สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร (ก.อบต.จังหวัดแพร)
ครั้งที่ 10/2553
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแพร ชั้น 3
***************************************************************************

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร ครั้งที่ 9/2553
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553
มติที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา (ไมม)ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 เรื่อง รายงานการตรวจสอบการดําเนินการจางพนักงานจางทั่วไป
คนใหม ใหดํารงตําแหนงที่วาง
ขอเท็จจริง
องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่จังหวัดแพร รายงานผลการดําเนินการจางพนักงานจาง
ทั่วไปคนใหม ใหดํารงตําแหนงวาง รวมจํานวน 3 ราย ไดแก
(1.) อบต.หวยมา อ.เมืองแพร รายงานการดําเนินการจางพนักงานจางทั่วไป จํานวน
1 ราย ไดแก
-นางนงคราญ มาอุตสาห คุณวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย เปนพนักงาน
จางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่แมบาน สังกัดสํานักงานปลัด อัตราคาตอบแทน 5,080 บาท
ระยะเวลาจาง 1ต.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2554
(2.) อบต.ดอนมูล อ.สูงเมน รายงานการดําเนินการจางพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 ราย
ไดแก
-นายวัชรินทร สนั่น คุณวุฒิการศึกษา ม.6 เปนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่คนงานทั่วไป สังกัดสํานักงานปลัด อบต. อัตราคาตอบแทน 5,080 บาท
ระยะเวลาจาง 1 ต.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2554
(3.) อบต.เหมืองหมอ อ.เมืองแพร รายงานการดําเนินการจางพนักงานจางทั่วไป จํานวน
1 ราย ไดแก
-นางสาวพนากร เหมืองจา คุณวุฒิการศึกษา ม.6. เปนพนักงานจางทั่วไป
ตําแหนง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่แมบาน สังกัดสํานักงานปลัด อบต. อัตราคาตอบแทน 5,080 บาท
ระยะเวลาจาง 1 ต.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2554
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายวาระ)
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ฝา ยเลขานุ ก าร ก.อบต.จั ง หวั ด แพร ได ตรวจสอบเอกสารจากการรายงานผลการ
ดําเนินการจางพนักงานจางทั่วไปของ อบต. ปรากฏวา อบต. ไดดําเนินการเปนไปตามขอกฎหมายหรือ
ประกาศหลักเกณฑที่กําหนด
ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ
-มติ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2545 และ ก.อบต.จังหวัด แพร ในการประชุม ครั้งที่ 3/2548
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลว.12 ก.ค.
2547 ขอ 18, 19 และขอ 20 วรรคสอง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ ไดรับทราบและเห็นชอบให อบต. ดําเนินการจางพนักงานจางทั่วไป ไดตามที่
รายงานผลการดําเนินการ รวมจํานวน 3 ราย

4.2 เรื่อง รายงานการตรวจสอบการดําเนินการจางพนักงานจางทั่วไป
(ตอสัญญาจางคนเดิม)
เรื่องเดิม
ตามมติ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2545 และ ก.อบต.จังหวัดแพร ในการประชุมครั้งที่ 3/2548
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548 ไดพิจารณาเห็นชอบเปนหลักการใหองคการบริหารสวนตําบลออกคําสั่งแตงตั้ง
พนักงานจางทั่วไป โดยไมตองขอรับความเห็นชอบกอนทุกครั้ง โดยมีเงื่อนไข
1.การพ น จากตํ า แหน ง ของพนั ก งานจ า งทั่ ว ไป เนื่ อ งจากสิ้ น สุ ด ระยะเวลาจ า ง
ตามสัญญาจาง
2.การพนจากตําแหนงของพนักงานจางทั่วไป เนื่องจากการลาออกจากการเปนพนักงาน
จางทั่วไป
3.การแตงตั้งพนัก งานจางทั่วไปคนเดิม (การตอสัญญาจางพนัก งานจางทั่วไปคนเดิม )
ซึ่งผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน และผูบริหารเห็นชอบใหตอสัญญาจางได
4.การแตงตั้งพนักงานจางทั่วไปคนใหมใหดํารงตําแหนงที่วาง
5.ให อบต. รายงานผลการดําเนินการให ก.อบต.จังหวัด พิจารณาตรวจสอบภายใน 5 วัน
นับแตวันที่ออกคําสั่ง
ขอเท็จจริง
องคก ารบริหารสวนตําบล ไดรายงานผลการดําเนินการจางพนักงานจางทั่วไปคนเดิม
(ต อ สัญ ญาจ า งคนเดิ ม ) ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2554 ให ก.อบต.จั ง หวั ด แพร พิ จ ารณาตรวจสอบ
รวมจํานวน 160 ราย
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายระเบียบวาระการประชุม)
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ฝายเลขานุ ก าร ก.อบต.จัง หวั ดแพร ไดตรวจสอบเอกสารข อมู ลการรายงานผลการ
ดําเนินการแลวปรากฏวา เปนพนักงานจางทั่วไปที่ผานการประเมินผลการปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ.
