกลาว คร้ังที่ 7/2553 เม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 
2553  ตามที่ อบต. ไดเสนอเร่ืองให ก.อบต.จังหวัดแพร เพื่อพิจารณา รวมจํานวน 1 แหง  ซึ่งที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ไดมีความเห็นตามสรุปรายละเอียด         

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 
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   ขอกฎหมาย หรือประกาศหลักเกณฑ 
    -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลว. 12 ก.ค. 
2547 และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ขอ 7 และขอ 12    
   -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เร่ือง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล ลว. 24 ต.ค. 2545 ขอ 12, 15, 16, 21, 24, 26, 29 และขอ 33   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา                         

มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาเร่ืองดังกลาว  ตามที่ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร นําเสนอ 
เอกสาร ขอมูล และไดซักถามขอมูล รายละเอียดและขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากคณะอนุกรรมการพิจารณาและ
ตรวจสอบการปรับปรุง/เปล่ียน แผนหรือกรอบอัตรากําลังฯ  โดยที่ประชุมฯ ไดแสดงความเห็นกันอยาง
หลากหลาย และมีมติที่ประชุมฯ เห็นชอบให อบต.สบสาย อ.สูงเมน ปรับปรุง/เปล่ียน กรอบอัตรากําลังฯ                 
ตามความเห็นหรือเงื่อนไขของคณะอนุกรรมการพิจารณาและตรวจสอบการปรับปรุง/เปล่ียน กรอบ
อัตรากําลังฯ  ทั้งนี้ การเห็นชอบใหปรับปรุง/เปล่ียน กรอบอัตรากําลัง มีผลไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัดแพร 
มีมติเห็นชอบ (30 ส.ค. 2553)                                         

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายรายงานประชุมฯ) 
ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง เพื่อทราบ    
                   4.1 เร่ือง การกําหนดโควตาและวงเงินเล่ือนข้ันเงินเดือน คาจาง และ
คาตอบแทนพิเศษสําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจางประจํา       
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
เลขานุการฯ   กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น แจงหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 1546 ลว. 10 ส.ค.2553 
เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง การกําหนดโควตาและวงเงินเล่ือนข้ันเงินเดือน คาจาง และ
คาตอบแทนพิเศษสําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจางประจํา ขององคกรปกครอง       
สวนทองถิ่น ความวา 

    คณะรัฐมนตรีไดมีมติเ ม่ือวันที่  29 กันยายน 2552 เห็นชอบการเล่ือนข้ันเงินเดือน
ขาราชการพลเรือนระบบใหม(ระบบแทง) โดยกําหนดกรอบวงเงินรวมไมเกินรอยละ 3 และกรอบวงเงิน
รายบุคคลไมเกินรอยละ 6 ในแตระรอบการประเมิน และใหยกเลิกการเล่ือนข้ันเงินเดือนระบบเดิม(ระบบ
ข้ัน) ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 3 เมษายน 2544 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับขาราชการพลเรือนโดยใหมีผล
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป อันมีผลกระทบตอการกําหนดโควตาและวงเงินเล่ือนข้ันเงินเดือน
สําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามนัยประกาศ 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง กําหนดโควตาและวงเงินการเล่ือนข้ันเงินเดือน คาจาง และเงินตอบแทนพิเศษ
สําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 27 
มีนาคม 2546 ที่กําหนดใหใชหลักเกณฑเชนเดียวกับขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม  
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    ดังนั้น เพื่อใหการเล่ือนข้ึนเงินเดือนของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ซึ่งยังมีการ
บริหารงานบุคคลในระบบจําแนกตําแหนง(ระบบซี) เปนไปตามหลักเกณฑเดิม ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ใน
การประชุมคร้ังที่ 4/2553 เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2553 จึงไดมีมติเห็นชอบใหยกเลิกประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. เร่ือง การกําหนดโควตาและวงเงินการเล่ือนข้ันเงินเดือน คาจาง และเงินตอบแทนพิเศษสําหรับ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 27 มีนาคม 
2546 และไดออกประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง การกําหนดโควตาและวงเงินเล่ือนข้ันเงินเดือน 
คาจาง และคาตอบแทนพิเศษสําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจางประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นข้ึนใหม สรุปไดดังนี้  
    1.การกําหนดโควตาและวงเงินเล่ือนข้ันเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนพิเศษสําหรับ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหถือปฏิบัติตามนัย
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2544 และระเบียบหลักเกณฑของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวของกับมติ
คณะรัฐมนตรีดังกลาวโดยอนุโลม 
    2.ใหมีผลใชบังคับตั้งแตการเล่ือนข้ันเงินเดือน และคาจาง คร้ังที่ 1 (1 เมษายน 2553)        
เปนตนไป 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ          
ท่ีประชุมฯ  รับทราบ   
   4.2 เร่ือง รายงานการตรวจสอบการดําเนินการจางพนักงานจางท่ัวไป      
คนใหม ใหดํารงตําแหนงท่ีวาง  
เลขานุการฯ       ขอเท็จจริง 
    องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่จังหวัดแพร  รายงานผลการดําเนินการจางพนักงานจาง
ทั่วไปคนใหม ใหดํารงตําแหนงวาง  รวมจํานวน 1 ราย  ไดแก                
  -อบต.ทุงนาว อ.สอง รายงานการดําเนินการจางพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 ราย ไดแก            
      -นายอดิศร    เสนาใจ  คุณวุฒิการศึกษา ใบอนุญาตขับรถยนตชนิดที่ 2 เปน
พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่คนขับรถยนต  สังกัดสวนโยธา  อัตราคาตอบแทน 
5,080 บาท ระยะเวลาจาง 1 ก.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2553  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายวาระ) 
   ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร ไดตรวจสอบเอกสารจากการรายงานผลการดําเนินการ
จางพนักงานจางทั่วไปของ อบต.ทุงนาว อ.สอง พบวา อบต.สงเอกสารไมชัดเจน ถูกตอง ไดแก ดังนี้    

ที ่ รายช่ือ อปท. เลขที่หนังสือ หมายเหตุ 
- อบต.ทุงนาว อ.สอง *ที่ พร 75801/ 463 ลว. 9 ส.ค. 2553 

*ที่ พร 75801/ 286 ลว.  8 ก.ค. 2553 (เร่ืองเดิม)  
 
 

   1.แบบรายงานเพื่อตรวจสอบการ
จาง กรอกรายละเอียดขอมูลบุคคลที่
จะจาง สังกัดสวนราชการ ไมถูกตอง
ครบถวน   
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  2.ช่ือ ตําแหน งที่ จา ง ไมตรง กับ
กรอบอัตรากําลังพนักงานจาง และ
ในประกาศเก่ียวกับการดําเนินการ
สรรหา เนื่องจากการประกาศใช
กรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป 
ของ  อบต.ทุ งนาว ฉบับปจ จุบัน 
ไมชัดเจนถูกตอง    

   ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ 
    -มติ ก.อบต. คร้ังที่ 11/2545 และ ก.อบต.จังหวัดแพร ในการประชุม คร้ังที่ 3/2548        
เม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2548           

 -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร  เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  ลว.12 ก.ค. 
2547 ขอ 18, 19 และขอ 20 วรรคสอง            
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                   
ท่ีประชุมฯ ที่ประชุมฯ ไดรับทราบรายงานผลการตรวจสอบการดําเนินการจางพนักงานจางทั่วไป         
คนใหม ใหดํารงตําแหนงวาง ตามเอกสารขอมูลที่ อบต.ทุงนาว รายงาน และไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับ            
ความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ ของปลัด อบต. ซึ่งมีหนาที่ตรวจสอบ กล่ันกรอง รับรองเอกสาร
ขอมูลและรายงานเร่ืองดังกลาวให ก.อบต.จังหวัดแพร เพื่อพิจารณาตรวจสอบ  รวมทั้งการประกาศใชกรอบ
อัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป ของ อบต.ทุงนาว ฉบับปจจุบัน ไมชัดเจนถูกตอง โดยเฉพาะการกําหนด
ตําแหนงไมชัดเจนถูกกตองตรงกัน ซึ่งอาจทําใหเกิดความสับสนเกี่ยวกับชื่อตําแหนง และคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงที่ดําเนินการสรรหาและอาจทําใหเกิดปญหาในการสรรหาและอาจถูกรองเรียนเร่ืองความ
โปรงใสเกี่ยวกับการดําเนินการสรรหาได      
   4.3 เ ร่ือง สงเ ร่ืองการดําเนินการทางวิ นัยพนักงานสวนตําบล                        
ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยฯ พิจารณาทําความเห็น        
 เลขานุการฯ  เร่ืองเดิม 
    (1.) มติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร  คร้ังที่ 10/2548  เม่ือวันที่  26 ตุลาคม 2548                   
ที่ประชุมฯ ไดมีมติเห็นชอบ  หากมีเร่ืองการดําเนินการทางวินัย ที่จะขอความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัด
แพร ใหสงเร่ืองใหคณะอนุวินัยฯ พิจารณาทําความเห็น  เพื่อไมใหเปนการลาชา  ก.อบต.จังหวัด เห็นชอบ 
ในหลักการใหฝายเลขานุการเสนอเร่ืองใหประธานคณะอนุวินัยฯ  พิจารณาดําเนินการตอไปไดเลย  แลวให
ฝายเลขานุการนําเร่ืองดังกลาวแจงใหที่ประชุมฯ รับทราบในแตละเดือน        
      (2.) ก.อบต.จังหวัดแพร ไดมีประกาศ เร่ือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาดําเนินการ
ทางวินัยและการใหออกจากราชการ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) ลว. 14 มกราคม 2553 ประกอบดวย                   
   1.นายเสรี   คําภีรธัมโม  รองผูวาราชการจังหวัดแพร (รับผิดชอบงานทองถิ่น)     
            เปนประธานอนุกรรมการ 
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   2.พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดแพร   เปนอนุกรรมการ   
    3.ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดแพร    เปนอนุกรรมการ   
    4.นายเอกพงศ       เสียงเพราะ  ประธานสภา อบต.ดอนมูล เปนอนุกรรมการ  
    5.นายไพบูลย    สมจิตต   นายก อบต.สบสาย  เปนอนุกรรมการ 
    6.นายปกรณ          ศิริพันธ            ปลัด อบต.หวยไร  เปนอนุกรรมการ  
    7.นายศักดิ์ชาย       รัชตวรคุณ         เปนอนุกรรมการ  
    8.วาที่ ร.ต.ภาคิน    ชมพูพันธ           เปนอนุกรรมการ 
    9.นายสอาด        วงศแสนสี      เปนอนุกรรมการ       
   10.นายมนตรี         ดุลยเภรี     เปนเลขานุการ                 
    ใหคณะอนุกรรมการฯ ที่ไดรับการแตงตั้งมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้ 
    1.อนุกรรมการผูแทนองคการบริหารสวนตําบลและอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีวาระการ
ดํารงตําแหนงคราวละส่ีป    
    2.มีหนาที่พิจารณาทําความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลและใหมีหนาที่อ่ืนตามที่ ก.อบต.จังหวัดแพร 
มอบหมาย แลวเสนอความเปนเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวให ก.อบต.จังหวัดแพร เพื่อพิจารณา           
   ขอเท็จจริง 
   อบต.รองกาศ อ.สูงเมน จ.แพร  แจงหนังสือ ที่ พร 72101/770 ลว. 10 ส.ค. 2553 รายงาน
การดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนตําบลรายนางบุญญาพร   ปญญาสาร สรุปความสําคัญ ไดวา                        
   อบต.รองกาศ อ.สูงเมน ไดดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนตําบลรายนางบุญญาพร   
ปญญาสาร ตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง 7 (นักบริหารงานการคลัง 7) กรณีถูกกลาวหาขณะดํารงตําแหนง 
หัวหนาสวนการคลัง อบต.เตาปูน อ.สอง เปนผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูใตบังคับบัญชา ทราบดีวา
ผูใตบังคับบัญชามีพฤติกรรมเกี่ยวกับการรับเงินคาจัดเก็บขยะมูลฝอยแลวไมนําสง กลับเพิกเฉยปลอยปละ
ละเลยไมดําเนินการใดๆ กับผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งไมรายงานใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบ  
ปลอยใหเวลาผานไปเนิ่นนาน จึงไดทวงถามและรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ     
   อบต.รองกาศ มีคําส่ังที่ 190/2553 ลว. 30 เม.ย. 2553 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนความผิดวินัย อยางไมรายแรง และคณะกรรมการสอบสวนฯ มีความเห็นเห็นควรลงโทษ                    
ภาคทัณฑ พนักงานสวนตําบลรายนางบุญญาพรฯ และ อบต.รองกาศ (โดยนายก อบต.รองกาศ) มีคําส่ังที่ 
308/2553 ลงโทษภาคทัณฑ พนักงานสวนตําบลรายนางบุญญาพรฯ             

