


สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร (ก.อบต.จังหวัดแพร) 
คร้ังท่ี 9/2553                            

วันพุธท่ี 22 กันยายน 2553 เวลา 13.30 น.                                     
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแพร ช้ัน 3                      

*************************************************************************** 
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ      
ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร คร้ังท่ี 8/2553 
เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2553         
มติท่ีประชุมฯ  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 8/2553 เม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2553                                                                                   
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ีผานมา  (ไมมี)    

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง เพื่อทราบ    
                   -เร่ือง รายงานการตรวจสอบการดําเนินการใหพนักงานจางท่ัวไป        
พนจากตําแหนง เน่ืองจากการลาออก  
    องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่จังหวัดแพร  รายงานผลการดําเนินการใหพนักงานจาง
ทั่วไปพนจากตําแหนง เนื่องจากขอลาออก รวมจํานวน 1 ราย  ไดแก                           
              -อบต.ดอนมูล อ.สูงเมน  ไดออกคําส่ังให นายจรัญ   ยอดเพชร พนักงานจางทั่วไป     
ตําแหนง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ ขับรถยนต สังกัดสํานักงานปลัด อบต.ดอนมูล อ.สูงเมน พนจาก
ตําแหนง เนื่องจากขอลาออกไปประกอบธุรกิจสวนตัว  ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2553   
    (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายวาระ)  
  ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร  ไดตรวจสอบเอกสาร ขอมูลจากการรายงานผล       
การดําเนินการของ อบต.  ปรากฏวา อบต. ดําเนินการเปนไปตามขอกฎหมายและประกาศหลักเกณฑ         
ที่กําหนด                     
   ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ 
   -พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 15 และมาตรา 25    
วรรคทาย           
     -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 55          
   -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร  เร่ือง  หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษ 
ทางวินัย  การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2544  ขอ 83, 84, 
104, 105 และขอ 106                               
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                        
ท่ีประชุมฯ รับทราบ                     
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ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง เพื่อพิจารณา 
   5.1 เร่ือง ขอรับความเห็นชอบใหพนักงานจางตามภารกิจ ลาออกหรือ          
พนจากตําแหนง 
    องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่จังหวัดแพร  เสนอขอรับความเห็นชอบใหพนักงานจาง 
ภารกิจ ลาออกหรือพนจากตําแหนง รวมจํานวน 4 ราย ไดแก                              
              1.อบต.ตาผามอก อ.ลอง ขอรับความเห็นชอบให นายสังคม   บัวมูล พนักงานจาง       
ตามภารกิจ (กลุมผูมีทักษะ) ตําแหนง พนักงานขับรถยนต สังกัดสํานักงานปลัด อบต.ตาผามอก พนจาก
ตําแหนง เนื่องจากขอลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 2553     
   2.อบต.รองฟอง อ.เมืองแพร  ขอรับความเห็นชอบให นางสาวรัชภาภรณ    เวียงนาค  
พนักงานจางตามภารกิจ (กลุมผูมีคุณวุฒิ) ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได สังกัดสวนการคลังฯ 
อบต.รองฟอง  พนจากตําแหนง เนื่องจากมีปญหาดานสุขภาพ  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 2553  
    3.อบต.หัวฝาย อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบให นางรัชภร   อินทะนิล  พนักงานจาง       
ตามภารกิจ (กลุมผูมีคุณวุฒิ) ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี  สังกัดสวนการคลังฯ อบต.หัวฝาย 
พนจากตําแหนง เนื่องจากขอลากออกเพื่อไปบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล สังกัด อบต.ลําเหย จ.
นครปฐม  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ก.ย. 2553  
    4.อบต.สรอย อ.วังชิ้น  ขอรับความเห็นชอบให นายศิริทัต   แกวคต  พนักงานจาง            
ตามภารกิจ (กลุมผูมีคุณวุฒิ) ตําแหนง ผูชวยชางสํารวจ  สังกัดสวนโยธา  อบต.สรอย  พนจากตําแหนง 
เนื่องจากขอลาออกเพื่อไปบรรจุเขารับราชการทหารกองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 6 
ก.ย. 2553  

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)    
   ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร  ไดตรวจสอบแลว ปรากฏวา อบต. ดําเนินการเกี่ยวกับ
การลาออก เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออก ยกเวน อบต.หัวฝาย และ อบต.สรอย         
ไดตรวจสอบเอกสารขอมูล แลวพบวา มีขอสังเกตการดําเนินการเกี่ยวกับการลาออก ไมเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออก หรือดําเนินการออกคําส่ังฯ ไมชัดเจน  ดังนี้          

ที ่ รายช่ือ อปท. เลขที่หนังสือ หมายเหตุ 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อบต.หัวฝาย อ.สูงเมน  ที่ พร 72501/ 348 ลว. 27 ส.ค. 2553    อบต.หัวฝาย อ.สูงเมน  มีคําส่ังที่ 
323/ 2553 เ ร่ือง อนุญาตให ย่ืน
หนังสือลาออกลวงหนานอยกวา 30 
วัน ลว .  27 ส.ค.  2553 ซ่ึง มี
รายละเอียดไม ชัดเจน ครบถว น 
เ ก่ียวกับขอกฎหมาย หลักเกณฑ 
เหตุผลความจําเปนที่ย่ืนเร่ืองลาออก
นอยกวา 30 วัน และวันที่มีผลใน
การอนุญาตใหย่ืนเร่ืองนอยกวา 30 
วัน ตามคําส่ัง 
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2 อบต.สรอย อ.วังช้ิน  ที่ พร 76301/ 465 ลว. 3 ก.ย. 2553     อบต.สรอย อ.วังช้ิน มิไดเสนอเร่ือง
ให ก.อบต.จังหวัดแพร พิจารณาให
ความเห็นชอบ กอนวันที่พนักงาน
ระบุขอลาออก (สํานักงาน ก.อบต.
จังหวัดแพร ได รับเ ร่ืองเม่ือวันที่  7 
ก.ย. 2553) 

  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 ที่ประชุมฯ ไดพิจารณา ซักถาม อภิปราย และแสดงความเห็นอยางหลากหลาย และมีมติ 
ที่ประชุมฯ ดังนี้             
    1.เห็นชอบให อบต. ออกคําส่ังใหพนักงานจางตามภารกิจ ลาออกหรือพนจากตําแหนง 
ตามที่เสนอ รวมจํานวน 4 ราย        
    2.กรณีของ อบต.หัวฝาย ที่ประชุมเห็นชอบใหใหฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร          
แจงและประสาน อบต.หัวฝาย ทักทวงใหแกไขการออกคําส่ังอนุญาตใหยื่นหนังสือลาออกลวงหนานอยกวา 
30 วัน ใหมีรายละเอียดชัดเจนตามนัยหลักเกณฑที่กําหนด                            
   3.กรณีของ อบต.สรอย เนื่องจากไดดําเนินการเกี่ยวกับการลาออก ไมเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออก ที่ประชุมมีมติฯ ใหฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร แจงกําชับ
และประสาน อบต.สรอย ทักทวงการไมถือปฏิบัติตามกฎหมาย/หลักเกณฑ เพื่อใหการดําเนินการเร่ือง
ดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง                                         

            5.2  เร่ือง ขอรับความเห็นชอบดําเนินการจางพนักงานจางตามภารกิจ 
    องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่จังหวัดแพร  รายงานขอรับความเห็นชอบดําเนินการจาง
พนักงานจางตามภารกิจ  รวมจํานวน 7 ราย  ดังนี้                                       
    (1) อบต.ทุงกวาว อ.เมืองแพร ขอรับความเห็นชอบดําเนินการจางพนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน 1 ราย  ไดแก                      
      -นางกัลยารัตน    วรรณภักด ี คุณวุฒิการศึกษา ปวช. (พนิชกรรม) เปนพนักงานจาง
ตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ) ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได สังกัดสวนการคลัง  อัตราคาตอบแทน 5,760 บาท  
ระยะเวลาจาง 1 ต.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2555    
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   (2)  อบต.วังชิ้น อ.วังชิ้น ขอรับความเห็นชอบดําเนินการจางพนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน 1 ราย  ไดแก               
      -นางสายฝน    อินปญญา   คุณวุฒิการศึกษา ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)               
เปนพนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ) ตําแหนง ผูชวยเจาหนาทีธุ่รการ  สังกัดสวนการศึกษาฯ  อัตราคาตอบแทน 
5,760 บาท  ระยะเวลาจาง 1 ต.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2555          
   (3) อบต.แดนชุมพล อ.สอง  ขอรับความเห็นชอบดําเนินการจางพนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน 2 ราย  ไดแก          
      3.1 นายเดาชากร    สอนแกว  คุณวุฒิการศึกษา ศศ.บ. (รัฐศาสตร) เปนพนักงาน
จางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ) ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ  สังกัดสํานักงานปลัด  อัตราคาตอบแทน 5,760 บาท   
ระยะเวลาจาง 1 ต.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2555    
      3.2 นางสาวสุรางคนางค    พอสม   คุณวุฒิการศึกษา ปวส. (การบัญชี )               
เปนพนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ) ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี  สังกัดสวนการคลัง            
อัตราคาตอบแทน  5,760 บาท   ระยะเวลาจาง 1 ต.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2555    
    (4) อบต.หวยมา อ.เมืองแพร ขอรับความเห็นชอบดําเนินการจางพนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน 1 ราย  ไดแก          
      -นางสาวผกามาศ    บุญมาภิ  คุณวุฒิการศึกษา ปวส. (เทคนิคคอมพิวเตอร)             
เปนพนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ) ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล  สังกัดสํานักงานปลัด อบต.       
อัตราคาตอบแทน  5,760 บาท  ระยะเวลาจาง 1 ต.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2555          
    (5) อบต.ปาแดง อ.เมืองแพร ขอรับความเห็นชอบดําเนินการจางพนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน 1 ราย  ไดแก            
      -นางกาญจนา    เสริมศรี  คุณวุฒิการศึกษา ม. 6  เปนพนักงานจางตามภารกิจ          
(ผูมีคุณวุฒิ) ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ  สังกัดสํานักงานปลัด อบต.  อัตราคาตอบแทน  5,760 บาท  ระยะเวลา
จาง 1 ต.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2555         
   (6) อบต.สูงเมน อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบดําเนินการจางพนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน 1 ราย  ไดแก                
      -นางพรสุดา   ชัยวิรัช   คุณวุฒิการศึกษา ปวส. (บริหารธุรกิจ)  เปนพนักงานจาง
ตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ) ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี  สังกัดสํานักงานปลัด อบต.   อัตราคาตอบแทน  
5,760 บาท  ระยะเวลาจาง 1 ต.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2555           

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายวาระ)     
                        ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร  ไดตรวจสอบเอกสารจากการรายงานผลการดําเนินการ
ของ อบต.ปรากฏวา  อบต. ไดดําเนินการสรรหาพนักงานจางเปนไปตามประกาศหลักเกณฑที่กําหนด 
ยกเวน อบต.ปาแดง อ.เมืองแพร  ไดตรวจสอบเอกสารขอมูล แลวพบวา มีขอสังเกตการดําเนินการเกี่ยวกับ
การสรรหาพนักงานจาง ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด หรือดําเนินการสงเอกสารไมชัดเจน ดังนี้     
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ที ่ รายช่ือ อปท. เลขที่หนังสือ หมายเหตุ 
- 
 
 

 
 

อบต.ปาแดง อ.เมืองแพร ที่ พร 77601/ 595 ลว. 3 ก.ย. 2553    ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาที่ตรง
ต า ม คุ ณ ส ม บั ติ เ ฉ พ า ะ สํ า ห รั บ
ตําแหนงที่จะจาง  เนื่องจากคุณวุฒิ
ที่นําเสนอไมตรงกับคุณสมบัติที่รับ
สมัคร (วุฒิ ม. 6 ไมเทียบเทา ปวช.) 

   ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ 
   -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร  เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  ลว. 12 ก.ค. 
2547 และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน  ขอ 9, 18, 19 และขอ 20                           
                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา                                                              
มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาเอกสารขอมูล และมีมติที่ประชุม ดังนี้ 
    1.เห็นชอบให อบต. ดําเนินการจางพนักงานจางตามภารกิจ ไดตามที่เสนอ (ยกเวน อบต.
ปาแดง อ.เมืองแพร)      
    2.ไมเห็นชอบให อบต.ปาแดง ดําเนินการจางนางกาญจนา    เสริมศรี  คุณวุฒิการศึกษา ม. 6 
ในตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ  เนื่องจากคุณวุฒิการศึกษาไมตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ี
จะจาง (ผช.จนท.ธุรการ) ตามประกาศหลักเกณฑพนักงานจาง ขอ 6 (1)                     

    5.3 เร่ือง ขอรับความเห็นชอบโอนหรือโอน(ยาย) พนักงานสวนตําบล 
    องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่จังหวัดแพร เสนอขอรับความเห็นชอบโอนหรือโอน(ยาย)
พนักงานสวนตําบล ดังนี้           

(1.) โอน(ยาย)พนักงานสวนตําบล ตําแหนงสายงานบริหาร  จํานวน 6 ราย ไดแก   
    1.อบต.แมปาก อ.วังชิ้น ขอรับความเห็นชอบให นางสาวสุภาพร กันทะวงศ  ตําแหนง      
ปลัด อบต. 7 (นักบริหารงาน อบต. 7)   เลขที่ตําแหนง 01-0101-001 คุณวุฒิการศึกษา ศศ.ม.                 
(รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) อัตราเงินเดือน  18,040 บาท สังกัด อบต.แมปาก อ.วังชิ้น จ.แพร โอนไป
ดํารงตําแหนง ปลัด อบต. 7 (นักบริหารงาน อบต. 7)  เลขที่ตําแหนง 01-0101-001 สังกัด อบต.วังชิ้น           
อ.วังชิ้น จ.แพร      

2.อบต.วังชิ้น อ.วังชิ้น ขอรับความเห็นชอบให นายประกอบ อินสุริยา  ตําแหนง        
ปลัด อบต. 7 (นักบริหารงาน อบต. 7)   เลขที่ตําแหนง 01-0101-001 คุณวุฒิการศึกษา ศศ.บ. (รัฐศาสตร
บัณฑิต) อัตราเงินเดือน  19,350 บาท สังกัด อบต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร โอนไปดํารงตําแหนง ปลัด อบต. 7 
(นักบริหารงาน อบต. 7)  เลขที่ตําแหนง 01-0101-001 สังกัด อบต.แมปาก อ.วังชิ้น จ.แพร 