2554 และผูบริหารเห็นชอบใหตอสัญญาจางได
ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลว. 12 ก.ค.
2547 และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ขอ 9, 28(3), 34(3), 40 และขอ 43
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ ไดรับทราบและเห็น ชอบให อบต. ดําเนินการจางพนัก งานจางทั่วไปคนเดิม
(ตอสัญญาจางคนเดิม) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดตามที่รายงานผลการดําเนินการ รวมจํานวน
160 ราย
(รายละเอียดตามเอกสารแนบสรุปมติการประชุมฯ)

4.3 เรื่อง เสนอขอรับ การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิ บัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ขอเท็จจริง
องคก ารบริ ห ารส ว นตํ าบล ได เ สนอขอรั บ การประเมิ น ประสิท ธิภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
การปฏิบัติราชการ ตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร เพื่อรับทราบการประเมิน และเสนอ
โครงการ 1 กิจ กรรมที่จ ะปรับ ปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้น ตอนการทํางานหรือการบริก ารและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ตามมิติการประเมิน และตัวชี้วัดในมิติที่ 4 จํานวน 1 โครงการ/
กิจกรรม ดังนี้
1.อบต.ที่ เ สนอโครงการ/กิจ กรรม มี รายละเอีย ดเอกสารครบถว น จํ านวน 21 แห ง
จากทั้งหมด 59 แหง
2.อบต.ที่ สํานัก งาน ก.อบต.จังหวั ดแพร ยั งไมไ ดรับ เรื่องและเอกสารเสนอโครงการ/
กิจกรรมฯ หรือเสนอโครงการกิจกรรมที่ไมใชดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 หรือไมไดสงแบบภาระ
คาใชจายฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 หรือไมแสดงภาระคาใชจายของปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อขอรับ
การประเมินประสิทธิภาพฯ จํานวน 38 แหง จากทั้งหมด 59 แหง (ขอมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2553)
(รายละเอียดตามบัญชีเอกสารแนบทายระเบียบวาระ)
ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง กําหนดเงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทน
อื่นสําหรับพนักงานสวนตําบลเปนกรณีพิเศษ ลว. 1 พ.ค. 2549 (เริ่มบังคับใชปงบประมาณ 2549) ขอ 1
และขอ 2
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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ที่ประชุมฯ ที่ป ระชุมฯ ไดรับ ทราบการเสนอเรื่องขอรับ การประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการขององคก ารบริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 21 แหง
จากทั้งหมด 59 แหง และใหฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร แจง อบต. ที่ยังไมไดเสนอเรื่องใหเสนอเรื่อง
ขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยจัดสงเอกสารขอมูลใหครบถวน ภายในระยะเวลาตามที่หลักเกณฑกําหนด
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายสรุปมติที่ประชุมฯ)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่ อ ง ขอรั บ ความเห็ นชอบให ลู ก จ างประจํ า ลาออกหรื อ พ น จาก
ตําแหนง
องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่จังหวัดแพร เสนอขอรับความเห็นชอบใหลูกจางประจํา
ลาออกหรือพนจากตําแหนง จํานวน 1 ราย ไดแก
- อบต.รองกาศ อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบให นางสาวณัฐชลิตา ปจนันท ลูกกจาง
ประจํา ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ พนจากตําแหนง เนื่องจากขอลาออกเพื่อไปบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 พ.ย. 2553
ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ
-พ.ร.บ.ระเบี ยบบริห ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 15 และมาตรา 25
วรรคทาย
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ขอ 388
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรือ่ ง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2544 ขอ
83, 84, 104, 105 และขอ 106
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ย วกับพนักงานจาง ลว.12 ก.ค.