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายวาระ)  
  ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ 
  -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษ      
ทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข  ลว. 28 ธ.ค. 2544  ขอ 23, 69 และขอ 81 
วรรคหา วรรคหก และวรรคเจ็ด           
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   ขอเสนอ 
   ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร อยูระหวางสงเร่ืองการดําเนินการทางวินัยพนักงาน         
สวนตําบลรายนางบุญญาพร   ปญญาสาร สังกัดองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัด
แพร  ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยฯ เพื่อพิจารณาทําความเห็น               
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                     
ท่ีประชุมฯ  รับทราบ และใหฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร สงเร่ืองใหคณะอนุวินัยฯ เพื่อพิจารณา
ทําความเห็นตามหลักเกณฑตอไป   
   4.4 เร่ือง การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีการไมสรรหา
ตําแหนงสายงานนักบริหารท่ีวาง      
เลขานุการฯ  เร่ืองเดิม 
    (1.) กระทรวงมหาดไทย ไดมีหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 1200 ลว. 20 เม.ย. 2553 เร่ือง            
การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีการไมสรรหาตําแหนงสายงานนักบริหารที่วาง สรุปความ 
ไดวา     
    ไดมีการรองเรียนเกี่ยวกับ อบจ. เทศบาล และ อบต. หลายแหง  ที่มีตําแหนงสายงาน          
นักบริหารวางเปนเวลานานและมิไดดําเนินการสรรหาตามประกาศหลักเกณฑที่กําหนดไวแตอยางใด           
ซึ่งสงผลกระทบตอการบริหารงานหรือการใหบริหารสาธารณะของ อปท. อีกทั้งเปนขอจํากัดตอเสนทาง
ความกาวหนาในการเล่ือนตําแหนงและระดับที่สูงข้ึนของขาราชการสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการกลาง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ในการประชุมคร้ังที่ 2/2553 เม่ือวันที่ 17 
ก.พ. 2553 มีมติใหซักซอมแนวทางปฏิบัติให ก.จ.จ. , ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ทุกแหงถือปฏิบัติ และ       
ใหผูวาราชการจังหวัดกํากับดูแลในเร่ืองดังกลาวอยางเครงครัด ซึ่งไดซักซอมแนวทาง การกํากับดูแล        
กรณีดังกลาว ดังนี้                           
    1.การไมสรรหาผูดํารงตําแหนงสายงานนักบริหารที่วางหรือการละเลยเพิกเฉยการสรรหา
ตําแหนงสายงานนักบริหาร ถือไดวาเปนปญหาสําคัญที่กอใหเกิดความเสียหายตอการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล จึงเปนหนาที่สําคัญของผูวาราชการ
จังหวัดและนายอําเภอในฐานะผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่จะใหคําแนะนําแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้นในการดําเนินการสรรหาผูดํารงตําแหนงสายงานบริหารตามประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่เกี่ยวของโดยเร็ว                                        
   2.กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดละเลยหรือละเวนการสรรหาตําแหนงสายงาน        
นักบริหารที่วาง ก็ใหพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงและดําเนินการตามอํานาจหนาที่
อยางเขมงวด ทั้งนี้ หากผูเกี่ยวของเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ก็ใหแจงตนสังกัดดําเนินการ 
ทางวินัยตามฐานความผิดทางวินัย                   
    3.กรณีกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบพบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ละเลยหรือ
เพิกเฉยการสรรหาตําแหนงบริหารที่วางและจังหวัดมิไดกําชับหรือใหความสนใจตอปญหาที่เกิดข้ึนในทันที 
จะถือวาเปนความบกพรองของจังหวัด ที่จะถูกพิจารณาโทษตามสมควรแกกรณ ี            
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    (2.) ก.อบต.จังหวัดแพร ในการประชุมคร้ังที่ 5/2553 เม่ือวันที่ 31 พ.ค. 2553 ไดรับ
ทราบเร่ืองการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีการไมสรรหาตําแหนงสายงานนักบริหารที่วาง 
    (3.) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดแพร ไดมีหนังสือสํารวจขอมูลตําแหนง
สายงานนักบริหารที่วาง ตามหนังสือจังหวัดแพร ที่ พร 0037.2/ ว 1971 ลว. 4 มิ.ย. 2553    
  ขอเท็จจริง 
    องคการบริหารสวนตําบลพื้นที่จังหวัดแพร ไดรายงานขอมูลตําแหนงผูบริหารที่วางพรอม
รายงานเหตุผลที่ไมสรรหาหรือสรรหาไมได  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                              
ท่ีประชุมฯ รับ ท ร า บ รา ย ง า น ข อ มู ล ตํ า แห น ง ผู บ ริ ห า ร ที่ ว า งข อ ง  อ บต .  ( ร ายละ เ อียด                  
ตามเอกสารแนบทายรายงานการประชุมฯ)  และที่ประชุมฯ มีการตั้งขอสังเกตดังนี ้  
    1.กรณี อบต.ที่มีตําแหนงผูบริหารวาง และรายงานขอมูลวาไมไดสรรหาตําแหนงที่วาง           
ซึ่งตามหลักเกณฑกําหนดให อบต.ตองสรรหา   อบต. ไดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดหรือไม และ           
มีปญหาในการถือตามหลักเกณฑเร่ืองดังกลาวอยางไร        
    2.กรณี อบต.ที่มีตําแหนงผูบริหารวาง และรายงานขอมูลวาสรรหาแลวแตสรรหาไมได
เนื่องจากไมมีผูมาสมัครหรือไมมีผูแจงความประสงค  ควรให อบต. สงเอกสารหลักฐานประกอบ              
การรายงานขอมูล ที่ไดดําเนินการจริง เชน สําเนาประกาศฯ คัดเลือก สอบคัดเลือก คัดเลือกเพื่อรับโอน  
เปนตน และ อบต.ควรสะทอนปญหา/ความเห็น เกี่ยวกับการดําเนินการสรรหาไมได ใหผูเกี่ยวของรวมกัน
พิจารณาแกไขปญหา        
    3.กรณี อบต.ที่มีตําแหนงผูบริหารวาง และรายงานขอมูลวาอยูระหวางสรรหา ควรให 
อบต.สงเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานขอมูลเชน สําเนาประกาศฯ คัดเลือก สอบคัดเลือก คัดเลือก
เพื่อรับโอน เปนตน  และสถจ.แพร ควรกํากับ ดูแล การดําเนินการของ อบต.ใหเปนไปดวยความเรียบรอย      
   4.5 เร่ือง รายงานการดําเนินการสรรหาผูมาดํารงตําแหนงบริหารท่ีวาง
ของ อบต. ดวยวิธีการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก  
เลขานุการฯ  องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่จังหวัดแพร  ไดรายงานการดําเนินการสรรหาผูมาดํารง
ตําแหนงบริหารที่วางของ อบต. ในรอบวันเสารที่สองของเดือนกันยายน 2553  ดังนี้ 
  1.) การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลตําแหนงบริหารใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น  
จํานวน 5 ตําแหนง รวม 23 แหง  ไดแก 
     1.1 ตําแหนง ปลัด อบต. 7 (นักบริหารงาน อบต. 7)  มี อบต. ที่ดําการเปนจํานวน       
4 แหง คือ อบต.วังธง อ.เมืองแพร, อบต.น้ํารัด อ.หนองมวงไข, อบต.แมยางตาล อ.รองกวาง และ อบต.       
นาพูน อ.วังชิ้น  
      1.2 ตําแหนง รองปลัด อบต. 7 (นักบริหารงาน อบต. 7) มี  อบต. ที่ดําเนินการ 
เปนจํานวน 1 แหง คือ อบต.เวียงทอง อ.สูงเมน   
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     1.3 ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7) มี อบต.      
ที่ดําเนินการเปนจํานวน 3 แหง คือ อบต.รองฟอง อ.เมืองแพร, อบต.น้ําชํา อ.สูงเมน  และ อบต.เวียงทอง          
อ.สูงเมน 
    1.4 ตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง 7 (นักบริหารงานการคลัง 7) มี อบต.              
ที่ดําเนินการเปนจํานวน 8 แหง คือ อบต.น้ําเลา อ.รองกวาง, อบต.แมยางรอง อ.รองกวาง, อบต.แมยาง
ตาล  อ.รองกวาง, อบต.หวยมา อ.เมืองแพร , อบต.ตาผามอก อ.ลอง, อบต.บานกวาง อ.สูงเมน, อบต.  
บานเหลา อ.สูงเมน และ อบต.บานหนุน อ.สอง   
      1.5 ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา 7 (นักบริหารงานชาง 7) มี อบต. ที่ดําเนินการ  
เปนจํานวน 7 แหง คือ อบต.แมยางฮอ อ.รองกวาง, อบต.น้ําเลา องรองกวาง, อบต.หวยมา อ.เมืองแพร, 
อบต.รองกาศ อ.สูงเมน, อบต.ดอนมูล อ.สูงเมน, อบต.บานหนุน อ.สอง และ อบต.ตาผามอก อ.ลอง  
   2.) การสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลดํารงตําแหนงบริหาร  จํานวน 1 ตําแหนง 
รวม 2 แหง  ไดแก 
     -ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 6 (นักบริหารงานทั่วไป 6) มี อบต.          
ที่ดําเนินการเปนจํานวน 2 แหง คือ อบต.ทุงกวาว อ.เมืองแพร และ อบต.เดนชัย อ.เดนชัย  
    ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ 
    -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลว. 24 พ.ค. 2548 ขอ 9  
     -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงาน
สวนตําบล ลว. 24 พ.ค. 2548 ขอ 18 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
ท่ีประชุมฯ  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง เพื่อพิจารณา 
   5.1 เร่ือง ขอรับความเห็นชอบใหพนักงานจางตามภารกิจ ลาออกหรือ          
พนจากตําแหนง 
เลขานุการฯ   องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่จังหวัดแพร  เสนอขอรับความเห็นชอบใหพนักงานจาง 
ภารกิจ ลาออกหรือพนจากตําแหนง รวมจํานวน 2 ราย ไดแก                           
              1.อบต.รองกวาง อ.รองกวาง ขอรับความเห็นชอบให นายวรพงศ   เสนาเหนือ พนักงาน
จางตามภารกิจ (กลุมผูมีคุณวุฒิ) ตําแหนง ผูชวยชางโยธา สังกัดสวนโยธา อบต.รองกวาง พนจากตําแหนง 
เนื่องจากขอลาออกเพื่อไปทํางานบริษัทเขียนแบบกอสรางที่ กทม.  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 7 ก.ย. 2553     
   2.อบต.หวยไร อ.เดนชัย ขอรับความเห็นชอบให นางสาวกุลธิดา   สุวรรณวิไล พนักงาน
จางตามภารกิจ (กลุมผูมีคุณวุฒิ) ตําแหนง ผูดูแลเด็ก สังกัดสวนการศึกษาฯ อบต.หวยไร พนจากตําแหนง 
เนื่องจากขอลาออกเพื่อไปประกอบธุรกิจสวนตัว  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ก.ย. 2553  

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 
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   ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร  ไดตรวจสอบแลว ปรากฏวา อบต. ไดดําเนินการ
เกี่ยวกับการลาออก เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออก      
  ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ 
   -พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 15 และมาตรา 25    
วรรคทาย             
   -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร  เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  ลว.12 ก.ค. 
2547 ขอ 55         
   -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษ    
ทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2544 ขอ 83 , 84, 
104, 105 และขอ 106                                  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา                             
มติท่ีประชุมฯ เห็นชอบให อบต. ออกคําส่ังใหพนักงานจางตามภารกิจ ลาออกหรือพนจากตําแหนง 
ตามที่เสนอ รวมจํานวน 2 ราย         
   5.2 เ ร่ือง  ขอรับความเห็นชอบใหพนักงานสวนตําบล ลาออกหรือ      
พนจากตําแหนง 
เลขานุการฯ   องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่จังหวัดแพร  เสนอขอรับความเห็นชอบใหพนักงาน    
สวนตําบล ลาออกหรือพนจากตําแหนง   รวมจํานวน 1 ราย  ไดแก        
              -อบต.น้ําชํา อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบให นายมหชัย   บุญตัน พนักงานสวนตําบล  
ตําแหนง นักวิชาการสุขาภิบาล 5 สังกัดสํานักงานปลัด พนจากตําแหนง  เนื่องจากขอลาออกเพื่อไป
ประกอบอาชีพสวนตัว  ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่ 2 ส.ค. 2553   
   ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร  ไดตรวจสอบแลว ปรากฏวา อบต.น้ําชํา ดําเนินการ
เกี่ยวกับการลาออก ไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออก ดังนี ้          

ที ่ รายช่ือ อปท. เลขที่หนังสือ หมายเหตุ 
- อบต.น้ําชํา อ.สูงเมน  ที่ พร 71501 ลว.  30 ก.ค. 2553    -อบต.ไมเสนอเร่ืองให ก.จังหวัด 

พิจารณา กําหนดภายใน 7 วัน นับ
แตไดรับเร่ืองเสนอขอลาออก 
  -พนักงานสวนตําบลระบุ วันขอ
ลาออก (2 ส.ค. 2553) ซ่ึงเปนวัน
กอนที่ ก.จังหวัด จะพิจารณาเร่ือง
การลาออก 

 
   ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ 
   -พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 15 และมาตรา 25    
วรรคทาย                 
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                         -ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  เร่ือง  หลักเกณฑและเงื่อนไขในการ
สอบสวนการลงโทษทางวินัย  การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข  ลงวันที่    28 ธันวาคม 
2544 ขอ 83  
   -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษ    
ทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2544 ขอ 83 , 84, 
104, 105 และขอ 106                                    
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา                    
มติท่ีประชุมฯ ที่ประชุมฯ ไดตั้งขอสังเกตวา อบต.น้ําชํา ดําเนินการเกี่ยวกับการลาออก ไมเปนไป             
ตามหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออก และควรแจงกําชับ อบต.น้ําชํา ดําเนินการเกี่ยวกับ              
การลาออก ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออก  อยางไรก็ตามที่ประชุมฯ ไดพิจารณา
แลวเห็นวานายมหชัยฯ ไดออกไปแลว และวันที่นายมหชัยฯ ไดระบุขอลาออก ไดลวงเลยผานมาแลว                   
ที่ประชุมฯ จึงมีมติเห็นชอบให อบต.น้ําชํา ออกคําส่ังใหนายมหชัยฯ ลาออกหรือพนจากตําแหนง               
ตามที่เสนอ   
            5.3  เร่ือง ขอรับความเห็นชอบดําเนินการจางพนักงานจางตามภารกิจ 
เลขานุการฯ  องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่จังหวัดแพร  รายงานขอรับความเห็นชอบดําเนินการจาง
พนักงานจางตามภารกิจ  รวมจํานวน 3 ราย  ดังนี้                           
    (1) อบต.แมยางรอง อ.รองกวาง ขอรับความเห็นชอบดําเนินการจางพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 1 ราย  ไดแก             
      -นายสถิตย   ถิ่นศรี  คุณวุฒิการศึกษา ปวช. (อุตสาหกรรมกอสราง) เปนพนักงาน
จางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ) ตําแหนง ผูชวยชางโยธา  สังกัดสวนโยธา  อัตราคาตอบแทน 5,760 บาท  ระยะเวลา
จาง 6 ก.ย. 2553 – 30 ก.ย. 2555    
   (2)  อบต.พระหลวง อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบดําเนินการจางพนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน 1 ราย  ไดแก         
      -นางสาวโยธกา   ดอกเกี๋ยง คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (การบัญช)ี เปนพนักงาน
จางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ) ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ  สังกัดสวนการคลัง  อัตราคาตอบแทน 5,760 บาท  
ระยะเวลาจาง 1 ต.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2555          
   (3) อบต.เตาปูน อ.สอง ขอรับความเห็นชอบดําเนินการจางพนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน 1 ราย  ไดแก        
      -นางสาวราตรี   กิตวัน คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (การบัญชี) เปนพนักงานจาง
ตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ) ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได  สังกัดสวนการคลัง  อัตราคาตอบแทน 5,760 บาท   
ระยะเวลาจาง 1 ก.ย. 2553 – 30 ก.ย. 2555    

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายวาระ)  

                        ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร  ไดตรวจสอบเอกสารจากการรายงานผลการ
ดําเนินการของ อบต.ปรากฏวา  อบต. ไดดําเนินการสรรหาพนักงานจางเปนไปตามประกาศหลักเกณฑที่
กําหนด    
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   ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ 
   -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร  เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  ลว. 12 ก.ค. 
2547 และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน  ขอ 9, 18, 19 และขอ 20                  
                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา                                              
มติท่ีประชุมฯ  มีมติเห็นชอบให อบต. ดําเนินการจางพนักงานจางตามภารกิจ ไดตามที่เสนอ               
   5.4 เร่ือง ขอรับความเห็นชอบโอนหรือโอน(ยาย) พนักงานสวนตําบล 
เลขานุการฯ    องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่จังหวัดแพร เสนอขอรับความเห็นชอบโอนหรือโอน(ยาย) 
พนักงานสวนตําบล  ดังนี้      
    (1.) โอน(ยาย)พนักงานสวนตําบล ตําแหนงสายบริหาร  จํานวน 3 ราย ไดแก   
    1.อบต.บานกาศ อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบให นายไพสิฐ พลปถพี  ตําแหนง    
ปลัด อบต. 7 (นักบริหารงาน อบต.7) เลขที่ตําแหนง  01-0101-001 คุณวุฒิการศึกษา  ศศ.ม                       
(รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) อัตราเงินเดือน  16,280  บาท สังกัด อบต.บานกาศ อ.สูงเมน จ.แพร  
โอนไปดํารงตําแหนง ปลัด อบต. 7 (นักบริหารงาน อบต.7) เลขที่ตําแหนง 01-0101-001สังกัด อบต.น้ําเลา  
อ.รองกวาง จ.แพร      
    2.อบต.น้ําเลา  อ.รองกวาง  ขอรับความเห็นชอบให นายณฐภณ  ปราบโรค  ตําแหนง 
ปลัด อบต. 7 (นักบริหารงาน อบต.7) เลขที่ตําแหนง  01-0101-001 คุณวุฒิการศึกษา ศศ.บ. (รัฐศาสตร
บัณทิต) อัตราเงินเดือน  18,910  บาท สังกัด อบต.น้ําเลา  อ.รองกวาง  จ.แพร   โอนไปดํารงตําแหนง ปลัด 
อบต. 7 (นักบริหารงาน อบต.7) เลขที่ตําแหนง  01-0101-001 สังกัด อบต.บานกาศ  อ.สุงเมน จ.แพร  
    3.อบต.สบสาย  อ.สูงเมน  ขอรับความเห็นชอบรับโอน นางสาววนิดา ชัยบุรี  ตําแหนง  
หัวหนาฝายปกครอง 6 (นักบริหารงานทั่วไป 6)   เลขที่ตําแหนง 01-0102-004 คุณวุฒิการศึกษา  ศศ.บ.
(รัฐศาสตรบัณฑิต)   อัตราเงินเดือน  17,200 บาท สังกัดสํานักปลัด ทต.เดนชัย   อ.เดนชัย โอนไปดํารง
ตําแหนง  หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.6 (นักบริหารงานทั่วไป 6) เลขที่ตําแหนง 01-0102-001 สังกัด
สํานักงานปลัด อบต.สบสาย  อ.สูงเมน  จ.แพร       

(รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียดแนบทาย) 
    (2.) โอน(ยาย)พนักงานสวนตําบล ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ  จํานวน 5 ราย ไดแก   
    1.อบต.สรอย อ.วังชิ้น ขอรับความเห็นชอบให นางสาวพิสมัย สังหาร  ตําแหนง 
 เจาพนักงานจัดเก็บรายได 2 เลขที่ตําแหนง  04-0307-001  คุณวุฒิการศึกษา ปวส.(การบัญชี )            
อัตราเงินเดือน  7,420 บาท สังกัดสวนการคลัง อบต.สรอย อ.วังชิ้นจ.แพร   โอนไปดํารงตําแหนง  ตําแหนง   
เจาพนักงานจัดเก็บรายได  2 เลขที่ตําแหนง  04-0305-001  สังกัดสวนการคลัง อบต.แมยางตาล              
อ.รองกวาง จ.แพร  
    2.อบต.รองกาศ อ.สูงเมน   ขอรับความเห็นชอบให นายอดิศักดิ์ ขันวงค   ตําแหนง 
นักวิชาการศึกษา 4  เลขที่ตําแหนง  01-0805-001  คุณวุฒิการศึกษา คบ.(อุตสาหกรรมศิลป )             
อัตราเงินเดือน  9,480  บาท สังกัดสํานักงานปลัด  อบต.รองกาศ  อ.สูงเมน  จ.แพร   โอนไปดํารงตําแหนง 
นักวิชาการศึกษา 4  เลขที่ตําแหนง 01-0805-001  สังกัดสํานักงานปลัด อบต.แมคํามี  อ.หนองมวงไข             
จ.แพร   
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    3.อบต.ตําหนักธรรม  อ.หนองมวงไข   ขอรับความเห็นชอบให นายสิทธิชัย   เข่ือนแกว
ตําแหนง  นายชางโยธา 3  เลขที่ตําแหนง  05-0503-001 วท.บ.(เทคโนโลยีกอสราง)   อัตราเงินเดือน  
8,500  บาท สังกัดสวนโยธา  อบต.ตําหนักธรรม   อ.หนองมวงไข  โอนไปดํารงตําแหนง นายชางโยธา 3    
เลขที่ตําแหนง 05-0503-001  สังกัดสวนโยธา อบต.แมคํามี  อ.หนองมวงไข  จ.แพร   

4. อบต.น้ํารัด อ.หนองมวงไข   ขอรับความเห็นชอบรับโอน นางสาวอมรรัตน   ธงยี่สิบสอง 
ตําแหนง   เจาพนักงานจัดเก็บรายได 2 เลขที่ตําแหนง  04-0309-001  คุณวุฒิการศึกษา ปวส. (การบัญชี) 
อัตราเงินเดือน  7,260 บาท สังกัดกองคลัง ทต. อุทัย  อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อมาดํารงตําแหนง   
ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได 2 เลขที่ตําแหนง  04-0309-001  สังกัดสวนการคลัง อบต.น้ํารัด             
อ.หนองมวงไข  จ.แพร     

5.อบต.เตาปูน อ.สอง  ขอรับความเห็นชอบรับโอน นางนงนุช เพชรนิล  ตําแหนง   
เจาพนักงานการเงินและบัญชี  3 เลขที่ตําแหนง  04-0306-002  คุณวุฒิการศึกษา บธ.บ.(การบัญชี) อัตรา
เงินเดือน 7,740  บาท สังกัดกองคลัง ทต.ลาดยาว  อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค   เพื่อมาดํารงตําแหนง     
เจาหนาที่การเงินและบัญชี  3 เลขที่ตําแหนง 04-0305-001  สังกัดสวนการคลัง อบต.เตาปูน อ.สอง          
จ.แพร     