3. อบต.บานกาศ  อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบรับโอน นางอารีรัตน  เรียงรอง   
ตําแหนง หัวหนาฝายพัฒนารายได 6 (นักบริหารงานการคลัง 6)  เลขที่ตําแหนง 01-0102-004 คุณวุฒิ
การศึกษา ศศ.บ. (การบัญชี) อัตราเงินเดือน  20,590 บาท สังกัด กองคลัง ทต.รองกวาง อ.รองกวาง             
จ.แพร เพื่อมาดํารงตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง 6 (นักบริหารงานการคลัง 6 )เลขที่ตําแหนง 04-0103-
001  สังกัดสวนการคลัง อบต.บานกาศ  อ.สูงเมน  จ.แพร  
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4.อบต.แมยางตาล  อ.รองกวาง ขอรับความเห็นชอบให นายเอกอัมรินทร นาฆอง 
 ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา 6 (นักบริหารงานชาง 6)  เลขที่ตําแหนง 05-0104-001 คุณวุฒิการศึกษา วท.บ. 
(เทคโนโลยีกอสราง) อัตราเงินเดือน  14,690 บาท สังกัด อบต.แมยางตาล อ.รองกวาง จ.แพร  โอนไปดํารง
ตําแหนงหัวหนาสวนโยธา 6 (นักบริหารงานชาง 6)  เลขที่ตําแหนง 05-0104-001  สังกัดสวนโยธา อบต.
ตําหนักธรรม อ.หนองมวงไข จ.แพร  

5.อบต.ตําหนักธรรม อ.หนองมวงไข ขอรับความเห็นชอบให นายพีรพงษ แสนทิพย 
 ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา 6 (นักบริหารงานชาง 6)  เลขที่ตําแหนง 05-0104-001 คุณวุฒิการศึกษา บธ.บ. 
(การจัดการงานกอสราง) อัตราเงินเดือน  15,410 บาท สังกัด อบต.ตําหนักธรรม อ.หนองมวงไข   จ.แพร 
โอนไปดํารงตําแหนงหัวหนาสวนโยธา 6 (นักบริหารงานชาง 6)  เลขที่ตําแหนง 05-0104-001                       
สังกัดสวนโยธา อบต.แมยางตาล อ.รองกวาง จ.แพร  

6. อบต.ดอนมูล อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบให นายประกฤต เจริญนุกูล  
ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด 6  (นักบริหารงานทั่วไป 6)  เลขที่ตําแหนง 01-0102-001 คุณวุฒิ
การศึกษา ปริญญาโท (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) อัตราเงินเดือน 20,180 บาท สังกัดสํานักงานปลัด อบต.
ดอนมูล อ.สูงเมน  จ.แพร โอนไปดํารงตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด 6 (นักบริหารงานทั่วไป 6) เลขที่
ตําแหนง 01-0102-001  สังกัดสํานักปลัด ทต.สวนเข่ือน อ.เมืองแพร จ.แพร     

(รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียดแนบทาย)  
   (2.) โอน(ยาย)พนักงานสวนตําบล ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ  จํานวน 13 ราย 
ไดแก    
    1.อบต.พระหลวง อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบรับโอน นางสาวขนิษฐา  ฝกฝาย  
ตําแหนง นิติกร 3 เลขที่ตําแหนง 01-0202-001 คุณวุฒิการศึกษา น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) อัตราเงินเดือน  
8,130 บาท สังกัดสํานักงานปลัด อบต.นครเจดีย  อ.ปาซาง จ.ลําพูน เพื่อมาดํารงตําแหนง  นิติกร 3 เลขที่
ตําแหนง 01-0202-001 สังกัดสํานักงานปลัด  อบต.พระหลวง  อ.สูงเมน จ.แพร 

2.อบต.รองกาศ  อ.สูงเมนขอรับความเห็นชอบให นายพันธกานต หอมจันทร  ตําแหนง        
เจาหนาที่บันทึกขอมูล 3  เลขที่ตําแหนง  01-0206-001  คุณวุฒิการศึกษา วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร) 
อัตราเงินเดือน 7,940  บาท สังกัดสํานักงานปลัด อบต.รองกาศ  อ.สูงเมน จ.แพร โอนไปดํารงตําแหนง  
เจาหนาที่บันทึกขอมูล 3 เลขที่ตําแหนง 01-0206-001 สังกัดสํานักปลัด ทต.สวนเข่ือน อ.เมืองแพร จ.แพร 
    3.อบต. บานเหลา  อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบให  นางกนกขวัญ  วงคทา  ตําแหนง  
นักพัฒนาชุม  5  เลขที่ตําแหนง  08-0704-001   คุณวุฒิการศึกษา รป.บ.(รัฐประศาสตรบัณฑิต) อัตรา
เงินเดือน 10,470  บาท สังกัดสํานักปลัด ทต.วังชิ้น  อ.วังชิ้น จ.แพร  โอนไปดํารงตําแหนง บุคลากร  5 เลขที่
ตําแหนง 01-0208-001สังกัดสํานักงานปลัด อบต.บานเหลา อ.สูงเมน จ.แพร  
    4.อบต.วังธง  อ.เมืองแพร  ขอรับความเห็นชอบรับโอน นางสาววันวิสาข   เวียงเกา 
ตําแหนง เจาหนาที่การเงินและบัญชี 1  เลขที่ตําแหนง  04-0305-001  คุณวุฒิการศึกษา ปวช. (การบัญชี) 
อัตราเงินเดือน 5,760 บาท สังกัดกองคลัง ทต.คลองจิก  อ.ปางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  เพื่อมาดํารง
ตําแหนง  เจาหนาที่การเงินและบัญชี 1  เลขที่ตําแหนง 04-0305-002 สังกัดสวนการคลังอบต.วังธง อ.เมือง
แพร จ.แพร   
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    5. อบต.บานปง อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบให นางวริศรา สีใจวงค  ตําแหนง เจาหนาที่
จัดเก็บรายได 3 เลขที่ตําแหนง  04-0308-001  คุณวุฒิการศึกษา ปวช.(การบัญชี) อัตราเงินเดือน 7,940  
บาท สังกัดสวนการคลัง อบต.บานปง  อ.สูงเมน จ.แพร โอนไปดํารงตําแหนง เจาหนาที่บันทึกขอมูล  3 
เลขที่ตําแหนง 01-0206-001 สังกัดสํานักงานปลัด อบต.หัวฝาย อ.สูงเมน จ.แพร  
    6.อบต.เตาปูน อ.สอง  ขอรับความเห็นชอบรับโอน นางสาวธัญญกมน   ปาขัน  ตําแหนง  
เจาหนาที่บริหารทั่วไป 3 เลขที่ตําแหนง  01-0209-001  คุณวุฒิการศึกษา บช.บ.(การบัญช)ี อัตราเงินเดือน 
8,130 บาท สังกัดสํานักงานปลัด อบต.สันมะเค็ด  อ.พาน  จ.เชียงราย เพื่อมาดํารงตําแหนง  นักพัฒนา
ชุมชน 3 เลขที่ตําแหนง 01-0704-001  สังกัดสํานักงานปลัด อบต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร  

7.อบต.ตําหนักธรรม  อ.หนองมวงไข  ขอรับความเห็นชอบรับโอน นางกรรณิการ   พลจอย     
ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุ 4 เลขที่ตําแหนง  04-0313-001  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (การจัดการ
ทั่วไป) อัตราเงินเดือน 9,940  บาท สังกัดสวนการคลัง อบต.ยานรี  อ.สามเงา  จ.ตาก เพื่อมาดํารง 
ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ  4  เลขที่ตําแหนง 04-0313-001  สังกัดสวนการคลัง อบต.ตําหนักธรรม             
อ.หนองมวงไข  จ.แพร  
   8.อบต.บานกวาง อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบรับโอน นายบรรเจิด  เรือนแกว  ตําแหนง  
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3เลขที่ตําแหนง  01-0201-001  คุณวุฒิการศึกษา ศศ.บ.(รัฐศาสตร) 
อัตราเงินเดือน 8,890 บาท  สังกัดสํานักงานปลัด อบต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เพื่อมาดํารง
ตําแหนง  บุคลากร  3  เลขที่ตําแหนง 01-0208-001 สังกัดสํานักงานปลัด อบต.บานกวาง  อ.สูงเมน จ.แพร  
    9.อบต.หัวฝาย  อ.สูงเมน  ขอรับความเห็นชอบให นายกษิดิส ชัยภิวงศ  ตําแหนง นายชาง
โยธา 3  เลขที่ตําแหนง  05-0503-001  คุณวุฒิการศึกษา ปวส.(การกอสราง) อัตราเงินเดือน 7,740 บาท  
สังกัดสวนโยธา  อบต.หัวฝาย อ.สูงเมน  จ.แพร โอนไปดํารงตําแหนง นายชางโยธา 3 เลขที่ตําแหนง 05-
0503-002 สังกัดสวนโยธา อบต.รองกาศ อ.สูงเมน จ.แพร     
    10 อบต.แมเกิ๋ง อ.วังชิ้น  ขอรับความเห็นชอบรับโอน นางสาวสิริพร วงศเขียว  ตําแหนง  
เจาพนักงานจัดเก็บรายได 2 เลขที่ตําแหนง  04-0309-001  คุณวุฒิการศึกษา ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
อัตราเงินเดือน 7,100 บาท สังกัดสวนการคลัง อบต.ปากทา อ.ทาเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อมาดํารง
ตําแหนง  เจาหนาที่การเงินและบัญชี  2  เลขที่ตําแหนง04-0305-001  สังกัดสวนการคลัง อบต.แมเกิ๋ง         
อ.วังชิ้น จ.แพร   
    11.อบต.ทุงแลง  อ.ลอง  ขอรับความเห็นชอบให นางสาวฤษินี  หลวงยศ  ตําแหนง 
นักวิชาการศึกษา 5 เลขที่ตําแหนง  04-0313-001 คุณวุฒิการศึกษา ค.บ.(เคมี) อัตราเงินเดือน 10,190 
บาท สังกัดสวนการศึกษา อบต.ทุงแลง อ.ลอง จ.แพร  ไปดํารงตําแหนง นักวิชาการศึกษา 5  เลขที่ตําแหนง  
05-0805-001  สังกัดสวนการศึกษา อบต.แมปาก อ.วังชิ้น จ.แพร   
    12.อบต.สะเอียบ อ.สอง  ขอรับความเห็นชอบรับโอน นางสาวทัศนีย  นาระเดช  ตําแหนง  
เจาพนักงานการเงินและบัญชี  3 เลขที่ตําแหนง  04-0305-001  คุณวุฒิการศึกษา ปวส. (การบัญชี) อัตรา
เงินเดือน 8,890 บาท  สังกัดกองคลัง ทต.หวยหมาย  อ.สอง  จ.แพร  เพื่อมาดํารงตําแหนง เจาพนักงาน
ธุรการ  3 เลขที่ตําแหนง  01-0211-001  สังกัดสํานักงานปลัด อบต.สะเอียบ อ.สอง  จ.แพร   
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    13.อบต. อ.หัวทุง อ.ลอง  ขอรับความเห็นชอบรับโอน  วาที่ ร.ต.จุลลศักดิ์  เสาแดน  
ตําแหนง ครูผูชวย   เลขที่ตําแหนง  125270  คุณวุฒิการศึกษา ค.บ.(สังคมศึกษา) อัตราเงินเดือน 8,130 
บาท  สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 2  อ.ลาดยาว  จ.นครสวรรค เพื่อมาดํารง
ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  3 เลขที่ตําแหนง 08-0805-001  สังกัดสํานักงานปลัด  อบต.หัวทุง  อ.ลอง     
จ.แพร              

(รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียดแนบทาย) 
  ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร ไดตรวจสอบแลวปรากฏวา ผูขอโอนมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะโอนหรือรับโอนแลวแตกรณี  เปนตําแหนงวางในแผน
อัตรากําลัง 3 ป ของ อปท. (ยกเวนกรณีรายที่ 11 นางสาวฤษินีฯ ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 5 สังกัด อบต.
ทุงแลง ที่จะโอน ไปสังกัด อบต.แมปาก ซึ่งไมมีตําแหนงวาง)  ที่รับโอน(ยาย)หรือตนสังกัดใหมแลวแตกรณี  
และระหวางตนสังกัดของ อปท. ไมขัดของในการโอน                   
   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                                       
มติท่ีประชุมฯ ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาเร่ืองดังกลาว และมีมติที่ประชุมฯ ดังนี ้ 
       1.เห็นชอบให อบต. โอนหรือโอน(ยาย) พนักงานสวนตําบลตําแหนงสายงานผูบริหาร 
ตามที่เสนอ จํานวนทั้งหมด 6 ราย  ทั้งนี้ การโอนหรือโอน(ยาย) มีผลไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัดแพร มีมติ
เห็นชอบ (22 ก.ย. 2553) และไมกอนวันที่คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นอ่ืนหรือหนวยงานตนสังกัดอ่ืน
แลวแตกรณี เห็นชอบใหโอน                     
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   2.เห็นชอบให อบต. โอนหรือโอน(ยาย) พนักงานสวนตําบลตําแหนงสายงานผูปฏิบัติงาน 
ตามที่เสนอ จํานวน 11 ราย จากทั้งหมด 13 ราย  (ยกเวนรายที่ 4 น.ส.วันวิสาขฯ และรายที่ 11 น.ส.ฤษินีฯ)  
ทั้งนี้ การโอนหรือโอน(ยาย) มีผลไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัดแพร มีมติเห็นชอบ (22 ก.ย. 2553) และไมกอน
วันที่คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นอ่ืนหรือหนวยงานตนสังกัดอ่ืนแลวแตกรณี เห็นชอบใหโอน  
    3.ไม เห็นชอบให  อบต. โอนหรือโอน(ยาย) พนักงานสวนตําบลตําแหนงสายงาน
ผูปฏิบัติงาน ตามที่เสนอ จํานวน 2 ราย จากทั้งหมด 13 ราย  ดังนี้    
      3.1 ลําดับที่ 4 รายนางสาววันวิสาข   เวียงเกา เนื่องจากเอกสารขอมูลเกี่ยวกับ
การพนทดลองปฏิบัติราชการและเอกสารขอมูลเกี่ยวกับเหตุผลความจําเปนอยางยิ่งกรณีบรรจุแตงตั้งใน 
อปท. ยังไมถึง 2 ป ยังไมเรียบรอยชัดเจน โดยใหฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร ตรวจสอบขอมูลเร่ือง
ดังกลาวอีกคร้ัง                  
      3.2 ลําดับที่ 11 นางสาวฤษินี  หลวงยศ  เนื่องจากตําแหนง นักวิชาการศึกษา 3-5 
หรือ 6ว ที่จะโอนไปดํารงตําแหนง สังกัด อบต.แมปาก  ไมมีตําแหนงวางและมีอัตราเงินเดือนรองรับ                   