2547 ขอ 34, 35, 40, 41, 43 และขอ 55
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุมฯ เห็ น ชอบให อบต.ร อ งกาศ อ.สู ง เม น ออกคํ า สั่ ง ให น างสาวณั ฐ ชลิ ต า ป จ นั น ท
ลูกจางประจํา ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ ลาออกหรือพนจากตําแหนง ตามที่เสนอ

5.2 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบดําเนินการจางพนักงานจางตามภารกิจ
องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่จังหวัดแพร รายงานขอรับความเห็นชอบดําเนินการจาง
พนักงานจางตามภารกิจ รวมจํานวน 3 ราย ดังนี้
(1) อบต.ปาแดง อ.เมืองแพร ขอรับความเห็นชอบดําเนินการจางพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 1 ราย ไดแก
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- นางสาวเสาวลักษณ จันทรไทย คุณวุฒิ ปวส. (การตลาด) เปนพนักงานจาง
ตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒ)ิ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ สังกัดสํานักงานปลัด อัตราคาตอบแทน5,760 บาท
ระยะเวลาจาง 1 พ.ย. 2553 – 30 ก.ย. 2555
(2) อบต.ปากกาง อ.ลอง ขอรับความเห็นชอบดําเนินการจางพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 1 ราย ไดแก
- นางสาวกุสุมาลย วิริ ยะเมธี คุ ณวุฒิ ก ารศึก ษา ปริ ญ ญาตรี (บริห ารธุ รกิจ )
เปนพนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒ)ิ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ สังกัดสวนการคลัง อัตราคาตอบแทน
5,760 บาท ระยะเวลาจาง 1 พ.ย. 2553 – 30 ก.ย. 2555
(3) อบต.หัวเมือง อ.สอง ขอรับ ความเห็นชอบดําเนินการจางพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 1 ราย ไดแก
- นางสาวศศิวิมล พุทธอาสน คุณวุฒิการศึกษา ปวส. (การบัญชี) เปนพนักงาน
จางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ) ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี สังกัดสวนการคลัง อัตราคาตอบแทน
5,760 บาท ระยะเวลาจาง 1 พ.ย. 2553 – 30 ก.ย. 2555
ฝ า ยเลขานุ ก าร ก.อบต.จั ง หวั ด แพร ได ต รวจสอบเอกสารจากการรายงานผลการ
ดําเนินการของ อบต.ปรากฏวา อบต.ไดดําเนินการสรรหาพนักงานจางเปนไปตามประกาศหลักเกณฑ
ที่กําหนด
ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลว. 12 ก.ค.
2547 และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ขอ 9, 18, 19 และขอ 20
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให อบต. ดําเนินการจางพนักงานจางตามภารกิจ ไดตามที่เสนอ
รวมจํานวน 3 ราย

5.3 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบโอนหรือโอน(ยาย) พนักงานสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่จังหวัดแพร เสนอขอรับความเห็นชอบโอนหรือโอน(ยาย)
พนักงานสวนตําบล ดังนี้
(1.) โอน(ยาย)พนักงานสวนตําบล ตําแหนงสายงานบริหาร จํานวน 4 ราย ไดแก
1.อบต.หัวฝาย อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบให นายวิกุล อุดคําเที่ยง ตําแหนง หัวหนา
สํา นั ก งานปลั ด 6 (นั ก บริ ห ารงานทั่ วไป 6) เลขที่ ตํ าแหน ง 01-0102-001 คุ ณ วุ ฒิก ารศึ ก ษา ศศ.ม.
(รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) อัตราเงินเดือน 26,620 บาท สังกัด อบต.หัวฝาย อ.สูงเมน จ.แพร โอนไป
ดํารงตําแหนง หัวหนาสํานัก ปลัด 6 (นักบริห ารงานทั่วไป 6) เลขที่ตําแหนง 01-0102-001 สังกัด ทต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.นาน
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2.อบต.วังชิ้น อ.วังชิ้น ขอรับความเห็นชอบรับโอนนายเรืองเดช ทองสถิต ตําแหนง
หัวหนาสํานักงานปลัด 6 (นักบริหารงานทั่วไป 6) เลขที่ตําแหนง 01-0102-001 คุณวุฒิการศึกษา ศศ.ม.
(การจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม) อัตราเงินเดือน 27,500 บาท สังกัด ทต.งิม อ.ปง จ.พะเยา เพื่อมาดํารง
ตําแหนง หัวหนาสํานัก งานปลัด 6 (นักบริห ารงานทั่วไป 6) เลขที่ตําแหนง 01-0102-001 สังกัด อบต.
วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร
3.อบต.แมย ม อ.เมืองแพร ขอรับ ความเห็น ชอบใหน ายสุวิท ย สายสําเภา ตําแหน ง
หัว หนา ส ว นโยธา 6 (นั ก บริ ห ารงานช า ง 6) เลขที่ ตํ าแหน ง 05-0104-001 คุ ณ วุฒิ ก ารศึ ก ษา วท.บ.
