(สําเนา)
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร (ก.อบต.จังหวัดแพร)
ครั้งที่ 8/2553
วันจันทรที่ 30 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแพร ชั้น 3
***************************************************************************
ผูมาประชุม
1.นายสุริยันต

กาญจนศิลป

2.นายอดุลย
3.นายประยูร
4.นายอาคม
5.นายสุทธิพันธุ
6.นายมานพ

ทรงชัยกุล
นวลจรรยา
วงศสวาง
ทองไหล
ดีมี

รองผูวาราชการจังหวัดแพร รักษาราชการ
แทนผูวาราชการจังหวัดแพร

ปลัดจังหวัดแพร
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร
พัฒนาการจังหวัดแพร
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร
เขต 1

7.นายประเสริฐ
มุงทอง
(แทน) นายอําเภอเมืองแพร
8.นายทรงศักดิ์ เสนานุรักษวรกุล
ประธานสภา อบต.เหมืองหมอ
9.นายผดุงไทย
อุปนันชัยชนะ
ประธานสภา อบต.บานเหลา
10.นายบัญชา
บรรเลง
นายก อบต.เหมืองหมอ
11.จ.ส.อ.บุญยงค
กองศิลป
นายก อบต.หัวฝาย
12.นายชัยวุฒิ์
มานพ
นายก อบต.ไทรยอย
13.นายศฤงคาร
ใจทา
ปลัด อบต.บานปน
14.จ.อ.กฤษดา
โสตถิกุล
ปลัด อบต.บานปง
15.นายฉัตรชัย
ถนอม
ปลัด อบต.แมทราย
16.นายสันติ
กํายาน
ผูทรงคุณวุฒิ
17.นายชาคริต
ปญญาดี
ผูทรงคุณวุฒิ
18.นายสังคม
เสนะสุทธิพันธุ
ผูทรงคุณวุฒิ
19.นายสงวน
อินตะจวง
ผูทรงคุณวุฒิ
20.นายนิคม
ปรียานุวัฒน
ผูทรงคุณวุฒิ
21.นายนิกร
นันทะเดช
ผูทรงคุณวุฒิ
22.นายอดุลย
หันพงศกิตติกูล
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูไมมาประชุม
1.คลังจังหวัดแพร
เหตุที่ไมสามารถมารวมประชุม – ไมไดแจง
2.หัวหนาสํานักงานจังหวัดแพร
เหตุที่ไมสามารถมารวมประชุม – ไมไดแจง

2
3.(ตําแหนงวาง)
เหตุที่ไมสามารถมารวมประชุม –
4. (ตําแหนงวาง)
เหตุที่ไมสามารถมารวมประชุม –
5.(ตําแหนงวาง)
เหตุที่ไมสามารถมารวมประชุม –
ผูเขารวมการประชุม
1.นายตอพงษ
2.นายครรชิต
3.นางจินดารัตน
4.วาที่ ร.ต. นพดล

ประธานสภา อบต.
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ

ทับทิมโต
นากิจ
ผลินธรสิริ
คําสม

(แทน) เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร
ผูชวยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร
ผูชวยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร
หน.ก.มบ.

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อที่ประชุมพรอมแลว นายสุริยันต กาญจนศิลป รองผูวาราชการจังหวัดแพร รักษา
ราชการแทนผูวาราชการจังหวัดแพร ซึ่งเปนประธานในที่ป ระชุม ก.อบต.จังหวัดแพร ครั้งที่ 8/2553
ไดกลาวทักทายคณะกรรมการฯ และเปดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ประธานฯ
ผูวาราชการจังหวัดแพร ติดราชการจึงไดมอบหมายใหกระผมมาประชุมแทน เมื่อที่ประชุม
พรอมแลว ขอเชิญทางฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร นําเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาตามระเบีย บวาระ
ตอไป
ประธานฯ

ระเบียบวาระตอไปเชิญทางฝายเลขานุการฯ นําเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาตอไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร ครั้งที่ 7/2553
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553
เลขานุการฯ สําเนารายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร ครั้งที่ 7/2553 ครั้งที่ผานมา มี 36 หนา
เอกสารแนบทายระเบียบวาระ 3.1 จํานวน 2 หนา, 3.2 จํานวน 4 หนา, 3.3 จํานวน 2 หนา, 4.7 จํานวน
2 หนา, 4.8 จํานวน 2 หนา และเอกสารแนบทายวาระ 5.12 จํานวน 1 หนา ตามสําเนาเอกสารรายงาน
การประชุมฯ ที่ ฝายเลขานุการฯ ไดแจกใหคณะกรรมการฯ ทุกทาน ขอใหคณะกรรมการฯ ไดพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตอง ชัดเจน หากกรรมการฯ ทานใด ประสงคจ ะเสนอใหแกไข เพิ่มเติมรายละเอีย ด
ในสวนใดของรายงานการประชุม เพื่อใหเกิดความสมบูรณ ชัดเจนและถูกตอง ขอเชิญเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานฯ
กรรมการฯ ทานใดจะเสนอขอแกไข เพิ่มเติม รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2553 หรือไม
ประการใด หากไมมีกรรมการฯ ทานใดเสนอขอแกไขเพิ่มเติม จะถือวาที่ประชุมฯ ใหการรับรอง หรือถาหาก
ในภายหลัง กรรมการฯ ทานใด ไดตรวจสอบรายงานการประชุม และเจอขอบกพรองและประสงคจะขอ
แกไขรายงานประชุมครั้งที่ 7/2553 ในสวนใด ใหแจงฝายเลขานุการฯ เพื่อดําเนินการแกไขใหถูกตองตอไป
มติที่ประชุมฯ ที่ ป ระชุ ม ฯ มี ม ติ เ ห็ น ชอบและรั บ รองรายงานการประชุ ม ก .อบต.จั ง หวั ด แพร
ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 ตามที่ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร นําเสนอ
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ประธานฯ
ผมตองกลาวขออภัยคณะกรรมการทุกทาน เนื่องจากวาตอนนี้กระผมมีราชการเรงดวน
ที่จะตองออกพื้นที่เพื่อตรวจ ติดตามสถานการณน้ําทวม เพราะชวง 2-3 วันที่ผานมามีฝนตกหนักตอเนื่อง
ตลอด จึงทําใหราษฎรในพื้นที่บางแหงของจังหวัดแพร ประสบภัยน้ําทวม ประชาชนในพื้นที่ไดรับความ
เดือดรอนไมมีที่อยูอาศัย การแกไขปญหาใหประชาชนใหมีที่อยูอาศัยจึงมีความจําเปนเรงดวน สวนการ
ประมาณการความเสีย หาย แคไหนอยางไร ตอนนี้ ยังสรุปแนชัด ไมได กระผมตองขออนุญ าตกรรมการ
ทุกทานที่ไมสามารถทําหนาที่ประธานในการประชุมครั้งนี้จนแลวเสร็จได และขอไปราชการเรงดวนกอน
ที่ประชุมฯ
หลังจากที่นายสุริยันฯ รอง ผวจ.แพร ไดออกเดินทางไปราชการเรงดวนเพื่อลงพื้นที่ประสบ
ภัยน้ําทวม ที่ประชุมฯ ไดมีการเสนอและพิจารณาคัดเลือกกรรมการที่มารวมประชุม เพื่อทํา หนาที่เปน
ประธานในที่ ป ระชุ ม ฯ โดยที่ ป ระชุ ม ฯ มี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท เห็ น ชอบให น ายอดุ ล ย หั น พงศ กิ ต ติ กู ล
ผูทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดแพร ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม ซึ่งนายอดุลยฯ ไดกลาวแสดงความ
ขอบคุณและยินดีในการทําหนาประธานในที่ประชุม
ประธานฯ

ระเบียบวาระตอไปเชิญทางฝายเลขานุการฯ นําเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาตอไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
-เรื่อง พิ จารณาและตรวจสอบการปรับ ปรุง /เปลี่ยน กรอบอัต รากําลั ง
พนักงานจาง 4 ป (พ.ศ.2552-2555) ของ อบต.
เลขานุการฯ

เรื่องเดิม
1.) ก.อบต.จั ง หวั ด แพร ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/2548 เมื่ อ วั น ที่ 28 กั น ยายน 2548
ให อบต. คงภาระคาใชจายไวที่ไมเกินรอยละ 35 เพื่อเปนการระมัดระวังและควบคุมภาระคาใชจายดาน
การบริหารบุคคลใหเหมาะสม ในการพัฒนา อบต.
2.) การประชุ ม ก.อบต.จั ง หวั ด แพร ครั้ ง ที่ 12/2551 เมื่ อ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2551
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาและมีมติที่ประชุมฯ ดังนี้
1.ตามที่ ก.อบต.จังหวัดแพร ในการประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550
มี ม ติ เ ห็ น ชอบกํ า หนดห ว งระยะเวลาให อบต. เสนอเรื่ อ งขอรั บ ความเห็ น ชอบปรั บ ปรุ ง /เปลี่ ย น
แผนอัตรากําลัง 3 ป หรือกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป ไดจํานวน 2 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม และ
เดือนมิถุนายน ของปงบประมาณนั้นๆ ทั้งนี้ ตั้งแตเดือน ธันวาคม 2550 เปนตนไป
เนื่อ งจากไดมี ก ารพิ จ ารณาการจัด ทํา แผนหรื อกรอบอัต รากํา ลัง รอบใหมข อง อบต.
ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ งดการพิจารณาการเสนอเรื่องขอปรับปรุง /
เปลี่ยน แผนอัตรากําลัง ของ อบต. ในหวงเดือนธันวาคม 2551
2.เพื่อใหเกิดประโยชนแกทางราชการและเพื่อไมใหเกิดความเสียหายแก อบต. ที่ปรับเปน
ขนาดกลางหรือขนาดใหญ ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ใหเฉพาะ อบต.
ที่ปรับเปนขนาดกลางหรือขนาดใหญ เสนอขอปรับ ปรุง /เปลี่ยน แผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2552-2554)
เฉพาะตําแหนงบริห าร(ไมรวมตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ ) กรณี อบต.ไดออกประกาศปรับ ขนาด อบต.
โดยความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดแพร
3.) ก.อบต.จั ง หวั ด แพร ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2553 เมื่ อ วั น ที่ 28 เมษายน 2553

มีมติเห็นชอบกําหนด ปรับปรุงสัดสวนคณะอนุกรรมการพิจารณา ตรวจสอบการจัดทําและปรับปรุง/เปลี่ยน
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แผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2552-2554) และกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป (พ.ศ.2552-2555) ของ
องคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย
1.นายสันติ กํายาน ผูทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดแพร
เปนประธานคณะอนุกรรมการ
2.คลังจังหวัดแพร
เปนอนุกรรมการ
3.ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต 1 เปนอนุกรรมการ
4.นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร
เปนอนุกรรมการ
5.พัฒนาการจังหวัดแพร
เปนอนุกรรมการ
6.นายผดุงไทย อุปนันชัยชนะ
เปนอนุกรรมการ
7.จ.ส.อ.บุญยงค กองศิลป นายก อบต.หัวฝาย
เปนอนุกรรมการ
8.จ.อ.กฤษฎา โสตถิกุล ปลัด อบต.บานปง
เปนอนุกรรมการ
9.ทองถิ่นจังหวัดแพร
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
10.ผูชวยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร
เปนผูชวยเลขานุการคณะอนุกรรมการ
โดยใหคณะอนุกรรมการที่ประกาศแตงตั้ งมีห นาที่พิจ ารณา ตรวจสอบ การจัดทําและ
การปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2552/2554) และกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป (พ.ศ.25522555) ขององค ก ารบริห ารสวนตํ าบล วา มีความจําเปน และเหมาะสม อี ก ทั้งเปน ไปตามหลัก เกณฑ
ขอระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของหรือไม แลวเสนอความเห็น ให ก.อบต.จังหวัดแพร พิจารณาดําเนินการ
ตอไป
4.) ก.อบต.จังหวัดแพร ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553 ไดมีมติ
ที่ประชุมฯ ดังนี้
1.เห็นชอบและไมเห็นชอบให อบต. ปรับปรุง/เปลี่ยน กรอบอัตรากําลังฯ ตามความเห็น
หรื อ เงื่ อ นไขของคณะอนุก รรมการพิ จ ารณาและตรวจสอบการปรั บ ปรุ ง /เปลี่ ย น กรอบอั ตรากํา ลั ง ฯ
ทั้งนี้ การเห็นชอบใหปรับปรุง/เปลี่ยน กรอบอัตรากําลัง มีผลไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัดแพร มีมติเห็นชอบ
(2 ส.ค. 2553)
2.กรณีไมสามารถพิจารณาการปรับปรุง/เปลี่ยน กรอบอัตรากําลังของ อบต. ได เนื่องจาก
เอกสารขอมูลที่นําเสนอไมถูกตองชัดเจน ครบถวน ที่ประชุมฯ มีมติเห็นควรให อบต.ทบทวน การนําเสนอ
เอกสารขอมูลตามเงื่อนไขของคณะอนุกรรมการฯ แลวให อบต. เสนอเรื่องให ก.อบต.จังหวัดแพร พิจารณา
ในเดือนถัดไป (ผานการพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ)
(รายละเอียดตามมติที่ประชุมขอ 1 และขอ 2 ตามเอกสารแนบทายรายงานการประชุมฯ)
ขอเท็จจริง
คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบการจัดทําและปรับปรุง/เปลี่ยน กรอบอัตรากําลัง 4 ป
(พ.ศ. 2552-2555) ของ อบต. ไดมีการประชุมพิจารณาเรื่องดังกลาว ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม
2553 ตามที่ อบต. ไดเสนอเรื่องให ก.อบต.จังหวัดแพร เพื่อพิจารณา รวมจํานวน 1 แหง ซึ่งที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ไดมีความเห็นตามสรุปรายละเอียด
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)
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ขอกฎหมาย หรือประกาศหลักเกณฑ
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลว. 12 ก.ค.
2547 และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ขอ 7 และขอ 12
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล ลว. 24 ต.ค. 2545 ขอ 12, 15, 16, 21, 24, 26, 29 และขอ 33
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาเรื่องดังกลาว ตามที่ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร นําเสนอ
เอกสาร ขอมูล และไดซักถามขอมูล รายละเอียดและขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากคณะอนุกรรมการพิจารณาและ
ตรวจสอบการปรับ ปรุง /เปลี่ยน แผนหรือกรอบอัตรากําลังฯ โดยที่ป ระชุมฯ ไดแสดงความเห็นกัน อยาง
หลากหลาย และมีมติที่ประชุมฯ เห็นชอบให อบต.สบสาย อ.สูงเมน ปรับปรุง/เปลี่ยน กรอบอัตรากําลังฯ
ตามความเห็น หรือเงื่อ นไขของคณะอนุก รรมการพิจ ารณาและตรวจสอบการปรับ ปรุง /เปลี่ย น กรอบ
อัตรากําลังฯ ทั้งนี้ การเห็นชอบใหปรับปรุง/เปลี่ยน กรอบอัตรากําลัง มีผลไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัดแพร
มีมติเห็นชอบ (30 ส.ค. 2553)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายรายงานประชุมฯ)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ
4.1 เรื่อง การกําหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน คาจาง และ
คา ตอบแทนพิ เ ศษสํ าหรั บ ข าราชการหรื อพนัก งานสว นท องถิ่ น และลู ก จา งประจํ า
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เลขานุการฯ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น แจงหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 1546 ลว. 10 ส.ค.2553
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง การกําหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค าจาง และ
คาตอบแทนพิเ ศษสําหรับ ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจางประจํา ขององคก รปกครอง
สวนทองถิ่น ความวา
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 29 กั น ยายน 2552 เห็ น ชอบการเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น
ขาราชการพลเรือนระบบใหม( ระบบแทง) โดยกําหนดกรอบวงเงินรวมไมเ กินรอยละ 3 และกรอบวงเงิน
รายบุคคลไมเกินรอยละ 6 ในแตระรอบการประเมิน และใหยกเลิกการเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบเดิม (ระบบ
ขั้น) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2544 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับขาราชการพลเรือนโดยใหมีผล
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป อันมีผลกระทบตอการกําหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน
สําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามนัยประกาศ
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน คาจาง และเงินตอบแทนพิเศษ
สําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 27
มีนาคม 2546 ที่กําหนดใหใชหลักเกณฑเชนเดียวกับขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม
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ดังนั้น เพื่อใหการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ซึ่งยังมีการ
บริหารงานบุคคลในระบบจําแนกตําแหนง(ระบบซี) เปนไปตามหลักเกณฑเดิม ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ใน
การประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 จึงไดมีมติเห็นชอบใหยกเลิกประกาศ ก.จ., ก.ท. และ
ก.อบต. เรื่อง การกําหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน คาจาง และเงินตอบแทนพิเศษสําหรับ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 27 มีนาคม
2546 และไดออกประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง การกําหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน
คาจาง และคาตอบแทนพิเศษสําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจางประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขึ้นใหม สรุปไดดังนี้
1.การกําหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนพิเศษสําหรับ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหถือปฏิบัติตามนัย
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2544 และระเบียบหลักเกณฑของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวของกับมติ
คณะรัฐมนตรีดังกลาวโดยอนุโลม
2.ใหมีผลใชบังคับตั้งแตการเลื่อนขั้นเงิน เดือน และคาจาง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2553)
เปนตนไป
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมฯ

รับทราบ

4.2 เรื่อง รายงานการตรวจสอบการดําเนินการจางพนักงานจางทั่วไป
คนใหม ใหดํารงตําแหนงที่วาง
เลขานุการฯ

ขอเท็จจริง
องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่จังหวัดแพร รายงานผลการดําเนินการจางพนักงานจาง
ทั่วไปคนใหม ใหดํารงตําแหนงวาง รวมจํานวน 1 ราย ไดแก
-อบต.ทุงนาว อ.สอง รายงานการดําเนินการจางพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 ราย ไดแก
-นายอดิศร เสนาใจ คุณ วุฒิการศึกษา ใบอนุญ าตขับ รถยนตช นิดที่ 2 เปน
พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่คนขับรถยนต สังกัดสวนโยธา อัตราคาตอบแทน
5,080 บาท ระยะเวลาจาง 1 ก.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2553
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายวาระ)
ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร ไดตรวจสอบเอกสารจากการรายงานผลการดําเนินการ
จางพนักงานจางทั่วไปของ อบต.ทุงนาว อ.สอง พบวา อบต.สงเอกสารไมชัดเจน ถูกตอง ไดแก ดังนี้
ที่
-

รายชื่อ อปท.
อบต.ทุงนาว อ.สอง

เลขที่หนังสือ
*ที่ พร 75801/ 463 ลว. 9 ส.ค. 2553
*ที่ พร 75801/ 286 ลว. 8 ก.ค. 2553 (เรื่องเดิม)

หมายเหตุ
1.แบบรายงานเพื่ อตรวจสอบการ
จาง กรอกรายละเอียดขอมูลบุคคลที่
จะจาง สังกัดสวนราชการ ไมถูกตอง
ครบถวน
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2.ชื่ อ ตํ า แหน ง ที่ จ า ง ไม ต รงกั บ
กรอบอั ตรากํา ลัง พนัก งานจา ง และ
ในประกาศเกี่ ยวกั บการดํา เนิน การ
สรรหา เนื่ อ งจากการประกาศใช
กรอบอัตรากําลั งพนัก งานจ าง 4 ป
ของ อบต.ทุ ง น า ว ฉบั บ ป จ จุ บั น
ไมชัดเจนถูกตอง

ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ
-มติ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2545 และ ก.อบต.จังหวัดแพร ในการประชุม ครั้งที่ 3/2548
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกั บพนักงานจาง ลว.12 ก.ค.
2547 ขอ 18, 19 และขอ 20 วรรคสอง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมฯ ที่ป ระชุมฯ ไดรับ ทราบรายงานผลการตรวจสอบการดําเนิน การจางพนักงานจางทั่วไป
คนใหม ใหดํารงตําแหนงวาง ตามเอกสารขอมูลที่ อบต.ทุงนาว รายงาน และไดตั้งขอสังเกตเกี่ย วกับ
ความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ ของปลัด อบต. ซึ่งมีหนาที่ตรวจสอบ กลั่นกรอง รับรองเอกสาร
ขอมูลและรายงานเรื่องดังกลาวให ก.อบต.จังหวัดแพร เพื่อพิจารณาตรวจสอบ รวมทั้งการประกาศใชกรอบ
อัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป ของ อบต.ทุงนาว ฉบับ ปจจุบัน ไมชัดเจนถูกตอง โดยเฉพาะการกําหนด
ตําแหนงไมชัดเจนถูกกตองตรงกัน ซึ่งอาจทําใหเกิดความสับสนเกี่ยวกับชื่อตําแหนง และคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงที่ดําเนินการสรรหาและอาจทําใหเกิดปญหาในการสรรหาและอาจถูกรองเรียนเรื่องความ
โปรงใสเกี่ยวกับการดําเนินการสรรหาได

4.3 เรื่ อ ง ส ง เรื่ อ งการดํ า เนิ น การทางวิ นั ย พนั ก งานส ว นตํ า บล
ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยฯ พิจารณาทําความเห็น
เลขานุการฯ

เรื่องเดิม
(1.) มติที่ ป ระชุ ม ก.อบต.จั งหวั ดแพร ครั้ ง ที่ 10/2548 เมื่อ วั น ที่ 26 ตุล าคม 2548
ที่ประชุมฯ ไดมีมติเห็นชอบ หากมีเรื่องการดําเนินการทางวินัย ที่จะขอความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัด
แพร ใหสงเรื่องใหคณะอนุวินัยฯ พิจารณาทําความเห็น เพื่อไมใหเปนการลาชา ก.อบต.จังหวัด เห็นชอบ
ในหลักการใหฝายเลขานุการเสนอเรื่องใหประธานคณะอนุวินัยฯ พิจารณาดําเนินการตอไปไดเลย แลวให
ฝายเลขานุการนําเรื่องดังกลาวแจงใหที่ประชุมฯ รับทราบในแตละเดือน
(2.) ก.อบต.จังหวัดแพร ไดมีประกาศ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาดําเนินการ
ทางวินัยและการใหออกจากราชการ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) ลว. 14 มกราคม 2553 ประกอบดวย
1.นายเสรี
คําภีรธัมโม รองผูวาราชการจังหวัดแพร (รับผิดชอบงานทองถิ่น)
เปนประธานอนุกรรมการ
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2.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดแพร
เปนอนุกรรมการ
3.ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดแพร
เปนอนุกรรมการ
4.นายเอกพงศ เสียงเพราะ ประธานสภา อบต.ดอนมูล เปนอนุกรรมการ
5.นายไพบูลย สมจิตต
นายก อบต.สบสาย เปนอนุกรรมการ
6.นายปกรณ
ศิริพันธ
ปลัด อบต.หวยไร
เปนอนุกรรมการ
7.นายศักดิ์ชาย รัชตวรคุณ
เปนอนุกรรมการ
8.วาที่ ร.ต.ภาคิน ชมพูพันธ
เปนอนุกรรมการ
9.นายสอาด วงศแสนสี
เปนอนุกรรมการ
10.นายมนตรี
ดุลยเภรี
เปนเลขานุการ
ใหคณะอนุกรรมการฯ ที่ไดรับการแตงตั้งมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
1.อนุกรรมการผูแทนองคการบริหารสวนตําบลและอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีวาระการ
ดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
2.มีห นาที่พิจ ารณาทําความเห็ น เกี่ ย วกับ การดําเนิน การทางวินัย พนัก งานสวนตําบล
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลและใหมีหนาที่อื่นตามที่ ก.อบต.จังหวัดแพร
มอบหมาย แลวเสนอความเปนเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวให ก.อบต.จังหวัดแพร เพื่อพิจารณา
ขอเท็จจริง
อบต.รองกาศ อ.สูงเมน จ.แพร แจงหนังสือ ที่ พร 72101/770 ลว. 10 ส.ค. 2553 รายงาน
การดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนตําบลรายนางบุญญาพร ปญญาสาร สรุปความสําคัญ ไดวา
อบต.รองกาศ อ.สูงเมน ไดดําเนิน การทางวินัยพนัก งานสวนตําบลรายนางบุญญาพร
ปญญาสาร ตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง 7 (นักบริหารงานการคลัง 7) กรณีถูกกลาวหาขณะดํารงตําแหนง
หัวหนาสวนการคลัง อบต.เตาปูน อ.สอง เปน ผูบังคับ บัญ ชาโดยตรงของผูใ ตบังคับ บัญ ชา ทราบดีวา
ผูใตบังคับบัญชามีพฤติกรรมเกี่ยวกับการรับเงินคาจัดเก็บขยะมูลฝอยแลวไมนําสง กลับเพิกเฉยปลอยปละ
ละเลยไมดําเนิน การใดๆ กับ ผูใ ตบังคับ บัญ ชา รวมทั้งไมรายงานใหผูบังคับ บัญ ชาตามลําดับ ชั้นทราบ
ปลอยใหเวลาผานไปเนิ่นนาน จึงไดทวงถามและรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
อบต.รอ งกาศ มีคํ าสั่ง ที่ 190/2553 ลว. 30 เม.ย. 2553 เรื่ อง แต งตั้ งคณะกรรมการ
สอบสวนความผิ ด วินั ย อย า งไม รา ยแรง และคณะกรรมการสอบสวนฯ มี ความเห็ น เห็ น ควรลงโทษ
ภาคทัณฑ พนักงานสวนตําบลรายนางบุญญาพรฯ และ อบต.รองกาศ (โดยนายก อบต.รองกาศ) มีคําสั่งที่
308/2553 ลงโทษภาคทัณฑ พนักงานสวนตําบลรายนางบุญญาพรฯ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายวาระ)
ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง หลัก เกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษ
ทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ลว. 28 ธ.ค. 2544 ขอ 23, 69 และขอ 81
วรรคหา วรรคหก และวรรคเจ็ด
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ขอเสนอ
ฝายเลขานุก าร ก.อบต.จังหวัดแพร อยูระหวางสงเรื่องการดําเนินการทางวินัย พนัก งาน
สวนตําบลรายนางบุญญาพร ปญญาสาร สังกัดองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัด
แพร ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยฯ เพื่อพิจารณาทําความเห็น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมฯ รับทราบ และใหฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร สงเรื่องใหคณะอนุวินัยฯ เพื่อพิจารณา
ทําความเห็นตามหลักเกณฑตอไป

4.4 เรื่อง การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีการไมสรรหา
ตําแหนงสายงานนักบริหารที่วาง
เลขานุการฯ

เรื่องเดิม
(1.) กระทรวงมหาดไทย ไดมีหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 1200 ลว. 20 เม.ย. 2553 เรื่อง
การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีการไมสรรหาตําแหนงสายงานนักบริหารที่วาง สรุปความ
ไดวา
ไดมีก ารรองเรีย นเกี่ย วกับ อบจ. เทศบาล และ อบต. หลายแหง ที่มีตําแหนงสายงาน
นัก บริหารวางเปน เวลานานและมิไดดําเนิน การสรรหาตามประกาศหลัก เกณฑที่กําหนดไวแตอยางใด
ซึ่งสงผลกระทบตอการบริหารงานหรือการใหบริ หารสาธารณะของ อปท. อีกทั้งเปนขอจํากัดตอเสนทาง
ความกาวหนาในการเลื่อนตําแหนงและระดับที่สูงขึ้นของขาราชการสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการกลาง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 17
ก.พ. 2553 มีมติใหซักซอมแนวทางปฏิบัติให ก.จ.จ. , ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ทุกแหงถือปฏิบัติ และ
ใหผูวาราชการจังหวัดกํากับ ดูแลในเรื่องดังกลาวอยางเครงครัด ซึ่งไดซัก ซอมแนวทาง การกํากับ ดูแล
กรณีดังกลาว ดังนี้
1.การไมสรรหาผูดํารงตําแหนงสายงานนักบริหารที่วางหรือการละเลยเพิกเฉยการสรรหา
ตําแหนงสายงานนัก บริห าร ถือไดวาเปนปญหาสําคัญที่กอใหเกิดความเสีย หายตอการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล จึงเปนหนาที่สําคัญของผูวาราชการ
จังหวัดและนายอําเภอในฐานะผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่จะใหคําแนะนําแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้นในการดําเนินการสรรหาผูดํารงตําแหนงสายงานบริหารตามประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่เกี่ยวของโดยเร็ว
2.กรณี องคก รปกครองสว นทองถิ่ น ใดละเลยหรือละเวน การสรรหาตําแหนงสายงาน
นักบริหารที่วาง ก็ใหพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงและดําเนินการตามอํานาจหนาที่
อยางเขมงวด ทั้งนี้ หากผูเกี่ยวของเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ก็ใหแจงตนสังกัดดําเนินการ
ทางวินัยตามฐานความผิดทางวินัย
3.กรณีก ระทรวงมหาดไทยตรวจสอบพบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใด ละเลยหรือ
เพิกเฉยการสรรหาตําแหนงบริหารที่วางและจังหวัดมิไดกําชับหรือใหความสนใจตอปญหาที่เกิดขึ้นในทันที
จะถือวาเปนความบกพรองของจังหวัด ที่จะถูกพิจารณาโทษตามสมควรแกกรณี
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(2.) ก.อบต.จังหวัดแพร ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวัน ที่ 31 พ.ค. 2553 ไดรับ
ทราบเรื่องการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีการไมสรรหาตําแหนงสายงานนักบริหารที่วาง
(3.) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดแพร ไดมีหนังสือสํารวจขอมูลตําแหนง
สายงานนักบริหารที่วาง ตามหนังสือจังหวัดแพร ที่ พร 0037.2/ ว 1971 ลว. 4 มิ.ย. 2553
ขอเท็จจริง
องคการบริหารสวนตําบลพื้นที่จังหวัดแพร ไดรายงานขอมูลตําแหนงผูบริหารที่วางพรอม
รายงานเหตุผลที่ไมสรรหาหรือสรรหาไมได (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมฯ รั บ ท ร าบ ราย ง าน ข อ มู ล ตํ าแห น ง ผู บ ริ หาร ที่ ว างข อง อบต . ( ราย ล ะ เ อี ย ด
ตามเอกสารแนบทายรายงานการประชุมฯ) และที่ประชุมฯ มีการตั้งขอสังเกตดังนี้
1.กรณี อบต.ที่มีตําแหนงผูบริห ารวาง และรายงานขอมูลวาไมไดสรรหาตําแหนงที่วาง
ซึ่งตามหลักเกณฑกําหนดให อบต.ตองสรรหา อบต. ไดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดหรือไม และ
มีปญหาในการถือตามหลักเกณฑเรื่องดังกลาวอยางไร
2.กรณี อบต.ที่มีตําแหนงผูบริหารวาง และรายงานขอมูลวา สรรหาแลวแตสรรหาไมได
เนื่ อ งจากไม มี ผู ม าสมั ครหรื อ ไม มี ผูแ จ ง ความประสงค ควรให อบต. ส ง เอกสารหลั ก ฐานประกอบ
การรายงานขอมูล ที่ไดดําเนินการจริง เชน สําเนาประกาศฯ คัดเลือก สอบคัดเลือก คัดเลือกเพื่อรับโอน
เปนตน และ อบต.ควรสะทอนปญหา/ความเห็น เกี่ยวกับการดําเนินการสรรหาไมได ใหผูเกี่ยวของรวมกัน
พิจารณาแกไขปญหา
3.กรณี อบต.ที่มีตําแหนง ผูบ ริหารวาง และรายงานขอมูลวาอยูระหวางสรรหา ควรให
อบต.สงเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานขอมูลเชน สําเนาประกาศฯ คัดเลือก สอบคัดเลือก คัดเลือก
เพื่อรับโอน เปนตน และสถจ.แพร ควรกํากับ ดูแล การดําเนินการของ อบต.ใหเปนไปดวยความเรียบรอย

4.5 เรื่อง รายงานการดําเนินการสรรหาผูมาดํารงตําแหนงบริหารที่วาง
ของ อบต. ดวยวิธีการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก
เลขานุการฯ องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่จังหวัดแพร ไดรายงานการดําเนินการสรรหาผูมาดํารง
ตําแหนงบริหารที่วางของ อบต. ในรอบวันเสารที่สองของเดือนกันยายน 2553 ดังนี้
1.) การคั ด เลื อ กพนั ก งานส ว นตํ า บลตํ า แหน ง บริ ห ารให ดํ า รงตํ า แหน ง สู ง ขึ้ น
จํานวน 5 ตําแหนง รวม 23 แหง ไดแก
1.1 ตําแหนง ปลัด อบต. 7 (นักบริหารงาน อบต. 7) มี อบต. ที่ดําการเปนจํานวน
4 แหง คือ อบต.วังธง อ.เมืองแพร, อบต.น้ํารัด อ.หนองมวงไข, อบต.แมยางตาล อ.รองกวาง และ อบต.
นาพูน อ.วังชิ้น
1.2 ตําแหนง รองปลัด อบต. 7 (นักบริห ารงาน อบต. 7) มี อบต. ที่ดําเนินการ
เปนจํานวน 1 แหง คือ อบต.เวียงทอง อ.สูงเมน
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1.3 ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7) มี อบต.
ที่ดําเนินการเปนจํานวน 3 แหง คือ อบต.รองฟอง อ.เมืองแพร, อบต.น้ําชํา อ.สูงเมน และ อบต.เวียงทอง
อ.สูงเมน
1.4 ตํ า แหน ง หั ว หน า ส ว นการคลั ง 7 (นั ก บริ ห ารงานการคลั ง 7) มี อบต.
ที่ดําเนินการเปนจํานวน 8 แหง คือ อบต.น้ําเลา อ.รองกวาง, อบต.แมยางรอง อ.รองกวาง, อบต.แมยาง
ตาล อ.รองกวาง, อบต.หวยมา อ.เมืองแพร , อบต.ตาผามอก อ.ลอง, อบต.บานกวาง อ.สูงเมน , อบต.
บานเหลา อ.สูงเมน และ อบต.บานหนุน อ.สอง
1.5 ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา 7 (นักบริหารงานชาง 7) มี อบต. ที่ดําเนิน การ
เปนจํานวน 7 แหง คือ อบต.แมยางฮอ อ.รองกวาง, อบต.น้ําเลา องรองกวาง, อบต.หวยมา อ.เมืองแพร,
อบต.รองกาศ อ.สูงเมน, อบต.ดอนมูล อ.สูงเมน, อบต.บานหนุน อ.สอง และ อบต.ตาผามอก อ.ลอง
2.) การสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลดํารงตําแหนงบริหาร จํานวน 1 ตําแหนง
รวม 2 แหง ไดแก
-ตํา แหนง หัว หน า สํา นัก งานปลั ด อบต. 6 (นัก บริห ารงานทั่ว ไป 6) มี อบต.
ที่ดําเนินการเปนจํานวน 2 แหง คือ อบต.ทุงกวาว อ.เมืองแพร และ อบต.เดนชัย อ.เดนชัย
ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลว. 24 พ.ค. 2548 ขอ 9
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงาน
สวนตําบล ลว. 24 พ.ค. 2548 ขอ 18
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมฯ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบใหพนักงานจางตามภารกิจ ลาออกหรือ
พนจากตําแหนง
เลขานุการฯ องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่จังหวัดแพร เสนอขอรับความเห็นชอบใหพนักงานจาง
ภารกิจ ลาออกหรือพนจากตําแหนง รวมจํานวน 2 ราย ไดแก
1.อบต.รองกวาง อ.รองกวาง ขอรับความเห็นชอบให นายวรพงศ เสนาเหนือ พนักงาน
จางตามภารกิจ (กลุมผูมีคุณวุฒ)ิ ตําแหนง ผูชวยชางโยธา สังกัดสวนโยธา อบต.รองกวาง พนจากตําแหนง
เนื่องจากขอลาออกเพื่อไปทํางานบริษัทเขียนแบบกอสรางที่ กทม. ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 7 ก.ย. 2553
2.อบต.หวยไร อ.เดนชัย ขอรับความเห็นชอบให นางสาวกุลธิดา สุวรรณวิไล พนักงาน
จางตามภารกิจ (กลุมผูมีคุณวุฒ)ิ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก สังกัดสวนการศึกษาฯ อบต.หวยไร พนจากตําแหนง
เนื่องจากขอลาออกเพื่อไปประกอบธุรกิจสวนตัว ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ก.ย. 2553
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)
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ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร ไดตรวจสอบแลว ปรากฏวา อบต. ไดดําเนินการ
เกี่ยวกับการลาออก เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออก
ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ
-พ.ร.บ. ระเบียบบริห ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 15 และมาตรา 25
วรรคทาย
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลว.12 ก.ค.
2547 ขอ 55
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง หลัก เกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษ
ทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2544 ขอ 83 , 84,
104, 105 และขอ 106
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุมฯ เห็น ชอบให อบต. ออกคําสั่งใหพนัก งานจางตามภารกิจ ลาออกหรือพน จากตําแหนง
ตามที่เสนอ รวมจํานวน 2 ราย

5.2 เรื่ อ ง ขอรั บ ความเห็ น ชอบให พ นั ก งานส ว นตํ า บล ลาออกหรื อ
พนจากตําแหนง
เลขานุการฯ องคการบริห ารสวนตําบลในพื้น ที่จังหวัดแพร เสนอขอรับ ความเห็น ชอบใหพนัก งาน
สวนตําบล ลาออกหรือพนจากตําแหนง รวมจํานวน 1 ราย ไดแก
-อบต.น้ําชํา อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบให นายมหชัย บุญ ตัน พนักงานสวนตําบล
ตําแหนง นัก วิชาการสุขาภิบ าล 5 สังกัดสํานัก งานปลัด พน จากตําแหนง เนื่องจากขอลาออกเพื่อไป
ประกอบอาชีพสวนตัว ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 2 ส.ค. 2553
ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร ไดตรวจสอบแล ว ปรากฏวา อบต.น้ําชํา ดําเนินการ
เกี่ยวกับการลาออก ไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออก ดังนี้
ที่
รายชื่อ อปท.
- อบต.น้ําชํา อ.สูงเมน

เลขที่หนังสือ
ที่ พร 71501 ลว. 30 ก.ค. 2553

หมายเหตุ
-อบต.ไม เ สนอเรื่ อ งให ก.จั ง หวั ด
พิจ ารณา กํ าหนดภายใน 7 วั น นั บ
แตไดรับเรื่องเสนอขอลาออก
-พนั ก งานส ว นตํ า บลระบุ วั น ขอ
ลาออก (2 ส.ค. 2553) ซึ่ ง เป น วั น
ก อ นที่ ก.จั ง หวั ด จะพิ จ ารณาเรื่ อ ง
การลาออก

ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ
-พ.ร.บ. ระเบียบบริห ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 15 และมาตรา 25
วรรคทาย
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-ประกาศคณะกรรมการพนัก งานสวนตําบล เรื่อง หลัก เกณฑและเงื่อนไขในการ
สอบสวนการลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ลงวันที่ 28 ธันวาคม
2544 ขอ 83
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง หลัก เกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษ
ทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2544 ขอ 83 , 84,
104, 105 และขอ 106
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุมฯ ที่ป ระชุ มฯ ไดตั้ งข อสั งเกตวา อบต.น้ํ าชํ า ดํ าเนิน การเกี่ย วกั บ การลาออก ไม เ ป น ไป
ตามหลัก เกณฑและวิ ธีก ารเกี่ ย วกับ การลาออก และควรแจงกํ าชับ อบต.น้ําชํา ดําเนิน การเกี่ย วกั บ
การลาออก ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออก อยางไรก็ตามที่ประชุมฯ ไดพิจารณา
แลวเห็นวานายมหชัย ฯ ไดออกไปแลว และวันที่น ายมหชัย ฯ ไดระบุขอลาออก ไดลวงเลยผานมาแลว
ที่ป ระชุ ม ฯ จึง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให อบต.น้ํ า ชํ า ออกคํ า สั่ ง ให น ายมหชั ย ฯ ลาออกหรื อ พ น จากตํ า แหน ง
ตามที่เสนอ