 (รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียดแนบทาย) 
  ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร ไดตรวจสอบแลวปรากฏวา ผูขอโอนมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะโอนหรือรับโอนแลวแตกรณี เปนตําแหนงวางในแผนอัตรากําลัง 
3 ป ของ อปท. ที่รับโอนหรือตนสังกัดใหมแลวแตกรณี และระหวางตนสังกัดของ อปท. ยินดีและไมขัดของ
ในการโอน                
   ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ   
              -พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 15 และมาตรา            
25 วรรค 
    -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล ลว. 24 ต.ค. 2545  ขอ 158, 164, 166, 175 วรรคสอง, 180, 181 และ      
ขอ 182                     
   -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปน
พนักงานสวนตําบล พ.ศ.2549 ลว. 20 เม.ย.2549 และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน  (มีผลวันที่ 21 เม.ย. 
2549) ขอ 7(7)                
    -หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 17 ลว. 29 ม.ค. 2553 เร่ือง 
แจงมติคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ) เร่ือง แนวทาง
ปฏิบัติการรับโอนขาราชการตํารวจ หรือขาราชการทหารมาบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการสวนทองถิ่น  
   -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการ
คัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเล่ือนระดับ และการเล่ือนข้ันเงินเดือน 
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2550 ลว. 9 ต.ค. 2550 (มีผลใชบังคับตั้งแต 15 ส.ค. 2550) ขอ 21  
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา                                 
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มติท่ีประชุมฯ ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาเร่ืองดังกลาว และมีมติที่ประชุมฯ ดังนี ้ 
       1.เห็นชอบให อบต. โอนหรือโอน(ยาย) พนักงานสวนตําบลตําแหนงสายงานผูบริหาร 
ตามที่เสนอ จํานวนทั้งหมด 3 ราย  ทั้งนี้ การโอนหรือโอน(ยาย) มีผลไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัดแพร มีมติ
เห็นชอบ (2 ส.ค. 2553) และไมกอนวันที่คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นอ่ืนหรือหนวยงานตนสังกัดอ่ืน
แลวแตกรณี เห็นชอบใหโอน                   
   2.เห็นชอบให อบต. โอนหรือโอน(ยาย) พนักงานสวนตําบลตําแหนงสายงานผูปฏิบัติงาน 
ตามที่เสนอ จํานวนทั้งหมด 5 ราย  ทั้งนี้ การโอนหรือโอน(ยาย) มีผลไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัดแพร มีมติ
เห็นชอบ (30 ส.ค. 2553) และไมกอนวันที่คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นอ่ืนหรือหนวยงานตนสังกัดอ่ืน
แลวแตกรณี เห็นชอบใหโอน            
   5.5 เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบยายหรือยายสับเปลี่ยนสายงาน
พนักงานสวนตําบลภายในองคการบริหารสวนตําบลเดียวกัน 
เลขานุการฯ  องคการบริหารสวนตําบล ไดเสนอเร่ืองขอรับความเห็นชอบยายสับเปล่ียนสายงาน
พนักงานสวนตําบลภายในองคการบริหารสวนตําบลเดียวกัน  รวมจํานวน  6 ราย  ไดแก     
    1.อบต.รองกาศ อ.สูง เมน  ขอรับความเห็นชอบใหนางธนธร สุขทรัพย ตําแหนง
เจาหนาที่ธุรการ 3 เลขที่ตําแหนง 01-0211-001  อัตราเงินเดือน 8,130 บาท  คุณวุฒิการศึกษา ศศ.บ. 
(การจัดการทั่วไป) สังกัดสํานักงานปลัด  อบต.รองกาศ ยายสับเปล่ียนสายงานเปนตําแหนง เจาหนาที่
พัฒนาชุมชน 3 เลขที่ 01-0702-001  สังกัดสํานักงานปลัด อบต.รองกาศ  อ.สูงเมน        
    2. อบต.รองกาศ อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบให  นางสุกัญญา  สารดี ตําแหนง  
เจาหนาที่พัสดุ  3 เลขที่ตําแหนง 04-0312-001 อัตราเงินเดือน 7,560 บาท  คุณวุฒิการศึกษา ปวส. (การ
บัญชี) สังกัดสวนการคลัง  อบต.รองกาศ ยายสับเปล่ียนสายงานเปนตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ 3 เลขที่ 
04-0313-001  สังกัดสวนการคลัง อบต.รองกาศ อ.สูงเมน  
    3.อบต.บานหนุน อ.สอง ขอรับความเห็นชอบให  นางพิชญา  แกวคอน ตําแหนง 
เจาหนาที่จัดเก็บรายได  3 เลขที่ตําแหนง 04-0308-001 อัตราเงินเดือน 7,560 บาท  คุณวุฒิการศึกษา 
ปวส.(การบัญชี) สังกัดสวนการคลัง  อบต.บานหนุน  ยายสับเปล่ียนสายงานเปนตําแหนง เจาพนักงาน
จัดเก็บรายได 3 เลขที่ 04-0309-001  สังกัดสวนการคลัง อบต.บานหนุน อ.สอง   
    4 . อ บ ต .เ วีย ง ท อ ง  อ . สูง เ มน  ข อ รับ ค ว า ม เ ห็น ช อ บ ใ ห  น า ง ณัฐพัชร  สมจิตร  
ตําแหนง  เจาหนาที่พัสดุ  3 เลขที่ตําแหนง 04-0312-001 อัตราเงินเดือน 8,130 บาท  คุณวุฒิการศึกษา 
บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ) สังกัดสวนการคลัง  อบต.เวียงทอง ยายสับเปล่ียนสายงานเปนตําแหนง           
เจาพนักงานพัสดุ 3 เลขที่ 04-0313-001  สังกัดสวนการคลัง  อบต.เวียงทอง อ.สูงเมน  
    5.อบต.น้ําชํา อ.สูงมน ขอรับความเห็นชอบให  นางประกายแกว   แสงแก ตําแหนง 
เจาหนาที่จัดเก็บรายได3 เลขที่ตําแหนง 04-0308-001 อัตราเงินเดือน 7,940 บาท คุณวุฒิการศึกษา 
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) สังกัดสวนการคลัง  อบต.น้ําชํา ยายสับเปล่ียนสายงานเปนตําแหนง เจาพนักงาน
จัดเก็บรายได 3 เลขที่ 04-0309-001  สังกัดสวนการคลัง อบต.น้ําชํา อ.สูงเมน 
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    6.อบต.น้ํา รัด อ.หนองมวงไข  ขอรับความเห็นชอบให  นางสาวจิราภรณ   ใจกุม
ตําแหนง เจาหนาที่ก าร เ งิน และบัญ ชี  3 เลขที่ตําแหนง 04-0305-001 อัตราเงินเดือน  8,700 บาท 
คุณวุฒิการศึกษา บช.บ.(บัญชีบัณฑิต) สังกัดสวนการคลัง  อบต.น้ํารัด ยายสับเปล่ียนสายงานเปน
ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 3 เลขที่ 04-0306-001 สังกัดสวนการคลัง อบต.น้ํารัด อ.หนองมวง
ไข  
   ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร  ไดตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานสวนตําบล                  
รายดังกลาวขางตนแลว ปรากฏวามีคุณสมบัติครบถวนในการยายหรือยายสับเปล่ียนสายงาน  และกรณี
การยายสับเปล่ียนสายงานไดผานเกณฑการประเมินบุคคลจากผูบังคับบัญชา และเปนตําแหนงวางในแผน
อัตรากําลัง 3 ป ของ อบต.      
  ขอกฎหมาย หรือประกาศหลักเกณฑ 
   -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล  ลว. 24 ตุลาคม 2545  ขอ 154, 155 และ ขอ 158        
   -หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 25  ลว. 2 มี.ค. 2549        
เร่ือง แจงแนวทางปฏิบัติตามมติคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต.)                                 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา       
 มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบ ให อบต. ยายหรือยายสับเปล่ียนสายงานพนักงานสวนตําบลฯ 
จํานวน 6 ราย  ตามที่เสนอ  ทั้งนี้ การยายหรือยายสับเปล่ียนสายงานพนักงานสวนตําบล มีผลไมกอนวันที่ 
ก.อบต.จังหวัดแพร มีมติเห็นชอบ (30 ส.ค. 2553)                       
   5.6 เ ร่ือง ขอรับความเห็นชอบแตง ต้ังบุคลากรตําแหนง หัวหนา            
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     
เลขานุการฯ   องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่จังหวัดแพร เสนอขอรับความเห็นชอบดําเนินการแตงตั้ง 
บุคลากรในตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยไดรับคาตอบแทนในอัตราพนักงานจางตามภารกิจ
สําหรับผูที่มีวุฒิปริญญาตรีเดือนละ 7,940 บาท และคาครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท  (ตามหนังสือ 
สถ. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 115  ลว. 14 ก.ค. 2551)  รวมจํานวน 3 ราย  ดังนี้                  
    -อบต.แมพุง อ.วังชิ้น  ขอความเห็นชอบแตงตั้งบุคลากรในตําแหนง หัวหนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 3 ราย ไดแก      
    1.นางอมรัตน   ตั้งเพียร  คุณวุฒิการศึกษา ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  เปนหัวหนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมตื้ด หมูที่ 6    
     2.นางสาวปมปา    ขัดทา  คุณวุฒิการศึกษา ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  เปน
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปางมะโอ หมูที่ 12 
      3.นางสาวสังวร    อ่ินอาย  คุณวุฒิการศึกษา ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  เปน
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปามวง หมูที่ 9 
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    โดยบุคคลทั้งสามรายดังกลาวขางตน เปนผูผ าน การคัดเ ลือกตามประกาศ
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจาง เร่ือง ประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.แมพุง ลว. 22 มิ.ย. 2553  

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายวาระ) 
   ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร  ไดตรวจสอบแลว ปรากฏวา อบต. ดังกลาวขางตน         
ไดดําเนินการคัดเลือกเปนไปตามประกาศหลักเกณฑ และหนังสือส่ังการที่กําหนด                        

ขอระเบียบ หนังสือสั่งการ หรือประกาศหลักเกณฑ  
   -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0893.4/ ว 61   เร่ือง การแตงตั้ง
บุคลากรในตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลว. 10 ม.ค. 2551   
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่  มท 0893.4/ว 1612 เร่ือง การผอนผัน
คุณสมบัติของผูดูแลเด็กที่มีสิทธิเขารับการคัดเลือกและแตงตั้งเปนหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ลว. 18 ส.ค. 
2552                              
   -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร  เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  ลว.12 ก.ค. 
2547 และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ขอ 12 และ ขอ 20            
    -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เร่ือง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ขอ 24                
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา                                                  
มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให อบต.แมพุง แตงตั้งบุคลากรตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนา        
เด็กเล็ก ตามที่เสนอ จํานวน 3 ราย  ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัดแพร มีมติเห็นชอบ (30 ส.ค. 2553) 
และเห็นชอบให อบต.ปรับปรุง/เปล่ียน กรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป (พ.ศ.2552-2555) ใหสอดคลอง
กับตําแหนงที่ขอแตงตั้ง ทั้งนี้ การแตงตั้งและปรับปรุง/เปล่ียน กรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป มีผล            
ไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัดแพร มีมติเห็นชอบ (30 ส.ค. 2553)                                                               
   5.7 เร่ือง ขอรับความเห็นชอบยายหรือโอน(ยาย) พนักงานสวนตําบล 
จากบัญชีผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงสายงานเร่ิมตนจากระดับ 3              
เลขานุการฯ  องคการบริหารสวนตําบล เสนอขอรับความเห็นชอบยายหรือโอน(ยาย) พนักงาน        
สวนตําบลจากบัญชีผูสอบคัดเลือกได ในตําแหนงสายงานเร่ิมตนจากระดับ 3 จํานวน 1 ราย  ไดแก                                 
     -อบต.เวียงทอง อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบยายนางดวงชีวัน    จันทราช ตําแหนง 
เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3 เลขที่ตําแหนง 04-0305-001 คุณวุฒิการศึกษา บธ.บ. (บริหารงานบุคคล) 
อัตราเงินเดือน 8,320 บาท สังกัดสวนการคลัง อบต.เวียงทอง  ซึ่งเปนผูสอบคัดเลือกได ตามประกาศ อบต.
เชียงดาว จ.เชียงใหม เร่ือง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปล่ียนสายงานพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงใน
สายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3  ลว. 17 พ.ค. 2552 ลําดับที่ 2 ตําแหนง บุคลากร 3  โดย อบต.เวียงทอง          
ขอยายและแตงตั้งในตําแหนง บุคลากร 3 เลขที่ตําแหนง 01-0208-001 สังกัดสํานักงานปลัด อบต.         
เวียงทอง           
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   ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร ไดตรวจสอบแลว พนักงานสวนตําบลรายดังกลาว
ขางตนมีคุณสมบัติครบถวนในการยายหรือโอน(ยาย) จากบัญชีผูสอบคัดเลือกได เปนตําแหนงวางในแผน
อัตรากําลัง 3 ป และเจาของบัญชีผูสอบคัดเลือกได ไดรับรองวาพนักงานสวนตําบลดังกลาวเปนผูอยูใน
บัญชีผูสอบคัดเลือกไดจริง ประกอบกับสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดที่องคกรปกครอง      
สวนทองถิ่นเจาของบัญชีฯ อยูในเขตพื้นที่ไดรับรองและตรวจสอบวาพนักงานสวนตําบลรายดังกลาวเปนผูมี
รายชื่ออยูในบัญชีผูผานการสอบคัดเลือกไดฯ จริง    
   ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ 
   -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการยายหรือโอน(ยาย) พนักงาน
สวนตําบล หรือรับโอนขาราชการพลเรือน หรือขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นอ่ืน มาบรรจุและแตงตั้ง
เปนพนักงานสวนตําบลจากผูสอบแขงขันได หรือผูสอบคัดเลือกได (เพิ่มเติม)  ลว. 20 เม.ย.2549 วรรคสอง 
(มีผลบังคับใช 24 ก.พ. 2549)         
   -หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจงหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 163 ลว. 29 ก.ย. 
2549 เร่ือง การบรรจุและแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นภายหลังวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549       
ขอ 3          
   -หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจงหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 5531 ลว. 11 ต.ค. 
2549  เร่ือง การตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก และคัดเลือกขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น       
    -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล  ลว. 24 ต.ค. 2545 ขอ 54(3), 101 และขอ 187         
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา                                                                 
มติท่ีประชุมฯ ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให อบต. ยายหรือโอน(ยาย) พนักงานสวนตําบลจากการขอใช
บัญชีผูสอบคัดเลือกไดฯ จํานวน 1 ราย  ทั้งนี้ การยายหรือโอน(ยาย)ฯ มีผลไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัดแพร           
มีมติเห็นชอบ (30 ส.ค. 2553)                      
   5.8 เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบเล่ือนและแตงต้ังพนักงานสวนตําบล           
ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน (ในระดับควบ)            
เลขานุการฯ  เร่ืองเดิม 
    ก.อบต.จั งห วัดแพร  ในการประชุมค ร้ังที่  6/2552 เ ม่ือวันที่  12 มิถุนายน 2552                     
มีมติเห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกล่ันกรอง การเล่ือนและแตงตั้งพนักงาน   
สวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน (ในระดับควบ) ประกอบดวย                                      
   1.นายอดุลย   หันพงศกิตติกูล  ผูทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดแพร   เปนประธานอนุกรรมการ  
  2.หัวหนาสํานักงานจังหวัดแพร                เปนอนุกรรมการ   
  3.ทองถิ่นจังหวัดแพร      เปนอนุกรรมการ   
  4.จ.อ.กฤษดา   โสตถิกุล   ปลัด อบต.บานปง             เปนอนุกรรมการ  
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     5.นายครรชิต    นากิจ  ผช.เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร     เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
   6.นางจินดารัตน   ผลินธรสิริ   ผช.เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร           เปนผูชวยเลขานุการ    

    ใหคณะอนุกรรมการฯ ที่ประกาศแตงตั้งมีอํานาจ หนาที่พิจารณาตรวจสอบและกล่ันกรอง 
การเล่ือนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน (ในระดับควบ)ตามที่องคการ
บริหารสวนตําบลไดเสนอเร่ืองให ก.อบต.จังหวัดแพร พิจารณาใหความเห็นชอบ วาเปนไปตามประกาศ
หลักเกณฑ และขอกฎหมายที่กําหนดหรือไม อยางไร แลวเสนอให ก.อบต.จังหวัดแพร พิจารณาดําเนินการ
ตอไป                          
   ขอเท็จจริง 
    คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกล่ันกรอง การเล่ือนและแตงตั้งพนักงาน       
สวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน (ในระดับควบ) ไดประชุมคร้ังที่ 8/2553 เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 
2553 ณ หองประชุมสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดแพร  โดยที่ประชุมไดมีมติและ              
มีความเห็นดังนี้  
    1.) เห็นควรใหพนักงานสวนตําบลเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ              
ท่ีสูงขึ้น (ในระดับควบ) จํานวน 5 ตําแหนง รวม 6 ราย ไดแก                                                       

   (1.1) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาท่ีธุรการ 3 จํานวน 1 ราย ไดแก  
            -อบต.นาจักร  อ.เมืองแพร ขอรับความเห็นชอบให นางสาวณิชาภัทร   เย็นใจ ตําแหนง  
เจาหนาที่ธุรการ 2  คุณวุฒิการศึกษา ศศ.บ. (ธุรกิจบริการ) อัตราเงินเดือนปจจุบัน 7,260 บาท   เล่ือนระดับ
เปน เจาหนาที่ธุรการ 3 อัตราเงินเดือน 7,360 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผานการประเมิน                 
จากผูบังคับบัญชาชั้นตน เม่ือวันที่ 7 มิ.ย. 2553                   
  (1.2) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 3 จํานวน 1 ราย   
ไดแก  
      -อบต.ไผโทน อ.รองกวาง ขอรับความเห็นชอบให นางสุกัญญา    เข็มทอง  ตําแหนง         
เจาหนาที่การเงินและบัญชี 2 คุณวุฒิการศึกษา ปวส. (การบัญช)ี อัตราเงินเดือนปจจุบัน 7,420 บาท เล่ือน
ระดับเปน เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3 อัตราเงินเดือน 7,560 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผานการ
ประเมินจากผูบังคับบัญชาชั้นตน เม่ือวันที่ 2 ส.ค. 2553                     
   (1.3) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทา               
สาธารณภัย 3 จํานวน 1 ราย ไดแก  