    5.4 เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบยายหรือยายสับเปลี่ยนสายงาน
พนักงานสวนตําบลภายในองคการบริหารสวนตําบลเดียวกัน 
    องคการบริหารสวนตําบล ไดเสนอเร่ืองขอรับความเห็นชอบยายสับเปล่ียนสายงาน
พนักงานสวนตําบลภายในองคการบริหารสวนตําบลเดียวกัน  รวมจํานวน 4 ราย  ไดแก  
    1.อบต.ตาผามอก อ.ลอง ขอรับความเห็นชอบใหนางศุภนิดา ไขคํา  ตําแหนง 
เจาหนาที่จัดเก็บรายได  3 เลขที่ตําแหนง 04-0308-001 อัตราเงินเดือน 8,890 บาท  คุณวุฒิการศึกษา 
ปวส.(การบัญช)ี  สังกัดสวนการคลัง  อบต.ตาผามอก ยายสับเปล่ียนสายงานเปนตําแหนง เจาพนักงาน
จัดเก็บรายได 3 เลขที่ 04-0309-001 สังกัดสวนการคลัง อบต.ตาผามอก อ.ลอง  
    2.อบต.ตาผามอก อ.ลอง ขอรับความเห็นชอบใหนายสกล   กอบคํา  ตําแหนง 
เจาหนาที่พัสดุ  3 เลขที่ตําแหนง 04-0312-001 อัตราเงินเดือน 8,320 บาท  คุณวุฒิการศึกษา บธ.บ. 
(การจัดการทั่วไป)  สังกัดสวนการคลัง  อบต.ตาผามอก ยายสับเปล่ียนสายงานเปนตําแหนง เจาพนักงาน
พัสดุ 3 เลขที่ 04-0313-001 สังกัดสวนการคลัง อบต.ตาผามอก อ.ลอง    
    3 อบต.แดน ชุมพล  อ .สอง  ขอรับความเ ห็น ชอบใ หน าย รั งสรรค    แสน สอง สี 
ตําแหนง ชางโยธา 3 เลขที่ตําแหนง 04-0308-001 อัตราเงินเดือน 7,360 บาท  คุณวุฒิการศึกษา ปวส.
(การกอสราง)  สังกัดสวนโยธา อบต.แดนชุมพล ยายสับเปล่ียนสายงานเปนตําแหนง นายชางโยธา 3 เลขที่ 
05-0503-001 สังกัดสวนโยธา อบต.แดนชุมพล อ.สอง    
    4.อบต.บานเหลา อ.สูงเมนขอรับความเห็นชอบใหนางกรรณิการ   ชัยวงคแกว 
ตําแหนง  เจาห นาที ่ธุรก าร  1  เลขที่ตําแหนง 01-0211-001 อัตราเงินเดือน 5,760 บาท  คุณวุฒิ
การศึกษา ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) สังกัดสํานักงานปลัด อบต.บานเหลา ยายสับเปล่ียนสายงานเปน
ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ 1 เลขที่ 05-0211-001 สังกัดสวนโยธา อบต.บานหลา อ.สูงเมน      

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)  
  



 

Khanchit/ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร 9/2553 

10 

  

 

   ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร  ไดตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานสวนตําบล               
รายดังกลาวขางตนแลว ปรากฏวามีคุณสมบัติครบถวนในการยายหรือยายสับเปล่ียนสายงาน และ           
กรณีการยายสับเปล่ียนสายงานไดผานเกณฑการประเมินบุคคลจากผูบังคับบัญชา และเปนตําแหนงวาง  
ในแผนอัตรากําลัง 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 4 ราย  ตามที่เสนอ  ทั้งนี้ การยายหรือยายสับเปล่ียนสายงานพนักงานสวนตําบล มีผลไมกอนวันที่ 
ก.อบต.จังหวัดแพร มีมติเห็นชอบ (22 ก.ย. 2553)                       
   5.5 เร่ือง ขอรับความเห็นชอบยายหรือโอน(ยาย) พนักงานสวนตําบล 
จากบัญชีผูสอบแขงขันได   
   องคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่จังหวัดแพร  ไดเสนอเร่ืองขอรับความเห็นชอบยาย 
หรือโอน(ยาย) พนักงานสวนตําบลจากบัญชีผูสอบแขงขันได  รวมจํานวน 1 ราย  ไดแก                
    -อบต.ทุงนาว อ.สอง ขอรับความเห็นชอบยายนายชยางกูร   เกี๋ยงหนุน ตําแหนง            
เจาพนักงานพัสดุ 3 เลขที่ตําแหนง 04-0312-001 คุณวุฒิการศึกษา ศศ.บ. (การบริหารธุรกิจ) อัตรา
เงินเดือนปจจุบัน 7,940 บาท สังกัดสวนการคลัง อบต.ทุงนาว   ซึ่งเปนผูสอบแขงขันไดบัญชีของ ก.ท.จ.
ลําพูน  ลําดับที่ 1575 ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน 3  ไปดํารงตําแหนง นักพัฒนาชุมชน 3 เลขที่ตําแหนง 01-
0704-001 อัตราเงินเดือน 7,940 บาท สังกัดสํานักงาน ปลัด อบต.ทุงนาว อ.สอง               

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 
   ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร ไดตรวจสอบแลว พนักงานสวนตําบลรายดังกลาว      
ขางตนมีคุณสมบัติครบถวนในการยายหรือโอน(ยาย) จากบัญชีผูสอบแขงขันได เปนตําแหนงที่วางในแผน
อัตรากําลัง 3 ป และเจาของบัญชีผูสอบแขงขันได ไดรับรองวาพนักงานสวนตําบลดังกลาวเปนผูอยูในบัญชี
ผูสอบแขงขันไดจริง ประกอบกับสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เจาของบัญชีอยูในเขตพื้นที่ไดรับรองและตรวจสอบวาพนักงานสวนตําบลรายดังกลาวเปนผูมีรายชื่ออยูใน
บัญชีผูสอบแขงขันไดจริงหรือไดรับการเรียกมาบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่สอบแขงขันไดจริง แลวแตกรณี    
   ขอกฎหมาย ประกาศหลักเกณฑหรือระเบียบหนังสือสั่งการ 
    -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) ขอ 4             
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   -หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 163 ลว. 29 ก.ย. 2549 เร่ือง 
การบรรจุและแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นภายหลังวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 ขอ 3  
  -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เ ร่ือง แนวทางการปองกันการทุจริตการขอใชบัญชี                  
ผูสอบแขงขันได ลว. 10 ก.ย. 2550 ขอ 1.4           
     -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล ลว. 24 ต.ค. 2545 ขอ 166                 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา                                                  
มติท่ีประชุมฯ ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให อบต. ยายหรือโอน(ยาย) พนักงานสวนตําบลจากการขอใช
บัญชีผูสอบแขงขันได จํานวน 1  ราย  ทั้งนี้ การยายหรือโอน(ยาย)ฯ มีผลไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัดแพร           
มีมติเห็นชอบ (22 ก.ย. 2553)           

   5.6 เร่ือง ขอรับความเห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการประเมินการปรับขนาด   
องคการบริหารสวนตําบล      
   องคการบริหารสวนตําบลพื้นที่จังหวัดแพร  รายงานความประสงคในการขอปรับขนาด
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 แหง ไดแก                                      
   -อบต.ปาสัก อ.วังชิ้น  ขอปรับขนาดจาก อบต. ขนาดเล็ก  เปน อบต.ขนาดกลาง    
  ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ 
    -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร  เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปรับระดับตําแหนงปลัด
องคการบริหารสวนตําบลเปนระดับ 7 หรือระดับ 8 กรณีการปรับขนาดขององคการบริหารสวนตําบล      
ลว. 15 ส.ค. 2550  ขอ 2             
   -ประกาศ ก.อบต. เ ร่ือง การกําหนดหลักเกณฑการปรับขนาดขององคการบริหาร          
สวนตําบล ลว. 12 ก.ย.2546  (1) และ (2)                   
    ขอพิจารณาและขอเสนอ 
    ขอรับความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับขนาดองคการบริหาร             
สวนตําบลปาสัก อําเภอวังชิ้น                                 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา                       
มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสม เปนคณะกรรมการ
ประเมินการปรับขนาดองคการบริหารสวนตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น ประกอบดวย                   
   1.นายอดุลย  หันพงศกิตติกูล ผูทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดแพร     เปนประธานกรรมการ 
     2.คลังจังหวัดแพร        เปนกรรมการ                   
    3.พัฒนาการจังหวัดแพร          เปนกรรมการ         
     4.นายผดุงไทย  อุปนันชัยชนะ ประธานสภา อบต.บานเหลา อ.สูงเมน  เปนกรรมการ    
         5.ทองถิ่นจังหวัดแพร          เปนกรรมการและเลขานุการฯ   
   6.ผูชวยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร      เปนผูชวยเลขานุการ       
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   5.7 เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบเล่ือนและแตงต้ังพนักงานสวนตําบล           
ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน (ในระดับควบ)             

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  
     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 9/2553 เม่ือวันที่ 13 กันยายน 
2553 ณ หองประชุมสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดแพร  โดยที่ประชุมไดมีมติและ              
มีความเห็นดังนี้   
    1.) เห็นควรใหพนักงานสวนตําบลเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ              
ท่ีสูงขึ้น (ในระดับควบ) จํานวน 10 ตําแหนง รวม 14 ราย ไดแก                                                       
   (1.1) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 2 จํานวน 1 ราย 
ไดแก  
            -อบต.แมยางรอง อ.รองกวาง ขอรับความเห็นชอบให นางจุฑารัตน    สุวรรณศรวล  ตําแหนง  
เจาหนาที่บันทึกขอมูล 1 คุณวุฒิการศึกษา ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)  อัตราเงินเดือนปจจุบัน 6,210 บาท   
เล่ือนระดับเปน เจาหนาที่บันทึกขอมูล 2  อัตราเงินเดือน 6,470 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผานการ
ประเมินจากผูบังคับบัญชาชั้นตน เม่ือวันที่ 1 ก.ค. 2553        
  (1.2) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 3 จํานวน 1 ราย   
ไดแก  
      -อบต.สบสาย อ.สูงเมน  ขอรับความเห็นชอบให นางสาวกนกอร   เหมืองทอง  ตําแหนง         
เจาหนาที่บันทึกขอมูล 2 คุณวุฒิการศึกษา ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) อัตราเงินเดือนปจจุบัน 7,100 บาท   
เล่ือนระดับเปน เจาหนาที่บันทึกขอมูล 3  อัตราเงินเดือน 7,170 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผานการ
ประเมินจากผูบังคับบัญชาชั้นตน เม่ือวันที่ 4 ส.ค. 2553                    
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   (1.3) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 3 จํานวน 1 ราย 
ไดแก  