5.3 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบดําเนินการจางพนักงานจางตามภารกิจ

เลขานุการฯ องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่จังหวัดแพร รายงานขอรับความเห็นชอบดําเนินการจาง
พนักงานจางตามภารกิจ รวมจํานวน 3 ราย ดังนี้
(1) อบต.แมยางรอง อ.รองกวาง ขอรับความเห็นชอบดําเนินการจา งพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 1 ราย ไดแก
-นายสถิตย ถิ่นศรี คุณวุฒิการศึกษา ปวช. (อุตสาหกรรมกอสราง) เปนพนักงาน
จางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒ)ิ ตําแหนง ผูชวยชางโยธา สังกัดสวนโยธา อัตราคาตอบแทน 5,760 บาท ระยะเวลา
จาง 6 ก.ย. 2553 – 30 ก.ย. 2555
(2) อบต.พระหลวง อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบดําเนินการจางพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 1 ราย ไดแก
-นางสาวโยธกา ดอกเกี๋ยง คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (การบัญชี) เปนพนักงาน
จางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ) ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ สังกัดสวนการคลัง อัตราคาตอบแทน 5,760 บาท
ระยะเวลาจาง 1 ต.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2555
(3) อบต.เตาปูน อ.สอง ขอรับความเห็น ชอบดําเนินการจา งพนัก งานจางตามภารกิจ
จํานวน 1 ราย ไดแก
-นางสาวราตรี กิตวัน คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (การบัญชี) เปนพนักงานจาง
ตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒ)ิ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได สังกัดสวนการคลัง อัตราคาตอบแทน 5,760 บาท
ระยะเวลาจาง 1 ก.ย. 2553 – 30 ก.ย. 2555
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายวาระ)
ฝ า ยเลขานุ ก าร ก.อบต.จั ง หวั ด แพร ได ต รวจสอบเอกสารจากการรายงานผลการ
ดําเนินการของ อบต.ปรากฏวา อบต. ไดดําเนินการสรรหาพนักงานจางเปนไปตามประกาศหลักเกณฑที่
กําหนด
Khanchit/สรุปมติประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร 8/2553

14
ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลว. 12 ก.ค.
2547 และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ขอ 9, 18, 19 และขอ 20
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให อบต. ดําเนินการจางพนักงานจางตามภารกิจ ไดตามที่เสนอ

5.4 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบโอนหรือโอน(ยาย) พนักงานสวนตําบล
เลขานุการฯ องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่จังหวัดแพร เสนอขอรับความเห็นชอบโอนหรือโอน(ยาย)
พนักงานสวนตําบล ดังนี้
(1.) โอน(ยาย)พนักงานสวนตําบล ตําแหนงสายบริหาร จํานวน 3 ราย ไดแก
1.อบต.บานกาศ อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบให นายไพสิฐ พลปถพี ตําแหนง
ปลั ด อบต. 7 (นั ก บริ ห ารงาน อบต.7) เลขที่ ตํ า แหน ง 01-0101-001 คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ศศ.ม
(รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) อัตราเงินเดือน 16,280 บาท สังกัด อบต.บานกาศ อ.สูงเมน จ.แพร
โอนไปดํารงตําแหนง ปลัด อบต. 7 (นักบริหารงาน อบต.7) เลขที่ตําแหนง 01-0101-001สังกัด อบต.น้ําเลา
อ.รองกวาง จ.แพร
2.อบต.น้ําเลา อ.รองกวาง ขอรับความเห็ นชอบให นายณฐภณ ปราบโรค ตําแหนง
ปลัด อบต. 7 (นักบริหารงาน อบต.7) เลขที่ตําแหนง 01-0101-001 คุณวุฒิการศึกษา ศศ.บ. (รัฐศาสตร
บัณทิต) อัตราเงินเดือน 18,910 บาท สังกัด อบต.น้ําเลา อ.รองกวาง จ.แพร โอนไปดํารงตําแหนง ปลัด
อบต. 7 (นักบริหารงาน อบต.7) เลขที่ตําแหนง 01-0101-001 สังกัด อบต.บานกาศ อ.สุงเมน จ.แพร
3.อบต.สบสาย อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบรับโอน นางสาววนิดา ชัยบุรี ตําแหนง
หัวหนาฝายปกครอง 6 (นักบริหารงานทั่วไป 6) เลขที่ตําแหนง 01-0102-004 คุณวุฒิการศึกษา ศศ.บ.
(รัฐศาสตรบัณฑิต) อัตราเงินเดือน 17,200 บาท สังกัดสํานักปลัด ทต.เดนชัย อ.เดนชัย โอนไปดํารง
ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลั ด อบต.6 (นักบริหารงานทั่วไป 6) เลขที่ตําแหนง 01-0102-001 สังกัด
สํานักงานปลัด อบต.สบสาย อ.สูงเมน จ.แพร
(รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียดแนบทาย)
(2.) โอน(ยาย)พนักงานสวนตําบล ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ จํานวน 5 ราย ไดแก
1.อบต.สรอย อ.วังชิ้น ขอรับความเห็นชอบให นางสาวพิสมัย สังหาร ตําแหนง
เจ า พนั ก งานจั ด เก็ บ รายได 2 เลขที่ ตํ า แหน ง 04-0307-001 คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ปวส.(การบั ญ ชี )
อัตราเงินเดือน 7,420 บาท สังกัดสวนการคลัง อบต.สรอย อ.วังชิ้นจ.แพร โอนไปดํารงตําแหนง ตําแหนง
เจ า พนั ก งานจั ดเก็ บ รายได 2 เลขที่ตํ า แหนง 04-0305-001 สัง กั ด ส วนการคลั ง อบต.แม ย างตาล
อ.รองกวาง จ.แพร
2.อบต.รองกาศ อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบให นายอดิศักดิ์ ขันวงค ตําแหนง
นั ก วิ ช าการศึ ก ษา 4 เลขที่ ตํ า แหน ง 01-0805-001 คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา คบ.(อุ ต สาหกรรมศิ ล ป )
อัตราเงินเดือน 9,480 บาท สังกัดสํานักงานปลัด อบต.รองกาศ อ.สูงเมน จ.แพร โอนไปดํารงตําแหนง
นักวิชาการศึกษา 4 เลขที่ตําแหนง 01-0805-001 สังกัด สํานักงานปลัด อบต.แมคํามี อ.หนองมวงไข
จ.แพร
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3.อบต.ตําหนักธรรม อ.หนองมวงไข ขอรับความเห็นชอบให นายสิทธิชัย เขื่อนแกว
ตําแหนง นายชางโยธา 3 เลขที่ตําแหนง 05-0503-001 วท.บ.(เทคโนโลยีกอสราง) อัตราเงินเดือน
8,500 บาท สังกัดสวนโยธา อบต.ตําหนักธรรม อ.หนองมวงไข โอนไปดํารงตําแหนง นายชางโยธา 3
เลขที่ตําแหนง 05-0503-001 สังกัดสวนโยธา อบต.แมคํามี อ.หนองมวงไข จ.แพร
4. อบต.น้ํารัด อ.หนองมวงไข ขอรับความเห็นชอบรับโอน นางสาวอมรรัตน ธงยี่สิบสอง
ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได 2 เลขที่ตําแหนง 04-0309-001 คุณวุฒิการศึกษา ปวส. (การบัญชี)
อัตราเงินเดือน 7,260 บาท สังกัดกองคลัง ทต. อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อมาดํารงตําแหนง
ตําแหนง เจาพนัก งานจัดเก็บรายได 2 เลขที่ตําแหนง 04-0309-001 สังกัด สวนการคลัง อบต.น้ํารัด
อ.หนองมวงไข จ.แพร
5.อบต.เตาปูน อ.สอง ขอรับความเห็นชอบรับโอน นางนงนุช เพชรนิล ตําแหนง
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 3 เลขที่ตําแหนง 04-0306-002 คุณวุฒิการศึกษา บธ.บ.(การบัญชี) อัตรา
เงิน เดือน 7,740 บาท สังกัด กองคลัง ทต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค เพื่อมาดํารงตําแหนง
เจาหนาที่ก ารเงินและบัญ ชี 3 เลขที่ตําแหนง 04-0305-001 สังกัดสวนการคลัง อบต.เตาปูน อ.สอง
จ.แพร
(รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียดแนบทาย)
ฝายเลขานุก าร ก.อบต.จังหวัดแพร ไดตรวจสอบแลวปรากฏว า ผูขอโอนมีคุณ สมบัติ
ครบถวนตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะโอนหรือรับโอนแลวแตกรณี เปนตําแหนงวางในแผนอัตรากําลัง
3 ป ของ อปท. ที่รับโอนหรือตนสังกัดใหมแลวแตกรณี และระหวางตนสังกัดของ อปท. ยินดีและไมขัดของ
ในการโอน
ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ
-พ.ร.บ.ระเบี ย บบริห ารงานบุคคลส วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 15 และมาตรา
25 วรรค
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคก ารบริหารสวนตําบล ลว. 24 ต.ค. 2545 ขอ 158, 164, 166, 175 วรรคสอง, 180, 181 และ
ขอ 182
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง 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 เรื่อง
แจงมติคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ) เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติการรับโอนขาราชการตํารวจ หรือขาราชการทหารมาบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการสวนทองถิ่น
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการ
คัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2550 ลว. 9 ต.ค. 2550 (มีผลใชบังคับตั้งแต 15 ส.ค. 2550) ขอ 21
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาเรื่องดังกลาว และมีมติที่ประชุมฯ ดังนี้
1.เห็นชอบให อบต. โอนหรือโอน(ยาย) พนักงานสวนตําบลตําแหนงสายงานผู บริหาร
ตามที่เสนอ จํานวนทั้งหมด 3 ราย ทั้งนี้ การโอนหรือโอน(ยาย) มีผลไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัดแพร มีมติ
เห็นชอบ (2 ส.ค. 2553) และไมกอนวันที่คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นอื่นหรือหนวยงานตนสังกัดอื่น
แลวแตกรณี เห็นชอบใหโอน
2.เห็นชอบให อบต. โอนหรือโอน(ยาย) พนักงานสวนตําบลตําแหนงสายงานผูปฏิบัติงาน
ตามที่เสนอ จํานวนทั้งหมด 5 ราย ทั้งนี้ การโอนหรือโอน(ยาย) มีผลไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัดแพร มีมติ
เห็นชอบ (30 ส.ค. 2553) และไมกอนวันที่คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นอื่นหรือหนวยงานตนสังกัดอื่น
แลวแตกรณี เห็นชอบใหโอน

5.5 เรื่อง ขอรั บ ความเห็ น ชอบย า ยหรื อ ย า ยสั บ เปลี่ ย นสายงาน
พนั ก งานส ว นตํา บลภายในองค ก ารบริ ห ารส ว นตํา บลเดี ย วกั น
เลขานุการฯ องคก ารบริห ารสวนตําบล ได เ สนอเรื่อ งขอรับ ความเห็น ชอบยา ยสับ เปลี่ย นสายงาน
พนักงานสวนตําบลภายในองคการบริหารสวนตําบลเดียวกัน รวมจํานวน 6 ราย ไดแก
1.อบต.ร อ งกาศ อ.สู ง เม น ขอรั บ ความเห็ น ชอบให น างธนธร สุขทรัพย ตําแหนง
เจ า หน า ที่ ธุ ร การ 3 เลขที่ตําแหนง 01-0211-001 อัตราเงินเดือน 8,130 บาท คุณวุฒิการศึกษา ศศ.บ.
(การจัดการทั่วไป) สังกัดสํานัก งานปลัด อบต.รองกาศ ยายสับเปลี่ยนสายงานเปนตํา แหนง เจาหนาที่
พัฒนาชุมชน 3 เลขที่ 01-0702-001 สังกัดสํานักงานปลัด อบต.รองกาศ อ.สูงเมน
2. อบต.ร อ งกาศ อ.สู ง เม น ขอรั บ ความเห็ น ชอบให นางสุกัญญา สารดี ตําแหนง
เจ า หน า ที่ พั ส ดุ 3 เลขที่ตําแหนง 04-0312-001 อัตราเงินเดือน 7,560 บาท คุณวุฒกิ ารศึกษา ปวส. (การ
บัญชี) สังกัดสวนการคลัง อบต.รองกาศ ยายสับเปลี่ยนสายงานเปนตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ 3 เลขที่
04-0313-001 สังกัดสวนการคลัง อบต.รองกาศ อ.สูงเมน
3.อบต.บ า นหนุ น อ.สอง ขอรั บ ความเห็ น ชอบให นางพิชญา แกวคอน ตําแหนง
เจ า หน า ที่ จั ด เก็ บ รายได 3 เลขที่ตําแหนง 04-0308-001 อัตราเงินเดือน 7,560 บาท คุณวุฒิการศึกษา
ปวส.(การบัญชี) สังกัดสวนการคลัง อบต.บานหนุน ยายสับเปลี่ยนสายงานเปนตําแหนง เจาพนักงาน
จัดเก็บรายได 3 เลขที่ 04-0309-001 สังกัดสวนการคลัง อบต.บานหนุน อ.สอง
4. อบ ต .เ วี ย ง ท อง อ. สู ง เ ม น ข อรั บ ค วาม เ ห็ น ช อบ ใ ห น าง ณั ฐ พั ช ร สมจิ ต ร
ตําแหนง เจ า หน า ที่ พั ส ดุ 3 เลขที่ตําแหนง 04-0312-001 อัตราเงินเดือน 8,130 บาท คุณวุฒิการศึกษา
บธ.บ. (การบริห ารธุร กิจ ) สัง กัด สว นการคลั ง อบต.เวี ย งทอง ยา ยสั บ เปลี่ ย นสายงานเป น ตํ า แหน ง
เจาพนักงานพัสดุ 3 เลขที่ 04-0313-001 สังกัดสวนการคลัง อบต.เวียงทอง อ.สูงเมน
5.อบต.น้ํา ชํา อ.สู ง ม น ขอรั บ ความเห็ น ชอบให นางประกายแกว แสงแก ตําแหนง
เจ า หน า ที่ จั ด เก็ บ รายได 3 เลขที่ ตํา แหนง 04-0308-001 อัตราเงินเดือน 7,940 บาท คุณวุฒิการศึกษา
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) สังกัดสวนการคลัง อบต.น้ําชํา ยายสับเปลี่ยนสายงานเปนตําแหนง เจาพนักงาน
จัดเก็บรายได 3 เลขที่ 04-0309-001 สังกัดสวนการคลัง อบต.น้ําชํา อ.สูงเมน
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6.อบต.น้ํา รั ด อ.หนองม ว งไข ขอรั บ ความเห็ น ชอบให นางสาวจิราภรณ ใจกุม
ตําแหนง เจ า หน า ที่ ก ารเงิ น และบั ญ ชี 3 เลขที่ตําแหนง 04-0305-001 อัตราเงิน เดือน 8,700 บาท
คุณ วุฒิก ารศึก ษา บช.บ.(บัญ ชีบัณ ฑิต ) สังกัด สวนการคลัง อบต.น้ํารัด ยายสับ เปลี่ย นสายงานเป น
ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 3 เลขที่ 04-0306-001 สังกัดสวนการคลัง อบต.น้ํารัด อ.หนองมวง
ไข
ฝ า ยเลขานุ ก าร ก.อบต.จั ง หวั ด แพร ได ต รวจสอบคุ ณ สมบั ติ พ นั ก งานส ว นตํ า บล
รายดังกลาวขางตนแลว ปรากฏวามีคุณสมบัติครบถวนในการยายหรือยายสับเปลี่ยนสายงาน และกรณี
การยายสับเปลี่ยนสายงานไดผานเกณฑการประเมินบุคคลจากผูบังคับบัญชา และเปนตําแหนงวางในแผน
อัตรากําลัง 3 ป ของ อบต.
ขอกฎหมาย หรือประกาศหลักเกณฑ
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล ลว. 24 ตุลาคม 2545 ขอ 154, 155 และ ขอ 158
-หนัง สือ สํา นัก งาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 25 ลว. 2 มี. ค. 2549
เรื่อง แจงแนวทางปฏิบัติตามมติคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จ., ก.ท. และ
ก.อบต.)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบ ให อบต. ยายหรือยายสับเปลี่ยนสายงานพนักงานสวนตําบลฯ
จํานวน 6 ราย ตามที่เสนอ ทั้งนี้ การยายหรือยายสับเปลี่ยนสายงานพนักงานสวนตําบล มีผลไมกอนวันที่
ก.อบต.จังหวัดแพร มีมติเห็นชอบ (30 ส.ค. 2553)

5.6 เรื่ อ ง ขอรั บ ความเห็ น ชอบแต ง ตั้ ง บุ ค ลากรตํ า แหน ง หั ว หน า
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เลขานุการฯ องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่จังหวัดแพร เสนอขอรับความเห็นชอบดําเนินการแตงตั้ง
บุคลากรในตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยไดรับคาตอบแทนในอัตราพนักงานจางตามภารกิจ
สําหรับผูที่มีวุฒิปริญญาตรีเดือนละ 7,940 บาท และคาครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท (ตามหนังสือ
สถ. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 115 ลว. 14 ก.ค. 2551) รวมจํานวน 3 ราย ดังนี้
-อบต.แมพุง อ.วังชิ้น ขอความเห็นชอบแตงตั้งบุคลากรในตําแหนง หัวหนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 3 ราย ไดแก
1.นางอมรัตน ตั้งเพียร คุณวุฒิการศึกษา ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) เปนหัวหนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมตื้ด หมูที่ 6
2.นางสาวปมปา ขัดทา คุณ วุฒิ ก ารศึก ษา ค.บ. (การศึก ษาปฐมวัย ) เปน
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปางมะโอ หมูที่ 12
3.นางสาวสังวร อิ่นอาย คุณ วุฒิก ารศึกษา ค.บ. (การศึก ษาปฐมวัย ) เปน
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปามวง หมูที่ 9
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โดยบุ ค คลทั้ ง สามรายดั ง กล า วข า งต น เป น ผู ผ า นการคั ด เลื อ กตามประกาศ
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.แมพุง ลว. 22 มิ.ย. 2553
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายวาระ)
ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร ไดตรวจสอบแลว ปรากฏวา อบต. ดังกลาวขางตน
ไดดําเนินการคัดเลือกเปนไปตามประกาศหลักเกณฑ และหนังสือสั่งการที่กําหนด
ขอระเบียบ หนังสือสั่งการ หรือประกาศหลักเกณฑ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0893.4/ ว 61 เรื่อง การแตงตั้ง
บุคลากรในตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลว. 10 ม.ค. 2551
-หนั ง สือ กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่น ที่ มท 0893.4/ว 1612 เรื่ อ ง การผอ นผั น
คุณสมบัติของผูดูแลเด็กที่มีสิทธิเขารับการคัดเลือกและแตงตั้งเปนหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ลว. 18 ส.ค.
2552
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลว.12 ก.ค.
2547 และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ขอ 12 และ ขอ 20
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ขอ 24
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุมฯ ที่ป ระชุมฯ มีมติเ ห็น ชอบให อบต.แมพุง แตงตั้งบุคลากรตําแหนงหัวหนาศูน ยพัฒนา
เด็กเล็ก ตามที่เสนอ จํานวน 3 ราย ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัดแพร มีมติเห็นชอบ (30 ส.ค. 2553)
และเห็นชอบให อบต.ปรับปรุง/เปลี่ยน กรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป (พ.ศ.2552-2555) ใหสอดคลอง
กับตําแหนงที่ขอแตงตั้ง ทั้ง นี้ การแตงตั้งและปรับปรุง /เปลี่ยน กรอบอัตรากําลังพนัก งานจาง 4 ป มีผล
ไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัดแพร มีมติเห็นชอบ (30 ส.ค. 2553)