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมกอสราง) อัตราเงินเดือน 15,040 บาท สังกัดสวนโยธา อบต.แมยม อ.เมืองแพร
จ.แพร ไปดํารงตําแหนง หัวหนาสวนโยธา 6 (นักบริหารงานชาง 6) เลขที่ตําแหนง 05-0104-001 สังกัด
สวนโยธา อบต.วังธง อ.เมืองแพร จ.แพร
4.อบต.วังธง อ.เมืองแพร ขอรับความเห็นชอบใหนายวิเชียร วงศฉายา ตําแหนง หัวหนา
สวนโยธา 6 (นัก บริหารงานชาง 6) เลขที่ตําแหนง 05-0104-001 คุณวุฒิก ารศึก ษา วท.บ. (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมกอ สราง) อัตราเงิน เดือน 16,110 บาท สังกั ดสวนโยธา อบต.วังธง อ.เมื องแพร จ.แพร
ไปดํารงตําแหนง หัวหนาสวนโยธา 6 (นักบริหารงานชาง 6) เลขที่ตําแหนง 05-0104-001 สังกัดสวนโยธา
อบต.แมยม อ.เมืองแพร จ.แพร
(รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียดแนบทาย)
(2.) โอน(ยาย)พนักงานสวนตําบล ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ จํานวน 8 ราย ไดแก
1.อบต.ทุ ง แล ง อ.ลอง ขอรั บ ความเห็ น ชอบให น างสาวฤษิ นี หลวงยศ ตํ า แหน ง
นักวิชาการศึกษา 5 เลขที่ตําแหนง 08-0805-001 คุณ วุฒิการศึกษา ค.บ. (เคมี ) อัตราเงินเดือน 10,470
บาท สัง กัด ส วนการศึ ก ษาฯ อบต.ทุง แลง อ.ลอง จ.แพร โอนไปดํ ารงตํ า แหนง นั ก วิ ช าการศึก ษา 5
เลขที่ตําแหนง 08-0805-001 สังกัดสวนการศึกษาฯ อบต.แมปาก อ.วังชิ้น จ.แพร
2.อบต.วังธง อ.เมืองแพร ขอรับความเห็นชอบรับโอนนางสาววันวิสาห เวียงเกา ตําแหนง
เจาหนาที่การเงินและบัญชี 1 เลขที่ตําแหนง 04-0305-002 คุณวุฒิการศึกษา ปวช. (พณิชยการ) อัตรา
เงินเดือน 5,760 บาท สังกัดกองคลัง ทต.คลองจิก อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อมาดํารงตําแหนง
เจาหนาที่การเงินและบัญชี 1 เลขที่ตําแหนง 04-0305-001 สังกัด สวนการคลัง อบต.วังธง อ.เมืองแพร
จ.แพร
3.อบต.หัวทุง อ.ลอง ขอรับความเห็นชอบใหนางสาวนันทพร แปงขา ตําแหนง เจาหนาที่
ธุรการ 3 เลขที่ตําแหนง 01-0211-001 คุณวุฒิการศึกษา ปวส. (การตลาด) อัตราเงินเดือน 8,500 บาท
สังกัดสํานักงานปลัด อบต.หัวทุง อ.ลอง จ.แพร โอนไปดํารงตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ 3 เลขที่ตําแหนง
04-0313-001 สังกัดสวนการคลัง อบต.บอเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร
4.อบต.หัวทุง อ.ลอง ขอรับ ความเห็น ชอบรับ โอนนางสาวพรภัสสร ตอตัน ตําแหน ง
เจาพนักงานพัสดุ 2 เลขที่ตําแหนง 04-0211-001 คุณวุฒกิ ารศึกษา ปวท. (การธนาคารและธุรกิจการเงิน )
อัตราเงินเดือน 6,940 บาท สังกัดกองคลัง ทต.บานปน อ.ลอง จ.แพร เพื่อมาดํารงตําแหนง เจาพนักงาน
พัสดุ 2 เลขที่ตําแหนง 04-0313-001 สังกัดสวนการคลัง อบต.หัวทุง อ.ลอง จ.แพร
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5. อบต.บานปง อ.สูงเมน ขอรับความเห็น ชอบให นายคณยศ ชางเขียว ตําแหนง
เจาหนาที่พัสดุ 3 เลขที่ตําแหนง 04-0312-001 คุณวุฒิการศึกษา ปวช.(การตลาด) อัตราเงินเดือน 7,940
บาท สั ง กั ด ส ว นการคลั ง อบต.ศรี ถ อ ย อ.แม ใ จ จ.พะเยา โอนไปดํ า รงตํ า แหน ง เจ า หน า ที่ พั ส ดุ 3
เลขที่ตําแหนง 04-0312-001 สังกัดสวนการคลัง อบต.บานปง อ.สูงเมน จ.แพร
6.อบต.แมปาก อ.วังชิ้น ขอรับความเห็นชอบใหนายรุงเพชร ติสระ ตําแหนง นักวิชาการ
ศึกษา 4 เลขที่ตําแหนง 08-0805-001 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (พุทธศาสตรบัณฑิต) (สังคมศึกษา)
อัตราเงินเดือน 9,940 บาท สังกัด สวนการศึก ษา อบต.แมปาก อ.วังชิ้น จ.แพร โอนไปดํารงตําแหนง
นักวิชาการศึกษา 4 เลขที่ตําแหนง 08-0805-001 สังกัดสวนการศึกษาฯ อบต.รองกาศ อ.สูงเมน จ.แพร