-อบต.แมจั๊วะ อ.เดนชัย  ขอรับความเห็นชอบให นางสาวฉัตรวิรุณ    ถุงแกว ตําแหนง               
เจาหนาที่จัดเก็บรายได 2 คุณวุฒิการศึกษา ปวช. (การบัญชี)  อัตราเงินเดือนปจจุบัน 7,100 บาท   เล่ือน
ระดับเปน เจาหนาที่จัดเก็บรายได 3  อัตราเงินเดือน  7,170 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผานการประเมิน
จากผูบังคับบัญชาชั้นตน เม่ือวันที่ 5 ก.ค. 2553              
    (1.4) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาท่ีพัสดุ 3 จํานวน 1 ราย ไดแก  
      -อบต.ทุงแคว อ.หนองมวงไข  ขอรับความเห็นชอบให นางสุภาพร   คําผัด  ตําแหนง               
เจาหนาที่พัสดุ 2  คุณวุฒิการศึกษา ปวช. (พาณิชยกรรม) อัตราเงินเดือนปจจุบัน 7,420 บาท   เล่ือนระดับ
เปน เจาหนาที่พัสดุ  3 อัตราเงินเดือน  7,560 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผานการประเมิน                   
จากผูบังคับบัญชาชั้นตน เม่ือวันที่ 7 ก.ค. 2553              
  (1.5) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 3 จํานวน 1 ราย ไดแก 
    -อบต.ไทรยอย อ.เดนชัย  ขอรับความเห็นชอบให นางวรัชยา    พูนพิน  ตําแหนง           
เจาพนักงานธุรการ 2 คุณวุฒิการศึกษา อนุปริญญา (บริหารธุรกิจ)  อัตราเงินเดือนปจจุบัน 8,200 บาท  
เล่ือนระดับเปน เจาพนักงานธุรการ 3 อัตราเงินเดือน  8,500 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผานการประเมิน
จากผูบังคับบัญชาชั้นตน เม่ือวันที่ 1 มิ.ย. 2552         
   (1.6) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ 4  จํานวน 1 ราย ไดแก 
    -อบต.วังหลวง อ.หนองมวงไข ขอรับความเห็นชอบให นางสาวรสสุคนธ   ไชยสูตร  
ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ 3 คุณวุฒิการศึกษา ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) อัตราเงินเดือนปจจุบัน 9,270 
บาท  เล่ือนระดับเปน เจาพนักงานพัสดุ 4 อัตราเงินเดือน  9,480 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผานการ
ประเมินจากผูบังคับบัญชาชั้นตน เม่ือวันที่ 2 มิ.ย. 2553        
  (1.7) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นายชางโยธา 4 จํานวน 1 ราย  ไดแก  
      -อบต.แมยางรอง อ.รองกวาง  ขอรับความเห็นชอบให นายวันชัย   ฆองคํา  ตําแหนง นายชาง
โยธา 3 คุณวุฒิการศึกษา ปวส. (กอสราง)  อัตราเงินเดือนปจจุบัน 8,890 บาท  เล่ือนระดับเปน นายชางโยธา 
4 อัตราเงินเดือน  8,990 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผานการประเมินจากผูบังคับบัญชาชั้นตน เม่ือวันที่ 
1 ก.ย. 2553    
  (1.8) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง บุคลากร 4 จํานวน 4 ราย  ไดแก  
      8.1 อบต.แมเกิ๋ง อ.วังชิ้น  ขอรับความเห็นชอบให นางเจนจรินทร   โปทา  ตําแหนง บุคลากร 
3  คุณวุฒิการศึกษา ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)  อัตราเงินเดือนปจจุบัน 9,270 บาท  เล่ือนระดับเปน บุคลากร 
4 อัตราเงินเดือน  9,480 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผานการประเมินจากผูบังคับบัญชาชั้นตน เม่ือวันที่ 
28 ก.ค. 2553     
      8.2 อบต.แมพุง อ.วังชิ้น  ขอรับความเห็นชอบให นางปริยากร    ชัยวงค  ตําแหนง บุคลากร 
3  คุณวุฒิการศึกษา บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)  อัตราเงินเดือนปจจุบัน 8,500 บาท  เล่ือนระดับเปน 
บุคลากร 4 อัตราเงินเดือน  8,540 งานและสวนราชการเดิม โดยผานการประเมินจากผูบังคับบัญชาชั้นตน        
เม่ือวันที่ 28 ก.ค. 2553      
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      8.3 อบต.รองกวาง อ.รองกวาง  ขอรับความเห็นชอบให นางจันทรฉาย   คําเหมือง  ตําแหนง 
บุคลากร 3  คุณวุฒิการศึกษา รป.บ. อัตราเงินเดือนปจจุบัน 9,080 บาท  เล่ือนระดับเปน บุคลากร 4 อัตรา
เงินเดือน  9,230 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผานการประเมินจากผูบังคับบัญชาชั้นตน เม่ือวันที่ 1 ก.ย. 
2553     
      8.4 อบต.แมยางรอง อ.รองกวาง  ขอรับความเห็นชอบให นางวิภาดา    เดชพรม ตําแหนง 
บุคลากร 3  คุณวุฒิการศึกษา บธ.บ. (การบัญชี)  อัตราเงินเดือนปจจุบัน 9,270 บาท  เล่ือนระดับเปน 
บุคลากร 4 อัตราเงินเดือน  9,480 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผานการประเมินจากผูบังคับบัญชาชั้นตน 
เม่ือวันที่ 1 ก.ย. 2553       
  (1.9) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นักพัฒนาชุมชน 5 จํานวน 1 ราย  ไดแก  
      -อบต.แดนชุมพล  อ.สอง  ขอรับความเห็นชอบให นางสาวนันทิดา  แกวมา  ตําแหนง 
นักพัฒนาชุมชน 4  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) อัตราเงินเดือนปจจุบัน 
10,190  บาท  เล่ือนระดับเปน นักพัฒนาชุมชน 5  อัตราเงินเดือน  10,190 บาท  งานและสวนราชการเดิม          
โดยผานการประเมินจากผูบังคับบัญชาชั้นตน เม่ือวันที่ 1 ก.ย. 2553       
  (1.10) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นักวิชาการศึกษา 5 จํานวน 2 ราย  ไดแก  
      10.1 อบต.หวยมา อ.เมืองแพร  ขอรับความเห็นชอบให นางสาวรพีพรรณ   ขุนขะยา  ตําแหนง 
นักวิชาการศึกษา 4 คุณวุฒิการศึกษา ศศ.บ. (ภาษาไทย)  อัตราเงินเดือนปจจุบัน 10,190 บาท  เล่ือนระดับ
เปน นักวิชาการศึกษา 5 อัตราเงินเดือน  10,190 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผานการประเมิน             
จากผูบังคับบัญชาชั้นตน เม่ือวันที่ 24 พ.ค. 2553       
      10.2 อบต.น้ําเลา อ.รองกวาง  ขอรับความเห็นชอบให นางวิภาพรรณ    พันศิริวรรณ  ตําแหนง 
นักวิชาการศึกษา 4 คุณวุฒิการศึกษา บธ.บ. (ธุรกิจบริการ) อัตราเงินเดือนปจจุบัน 10,190 บาท  เล่ือนระดับ
เปน นักวิชาการศึกษา 5 อัตราเงินเดือน  10,190 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผานการประเมิน             
จากผูบังคับบัญชาชั้นตน เม่ือวันที่ 14 ก.ค. 2553     

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายระเบียบวาระ)         

   2.) ไมเห็นควรใหพนักงานสวนตําบลเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ              
ท่ีสูงขึ้น (ในระดับควบ) กรณีไดดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน           
ไมเปนไปตามวิธีการและแบบประเมินตามประกาศหลักเกณฑท่ีกําหนด  จํานวน 5 แหง รวม          
5 ราย  
   โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณาตรวจสอบและกล่ันกรอง เอกสารขอมูลตามที่ 
อบต. นําเสนอ แลวมีความเห็นวายังไมเห็นควรให อบต. เล่ือนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารง
ตําแหนงสูงข้ึน จํานวน 5 แหง รวม 5 ราย  เนื่องจาก อบต.ไดดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและ
การปฏิบัติงาน ไมเปนไปตามวิธีการและแบบประเมินตามประกาศหลักเกณฑที่กําหนด หรือจัดสงเอกสาร
ขอมูลไมชัดเจนครบถวน              

(รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อ อบต. จํานวน 5 แหง ตามเอกสารแนบทายระเบียบวาระ) 
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    ซึ่ งที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได มีขอสังเกต และขอเสนอแนะของที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ เสนอใหที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร เพื่อพิจารณา ดังนี้ 
  1.เห็นควรให อบต. จํานวน 5 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     
    3.เห็นควรให อบต.ไดจัดประชุมชี้แจงพนักงานสวนตําบล เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการ
ดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน 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 ดังนี ้
    1.เห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบลเล่ือนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน (ในระดับควบ) ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบและ
กล่ันกรองฯ เสนอ จํานวน 10 ตําแหนง รวมท้ังหมด 14 ราย  ทั้งนี้ การเล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สูงข้ึน มีผลไมกอนวันที่ผูบังคับบัญชาชั้นตนพิจารณาใหผานการประเมิน   
    2.เห็นชอบดําเนินการตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบและ
กล่ันกรองฯ เสนอ ดังนี ้       
     2.1 เห็นชอบให อบต. จํานวน 5 แหง ไดพิจารณา ตรวจสอบการดําเนินการ
คัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามวิธีการและแบบประเมินตามประกาศ
หลักเกณฑที่กําหนดหรือตรวจสอบเอกสารขอมูลที่เสนอให ก.อบต.จังหวัดแพร ใหเ รียบรอยกูกตอง        
แลวเสนอเร่ืองให ก.อบต.จังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบในการประชุมคร้ังตอไป        
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      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      

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายสรุปมติการประชุมฯ) 

   5.8 เร่ือง ขอรับความเห็นชอบปรับปรุง/เปล่ียน แผนอัตรากําลัง 3 ป 
(พ.ศ.2552-2554) ของ อบต.  
   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                 



 

Khanchit/ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร 9/2553 

17 

  

    1.นายสันติ      กํายาน    ผูทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดแพร       
              เปนประธานคณะอนุกรรมการ 
    2.คลังจังหวัดแพร       เปนอนุกรรมการ   
   3.ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร 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         
   ขอเท็จจริง 
    คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบการจัดทําและปรับปรุง/เปล่ียน แผนอัตรากําลัง 3 ป 
(พ.ศ.2552-2554) ของ อบต.  ไดมีการประชุมพิจารณาเร่ืองดังกลาว คร้ังที่ 8/2553 เม่ือวันที่ 13 กันยายน 
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 เห็นชอบให อบต. รวมทั้งหมด  4  แหง  ปรับปรุง/เปล่ียน แผนอัตรากําลัง        
3 ป ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาและตรวจสอบการปรับปรุง/เปล่ียน แผนอัตรากําลัง ฯ  
ทั้งนี้ การปรับปรุง/เปล่ียน แผนอัตรากําลัง 3 ป มีผลไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัดแพร มีมติเห็นชอบ (22 ก.ย. 
2553)                

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายสรุปมติฯ)    
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  5.9 เ ร่ือง ขอรับความเห็นชอบปรับปรุง/เปล่ียน กรอบอัตรากําลัง
พนักงานจาง 4 ป (พ.ศ.2552-2555) ของ อบต.   
   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.ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร 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                          
   4.) ก.อบต.จังหวัดแพร ในการประชุมคร้ังที่ 6/2553 เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ไดมีมติ           
ที่ประชุมฯ ดังนี้    
   1.เห็นชอบและไมเห็นชอบให อบต. ปรับปรุง/เปล่ียน กรอบอัตรากําลังฯ ตามความเห็น
หรือเงื่อนไขของคณะอนุกรรมการพิจารณาและตรวจสอบการปรับปรุง/เปล่ียน กรอบอัตรากําลังฯ                   
ทั้งนี้ การเห็นชอบใหปรับปรุง/เปล่ียน กรอบอัตรากําลัง มีผลไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัดแพร มีมติเห็นชอบ              
(28 มิ.ย. 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 ตามเอกสารแนบทายรายงานประชุมฯ) 
   ขอเท็จจริง 
    คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบการจัดทําและปรับปรุง/เปล่ียน กรอบอัตรากําลัง 4 ป 
(พ.ศ. 2552-2555) ของ อบต.  ไดมีการประชุมพิจารณาเร่ืองดังกลาว คร้ังที่ 8/2553 เม่ือวันที่ 13 กันยายน 
2553  ตามที่ อบต. ไดเสนอเร่ืองให ก.อบต.จังหวัดแพร เพื่อพิจารณา รวมจํานวน 1 แหง  ซึ่งที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ไดมีความเห็นตามสรุปรายละเอียด         

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 
   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. ปรับปรุง/เปล่ียน กรอบอัตรากําลังฯ ตามความเห็นหรือ
เงื่อนไขของคณะอนุกรรมการพิจารณาและตรวจสอบการปรับปรุง /เปล่ียน กรอบอัตรากําลังฯ                
ทั้งนี้ การเห็นชอบใหปรับปรุง/เปล่ียน กรอบอัตรากําลัง มีผลไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัดแพร มีมติเห็นชอบ 
(22 ก.ย. 2553)                                             

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายสรุปมติการประชุมฯ) 
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   5.10 เร่ือง ขอรับความเห็นชอบเล่ือนและแตงต้ังพนักงานสวนตําบล        
ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน (นอกระดับควบ)           
   เร่ืองเดิม 
    ตามมติ ก.อบต.จังหวัดแพร  ในการประชุมคร้ังที่ 10/2552 เม่ือวันที่ 22 กันยายน 2552   
มีมติเห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและตรวจสอบการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนและแตงตั้ง
พนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน (นอกระดับควบ) ประกอบดวย                                   
   1.นายชาคริต ปญญาดี  ผูทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดแพร ประธานอนุกรรมการ 
   2.นายบุญชวย กันกา    ผูทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดแพร อนุกรรมการ 
   3.คลังจังหวัดแพร       อนุกรรมการ    
   4.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร    อนุกรรมการ    
    5.นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร    อนุกรรมการ  
   6.นายฉัตรชัย ถนอม      ปลัด อบต.แมทราย  อนุกรรมการ   
   7.นายทรงศักดิ์ เสนานุรักษวรกุล   ประธานสภา อบต.เหมืองหมอ อนุกรรมการ 
   8.ทองถิ่นจังหวัดแพร     อนุกรรมการและเลขานุการ 
   9.ผูชวยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร   ผูชวยเลขานุการ 
  ใหคณะอนุกรรมการฯ ที่ประกาศแตงตั้งมีอํานาจและหนาที่ตรวจสอบแบบประเมินผลงาน
ของพนักงานสวนตําบลที่มีคุณสมบัติที่จะเล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน (นอกระดับ
ควบ) ประกอบดวย 3 สายงานหลัก ไดแก สายงานผูบริหาร สายงานผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  และ
สายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามที่องคการบริหารสวนตําบลไดเสนอเร่ืองใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร (ก.อบต.จังหวัดแพร) พิจารณาใหความเห็นชอบ วามีความเหมาะสม 
สอดคลองกับลักษณะงานที่ปฏิบัติและหนาที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะเล่ือน
ระดับสูงข้ึนหรือไม อยางไร แลวเสนอความเห็นให ก.อบต.จังหวัดแพร  พิจารณาดําเนินการตอไป                 
   ขอเท็จจริง 
    คณะอนุกรรมการพิจารณาและตรวจสอบฯ ไดประชุมค ร้ังที่  7/2553 เ ม่ือวันที่                 
14 กันยายน 2553 ณ หองประชุมสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดแพร ซึ่งมีองคการบริหาร                  
สวนตําบลไดเสนอเร่ือง ขอรับความเห็นชอบใหพนักงานสวนตําบลเล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง        
ในระดับที่สูงข้ึน (นอกระดับควบ) รวมท้ังหมด 15 ราย  และที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ไดมีความเห็น  
ดังนี้                                                             
   (1.) เห็นควรใหพนักงานสวนตําบลเล่ือนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง           
ในระดับท่ีสูงข้ึน (นอกระดับควบ) จํานวน 5 ราย  จากท้ังหมด 15 ราย ไดแก  
       1.1) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6ว 
จํานวน 1 ราย  ไดแก                    
    -อบต.ปาสัก อ.วังชิ้น  ขอรับความเห็นชอบใหนายอัครพงศ    สืบตางใจ ตําแหนง 
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การจัดการและการ
ประเมินผลโครงการ)  อัตราเงินเดือนปจจุบัน 12,220 บาท เล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว  อัตราเงินเดือน 12,530 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผานการประเมิน 
จากคณะกรรมการประเมินผลงาน  เม่ือวันที่ 9 ส.ค. 2553      
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          1.2) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 4 จํานวน 
1 ราย  ไดแก                    
    -อบต.ทุงกวาว อ.เมืองแพร  ขอรับความเห็นชอบใหนางนันผกา   แสนอุม 
ตําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บรายได 3  คุณวุฒิการศึกษา ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) อัตราเงินเดือนปจจุบัน 
8,130 บาท เล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บรายได 4 อัตราเงินเดือน 8,320 บาท         
งานและสวนราชการเดิม โดยผานการประเมิน จากคณะกรรมการประเมินผลงาน  เม่ือวันที่ 20 พ.ค. 2553    
       1.3) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5 
จํานวน 3 ราย  ไดแก                    
      1.3.1 อบต.ดอนมูล อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบใหนางภัทรวดี  พอจิต 
ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 4 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (การเงินและการธนาคาร) อัตรา
เงินเดือนปจจุบัน 10,900 บาท เล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5           
อัตราเงินเดือน 11,060 บาท  งานและสวนราชการเดิม โดยผานการประเมิน จากคณะกรรมการประเมิน 
ผลงาน  เม่ือวันที่ 2 ก.ย. 2553     
        1.3.2 อบต.บานปง อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบใหนางกันยาวัลย          
ใจกลม  ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 4 คุณวุฒิการศึกษา บช.บ.  อัตราเงินเดือนปจจุบัน 10,190 
บาท เล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5  อัตราเงินเดือน 10,190 บาท        
งานและสวนราชการเดิม โดยผานการประเมิน จากคณะกรรมการประเมิน ผลงาน  เม่ือวันที่ 31 พ.ค. 2553    
        1.3.3 อบต.สบสาย อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบใหนางศรันยรัชต           
กตกุลอําพร ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 4 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ)  อัตรา
เงินเดือนปจจุบัน 10,420 บาท เล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5  อัตรา
เงินเดือน 10,470 บาท  งานและสวนราชการเดิม โดยผานการประเมิน จากคณะกรรมการประเมิน ผลงาน  
เม่ือวันที่ 9 ก.ย. 2553     