5.7 เรื่อง ขอรับ ความเห็นชอบยายหรือโอน(ยาย) พนักงานสวนตําบล
จากบัญชีผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงสายงานเริ่มตนจากระดับ 3
เลขานุการฯ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล เสนอขอรั บ ความเห็ น ชอบย ายหรื อ โอน(ย า ย) พนั ก งาน
สวนตําบลจากบัญชีผูสอบคัดเลือกได ในตําแหนงสายงานเริ่มตนจากระดับ 3 จํานวน 1 ราย ไดแก
-อบต.เวีย งทอง อ.สูงเมน ขอรับความเห็น ชอบยายนางดวงชีวัน จัน ทราช ตําแหนง
เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3 เลขที่ตําแหนง 04-0305-001 คุณวุฒิการศึกษา บธ.บ. (บริหารงานบุคคล)
อัตราเงินเดือน 8,320 บาท สังกัดสวนการคลัง อบต.เวียงทอง ซึ่งเปนผูสอบคัดเลือกได ตามประกาศ อบต.
เชียงดาว จ.เชียงใหม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงใน
สายงานที่เ ริ่มตนจากระดับ 3 ลว. 17 พ.ค. 2552 ลําดับที่ 2 ตําแหนง บุคลากร 3 โดย อบต.เวียงทอง
ขอยายและแต งตั้งในตําแหนง บุคลากร 3 เลขที่ ตําแหนง 01-0208-001 สังกัด สํานัก งานปลัด อบต.
เวียงทอง
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ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร ไดตรวจสอบแลว พนักงานสวนตําบลรายดังกลาว
ขางตนมีคุณสมบัติครบถวนในการยายหรือโอน(ยาย) จากบัญชีผูสอบคัดเลือกได เปนตําแหนงวางในแผน
อัตรากําลัง 3 ป และเจาของบัญชีผูสอบคัดเลือกได ไดรับรองวาพนักงานสวนตําบลดังกลาวเปนผูอยูใ น
บัญชีผูสอบคัดเลือกไดจริง ประกอบกับ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเจาของบัญชีฯ อยูในเขตพื้นที่ไดรับรองและตรวจสอบวาพนักงานสวนตําบลรายดังกลาวเปนผูมี
รายชื่ออยูในบัญชีผูผานการสอบคัดเลือกไดฯ จริง
ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการยายหรือโอน(ยาย) พนักงาน
สวนตําบล หรือรับโอนขาราชการพลเรือน หรือขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นอื่น มาบรรจุและแตงตั้ง
เปนพนักงานสวนตําบลจากผูสอบแขงขันได หรือผูสอบคัดเลือกได (เพิ่มเติม) ลว. 20 เม.ย.2549 วรรคสอง
(มีผลบังคับใช 24 ก.พ. 2549)
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจงหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 163 ลว. 29 ก.ย.
2549 เรื่อง การบรรจุและแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นภายหลังวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549
ขอ 3
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจงหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 5531 ลว. 11 ต.ค.
2549 เรื่อง การตรวจสอบประกาศเกี่ย วกับ การสอบแขงขัน สอบคัดเลือก และคัดเลือกขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล ลว. 24 ต.ค. 2545 ขอ 54(3), 101 และขอ 187
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให อบต. ยายหรือโอน(ยาย) พนักงานสวนตําบลจากการขอใช
บัญชีผูสอบคัดเลือกไดฯ จํานวน 1 ราย ทั้งนี้ การยายหรือโอน(ยาย)ฯ มีผลไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัดแพร
มีมติเห็นชอบ (30 ส.ค. 2553)

5.8 เรื่ อง ขอรับ ความเห็น ชอบเลื่อ นและแตง ตั้ งพนั กงานส ว นตํ า บล
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น (ในระดับควบ)
เลขานุการฯ

เรื่องเดิม
ก.อบต.จั ง หวั ด แพร ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2552 เมื่ อ วั น ที่ 12 มิ ถุ น ายน 2552
มีมติเห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจ ารณาตรวจสอบและกลั่น กรอง การเลื่อนและแตงตั้งพนัก งาน
สวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น (ในระดับควบ) ประกอบดวย
1.นายอดุลย หันพงศกิตติกูล ผูทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดแพร เปนประธานอนุกรรมการ
2.หัวหนาสํานักงานจังหวัดแพร
เปนอนุกรรมการ
3.ทองถิ่นจังหวัดแพร
เปนอนุกรรมการ
4.จ.อ.กฤษดา โสตถิกุล ปลัด อบต.บานปง
เปนอนุกรรมการ
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5.นายครรชิต นากิจ ผช.เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
6.นางจินดารัตน ผลินธรสิริ ผช.เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร
เปนผูชวยเลขานุการ
ใหคณะอนุกรรมการฯ ที่ประกาศแตงตั้งมีอํานาจ หนาที่พิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรอง
การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น (ในระดับควบ)ตามที่องคการ
บริหารสวนตําบลไดเสนอเรื่องให ก.อบต.จังหวัดแพร พิจารณาใหความเห็นชอบ วาเปนไปตามประกาศ
หลักเกณฑ และขอกฎหมายที่กําหนดหรือไม อยางไร แลวเสนอให ก.อบต.จังหวัดแพร พิจารณาดําเนินการ
ตอไป
ขอเท็จจริง
คณะอนุก รรมการพิจ ารณาตรวจสอบและกลั่ น กรอง การเลื่อนและแต งตั้ง พนัก งาน
สวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น (ในระดับควบ) ไดประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม
2553 ณ ห องประชุ มสํ า นัก งานส งเสริม การปกครองท องถิ่ น จั ง หวั ด แพร โดยที่ ป ระชุม ไดมี ม ติแ ละ
มีความเห็นดังนี้
1.) เห็นควรใหพ นัก งานสวนตํา บลเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตํา แหนงในระดับ
ที่สูงขึ้น (ในระดับควบ) จํานวน 5 ตําแหนง รวม 6 ราย ไดแก
(1.1) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาทีธ่ ุรการ 3 จํานวน 1 ราย ไดแก
-อบต.นาจักร อ.เมืองแพร ขอรับความเห็นชอบให นางสาวณิชาภัทร เย็นใจ ตําแหนง
เจาหนาที่ธุรการ 2 คุณวุฒกิ ารศึกษา ศศ.บ. (ธุรกิจบริการ) อัตราเงินเดือนปจจุบัน 7,260 บาท เลื่อนระดับ
เป น เจ า หน า ที่ ธุ ร การ 3 อั ตราเงิ นเดื อน 7,360 บาท งานและส วนราชการเดิ ม โดยผ า นการประเมิ น
จากผูบังคับบัญชาชั้นตน เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2553
(1.2) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3 จํานวน 1 ราย
ไดแก
-อบต.ไผโทน อ.ร องกวาง ขอรั บความเห็นชอบให นางสุกั ญญา เข็ มทอง ตํ า แหน ง
เจาหนาที่การเงินและบัญชี 2 คุณวุฒกิ ารศึกษา ปวส. (การบัญชี) อัตราเงินเดือนปจจุบัน 7,420 บาท เลื่อน
ระดับเปน เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3 อัตราเงินเดือน 7,560 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผานการ
ประเมินจากผูบังคับบัญชาชั้นตน เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2553
(1.3) เลื่ อ นและแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง เจ า พนั ก งานป อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย 3 จํานวน 1 ราย ไดแก
-อบต.นาจักร อ.เมืองแพร ขอรับความเห็นชอบให นายณัฐวัฒน นันทวรรณ ตําแหนง
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 คุณวุฒิการศึกษา ปวส. (ชางเทคนิคอุตสาหกรรม) อัตรา
เงินเดือนปจจุบัน 7,730 บาท เลื่อนระดับเปน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 อัตราเงินเดือน
7,940 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผานการประเมินจากผูบังคับบัญชาชั้นตน เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2553
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(1.4) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 3 จํานวน 2 ราย ไดแก
4.1 อบต.บานกวาง อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบให นางสาวพิมพภัทรา สุขสําราญ
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 2 คุณวุฒกิ ารศึกษา ศศ.บ. (บริหารธุรกิจทั่วไป) อัตราเงินเดือนปจจุบัน 7,730
บาท เลื่อนระดับเปน เจาพนักงานธุรการ 3 อัตราเงินเดือน 7,940 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผานการ
ประเมินจากผูบังคับบัญชาชั้นตน เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2553
4.2 อบต.แมยางฮอ อ.รองกวาง ขอรับความเห็นชอบให นางสาวเบญจมาศ เอกจิตร
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 2 คุณวุฒกิ ารศึกษา รป.บ. อัตราเงินเดือนปจจุบัน 7,730 บาท เลื่อนระดับเปน
เจ า พนั ก งานธุ ร การ 3 อั ตราเงิ นเดื อน 7,940 บาท งานและส วนราชการเดิ ม โดยผ า นการประเมิ น
จากผูบังคับบัญชาชั้นตน เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2553
(1.5) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นายชางโยธา 4 จํานวน 1 ราย ไดแก
-อบต.หวยไร อ.เดนชัย ขอรับความเห็นชอบให นายไตรเทพ แสนวงค ตําแหนง นายชาง
โยธา 3 คุณวุฒกิ ารศึกษา คอ.บ. (วิศวกรรมโยธา) อัตราเงินเดือนปจจุบัน 9,080 บาท เลื่อนระดับเปน นาย
ชางโยธา 4 อัตราเงินเดือน 9,230 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผานการประเมินจากผูบังคับบัญชาชั้นตน
เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2553
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายระเบียบวาระ)
2.) ไมเห็นควรใหพนักงานสวนตําบลเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ
ที่สูงขึ้น (ในระดับ ควบ) กรณีไดดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน
ไมเปนไปตามวิธีการและแบบประเมิน ตามประกาศหลัก เกณฑที่กํา หนด จํานวน 13 แหง รวม
13 ราย
โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรอง เอกสารขอมูลตามที่
อบต. นําเสนอ แลวมีความเห็นวายังไมเ ห็น ควรให อบต. เลื่อนและแตงตั้งพนัก งานสวนตําบลใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น จํานวน 13 แหง รวม 13 ราย เนื่องจาก อบต.ไดดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคล
และการปฏิบัติงาน ไมเปนไปตามวิธีการและแบบประเมินตามประกาศหลักเกณฑที่กําหนด
(รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อ อบต. จํานวน 13 แหง ตามเอกสารแนบทายระเบียบวาระ)
ซึ่งที่ป ระชุ มคณะอนุ ก รรมการฯ ไดมี ความ ข อสัง เกต และขอ เสนอแนะของที่ป ระชุ ม
คณะอนุกรรมการฯ เสนอใหที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร เพื่อพิจารณา ดังนี้
1.เห็นควรให อบต. จํานวน 13 แหง ไดพิจารณา ตรวจสอบการดําเนินการคัดเลือกโดยการ
ประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามวิธีการและแบบประเมินตามประกาศหลักเกณฑที่กําหนด
แลวเสนอเรื่องให ก.อบต.จังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งตอไป
2.เห็น ควรให อบต. แจงกําชับ เจาหนาที่ผูรับ ผิดชอบงานบริห ารงานบุคคลตามคําสั่ง
มอบหมายงานของ อบต. และปลัด อบต. ไดตรวจสอบ กลั่นกรองการดําเนินการเรื่องดังกลาว ใหเปนไป
ดวยความถูกตอง เรียบรอย รวมทั้งความสมบูรณ ครบถวน ของเอกสารขอมูล กอนที่เสนอเรื่องให ก.อบต.
จังหวัดแพร เพื่อพิจารณา
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3.เห็นควรให อบต.ไดจัดประชุมชี้แจงพนักงานสวนตําบล เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับ
การดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน ในสวนของอํานาจหนาที่ของผูที่เกี่ยวของ
ไดแก 1.) ผูมีหนาที่กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและงาน ของตําแหนงที่จะมีการประเมิน 2.) ผูถูกประเมิน
3.) ผูมีอํานาจหนาที่ประเมิน บุคคลและการปฏิบัติงาน 4.) ผูรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลซึ่งจะตอง
ดําเนินการตรวจสอบ กลั่นกรอง ตามวิธีการและหลักเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการคัดเลือก
ดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อไมใหพนักงานที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น เสียสิทธิในการเลื่อนระดับ
ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล ลว. 24 ต.ค. 2545 ขอ 188
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาเรื่องดังกลาว และไดอภิป ราย สอบถาม และแสดงความเห็นกัน
อยางหลากหลาย และมีมติที่ประชุมฯ ดังนี้
1.เห็น ชอบใหองคก ารบริห ารสวนตําบลเลื่อนและแตงตั้งพนัก งานสวนตําบลใหดํารง
ตําแหนงในระดับ ที่สูงขึ้น (ในระดับควบ) ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบและ
กลั่นกรองฯ เสนอ จํานวน 5 ตําแหนง รวมทั้งหมด 6 ราย ทั้งนี้ การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้น มีผลไมกอนวันที่ผูบังคับบัญชาชั้นตนพิจารณาใหผานการประเมิน
2.เห็ น ชอบดํ า เนิ น การตามความเห็ น ของคณะอนุก รรมการพิ จ ารณาตรวจสอบและ
กลั่นกรองฯ เสนอ ดังนี้
2.1 เห็น ชอบให อบต. จํานวน 13 แหง ไดพิจ ารณา ตรวจสอบการดําเนินการ
คัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามวิธีการและแบบประเมิน ตามประกาศ
หลักเกณฑที่กําหนด แลวเสนอเรื่องให ก.อบต.จังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งตอไป
2.2 เห็นชอบให อบต. แจงกําชับ เจาหนาที่ผูรับ ผิดชอบงานบริห ารงานบุคคล
ตามคําสั่งมอบหมายงานของ อบต. และปลัด อบต. ไดตรวจสอบ กลั่นกรองการดําเนินการเรื่องดังกลาว
ใหเปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย รวมทั้งความสมบูรณ ครบถวน ของเอกสารขอมูล กอนที่เสนอเรื่องให
ก.อบต.จังหวัดแพร เพื่อพิจารณา
2.3 เห็นชอบให อบต.ไดจัดประชุมชี้แจงพนักงานสวนตําบล เพื่อทําความเขาใจ
เกี่ยวกับการดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน ในสวนของอํานาจหนาที่ของ
ผูที่เกี่ยวของ ไดแก 1.) ผูมีหนาที่กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและงาน ของตําแหนงที่จะมีการประเมิน
2.) ผูถูกประเมิน 3.) ผูมีอํานาจหนาที่ประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน 4.) ผูรับผิดชอบงานบริหารงาน
บุคคลซึ่งจะตองดําเนิน การตรวจสอบ กลั่นกรอง ตามวิธีการและหลักเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้ เพื่อใหการ
ดําเนินการคัดเลือกดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อไมใหพนักงานที่จะไดรับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น เสียสิทธิในการเลื่อนระดับ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายรายงานการประชุมฯ)
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5.9 เรื่อง พิจารณาและตรวจสอบการปรับปรุง/เปลี่ยน แผนอัตรากําลัง
3 ป (พ.ศ.2552-2554) ของ อบต.
เลขานุการฯ

เรื่องเดิม
1.) ก.อบต.จั ง หวั ด แพร ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/2548 เมื่ อ วั น ที่ 28 กั น ยายน 2548
ให อบต. คงภาระคาใชจายไวที่ไมเกินรอยละ 35 เพื่อเปนการระมัดระวังและควบคุมภาระคาใชจายดาน
การบริหารบุคคลใหเหมาะสม ในการพัฒนา อบต.
2.) การประชุ ม ก.อบต.จั ง หวั ด แพร ครั้ ง ที่ 12/2551 เมื่ อ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2551
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาและมีมติที่ประชุมฯ ดังนี้
1.ตามที่ ก.อบต.จังหวัดแพร ในการประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550
มี ม ติ เ ห็ น ชอบกํ า หนดห ว งระยะเวลาให อบต. เสนอเรื่ อ งขอรั บ ความเห็ น ชอบปรั บ ปรุ ง /เปลี่ ย น
แผนอัตรากําลัง 3 ป หรือกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป ไดจํานวน 2 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม และ
เดือนมิถุนายน ของปงบประมาณนั้นๆ ทั้งนี้ ตั้งแตเดือน ธันวาคม 2550 เปนตนไป
เนื่อ งจากไดมี ก ารพิ จ ารณาการจัด ทํา แผนหรื อกรอบอัต รากํา ลัง รอบใหมข อง อบต.
ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ งดการพิจารณาการเสนอเรื่องขอปรับปรุง /
เปลี่ยน แผนอัตรากําลัง ของ อบต. ในหวงเดือนธันวาคม 2551
2.เพื่อใหเกิดประโยชนแกทางราชการและเพื่อไมใหเกิดความเสียหายแก อบต. ที่ปรับเปน
ขนาดกลางหรือขนาดใหญ ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ใหเฉพาะ อบต.
ที่ปรับเปนขนาดกลางหรือขนาดใหญ เสนอขอปรับ ปรุง /เปลี่ยน แผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2552-2554)
เฉพาะตําแหนงบริห าร(ไมรวมตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ ) กรณี อบต.ไดออกประกาศปรับ ขนาด อบต.
โดยความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดแพร
3.) ก.อบต.จั ง หวั ด แพร ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2553 เมื่ อ วั น ที่ 28 เมษายน 2553

มีมติเห็นชอบกําหนด ปรับปรุงสัดสวนคณะอนุกรรมการพิจารณา ตรวจสอบการจัดทําและปรับปรุง/เปลี่ยน
แผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2552-2554) และกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป (พ.ศ.2552-2555) ของ
องคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย
1.นายสันติ กํายาน ผูทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดแพร
เปนประธานคณะอนุกรรมการ
2.คลังจังหวัดแพร
เปนอนุกรรมการ
3.ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต 1 เปนอนุกรรมการ
4.นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร
เปนอนุกรรมการ
5.พัฒนาการจังหวัดแพร
เปนอนุกรรมการ
6.นายผดุงไทย อุปนันชัยชนะ
เปนอนุกรรมการ
7.จ.ส.อ.บุญยงค กองศิลป นายก อบต.หัวฝาย
เปนอนุกรรมการ
8.จ.อ.กฤษฎา โสตถิกุล ปลัด อบต.บานปง
เปนอนุกรรมการ
9.ทองถิ่นจังหวัดแพร
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
10.ผูชวยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร
เปนผูชวยเลขานุการคณะอนุกรรมการ
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โดยใหคณะอนุกรรมการที่ประกาศแตงตั้งมีหนาที่พิจารณา ตรวจสอบ การจัดทําและ
การปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2552/2554) และกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป (พ.ศ.25522555) ขององค ก ารบริห ารสวนตํ าบล วา มีความจําเปน และเหมาะสม อี ก ทั้งเปน ไปตามหลัก เกณฑ
ขอระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของหรือไม แลวเสนอความเห็น ให ก.อบต.จังหวัดแพร พิจารณาดําเนินการ
ตอไป
ขอเท็จจริง
คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบการจัดทําและปรับปรุง/เปลี่ยน แผนอัตรากําลัง 3 ป
(พ.ศ.2552-2554) ของ อบต. ไดมีการประชุมพิจารณาเรื่องดังกลาว ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม
2553 ตามที่ อบต. ไดเสนอเรื่องให ก.อบต.จังหวัดแพร เพื่อพิจารณา รวมจํานวน 1 แหง ซึ่งที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ไดมีความเห็นตามสรุปรายละเอียด
ขอกฎหมาย หรือประกาศหลักเกณฑ
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ขอ 12, 15, 16, 21, 24, 26, 29, 33, 233
และขอ 234
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาเรื่องดังกลาว ตามที่ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร นําเสนอ
เอกสาร ขอมูล และไดซักถามขอมูล รายละเอียดและ ขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากคณะอนุกรรมการพิจารณา
และตรวจสอบการปรับปรุง/เปลี่ยน แผนหรือกรอบอัตรากําลังฯ โดยที่ประชุมฯ ไดแสดงความเห็นกันอยาง
หลากหลาย และมีมติที่ประชุมฯ ไมเห็นชอบให อบต.วังธง อ.เมืองแพร ปรับปรุง/เปลี่ยน แผนอัตรากําลัง
3 ป ตามความเห็น หรื อเงื่อ นไขของคณะอนุก รรมการพิจ ารณาและตรวจสอบการปรับ ปรุ ง /เปลี่ย น
แผนอัตรากําลัง ฯ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายรายงานการประชุมฯ)

5.10 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลในระดับอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เลขานุการฯ

เรื่องเดิม
(1.) สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. แจงหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 25 ลว.
9 มีนาคม 2549 ไดแจงเรื่อง การกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น และแจงมติ ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. ในการประชุ มครั้งที่ 2/2549 เมื่อวัน ที่ 24
กุมภาพันธ 2549 ไดมีมติเห็นชอบกําหนดเงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
ขึ้นใหม โดยยกเลิกเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไวเดิม ฉะนั้น สํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. จึงขอ
ยกเลิกแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของตามหนังสือสั่งการที่กําหนดไวเดิม และขอซักซอมแนวทางปฏิบัติในการ
กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามเงื่อนไขและ
วิธีการที่ ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.กําหนด (จังหวัดไดแจงเรื่องดังกลาวขางตนให อปท. ทุกแหง ทราบและ
ถือปฏิบัติ ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0855.2/ ว 927 ลว. 29 มี.ค. 2549
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(2.) ก.อบต.จังหวัดแพร ในการประชุมครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552, ครั้ง
ที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 และครั้งที่ 13/2552 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ไดรับทราบ
และเห็นชอบให อบต.พื้นที่จังหวัดแพร เสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิท ธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่น เปน กรณีพิเ ศษสําหรับพนักงานและ
ลูกจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รวมจํานวน 59 แหง
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายวาระ)
ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง กําหนดเงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทน
อื่นสําหรับพนักงานสวนตําบลเปนกรณีพิเศษ ลว. 1 พ.ค. 2549 ขอ 2
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
1.เห็นควรใหองคการบริหารสวนตําบลที่ขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบั ติราชการ เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่น เปน กรณีพิเ ศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ดําเนินการตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการจนถึงสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.
2553 (30 กัน ยายน 2553) และรายงานผลการปฏิบัติงานตามมิติและตัวชี้วัดเสนอ ก.อบต.จังหวัดแพร
พิจารณาภายในเดือนตุลาคม 2553
2.เห็นควรพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลในระดับอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553 ประกอบดวย
1) กรรมการผูทรงวุฒิใน ก.อบต.จังหวัด 1 คน ที่ ก.จังหวัดเลือก เปนประธาน
2) กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน ก.จังหวัด 1 คน ที่ ก.จังหวัดเลือก
เปนอนุกรรมการ
3) ผูแทนสวนราชการ 1 คน
เปนอนุกรรมการ
4) ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา 2 คน ที่ ก.จังหวัดเลือก เปนอนุกรรมการ
5) ทองถิ่นจังหวัดหรือผูแทน
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
6) ผูชวยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร
เปนผูชวยเลขานุการ
ใหคณะอนุกรรมการฯ มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
1.ตรวจสอบและประเมิน ผลการปฏิบัติราชการขององคก ารบริห ารสวนตําบลตามมิติ
ตัวชี้วัด และเกณฑคะแนนประเมิน แลวรายงานผลการประเมิน ให ก.อบต.จังหวัดแพร เพื่อพิจ ารณา
ใหความเห็นชอบผลการประเมิน
2.เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ ป ญ หา อุ ป สรรค และข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การประเมิ น
ประสิท ธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององคก ารบริห ารสวนตําบลให ก.อบต.จังหวัดแพร
เพื่อพิจารณา
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3.อาจแตงตั้งคณะทํางานชวยตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการ
บริห ารสวนตําบลตามมิติตัวชี้วัด และเกณฑคะแนนประเมิน แลวรายงานผลการประเมิน ให คณะอนุ
กรรมการฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบผลการประเมิน
มติที่ประชุมฯ ที่ป ระชุม ฯ ไดพิจ ารณาเอกสารข อมูล ตามที่ ฝายเลขานุก ารฯ นํ าเสนอ และไดแ สดง
ความเห็น อภิปราย สอบถาม กันอยางหลากหลาย และมีมติที่ประชุมฯ ดังนี้
1.เห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบลที่ขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการ เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่น เปน กรณีพิเ ศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ดําเนิ น การตามแบบประเมิ น ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิ ผลการปฏิ บัติราชการจนถึ งสิ้น ป งบประมาณ
พ.ศ. 2553 (30 กันยายน 2553) และรายงานผลการปฏิบัติงานตามมิติและตัวชี้วัดเสนอ ก.อบต.จังหวัดแพร
พิจารณาภายในเดือนตุลาคม 2553
(รายละเอียดตามเอกสารบัญชีรายชื่อ อบต.ฯ แนบทายรายงานการประชุมฯ)
2.เห็น ชอบแตง ตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิท ธิภาพและประสิท ธิผล การปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลในระดับอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประกอบดวย
1) นายอดุลย หันพงศกิติกูล กรรมการผูทรงวุฒิใน ก.อบต.จังหวัด
เปนประธานอนุกรรมการ
2) จ.อ.กฤษดา โสตถิกุล ปลัด อบต.บานปง
เปนอนุกรรมการ
3) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
เปนอนุกรรมการ
4) ผูอํานวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
เปนอนุกรรมการ
5) ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลแพร
เปนอนุกรรมการ
6) ทองถิ่นจังหวัดแพร
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
7) ผูชวยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร
เปนผูชวยเลขานุการ
ใหคณะอนุกรรมการฯ มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
1.ตรวจสอบและประเมิน ผลการปฏิบัติราชการขององคก ารบริห ารสวนตําบลตามมิติ
ตัวชี้วัด และเกณฑคะแนนประเมิน แลวรายงานผลการประเมิน ให ก.อบต.จังหวัดแพร เพื่อพิจ ารณา
ใหความเห็นชอบผลการประเมิน
2.เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ ป ญ หา อุ ป สรรค และข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การประเมิ น
ประสิท ธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององคก ารบริห ารสวนตําบลให ก.อบต.จังหวัดแพร
เพื่อพิจารณา
3.อาจแตงตั้งคณะทํางานชวยตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการ
บริห ารสวนตําบลตามมิติตัวชี้วัด และเกณฑคะแนนประเมิน แลวรายงานผลการประเมิน ให คณะอนุ
กรรมการฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบผลการประเมิน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
-เรื่อง ติดตามเรื่องการดําเนินการทางวิ นัยพนัก งานสว นตําบลที่ไดส ง
เรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณาดําเนินการทางนัยฯ พิจารณาทําความเห็น
Khanchit/สรุปมติประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร 8/2553

27
ประธานฯ
เนื่องจากมีเรื่องการดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนตําบลที่ ก.อบต.จังหวัดแพร ไดรับ
ทราบและไดมีการสงเรื่องการดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนตําบล เพื่อใหคณะอนุกรรมการพิจารณา
ดําเนินการทางนัยพิจารณาทําความเห็นแลวเสนอให ก.อบต.จังหวัดแพร พิจารณา แตปรากฏวา ก.อบต.
จังหวัดแพร ยังไมไดรับทราบความคืบหนาในการพิจารณาทําความเห็นเรื่องดังกลาวแตอยางใด จึงเห็นควร
ใหฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร แจงและประสานผูเกี่ยวของ เรงรัดติดตาม การดําเนินการ ใหเปนไป
ตามระเบียบ หลักเกณฑ ตอไป ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนิน การทางวินัย พนัก งานสวนตําบลเกี่ย วกับ เรื่อง
ดังกลาวเปน ไปดวยความเรีย บรอยและเพื่อไมใ หเ กิดผลกระทบกับ สิท ธิของพนัก งานที่ถูก ดําเนิน การ
ทางวินัย
ที่ประชุมฯ

รับทราบการติดตามเรื่องการดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนตําบล

ประธานฯ
คณะกรรมการฯ ทานใดมีเ รื่องที่จ ะเสนอหรือสอบถาม ในที่ป ระชุมอีก หรือไม ถาไมมี
ขอขอบคุณทุกทาน ขอปดประชุม
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

สําเนาถูกตอง

(นายครรชิต นากิจ)
ผูชวยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร
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ลงชื่อ

จินดารัตน ผลินธรสิริ ผูจ ดรายงานการประชุม
(นางจินดารัตน ผลินธรสิร)ิ
ผูชวยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร

ลงชื่อ

ครรชิต นากิจ
ผูต รวจรายงานการประชุม
(นายครรชิต นากิจ)
ผูชวยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร

ลงชื่อ

ตอพงษ ทับทิมโต
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายตอพงษ ทับทิมโต)
เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร

หนาที่ 1 จาก 1

แนบทายรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร ครั้งที่ 8/2553 ระเบียบวาระที่ 3
บัญชีรายละเอียดการพิจารณาและตรวจสอบการปรับปรุง/เปลี่ยน กรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป (พ.ศ.2552-2555) ของ อบต.
ในการประชุมของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร (ก.อบต.จังหวัดแพร) ครั้งที่ 8/2553 วันที่ 30 สิงหาคม 2553
ที่

รายชื่อ อบต.
สวนราชการ

- อบต.สบสาย อ.สูงเมน
-สํานักงานปลัด อบต.

รายการขอปรับปรุง/เปลี่ยนกรอบอัตรากําลัง
(กรณี ขอเพิ่ม,ยุบ,ปรับเกลี่ย, ปรับปรุง และ
กรณีการกําหนดสวนราชการ เปนตน)

ภาระคาใชจายฯ ดานการบริหารงานบุคคล จํานวนพนักงานจาง
ตามมาตรา 35 ในปงบประมาณ พ.ศ. (%) และตําแหนงวาง
2552
2553
2554
2555
ณ ปจจุบัน (คน)
30.96
29.17 28.66
19/5
-ปรับเกลี่ยตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล (จางตามภารกิจ กลุมผูมีคุณวุฒิ) จํานวน 1 อัตรา
-เห็นชอบ
ในสังกัดสํานักงานปลัด อบต.สบสาย เปนตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ (จางตามภารกิจ กลุมผูมีคุณวุฒิ)
จํานวน 1 อัตรา ในสังกัดสวนการคลัง ในปงบฯ 2553

มติ ก.อบต.จังหวัดแพร

หมายเหตุ
สรุปหลักเกณฑในการพิจารณา
1.เหตุผลความจําเปนที่จะตอง ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับตําแหนง
2.ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติความยากและคุณภาพของงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ถึงขนาดจําเปนตองปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง ตําแหนง
3.ชื่อตําแหนง สายงาน ระดับตําแหนง และจํานวนตําแหนงที่ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
4.หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงที่ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
5.อัตรากําลังของพนักงาน ภาระคาใชจายดานบุคคลและงบประมาณรายไดของ อบต.
6.สวนราชการที่กําหนดตําแหนงเพิ่มใหม โดยใหแสดงกรอบอัตรากําลังที่มีอยู ตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลและตําแหนงที่ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง รางประกาศจัดตั้งสวนราชการ
7. เหตุผลความจําเปนอื่น
กรณีเอกสาร ไมถูกตองชัดเจน ครบถวน
A..กําหนดชื่อตําแหนงในแผน/กรอบอัตรากําลัง (ใหม) ไมถูกตอง รวมทั้งระดับตําแหนง เชน 1-3 หรือ4 , 2-4 หรือ 5 และ 3-5 หรือ 6ว. เปนตน
B.นําเสนอเงื่อนไขในการเสนอ ไมถูกตองชัดเจน เชน ปรับปรุง, กําหนดตําแหนงเพิ่ม, ยุบเลิก, ปรับเกลี่ย เปนตน
C.บัญชีการจัดคนลงสูตําแหนงไมชัดเจน ถูกตอง หรือไมเปนไปตามแนวทางทางปฏิบัติ
D.เอกสารการวิเคราะหภารกิจ และปริมาณงานเพื่อกําหนดตําแหนงไมถูกตองชัดเจน
E.ไมไดนําเสนอขอปรับปรุง/เปลี่ยน แผนหรือกรอบอัตรากําลัง ตามรูปแบบหรือแนวทางที่กําหนด
F.ไมชัดเจนกรณีการปรับปรุงตําแหนงพนักงานจางที่มีคนครองตําแหนง เชน ไมระบุรายชื่อผูครองตําแหนง และคุณสมบัติที่เกี่ยวของของตําแหนงที่จะปรับปรุงตําแหนง เปนตน
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สรุปขอมูลตําแหนงผูบริหารที่วางขององคการบริหารสวนตําบลพื้นที่จังหวัดแพร
(ขอมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2553)
ที่

ตําแหนงบริหารที่วาง

วางตั้งแต

การดําเนินการสรรหา

เหตุผลที่ไมสรรหาหรือ

วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง

หมายเหตุ

สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา
อบจ.แพร
1 ผูอํานวยการกองคลัง

23 เม.ย.53



1 ต.ค.50



1 ต.ค.51



1 มิ.ย.53



(นักบริหารงานคลัง 8)
2 ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ.
(นักบริหารงานทั่วไป 8)
เทศบาลเมืองแพร
3 ผูอํานวยการกองวิชาการและ
แผนงาน 8
(นักบริหารงานทั่วไป 8)
4 หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 6
(นักบริหารงานคลัง 6)
เทศบาลตําบลชอแฮ
5 หัวหนากองการประปา 6

2546



(นักบริหารงานประปา 6)

ไมสามารถสรรหา
บุคลากรตามคุณสมบัติ
เฉพาะตําแหนงได

เทศบาลตําบลแมหลาย
6 หัวหนากองการประปา

1 ต.ค.2551



(นักบริหารงานการประปา 6)

- มีการประชาสัมพันธ
การรับโอน (ยาย)

เทศบาลตําบลทุงโฮง
7 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 7

1 ต.ค.52



(นักบริหารงานทั่วไป 7)
8 หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 6

คัดเลือกแลว แตไมมีผูมาสมัคร

4 ก.ย.52



(นักบริหารงานคลัง 6)
9 หัวหนาฝายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 6
(นักบริหารงานคลัง 6)

ไดสรรหาโดยวิธีสอบ
เพื่อเปนการลดภาระคาใชจาย มีผูรักษา

ดานบริหารงานบุคคล
1 ต.ค.52



ราชการแทน

เพื่อเปนการลดภาระคาใชจาย มีผูรักษา

ดานบริหารงานบุคคล

ราชการแทน
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ที่

ตําแหนงบริหารที่วาง

วางตั้งแต

การดําเนินการสรรหา

เหตุผลที่ไมสรรหาหรือ

วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง

หมายเหตุ

สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา
10 หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล 6

1 เม.ย.52

เพื่อเปนการลดภาระคาใชจาย มีผูรักษา



(นักบริหารงานชาง 6)
11 หัวหนาฝายแบบแผนและ

ดานบริหารงานบุคคล
1 ต.ค.52

ราชการแทน

เพื่อเปนการลดภาระคาใชจาย มีผูรักษา



กอสราง 6

ดานบริหารงานบุคคล

ราชการแทน

(นักบริหารงานชาง 6)
12 หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 6

1 ต.ค.52

เพื่อเปนการลดภาระคาใชจาย มีผูรักษา



(นักบริหารงานสาธารณสุข 6)

ดานบริหารงานบุคคล

ราชการแทน

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

เทศบาลตําบลแมคํามี
13 หัวหนากองการศึกษา

1 ต.ค.52



(นักบริหารงานการศึกษา 6)
เทศบาลตําบลวังหงส
14 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 6

19 ม.ค.53



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
เทศบาลตําบลเดนชัย
15 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 7

1 ต.ค.51



(นักบริหารงานทั่วไป 7)

- ไดดําเนินการสรรหา
โดยวิธีการคัดเลือกแลว
แตไมมีผูมาสมัคร
- ไดดําเนินการสรรหา
โดยการรับโอนแลว
แตไมมีผูขอโอนมา

16 หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 7

1 ต.ค.51



(นักบริหารงานคลัง 7)

17 หัวหนาฝายพัฒนารายได 7
(นักบริหารงานคลัง 7)

1 ต.ค.51



- ไดดําเนินการสรรหา
โดยวิธีการคัดเลือกแลว
แตไมมีผูมาสมัคร
- ไดดําเนินการสรรหา
โดยการรับโอนแลว
แตไมมีผูขอโอนมา
- ไดดําเนินการสรรหา
โดยวิธีการคัดเลือกแลว
แตไมมีผูมาสมัคร
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ที่

ตําแหนงบริหารที่วาง

วางตั้งแต

การดําเนินการสรรหา

เหตุผลที่ไมสรรหาหรือ

วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง

สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา
- ไดดําเนินการสรรหา
โดยการรับโอนแลว
แตไมมีผูขอโอนมา
18 หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 6

1 ก.ย.52

- ไดดําเนินการสรรหา



(นักบริหารงานชาง 6)

โดยการรับโอนแลว
แตไมมีผูขอโอนมา

19 หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 6

1 ต.ค.51

- ไดดําเนินการสรรหา



(นักบริหารงานสาธารณสุข 6)

โดยวิธีการคัดเลือกแลว
แตไมมีผูมาสมัคร
- ไดดําเนินการสรรหา
โดยการรับโอนแลว
แตไมมีผูขอโอนมา

20 หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 6

1 ต.ค.51

- ไดดําเนินการสรรหา



(นักบริหารงานการศึกษา 6)

โดยวิธีการคัดเลือกแลว
แตไมมีผูมาสมัคร
- ไดดําเนินการสรรหา
โดยการรับโอนแลว
แตไมมีผูขอโอนมา

21 ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 7

1 ต.ค.51

- ไดดําเนินการสรรหา



(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7)

โดยวิธีการคัดเลือกแลว
แตไมมีผูมาสมัคร
- ไดดําเนินการสรรหา
โดยการรับโอนแลว
แตไมมีผูขอโอนมา

เทศบาลตําบลแมจั๊วะ
22 หัวหนากองการศึกษา 6
(นักบริหารงานการศึกษา 6)

1 ต.ค. 52



หมายเหตุ
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ที่

ตําแหนงบริหารที่วาง

วางตั้งแต

การดําเนินการสรรหา

เหตุผลที่ไมสรรหาหรือ

วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง

หมายเหตุ

สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา
เทศบาลตําบลปงปาหวาย
23 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 6

1 ต.ค.52



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
เทศบาลตําบลบานปน
24 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 7

1 ต.ค. 52



(นักบริหารงานทั่วไป 7)
25 ผูอํานวยการกองคลัง 7

1 ต.ค.52



(นักบริหารงานคลัง 7)
26 ผูอํานวยการกองชาง 7

1 ต.ค.52



(นักบริหารงานชาง 7)
27 ผูอํานวยการกองสาธารณสุข

1 ต.ค.52



และสิ่งแวดลอม 7

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

(นักบริหารงานสาธารณสุข 7)
28 ผูอํานวยการกองการศึกษา 7

1 ต.ค.52



(นักบริหารงานการศึกษา 7)
29 ผูอํานวยการกองการประปา 7

1 ต.ค.52



(นักบริหารงานการประปา 7)
หัวหนาฝายอํานวยการ 6

1 ต.ค.52



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
เทศบาลตําบลแมลานนา
30 นักบริหารงานการศึกษา 6