-อบต.นาจักร อ.เมืองแพร ขอรับความเห็นชอบให นายณัฐวัฒน   นันทวรรณ ตําแหนง               
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 คุณวุฒิการศึกษา ปวส. (ชางเทคนิคอุตสาหกรรม) อัตรา
เงินเดือนปจจุบัน 7,730 บาท   เล่ือนระดับเปน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 อัตราเงินเดือน  
7,940 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผานการประเมินจากผูบังคับบัญชาชั้นตน เม่ือวันที่ 2 มิ.ย. 2553              
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  (1.4) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานธรุการ 3 จํานวน 2 ราย ไดแก 
    4.1 อบต.บานกวาง อ.สูงเมน   ขอรับความเห็นชอบให นางสาวพิมพภัทรา  สุขสําราญ   
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 2 คุณวุฒิการศึกษา ศศ.บ. (บริหารธุรกิจทั่วไป) อัตราเงินเดือนปจจุบัน 7,730 
บาท  เล่ือนระดับเปน เจาพนักงานธุรการ 3 อัตราเงนิเดือน  7,940 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผานการ
ประเมินจากผูบังคับบัญชาชั้นตน เม่ือวันที่ 1 ก.ค. 2553        
       4.2 อบต.แมยางฮอ อ.รองกวาง   ขอรับความเห็นชอบให นางสาวเบญจมาศ   เอกจิตร   
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 2 คุณวุฒิการศึกษา รป.บ. อัตราเงินเดือนปจจุบัน 7,730 บาท  เล่ือนระดับเปน 
เจาพนักงานธุรการ 3 อัตราเงินเดือน  7,940 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผานการประเมิน                       
จากผูบังคับบัญชาชั้นตน เม่ือวันที่ 28 มิ.ย. 2553                                   
  (1.5) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นายชางโยธา 4 จํานวน 1 ราย  ไดแก  
      -อบต.หวยไร อ.เดนชัย  ขอรับความเห็นชอบให นายไตรเทพ   แสนวงค  ตําแหนง นายชาง
โยธา 3 คุณวุฒิการศึกษา คอ.บ. (วิศวกรรมโยธา) อัตราเงินเดือนปจจุบัน 9,080 บาท  เล่ือนระดับเปน นาย
ชางโยธา 4 อัตราเงินเดือน  9,230 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผานการประเมินจากผูบังคับบัญชาชั้นตน 
เม่ือวันที่ 15 ก.ค. 2553       

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายระเบียบวาระ)          
   2.) ไมเห็นควรใหพนักงานสวนตําบลเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ              
ท่ีสูงขึ้น (ในระดับควบ) กรณีไดดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน           
ไมเปนไปตามวิธีการและแบบประเมินตามประกาศหลักเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 13 แหง รวม          
13 ราย  
   โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณาตรวจสอบและกล่ันกรอง เอกสารขอมูลตามที่ 
อบต. นําเสนอ แลวมีความเห็นวายังไมเห็นควรให อบต. เล่ือนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารง
ตําแหนงสูงข้ึน จํานวน 13 แหง รวม 13 ราย  เนื่องจาก อบต.ไดดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคล
และการปฏิบัติงาน ไมเปนไปตามวิธีการและแบบประเมินตามประกาศหลักเกณฑที่กําหนด      

(รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อ อบต. จํานวน 13 แหง ตามเอกสารแนบทายระเบียบวาระ) 

    ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ไดมีความ ขอสังเกต และขอเสนอแนะของที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ เสนอใหที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร เพื่อพิจารณา ดังนี้ 
  1.เห็นควรให อบต. จํานวน 13 แหง ไดพิจารณา ตรวจสอบการดําเนินการคัดเลือกโดยการ
ประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามวิธีการและแบบประเมินตามประกาศหลักเกณฑที่กําหนด 
แลวเสนอเร่ืองให ก.อบต.จังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบในการประชุมคร้ังตอไป     
    2.เห็นควรให อบต. แจงกําชับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลตามคําส่ัง
มอบหมายงานของ อบต. และปลัด อบต. ไดตรวจสอบ กล่ันกรองการดําเนินการเร่ืองดังกลาว ใหเปนไป
ดวยความถูกตอง เรียบรอย รวมทั้งความสมบูรณ ครบถวน ของเอกสารขอมูล กอนที่เสนอเร่ืองให ก.อบต.
จังหวัดแพร เพื่อพิจารณา     
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    3.เห็นควรให อบต.ไดจัดประชุมชี้แจงพนักงานสวนตําบล เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับ
การดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน ในสวนของอํานาจหนาที่ของผูที่เกี่ยวของ  
ไดแก 1.) ผูมีหนาที่กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและงาน ของตําแหนงที่จะมีการประเมิน 2.) ผูถูกประเมิน 
3.) ผูมีอํานาจหนาที่ประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน 4.) ผูรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลซึ่งจะตอง
ดําเนินการตรวจสอบ กล่ันกรอง ตามวิธีการและหลักเกณฑที่กําหนด  ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการคัดเลือก
ดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อไมใหพนักงานที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสูงข้ึน เสียสิทธิในการเล่ือนระดับ  
   ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ 
   -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล  ลว. 24 ต.ค. 2545  ขอ 188   
                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา                                       
มติท่ีประชุมฯ ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาเร่ืองดังกลาว และไดอภิปราย สอบถาม และแสดงความเห็นกัน
อยางหลากหลาย และมีมติที่ประชุมฯ ดังนี้ 
    1.เห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบลเล่ือนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน (ในระดับควบ) ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบและ
กล่ันกรองฯ เสนอ จํานวน 5 ตําแหนง รวมท้ังหมด 6 ราย  ทั้งนี้ การเล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สูงข้ึน มีผลไมกอนวันที่ผูบังคับบัญชาชั้นตนพิจารณาใหผานการประเมิน  
    2.เห็นชอบดําเนินการตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบและ
กล่ันกรองฯ เสนอ ดังนี้ 
     2.1 เห็นชอบให อบต. จํานวน 13 แหง ไดพิจารณา ตรวจสอบการดําเนินการ
คัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามวิธีการและแบบประเมินตามประกาศ
หลักเกณฑที่กําหนด แลวเสนอเร่ืองให ก.อบต.จังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบในการประชุมคร้ังตอไป      
      2.2 เห็นชอบให อบต. แจงกําชับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล       
ตามคําส่ังมอบหมายงานของ อบต. และปลัด อบต. ไดตรวจสอบ กล่ันกรองการดําเนินการเร่ืองดังกลาว  
ใหเปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย รวมทั้งความสมบูรณ ครบถวน ของเอกสารขอมูล กอนที่เสนอเร่ืองให 
ก.อบต.จังหวัดแพร เพื่อพิจารณา      
      2.3 เห็นชอบให อบต.ไดจัดประชุมชี้แจงพนักงานสวนตําบล เพื่อทําความเขาใจ
เกี่ยวกับการดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน ในสวนของอํานาจหนาที่ของ          
ผูที่เกี่ยวของ  ไดแก  1.) ผูมีหนาที่กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและงาน ของตําแหนงที่จะมีการประเมิน   
2.) ผูถูกประเมิน  3.) ผูมีอํานาจหนาที่ประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน  4.) ผูรับผิดชอบงานบริหารงาน
บุคคลซึ่งจะตองดําเนินการตรวจสอบ กล่ันกรอง ตามวิธีการและหลักเกณฑที่กําหนด  ทั้งนี้ เพื่อใหการ
ดําเนินการคัดเลือกดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อไมใหพนักงานที่จะไดรับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน เสียสิทธิในการเล่ือนระดับ      

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายรายงานการประชุมฯ) 
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   5.9 เร่ือง พิจารณาและตรวจสอบการปรับปรุง/เปล่ียน แผนอัตรากําลัง         
3 ป (พ.ศ.2552-2554) ของ อบต.  
เลขานุการฯ  เร่ืองเดิม 
   1.) ก.อบต.จังหวัดแพร ในการประชุมคร้ังที่  9/2548 เม่ือวันที่  28 กันยายน 2548              
ให อบต. คงภาระคาใชจายไวที่ไมเกินรอยละ 35  เพื่อเปนการระมัดระวังและควบคุมภาระคาใชจายดาน
การบริหารบุคคลใหเหมาะสม ในการพัฒนา อบต.                            
   2.) การประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร คร้ังที่  12/2551 เม่ือวันที่  30 กันยายน 2551                 
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาและมีมติที่ประชุมฯ ดังนี้                
   1.ตามที่ ก.อบต.จังหวัดแพร  ในการประชุมคร้ังที่ 6/2550  เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2550      
มีมติ เห็นชอบกําหนดหวงระยะเวลาให  อบต. เสนอเ ร่ืองขอรับความเห็นชอบปรับปรุง/เปล่ียน                   
แผนอัตรากําลัง 3 ป หรือกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป ไดจํานวน  2  คร้ัง  ภายในเดือนธันวาคม และ
เดือนมิถุนายน ของปงบประมาณนั้นๆ   ทั้งนี้  ตั้งแตเดือน ธันวาคม 2550  เปนตนไป  
    เนื่องจากไดมีการพิจารณาการจัดทําแผนหรือกรอบอัตรากําลัง รอบใหมของ อบต.             
ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ งดการพิจารณาการเสนอเร่ืองขอปรับปรุง/
เปล่ียน แผนอัตรากําลัง ของ อบต. ในหวงเดือนธันวาคม 2551     
    2.เพื่อใหเกิดประโยชนแกทางราชการและเพื่อไมใหเกิดความเสียหายแก อบต. ที่ปรับเปน
ขนาดกลางหรือขนาดใหญ  ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ  ใหเฉพาะ อบต.
ที่ปรับเปนขนาดกลางหรือขนาดใหญ เสนอขอปรับปรุง/เปล่ียน แผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2552-2554)    
เฉพาะตําแหนงบริหาร(ไมรวมตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ) กรณี อบต.ไดออกประกาศปรับขนาด อบต.         
โดยความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดแพร      
    3.)  ก.อบต.จังหวัดแพร  ในการประชุมคร้ังที่  4/2553 เม่ือวันที่  28 เมษายน 2553                     
มีมติเห็นชอบกําหนด ปรับปรุงสัดสวนคณะอนุกรรมการพิจารณา ตรวจสอบการจัดทําและปรับปรุง/เปล่ียน 
แผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2552-2554)  และกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป (พ.ศ.2552-2555) ของ
องคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย               
    1.นายสันติ      กํายาน    ผูทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดแพร       
              เปนประธานคณะอนุกรรมการ 
    2.คลังจังหวัดแพร       เปนอนุกรรมการ   
   3.ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต 1  เปนอนุกรรมการ 
   4.นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร      เปนอนุกรรมการ 
    5.พัฒนาการจังหวัดแพร      เปนอนุกรรมการ 
    6.นายผดุงไทย     อุปนันชัยชนะ    เปนอนุกรรมการ  
    7.จ.ส.อ.บุญยงค      กองศิลป  นายก อบต.หัวฝาย    เปนอนุกรรมการ    
  8.จ.อ.กฤษฎา    โสตถิกุล        ปลัด อบต.บานปง    เปนอนุกรรมการ    
    9.ทองถิ่นจังหวัดแพร      เปนอนุกรรมการและเลขานุการ  
            10.ผูชวยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร             เปนผูชวยเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
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  โดยใหคณะอนุกรรมการที่ประกาศแตงตั้งมีหนาที่พิจารณา ตรวจสอบ การจัดทําและ       
การปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2552/2554) และกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป (พ.ศ.2552-
2555) ขององคการบริหารสวนตําบล วามีความจําเปนและเหมาะสม  อีกทั้งเปนไปตามหลักเกณฑ            
ขอระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของหรือไม  แลวเสนอความเห็น ให ก.อบต.จังหวัดแพร  พิจารณาดําเนินการ
ตอไป       
   ขอเท็จจริง 
    คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบการจัดทําและปรับปรุง/เปล่ียน แผนอัตรากําลัง 3 ป 
(พ.ศ.2552-2554) ของ อบต.  ไดมีการประชุมพิจารณาเร่ืองดังกลาว คร้ังที่ 7/2553 เม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 
2553  ตามที่ อบต. ไดเสนอเร่ืองให ก.อบต.จังหวัดแพร เพื่อพิจารณา รวมจํานวน 1 แหง  ซึ่งที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ไดมีความเห็นตามสรุปรายละเอียด 
   ขอกฎหมาย หรือประกาศหลักเกณฑ 
    -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เร่ือง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ขอ 12, 15, 16, 21, 24, 26, 29, 33, 233 
และขอ 234              
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา                             
มติท่ีประชุมฯ ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาเร่ืองดังกลาว  ตามที่ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร นําเสนอ 
เอกสาร ขอมูล และไดซักถามขอมูล รายละเอียดและ ขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากคณะอนุกรรมการพิจารณา
และตรวจสอบการปรับปรุง/เปล่ียน แผนหรือกรอบอัตรากําลังฯ  โดยที่ประชุมฯ ไดแสดงความเห็นกันอยาง
หลากหลาย และมีมติที่ประชุมฯ ไมเห็นชอบให อบต.วังธง อ.เมืองแพร ปรับปรุง/เปล่ียน แผนอัตรากําลัง        
3 ป  ตามความเห็นหรือเงื่อนไขของคณะอนุกรรมการพิจารณาและตรวจสอบการปรับปรุง/เปล่ียน           
แผนอัตรากําลัง ฯ    

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายรายงานการประชุมฯ)    

   5.10 เร่ือง  การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลในระดับอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
เลขานุการฯ เร่ืองเดิม 
    (1.) สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  แจงหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 25  ลว.           
9 มีนาคม 2549   ไดแจงเร่ือง การกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น  และแจงมต ิก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. ในการประชุมคร้ังที่ 2/2549 เม่ือวันที่ 24  
กุมภาพันธ 2549 ไดมีมติเห็นชอบกําหนดเงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ
ข้ึนใหม โดยยกเลิกเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไวเดิม  ฉะนั้น สํานักงาน  ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. จึงขอ
ยกเลิกแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของตามหนังสือส่ังการที่กําหนดไวเดิม  และขอซักซอมแนวทางปฏิบัติในการ
กําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามเงื่อนไขและ
วิธีการที่ ก.จ., ก.ท.และ  ก.อบต.กําหนด (จังหวัดไดแจงเร่ืองดังกลาวขางตนให อปท. ทุกแหง ทราบและ    
ถือปฏิบัติ ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0855.2/ ว 927  ลว. 29 มี.ค. 2549       
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  (2.) ก.อบต.จังหวัดแพร  ในการประชุมคร้ังที่ 11/2552 เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2552, คร้ัง
ที่ 12/2552 เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 และคร้ังที่ 13/2552 เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ไดรับทราบ
และเห็นชอบให อบต.พื้นที่จังหวัดแพร เสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานและ
ลูกจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รวมจํานวน  59 แหง  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายวาระ)      
   ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ 
    -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เร่ือง กําหนดเงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทน
อ่ืนสําหรับพนักงานสวนตําบลเปนกรณีพิเศษ  ลว. 1 พ.ค. 2549 ขอ 2   
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้  
    1.เห็นควรใหองคการบริหารสวนตําบลที่ขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการ เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
ดําเนินการตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการจนถึงส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 (30 กันยายน 2553) และรายงานผลการปฏิบัติงานตามมิติและตัวชี้วัดเสนอ ก.อบต.จังหวัดแพร 
พจิารณาภายในเดือนตุลาคม 2553 
    2.เห็นควรพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลในระดับอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ประกอบดวย 
      1) กรรมการผูทรงวุฒิใน ก.อบต.จังหวัด   1  คน  ที่ ก.จังหวัดเลือก      เปนประธาน  
     2) กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน ก.จังหวัด  1  คน ที่  ก.จังหวัดเลือก 

         เปนอนุกรรมการ 
     3) ผูแทนสวนราชการ  1  คน     เปนอนุกรรมการ 
     4) ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา  2  คน ที่ ก.จังหวัดเลือก เปนอนุกรรมการ  
     5) ทองถิ่นจังหวัดหรือผูแทน              เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
      6) ผูชวยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร    เปนผูชวยเลขานุการ     
    ใหคณะอนุกรรมการฯ มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้                                     
   1.ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลตามมิติ
ตัวชี้วัดและเกณฑคะแนนประเมินแลวรายงานผลการประเมิน ให ก.อบต.จังหวัดแพร  เพื่อพิจารณา           
ใหความเห็นชอบผลการประเมิน                                                                                   
    2.เสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลให ก.อบต.จังหวัดแพร        
เพื่อพิจารณา      
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    3.อาจแตงตั้งคณะทํางานชวยตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลตามมิติตัวชี้วัดและเกณฑคะแนนประเมิน แลวรายงานผลการประเมิน ให คณะอนุ
กรรมการฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบผลการประเมิน                                                                                                 
มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาเอกสารขอมูล ตามที่ฝายเลขานุการฯ นําเสนอ และไดแสดง
ความเห็น อภิปราย สอบถาม กันอยางหลากหลาย และมีมติที่ประชุมฯ ดังนี ้
   1.เห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบลที่ขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการ เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
ดําเนินการตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการจนถึงส้ินปงบประมาณ          
พ.ศ. 2553 (30 กันยายน 2553) และรายงานผลการปฏิบัติงานตามมิติและตัวชี้วัดเสนอ ก.อบต.จังหวัดแพร 
พิจารณาภายในเดือนตุลาคม 2553        

(รายละเอียดตามเอกสารบัญชีรายช่ือ อบต.ฯ แนบทายรายงานการประชุมฯ) 

    2.เห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลในระดับอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประกอบดวย    
      1) นายอดุลย   หันพงศกิติกูล  กรรมการผูทรงวุฒิใน ก.อบต.จังหวัด       
           เปนประธานอนุกรรมการ  
     2) จ.อ.กฤษดา   โสตถิกุล   ปลัด อบต.บานปง      เปนอนุกรรมการ  
     3) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1    เปนอนุกรรมการ 
     4) ผูอํานวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร     เปนอนุกรรมการ  
     5) ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลแพร     เปนอนุกรรมการ  
      6) ทองถิ่นจังหวัดแพร       เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
      7) ผูชวยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร      เปนผูชวยเลขานุการ     
    ใหคณะอนุกรรมการฯ มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้                                      
   1.ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลตามมิติ
ตัวชี้วัดและเกณฑคะแนนประเมินแลวรายงานผลการประเมิน ให ก.อบต.จังหวัดแพร  เพื่อพิจารณา           
ใหความเห็นชอบผลการประเมิน                                                                                    
    2.เสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลให ก.อบต.จังหวัดแพร        
เพื่อพิจารณา      
    3.อาจแตงตั้งคณะทํางานชวยตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลตามมิติตัวชี้วัดและเกณฑคะแนนประเมิน แลวรายงานผลการประเมิน ให คณะอนุ
กรรมการฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบผลการประเมิน                                                                                                 

 ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอื่นๆ     
    -เร่ือง ติดตามเร่ืองการดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนตําบลท่ีไดสง
เร่ืองใหคณะอนุกรรมการพิจารณาดําเนินการทางนัยฯ พิจารณาทําความเห็น 
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ประธานฯ เนื่องจากมีเร่ืองการดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนตําบลที่ ก.อบต.จังหวัดแพร ไดรับ
ทราบและไดมีการสงเร่ืองการดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนตําบล เพื่อใหคณะอนุกรรมการพิจารณา
ดําเนินการทางนัยพิจารณาทําความเห็นแลวเสนอให ก.อบต.จังหวัดแพร พิจารณา  แตปรากฏวา ก.อบต.
จังหวัดแพร ยังไมไดรับทราบความคืบหนาในการพิจารณาทําความเห็นเร่ืองดังกลาวแตอยางใด  จึงเห็นควร
ใหฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร แจงและประสานผูเกี่ยวของ เรงรัดติดตาม การดําเนินการ ใหเปนไป
ตามระเบียบ หลักเกณฑ ตอไป  ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนตําบลเกี่ยวกับเร่ือง
ดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อไมใหเกิดผลกระทบกับสิทธิของพนักงานที่ถูกดําเนินการ          
ทางวินัย                

ท่ีประชุมฯ  รับทราบการติดตามเร่ืองการดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนตําบล        

ประธานฯ คณะกรรมการฯ ทานใดมีเร่ืองที่จะเสนอหรือสอบถาม ในที่ประชุมอีกหรือไม ถาไมมี 
ขอขอบคุณทุกทาน ขอปดประชุม                                                                                                         

เลิกประชุมเวลา  15.30 น.    