7.อบต.ตาผามอก อ.ลอง ขอรับความเห็นชอบรับโอนนายชัยธัช สมใจแสน ตําแหนง
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว เลขที่ตําแหนง 01-0201-001 คุณ วุฒิก ารศึก ษา ปริญ ญาตรี
(รัฐศาสตร บริหารรัฐกิจ) อัตราเงินเดือน 14,690 บาท สังกัดสํานัก ปลัด ทต.ชอแฮ อ.เมืองแพร จ.แพร
เพื่อมาดํารงตําแหนง บุคลากร 6ว เลขที่ตําแหนง 01-0208-001 สังกัดสํานั กงานปลัด อบต.ตาผามอก
อ.ลอง จ.แพร
8.อบต.แมย างรอง อ.ร องกวาง ขอรับ ความเห็น ชอบรั บ โอนนายพัน ธศัก ดิ์ บรรเลง
ตําแหนง เจา พนัก งานธุรการ 4 เลขที่ตํา แหนง 01-0202-001 คุณ วุ ฒิก ารศึ ก ษา ปวส. (การบั ญ ชี )
อัตราเงินเดือน 9,700 บาท สังกัดสํานักงานปลัด อบต.หนองโสน อ.สามงาม จ.พิจิตร เพื่อมาดํารงตําแหนง
เจาหนาที่ธุรการ 4 เลขที่ตําแหนง 01-0201-001 สังกัดสํานักงานปลัด อบต.แมยางรอง อ.รองกวาง จ.แพร
(รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียดแนบทาย)
ฝายเลขานุก าร ก.อบต.จังหวัดแพร ไดตรวจสอบแลวปรากฏวา ผูขอโอนมีคุณ สมบัติ
ครบถ วนตามมาตรฐานกํ าหนดตํ าแหน ง ที่จ ะโอนหรือ รั บ โอนแลว แต ก รณี เปน ตํา แหน งว า งในแผน
อัตรากําลัง 3 ป ของ อปท. ที่รับโอน(ยาย)หรือตนสังกัดใหมแลวแตกรณี และระหวางตนสังกัดของ อปท.
ไมขัดของในการโอน
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
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-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
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาเรื่องดังกลาว และมีมติที่ประชุมฯ ดังนี้
1.เห็นชอบให อบต. โอนหรือโอน(ยาย) พนักงานสวนตําบลตําแหนงสายงานผูบริหาร
ตามที่เสนอ จํานวนทั้งหมด 4 ราย ทั้งนี้ การโอนหรือโอน(ยาย) มีผลไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัดแพร มีมติ
เห็นชอบ (27 ต.ค. 2553) และไมกอนวันที่คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นอื่นหรือหนวยงานตนสังกัดอื่น
แลวแตกรณี เห็นชอบใหโอน
2.เห็นชอบให อบต. โอนหรือโอน(ยาย) พนักงานสวนตําบลตําแหนงสายงานผูปฏิบัติงาน
ตามที่เสนอ จํานวน 8 ราย ทั้งนี้ การโอนหรือโอน(ยาย) มีผลไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัดแพร มีมติเห็นชอบ
(27 ต.ค. 2553) และไมกอนวันที่คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นอื่นหรือหนวยงานตนสังกัดอื่นแลวแต
กรณี เห็นชอบใหโอน

5.4 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบยายหรือยายสับเปลี่ยนสายงานพนักงาน
สวนตําบลภายในองคการบริหารสวนตําบลเดียวกัน
องคก ารบริห ารสวนตําบล ได เ สนอเรื่อ งขอรับ ความเห็น ชอบยา ยสับ เปลี่ย นสายงาน
พนักงานสวนตําบลภายในองคการบริหารสวนตําบลเดียวกัน รวมจํานวน 1 ราย ไดแก
- อ บ ต .น้ํ า เ ล า อ . ร อ ง ก ว าง ข อ รั บ ค ว าม เ ห็ น ช อ บ ใ ห น าง อั ม รา กาวี ว น
ตําแหนง เจ า หน า ที่ จั ด เก็ บ รายได 3 เลขที่ตําแหนง 04-0308-001 อัตราเงินเดือน 8,700 บาท คุณวุฒิ
การศึกษา ปวท.(บัญชี) สังกัดสวนการคลัง อบต.น้ําเลา ยายสับเปลี่ยนสายงานเปนตําแหนง เจาหนาที่
การเงินและบัญชี 3 เลขที่ 04-0305-001 สังกัดสวนการคลัง อบต.น้ําเลา อ.รองกวาง
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)
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
รายดังกลา วขางตน แล ว ปรากฏวามีคุณ สมบั ติครบถวนในการยายหรือยายสั บ เปลี่ย นสาย และเป น
ตําแหนงวางในแผนอัตรากําลัง 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
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มติที่ป ระชุม ฯ ที่ป ระชุม ฯ มีมติเ ห็น ชอบ ให อบ ต.น้ํา เลา อ.ร อ งกวาง ย า ยนางอัมรา กาวีว น