15 ก.ค.51



- ไดดําเนินการสรรหา
โดยวิธีการคัดเลือกแลว
แตไมมีผูมาสมัคร
- ไดดําเนินการสรรหา
โดยการรับโอนแลว
แตไมมีผูขอโอนมา
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ที่

ตําแหนงบริหารที่วาง

วางตั้งแต

การดําเนินการสรรหา

เหตุผลที่ไมสรรหาหรือ

วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง

หมายเหตุ

สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา
31 นักบริหารงานสาธารณสุข 6

15 ก.ค.51

- ไดดําเนินการสรรหา



โดยวิธีการคัดเลือกแลว
แตไมมีผูมาสมัคร
- ไดดําเนินการสรรหา
โดยการรับโอนแลว
แตไมมีผูขอโอนมา
เทศบาลตําบลวังชิ้น
32 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 7

26 มี.ค.53



(นักบริหารงานทั่วไป 7)
33 หัวหนากองการศึกษา 6

1 ต.ค.51

- ไดดําเนินการสรรหา



(นักบริหารงานการศึกษา 6)

โดยวิธีการคัดเลือกแลว
แตไมมีผูมาสมัคร

เทศบาลตําบลหวยหมาย
34 หัวหนากองสาธารณสุขและ

27 มี.ค.52

- ไดดําเนินการสรรหา



สิ่งแวดลอม 6

โดยวิธีการคัดเลือกแลว

(นักบริหารงานสาธารณสุข 6)

แตไมมีผูมาสมัคร

เทศบาลตําบลรองกวาง
35 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 7

1 พ.ย.52



1 พ.ย.52



(นักบริหารงานทั่วไป 7)
36 ผูอํานวยการกองการศึกษา 7
(นักบริหารงานการศึกษา 7)
37 ผูอํานวยการสถานศึกษา

1 มิ.ย.53



โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลรองกวาง
38 หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

16 ก.พ.53



5 เม.ย.53



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
39 หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 6
(นักบริหารงานชาง 6)

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค
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ที่

ตําแหนงบริหารที่วาง

วางตั้งแต

การดําเนินการสรรหา

เหตุผลที่ไมสรรหาหรือ

วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง

หมายเหตุ

สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา
40 หัวหนาฝายสวัสดิการและสังคม 6

1 ต.ค.52



1 ต.ค.52



(นักบริหารงานสวัสดิการและสังคม 6)

41 หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 6
(นักบริหารงานสาธารณสุข 6)
เทศบาลตําบลสวนเขื่อน
42 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 6

1 ต.ค.49



(นักบริหารงานทั่วไป 6)

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

เทศบาลตําบลหวยออ
43 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ก.ค.52



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
44 หัวหนากองการศึกษา 6

1 ต.ค.52



(นักบริหารงานการศึกษา 6)
45 หัวหนากองการประปา 6

1 ต.ค.52



(นักบริหารงานการประปา 6)
46 หัวหนากองสาธารณสุขฯ 6

1 ต.ค.52



(นักบริหารงานสาธารณสุข 6)
เทศบาลตําบลบานเวียง
47 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 6

28 ธ.ค.52



28 ธ.ค.52



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
48 หัวหนากองการศึกษา 6
(นักบริหารงานการศึกษา 6)
อบต.นาจักร
49 หัวหนาสวนการศึกษา 6

1 ต.ค.52

- ไดดําเนินการสรรหา



(นักบริหารการศึกษา 6)

โดยวิธีการคัดเลือกแลว
แตไมมีผูมาสมัคร

อบต.เหมืองหมอ
50 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6

31 ต.ค.50



นักบริหารงานการเกษตร 6

31 ต.ค.50
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ที่

ตําแหนงบริหารที่วาง

วางตั้งแต

การดําเนินการสรรหา

เหตุผลที่ไมสรรหาหรือ

วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง

หมายเหตุ

สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา
อบต.ทาขาม
51 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ต.ค.51



5 ต.ค. 48



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
อบต.ทุงกวาว
52 หัวหนาสํานักปลัด 6
(นักบริหารงานทั่วไป 6)
อบต.แมยม
53 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ต.ค.51



(นักบริหารงานทั่วไป 6)

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

อบต.รองฟอง
54 หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนา

22 ต.ค.51



1 ต.ค.52



และวัฒนธรรม 6
(นักบริหารงานการศึกษา 6)
อบต.กาญจนา
55 นักบริหารงานการศึกษา 6
อบต.บานปง
56 หัวหนาสํานักปลัด 6



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
อบต.สบสาย
57 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ต.ค.49



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
58 นักบริหารงานการศึกษา 6

1 ต.ค. 49



อบต.บานกาศ
59 หัวหนาสวนการคลัง 6

1 ม.ค.52



(นักบริหารงานคลัง 6)
60 หัวหนาสํานักปลัด 6
(นักบริหารงานทั่วไป 6)
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ที่

ตําแหนงบริหารที่วาง

วางตั้งแต

การดําเนินการสรรหา

วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง

เหตุผลที่ไมสรรหาหรือ

หมายเหตุ

สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา
อบต.บานเหลา
61 หัวหนาสวนการศึกษา 6

1 ต.ค.2552



(นักบริหารงานการศึกษา 6)

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

อบต.บานกวาง
62 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ต.ค.2552



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
อบต.ดอนมูล
63 นักบริหารงานการศึกษา 6

1 ต.ค.2552



อบต.น้ําชํา
64 นักบริหารงานการศึกษา 6
65 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6

1 ต.ค.2552
1 ต.ค. 2552




อบต.เวียงทอง
66 หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนา

7 ก.ค.51



และวัฒนธรรม 7
อบต.บานปน
67 นักบริหารงาน อบต.6
68 นักบริหารงานการศึกษา 6

1 ก.ค.2552
1 ก.ค.2552




อบต.ตาผามอก
69 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ต.ค.51



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
70 หัวหนาสวนการคลัง 6
(นักงานบริหารงานคลัง 6)

1 ต.ค.51
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ที่

ตําแหนงบริหารที่วาง

วางตั้งแต

การดําเนินการสรรหา

เหตุผลที่ไมสรรหาหรือ

วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง

หมายเหตุ

สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา
อบต.ทุงแลง
71 นักบริหารงานทั่วไป 6
72 นักบริหารงานการศึกษา 6

1 ธ.ค.52
1 ต.ค.51




- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

อบต.หวยไร
73 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ต.ค.49



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
74 หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนา

1 ต.ค.49



และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา 6)
อบต.เดนชัย
75 นักบริหารงานทั่วไป 6
76 นักบริหารงานการศึกษา 6

17 ก.ค.52



17 ก.ค.52



อบต.ปากกาง
77 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ต.ค.51



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
78 นักบริหารงานการศึกษา 6

1 ก.ย.51



อบต.หัวทุง
79 นักบริหารงานทั่วไป 6
80 นักบริหารงานการศึกษา 6

1 ธ.ค.52
1 ต.ค.51
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ที่

ตําแหนงบริหารที่วาง

วางตั้งแต

การดําเนินการสรรหา

เหตุผลที่ไมสรรหาหรือ

วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง

หมายเหตุ

สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา
อบต.บอเหล็กลอง
81 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ต.ค.2552



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
82 หัวหนาสวนการศึกษา 6

1 ต.ค.2552



(นักบริหารงานการศึกษา 6)

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

อบต.ปาสัก
83 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ต.ค.2552



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
84 หัวหนาสวนการศึกษา 6

1 ต.ค.2552



(นักบริหารงานการศึกษา 6)
อบต.ไทรยอย
85 หัวหนาสํานักปลัด 6

25 ต.ค.48



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
86 หัวหนาสวนการศึกษา 6

25 ต.ค.48



(นักบริหารงานการศึกษา 6)
อบต.แมเกิ๋ง
87 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ต.ค.2552



1 ก.พ.53



1 ต.ค.2552



1 ต.ค.2552



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
88 หัวหนาสวนการคลัง 7
(นักบริหารงานคลัง 7)
89 หัวหนาสวนการศึกษา 6
(นักบริหารงานการศึกษา 6)

90 หัวหนาสวนโยธา 6
(นักบริหารงานชาง 6)
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ที่

ตําแหนงบริหารที่วาง

วางตั้งแต

การดําเนินการสรรหา

เหตุผลที่ไมสรรหาหรือ

วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง

หมายเหตุ

สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา
อบต.นาพูน
91 หัวหนาสํานักปลัด 6

24 ก.ค.52



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
92 หัวหนาสวนการศึกษา 6

24 ก.ค.52



(นักบริหารงานการศึกษา 6)

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

อบต.วังชิ้น
93 หัวหนาสํานักปลัด 6

20 เม.ย.53



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
94 หัวหนาสวนโยธา 6

20 เม.ย.53



(นักบริหารงานชาง 6)
95 หัวหนาสวนการศึกษา 6

20 เม.ย.53



(นักบริหารงานการศึกษา 6)
อบต.สรอย
96 หัวหนาสวนการคลัง 6

1 ต.ค.51



1 ต.ค.51



1 ต.ค.51



1 ต.ค.51



(นักบริหารงานคลัง 6)
97 หัวหนาสํานักปลัด 6
(นักบริหารงานทั่วไป 6)
98 หัวหนาสวนการศึกษา 6
(นักบริหารงานการศึกษา 6)
99 หัวหนาสวนโยธา 6
(นักบริหารงานชาง 6)
อบต.แมพุง
100 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ต.ค.52



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
101 หัวหนาสวนการศึกษา 6
(นักบริหารงานการศึกษา 6)

1 ต.ค.52
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ที่

ตําแหนงบริหารที่วาง

วางตั้งแต

การดําเนินการสรรหา

เหตุผลที่ไมสรรหาหรือ

วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง

หมายเหตุ

สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา
อบต.แมปาก
102 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ต.ค.52



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
103 หัวหนาสวนการศึกษา 6

1 ต.ค.52



(นักบริหารงานการศึกษา 6)

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

อบต.เตาปูน
104 หัวหนาสํานักปลัด 6

23 ก.พ.40



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
อบต.ทุงนาว
105 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ต.ค.2551



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
อบต.สะเอียบ
106 นักบริหารงานทั่วไป 6
นักบริหารงานสาธารณสุข 6

14 มี.ค.51



14 มี.ค.51



อบต.บานหนุน
107 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ต.ค.51



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
อบต.แมทราย
108 หัวหนาสวนการศึกษา 6

1 ต.ค.51



(นักบริหารงานการศึกษา 6)
อบต.รองกวาง
109 หัวหนาสวนการศึกษา 6

1 ต.ค.2552



(นักบริหารงานการศึกษา 6)
อบต.แมยางตาล
110 หัวหนาสวนการศึกษา 6
(นักบริหารงานการศึกษา 6)

24 ก.พ.53
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ที่

ตําแหนงบริหารที่วาง

วางตั้งแต

การดําเนินการสรรหา

เหตุผลที่ไมสรรหาหรือ

วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง

หมายเหตุ

สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา
อบต.แมยางรอง
111 หัวหนาสวนการศึกษา 6

1 ต.ค.52



(นักบริหารงานการศึกษา 6)
112 รองปลัด อบต. 6

1 ต.ค.52



(นักบริหารงาน อบต. 6)
113 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ต.ค.52



(นักบริหารงานทั่วไป 6)

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

อบต.ทุงแคว
114 หัวหนาสํานักปลัด 6



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
อบต.วังหลวง
115 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ต.ค.52



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
116 หัวหนาสวนการศึกษา 6

1 ต.ค.52



(นักบริหารงานการศึกษา 6)
อบต.ตําหนักธรรม
117 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ก.ค.52



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
อบต.แมคํามี
118 หัวหนาสํานักปลัด 6
(นักบริหารงานทั่วไป 6)
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แนบทายรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร ครั้งที่ 8/2553 ระเบียบวาระที่ 4.4

สรุปขอมูลตําแหนงผูบริหารที่วางขององคการบริหารสวนตําบลพื้นที่จังหวัดแพร
(ขอมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2553)
ที่

ตําแหนงบริหารที่วาง

วางตั้งแต

การดําเนินการสรรหา

เหตุผลที่ไมสรรหาหรือ

วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง

หมายเหตุ

สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา
อบต.นาจักร
1 หัวหนาสวนการศึกษา 6

1 ต.ค.52

- ไดดําเนินการสรรหา



(นักบริหารการศึกษา 6)

โดยวิธีการคัดเลือกแลว
แตไมมีผูมาสมัคร

อบต.เหมืองหมอ
2 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6

31 ต.ค.50



นักบริหารงานการเกษตร 6

31 ต.ค.50



1 ต.ค.51



5 ต.ค. 48



อบต.ทาขาม
3 หัวหนาสํานักปลัด 6
(นักบริหารงานทั่วไป 6)
อบต.ทุงกวาว
4 หัวหนาสํานักปลัด 6
(นักบริหารงานทั่วไป 6)
อบต.แมยม
5 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ต.ค.51



(นักบริหารงานทั่วไป 6)

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

อบต.รองฟอง
6 หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนา

22 ต.ค.51



1 ต.ค.52



และวัฒนธรรม 6
(นักบริหารงานการศึกษา 6)
อบต.กาญจนา
7 นักบริหารงานการศึกษา 6
อบต.บานปง
8 หัวหนาสํานักปลัด 6
(นักบริหารงานทั่วไป 6)
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ที่

ตําแหนงบริหารที่วาง

วางตั้งแต

การดําเนินการสรรหา

เหตุผลที่ไมสรรหาหรือ

วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง

หมายเหตุ

สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา
อบต.สบสาย
9 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ต.ค.49



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
10 นักบริหารงานการศึกษา 6

1 ต.ค. 49



- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

อบต.บานกาศ
11 หัวหนาสวนการคลัง 6

1 ม.ค.52



(นักบริหารงานคลัง 6)
12 หัวหนาสํานักปลัด 6



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
อบต.บานเหลา
13 หัวหนาสวนการศึกษา 6

1 ต.ค.2552



(นักบริหารงานการศึกษา 6)
อบต.บานกวาง
14 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ต.ค.2552



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
อบต.ดอนมูล
15 นักบริหารงานการศึกษา 6

1 ต.ค.2552



อบต.น้ําชํา
16 นักบริหารงานการศึกษา 6
17 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6

1 ต.ค.2552
1 ต.ค. 2552




อบต.เวียงทอง
18 หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 7

7 ก.ค.51
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ที่

ตําแหนงบริหารที่วาง

วางตั้งแต

การดําเนินการสรรหา

เหตุผลที่ไมสรรหาหรือ

วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง

หมายเหตุ

สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา
อบต.บานปน
19 นักบริหารงาน อบต.6
20 นักบริหารงานการศึกษา 6

1 ก.ค.2552
1 ก.ค.2552




- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

อบต.ตาผามอก
21 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ต.ค.51



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
22 นักบริหารงานการศึกษา 6

1 ต.ค.51



อบต.แมจั๊วะ
23 นักบริหารงานทั่วไป 6

1 ต.ค. 2552

ไดสรรหาโดยวิธีการรับโอน



จํานวน 3 ครั้ง แตไมมีผูรับโอน

24 นักบริหารงานการศึกษา 6

1 ต.ค. 2552

ไดสรรหาโดยวิธีการรับโอน



จํานวน 3 ครั้ง แตไมมีผูรับโอน

อบต.หวยไร
25 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ต.ค.49



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
26 หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนา

1 ต.ค.49



และวัฒนธรรม

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

(นักบริหารงานการศึกษา 6)
อบต.เดนชัย
27 นักบริหารงานทั่วไป 6
28 นักบริหารงานการศึกษา 6

17 ก.ค.52
17 ก.ค.52
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ที่

ตําแหนงบริหารที่วาง

วางตั้งแต

การดําเนินการสรรหา

เหตุผลที่ไมสรรหาหรือ

วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง

หมายเหตุ

สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา
อบต.ปากกาง
29 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ต.ค.51



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
30 นักบริหารงานการศึกษา 6

1 ก.ย.51



- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

อบต.ทุงแลง
31 นักบริหารงานทั่วไป 6
32 นักบริหารงานการศึกษา 6

1 ธ.ค.52



1 ต.ค.51



อบต.บอเหล็กลอง
33 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ต.ค.2552



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
34 หัวหนาสวนการศึกษา 6

1 ต.ค.2552



(นักบริหารงานการศึกษา 6)
อบต.ปาสัก
35 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ต.ค.2552



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
36 หัวหนาสวนการศึกษา 6

1 ต.ค.2552



(นักบริหารงานการศึกษา 6)
อบต.ไทรยอย
37 หัวหนาสํานักปลัด 6

25 ต.ค.48



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
38 หัวหนาสวนการศึกษา 6

25 ต.ค.48



(นักบริหารงานการศึกษา 6)
อบต.แมเกิ๋ง
39 หัวหนาสํานักปลัด 6
(นักบริหารงานทั่วไป 6)

1 ต.ค.2552
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ที่

ตําแหนงบริหารที่วาง

วางตั้งแต

การดําเนินการสรรหา

เหตุผลที่ไมสรรหาหรือ

วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง

หมายเหตุ

สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา
40 หัวหนาสวนการคลัง 7

1 ก.พ.53



1 ต.ค.2552



1 ต.ค.2552



(นักบริหารงานคลัง 7)
41 หัวหนาสวนการศึกษา 6
(นักบริหารงานการศึกษา 6)
42 หัวหนาสวนโยธา 6
(นักบริหารงานชาง 6)
อบต.นาพูน
43 หัวหนาสํานักปลัด 6

24 ก.ค.52



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
44 หัวหนาสวนการศึกษา 6

24 ก.ค.52



(นักบริหารงานการศึกษา 6)

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

อบต.วังชิ้น
45 หัวหนาสํานักปลัด 6

20 เม.ย.53



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
46 หัวหนาสวนโยธา 7

20 เม.ย.53



(นักบริหารงานชาง 7)
47 หัวหนาสวนการศึกษา 6

20 เม.ย.53



(นักบริหารงานการศึกษา 6)
อบต.สรอย
48 หัวหนาสวนการคลัง 6

1 ต.ค.51



1 ต.ค.51



1 ต.ค.51



1 ต.ค.51



(นักบริหารงานคลัง 6)
49 หัวหนาสํานักปลัด 6
(นักบริหารงานทั่วไป 6)
50 หัวหนาสวนการศึกษา 6
(นักบริหารงานการศึกษา 6)
51 หัวหนาสวนโยธา 6
(นักบริหารงานชาง 6)
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ที่

ตําแหนงบริหารที่วาง

วางตั้งแต

การดําเนินการสรรหา

เหตุผลที่ไมสรรหาหรือ

วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง

หมายเหตุ

สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา
อบต.แมพุง
52 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ต.ค.52



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
53 หัวหนาสวนการศึกษา 6

1 ต.ค.52



(นักบริหารงานการศึกษา 6)

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

อบต.แมปาก
54 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ต.ค.52



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
55 หัวหนาสวนการศึกษา 6

1 ต.ค.52



(นักบริหารงานการศึกษา 6)
อบต.เตาปูน
56 หัวหนาสํานักปลัด 6

23 ก.พ.40



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
อบต.ทุงนาว
57 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ต.ค.2551



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
อบต.สะเอียบ
58 นักบริหารงานทั่วไป 6
นักบริหารงานสาธารณสุข 6

14 มี.ค.51



14 มี.ค.51



อบต.บานหนุน
59 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ต.ค.51



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
อบต.แมทราย
60 หัวหนาสวนการศึกษา 6