           ลงชื่อ             จินดารัตน    ผลินธรสิริ    ผูจดรายงานการประชุม   
              (นางจินดารัตน   ผลินธรสิริ)               
        ผูชวยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร                                                       
           ลงชื่อ               ครรชิต    นากิจ           ผูตรวจรายงานการประชุม   
                (นายครรชิต    นากิจ)              
        ผูชวยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร                                                         
             ลงชื่อ           ตอพงษ    ทับทิมโต  ผูตรวจรายงานการประชุม      
                (นายตอพงษ   ทับทิมโต)                 

                    เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร                

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายครรชิต   นากิจ) 
 ผูชวยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร 



หนาท่ี 1 จาก 1
         แนบทายรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร คร้ังท่ี 8/2553 ระเบียบวาระท่ี 3

รายชื่อ อบต. รายการขอปรับปรุง/เปลี่ยนกรอบอัตรากําลัง จํานวนพนักงานจาง

ที่ สวนราชการ (กรณี ขอเพิ่ม,ยุบ,ปรับเกลี่ย, ปรับปรุง และ และตําแหนงวาง มติ ก.อบต.จังหวัดแพร
กรณีการกําหนดสวนราชการ เปนตน) 2552 2553 2554 2555 ณ ปจจุบัน (คน)

 - อบต.สบสาย อ.สูงเมน 30.96 29.17 28.66 19/5
 -สํานักงานปลัด อบต.  -ปรับเกล่ียตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล (จางตามภารกิจ กลุมผูมีคุณวุฒิ) จํานวน 1 อัตรา  -เห็นชอบ

ในสังกัดสํานักงานปลัด อบต.สบสาย เปนตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ (จางตามภารกิจ กลุมผูมีคุณวุฒิ)
จํานวน 1 อัตรา ในสังกัดสวนการคลัง  ในปงบฯ 2553

หมายเหตุ  
สรุปหลักเกณฑในการพิจารณา

1.เหตุผลความจําเปนท่ีจะตอง ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง เกี่ยวกับตําแหนง
2.ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติความยากและคุณภาพของงาน หรือปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึ้นจากเดิม ถึงขนาดจําเปนตองปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง ตําแหนง
3.ชื่อตําแหนง สายงาน ระดับตําแหนง และจํานวนตําแหนงท่ีปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง
4.หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง
5.อัตรากําลังของพนักงาน ภาระคาใชจายดานบุคคลและงบประมาณรายไดของ อบต. 
6.สวนราชการท่ีกําหนดตําแหนงเพ่ิมใหม โดยใหแสดงกรอบอัตรากําลังท่ีมีอยู ตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลและตําแหนงท่ีปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง รางประกาศจัดตั้งสวนราชการ
7. เหตุผลความจําเปนอ่ืน

กรณีเอกสาร ไมถูกตองชัดเจน ครบถวน
A..กําหนดชื่อตําแหนงในแผน/กรอบอัตรากําลัง (ใหม) ไมถูกตอง รวมท้ังระดับตําแหนง เชน 1-3 หรือ4 , 2-4 หรือ 5 และ 3-5 หรือ 6ว. เปนตน 
B.นําเสนอเงื่อนไขในการเสนอ ไมถูกตองชัดเจน เชน ปรับปรุง, กําหนดตําแหนงเพ่ิม, ยุบเลิก, ปรับเกล่ีย เปนตน   
C.บัญชีการจัดคนลงสูตําแหนงไมชัดเจน ถูกตอง หรือไมเปนไปตามแนวทางทางปฏิบัติ 
D.เอกสารการวิเคราะหภารกิจ และปริมาณงานเพ่ือกําหนดตําแหนงไมถูกตองชัดเจน
E.ไมไดนําเสนอขอปรับปรุง/เปล่ียน แผนหรือกรอบอัตรากําลัง ตามรูปแบบหรือแนวทางท่ีกําหนด  
F.ไมชัดเจนกรณีการปรับปรุงตําแหนงพนักงานจางท่ีมีคนครองตําแหนง เชน ไมระบุรายชื่อผูครองตําแหนง และคุณสมบัติท่ีเกี่ยวของของตําแหนงท่ีจะปรับปรุงตําแหนง เปนตน   

บัญชีรายละเอียดการพิจารณาและตรวจสอบการปรับปรุง/เปล่ียน กรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป (พ.ศ.2552-2555) ของ อบต.
ในการประชุมของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร (ก.อบต.จังหวัดแพร) คร้ังท่ี 8/2553 วันท่ี 30 สิงหาคม 2553

ภาระคาใชจายฯ ดานการบริหารงานบุคคล
ตามมาตรา 35 ในปงบประมาณ พ.ศ.  (%)
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ท่ี ตําแหนงบริหารท่ีวาง วางตั้งแต เหตุผลท่ีไมสรรหาหรือ หมายเหตุ
วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา
อบจ.แพร

1 ผูอํานวยการกองคลัง  23 เม.ย.53 

(นักบริหารงานคลัง 8)
2 ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ.  1 ต.ค.50 

(นักบริหารงานทั่วไป 8)
เทศบาลเมืองแพร

3 ผูอํานวยการกองวิชาการและ  1 ต.ค.51 

แผนงาน 8
(นักบริหารงานทั่วไป 8)

4 หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 6  1 มิ.ย.53 

(นักบริหารงานคลัง 6)
เทศบาลตําบลชอแฮ

5 หัวหนากองการประปา 6 2546  ไมสามารถสรรหา
(นักบริหารงานประปา 6) บุคลากรตามคุณสมบัติ

เฉพาะตําแหนงได
เทศบาลตําบลแมหลาย

6 หัวหนากองการประปา  1 ต.ค.2551   - มีการประชาสัมพันธ
(นักบริหารงานการประปา 6)   การรับโอน (ยาย)
เทศบาลตําบลทุงโฮง

7 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 7  1 ต.ค.52  ไดสรรหาโดยวิธีสอบ
(นักบริหารงานทั่วไป 7) คัดเลือกแลว แตไมมีผูมาสมัคร

8 หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 6  4 ก.ย.52  เพื่อเปนการลดภาระคาใชจาย มีผูรักษา
(นักบริหารงานคลัง 6) ดานบริหารงานบุคคล ราชการแทน

9 หัวหนาฝายแผนที่ภาษีและ  1 ต.ค.52  เพื่อเปนการลดภาระคาใชจาย มีผูรักษา
ทะเบียนทรัพยสิน 6 ดานบริหารงานบุคคล ราชการแทน
(นักบริหารงานคลัง 6)

การดําเนินการสรรหา

สรุปขอมูลตําแหนงผูบริหารท่ีวางขององคการบริหารสวนตําบลพื้นท่ีจังหวัดแพร
(ขอมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2553)
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ท่ี ตําแหนงบริหารท่ีวาง วางตั้งแต เหตุผลท่ีไมสรรหาหรือ หมายเหตุ
วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา

การดําเนินการสรรหา

10 หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล 6  1 เม.ย.52  เพื่อเปนการลดภาระคาใชจาย มีผูรักษา
(นักบริหารงานชาง 6) ดานบริหารงานบุคคล ราชการแทน

11 หัวหนาฝายแบบแผนและ  1 ต.ค.52  เพื่อเปนการลดภาระคาใชจาย มีผูรักษา
กอสราง 6 ดานบริหารงานบุคคล ราชการแทน
(นักบริหารงานชาง 6)

12 หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 6  1 ต.ค.52  เพื่อเปนการลดภาระคาใชจาย มีผูรักษา
(นักบริหารงานสาธารณสุข 6) ดานบริหารงานบุคคล ราชการแทน
เทศบาลตําบลแมคํามี

13 หัวหนากองการศึกษา  1 ต.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานการศึกษา 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

เทศบาลตําบลวังหงส
14 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 6  19 ม.ค.53 

(นักบริหารงานทั่วไป 6)
เทศบาลตําบลเดนชัย

15 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 7  1 ต.ค.51   - ไดดําเนินการสรรหา
(นักบริหารงานทั่วไป 7)    โดยวิธีการคัดเลือกแลว

   แตไมมีผูมาสมัคร
 - ไดดําเนินการสรรหา
   โดยการรับโอนแลว
   แตไมมีผูขอโอนมา

16 หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 7  1 ต.ค.51   - ไดดําเนินการสรรหา
(นักบริหารงานคลัง 7)    โดยวิธีการคัดเลือกแลว

   แตไมมีผูมาสมัคร
 - ไดดําเนินการสรรหา
   โดยการรับโอนแลว
   แตไมมีผูขอโอนมา

17 หัวหนาฝายพัฒนารายได 7  1 ต.ค.51   - ไดดําเนินการสรรหา
(นักบริหารงานคลัง 7)      โดยวิธีการคัดเลือกแลว

   แตไมมีผูมาสมัคร
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ท่ี ตําแหนงบริหารท่ีวาง วางตั้งแต เหตุผลท่ีไมสรรหาหรือ หมายเหตุ
วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา

การดําเนินการสรรหา

 - ไดดําเนินการสรรหา
   โดยการรับโอนแลว
   แตไมมีผูขอโอนมา

18 หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 6  1 ก.ย.52   - ไดดําเนินการสรรหา
(นักบริหารงานชาง 6)    โดยการรับโอนแลว

   แตไมมีผูขอโอนมา
19 หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 6  1 ต.ค.51   - ไดดําเนินการสรรหา

(นักบริหารงานสาธารณสุข 6)    โดยวิธีการคัดเลือกแลว
   แตไมมีผูมาสมัคร
 - ไดดําเนินการสรรหา
   โดยการรับโอนแลว
   แตไมมีผูขอโอนมา

20 หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 6  1 ต.ค.51   - ไดดําเนินการสรรหา
(นักบริหารงานการศึกษา 6)    โดยวิธีการคัดเลือกแลว

   แตไมมีผูมาสมัคร
 - ไดดําเนินการสรรหา
   โดยการรับโอนแลว
   แตไมมีผูขอโอนมา

21 ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 7  1 ต.ค.51   - ไดดําเนินการสรรหา
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7)    โดยวิธีการคัดเลือกแลว

   แตไมมีผูมาสมัคร
 - ไดดําเนินการสรรหา
   โดยการรับโอนแลว
   แตไมมีผูขอโอนมา

เทศบาลตําบลแมจ๊ัวะ
22 หัวหนากองการศึกษา 6  1 ต.ค. 52 

(นักบริหารงานการศึกษา 6)
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ท่ี ตําแหนงบริหารท่ีวาง วางตั้งแต เหตุผลท่ีไมสรรหาหรือ หมายเหตุ
วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา

การดําเนินการสรรหา

เทศบาลตําบลปงปาหวาย
23 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 6  1 ต.ค.52 

(นักบริหารงานทั่วไป 6)
เทศบาลตําบลบานปน

24 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 7  1 ต.ค. 52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานทั่วไป 7)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

25 ผูอํานวยการกองคลัง 7  1 ต.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานคลัง 7)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

26 ผูอํานวยการกองชาง 7  1 ต.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานชาง 7)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

27 ผูอํานวยการกองสาธารณสุข  1 ต.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
และส่ิงแวดลอม 7   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

(นักบริหารงานสาธารณสุข 7)
28 ผูอํานวยการกองการศึกษา 7  1 ต.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานการศึกษา 7)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

29 ผูอํานวยการกองการประปา 7  1 ต.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานการประปา 7)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

หัวหนาฝายอํานวยการ 6  1 ต.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

เทศบาลตําบลแมลานนา
30 นักบริหารงานการศึกษา 6  15 ก.ค.51   - ไดดําเนินการสรรหา

   โดยวิธีการคัดเลือกแลว
   แตไมมีผูมาสมัคร
 - ไดดําเนินการสรรหา
   โดยการรับโอนแลว
   แตไมมีผูขอโอนมา



Page 5 of 21

ท่ี ตําแหนงบริหารท่ีวาง วางตั้งแต เหตุผลท่ีไมสรรหาหรือ หมายเหตุ
วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา

การดําเนินการสรรหา

31 นักบริหารงานสาธารณสุข 6  15 ก.ค.51   - ไดดําเนินการสรรหา
   โดยวิธีการคัดเลือกแลว
   แตไมมีผูมาสมัคร
 - ไดดําเนินการสรรหา
   โดยการรับโอนแลว
   แตไมมีผูขอโอนมา

เทศบาลตําบลวังช้ิน
32 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 7  26 มี.ค.53 

(นักบริหารงานทั่วไป 7)
33 หัวหนากองการศึกษา 6  1 ต.ค.51   - ไดดําเนินการสรรหา

(นักบริหารงานการศึกษา 6)    โดยวิธีการคัดเลือกแลว
   แตไมมีผูมาสมัคร

เทศบาลตําบลหวยหมาย
34 หัวหนากองสาธารณสุขและ  27 มี.ค.52   - ไดดําเนินการสรรหา

ส่ิงแวดลอม 6    โดยวิธีการคัดเลือกแลว
(นักบริหารงานสาธารณสุข 6)    แตไมมีผูมาสมัคร
เทศบาลตําบลรองกวาง

35 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 7  1 พ.ย.52 

(นักบริหารงานทั่วไป 7)
36 ผูอํานวยการกองการศึกษา 7  1 พ.ย.52 

(นักบริหารงานการศึกษา 7)
37 ผูอํานวยการสถานศึกษา  1 มิ.ย.53   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

ตําบลรองกวาง
38 หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  16 ก.พ.53 

(นักบริหารงานทั่วไป 6)
39 หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 6  5 เม.ย.53 

(นักบริหารงานชาง 6)
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ท่ี ตําแหนงบริหารท่ีวาง วางตั้งแต เหตุผลท่ีไมสรรหาหรือ หมายเหตุ
วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา

การดําเนินการสรรหา

40 หัวหนาฝายสวัสดิการและสังคม 6  1 ต.ค.52 

(นักบริหารงานสวัสดิการและสังคม 6)

41 หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 6  1 ต.ค.52 

(นักบริหารงานสาธารณสุข 6)
เทศบาลตําบลสวนเขื่อน

42 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 6  1 ต.ค.49   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

เทศบาลตําบลหวยออ
43 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ก.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

44 หัวหนากองการศึกษา 6  1 ต.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานการศึกษา 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

45 หัวหนากองการประปา 6  1 ต.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานการประปา 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

46 หัวหนากองสาธารณสุขฯ 6  1 ต.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานสาธารณสุข 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

เทศบาลตําบลบานเวียง
47 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 6  28 ธ.ค.52 

(นักบริหารงานทั่วไป 6)
48 หัวหนากองการศึกษา 6  28 ธ.ค.52 

(นักบริหารงานการศึกษา 6)
อบต.นาจักร

49 หัวหนาสวนการศึกษา 6  1 ต.ค.52   - ไดดําเนินการสรรหา
(นักบริหารการศึกษา 6)    โดยวิธีการคัดเลือกแลว

   แตไมมีผูมาสมัคร
อบต.เหมืองหมอ

50 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6  31 ต.ค.50 

นักบริหารงานการเกษตร 6  31 ต.ค.50 
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ท่ี ตําแหนงบริหารท่ีวาง วางตั้งแต เหตุผลท่ีไมสรรหาหรือ หมายเหตุ
วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา

การดําเนินการสรรหา

อบต.ทาขาม
51 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.51 

(นักบริหารงานทั่วไป 6)
อบต.ทุงกวาว

52 หัวหนาสํานักปลัด 6  5 ต.ค. 48 

(นักบริหารงานทั่วไป 6)
อบต.แมยม

53 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.51   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.รองฟอง
54 หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนา  22 ต.ค.51 

และวัฒนธรรม 6
(นักบริหารงานการศึกษา 6)
อบต.กาญจนา

55 นักบริหารงานการศึกษา 6  1 ต.ค.52 

อบต.บานปง
56 หัวหนาสํานักปลัด 6   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.สบสาย
57 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.49 