ตําแหนง เจ า หน า ที่ จั ด เก็ บ รายได 3 สังกัดสวนการคลัง อบต.น้ําเลา ไปดํารงตําแหนง เจาหนาที่การเงิน
และบัญชี 3 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ การยายหรือยายสับเปลี่ยนสายงานพนักงานสวนตําบล มีผลไมกอนวันที่
ก.อบต.จังหวัดแพร มีมติเห็นชอบ (27 ต.ค. 2553)

5.5 เรื่อง ขอรับ ความเห็นชอบยายหรือโอน(ยาย) พนักงานสวนตําบล
จากบัญชีผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงสายงานเริ่มตนจากระดับ 3
องค ก ารบริ ห ารส วนตํ า บล เสนอขอรับ ความเห็น ชอบย ายหรือ โอน(ย าย) พนัก งาน
สวนตําบลจากบัญชีผูสอบคัดเลือกได ในตําแหนงสายงานเริ่มตนจากระดับ 3 จํานวน 3 ราย ไดแก
1.อบต.ทุ งน า ว อ.สอง ขอรั บ ความเห็น ชอบยา ยนางจั น ทร จิร า แก ว ฟู ตํ า แหน ง
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 3 เลขที่ตําแหนง 04-0306-001 คุณวุฒิการศึกษา รป.บ. อัตราเงินเดือน
7,940 บาท สังกัดสวนการคลั ง อบต.ทุงนาว ซึ่งเปน ผูสอบคัดเลือกได ตามประกาศ อบต.บานกอก
อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลสายงานผูปฏิบัติเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เ ริ่มตนจากระดับ 3 ลว.31 พ.ค.2553 ลําดับ ที่ 14 ตําแหนง บุคลากร 3 โดย อบตทุงนาว
ขอยายและแตงตั้งในตําแหนง บุคลากร 3 เลขที่ตําแหนง 01-0208-001 สังกัดสํานักงานปลัด อบต.ทุงนาว
2.อบต.สะเอียบ อ.สอง ขอรับความเห็นชอบยายนางสาวกาญจนา กวาวสิบสี่ ตําแหนง
เจาพนักงานธุรการ 3 เลขที่ตําแหนง 01-0212-002 คุณวุฒิก ารศึก ษา ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) อัตรา
เงินเดือน 8,700 บาท สังกัดสํานักงานปลัด อบต.ทาสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งเปนผูสอบคัดเลือกไดตาม
ประกาศ อบต.ทาสุด อ.เมือง จ.เชียงราย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลสายงานที่เริ่มตน
จากระดับ 1 และระดับ 2 เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ตําแหนง
บุคลากร เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงานในสายงานที่เริ่มตนจาก ระดับ 3 ตําแหนง บุคลากร
ลว. 11 ส.ค. 2552 ลําดับที่ 18 ตําแหนง บุคลากร 3 โดย อบต.สะเอียบ ขอยายและแตงตั้งในตําแหนง
บุคลากร 3 เลขที่ตําแหนง 01-0208-001 สังกัดสํานักงานปลัด อบต.สะเอียบ
3.อบต.วังชิ้น อ.วังชิ้น ขอรับความเห็น ชอบยายนางวิรัตน ปญ ญาดิบวงศ ตําแหนง
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 3 เลขที่ตําแหนง 04-0306-001 คุณวุฒิการศึกษา บธ.บ. อัตราเงินเดือน
9,230 บาท สังกัดสวนการคลัง อบต.วังชิ้น ซึ่งเปนผูสอบคัดเลือกไดตามประกาศ อบต.โปงทุง อ.ดอยเตา
จ.เชียงใหม เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการยกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานสวนตําบล
ใหดํารงตําแหนงระดับสูงขึ้นสายงานปฏิบัติ ลว. 6 ม.ค.2553 ลําดับที่ 30 ตําแหนง นักวิชาการเงินและ
บัญชี 3 โดย อบต.วังชิ้น ขอยายและแตงตั้งในตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี 3 เลขที่ตําแหนง 040307-001 สังกัดสวนการคลัง อบต.วังชิ้น
ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร ไดตรวจสอบแลว พนักงานสวนตําบลรายดังกลาว
ขางตนมีคุณสมบัติครบถวนในการยายหรือโอน(ยาย) จากบัญชีผูสอบคัดเลือกได เปนตําแหนงวางในแผน
อัตรากําลัง 3 ป และเจาของบัญชีผูสอบคัดเลือกได ไดรับรองวาพนักงานสว นตําบลดังกลาวเปนผูอยูใ น
บัญชีผูสอบคัดเลือกไดจริง ประกอบกับ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเจาของบัญชีฯ อยูในเขตพื้นที่ไดรับรองและตรวจสอบวาพนักงานสวนตําบลรายดังกลาวเปนผูมี