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายวาระ)  
     (2.) ไมเห็นควรใหพนักงานสวนตําบลเล่ือนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง           
ในระดับท่ีสูงข้ึน (นอกระดับควบ) จํานวน 10 ราย จากท้ังหมด 15 ราย  ดังน้ี     

 โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ  ไดตรวจสอบและพิจารณาแบบประเมินผลงาน           
ของพนักงานสวนตําบลแลว มีความเห็นวายังไมเห็นควรใหเล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน          
ทั้งนี้ ตองใหพนักงานสวนตําบลดังกลาว ดําเนินการตามความเห็นหรือเงื่อนไขของคณะอนุกรรมการฯ กอน  
ไดแก       
   1.นางสาวณัฐชยา    เวียงนาค  ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 สังกัด 
อบต.แมคํามี อ.หนองมวงไข เล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว 
    2.นางสาวลักษฤทัย    โชติมูล  ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 สังกัด 
อบต.ตําหนักธรรม อ.หนองมวงไข  เล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและ        
แผน 6ว  
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    3.นายยุทธนา    กรรณิกา  ตําแหนง นายชางโยธา 4 สังกัด อบต.เดนชัย อ.เดนชัย        
เล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นายชางโยธา 5 
    4.นายสายันต   หลงเวช  ตําแหนง นายชางโยธา 4 สังกัด อบต.บานกลาง อ.สอง        
เล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นายชางโยธา 5 
    5.นางรสสุคน    คนธรรพ ตําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บรายได 3 สังกัด อบต.แมยางฮอ         
อ.รองกวาง เล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บรายได 3  
    6.นางจันทรเพ็ญ    จํารัสศรี ตําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บรายได 3 สังกัด อบต.หัวทุง อ.ลอง 
เล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บรายได 3       
    7.นางวิลาวัลย   มูลเกษ  ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 4 สังกัด อบต.        
เหมืองหมอ อ.เมืองแพร เล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 4 
    8.นางอัญยา   บัวลอย  ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5 สังกัด อบต.      
สะเอียบ อ.สอง  เล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นักบริหารงานการคลัง 6    
    9.นางอรวรรณ    มงคลกาวิน  ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5 สังกัด 
อบต.ปากกาง อ.ลอง เล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นักบริหารงานการคลัง 6   
    10.นางกัณทิชา    ทรวงแกว ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 5 สังกัด อบต.บานหนุน อ.สอง 
เล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 6ว         

 (รายละเอียดตามเอกสารแบบตรวจสอบของคณะอนุกรรมการฯ แนบทายวาระ) 
   ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ 
   -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร  เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล  ลว. 24 ต.ค. 2545 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน  ขอ 103 และขอ 190  
   -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกพนักงานสวนตําบล 
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึน(เพิ่มเติม) ลว. 13 มิ.ย. 2548                         
   -หนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ 1646  ลว. 24 มี.ค. 2548  แจงมติ ก.อบต.        
ในการประชุมคร้ังที่ 2/2548 เม่ือวันที่ 24 ก.พ. 2548  ใหแกไของคประกอบของคณะกรรมการประเมินผล
งานในการประเมินเพื่อเล่ือนระดับพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.เดิม) กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.อบต.ที่ มท 0809.1/ว 242 
ลว. 27 พ.ย. 2545        
   -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกพนักงาน        
สวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น(เพิ่มเติม) ลว. 13 มิ.ย. 2548   
      สรุปการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน (สายงานผูปฎิบัติ)  โดยมีคณะกรรมการ
ประกอบดวย                        
    (ก) ประธานใหแตงตั้งจากขาราชการ หรือพนักงานสวนตําบล หรือผูที่เคยเปนขาราชการ 
หรือพนักงานสวนตําบลที่ดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินสูงกวาผูขอประเมินอยางนอย 1 ระดับ หรือ
ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอน  
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    (ข) กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่เปนหรือเคยเปนขาราชการฝายพลเรือนในจังหวัดหรือใน
อําเภอ  ที่องคการบริหารสวนตําบลนั้นตั้งอยู ที่มีความเชี่ยวชาญงานในหนาที่สําหรับตําแหนงที่ประเมินที่
ดํารงตําแหนงสูงกวาผูขอประเมินอยางนอย 1 ระดับ    
    (ค) ขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล หรือเคยเปนขาราชการ หรือพนักงานสวนตําบลที่
เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินอยางนอยเทากับระดับตําแหนงที่ขอประเมิน หรือผูทรงคุณวุฒิ      
เฉพาะดาน ที่มีความชํานาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถ จํานวนไมนอย
กวา  2  คน แตไมเกิน 5 คน     
    (ง) เลขานุการใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งเลขานุการ จํานวน  1  คน  
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา                                                                            
มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาเอกสารขอมูลตามที่ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร นํา
ความเห็นของคณะอนุกรรมกรรมการฯ เสนอ และไดมีการอภิปราย สอบถาม และแสดงความเห็นกันอยาง
หลากหลาย  จึงมีมติที่ประชุมฯ ดังนี้                      
    (1.) เห็นชอบให อบต. เล่ือนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน          
(นอกระดับควบ)  ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ  จํานวน 5 ราย จากทั้งหมด 15 ราย  ทั้งนี้ ไมกอน
วันที่คณะกรรมการประเมินผลงานฯ พิจารณาใหผานการประเมิน                   
     (2.) ไมเห็นชอบให อบต. เล่ือนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน           
(นอกระดับควบ)  ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ จํานวน 10 ราย จากทั้งหมด 15 ราย  ทั้งนี้ ตองให
พนักงานสวนตําบลดังกลาว ดําเนินการตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ กอน  ไดแก                
   1.นางสาวณัฐชยา    เวียงนาค  ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 สังกัด 
อบต.แมคํามี อ.หนองมวงไข เล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว 
    2.นางสาวลักษฤทัย    โชติมูล  ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 สังกัด 
อบต.ตําหนักธรรม อ.หนองมวงไข  เ ล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาที่ วิเคราะหนโยบาย            
และแผน 6ว    
    3.นายยุทธนา    กรรณิกา  ตําแหนง นายชางโยธา 4 สังกัด อบต.เดนชัย อ.เดนชัย        
เล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นายชางโยธา 5 
    4.นายสายันต   หลงเวช  ตําแหนง นายชางโยธา 4 สังกัด อบต.บานกลาง อ.สอง        
เล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นายชางโยธา 5   
    5.นางรสสุคน    คนธรรพ ตําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บรายได 3 สังกัด อบต.แมยางฮอ         
อ.รองกวาง เล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บรายได 3  
    6.นางจันทรเพ็ญ    จํารัสศรี ตําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บรายได 3 สังกัด อบต.หัวทุง อ.ลอง 
เล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บรายได 3    
    7.นางวิลาวัลย     มูลเกษ  ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 4 สังกัด อบต.        
เหมืองหมอ อ.เมืองแพร เล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 4 
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    8.นางอัญยา   บัวลอย  ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5 สังกัด อบต.      
สะเอียบ อ.สอง  เล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นักบริหารงานการคลัง 6   
    9.นางอรวรรณ    มงคลกาวิน  ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5 สังกัด 
อบต.ปากกาง อ.ลอง เล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นักบริหารงานการคลัง 6           
    10.นางกัณทิชา    ทรวงแกว ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 5 สังกัด อบต.บานหนุน อ.สอง 
เล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 6ว                      
   สวนกรณี อบต. ไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ไมเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่ ก.อบต. และ ก.อบต.จังหวัดแพร กําหนด จํานวน 2 แหง (ลําดับที่ 4 รายนายสายัณห และที่ 9 รายนาง
อรวรรณฯ) ทั้งนี้ ตองให อบต. ทั้ง 2 แหง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ใหถูกตองตามหลักเกณฑที่
กําหนด และใหคณะกรรมการฯ ที่แตงตั้งดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามหลักเกณฑที่กําหนด แลวให 
อบต.เสนอเร่ืองให ก.อบต.จังหวัดแพร เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป             

(กรณีไมเห็นชอบรายละเอียดตามเอกสารแนบทายสรุปมติท่ีประชุมฯ) 

  5.11 เร่ือง ขอรับความเห็นชอบผลการประเมินการปรับขนาดของ
องคการบริหารสวนตําบล      
    เร่ืองเดิม 
    (1.) องคการบริหารสวนตําบลพื้นที่จังหวัดแพร  รายงานความประสงคในการขอปรับ
ขนาดองคการบริหารสวนตําบล  รวมจํานวน 1 แหง  ไดแก                         
      -อบต.บานกลาง อ.สอง  ขอปรับขนาดจาก อบต. ขนาดเล็ก เปน อบต.  -      
ขนาดกลาง                              
  (2.) ก.อบต.จังหวัดแพร  ไดออกประกาศ จํานวน 1 ฉบับ ไดแก               
      -เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับขนาดองคการบริหารสวนตําบล-      
บานกลาง อําเภอสอง จังหวัดแพร  ลว. 6 ส.ค. 2553                     
   ขอเท็จจริง 
    คณะกรรมการประเมินการปรับขนาดองคการบริหารสวนตําบลวังหลวง ไดมีการประชุม
พิจารณาและประเมินการปรับขนาดขององคการบริหารสวนตําบลบานกลาง คร้ังที่ 1/2553 เม่ือวันที่ 23 
ส.ค. 2553 และคร้ังที่ 2/2553 เม่ือวันที่ 15 กันยายน 2553                     
   โดยคณะกรรมการประเมินการปรับขนาดฯ  ไดสรุปรายงานผลการประเมินการปรับขนาด
ขององคการบริหารสวนตําบลวังหลวง  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบานกลาง ผานเกณฑการประเมิน                
การปรับขนาดองคการบริหารสวนตําบลจากขนาดเล็ก  เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง        
เพื่อให ก.อบต.จังหวัด พิจารณา ใหความเห็นชอบ ดังนี้         
   -ตัวชี้วัดที่ 1  ตองผานเกณฑรายไดของ อบต.ไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ผานมา  
มีรายได 7,090,825.34 บาท  (ผานเกณฑ)  
   -ตัวชี้วัดที่ 2   ตองผานเกณฑตัวชี้วัด (ก) – (ง) มีคะแนนรวมทั้งหมด 1,000 คะแนน  ดังนี้ 



 

Khanchit/ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร 9/2553 

25 

  

      (ก) เกณฑชี้ วัดดานคาใชจายบุคลากรของ อบต. ไดคะแนน  150  คะแนน        
จากคะแนนเต็ม  150 คะแนน          
                                     (ข) เกณฑ.(ข) เกณฑชี้วัดดานเศรษฐกิจและสังคม  ไดคะแนน  103  คะแนน     
จากคะแนนเต็ม  250  คะแนน          
     (ค) เกณฑชี้วัดดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได คะแน น  225   คะแน น    
จากคะแนนเต็ม  300  คะแนน          
      (ง) เกณฑชี้วัดดานธรรมาภิบาล  ไดคะแนน  220  คะแนน  จากคะแนนเต็ม     
300  คะแนน    
    รวมคะแนนตัวช้ีวัดท่ี 2 ไดคะแนน 698 คะแนน  จากท้ังหมด 1,000 คะแนน (ผานเกณฑ) 

 (รายละเอียดตามเอกสารสรุปคะแนนการประเมินแนบทายระเบียบวาระ)  
   ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ 
     -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร  เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปรับระดับตําแหนงปลัด
องคการบริหารสวนตําบลเปนระดับ 7 หรือระดับ 8 กรณีการปรับขนาดขององคการบริหารสวนตําบล ลว. 
15 ส.ค. 2550  ขอ 2                        
   -ประกาศ ก.อบต. เ ร่ือง การกําหนดหลักเกณฑการปรับขนาดขององคการบริหาร         
สวนตําบล ลว. 12 ก.ย.2546 ขอ (1) และ (2)                      
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ                         
มติท่ีประชุมฯ ที่ประชุมฯ  มีมติเห็นชอบให อบต.บานกลาง อ.สอง ผานการประเมินการปรับขนาด         
จาก อบต. ขนาดเล็ก เปน อบต. ขนาดกลาง ตามที่คณะกรรมการประเมินการปรับขนาดของ อบต.        
บานกลาง ไดรายงานผลการประเมินฯ  ทั้งนี้  การปรับขนาดจาก อบต. ขนาดเล็ก เปน อบต. ขนาดกลาง   
มีผลไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัดแพร มีมติเห็นชอบ (22 ก.ย. 2553)                                 