(นักบริหารงานทั่วไป 6)
58 นักบริหารงานการศึกษา 6  1 ต.ค. 49   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

  การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.บานกาศ
59 หัวหนาสวนการคลัง 6  1 ม.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานคลัง 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

60 หัวหนาสํานักปลัด 6 

(นักบริหารงานทั่วไป 6)
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ท่ี ตําแหนงบริหารท่ีวาง วางตั้งแต เหตุผลท่ีไมสรรหาหรือ หมายเหตุ
วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา

การดําเนินการสรรหา

อบต.บานเหลา
61 หัวหนาสวนการศึกษา 6  1 ต.ค.2552   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานการศึกษา 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.บานกวาง
62 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.2552   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.ดอนมูล
63 นักบริหารงานการศึกษา 6  1 ต.ค.2552   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

  การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.น้ําชํา
64 นักบริหารงานการศึกษา 6  1 ต.ค.2552   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

  การรับโอน (ยาย) ความประสงค

65 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6  1 ต.ค. 2552   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
  การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.เวียงทอง
66 หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนา  7 ก.ค.51   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

และวัฒนธรรม 7   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.บานปน
67 นักบริหารงาน อบต.6  1 ก.ค.2552   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

  การรับโอน (ยาย) ความประสงค

68 นักบริหารงานการศึกษา 6  1 ก.ค.2552   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
  การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.ตาผามอก
69 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.51   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

70 หัวหนาสวนการคลัง 6  1 ต.ค.51   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักงานบริหารงานคลัง 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค
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ท่ี ตําแหนงบริหารท่ีวาง วางตั้งแต เหตุผลท่ีไมสรรหาหรือ หมายเหตุ
วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา

การดําเนินการสรรหา

อบต.ทุงแลง
71 นักบริหารงานทั่วไป 6  1 ธ.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

  การรับโอน (ยาย) ความประสงค

72 นักบริหารงานการศึกษา 6  1 ต.ค.51   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
  การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.หวยไร
73 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.49 

(นักบริหารงานทั่วไป 6)
74 หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนา  1 ต.ค.49   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

และวัฒนธรรม   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

(นักบริหารงานการศึกษา 6)
อบต.เดนชัย

75 นักบริหารงานทั่วไป 6  17 ก.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
  การรับโอน (ยาย) ความประสงค

76 นักบริหารงานการศึกษา 6  17 ก.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
  การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.ปากกาง
77 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.51   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

78 นักบริหารงานการศึกษา 6  1 ก.ย.51   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
  การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.หัวทุง
79 นักบริหารงานทั่วไป 6  1 ธ.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

  การรับโอน (ยาย) ความประสงค

80 นักบริหารงานการศึกษา 6  1 ต.ค.51   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
  การรับโอน (ยาย) ความประสงค
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ท่ี ตําแหนงบริหารท่ีวาง วางตั้งแต เหตุผลท่ีไมสรรหาหรือ หมายเหตุ
วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา

การดําเนินการสรรหา

อบต.บอเหล็กลอง
81 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.2552   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

82 หัวหนาสวนการศึกษา 6  1 ต.ค.2552   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานการศึกษา 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.ปาสัก
83 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.2552   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

84 หัวหนาสวนการศึกษา 6  1 ต.ค.2552   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานการศึกษา 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.ไทรยอย
85 หัวหนาสํานักปลัด 6  25 ต.ค.48   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

86 หัวหนาสวนการศึกษา 6  25 ต.ค.48   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานการศึกษา 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.แมเกิ๋ง
87 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.2552 

(นักบริหารงานทั่วไป 6)

88 หัวหนาสวนการคลัง 7  1 ก.พ.53 

(นักบริหารงานคลัง 7)

89 หัวหนาสวนการศึกษา 6  1 ต.ค.2552 

(นักบริหารงานการศึกษา 6)

90 หัวหนาสวนโยธา 6  1 ต.ค.2552 

(นักบริหารงานชาง 6)
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ท่ี ตําแหนงบริหารท่ีวาง วางตั้งแต เหตุผลท่ีไมสรรหาหรือ หมายเหตุ
วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา

การดําเนินการสรรหา

อบต.นาพูน
91 หัวหนาสํานักปลัด 6  24 ก.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

92 หัวหนาสวนการศึกษา 6  24 ก.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานการศึกษา 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.วังช้ิน
93 หัวหนาสํานักปลัด 6  20 เม.ย.53   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

94 หัวหนาสวนโยธา 6  20 เม.ย.53   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานชาง 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

95 หัวหนาสวนการศึกษา 6  20 เม.ย.53   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานการศึกษา 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.สรอย
96 หัวหนาสวนการคลัง 6  1 ต.ค.51 

(นักบริหารงานคลัง 6)
97 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.51 

(นักบริหารงานทั่วไป 6)
98 หัวหนาสวนการศึกษา 6  1 ต.ค.51 

(นักบริหารงานการศึกษา 6)
99 หัวหนาสวนโยธา 6  1 ต.ค.51 

(นักบริหารงานชาง 6)
อบต.แมพุง

100 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

101 หัวหนาสวนการศึกษา 6  1 ต.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานการศึกษา 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค
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ท่ี ตําแหนงบริหารท่ีวาง วางตั้งแต เหตุผลท่ีไมสรรหาหรือ หมายเหตุ
วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา

การดําเนินการสรรหา

อบต.แมปาก
102 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

103 หัวหนาสวนการศึกษา 6  1 ต.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานการศึกษา 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.เตาปูน
104 หัวหนาสํานักปลัด 6  23 ก.พ.40   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.ทุงนาว
105 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.2551   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.สะเอียบ
106 นักบริหารงานทั่วไป 6  14 มี.ค.51 

นักบริหารงานสาธารณสุข 6  14 มี.ค.51 

อบต.บานหนุน
107 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.51   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.แมทราย
108 หัวหนาสวนการศึกษา 6  1 ต.ค.51   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานการศึกษา 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.รองกวาง
109 หัวหนาสวนการศึกษา 6  1 ต.ค.2552   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานการศึกษา 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.แมยางตาล
110 หัวหนาสวนการศึกษา 6  24 ก.พ.53 

(นักบริหารงานการศึกษา 6)
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ท่ี ตําแหนงบริหารท่ีวาง วางตั้งแต เหตุผลท่ีไมสรรหาหรือ หมายเหตุ
วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา

การดําเนินการสรรหา

อบต.แมยางรอง
111 หัวหนาสวนการศึกษา 6  1 ต.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานการศึกษา 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

112 รองปลัด อบต. 6  1 ต.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงาน อบต. 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

113 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.ทุงแคว
114 หัวหนาสํานักปลัด 6   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.วังหลวง
115 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

116 หัวหนาสวนการศึกษา 6  1 ต.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานการศึกษา 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.ตําหนักธรรม
117 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ก.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.แมคํามี
118 หัวหนาสํานักปลัด 6 

(นักบริหารงานทั่วไป 6)
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แนบทายรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร คร้ังท่ี 8/2553 ระเบียบวาระท่ี 4.4

ท่ี ตําแหนงบริหารท่ีวาง วางตั้งแต เหตุผลท่ีไมสรรหาหรือ หมายเหตุ
วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา
อบต.นาจักร

1 หัวหนาสวนการศึกษา 6  1 ต.ค.52   - ไดดําเนินการสรรหา
(นักบริหารการศึกษา 6)    โดยวิธีการคัดเลือกแลว

   แตไมมีผูมาสมัคร
อบต.เหมืองหมอ

2 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6  31 ต.ค.50 

นักบริหารงานการเกษตร 6  31 ต.ค.50 

อบต.ทาขาม
3 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.51 

(นักบริหารงานทั่วไป 6)
อบต.ทุงกวาว

4 หัวหนาสํานักปลัด 6  5 ต.ค. 48 

(นักบริหารงานทั่วไป 6)
อบต.แมยม

5 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.51   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.รองฟอง
6 หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนา  22 ต.ค.51 

และวัฒนธรรม 6
(นักบริหารงานการศึกษา 6)
อบต.กาญจนา

7 นักบริหารงานการศึกษา 6  1 ต.ค.52 

อบต.บานปง
8 หัวหนาสํานักปลัด 6   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

การดําเนินการสรรหา

สรุปขอมูลตําแหนงผูบริหารท่ีวางขององคการบริหารสวนตําบลพื้นท่ีจังหวัดแพร
(ขอมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2553)
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ท่ี ตําแหนงบริหารท่ีวาง วางตั้งแต เหตุผลท่ีไมสรรหาหรือ หมายเหตุ
วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา

การดําเนินการสรรหา

อบต.สบสาย
9 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.49 

(นักบริหารงานทั่วไป 6)
10 นักบริหารงานการศึกษา 6  1 ต.ค. 49   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

  การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.บานกาศ
11 หัวหนาสวนการคลัง 6  1 ม.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานคลัง 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

12 หัวหนาสํานักปลัด 6 

(นักบริหารงานทั่วไป 6)
อบต.บานเหลา

13 หัวหนาสวนการศึกษา 6  1 ต.ค.2552   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานการศึกษา 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.บานกวาง
14 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.2552   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.ดอนมูล
15 นักบริหารงานการศึกษา 6  1 ต.ค.2552   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

  การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.น้ําชํา
16 นักบริหารงานการศึกษา 6  1 ต.ค.2552   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

  การรับโอน (ยาย) ความประสงค

17 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6  1 ต.ค. 2552   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
  การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.เวียงทอง
18 หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนา  7 ก.ค.51   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

และวัฒนธรรม 7   การรับโอน (ยาย) ความประสงค
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ท่ี ตําแหนงบริหารท่ีวาง วางตั้งแต เหตุผลท่ีไมสรรหาหรือ หมายเหตุ
วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา

การดําเนินการสรรหา

อบต.บานปน
19 นักบริหารงาน อบต.6  1 ก.ค.2552   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

  การรับโอน (ยาย) ความประสงค

20 นักบริหารงานการศึกษา 6  1 ก.ค.2552   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
  การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.ตาผามอก
21 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.51   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

22 นักบริหารงานการศึกษา 6  1 ต.ค.51   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
  การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.แมจ๊ัวะ
23 นักบริหารงานทั่วไป 6 1 ต.ค. 2552  ไดสรรหาโดยวิธีการรับโอน

จํานวน 3 ครั้ง แตไมมีผูรับโอน

24 นักบริหารงานการศึกษา 6 1 ต.ค. 2552  ไดสรรหาโดยวิธีการรับโอน

จํานวน 3 ครั้ง แตไมมีผูรับโอน

อบต.หวยไร
25 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.49 

(นักบริหารงานทั่วไป 6)
26 หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนา  1 ต.ค.49   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

และวัฒนธรรม   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

(นักบริหารงานการศึกษา 6)
อบต.เดนชัย

27 นักบริหารงานทั่วไป 6  17 ก.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
  การรับโอน (ยาย) ความประสงค

28 นักบริหารงานการศึกษา 6  17 ก.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
  การรับโอน (ยาย) ความประสงค
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ท่ี ตําแหนงบริหารท่ีวาง วางตั้งแต เหตุผลท่ีไมสรรหาหรือ หมายเหตุ
วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา

การดําเนินการสรรหา

อบต.ปากกาง
29 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.51   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

30 นักบริหารงานการศึกษา 6  1 ก.ย.51   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
  การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.ทุงแลง
31 นักบริหารงานทั่วไป 6  1 ธ.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

  การรับโอน (ยาย) ความประสงค

32 นักบริหารงานการศึกษา 6  1 ต.ค.51   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
  การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.บอเหล็กลอง
33 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.2552   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

34 หัวหนาสวนการศึกษา 6  1 ต.ค.2552   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานการศึกษา 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.ปาสัก
35 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.2552   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

36 หัวหนาสวนการศึกษา 6  1 ต.ค.2552   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานการศึกษา 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.ไทรยอย
37 หัวหนาสํานักปลัด 6  25 ต.ค.48   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

38 หัวหนาสวนการศึกษา 6  25 ต.ค.48   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานการศึกษา 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.แมเกิ๋ง
39 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.2552 

(นักบริหารงานทั่วไป 6)
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ท่ี ตําแหนงบริหารท่ีวาง วางตั้งแต เหตุผลท่ีไมสรรหาหรือ หมายเหตุ
วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา

การดําเนินการสรรหา

40 หัวหนาสวนการคลัง 7  1 ก.พ.53 

(นักบริหารงานคลัง 7)
41 หัวหนาสวนการศึกษา 6  1 ต.ค.2552 

(นักบริหารงานการศึกษา 6)
42 หัวหนาสวนโยธา 6  1 ต.ค.2552 

(นักบริหารงานชาง 6)
อบต.นาพูน

43 หัวหนาสํานักปลัด 6  24 ก.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

44 หัวหนาสวนการศึกษา 6  24 ก.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานการศึกษา 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.วังช้ิน
45 หัวหนาสํานักปลัด 6  20 เม.ย.53   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

46 หัวหนาสวนโยธา 7  20 เม.ย.53   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานชาง 7)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

47 หัวหนาสวนการศึกษา 6  20 เม.ย.53   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานการศึกษา 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.สรอย
48 หัวหนาสวนการคลัง 6  1 ต.ค.51 

(นักบริหารงานคลัง 6)
49 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.51 

(นักบริหารงานทั่วไป 6)
50 หัวหนาสวนการศึกษา 6  1 ต.ค.51 

(นักบริหารงานการศึกษา 6)
51 หัวหนาสวนโยธา 6  1 ต.ค.51 

(นักบริหารงานชาง 6)
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ท่ี ตําแหนงบริหารท่ีวาง วางตั้งแต เหตุผลท่ีไมสรรหาหรือ หมายเหตุ
วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา

การดําเนินการสรรหา

อบต.แมพุง
52 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

53 หัวหนาสวนการศึกษา 6  1 ต.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานการศึกษา 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.แมปาก
54 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

55 หัวหนาสวนการศึกษา 6  1 ต.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานการศึกษา 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.เตาปูน
56 หัวหนาสํานักปลัด 6  23 ก.พ.40   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.ทุงนาว
57 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.2551   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.สะเอียบ
58 นักบริหารงานทั่วไป 6  14 มี.ค.51 

นักบริหารงานสาธารณสุข 6  14 มี.ค.51 

อบต.บานหนุน
59 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.51   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.แมทราย
60 หัวหนาสวนการศึกษา 6  1 ต.ค.51   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานการศึกษา 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.รองกวาง
61 หัวหนาสวนการศึกษา 6  1 ต.ค.2552   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานการศึกษา 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค
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ท่ี ตําแหนงบริหารท่ีวาง วางตั้งแต เหตุผลท่ีไมสรรหาหรือ หมายเหตุ
วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา

การดําเนินการสรรหา

อบต.แมยางตาล
62 หัวหนาสวนการศึกษา 6  24 ก.พ.53 

(นักบริหารงานการศึกษา 6)
อบต.แมยางรอง

63 หัวหนาสวนการศึกษา 6  1 ต.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานการศึกษา 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

64 รองปลัด อบต. 6  1 ต.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงาน อบต. 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

65 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.ทุงแคว
66 หัวหนาสํานักปลัด 6   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.วังหลวง
67 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ต.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

68 หัวหนาสวนการศึกษา 6  1 ต.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง
(นักบริหารงานการศึกษา 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.ตําหนักธรรม
69 หัวหนาสํานักปลัด 6  1 ก.ค.52   - มีการประชาสัมพันธ ไมมีผูแจง

(นักบริหารงานทั่วไป 6)   การรับโอน (ยาย) ความประสงค

อบต.แมคํามี
70 หัวหนาสํานักปลัด 6 

(นักบริหารงานทั่วไป 6)

หมายเหตุ

    ท่ีประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร คร้ังท่ี 8/2553  ไดรับทราบรายงานขอมูลตําแหนงผูบริหารท่ีวางของ อบต. และท่ีประชุมฯ 
มีการตั้งขอสังเกตดังน้ี  
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ท่ี ตําแหนงบริหารท่ีวาง วางตั้งแต เหตุผลท่ีไมสรรหาหรือ หมายเหตุ
วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา

การดําเนินการสรรหา

    1.กรณี อบต.ท่ีมีตําแหนงผูบริหารวาง และรายงานขอมูลวาไมไดสรรหาตําแหนงท่ีวาง ซึ่งตามหลักเกณฑกําหนดให อบต.
ตองสรรหา  อบต. ไดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดหรือไม และมีปญหาในการถือตามหลักเกณฑเร่ืองดังกลาวอยางไร       
    2.กรณี อบต.ท่ีมีตําแหนงผูบริหารวาง และรายงานขอมูลวาสรรหาแลวแตสรรหาไมไดเน่ืองจากไมมีผูมาสมัครหรือไมมี
ผูแจงความประสงค  ควรให อบต. สงเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานขอมูล ท่ีไดดําเนินการจริง เชน สําเนาประกาศฯ 
คัดเลือก สอบคัดเลือก คัดเลือกเพ่ือรับโอน  เปนตน และ อบต.ควรสะทอนปญหา/ความเห็น เกี่ยวกับการดําเนินการสรรหาไมได 
ใหผูเกี่ยวของรวมกันพิจารณาแกไขปญหา      
    3.กรณี อบต.ท่ีมีตําแหนงผูบริหารวาง และรายงานขอมูลวาอยูระหวางสรรหา ควรให อบต.สงเอกสารหลักฐานประกอบ
การรายงานขอมูลเชน สําเนาประกาศฯ คัดเลือก สอบคัดเลือก คัดเลือกเพ่ือรับโอน เปนตน  และสถจ.แพร ควรกํากับ ดูแล 
การดําเนินการของ อบต.ใหเปนไปดวยความเรียบรอย     



 

Khanchit/บัญชีกรณี อบต.ดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน ไมเปนไปตามวิธีการและแบบประเมินตามหลักเกณฑ 

1 
บัญชีรายช่ือ อบต. เสนอขอรับความเห็นชอบเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบล 
ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้นสําหรับตําแหนงท่ีกําหนดเปนตําแหนงระดับควบ 

(กรณีไดดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน ไมเปนไปตามวิธีการและแบบประเมินตามประกาศหลักเกณฑทีก่ําหนด) 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร (ก.อบต.จังหวัดแพร) ในการประชุมคร้ังที่ 8/2553 วันที่ 30 สิงหาคม 2553 

 
 

 
ที ่

 
รายช่ือ อปท. 