รายชื่ อ อยู ใ นบั ญ ชี ผู ผ า นการสอบคั ด เลื อ กได ฯ จริ ง และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เจ า ของบั ญ ชี
ไดดําเนินการสอบคัดเลือกเปนไปตามประกาศหลักเกณฑและขอกฎหมายที่กําหนด
Khanchit/สรุปมติประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร 10/2553

10
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
บัญ ชีผูส อบคัดเลือกไดใ นตําแหนงสายงานเริ่มตน จากระดับ 3 จํานวน 3 ราย ทั้งนี้ การยายหรือโอน
(ยาย)ฯ มีผลไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัดแพร มีมติเห็นชอบ (27 ต.ค. 2553)

5.6 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับขนาด
องคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลพื้นที่จังหวัดแพร รายงานความประสงคใ นการขอปรับขนาด
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 แหง ไดแก
-อบต.หวยโรง อ.รองกวาง ขอปรับขนาดจาก อบต. ขนาดเล็ก เปน อบต. ขนาดกลาง
ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปรับระดับตําแหนงปลัด
องคการบริห ารสวนตําบลเปน ระดับ 7 หรือระดับ 8 กรณีก ารปรับขนาดขององคก ารบริห ารสวนตําบล
ลว. 15 ส.ค. 2550 ขอ 2
-ประกาศ ก.อบต. เรื่ อ ง การกํ า หนดหลั ก เกณฑ ก ารปรั บ ขนาดขององค ก ารบริ ห าร
สวนตําบล ลว. 12 ก.ย.2546 (1) และ (2)
ขอพิจารณาและขอเสนอ
ขอรั บ ความเห็ น ชอบแต ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น การปรั บ ขนาดองค ก ารบริ ห าร
สวนตําบลหวยโรง อําเภอรองกวาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสม เปนคณะกรรมการ
ประเมินการปรับขนาดองคการบริหารสวนตําบลหวยโรง อําเภอรองกวาง ประกอบดวย
1.นายสงวน อินตะจวง ผูทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดแพร เปนประธานกรรมการ
2.คลังจังหวัดแพร
เปนกรรมการ
3.พัฒนาการจังหวัดแพร
เปนกรรมการ
4.นายฉัตรชยั ถนอม
ปลัด อบต.แมทราย อ.รองกวาง
เปนกรรมการ
5.ทองถิ่นจังหวัดแพร
เปนกรรมการและเลขานุการฯ
6.ผูชวยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร
เปนผูชวยเลขานุการ

5.7 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบแตงตั้งพนักงานสวนตําบลจากบัญชีผูสอบ
คัดเลือกไดใหดํารงตําแหนงบริหารขององคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลไดรายงานผลการดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหาร และเสนอขอความเห็นชอบแตงตั้งพนักงานสวนตําบลตําแหนงบริหาร
ที่วาง จํานวน 1 ตําแหนง รวม 2 ราย ไดแก
*ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 6 (นักบริหารงานทั่วไป 6)
1.อบต.เดนชัย อ.เดนชัย ขอรับความเห็นชอบแตงตั้ง นายศิริวัฒน กาศเจริญ
ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว อัตราเงินเดือน 14,330 บาท สังกัดสํานักปลัด อบต.
เดนชัย อ.เดนชัย จ.แพร ใหดํารงตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 6 (นักบริหารงานทั่วไป 6) สังกัด
อบต.เดนชัย อ.เดนชัย จ.แพร ซึ่งเปนผูผานการสอบคัดเลือกตามประกาศ อบต.เดนชัย เรื่อง ประกาศ
รายชื่อผูสอบคัดเลือกไดของพนักงานสวนตําบลสายงานผูปฏิบัติเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงาน
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเดนชัย ลว. 13 กันยายน 2553
2.อบต.ทุงกวาว อ.เมืองแพร ขอรับความเห็นชอบแตงตั้ง นางสาวกุลยา โยธาภักดี
ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว อัตราเงินเดือน 13,240 บาท สังกัดสํานักปลัด อบต.