   5.12 เร่ือง ขอรับความเห็นชอบแตงต้ังพนักงานสวนตําบลตําแหนง
บริหารใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน จากบัญชีผูผานการคัดเลือก   
  องคการบริหารสวนตําบลเสนอขอแตงตั้งผูผานการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ในระดับที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล จากบัญชีผูผานการคัดเลือกฯ    
ตามประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหาร
ขององคการบริหารสวนตําบลแตละแหงที่เสนอ  จํานวน 5 ตําแหนง รวม 22 ราย  ดังนี้     
  1.) แตงตั้งใหดํารงตําแหนง  ปลัด อบต. 7 (นักบริหารงาน อบต.7)  จํานวน  4 ราย   
ไดแก 
   1.1 อบต.นาพูน  อ.วังชิ้น   ขอรับความเห็นชอบแตงตั้งนายประทีป  กาศโอศถ 
ตําแหนง ปลัด อบต. 6 (นักบริหารงาน อบต. 6) อัตราเงินเดือน  26,180 บาท ใหดํารงตําแหนง ปลัด อบต.7 
(นักบริหารงาน อบต. 7) อัตราเงินเดือน 27,720 บาท  ซึ่งเปนผูผานการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการ
คัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหาร
สวนตําบลนาพูน เร่ือง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่
สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารของ อบต.นาพูน ลว. 13 ก.ย. 2553     
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   1.2 อบต.น้ํารัด  อ.หนองหมวงไข ขอรับความเห็นชอบแตงตั้งนางแสงจันทร  ปาน
แกว   ตําแหนง ปลัด อบต. 6 (นักบริหารงาน อบต. 6) อัตราเงินเดือน  16,480 บาท ใหดํารงตําแหนง ปลัด 
อบต.7 (นักบริหารงาน อบต. 7) อัตราเงินเดือน 16,720 บาท  ซึ่งเปนผูผานการคัดเลือกตามประกาศ
คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน สําหรับตําแหนงผูบริหารของ
องคการบริหารสวนตําบลน้ํารัด เร่ือง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารของ อบต.น้ํารัด ลว. 13 ก.ย. 2553  
   1.3. อบต.แมยางตาล  อ.รองกวาง ขอรับความเห็นชอบแตงตั้งนางพัลลภา  ปรีชา   
ตําแหนง ปลัด อบต. 6 (นักบริหารงาน อบต. 6) อัตราเงินเดือน  16,840 บาท ใหดํารงตําแหนง ปลัด อบต.7 
(นักบริหารงาน อบต. 7) อัตราเงินเดือน 17,150 บาท  ซึ่งเปนผูผานการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการ
คัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหาร
สวนตําบลแมยางตาล เร่ือง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ระดับที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารของ อบต.แมยางตาล  ลว. 13 ก.ย. 2553  
   1.4. อบต.วังธง  อ.เมือง ขอรับความเห็นชอบแตงตั้งนางอุสา  ใจเฉลียว   ตําแหนง 
ปลัด อบต. 6 (นักบริหารงาน อบต. 6) อัตราเงินเดือน  17,200 บาท ใหดํารงตําแหนง ปลัด อบต.7          
(นักบริหารงาน อบต. 7) อัตราเงินเดือน 17,590 บาท  ซึ่งเปนผูผานการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการ
คัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหาร
สวนตําบลวังธง เร่ือง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่
สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารของ อบต.วังธง  ลว. 13 ก.ย. 2553        

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 
  2.) แตงตั้งใหดํารงตําแหนง รองปลัด อบต. 7 (นักบริหารงาน อบต. 7)  จํานวน         
1 ราย  ไดแก 
   -อบต.เ วียงทอง  อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบแตงตั้งนายนิติ   คําเ ขียว   
ตําแหนง รองปลัด อบต. 6 (นักบริหารงาน อบต. 6) อัตราเงินเดือน  27,500 บาท ใหดํารงตําแหนง รองปลัด 
อบต.7 (นักบริหารงาน อบต. 7) อัตราเงินเดือน 29,320 บาท  ซึ่งเปนผูผานการคัดเลือกตามประกาศ
คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน สําหรับตําแหนงผูบริหารของ
องคการบริหารสวนตําบลเวียงทอง เร่ือง ผลการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ระดับที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารของ อบต.เวียงทอง  ลว. 13 ก.ย. 2553   

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 
    3.) แตงตั้งใหดํารงตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 7 (นักบริหารงานท่ัวไป  
7)  จํานวน 3 ราย  ไดแก  
   3.1 อบต.เ วียงทอง  อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบแตงตั้งนายชัยยงสิษฐ          
เดชธรรม   ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 6 (นักบริหารงานทั่วไป 6)  อัตราเงินเดือน  27,500 บาท 
ใหดํารงตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.7 (นักบริหารงานทั่วไป 7) อัตราเงินเดือน 29,320 บาท           
ซึ่งเปนผูผานการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับ
ที่สูงข้ึน สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเวียงทอง เร่ือง ผลการคัดเลือกพนักงาน         
สวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารของ อบต.เวียงทอง  ลว. 13 
ก.ย. 2553          
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3.2 อบต.น้ําชํา  อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบแตงตั้งนายอเนก  สบายสุข   
ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 6 (นักบริหารงานทั่วไป 6) อัตราเงินเดือน  18,640 บาท ใหดํารง
ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.7 (นักบริหารงานทั่วไป 7) อัตราเงินเดือน 19,350 บาท  ซึ่งเปนผูผาน          
การคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน 
สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลน้ําชํา เร่ือง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงาน       
สวนตําบล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารของ อบต .น้ําชํา              
ลว. 13 ก.ย. 2553    
      3.3 อบต.รองฟอง อ.เมืองแพร  ขอรับความเห็นชอบแตงตั้งนายเวหา   คําเหมือง 
ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 6 (นักบริหารงานทั่วไป 6) อัตราเงินเดือน  20,990บาท ใหดํารง
ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.7 (นักบริหารงานทั่วไป 7) อัตราเงินเดือน 21,980 บาท  ซึ่งเปนผูผาน          
การคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน 
สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลรองฟอง เร่ือง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงาน       
สวนตําบล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารของ อบต.รองฟอง              
ลว. 13 ก.ย. 2553    

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 
    4.) แตงตั้งใหดํารงตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง7(นักบริหารงานการคลัง 7)
จํานวน 7 ราย  ไดแก 
   4.1 อบต.ตาผามอก  อ.ลอง ขอรับความเห็นชอบแตงตั้งนายจรูญพันธ  ศุขะพันธุ   
ตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง 6 (นักบริหารงานการคลัง 6) อัตราเงินเดือน  15,410 บาท ใหดํารงตําแหนง 
หัวหนาสวนการคลัง 7 (นักบริหารงานการคลัง 7) อัตราเงินเดือน 15,410 บาท  ซึ่งเปนผูผานการคัดเลือก
ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน สําหรับตําแหนง
ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลตาผามอก เร่ือง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารของ อบต.ตาผามอก  ลว. 13 ก.ย. 2553  

4.2 อบต.น้ําเลา  อ.รองกวาง ขอรับความเห็นชอบแตงตั้ง นางกรรณิกา  สุขทรัพย    
ตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง 6 (นักบริหารงานการคลัง 6) อัตราเงินเดือน  15,410 บาท ใหดํารงตําแหนง 
หัวหนาสวนการคลัง 7 (นักบริหารงานการคลัง 7) อัตราเงินเดือน 15,410 บาท  ซึ่งเปนผูผานการคัดเลือก
ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน สําหรับตําแหนง
ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเลา เร่ือง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารของ อบต.น้ําเลา  ลว. 13 ก.ย. 2553  

4.3 อบต.บานหนุน  อ.สอง ขอรับความเห็นชอบแตงตั้ง นางอารีรัก  วังสิงห    
ตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง 6 (นักบริหารงานการคลัง 6) อัตราเงินเดือน  15,780 บาท ใหดํารงตําแหนง 
หัวหนาสวนการคลัง 7 (นักบริหารงานการคลัง 7) อัตราเงินเดือน 15,840 บาท  ซึ่งเปนผูผานการคัดเลือก
ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน สําหรับตําแหนง
ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลบานหนุน เร่ือง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสวนตําบล           
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารของ อบต.บานหนุน  ลว. 13 ก.ย. 2553  
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4.4 อบต.บานเหลา อ.สูงเมน  ขอรับความเห็นชอบแตงตั้งนางอนงค  ขันคํานันตะ    
ตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง 6 (นักบริหารงานการคลัง 6) อัตราเงินเดือน  15,780 บาท ใหดํารงตําแหนง 
หัวหนาสวนการคลัง 7 (นักบริหารงานการคลัง 7) อัตราเงินเดือน 15,840 บาท  ซึ่งเปนผูผานการคัดเลือก
ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน สําหรับตําแหนง
ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา เร่ือง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารของ อบต.บานเหลา  ลว. 13 ก.ย. 2553 

4.5 อบต.แมยางตาล  อ.รองกวาง   ขอรับความเห็นชอบแตงตั้ง นางวรัญญา   
แกวเสมอตา   ตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง 6 (นักบริหารงานการคลัง 6) อัตราเงินเดือน  18,280 บาท ให
ดํารงตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง 7 (นักบริหารงานการคลัง 7) อัตราเงินเดือน 18,910 บาท  ซึ่งเปนผูผาน
การคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน 
สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล เร่ือง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงาน
สวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารของ อบต.แมยางตาล ลว. 
13 ก.ย. 2553 
     4.6 อบต.แมยางรอง  อ.รองกวาง ขอรับความเห็นชอบแตงตั้ง นางสาวจีรวรรณ   
มังกิตะ   ตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง 6 (นักบริหารงานการคลัง 6) อัตราเงินเดือน  15,780 บาท ใหดํารง
ตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง 7 (นักบริหารงานการคลัง 7) อัตราเงินเดือน 15,840 บาท  ซึ่งเปนผูผานการ
คัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน สําหรับ
ตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแมยางรอง  เร่ือง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสวน
ตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารของ อบต.แมยางรอง  ลว. 13 
ก.ย. 2553   

4.7 อบต.หวยมา  อ.เมืองแพร ขอรับความเห็นชอบแตงตั้ง นางชลธร  กาจารี    
ตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง 6 (นักบริหารงานการคลัง 6) อัตราเงินเดือน  15,410บาท ใหดํารงตําแหนง 
หัวหนาสวนการคลัง 7 (นักบริหารงานการคลัง 7) อัตราเงินเดือน 15,410 บาท  ซึ่งเปนผูผานการคัดเลือก
ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน สําหรับตําแหนง
ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหวยมา  เร่ือง ประกาศผลการคัดเลือกพนกังานสวนตําบลเพื่อแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารของ อบต.หวยมา ลว. 13 ก.ย. 2553  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 
5.) แตงตั้งใหดํารงตําแหนง หัวหนาสวนโยธา 7(นักบริหารงานชาง 7) จํานวน        

7 ราย  ไดแก 
 5.1 อบต.ดอนมูล  อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบแตงตั้งนายชัยภูมิ  แสงสรอย   

ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา 6 (นักบริหารงานชาง 6) อัตราเงินเดือน  15,780 บาท ใหดํารงตําแหนง หัวหนา
สวนโยธา 7 (นักบริหารงานชาง 7) อัตราเงินเดือน 15,840 บาท  ซึ่งเปนผูผานการคัดเลือกตามประกาศ
คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน สําหรับตําแหนงผูบริหารของ
องคการบริหารสวนตําบลดอนมูล เร่ือง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารของ อบต.ดอนมูล  ลว. 13 ก.ย. 2553  
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5.2 อบต.ตาผามอก  อ.ลอง ขอรับความเห็นชอบแตงตั้งนายบุญโชด  ดวงจันทร   
ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา 6 (นักบริหารงานชาง 6) อัตราเงินเดือน  15,410 บาท ใหดํารงตําแหนง หัวหนา
สวนโยธา 7 (นักบริหารงานชาง 7) อัตราเงินเดือน 15,410 บาท  ซึ่งเปนผูผานการคัดเลือกตามประกาศ
คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน สําหรับตําแหนงผูบริหารของ
องคการบริหารสวนตําบลตาผามอก เร่ือง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารของ อบต.ตาผามอก ลว. 13 ก.ย. 2553 

5.3 อบต.น้ําเลา อ.รองกวาง ขอรับความเห็นชอบแตงตั้ง วาที่  ร .ต.สมชาย       
แดนเหมือง   ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา 6 (นักบริหารงานชาง 6) อัตราเงินเดือน  15,410 บาท ใหดํารง
ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา 7 (นักบริหารงานชาง 7) อัตราเงินเดือน 15,410 บาท  ซึ่งเปนผูผานการคัดเลือก
ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน สําหรับตําแหนง
ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเลา เร่ือง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารของ อบต.น้ําเลา ลว. 13 ก.ย. 2553 
      5.4 อบต.บานหนุน  อ.สอง ขอรับความเห็นชอบแตงตั้ง นายสกฤษฎ  เพชรหาญ   
ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา 6 (นักบริหารงานชาง 6) อัตราเงินเดือน  15,410 บาท ใหดํารงตําแหนง หัวหนา
สวนโยธา 7 (นักบริหารงานชาง 7) อัตราเงินเดือน 15,410 บาท  ซึ่งเปนผูผานการคัดเลือกตามประกาศ
คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน สําหรับตําแหนงผูบริหารของ
องคการบริหารสวนตําบลบานหนุนเร่ือง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารของ อบต.บานหนุน ลว. 13 ก.ย. 2553  

5.5 อบต.รองกาศ  อ.สูงเมน  ขอรับความเห็นชอบแตงตั้ง นางชนิดา  อุดคํามี   
ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา 6 (นักบริหารงานชาง 6) อัตราเงินเดือน  15,410 บาท ใหดํารงตําแหนง หัวหนา
สวนโยธา 7 (นักบริหารงานชาง 7) อัตราเงินเดือน 15,410 บาท  ซึ่งเปนผูผานการคัดเลือกตามประกาศ
คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน สําหรับตําแหนงผูบริหารของ
องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ  เร่ือง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารของ อบต.รองกาศ ลว. 13 ก.ย. 2553 