1 ต.ค.51



(นักบริหารงานการศึกษา 6)
อบต.รองกวาง
61 หัวหนาสวนการศึกษา 6
(นักบริหารงานการศึกษา 6)

1 ต.ค.2552
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ที่

ตําแหนงบริหารที่วาง

วางตั้งแต

การดําเนินการสรรหา

เหตุผลที่ไมสรรหาหรือ

วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง

หมายเหตุ

สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา
อบต.แมยางตาล
62 หัวหนาสวนการศึกษา 6

24 ก.พ.53



(นักบริหารงานการศึกษา 6)
อบต.แมยางรอง
63 หัวหนาสวนการศึกษา 6

1 ต.ค.52



(นักบริหารงานการศึกษา 6)
64 รองปลัด อบต. 6

1 ต.ค.52



(นักบริหารงาน อบต. 6)
65 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ต.ค.52



(นักบริหารงานทั่วไป 6)

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

- มีการประชาสัมพันธ

ไมมีผูแจง

การรับโอน (ยาย)

ความประสงค

อบต.ทุงแคว
66 หัวหนาสํานักปลัด 6



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
อบต.วังหลวง
67 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ต.ค.52



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
68 หัวหนาสวนการศึกษา 6

1 ต.ค.52



(นักบริหารงานการศึกษา 6)
อบต.ตําหนักธรรม
69 หัวหนาสํานักปลัด 6

1 ก.ค.52



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
อบต.แมคํามี
70 หัวหนาสํานักปลัด 6



(นักบริหารงานทั่วไป 6)
หมายเหตุ
ที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร ครั้งที่ 8/2553 ไดรับทราบรายงานขอมูลตําแหนงผูบริหารที่วางของ อบต. และที่ประชุมฯ
มีการตั้งขอสังเกตดังนี้
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ที่

ตําแหนงบริหารที่วาง

วางตั้งแต

การดําเนินการสรรหา

วัน/เดือน/ป ไมไดสรรหา สรรหาแลว อยูระหวาง

เหตุผลที่ไมสรรหาหรือ
สรรหาแลวแตไมได

แตยังไมได การสรรหา
1.กรณี อบต.ที่มีตําแหนงผูบริหารวาง และรายงานขอมูลวาไมไดสรรหาตําแหนงที่วาง ซึ่งตามหลักเกณฑกําหนดให อบต.
ตองสรรหา อบต. ไดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดหรือไม และมีปญหาในการถือตามหลักเกณฑเรื่องดังกลาวอยางไร
2.กรณี อบต.ที่มีตําแหนงผูบริหารวาง และรายงานขอมูลวาสรรหาแลวแตสรรหาไมไดเนื่องจากไมมีผูมาสมัครหรือไมมี
ผูแจงความประสงค ควรให อบต. สงเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานขอมูล ที่ไดดําเนินการจริง เชน สําเนาประกาศฯ
คัดเลือก สอบคัดเลือก คัดเลือกเพื่อรับโอน เปนตน และ อบต.ควรสะทอนปญหา/ความเห็น เกี่ยวกับการดําเนินการสรรหาไมได
ใหผูเกี่ยวของรวมกันพิจารณาแกไขปญหา
3.กรณี อบต.ที่มีตําแหนงผูบริหารวาง และรายงานขอมูลวาอยูระหวางสรรหา ควรให อบต.สงเอกสารหลักฐานประกอบ
การรายงานขอมูลเชน สําเนาประกาศฯ คัดเลือก สอบคัดเลือก คัดเลือกเพื่อรับโอน เปนตน และสถจ.แพร ควรกํากับ ดูแล
การดําเนินการของ อบต.ใหเปนไปดวยความเรียบรอย

หมายเหตุ

แนบทายรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร ครั้งที่ 8/2553 ระเบียบวาระที่ 5.8

1
บัญชีรายชื่อ อบต. เสนอขอรับความเห็นชอบเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบล
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ
(กรณีไดดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน ไมเปนไปตามวิธีการและแบบประเมินตามประกาศหลักเกณฑทกี่ ําหนด)
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร (ก.อบต.จังหวัดแพร) ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 วันที่ 30 สิงหาคม 2553

ที่

รายชื่อ อปท.

1 อบต.แมยางรอง อ.รองกวาง

2 อบต.สบสาย อ.สูงเมน

3 อบต.ตาผามอก อ.ลอง

เลขที่หนังสือ

หมายเหตุ
กรณีไดดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานไมเปนไป
ตามวิธีการและแบบประเมินตามประกาศหลักเกณฑที่กําหนด

ที่ พร 75401/392 ลว. 2 ก.ค. 2553
กรณี รายนางจุฑ ารั ต น สุว รรณศรวล เลื่ อ นให -ไมสามารถตรวจสอบคุณสมบัติได เนื่องจากสงเอกสารไมครบถวน เชน สําเนาทะเบียน
ดํารงตําแหนง เจาหนาที่บันทึกขอมูล 2
ประวัตไิ มครบทุกหนา เปนตน
ที่ พร 76201/ 284 ลว. 5 ส.ค. 2553
กรณี รายนางสาวกนกอร เหมื องทอง เลื่อ นให
-การจั ดทํา หรือ กําหนดหน าที่ค วามรับผิ ดชอบและความรูค วามสามารถฯ และการ
ดํารงตําแหนง เจาหนาที่บันทึกขอมูล 3
กําหนดงานที่ จะประเมิน ตามแบบประเมินตอนที่ 2-3 ปรากฏวา ผูมี หน าที่ จัด ทํา หรื อ
กําหนด มิไดแจงใหผูรับการประเมินไดทราบลวงหนากอนการประเมินแตอยางใด
-ผูถูกประเมิน มิไดยื่นเรื่องหรือเอกสารเพื่อขอรับการประเมินฯ เพื่อใหผูบังคับบัญชา
ประเมินตามลําดับ เมื่อมีคุณสมบัติครบถวน
ที่ พร 72801/ 153 ลว. 2 ส.ค. 2553
กรณีรายนายทะนงศักดิ์ บัวเทพ เลื่อนใหดํารง -ผูมีหนาที่จัดทําหรือกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการ
ตําแหนง เจาหนาที่บันทึกขอมูล 3
ของตํ า แหน ง ที่ จ ะประเมิ น ตามแบบประเมิ น ตอนที่ 2 (หลั ก เกณฑ กํ า หนดให เ ป น
ผู บั ง คั บ บั ญชาอย า งน อ ย 2 ระดั บ ) ไม ไ ด เ ป น ผู จั ด ทํ า ตามแนวทาง/วิ ธี ก ารที่ กํ า หนด
แตปรากฏวาผูที่ถูกประเมินหรือผูอื่นเปนผูจัดทํา

Khanchit/บัญชีกรณี อบต.ดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน ไมเปนไปตามวิธีการและแบบประเมินตามหลักเกณฑ

2
-ไม สามารถตรวจสอบคุ ณสมบั ติไ ด เนื่ อ งจากส งเอกสารไมค รบถว น เช น สํา เนา
ทะเบียนประวัติ เปนตน
-แบบประเมินไมเรียบรอยถูกตอง เชน มีแบบประเมินแตไมมีผลการประเมินบุคคล,
แบบประเมินไมมีเลขหนา เปนตน
4 อบต.แมจั๊วะ อ.เดนชัย

5 อบต.สะเอียบ อ.สอง

6 อบต.ไทรยอย อ.เดนชัย

7 อบต.บอเหล็กลอง อ.ลอง

ที่ พร 71901/ 469 ลว. 2 ส.ค. 2553
กรณี ร ายนางสาวฉั ต รวิ รุ ณ ถุ ง แก ว เลื่ อ นให -ไม สามารถตรวจสอบคุ ณสมบั ติ ไ ด เนื่ อ งจากส ง เอกสารไม ค รบถ ว น เช น สํ า เนา
ดํารงตําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บรายได 3
ทะเบียนประวัติไมครบถวน เปนตน
-การจั ดทํา หรือ กําหนดหน าที่ค วามรับผิ ดชอบและความรูค วามสามารถฯ และการ
กําหนดงานที่ จะประเมิน ตามแบบประเมินตอนที่ 2-3 ปรากฏวา ผูมี หน าที่ จัด ทํา หรื อ
กําหนด มิไดแจงใหผูรับการประเมินไดทราบลวงหนากอนการประเมินแตอยางใด
-แบบประเมินไมเรียบรอยถูกตอง เชน มีแบบประเมินแตไมมีผลการประเมินบุคคล
ครั้งที่ 2 เปนตน
ที่ พร 76502/ 084 ลว. 16 ส.ค. 2553
กรณีรายนางเกศวรางค เขมนเขตวิทย เลื่อนให -การประเมิ น ครั้ ง ที่ 1 และครั้ ง ที่ 2 ของตํ า แหน ง ระดั บ ควบ ไม เ ป น ไปตามระยะเวลา
ดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 3
หรือตามวิธีการประเมินที่กําหนด
ที่ พร 71401/ 321 ลว. 28 ก.ค. 2553
กรณี ร ายนางวรั ช ยา พู น พิ น เลื่ อ นให ดํ า รง -มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนไมถูกตอง สืบเนื่องจากกรณี ก.อบต.จังหวัดแพร เพิกถอนมติ
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 3
การเลื่ อนระดับ 3 และอบต.ไทรย อย ไดอ อกคํา สั่ง ยกเลิ กการเลื่ อนระดับ และเลื่อ นขั้ น
เงินเดือนไมถูกตอง
-แบบประเมินไมเรียบรอยถูกตอง เชน ไมมีแบบประเมินบุคคล เปนตน
ที่ พร 71401/ 321 ลว. 28 ก.ค. 2553
กรณี ร ายนายภานุ เ มธ ชุ ม เชย เลื่ อ นให ดํ า รง -การประเมินครั้ งที่ 1 ของตํ าแหนงระดับควบ ไมเปนไปตามระยะเวลาหรือตามวิธีการ
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 4
ประเมินที่กําหนด
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8 อบต.วังหลวง อ.หนองมวงไข

9 อบต.สูงเมน อ.สูงเมน

10 อบต.แมพุง อ.วังชิ้น

11 อบต.แมเกิ๋ง อ.วังชิ้น

12 อบต.น้ําเลา อ.รองกวาง

ที่ พร 76101/449 ลว. 9 ส.ค. 2553
กรณี รายนางสาวรสสุค นธ ไชยสู ต ร เลื่ อ นให
-การจั ดทํา หรือ กําหนดหน าที่ค วามรับผิ ดชอบและความรูค วามสามารถฯ และการ
ดํารงตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ 4
กําหนดงานที่ จะประเมิน ตามแบบประเมินตอนที่ 2-3 ปรากฏวา ผูมี หน าที่ จัด ทํา หรื อ
กําหนด มิไดแจงใหผูรับการประเมินไดทราบลวงหนากอนการประเมินแตอยางใด
-ผูถูกประเมิน มิไดยื่นเรื่องหรือเอกสารเพื่อขอรับการประเมินฯ เพื่อใหผูบังคับบัญชา
ประเมินตามลําดับ เมื่อมีคุณสมบัติครบถวน
ที่ พร 78201/540 ลว. 16 ส.ค. 2553
กรณีรายนางกาญจนา เหมืองทอง เลื่อนใหดํารง
-พนัก งานสวนตําบลรายที่ อบต. เสนอขอรับ ความเห็ นชอบในการเลื่ อนระดับ ขาด
ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ 4
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง เช น ระยะเวลาการครองตํ า แหน ง ไม ค รบ, ได รั บ
เงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่จะเลื่อน (กรณีควบขั้นสูง)
แตปรากฏวา อบต.ไดรับรองวาคุณสมบัติครบถวน เปนตน
-แบบประเมินไมเรียบรอยถูกตอง เชน แบบประเมินไมมีเลขหนา เปนตน
ที่ พร 75301/ 439 ลว. 29 ก.ค. 2553
กรณี รายนางปริ ย ากร ชั ย วงศ เลื่ อ นให ดํ า รง
-การจั ดทํา หรือ กําหนดหน าที่ค วามรับผิ ดชอบและความรูค วามสามารถฯ และการ
ตําแหนง บุคลากร 4
กําหนดงานที่ จะประเมิน ตามแบบประเมินตอนที่ 2-3 ปรากฏวา ผูมี หน าที่ จัด ทํา หรื อ
กําหนด มิไดแจงใหผูรับการประเมินไดทราบลวงหนากอนการประเมินแตอยางใด
ที่ พร 77801/ 594 ลว. 29 ก.ค. 2553
กรณี รายนางเจนจริน ทร โปทา เลื่ อนให ดํ า รง
-แบบประเมินไมเรียบรอยถูกตอง เชน ไมมีความเห็นของผูบังคับบัญชาที่มีหนาที่
ตําแหนง บุคลากร 4
ประเมิน เปนตน
-ที่ พร 73601/ 227 ลว. 5 ส.ค. 2553
-ที่ พร 73601/ 239 ลว. 18 ส.ค. 2553
-การจั ดทํา หรือ กําหนดหน าที่ค วามรับผิ ดชอบและความรูค วามสามารถฯ และการ
กรณีรายนางวิภาพรรณ พันศิ ริวรรณ เลื่อนให กําหนดงานที่ จะประเมิน ตามแบบประเมินตอนที่ 2-3 ปรากฏวา ผูมี หน าที่ จัด ทํา หรื อ
ดํารงตําแหนง นักวิชาการศึกษา 5
กําหนด มิไดแจงใหผูรับการประเมินไดทราบลวงหนากอนการประเมินแตอยางใด
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-แบบประเมินไมเรียบรอยถูกตอง เชน ไมมีความเห็นของผูบังคับบัญชาที่มีหนาที่
ประเมิน เปนตน
13 อบต.หวยมา อ.เมืองแพร

ที่ พร 76601/ 846 ลว. 18 ส.ค. 2553
กรณี รายนางสาวรพีพ รรณ ขุ น ขะยา เลื่อ นให
ดํารงตําแหนง นักวิชาการศึกษา 5

-แบบสํารวจ/นําเสนอ กรอกคุณสมบัติไมถูกตองครบถวน
-การประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของตํ าแหนงระดับควบ ไมเปนไปตามระยะเวลา
หรือตามวิธีการประเมินที่กําหนด

หมายเหตุ ที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 ฯ ไดพิจารณาเรื่องดังกลาว และไดอภิปราย สอบถาม และแสดงความเห็นกันอยางหลากหลาย และมีมติที่ประชุมฯ ดังนี้
1.เห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบลเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น (ในระดับควบ) ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบและ
กลั่นกรองฯ เสนอ จํานวน 5 ตําแหนง รวมทั้งหมด 6 ราย ทั้งนี้ การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น มีผลไมกอนวันที่ผูบังคับบัญชาชั้นตนพิจารณาใหผานการประเมิน
2.เห็นชอบดําเนินการตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองฯ เสนอ ดังนี้
2.1 เห็น ชอบให อบต. จํานวน 13 แหง ไดพิจ ารณา ตรวจสอบการดําเนิน การคัดเลื อกโดยการประเมิน บุคคลและการปฏิบั ติงาน ให เปนไปตามวิธีการและแบบประเมินตาม
ประกาศหลักเกณฑที่กําหนด แลวเสนอเรื่องให ก.อบต.จังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งตอไป
2.2 เห็นชอบให อบต. แจงกําชับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลตามคําสั่งมอบหมายงานของ อบต. และปลัด อบต. ไดตรวจสอบ กลั่นกรองการดําเนินการเรื่อ ง
ดังกลาว ใหเปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย รวมทั้งความสมบูรณ ครบถวน ของเอกสารขอมูล กอนที่เสนอเรื่องให ก.อบต.จังหวัดแพร เพื่อพิจารณา
2.3 เห็นชอบให อบต.ไดจัดประชุมชี้แจงพนักงานสวนตําบล เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน ในสวนของอํานาจ
หนาที่ของผูที่เกี่ยวของ ไดแก 1.) ผูมีหนาที่กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและงาน ของตําแหนงที่จะมีการประเมิน 2.) ผูถูกประเมิน 3.) ผูมีอํานาจหนาที่ประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน 4.) ผูรับผิดชอบ
งานบริหารงานบุคคลซึ่งจะตองดําเนินการตรวจสอบ กลั่นกรอง ตามวิธีการและหลักเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการคัดเลือกดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล และเพื่อไมให
พนักงานที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น เสียสิทธิในการเลื่อนระดับ
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หนาที่ 1 จาก 2

แนบทายรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร ครั้งที่ 8/2553 ระเบียบวาระที่ 5.9
บัญชีรายละเอียดการพิจารณาและตรวจสอบการปรับปรุง/เปลี่ยน แผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2552-2554) ของ อบต.
ในการประชุมของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร (ก.อบต.จังหวัดแพร) ครั้งที่ 8/2553 วันที่ 30 สิงหาคม 2553
ที่

รายชื่อ อบต.
สวนราชการ

- อบต.วังธง อ.เมืองแพร
-สํานักงานปลัด อบต.

รายการขอปรับปรุง/เปลี่ยนแผนอัตรากําลัง ภาระคาใชจายฯ ดานการบริหารงานบุคคล จํานวนพนักงานสวนตําบล/
(กรณี ขอเพิ่ม,ยุบ,ปรับเกลี่ย, ปรับปรุง และ ตามมาตรา 35 ในปงบประมาณ พ.ศ. (%) ลจ.ประจํา และตําแหนงวาง
มติ ก.อบต.จังหวัดแพร
กรณีการกําหนดสวนราชการ เปนตน)
2552
2553
2554
ณ ปจจุบัน (คน)
26.33
30.80
28.59
11/5
-เนื่องจากเอกสารขอมูลที่ อบต.นําเสนอ ไมชัดเจน ครบถวน ในสวนของสําเนา
-ปรับปรุง ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 6 (นักบริหารงานทั่วไป 6)
รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาจัดทําแผนอัตรากําลังของ อบต.
เปนตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7)
ซึ่งไมมีประเด็นการพิจารณาการปรับปรุงตําแหนงที่ชัดเจน และไมมีมติที่
จํานวน 1 อัตรา ในปงบฯ 2553
ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังของ อบต. เห็นควรให อบต.ทบทวน
การนําเสนอเอกสารขอมูลเกี่ยวกับรายงานการประชุมของคณะกรรมการจัดทํา
แผนอัตรากําลัง ซึ่งไดผานการพิจารณาดวยความรอบคอบ และมีความเห็นหรือ
มีมติของที่ประชุมฯ ในเรื่องดังกลาว แลวให อบต. เสนอเรื่องให ก.อบต.
จังหวัดแพร พิจารณา ในเดือนถัดไป

หมายเหตุ
สรุปหลักเกณฑในการพิจารณา
1.เหตุผลความจําเปนที่จะตอง ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับตําแหนง
2.ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติความยากและคุณภาพของงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ถึงขนาดจําเปนตองปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง ตําแหนง
3.ชื่อตําแหนง สายงาน ระดับตําแหนง และจํานวนตําแหนงที่ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
4.หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงที่ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
5.อัตรากําลังของพนักงาน ภาระคาใชจายดานบุคคลและงบประมาณรายไดของ อบต.
6.สวนราชการที่กําหนดตําแหนงเพิ่มใหม โดยใหแสดงกรอบอัตรากําลังที่มีอยู ตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลและตําแหนงที่ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง รางประกาศจัดตั้งสวนราชการ
7. เหตุผลความจําเปนอื่น
กรณีเอกสาร ไมถูกตองชัดเจน ครบถวน
A..กําหนดชื่อตําแหนงในแผน/กรอบอัตรากําลัง (ใหม) ไมถูกตอง รวมทั้งระดับตําแหนง เชน 1-3 หรือ4 , 2-4 หรือ 5 และ 3-5 หรือ 6ว. เปนตน
B.นําเสนอเงื่อนไขในการเสนอ ไมถูกตองชัดเจน เชน ปรับปรุง, กําหนดตําแหนงเพิ่ม, ยุบเลิก, ปรับเกลี่ย เปนตน

หนาที่ 2 จาก 2
รายชื่อ อบต.
รายการขอปรับปรุง/เปลี่ยนแผนอัตรากําลัง ภาระคาใชจายฯ ดานการบริหารงานบุคคล จํานวนพนักงานสวนตําบล/
ที่
สวนราชการ
(กรณี ขอเพิ่ม,ยุบ,ปรับเกลี่ย, ปรับปรุง และ ตามมาตรา 35 ในปงบประมาณ พ.ศ. (%) ลจ.ประจํา และตําแหนงวาง
กรณีการกําหนดสวนราชการ เปนตน)
2552
2553
2554
ณ ปจจุบัน (คน)
C.บัญชีการจัดคนลงสูตําแหนงไมชัดเจน ถูกตอง หรือไมเปนไปตามแนวทางทางปฏิบัติ
D.เอกสารการวิเคราะหภารกิจ และปริมาณงานเพื่อกําหนดตําแหนงไมถูกตองชัดเจน
E.ไมไดนําเสนอขอปรับปรุง/เปลี่ยน แผนหรือกรอบอัตรากําลัง ตามรูปแบบหรือแนวทางที่กําหนด
F.ไมชัดเจนกรณีการปรับปรุงตําแหนงพนักงานจางที่มีคนครองตําแหนง เชน ไมระบุรายชื่อผูครองตําแหนง และคุณสมบัติที่เกี่ยวของของตําแหนงที่จะปรับปรุงตําแหนง เปนตน

มติ ก.อบต.จังหวัดแพร

หนาที่ 1 จาก 6

แนบทายรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร ครั้งที่ 8/2553 ระเบียบวาระที่ 5.10
บัญชีรายชื่อองคการบริหารสวนตําบลเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานและลูกจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร ครั้งที่ 12/2552 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
ที่

อําเภอ

อบต.