 
เลขที่หนังสือ 

หมายเหตุ 
กรณีไดดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานไมเปนไป

ตามวิธีการและแบบประเมินตามประกาศหลักเกณฑที่กําหนด 
1 อบต.แมยางรอง อ.รองกวาง ที่ พร 75401/392 ลว. 2 ก.ค. 2553 

    กรณีรายนางจุฑารัตน   สุวรรณศรวล เล่ือนให
ดํารงตําแหนง เจาหนาที่บันทึกขอมูล 2 

     
  -ไมสามารถตรวจสอบคุณสมบัติได เนื่องจากสงเอกสารไมครบถวน เชน สําเนาทะเบียน
ประวัติไมครบทุกหนา เปนตน              

2 
 

อบต.สบสาย อ.สูงเมน ที่ พร 76201/ 284 ลว. 5 ส.ค. 2553 
    กรณีรายนางสาวกนกอร   เหมืองทอง เล่ือนให
ดํารงตําแหนง เจาหนาที่บันทึกขอมูล 3  

 
      -การจัดทําหรือกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถฯ และการ
กําหนดงานที่จะประเมิน  ตามแบบประเมินตอนที่ 2-3 ปรากฏวาผูมีหนาที่จัดทําหรือ
กําหนด มิไดแจงใหผูรับการประเมินไดทราบลวงหนากอนการประเมินแตอยางใด      
     -ผูถูกประเมิน มิไดย่ืนเร่ืองหรือเอกสารเพื่อขอรับการประเมินฯ เพื่อใหผูบังคับบัญชา
ประเมินตามลําดับ  เม่ือมีคุณสมบัติครบถวน 

3 อบต.ตาผามอก อ.ลอง ที่ พร 72801/ 153 ลว. 2 ส.ค. 2553 
    กรณีรายนายทะนงศักด์ิ   บัวเทพ  เล่ือนใหดํารง
ตําแหนง เจาหนาที่บันทึกขอมูล 3 

 
    -ผูมีหนาที่จัดทําหรือกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการ
ของตําแหนงที่จะประเมิน ตามแบบประเมินตอนที่  2 (หลักเกณฑกําหนดใหเปน
ผูบังคับบัญชาอยางนอย 2 ระดับ) ไมไดเปนผูจัดทํา ตามแนวทาง/วิธีการที่กําหนด          
แตปรากฏวาผูที่ถูกประเมินหรือผูอื่นเปนผูจัดทํา    
 

แนบทายรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร คร้ังท่ี 8/2553 ระเบียบวาระท่ี 5.8 



 

Khanchit/บัญชีกรณี อบต.ดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน ไมเปนไปตามวิธีการและแบบประเมินตามหลักเกณฑ 

2 
 
       -ไมสามารถตรวจสอบคุณสมบัติได เนื่องจากสงเอกสารไมครบถวน เชน สําเนา
ทะเบียนประวัติ เปนตน    
     -แบบประเมินไมเรียบรอยถูกตอง เชน มีแบบประเมินแตไมมีผลการประเมินบุคคล, 
แบบประเมินไมมีเลขหนา เปนตน 

4 อบต.แมจ๊ัวะ อ.เดนชัย ที่ พร 71901/ 469 ลว. 2 ส.ค. 2553 
    กรณีรายนางสาวฉัตรวิรุณ    ถุงแกว เล่ือนให
ดํารงตําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บรายได 3 

 
     -ไมสามารถตรวจสอบคุณสมบัติได เนื่องจากสงเอกสารไมครบถวน เชน สําเนา
ทะเบียนประวัติไมครบถวน เปนตน    
      -การจัดทําหรือกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถฯ และการ
กําหนดงานที่จะประเมิน  ตามแบบประเมินตอนที่ 2-3 ปรากฏวาผูมีหนาที่จัดทําหรือ
กําหนด มิไดแจงใหผูรับการประเมินไดทราบลวงหนากอนการประเมินแตอยางใด  
          -แบบประเมินไมเรียบรอยถูกตอง เชน มีแบบประเมินแตไมมีผลการประเมินบุคคล 
คร้ังที่ 2 เปนตน      

5 อบต.สะเอียบ อ.สอง ที่ พร 76502/ 084 ลว. 16 ส.ค. 2553 
    กรณีรายนางเกศวรางค   เขมนเขตวิทย เล่ือนให
ดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 3 

 
-การประเมินคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 ของตําแหนงระดับควบ ไมเปนไปตามระยะเวลา            
หรือตามวิธีการประเมินที่กําหนด     

6 อบต.ไทรยอย อ.เดนชัย ที่ พร 71401/ 321 ลว. 28 ก.ค. 2553 
    กรณีรายนางวรัชยา   พูนพิน เ ล่ือนใหดํารง
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 3  

 
     -มีการเล่ือนขั้นเงินเดือนไมถูกตอง  สืบเนื่องจากกรณี ก.อบต.จังหวัดแพร เพิกถอนมติ
การเล่ือนระดับ 3 และอบต.ไทรยอย ไดออกคําส่ังยกเลิกการเล่ือนระดับและเล่ือนขั้น
เงินเดือนไมถูกตอง 
          -แบบประเมินไมเรียบรอยถูกตอง เชน ไมมีแบบประเมินบุคคล เปนตน 

7 อบต.บอเหล็กลอง อ.ลอง ที่ พร 71401/ 321 ลว. 28 ก.ค. 2553 
    กรณีรายนายภานุเมธ   ชุมเชย เล่ือนใหดํารง
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 4 

 
-การประเมินคร้ังที่ 1  ของตําแหนงระดับควบ ไมเปนไปตามระยะเวลาหรือตามวิธีการ
ประเมินที่กําหนด       
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8 อบต.วังหลวง อ.หนองมวงไข ที่ พร 76101/449 ลว. 9 ส.ค. 2553 

    กรณีรายนางสาวรสสุคนธ    ไชยสูตร เล่ือนให
ดํารงตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ 4 

 
      -การจัดทําหรือกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถฯ และการ
กําหนดงานที่จะประเมิน  ตามแบบประเมินตอนที่ 2-3 ปรากฏวาผูมีหนาที่จัดทําหรือ
กําหนด มิไดแจงใหผูรับการประเมินไดทราบลวงหนากอนการประเมินแตอยางใด      
      -ผูถูกประเมิน มิไดย่ืนเร่ืองหรือเอกสารเพื่อขอรับการประเมินฯ เพื่อใหผูบังคับบัญชา
ประเมินตามลําดับ  เม่ือมีคุณสมบัติครบถวน 

9 อบต.สูงเมน อ.สูงเมน ที่ พร 78201/540 ลว. 16 ส.ค. 2553 
    กรณีรายนางกาญจนา  เหมืองทอง เล่ือนใหดํารง
ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ 4 

 
      -พนักงานสวนตําบลรายที่ อบต. เสนอขอรับความเห็นชอบในการเล่ือนระดับขาด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง เชน ระยะเวลาการครองตําแหนงไมครบ, ได รับ
เงินเดือนไมตํ่ากวาขั้นตํ่าของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่จะเล่ือน (กรณีควบขั้นสูง) 
แตปรากฏวา อบต.ไดรับรองวาคุณสมบัติครบถวน เปนตน     
          -แบบประเมินไมเรียบรอยถูกตอง เชน  แบบประเมินไมมีเลขหนา เปนตน 

10 อบต.แมพุง อ.วังช้ิน ที่ พร 75301/ 439 ลว. 29 ก.ค. 2553 
    กรณีรายนางปริยากร   ชัยวงศ  เล่ือนใหดํารง
ตําแหนง บุคลากร 4 

 
      -การจัดทําหรือกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถฯ และการ
กําหนดงานที่จะประเมิน  ตามแบบประเมินตอนที่ 2-3 ปรากฏวาผูมีหนาที่จัดทําหรือ
กําหนด มิไดแจงใหผูรับการประเมินไดทราบลวงหนากอนการประเมินแตอยางใด     

11 อบต.แมเก๋ิง อ.วังช้ิน ที่ พร 77801/ 594 ลว. 29 ก.ค. 2553 
    กรณีรายนางเจนจรินทร   โปทา เล่ือนใหดํารง
ตําแหนง บุคลากร 4   

 
          -แบบประเมินไมเรียบรอยถูกตอง เชน ไมมีความเห็นของผูบังคับบัญชาที่มีหนาที่
ประเมิน เปนตน 

12 อบต.น้ําเลา อ.รองกวาง -ที่ พร 73601/ 227 ลว. 5 ส.ค. 2553 
-ที่ พร 73601/ 239 ลว. 18 ส.ค. 2553 
    กรณีรายนางวิภาพรรณ    พันศิริวรรณ เล่ือนให
ดํารงตําแหนง นักวิชาการศึกษา 5 

 
      -การจัดทําหรือกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถฯ และการ
กําหนดงานที่จะประเมิน  ตามแบบประเมินตอนที่ 2-3 ปรากฏวาผูมีหนาที่จัดทําหรือ
กําหนด มิไดแจงใหผูรับการประเมินไดทราบลวงหนากอนการประเมินแตอยางใด  
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          -แบบประเมินไมเรียบรอยถูกตอง เชน ไมมีความเห็นของผูบังคับบัญชาที่มีหนาที่
ประเมิน เปนตน 

13 อบต.หวยมา อ.เมืองแพร ที่ พร 76601/ 846 ลว. 18 ส.ค. 2553 
    กรณีรายนางสาวรพีพรรณ   ขุนขะยา เล่ือนให
ดํารงตําแหนง นักวิชาการศึกษา 5 

 
     -แบบสํารวจ/นําเสนอ กรอกคุณสมบัติไมถูกตองครบถวน 
     -การประเมินคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 ของตําแหนงระดับควบ ไมเปนไปตามระยะเวลา            
หรือตามวิธีการประเมินที่กําหนด       

 
หมายเหต ุ ที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร ในการประชุมคร้ังที่ 8/2553  ฯ ไดพิจารณาเร่ืองดังกลาว และไดอภิปราย สอบถาม และแสดงความเห็นกันอยางหลากหลาย และมีมติที่ประชุมฯ ดังนี้ 

    1.เห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบลเล่ือนและแตงต้ังพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น (ในระดับควบ) ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบและ
กล่ันกรองฯ เสนอ จํานวน 5 ตําแหนง รวมทั้งหมด 6 ราย  ทั้งนี้ การเล่ือนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น มีผลไมกอนวันที่ผูบังคับบัญชาช้ันตนพิจารณาใหผานการประเมิน 

    2.เห็นชอบดําเนินการตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกล่ันกรองฯ เสนอ ดังนี ้ 
     2.1 เห็นชอบให อบต. จํานวน 13 แหง ไดพิจารณา ตรวจสอบการดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามวิธีการและแบบประเมินตาม
ประกาศหลักเกณฑที่กําหนด แลวเสนอเร่ืองให ก.อบต.จังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบในการประชุมคร้ังตอไป       
      2.2 เห็นชอบให อบต. แจงกําชับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลตามคําส่ังมอบหมายงานของ อบต. และปลัด อบต. ไดตรวจสอบ กล่ันกรองการดําเนินการเร่ือง
ดังกลาว  ใหเปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย รวมทั้งความสมบูรณ ครบถวน ของเอกสารขอมูล กอนที่เสนอเร่ืองให ก.อบต.จังหวัดแพร เพื่อพิจารณา      
      2.3 เห็นชอบให อบต.ไดจัดประชุมช้ีแจงพนักงานสวนตําบล เพื่อทําความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน ในสวนของอํานาจ
หนาที่ของผูที่เก่ียวของ  ไดแก  1.) ผูมีหนาที่กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและงาน ของตําแหนงที่จะมีการประเมิน   2.) ผูถูกประเมิน  3.) ผูมีอํานาจหนาที่ประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน  4.) ผูรับผิดชอบ
งานบริหารงานบุคคลซ่ึงจะตองดําเนินการตรวจสอบ กล่ันกรอง ตามวิธีการและหลักเกณฑที่กําหนด  ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการคัดเลือกดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อไมให
พนักงานที่จะไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น เสียสิทธิในการเล่ือนระดับ     

 



หนาท่ี 1 จาก 2
         แนบทายรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร คร้ังท่ี 8/2553 ระเบียบวาระท่ี 5.9

รายชื่อ อบต. รายการขอปรับปรุง/เปลี่ยนแผนอัตรากําลัง จํานวนพนักงานสวนตําบล/

ที่ สวนราชการ (กรณี ขอเพิ่ม,ยุบ,ปรับเกลี่ย, ปรับปรุง และ ลจ.ประจํา และตําแหนงวาง มติ ก.อบต.จังหวัดแพร
กรณีการกําหนดสวนราชการ เปนตน) 2552 2553 2554 ณ ปจจุบัน (คน)

 - อบต.วังธง อ.เมืองแพร 26.33 30.80 28.59 11/5  -เน่ืองจากเอกสารขอมูลท่ี อบต.นําเสนอ ไมชัดเจน ครบถวน ในสวนของสําเนา
 -สํานักงานปลัด อบต.  -ปรับปรุง ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 6 (นักบริหารงานท่ัวไป 6) รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาจัดทําแผนอัตรากําลังของ อบต. 

เปนตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 7 (นักบริหารงานท่ัวไป 7) ซึ่งไมมีประเด็นการพิจารณาการปรับปรุงตําแหนงท่ีชัดเจน และไมมีมติท่ี
จํานวน 1 อัตรา ในปงบฯ 2553 ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังของ อบต. เห็นควรให อบต.ทบทวน 

การนําเสนอเอกสารขอมูลเกี่ยวกับรายงานการประชุมของคณะกรรมการจัดทํา
แผนอัตรากําลัง ซึ่งไดผานการพิจารณาดวยความรอบคอบ และมีความเห็นหรือ
มีมติของท่ีประชุมฯ ในเร่ืองดังกลาว แลวให อบต. เสนอเร่ืองให ก.อบต.
จังหวัดแพร พิจารณา ในเดือนถัดไป

 
หมายเหตุ  

สรุปหลักเกณฑในการพิจารณา
1.เหตุผลความจําเปนท่ีจะตอง ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง เกี่ยวกับตําแหนง
2.ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติความยากและคุณภาพของงาน หรือปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้นจากเดิม ถึงขนาดจําเปนตองปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง ตําแหนง
3.ชื่อตําแหนง สายงาน ระดับตําแหนง และจํานวนตําแหนงท่ีปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง
4.หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง
5.อัตรากําลังของพนักงาน ภาระคาใชจายดานบุคคลและงบประมาณรายไดของ อบต. 
6.สวนราชการท่ีกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม โดยใหแสดงกรอบอัตรากําลังท่ีมีอยู ตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลและตําแหนงท่ีปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง รางประกาศจัดตั้งสวนราชการ
7. เหตุผลความจําเปนอื่น

กรณีเอกสาร ไมถูกตองชัดเจน ครบถวน
A..กําหนดชื่อตําแหนงในแผน/กรอบอัตรากําลัง (ใหม) ไมถูกตอง รวมท้ังระดับตําแหนง เชน 1-3 หรือ4 , 2-4 หรือ 5 และ 3-5 หรือ 6ว. เปนตน 
B.นําเสนอเงื่อนไขในการเสนอ ไมถูกตองชัดเจน เชน ปรับปรุง, กําหนดตําแหนงเพิ่ม, ยุบเลิก, ปรับเกล่ีย เปนตน   

บัญชีรายละเอียดการพิจารณาและตรวจสอบการปรับปรุง/เปลี่ยน แผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2552-2554) ของ อบต.
ในการประชุมของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร (ก.อบต.จังหวัดแพร) คร้ังท่ี 8/2553 วันท่ี 30 สิงหาคม 2553

ภาระคาใชจายฯ ดานการบริหารงานบุคคล
ตามมาตรา 35 ในปงบประมาณ พ.ศ.  (%)



หนาท่ี 2 จาก 2
รายชื่อ อบต. รายการขอปรับปรุง/เปลี่ยนแผนอัตรากําลัง จํานวนพนักงานสวนตําบล/

ที่ สวนราชการ (กรณี ขอเพิ่ม,ยุบ,ปรับเกลี่ย, ปรับปรุง และ ลจ.ประจํา และตําแหนงวาง มติ ก.อบต.จังหวัดแพร
กรณีการกําหนดสวนราชการ เปนตน) 2552 2553 2554 ณ ปจจุบัน (คน)

ภาระคาใชจายฯ ดานการบริหารงานบุคคล
ตามมาตรา 35 ในปงบประมาณ พ.ศ.  (%)

C.บัญชีการจัดคนลงสูตําแหนงไมชัดเจน ถูกตอง หรือไมเปนไปตามแนวทางทางปฏิบัติ 
D.เอกสารการวิเคราะหภารกิจ และปริมาณงานเพื่อกําหนดตําแหนงไมถูกตองชัดเจน
E.ไมไดนําเสนอขอปรับปรุง/เปล่ียน แผนหรือกรอบอัตรากําลัง ตามรูปแบบหรือแนวทางท่ีกําหนด  
F.ไมชัดเจนกรณีการปรับปรุงตําแหนงพนักงานจางท่ีมีคนครองตําแหนง เชน ไมระบุรายชื่อผูครองตําแหนง และคุณสมบัติท่ีเกี่ยวของของตําแหนงท่ีจะปรับปรุงตําแหนง เปนตน   



หนาที่ 1 จาก 6

งบประมาณรายจาย วันท่ีไดรับการเสนอเร่ือง

ดานเงินเดือนฯ ปงบ 2553 (กําหนดสง ภายในเดือนตุลาคม)

ไมรวมเงินอุดหนุน ฯ
1 1.เมืองแพร  1.นาจักร 6,180,500.00                   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการทํางานและบริการเพื่อสนองตอบ 27 ตุลาคม 2552

ความตองการของประชาชนประจําปงบประมาณ 2553
2  2.เหมืองหมอ 7,173,220.00                   โครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออกตําบลเหมืองหมอ 30 ตุลาคม 2552
3  3.ทาขาม 2,816,706.00                   โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานและลดขั้นตอนการทํางานในการใหบริการ 30 ตุลาคม 2552

เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ในการบริการดานรับแจงเร่ืองราว
รองทุกข

4  4..วังธง 3,284,530.00                   โครงการลดขั้นตอนการทํางาน การปรับปรุงกระบวนการทํางานและกระบวน 30 ตุลาคม 2552
ทัศนสูการบริการที่ประทับใจของประชาชน

5  5.ปาแดง 2,308,111.00                   โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2553 28 ตุลาคม 2552
6 6.ทุงกวาว 3,377,960.00                   โครงการใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 12 ตุลาคม 2552
7 7.แมยม 2,474,000.00                   โครงการ/กิจกรรมที่จะปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางาน 30 ตุลาคม 2552

หรือบริการและการตอบสนองความตองการของปะชาชนตามนิติการประเมิน
และตัวชี้วัดที่ 4(ขอ 4.5)

8 8.หวยมา 5,177,000.00                   โครงการลดขั้นตอนการใหบริการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินของประชาชน 30 ตุลาคม 2552
ประจําปงบประมาณฯ 2553

9 9.รองฟอง 6,397,400.00                   โครงการปรับปรุงตุณภาพบริการศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนคําบลรองฟอง 29 ตุลาคม 2552
10 10.กาญจนา 4,034,780.00                   โครงการ อบต.กาญจนาเคล่ือนที่เพื่อชําระภาษี ประจําป 2553 30 ตุลาคม 2552
11 2.สอง  1.แดนชุมพล 1,795,820.00                   โครงการ อบต.สัญจรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 14 ตุลาคม 2552
12  2.เตาปูน 4,536,221.00                   โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริการน้ําอุปโภค บริโภคและ 21 ตุลาคม 2552

บริการวัสดุ ครุภัณฑบริการประชาชน
13  3.ทุงนาว 1,278,840.00                   โครงการ อบต.สัญจร ประจําป พ.ศ. 2553 12 ตุลาคม 2552
14 4.บานกลาง 1,615,272.50                   โครงการ อบต.สัญจร ประจําป พ.ศ. 2553 (ภาระคาใชจายเปนปงบฯ 2552) 12 ตุลาคม 2552
15  5.บานหนุน 4,339,990.00                   โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานของ อบต.บานหนุน ประจําปงบฯ 2553 5 พฤศจิกายน 2552
16  6.หัวเมือง 4,126,000.00                   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 14 ตุลาคม 2552
17  7.สะเอียบ 3,437,232.80                   โครงการการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการสงเคราะห(ภาระคา 12 ตุลาคม 2552

ใชจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูปวยเอดส และการรับชําระภาษี(ภาระคาใชจายเปน
ปงบฯ 2552)

18 3.สูงเมน  1.สบสาย 7,347,944.00                   โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานในการให 22 ตุลาคม 2552
บริการประชาชนเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน

19  2.บานปง 2,677,994.13                   โครงการ การใหบริการและตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ 12 ตุลาคม 2552
20  3.บานกาศ 3,434,760.00                   โครงการใหบริการศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ 7 ตุลาคม 2552
21  4.บานเหลา 4,248,008.00                   โครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ปรจําปงบฯ 2553 30 ตุลาคม 2552
22  5.สูงเมน 1,952,390.00                   โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจําป 2553 12 ตุลาคม 2552
23  6.บานกวาง 1,438,044.00                   โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข บริการประชาชน สูความเปนเลิศ 12 ตุลาคม 2552
24  7.ดอนมูล 4,646,660.00                   โครงการ อบต.เคล่ือนที่ ของ อบต.ดอนมูล 27 ตุลาคม 2552
25  8.รองกาศ 4,928,823.50                   โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุใหมีสวนรวมดูแลสงเสริมตนเอง 12 ตุลาคม 2552

(แบบแสดงภาระคาใชจายเปนปงบฯ2552)
26  9.หัวฝาย 4,236,000.00                   โครงการจายเบี้ยงยังชีพสงเคราะหผูสูงอายุ ปงบประมาณ 2553 12 ตุลาคม 2552
27  10.น้ําชํา 2,212,237.60                   โครงการเฝาระวังและควบคุมโรค ไขเลือดออกตําบลน้ําชํา ป 2553 16 ตุลาคม 2552
28  11.พระหลวง 3,243,582.00                   โครงการลดขั้นตอนการบริการและอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 27 ตุลาคม 2552

ที่ อําเภอ อบต. ชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่เสนอ

       แนบทายรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร คร้ังที่ 8/2553  ระเบียบวาระที่ 5.10
บัญชีรายชื่อองคการบริหารสวนตําบลเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานและลูกจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร คร้ังที่ 12/2552 วันที่  26  พฤศจิกายน 2552



หนาที่ 2 จาก 6
งบประมาณรายจาย วันท่ีไดรับการเสนอเร่ือง

ดานเงินเดือนฯ ปงบ 2553 (กําหนดสง ภายในเดือนตุลาคม)

ไมรวมเงินอุดหนุน ฯ
ที่ อําเภอ อบต. ชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่เสนอ

29  12.เวียงทอง 7,742,590.00                   โครงการกองทุนสุขภาพรวมใจควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 12 ตุลาคม 2552
30 4.ลอง 1.บานปน 4,068,462.00                   โครงการปรับลดขั้นตอน ระยะเวลา และขยายเวลาการใหบริการจัดเก็บภาษี 27 ตุลาคม 2552

โรงเรือน
31 2.ปากกาง 4,315,615.10                   โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานและลดขั้นตอน หรือการบริการที่ตอบสนอง 20 ตุลาคม 2552

ความตองการของประชาชนของสถานีสูบน้ําดวยพลังไฟฟา
32 3.หัวทุง โครงการปองกันอุบัติเหตุและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 20 ตุลาคม 2552
33 4.ตาผามอก 6,75,560.00 โครงการปรับปรุงการทํางานและลดขั้นตอนในการชวยเหลือและบรรเทา 27 ตุลาคม 2552

สาธารณภัยในตําบล
34 5.ทุงแลง 4,188,710.00                   โครงการใหบริการประชาชนนอกสถานที่ 12 ตุลาคม 2552
35 6.บอเหล็กลอง 2,506,430.00                   โครงการประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป 2553 30 ตุลาคม 2552
36 5.รองกวาง  1.แมยางฮอ 2,369,260.00                   โครงการ การจัด อบต.เคล่ือนที่ ประจําป 2553 14 ตุลาคม 2552
37  2.หวยโรง 2,183,920.00                   โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชนชวงพักเที่ยง 16 ตุลาคม 2552

และวันหยุดราชการ(วันเสาร)
38  3.แมทราย 3,441,402.00                   โครงการ/กิจกรรมปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการ 28 ตุลาคม 2522

หรือบริการและตอบสนองความตองการของประชาชน
39  4.ไผโทน 2,183,920.00                   โครงการลดขั้นตอนการใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการ 12 ตุลาคม 2552

จายเบี้ยยังชีพ คนชรา ผูปวยเอดส และผูพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
40  5.รองกวาง 3,363,575.36                   โครงการ/กิจกรรมปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการ 12 ตุลาคม 2552

บริการและตอบสนองความตองการของประชาชน
41 6.แมยางตาล 3,251,000.00                   โครงการ/กิจกรรมปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการ 16 ตุลาคม 2552

บริการและตอบสนองความตองการของประชาชน
42  7.แมยางรอง 3,133,440.00                          โครงการองคการบริหารสวนตําบลเคล่ือนที่ ประจําป พ.ศ.2553 16 ตุลาคม 2552
43  8.น้ําเลา 3,702,943.00                   โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ประจําปงบประมาณฯ 2553 28 ตุลาคม 2552
44 6.วังชิ้น  1.ปาสัก 5,173,721.00                   โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ อบต.(แบบแสดงภาระคาใชจายเปนปงบฯ 2552) 8 ตุลาคม 2552
45  2.แมเกิ๋ง 1,805,921.00                   โครงการบริการตอบสนองความตองการของประชาชน (การชําระภาษีบํารุงทองท่ี) 12 ตุลาคม 2552
46  3.นาพูน 4,162,880.00                   โครงการบริการประชาชนดานสังคมสงเคราะห 30 ตุลาคม 2552
47  4.วังชิ้น 3,416,580.00                   โครงการประชุมประชาคม และออกบริการประฃาชนนอกสถานที่ 27 ตุลาคม 2552
48  5.สรอย 3,799,543.36                   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิยัติงานดานการใหบริการประชาชนของ 30 ตุลาคม 2552

องคการบริหารสวนตําบล
49  6.แมพุง 4,993,668.00                          โครงการบริการตอบสนองความตองการของประชาชน (การชําระภาษีบํารุงทองท่ี) 30 ตุลาคม 2552
50  7.แมปาก 4,607,800.00                   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการใหบริการประชาชนของ อบต. 8 ตุลาคม 2552
51 7.เดนชัย  1.ไทรยอย 4,676,920.00                   โครงการรับชําระภาษีนอกสถานที่ ประจําปงบประมาณฯ 2553 28 ตุลาคม 2552
52  2.หวยไร 3,591,000.00                   โครงการปฏิบัติหนาที่ทดแทนกัน เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานองง อบต. 30 ตุลาคม 2552
53  3.แมจั๊วะ 1,181,360.00                   โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจําปงบประมาณ 2553 16 ตุลาคม 2552
54  4.เดนชัย 3,145,999.00                   โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และแผนชุมชน (แผนพัฒนาสามปพ.ศ.2554- 29 ตุลาคม 2552

2556)
55 8.หนองมวงไข  1.ทุงแคว 1,749,488.50                   โครงการปรับปรุงกระบวนการใหบริการดานการจายเบี้ยยังชีพ 21 ตุลาคม 2552

(แบบแสดงภาระคาใชจายเปนปงบฯ2552)
56  2.น้ํารัด 1,148,355.20                   โครงการปรับลดขั้นตอน ระยะเวลา และขยายเวลาการใหบริการจัดเก็บภาษีโรงเรือน 21 ตุลาคม 2552

 ภาษีปายและสรางความพึงพอใจในการชําระภาษี ประจําปงบประมาณ 2553
57  3.วังหลวง 1,557,160.00                   โครงการปรับปรุงศูนยบริการขอมูลขาวสารของอบต. 21 ตุลาคม 2552
58  4.ตําหนักธรรม 1,434,551.20                   โครงการสงเสริมสุขภาพหญิงมีครรภและเด็กแรกเกิดถึง 2 ขวบ 20 ตุลาคม 2552
59  5.แมคํามี 2,610,298.80                   โครงการปรับปรุงกระบวนการใหบริการอินเตอรเน็ตตําบลเพื่อลดขั้นตอน 20 ตุลาคม 2552

และตอบสนองความตองการของประชาชน
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ที่ อําเภอ อบต. ชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่เสนอ

เร่ืองเดิม
    ก.อบต.จังหวัดแพร  ในการประชุมคร้ังที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552, คร้ังที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 และคร้ังที่ 13/2552 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 
ไดรับทราบและเห็นชอบให อบต.พื้นที่จังหวัดแพร เสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานและลูกจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รวมจํานวน  59 แหง 

หมายเหตุ
    ที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร คร้ังที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2553 ไดพิจารณาเอกสารขอมูล ตามที่ฝายเลขานุการฯ นําเสนอ และไดแสดงความเห็น อภิปราย สอบถาม 
กันอยางหลากหลาย และมีมติที่ประชุมฯ ดังนี้
    1.เห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบลที่ขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ดําเนินการตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการจนถึงส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (30 กันยายน 2553) 
และรายงานผลการปฏิบัติงานตามมิติและตัวชี้วัดเสนอ ก.อบต.จังหวัดแพร พิจารณาภายในเดือนตุลาคม 2553      
    2.เห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลในระดับอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ประกอบดวย 
       1) นายอดุลย   หันพงศกิติกูล  กรรมการผูทรงวุฒิใน ก.อบต.จังหวัด      เปนประธานอนุกรรมการ    
       2) จ.อ.กฤษดา   โสตถิกุล   ปลัด อบต.บานปง                                          เปนอนุกรรมการ 
      3) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1                            เปนอนุกรรมการ   
      4) ผูอํานวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร                                            เปนอนุกรรมการ 
      5) ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลแพร                                                            เปนอนุกรรมการ 
      6) ทองถิ่นจังหวัดแพร                                                                                  เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
      7) ผูชวยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร                                                            เปนผูชวยเลขานุการ  



หนาที่ 4 จาก 6



หนาที่ 5 จาก 6



หนาที่ 6 จาก 6

กิจกรรม เพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่น



วงเเงินเหลือจาย วันท่ีไดรับการเสนอเรื่อง
ยังไมถึงรอยละ 40 (บาท) (กําหนดสง ภายในเดือนตุลาคม)

1 เมืองแพร 1.วังหงษ 3,098,440.00                 โครงการบริการรับแจงไฟฟาสาธารณะ (ไฟก่ิง) ชํารุด 30 ต.ค. 2552
2.นาจักร 6,180,500.00                 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดข้ันตอนการทํางานและบริการเพ่ือสนองตอบ 27-ต.ค.-52

ความตองการของประชาชนประจําปงบประมาณ 2553

3.เหมืองหมอ 7,173,220.00                 โครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออกตําบลเหมืองหมอ 30-ต.ค.-52
4.ทาขาม 2,816,706.00                 โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานและลดข้ันตอนการทํางานในการใหบริการ 30-ต.ค.-52

เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน ในการบริการดานรับแจงเรื่องราว

รองทุกข

5 .วังธง 3,284,530.00                 โครงการลดข้ันตอนการทํางาน การปรับปรุงกระบวนการทํางานและกระบวน 30-ต.ค.-52
ทัศนสูการบริการที่ประทับใจของประชาชน

6. ปาแดง 2,308,111.00                 โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2553 28-ต.ค.-52
7.แมยม 2,474,000.00                 โครงการ/กิจกรรมที่จะปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางาน 30-ต.ค.-52

หรือบริการและการตอบสนองความตองการของปะชาชนตามนิติการประเมิน

และตัวชี้วัดที่ 4(ขอ 4.5)

8.กาญจนา 4,034,780.00                 โครงการ อบต.กาญจนาเคลื่อนที่เพ่ือชําระภาษี ประจําป 2553 30-ต.ค.-52
9. บานถิ่น 4,554.817.00 โครงการใหบริการประชาชน 30-ต.ค.-52
10.หวยมา 5,177,000.00                 โครงการลดข้ันตอนการใหบริการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินของประชาชน 30-ต.ค.-52

ประจําปงบประมาณฯ 2553

11.รองฟอง 6,397,400.00                 โครงการปรับปรุงตุณภาพบริการศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนคําบลรองฟอง 29-ต.ค.-52
สูงเมน 12. บานเหลา 4,248,008.00                 โครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแหงชาติประจําปฯ 2553 30-ต.ค.-52

13.ดอนมูล 5,448,683.00                 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ของ อบต.ดอนมูล 27-ต.ค.-52
อ.ลอง 14.บานปน 4,068,462.00                 โครงการปรับลดข้ันตอน ระยะเวลา และขยายเวลาการใหบริการจัดเก็บภาษี 26 ต.ค.2552

โรงเรือน ภาษีปายและการสรางความพึงพอใจ ในการชําระภาษี ประจําป 2553

15.ตาผามอก 6,755,560.00                 โครงการปรับปรุงการทํางานและลดข้ันตอนในการชวยแหลือและบรรเทา

สาธารณภัยในตําบลตาผามอก 27-ต.ค.-52
16.บอเหล็กลอง 2,506,430.00                 โครงการประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป 2553 30-ต.ค.-52

อ.รองกวาง 17.แมทราย 3,441,402.00                 โครงการ/กิจกรรมปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการ 28-ต.ค.-22
หรือบริการและตอบสนองความตองการของประชาชน

18.นํ้าเลา 3,702,943.00                 โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ประจําปงบประมาณฯ 2553 28-ต.ค.-52
อ.วังชิ้น 19. นาพูน 4,162,880.00                 โครงการบริการประชาชนดานสังคมสงเคราะห 30-ต.ค.-52

                         แนบทายรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร คร้ังท่ี 12/2552  ระเบียบวาระท่ี

บัญชีรายชื่อองคการบริหารสวนตําบลเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานและลูกจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (เพิ่มเติม)

ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร คร้ังท่ี 12/2552  วันท่ี  26 พฤศจืกายน  2552

ท่ี อําเภอ อบต. ช่ือโครงการหรือกิจกรรมท่ีเสนอ



20. วังช้ิน 3,416,580.00                 โครงการประชุมประชาคม และออกบริการประฃาชนนอกสถานที่ 27-ต.ค.-52
21. สรอย 3,799,543.36                 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิยัติงานดานการใหบริการประชาชนของ 30-ต.ค.-52

องคการบริหารสวนตําบล

22. แมพุง อยูระหวางจัดทําขอบัญญป2553โครงการบริการตอบสนองความตองการของประชาชน (การชําระภาษีบํารุงทองที่ 30-ต.ค.-52
อ.เดนชัย 23. ไทรยอย 4,676,920.00                 โครงการรับชําระภาษีนอกสถานที่ ประจําปงบประมาณฯ 2553 28-ต.ค.-52

24.หวยไร 3,591,000.00                 โครงการปฏิบัติหนาที่ทดแทนกัน เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานองง อบต. 30-ต.ค.-52
25. เดนชัย 3,145,999.00                 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และแผนชุมชน (แผนพัฒนาสามปพ.ศ.2554- 29-ต.ค.-52

2556)

หมายเหตุ

 -ก.อบต.จังหวัดแพร ไดรับทราบการเสนอเรื่องดังกลาวแลวในการประชุมครั้งท่ี 11/2552 เมื่อวันท่ี  29  ตุลาคม 2552
 -สําหรับการประชุมครั้งท่ี 12/2552 เปนการเสนอเรื่องให ก.อบต.จังหวัดแพร รับทราบเพ่ิมเติม (ทุกแหงเสนอเอกสารครบ)
 - ขอมูล ณวันท่ี  4 พ.ย.2552



)