5.6 อบต.แมยางฮอ อ.รองกวาง  ขอรับความเห็นชอบแตงตั้ง นายพงษสวัสดิ์  
ทิพยวัน   ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา 6 (นักบริหารงานชาง 6) อัตราเงินเดือน  15,410 บาท ใหดํารง
ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา 7 (นักบริหารงานชาง 7) อัตราเงินเดือน 15,410 บาท  ซึ่งเปนผูผานการคัดเลือก
ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน สําหรับตําแหนง
ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแมยางฮอ  เร่ือง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารของ อบต.แมยางฮอ  ลว. 13 ก.ย. 2553 

5.7 อบต.หวยมา อ.เมืองแพร  ขอรับความเห็นชอบแตงตั้ง นายชัยณรงค  ลือโฮง 
ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา 6 (นักบริหารงานชาง 6) อัตราเงินเดือน  15,410 บาท           ใหดํารงตําแหนง 
หัวหนาสวนโยธา 7 (นักบริหารงานชาง 7) อัตราเงินเดือน 15,410 บาท  ซึ่งเปนผูผานการคัดเลือกตาม
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน สําหรับตําแหนง
ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหวยมา  เร่ือง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารของ อบต.หวยมา  ลว. 13 ก.ย. 2553   

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 
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              ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร ไดตรวจสอบเอกสารการดําเนินการคัดเลือกและ
คุณสมบัติพนักงานสวนตําบลทุกราย ปรากฏวาองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเร่ืองดังกลาวเปนไป
ตามประกาศหลักเกณฑ และขอกฎหมายที่กําหนด                
   ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ 
   -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกพนักงานสวนตําบล
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึน ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2548  ขอ 4, 8 และ ขอ 9      
   -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล ลว. 24 ต.ค. 2545  ขอ 195                                                  
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ                                                
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให อบต. แตงตั้งผูผานการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงในระดับ       
ที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารของ อบต. จํานวน 5 ตําแหนง รวม 22 ราย  ทั้งนี้ การแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน มีผลไมกอนวันที่ผานการคัดเลือกตามประกาศขององคการบริหารสวนตําบลตน
สังกัดที่นําเสนอ                                                                     
   5.13 เร่ือง ขอใหพิจารณายายปลัดองคการบริหารสวนตําบลไผโทนออก
นอกพื้นท่ี                                                                            
    ขอเท็จจริง 
  อบต.ไผโทน อ.รองกวาง สงหนังสือ ดวนที่สุด ที่ พร 74901 / 334 ลว. 17 ก.ย. 2553        
สรุปความสําคัญไดวา                               
     ขาฯ นายสมควร   ซุนตระกูล ตําแหนง นายก อบต.ไผโทน  อ.รองกวาง จ.แพร  มีความ
ประสงคที่จะให ก.อบต.จังหวัดแพร พิจารณายาย นายสมสิทธิ์   จาคํามา ตําแหนง ปลัด อบต.ไผโทน       
ออกนอกพื้นที่ เนื่องจากมีพฤติกรรมดังตอไปนี้     
    1.ปฏิบัติหนาที่ราชการในองคการบริหารสวนตําบลแลว กอใหเกิดความขัดแยงในการ
บริหารงานกับฝายบริหาร ไมสนองตอบนโยบายของผูบริหาร และไมสามารถทํางานรวมกับฝายบริหารได 
    2.สรางความแตกแยกในหมูพนักงานองคการบริหารสวนตําบลไผโทน 
    3.ไมกระทําตัวเปนกลางทางการเมือง ในการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลไผโทน เม่ือวันที่ 6 กันยายน 2552 
    ดังนั้น เพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และการบริหารกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลไผโทน รวมทั้งไมใหสงผลกระทบตอการพัฒนาในตําบลไผโทน ขาฯ จึงขอให ก.
อบต.จังหวัดแพร พิจารณาใหพนักงานสวนตําบลรายดังกลาว ยายออกนอกพื้นที่ตอไป 

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 

    ขอกฎหมายและประกาศหลักเกณฑ 
   -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล ลว. 24 ต.ค. 2545  ขอ 176     
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   -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษ       
ทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข  ลว. 28 ธ.ค. 2544  หมวด 2 ขอ 23 
  -พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม มาตรา 90 
   -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง 
การยาย การโอน การรับโอน การเล่ือนระดับ และการเล่ือนข้ันเงินเดือน (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12)          
พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 7 พ.ค. 2553 ขอ 30                 
   ขอพิจารณาและขอเสนอ 
    เพื่อใหการดําเนินการในเร่ืองดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย ตามนัยประกาศ ก.อบต.
จังหวัดแพร เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน             
การเล่ือนระดับ และการเล่ือนข้ันเงินเดือน (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 7 พ.ค. 2553           
เห็นควรแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแกไขปญหาในการโอนยาย ประกอบดวย     
      (1) รองผูวาราชการจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย  ประธานอนุกรรมการ 
     (2) ผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล     
           (ก.อบต.จังหวัด)  จํานวน  3  คน    อนุกรรมการ  
     (3) ผูแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล ในคณะกรรมการ 
          พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  จํานวน 3 คน  อนุกรรมการ 
   (4) ผูแทนพนักงานสวนตําบล ในคณะกรรมการพนักงาน  
          สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) จํานวน 3 คน   อนุกรรมการ 
     (5) ทองถิ่นจังหวัดแพร     อนุกรรมการและเลขานุการ  
      (6) ผูชวยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร              ผูชวยเลขานุการ  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา                                                                                                                                        
มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาเอกสารขอมูลเร่ืองดังกลาว และไดอภิปราย แสดงความเห็น
เกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวกันอยางหลากหลาย โดยที่ประชุมเห็นวา เร่ืองดังกลาวสามารถที่จะประสานงาน
ระหวางพนักงานสวนตําบลเพื่อโอนสับเปล่ียนปลัด อบต. ระหวางตนสังกัดอ่ืนได และที่ประชุมฯ มีมติเปน
เอกฉันท ดังนี้   
    1.ไมเห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแกไขปญหาในการโอนยาย ตามที่ฝาย
เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร เสนอ 
    2.มอบใหฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร แจงประสานผูที่เกี่ยวของเพื่อโอนสับเปล่ียน        
ปลัด อบต. แหงอ่ืน กับปลัด อบต.ไผโทน แลวใหนําเร่ืองดังกลาวเสนอใหที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร 
พิจารณาตอไป  
ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอื่นๆ (ไมมี)        

********************************************************************************** 
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1 
บัญชีรายช่ือ อบต. เสนอขอรับความเห็นชอบเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบล 
ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้นสําหรับตําแหนงท่ีกําหนดเปนตําแหนงระดับควบ 

(กรณีไดดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน ไมเปนไปตามวิธีการและแบบประเมินตามประกาศหลักเกณฑทีก่ําหนด)   
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร (ก.อบต.จังหวัดแพร) ในการประชุมคร้ังที่ 9/2553 วันที่ 22 กันยายน 2553 

 
 

ที ่
 

รายช่ือ อปท. 
 

เลขที่หนังสือ  
หมายเหตุ 

กรณีไดดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
วิธีการและแบบประเมินตามประกาศหลักเกณฑท่ีกําหนด หรือจัดสงเอกสารขอมูล 

ไมชัดเจนครบถวน 
1 อบต.ตาผามอก อ.ลอง ที่ พร 72801/ 174  ลว. 2 ก.ย. 2553  

    กรณีรายนางทะนงศักด์ิ  บัวเทพ เล่ือนใหดํารง
ตําแหนง เจาหนาที่บันทึกขอมูล 2 

     
  -ไมสามารถตรวจสอบคุณสมบัติได เนือ่งจากสงเอกสารไมครบถวน เชน สําเนาทะเบียน
ประวัติไมครบทุกหนา (เร่ิมต้ังแตบรรจุแตงต้ัง)  เปนตน      
   -แบบประเมินไมเรียบรอยถูกตอง เชน แบบประเมินไมมีเลขหนา เปนตน         

2 
 

อบต. ตําหนักธรรม อ .หนอง       
มวงไข 

ที่ พร 72901/ 391  ลว. 1 ก.ย. 2553 
    กรณีรายนางเดือนเพ็ญ    จันกัน  เล่ือนใหดํารง
ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได 3  

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

3 อบต.แมเก๋ิง อ.วังช้ิน    ที่ พร 77801/ 678  ลว. 1 ก.ย. 2553 
    กรณีรายนางสาวอุทัยวรรณ    ปอเปง เล่ือนให
ดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 4  

 
      -การจัดทําหรือกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถฯ และการ
กําหนดงานที่จะประเมิน  ตามแบบประเมินตอนที่ 2-3 ปรากฏวาผูมีหนาที่จัดทําหรือ
กําหนด มิไดแจงใหผูรับการประเมินไดทราบลวงหนากอนการประเมินแตอยางใด   
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4 อบต.สรอย อ.วังช้ิน   ที่ พร 76301/ 474  ลว. 8 ก.ย. 2553 

    กรณีรายนางสาวอังคณา   เขตแดน เล่ือนให
ดํารงตําแหนง เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3  

 
     -ผูมีหนาที่จัดทําหรือกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถที่
ตองการของตําแหนงที่จะประเมิน ตามแบบประเมินตอนที่ 2 (หลักเกณฑกําหนดใหเปน
ผูบังคับบัญชาอยางนอย 2 ระดับ) ไมไดเปนผูจัดทํา ตามแนวทาง/วิธีการที่กําหนด          
แตปรากฏวาผูที่ถูกประเมินหรือผูอื่นเปนผูจัดทํา     
      -การจัดทําหรือกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถฯ และการ
กําหนดงานที่จะประเมิน  ตามแบบประเมินตอนที่ 2-3 ปรากฏวาผูมีหนาที่จัดทําหรือ
กําหนด มิไดแจงใหผูรับการประเมินไดทราบลวงหนากอนการประเมินแตอยางใด      

5 อบต.เหมืองหมอ อ.เมืองแพร ที่ พร 74201/ 573 ลว. 6 ก.ย. 2553 
    กรณีรายนายธีรศักด์ิ  ใยดี เล่ือนใหดํารงตําแหนง 
นักวิชาการศึกษา 4   

 
     -การประเมินคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 ของตําแหนงระดับควบ ไมเปนไปตามระยะเวลา            
หรือตามวิธีการประเมินที่กําหนด     
    -การจัดทําหรือกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถฯ และการ
กําหนดงานที่จะประเมิน  ตามแบบประเมินตอนที่ 2-3 ปรากฏวาผูมีหนาที่จัดทําหรือ
กําหนด มิไดแจงใหผูรับการประเมินไดทราบลวงหนากอนการประเมินแตอยางใด      
    -แบบประเมินไมเรียบรอยถูกตอง เชน แบบประเมินไมมีเลขหนา เปนตน 

 
หมายเหต ุ ที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร ในการประชุมคร้ังที่ 9/2553ฯ ไดพิจารณาเร่ืองดังกลาว และไดอภิปราย สอบถาม และแสดงความเห็นกันอยางหลากหลาย และมีมติที่ประชุมฯ ดังนี้ 
   1.เห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบลเล่ือนและแตงต้ังพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น (ในระดับควบ) ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบและ
กล่ันกรองฯ เสนอ จํานวน 10 ตําแหนง รวมทั้งหมด 14 ราย  ทั้งนี้ การเล่ือนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น มีผลไมกอนวันที่ผูบังคับบัญชาช้ันตนพิจารณาใหผานการประเมิน       
    2.เห็นชอบดําเนินการตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกล่ันกรองฯ เสนอ ดังนี้        
     2.1 เห็นชอบให อบต. จํานวน 5 แหง ไดพิจารณา ตรวจสอบการดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามวิธีการและแบบประเมินตามประกาศ
หลักเกณฑที่กําหนดหรือตรวจสอบเอกสารขอมูลที่เสนอให ก.อบต.จังหวัดแพร ใหเรียบรอยถูกตอง  แลวเสนอเร่ืองให ก.อบต.จังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบในการประชุมคร้ังตอไป                   
      2.2 เห็นชอบให อบต. แจงกําชับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลตามคําส่ังมอบหมายงานของ อบต. และปลัด อบต. ไดตรวจสอบ กล่ันกรอง การดําเนินการเร่ือง
ดังกลาว ใหเปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย รวมทั้งความสมบูรณ ครบถวน ของเอกสารขอมูล กอนที่เสนอเร่ืองให ก.อบต.จังหวัดแพร เพื่อพิจารณา         
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      2.3 เห็นชอบให อบต. ไดจัดประชุมช้ีแจงพนักงานสวนตําบล เพื่อทําความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน ในสวนของอํานาจ
หนาที่ของผูที่เก่ียวของ  ไดแก 1.) ผูมีหนาที่กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและงาน ของตําแหนงที่จะมีการประเมิน   2.) ผูถูกประเมิน  3.) ผูมีอํานาจหนาที่ประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน  4.) ผูรับผิดชอบ
งานบริหารงานบคุคลซ่ึงจะตองดําเนินการตรวจสอบ กล่ันกรอง ตามวิธีการและหลักเกณฑที่กําหนด  ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการคัดเลือกดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อไมให
พนักงานที่จะไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น เสียสิทธิในการเล่ือนระดับ                
 



หนาท่ี 1 จาก 3
         แนบทายสรุปมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร คร้ังท่ี 9/2553 ระเบียบวาระท่ี 5.8

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)

1 อบต.วังธง อ.เมืองแพร 25.56 30.08 27.93 11/5  -เห็นชอบ
 -สํานักงานปลัด อบต.  -ปรับปรุง ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 6 (นักบริหารงานท่ัวไป 6) 

เปนตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 7 (นักบริหารงานท่ัวไป 7) 
จํานวน 1 อัตรา ในปงบฯ 2553

2 อบต.บานปง อ.สูงเมน 31.05 29.02 13/7  -เห็นชอบ
 -สวนโยธา  -ปรับปรุง ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา 6 (นักบริหารงานชาง 6) 