1 1.เมืองแพร

1.นาจักร

2
3

2.เหมืองหมอ
3.ทาขาม

4

4..วังธง

5
6
7

5.ปาแดง
6.ทุงกวาว
7.แมยม

8

8.หวยมา

9
10
11 2.สอง
12

9.รองฟอง
10.กาญจนา
1.แดนชุมพล
2.เตาปูน

13
14
15
16
17

3.ทุงนาว
4.บานกลาง
5.บานหนุน
6.หัวเมือง
7.สะเอียบ

18 3.สูงเมน

1.สบสาย

19
20
21
22
23
24
25

2.บานปง
3.บานกาศ
4.บานเหลา
5.สูงเมน
6.บานกวาง
7.ดอนมูล
8.รองกาศ

26
27
28

9.หัวฝาย
10.น้ําชํา
11.พระหลวง

วันที่ไดรับการเสนอเรื่อง
งบประมาณรายจาย
ชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่เสนอ
(กําหนดสง ภายในเดือนตุลาคม)
ดานเงินเดือนฯ ปงบ 2553
ไมรวมเงินอุดหนุน ฯ
6,180,500.00 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการทํางานและบริการเพื่อสนองตอบ
27 ตุลาคม 2552
ความตองการของประชาชนประจําปงบประมาณ 2553
7,173,220.00 โครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออกตําบลเหมืองหมอ
30 ตุลาคม 2552
2,816,706.00 โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานและลดขั้นตอนการทํางานในการใหบริการ
30 ตุลาคม 2552
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ในการบริการดานรับแจงเรื่องราว
รองทุกข
3,284,530.00 โครงการลดขั้นตอนการทํางาน การปรับปรุงกระบวนการทํางานและกระบวน
30 ตุลาคม 2552
ทัศนสูการบริการที่ประทับใจของประชาชน
2,308,111.00 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2553
28 ตุลาคม 2552
3,377,960.00 โครงการใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
12 ตุลาคม 2552
2,474,000.00 โครงการ/กิจกรรมที่จะปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางาน
30 ตุลาคม 2552
หรือบริการและการตอบสนองความตองการของปะชาชนตามนิติการประเมิน
และตัวชี้วัดที่ 4(ขอ 4.5)
5,177,000.00 โครงการลดขั้นตอนการใหบริการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินของประชาชน
30 ตุลาคม 2552
ประจําปงบประมาณฯ 2553
6,397,400.00 โครงการปรับปรุงตุณภาพบริการศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนคําบลรองฟอง
29 ตุลาคม 2552
4,034,780.00 โครงการ อบต.กาญจนาเคลื่อนที่เพื่อชําระภาษี ประจําป 2553
30 ตุลาคม 2552
1,795,820.00 โครงการ อบต.สัญจรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
14 ตุลาคม 2552
4,536,221.00 โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริการน้ําอุปโภค บริโภคและ
21 ตุลาคม 2552
บริการวัสดุ ครุภัณฑบริการประชาชน
1,278,840.00 โครงการ อบต.สัญจร ประจําป พ.ศ. 2553
12 ตุลาคม 2552
1,615,272.50 โครงการ อบต.สัญจร ประจําป พ.ศ. 2553 (ภาระคาใชจายเปนปงบฯ 2552)
12 ตุลาคม 2552
4,339,990.00 โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานของ อบต.บานหนุน ประจําปงบฯ 2553
5 พฤศจิกายน 2552
4,126,000.00 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
14 ตุลาคม 2552
3,437,232.80 โครงการการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการสงเคราะห(ภาระคา
12 ตุลาคม 2552
ใชจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูปวยเอดส และการรับชําระภาษี(ภาระคาใชจายเปน
ปงบฯ 2552)
7,347,944.00 โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานในการให
22 ตุลาคม 2552
บริการประชาชนเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
2,677,994.13 โครงการ การใหบริการและตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่
12 ตุลาคม 2552
3,434,760.00 โครงการใหบริการศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
7 ตุลาคม 2552
4,248,008.00 โครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ปรจําปงบฯ 2553
30 ตุลาคม 2552
1,952,390.00 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจําป 2553
12 ตุลาคม 2552
1,438,044.00 โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข บริการประชาชน สูความเปนเลิศ
12 ตุลาคม 2552
4,646,660.00 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ของ อบต.ดอนมูล
27 ตุลาคม 2552
4,928,823.50 โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุใหมีสวนรวมดูแลสงเสริมตนเอง
12 ตุลาคม 2552
(แบบแสดงภาระคาใชจายเปนปงบฯ2552)
4,236,000.00 โครงการจายเบี้ยงยังชีพสงเคราะหผูสูงอายุ ปงบประมาณ 2553
12 ตุลาคม 2552
2,212,237.60 โครงการเฝาระวังและควบคุมโรค ไขเลือดออกตําบลน้ําชํา ป 2553
16 ตุลาคม 2552
3,243,582.00 โครงการลดขั้นตอนการบริการและอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
27 ตุลาคม 2552

ที่

อําเภอ

อบต.

29
30 4.ลอง

12.เวียงทอง
1.บานปน

31

2.ปากกาง

32
33

3.หัวทุง
4.ตาผามอก

34
35
36 5.รองกวาง
37

5.ทุงแลง
6.บอเหล็กลอง
1.แมยางฮอ
2.หวยโรง

38

3.แมทราย

39

4.ไผโทน

40

5.รองกวาง

41

6.แมยางตาล

42
43
44 6.วังชิ้น
45
46
47
48

7.แมยางรอง
8.น้ําเลา
1.ปาสัก
2.แมเกิ๋ง
3.นาพูน
4.วังชิ้น
5.สรอย

49
50
51 7.เดนชัย
52
53
54

6.แมพุง
7.แมปาก
1.ไทรยอย
2.หวยไร
3.แมจั๊วะ
4.เดนชัย

55 8.หนองมวงไข 1.ทุงแคว
56

2.น้ํารัด

หนาที่ 2 จาก 6
วันที่ไดรับการเสนอเรื่อง
งบประมาณรายจาย
ชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่เสนอ
(กําหนดสง ภายในเดือนตุลาคม)
ดานเงินเดือนฯ ปงบ 2553
ไมรวมเงินอุดหนุน ฯ
7,742,590.00 โครงการกองทุนสุขภาพรวมใจควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก
12 ตุลาคม 2552
4,068,462.00 โครงการปรับลดขั้นตอน ระยะเวลา และขยายเวลาการใหบริการจัดเก็บภาษี
27 ตุลาคม 2552
โรงเรือน
4,315,615.10 โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานและลดขั้นตอน หรือการบริการที่ตอบสนอง
20 ตุลาคม 2552
ความตองการของประชาชนของสถานีสูบน้ําดวยพลังไฟฟา
โครงการปองกันอุบัติเหตุและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
20 ตุลาคม 2552
6,75,560.00 โครงการปรับปรุงการทํางานและลดขั้นตอนในการชวยเหลือและบรรเทา
27 ตุลาคม 2552
สาธารณภัยในตําบล
4,188,710.00 โครงการใหบริการประชาชนนอกสถานที่
12 ตุลาคม 2552
2,506,430.00 โครงการประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป 2553
30 ตุลาคม 2552
2,369,260.00 โครงการ การจัด อบต.เคลื่อนที่ ประจําป 2553
14 ตุลาคม 2552
2,183,920.00 โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชนชวงพักเที่ยง
16 ตุลาคม 2552
และวันหยุดราชการ(วันเสาร)
3,441,402.00 โครงการ/กิจกรรมปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการ
28 ตุลาคม 2522
หรือบริการและตอบสนองความตองการของประชาชน
2,183,920.00 โครงการลดขั้นตอนการใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการ
12 ตุลาคม 2552
จายเบี้ยยังชีพ คนชรา ผูปวยเอดส และผูพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
3,363,575.36 โครงการ/กิจกรรมปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการ
12 ตุลาคม 2552
บริการและตอบสนองความตองการของประชาชน
3,251,000.00 โครงการ/กิจกรรมปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการ
16 ตุลาคม 2552
บริการและตอบสนองความตองการของประชาชน
3,133,440.00 โครงการองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนที่ ประจําป พ.ศ.2553
16 ตุลาคม 2552
3,702,943.00 โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ประจําปงบประมาณฯ 2553
28 ตุลาคม 2552
5,173,721.00 โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ อบต.(แบบแสดงภาระคาใชจายเปนปงบฯ 2552)
8 ตุลาคม 2552
1,805,921.00 โครงการบริการตอบสนองความตองการของประชาชน (การชําระภาษีบํารุงทองที)่
12 ตุลาคม 2552
4,162,880.00 โครงการบริการประชาชนดานสังคมสงเคราะห
30 ตุลาคม 2552
3,416,580.00 โครงการประชุมประชาคม และออกบริการประฃาชนนอกสถานที่
27 ตุลาคม 2552
3,799,543.36 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิยัติงานดานการใหบริการประชาชนของ
30 ตุลาคม 2552
องคการบริหารสวนตําบล
4,993,668.00 โครงการบริการตอบสนองความตองการของประชาชน (การชําระภาษีบํารุงทองที)่
30 ตุลาคม 2552
4,607,800.00 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการใหบริการประชาชนของ อบต.
8 ตุลาคม 2552
4,676,920.00 โครงการรับชําระภาษีนอกสถานที่ ประจําปงบประมาณฯ 2553
28 ตุลาคม 2552
3,591,000.00 โครงการปฏิบัติหนาที่ทดแทนกัน เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานองง อบต.
30 ตุลาคม 2552
1,181,360.00 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจําปงบประมาณ 2553
16 ตุลาคม 2552
3,145,999.00 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และแผนชุมชน (แผนพัฒนาสามปพ.ศ.255429 ตุลาคม 2552
2556)
1,749,488.50 โครงการปรับปรุงกระบวนการใหบริการดานการจายเบี้ยยังชีพ
21 ตุลาคม 2552
(แบบแสดงภาระคาใชจายเปนปงบฯ2552)
1,148,355.20 โครงการปรับลดขั้นตอน ระยะเวลา และขยายเวลาการใหบริการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
21 ตุลาคม 2552
ภาษีปายและสรางความพึงพอใจในการชําระภาษี ประจําปงบประมาณ 2553

57
58
59

3.วังหลวง
4.ตําหนักธรรม
5.แมคํามี

1,557,160.00 โครงการปรับปรุงศูนยบริการขอมูลขาวสารของอบต.
1,434,551.20 โครงการสงเสริมสุขภาพหญิงมีครรภและเด็กแรกเกิดถึง 2 ขวบ
2,610,298.80 โครงการปรับปรุงกระบวนการใหบริการอินเตอรเน็ตตําบลเพื่อลดขั้นตอน
และตอบสนองความตองการของประชาชน

21 ตุลาคม 2552
20 ตุลาคม 2552
20 ตุลาคม 2552

ที่

อําเภอ

อบต.

งบประมาณรายจาย
ดานเงินเดือนฯ ปงบ 2553
ไมรวมเงินอุดหนุน ฯ

หนาที่ 3 จาก 6
ชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่เสนอ

วันที่ไดรับการเสนอเรื่อง
(กําหนดสง ภายในเดือนตุลาคม)

เรื่องเดิม
ก.อบต.จังหวัดแพร ในการประชุมครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552, ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 และครั้งที่ 13/2552 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552
ไดรับทราบและเห็นชอบให อบต.พื้นที่จังหวัดแพร เสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานและลูกจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รวมจํานวน 59 แหง
หมายเหตุ
ที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2553 ไดพิจารณาเอกสารขอมูล ตามที่ฝายเลขานุการฯ นําเสนอ และไดแสดงความเห็น อภิปราย สอบถาม
กันอยางหลากหลาย และมีมติที่ประชุมฯ ดังนี้
1.เห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบลที่ขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดําเนินการตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการจนถึงสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (30 กันยายน 2553)
และรายงานผลการปฏิบัติงานตามมิติและตัวชี้วัดเสนอ ก.อบต.จังหวัดแพร พิจารณาภายในเดือนตุลาคม 2553
2.เห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลในระดับอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ประกอบดวย
1) นายอดุลย หันพงศกิติกูล กรรมการผูทรงวุฒิใน ก.อบต.จังหวัด เปนประธานอนุกรรมการ
2) จ.อ.กฤษดา โสตถิกุล ปลัด อบต.บานปง
เปนอนุกรรมการ
3) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
เปนอนุกรรมการ
4) ผูอํานวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
เปนอนุกรรมการ
5) ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลแพร
เปนอนุกรรมการ
6) ทองถิ่นจังหวัดแพร
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
7) ผูชวยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร
เปนผูชวยเลขานุการ

หนาที่ 4 จาก 6

หนาที่ 5 จาก 6

อบแทนอื่น

หนาที่ 6 จาก 6

แนบทายรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร ครั้งที่ 12/2552 ระเบียบวาระที่
บัญชีรายชื่อองคการบริหารสวนตําบลเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานและลูกจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (เพิ่มเติม)
ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร ครั้งที่ 12/2552 วันที่ 26 พฤศจืกายน 2552
ที่

อําเภอ

1 เมืองแพร

อบต.

วงเเงินเหลือจาย

ชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่เสนอ

ยังไมถึงรอยละ 40 (บาท)

1.วังหงษ

3,098,440.00 โครงการบริการรับแจงไฟฟาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ชํารุด

2.นาจักร

6,180,500.00 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการทํางานและบริการเพื่อสนองตอบ

วันที่ไดรับการเสนอเรื่อง
(กําหนดสง ภายในเดือนตุลาคม)
30 ต.ค. 2552
27-ต.ค.-52

ความตองการของประชาชนประจําปงบประมาณ 2553

3.เหมืองหมอ

7,173,220.00 โครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออกตําบลเหมืองหมอ

30-ต.ค.-52

4.ทาขาม

2,816,706.00 โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานและลดขั้นตอนการทํางานในการใหบริการ

30-ต.ค.-52

เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ในการบริการดานรับแจงเรื่องราว
รองทุกข

5 .วังธง

3,284,530.00 โครงการลดขั้นตอนการทํางาน การปรับปรุงกระบวนการทํางานและกระบวน

30-ต.ค.-52

ทัศนสูการบริการที่ประทับใจของประชาชน

6. ปาแดง

2,308,111.00 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2553

28-ต.ค.-52

7.แมยม

2,474,000.00 โครงการ/กิจกรรมที่จะปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางาน

30-ต.ค.-52

หรือบริการและการตอบสนองความตองการของปะชาชนตามนิติการประเมิน
และตัวชี้วัดที่ 4(ขอ 4.5)

8.กาญจนา

4,034,780.00 โครงการ อบต.กาญจนาเคลื่อนที่เพื่อชําระภาษี ประจําป 2553

30-ต.ค.-52

9. บานถิ่น

4,554.817.00 โครงการใหบริการประชาชน

30-ต.ค.-52

10.หวยมา

5,177,000.00 โครงการลดขั้นตอนการใหบริการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินของประชาชน

30-ต.ค.-52

ประจําปงบประมาณฯ 2553

สูงเมน
อ.ลอง

11.รองฟอง

6,397,400.00 โครงการปรับปรุงตุณภาพบริการศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนคําบลรองฟอง

29-ต.ค.-52

12. บานเหลา

4,248,008.00 โครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแหงชาติประจําปฯ 2553

30-ต.ค.-52

13.ดอนมูล

5,448,683.00 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ของ อบต.ดอนมูล

27-ต.ค.-52

14.บานปน

4,068,462.00 โครงการปรับลดขั้นตอน ระยะเวลา และขยายเวลาการใหบริการจัดเก็บภาษี

26 ต.ค.2552

โรงเรือน ภาษีปายและการสรางความพึงพอใจ ในการชําระภาษี ประจําป 2553

15.ตาผามอก

6,755,560.00 โครงการปรับปรุงการทํางานและลดขั้นตอนในการชวยแหลือและบรรเทา
สาธารณภัยในตําบลตาผามอก

16.บอเหล็กลอง
อ.รองกวาง 17.แมทราย

27-ต.ค.-52

2,506,430.00 โครงการประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป 2553

30-ต.ค.-52

3,441,402.00 โครงการ/กิจกรรมปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการ

28-ต.ค.-22

หรือบริการและตอบสนองความตองการของประชาชน

อ.วังชิ้น

18.น้ําเลา

3,702,943.00 โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ประจําปงบประมาณฯ 2553

28-ต.ค.-52

19. นาพูน

4,162,880.00 โครงการบริการประชาชนดานสังคมสงเคราะห

30-ต.ค.-52

20. วังชิ้น

3,416,580.00 โครงการประชุมประชาคม และออกบริการประฃาชนนอกสถานที่

27-ต.ค.-52

21. สรอย

3,799,543.36 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิยัติงานดานการใหบริการประชาชนของ

30-ต.ค.-52

องคการบริหารสวนตําบล

อ.เดนชัย

22. แมพุง อยูระหวางจัดทําขอบัญญป2553โครงการบริการตอบสนองความตองการของประชาชน (การชําระภาษีบํารุงทองที่

30-ต.ค.-52

23. ไทรยอย

4,676,920.00 โครงการรับชําระภาษีนอกสถานที่ ประจําปงบประมาณฯ 2553

28-ต.ค.-52

24.หวยไร

3,591,000.00 โครงการปฏิบัติหนาที่ทดแทนกัน เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานองง อบต.

30-ต.ค.-52

25. เดนชัย

3,145,999.00 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และแผนชุมชน (แผนพัฒนาสามปพ.ศ.2554-

29-ต.ค.-52

2556)

หมายเหตุ
-ก.อบต.จังหวัดแพร ไดรับทราบการเสนอเรื่องดังกลาวแลวในการประชุมครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552
-สําหรับการประชุมครั้งที่ 12/2552 เปนการเสนอเรื่องให ก.อบต.จังหวัดแพร รับทราบเพิ่มเติม (ทุกแหงเสนอเอกสารครบ)
- ขอมูล ณวันที่ 4 พ.ย.2552

)