เปนตําแหนง หัวหนาสวนโยธา 7 (นักบริหารงานชาง 7)
จํานวน 1 อัตรา ในปงบฯ 2553

3 อบต.ทุงนาว อ.สอง 26.99 30.54 28.76 12/5  -เห็นชอบ
 -สวนการคลัง  -ปรับปรุง ตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง 6 (นักบริหารงานการคลัง 6) 

เปนตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง 7 (นักบริหารงานการคลัง 7) 
จํานวน 1 อัตรา ในปงบฯ 2553

 -สวนโยธา  -ปรับปรุง ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา 6 (นักบริหารงานชาง 6) 
เปนตําแหนง หัวหนาสวนโยธา 7 (นักบริหารงานชาง 7)
จํานวน 1 อัตรา ในปงบฯ 2553

4 อบต.สูงเมน อ.สูงเมน 25.38 25.80 24.27 12/2  -เห็นชอบ
 -สวนการคลัง  -ปรับปรุง ตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง 6 (นักบริหารงานการคลัง 6) 

เปนตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง 7 (นักบริหารงานการคลัง 7) 
จํานวน 1 อัตรา ในปงบฯ 2553

 -สวนโยธา  -ปรับปรุง ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา 6 (นักบริหารงานชาง 6) 
เปนตําแหนง หัวหนาสวนโยธา 7 (นักบริหารงานชาง 7)
จํานวน 1 อัตรา ในปงบฯ 2553
 

บัญชีรายละเอียดการพิจารณาและตรวจสอบการปรับปรุง/เปลี่ยน แผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2552-2554) ของ อบต.
ในการประชุมของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร (ก.อบต.จังหวัดแพร) คร้ังท่ี 9/2553 วันท่ี 22 กันยายน 2553

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



หนาท่ี 2 จาก 3
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.  (%)

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



หนาท่ี 3 จาก 3
         แนบทายสรุปมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร คร้ังท่ี 9/2553 ระเบียบวาระท่ี 5.9

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.ปาสัก อ.วังชิ้น 13.04 18.12 16.93 16.36 18/2  -เห็นชอบ
 -สํานักงานปลัด อบต.  -ปรับปรุงตําแหนง คนงานท่ัวไป ปฏิบัติหนาท่ีแมบาน (จางท่ัวไป) รายนางสุนันทา   ถุงคํา

เปนตําแหนง แมบาน (จางภารกิจ กลุมผูมีทักษะ)
จํานวน 1 อัตรา 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 9/2553 วันท่ี 22 กันยายน 2553

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



หนาท่ี 1 จาก 6

ชื่อ - สกุล อัตราเงินเดือน ระยะเวลา การแตงต้ังคณะกรรมการ ความหมาะสม การบันทึก
ท่ี ตําแหนง / สังกัด วุฒิการศึกษา  (บาท) ครองตําแหนง ประเมินผลงาน/ขั้นตอน/ ของผลงาน ทะเบียนประวัติ มติ ก.อบต.จังหวัดแพร

และสาขาวิชา (ป) วันท่ีผานการประเมิน
1 นางสาวณัฐชยา    เวียงนาค รป.บ. √ √ √ ไมเหมาะสม √  -เห็นควรใหแกไข ปรับปรุง  เพิ่มเติม เอกสารผลงาน

จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 5 ท่ี 1-3  ในประเด็นหัวขอท่ี 4 ความรูความสามารถ
อบต.แมคํามี อ.หนองมวงไข หรือความชํานาญพิเศษท่ีตองใชในการปฏิบัติงาน 

จ.แพร โดยใหเขียนในลักษณะท่ีใชประสบการณ และเขียน
 ผลงานใหเชื่อนโยงกับเอกสารประกอบผลงานวา อยู

หนาท่ีเทาใด (เอกสารผลงานควรมีเลขหนาทุกหนา)
2 นางสาวลักษฤทัย   โชติมูล ประกาศนียบัตรบัณฑิต √ √ √ ไมเหมาะสม √  -เห็นควรใหแกไข ปรับปรุง  เพิ่มเติม เอกสารผลงาน

จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 5 (การจัดการและการ ท่ี 1-3  ในประเด็นหัวขอท่ี 4 ความรูความสามารถ
อบต.ตําหนักธรรม อ.หนองมวงไข ประเมินผลโครงการ) หรือความชํานาญพิเศษท่ีตองใชในการปฏิบัติงาน 

จ.แพร โดยใหเขียนในลักษณะท่ีใชประสบการณ และเขียน
 ผลงานใหเชื่อนโยงกับเอกสารประกอบผลงานวา อยู

หนาท่ีเทาใด (เอกสารผลงานควรมีเลขหนาทุกหนา)

ตําแหนงท่ีขอเลื่อนระดับ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6ว

                                                                                                                       แนบทายสรุปมติประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร คร้ังท่ี 9/2553 ระเบียบวาระท่ี 5.10 (เลื่อนนอกระดับควบไมผาน)
แบบตรวจสอบแบบประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น (นอกระดับควบ)

ในการประชุมคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร คร้ังท่ี 9/2553 วันท่ี 22 กันยายน 2553



หนาท่ี 2 จาก 6

ชื่อ - สกุล อัตราเงินเดือน ระยะเวลา การแตงต้ังคณะกรรมการ ความหมาะสม การบันทึก
ท่ี ตําแหนง / สังกัด วุฒิการศึกษา  (บาท) ครองตําแหนง ประเมินผลงาน/ขั้นตอน/ ของผลงาน ทะเบียนประวัติ มติ ก.อบต.จังหวัดแพร

และสาขาวิชา (ป) วันท่ีผานการประเมิน
1 นายยุทธนา   กรรณิกา รป.บ. √ √ √ ไมเหมาะสม √  -เห็นควรใหแกไข ปรับปรุง  เพิ่มเติม เอกสารผลงาน

นายชางโยธา 4 ท่ี 1-3  ในประเด็นหัวขอท่ี 5 ประโยชนท่ีหนวยงาน
อบต.เดนชัย  อ.เดนชัย หรือผูรับบริการไดรับเกี่ยวกับผลงานท่ีนําเสนอ 

จ.แพร ใหภาพหรือขอมูลท่ีชัดเจนเ
 (เอกสารผลงานควรมีเลขหนาทุกหนา)

2 นายสายันต   หลงเวช *แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.อบต. และ ก.อบต.จังหวัด กําหนด  -ไมเห็นชอบ
นายชางโยธา 4

อบต.บานกลาง  อ.สอง
จ.แพร

แบบตรวจสอบแบบประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น (นอกระดับควบ)
ในการประชุมคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร คร้ังท่ี 9/2553 วันท่ี 22 กันยายน 2553

ตําแหนงท่ีขอเลื่อนระดับ นางชางโยธา 5



หนาท่ี 3 จาก 6

ชื่อ - สกุล อัตราเงินเดือน ระยะเวลา การแตงต้ังคณะกรรมการ ความหมาะสม การบันทึก
ท่ี ตําแหนง / สังกัด วุฒิการศึกษา  (บาท) ครองตําแหนง ประเมินผลงาน/ขั้นตอน/ ของผลงาน ทะเบียนประวัติ มติ ก.อบต.จังหวัดแพร

และสาขาวิชา (ป) วันท่ีผานการประเมิน
1 นางสาวรสสุคน   คนธรรพ ศศ.บ. √ √ √ ไมเหมาะสม √  -เห็นควรใหแกไข ปรับปรุง  เพิ่มเติม เอกสารผลงาน

เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 3 (การจัดการท่ัวไป) ท่ี 1-2  ในประเด็นหัวขอท่ี 4 ความรูความสามารถ
อบต.แมยางฮอ อ.รองกวาง หรือความชํานาญพิเศษท่ีตองใชในการปฏิบัติงาน 

จ.แพร โดยใหเขียนในลักษณะท่ีใชประสบการณ และเขียน
ผลงานใหเชื่อนโยงกับเอกสารประกอบผลงานวา อยู
หนาท่ีเทาใด 
 -เห็นควรใหแกไข ปรับปรุง  เพิ่มเติม เอกสารผลงาน
ท่ี 3-4 ในประเด็นหัวขอท่ี 3 รายละเอียดผลงานหรือ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความรูความสามารถ 
จากประสบการณจริง โดยใหเขียนผลงานใหเชื่อม
โยงกับเอกสารประกอบผลงานวา อยูหนาท่ีเทาใด 
(เอกสารผลงานควรมีเลขหนาทุกหนา)

2 นางจันทรเพ็ญ    จํารัสศรี ปวส. √ √ √ ไมเหมาะสม √  -เห็นควรใหแกไข ปรับปรุง  เพิ่มเติม เอกสารผลงาน
เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 3 (บัญช)ี ท่ี 1-3  ในประเด็นหัวขอท่ี 3-4 รายละเอียดผลงาน/

อบต.หัวทุง อ.ลอง ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความรูความสามารถ
จ.แพร โดยใหเขียนในลักษณะท่ีใชประสบการณ และเขียน

ผลงานใหเชื่อนโยงกับเอกสารประกอบผลงานวา อยู
หนาท่ีเทาใด (เอกสารผลงานควรมีเลขหนาทุกหนา)

ในการประชุมคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร คร้ังท่ี 9/2553 วันท่ี 22 กันยายน 2553
ตําแหนงท่ีขอเลื่อนระดับ เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 4

แบบตรวจสอบแบบประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น (นอกระดับควบ)



หนาท่ี 4 จาก 6

ชื่อ - สกุล อัตราเงินเดือน ระยะเวลา การแตงต้ังคณะกรรมการ ความหมาะสม การบันทึก
ท่ี ตําแหนง / สังกัด วุฒิการศึกษา  (บาท) ครองตําแหนง ประเมินผลงาน/ขั้นตอน/ ของผลงาน ทะเบียนประวัติ มติ ก.อบต.จังหวัดแพร

และสาขาวิชา (ป) วันท่ีผานการประเมิน
 -* นางวิลาวัลย    มูลเกษ บธ.บ. √ √  เพิ่มเติมเอกสาร เหมาะสม √  -เห็นควรใหจัดสงเอกสารเพิ่มเติม ไดแก สําเนา

เจาพนักงานการเงินและบัญชี 4 (การบริหารธุรกิจ) รายงานการประชุมของคณะกรรมการประเมิน
อบต.เหมืองหมอ อ.เมืองแพร ผลงานท่ีมีระเบียบวาระ หรือเร่ือง/ประเด็น ในการ

จ.แพร พิจารณาของคณะกรรมการฯ ท่ีชัดเจน ครบถวน

ตําแหนงท่ีขอเลื่อนระดับ เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5

แบบตรวจสอบแบบประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น (นอกระดับควบ)
ในการประชุมคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร คร้ังท่ี 9/2553 วันท่ี 22 กันยายน 2553



หนาท่ี 5 จาก 6

ชื่อ - สกุล อัตราเงินเดือน ระยะเวลา การแตงต้ังคณะกรรมการ ความหมาะสม การบันทึก
ท่ี ตําแหนง / สังกัด วุฒิการศึกษา  (บาท) ครองตําแหนง ประเมินผลงาน/ขั้นตอน/ ของผลงาน ทะเบียนประวัติ มติ ก.อบต.จังหวัดแพร

และสาขาวิชา (ป) วันท่ีผานการประเมิน
1 นางอัญยา    บัวลอย บช.บ. √ √  เพิ่มเติมเอกสาร เหมาะสม √  -เห็นควรใหจัดสงเอกสารเพิ่มเติม ไดแก สําเนา

จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 5 (บัญชีบัณฑิต) รายงานการประชุมของคณะกรรมการประเมิน
อบต.สะเอียบ อ.สอง ผลงานท่ีมีระเบียบวาระ หรือเร่ือง/ประเด็น ในการ

จ.แพร พิจารณาของคณะกรรมการฯ ท่ีชัดเจน ครบถวน
2 นางอรวรรณ     มงคลกาวิน บธ.บ. ไมเพิ่มวุฒิการศึกษา -ไมเห็นชอบ

จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 5 (การบริหารธุรกิจ) ในทะเบียนประวัติ
อบต.ปากกาง อ.ลอง *แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.อบต. และ ก.อบต.จังหวัด กําหนด

จ.แพร  

 

 

แบบตรวจสอบแบบประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น (นอกระดับควบ)
ในการประชุมคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร คร้ังท่ี 9/2553 วันท่ี 22 กันยายน 2553

ตําแหนงท่ีขอเลื่อนระดับ หัวหนาสวนการคลัง 6 (นักบริหารงานการคลัง 6)



หนาท่ี 6 จาก 6

ชื่อ - สกุล อัตราเงินเดือน ระยะเวลา การแตงต้ังคณะกรรมการ ความหมาะสม การบันทึก
ท่ี ตําแหนง / สังกัด วุฒิการศึกษา  (บาท) ครองตําแหนง ประเมินผลงาน/ขั้นตอน/ ของผลงาน ทะเบียนประวัติ มติ ก.อบต.จังหวัดแพร

และสาขาวิชา (ป) วันท่ีผานการประเมิน
 - นางกัณทิชา    ทรวงแกว ศศ.บ. √ √ √ ไมเหมาะสม √  -เห็นควรใหแกไข ปรับปรุง  เพิ่มเติม เอกสารผลงาน

เจาพนักงานธุรการ 5 (การพัฒนาชุมชน) ท่ี 1-3  ในทุกประเด็นหัวขอ โดยใชหรือเสนอผลงาน
อบต.บานหนุน อ.สอง ท่ีเกี่ยวกับหนาท่ีของตําแหนงท่ีจะเล่ือน ท่ีแสดงวาได

จ.แพร ใชความรู ความสามารถ ทําใหงานสําเร็จเปนผลงาน
ท่ีเปนรูปธรรม และเขียนผลงานใหเชื่อนโยงกับเอกสาร
ประกอบผลงานวา อยูหนาท่ีเทาใด 
  -ใหจัดเรียงผลงานและเอกสารประกอบผลงานเปน
รูปเลมตามลําดับ
 (เอกสารผลงานควรมีเลขหนาทุกหนา)

แบบตรวจสอบแบบประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น (นอกระดับควบ)
ในการประชุมคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร คร้ังท่ี 9/2553 วันท่ี 22 กันยายน 2553

ตําแหนงท่ีขอเลื่อนระดับ เจาพนักงานธุรการ 6ว