ทุงกวาว อ.เมืองแพร จ.แพร ใหดํารงตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 6 (นักบริหารงานทั่วไป 6)
สังกัด อบต.ทุงกวาว อ.เมืองแพร จ.แพร ซึ่งเปนผูผานการสอบคัดเลือกตามประกาศ อบต.ทุงกวาว
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกไดของพนักงานสวนตําบลสายงานผูปฏิบัติเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในสายงานผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทุงกวาว ลว. 13 กันยายน 2553
ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร ไดตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลรายดังกลาวขางตน และ
ตรวจสอบจากการรายงานผลการดําเนินการสอบคัดเลือกขององคการบริห ารสวนตําบลแลว ปรากฏวา
เปนไปตามประกาศหลักเกณฑที่ ก.อบต. และ ก.อบต.จังหวัดแพร กําหนด
ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล ลว. 24 ต.ค. 2545 ขอ 54 (3)
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-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ย วกับหลัก เกณฑและเงื่อนไข
การคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับ ที่ 11) พ.ศ. 2550 ลว. 9 ต.ค. 2550 (มีผลใชบังคับ ตั้งแต 15 ส.ค. 2550) ขอ 4
และ ขอ 21
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงาน
สวนตําบล ลว. 24 พ.ค. 2548 ขอ 3, 4, 6, 9, 11, 12, 17 และขอ 18
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุมฯ มีมติเห็น ชอบให อบต. แตงตั้งพนักงานสวนตําบล จากบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหดํารง
ตําแหนงบริหารขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 ตําแหนง รวม 2 ราย ตามที่เสนอ ทั้งนี้ การแตงตั้ง
มีผลไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัดแพร มีมติเห็นชอบ (27 ต.ค. 2553)

5.8 เรื่อ ง ขอรับ ความเห็ นชอบออกประกาศกํ าหนดหลั กเกณฑแ ละ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจงหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว 255 ลว. 20
กันยายน 2553 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) ความวา
ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2553
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ไดมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) ดังนี้
1.กําหนดมาตรฐานฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงิน
เพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
1.1 ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล
1.2 การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค คลโดยตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ การประเมิ น ความรู
ความสามารถ คุณลักษณะและพฤติกรรม
2.กําหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาผูไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ
พิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) ระดับ 3 – 8
3.ใหอ งค ก รปกครองส วนทองถิ่น ตั้ง งบประมาณค าใชจา ยที่ จํา เป น และค าตอบแทน
กรรมการผูอาน ตรวจและประเมินผลงาน โดยถือปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงการคลังโดยอนุโลม
4.ให ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ประกาศหลักเกณฑใหสอดคลองกับมาตรฐาน
ทั่วไปนี้และดําเนินการตอไป แลวรายงานให ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.แลวแตกรณีทราบ เพื่อการกํากับดูแล
ดานมาตรฐาน
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สําหรับงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ขอเรียนวา ประธาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ไดลง
นามในประกาศมาตรฐานดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอให ก.จ.จ., ก.ท.จ., ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และ
ก.เมืองพัทยา ดําเนินการ ดังนี้
1.จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีก ารคัดเลือกบุคคลใหไดรับ เงิน เพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
2.กรณี ก.จ.จ., ก.ท.จ., ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ประกาศกําหนดหลักเกณฑ
มีเนื้อหาเชนเดียวกับที่ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต.กําหนด ถือวา ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ไดใหความเห็นชอบ
แลว มีผลใหประกาศใชบังคับได
3.กรณี ก.จ.จ., ก.ท.จ., ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา แลวแตกรณี ประกาศกําหนด
หลักเกณฑแตกตางจากที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กําหนด ใหเสนอ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.พิจ ารณา
ใหความเห็นชอบกอน จึงประกาศใชบังคับได
4.เพื่อใหการปฏิบัติบังเกิดผลดี จึงขอให ก.จ.จ., ก.ท.จ., ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และ
ก.เมืองพัทยา ดําเนินการในเรื่องดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือนี้ (สถจ.แพร
ไดรับเรื่องเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553)
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี)้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมฯ ที่ป ระชุมฯ มีมติเห็น ชอบจัดทําประกาศกําหนดหลัก เกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคล
ใหไดรับ เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเ หตุพิเ ศษตําแหนงนิติก ร (พ.ต.ก.) มีเนื้อหาเชน เดียวกับ ที่ ก.อบต.
กําหนด จํานวน 1 ฉบับ

5.9 เรื่ อง ขอรับ ความเห็น ชอบเลื่อ นและแตง ตั้ งพนั กงานส ว นตํ า บล
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น (ในระดับควบ)
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
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
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ขอเท็จจริง
คณะอนุก รรมการพิจ ารณาตรวจสอบและกลั่ น กรอง การเลื่อนและแต งตั้ง พนัก งาน
สวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น (ในระดับควบ) ไดประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 13 กันยายน
2553 ณ ห องประชุ ม สํ า นัก งานส งเสริม การปกครองท องถิ่ น จั ง หวั ด แพร โดยที่ ป ระชุม ไดมี ม ติแ ละ
มีความเห็นดังนี้
-เห็ น ควรให พ นั ก งานส ว นตํ า บลเลื่ อ นและแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ในระดั บ
ที่สูงขึ้น (ในระดับควบ) จํานวน 10 ตําแหนง รวม 14 ราย ไดแก
(1) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาที่บันทึกขอมูล 2 จํานวน 1 ราย ไดแก
-อบต.ตาผามอก อ.ลอง ขอรับความเห็นชอบให นายทนงศักดิ์ บัวเทพ ตําแหนง เจาหนาที่
บันทึกขอมูล 1 คุณวุฒิการศึกษา รป.บ. อัตราเงิน เดือนปจจุบัน 6,330 บาท เลื่อนระดับเปน เจาหนาที่
บันทึกขอมูล 2 อัตราเงินเดือน 6,630 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผานการประเมินจากผูบังคับบัญชา
ชั้นตน เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2553
(2) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาที่ พัฒนาชุมชน 2 จํานวน 1 ราย
ไดแก
-อบต.แมยางรอง อ.รองกวาง ขอรับความเห็นชอบให นางสาวจารุวรรณ ชิดเชื้อ ตําแหนง
เจาหนาที่พัฒนาชุมชน 1 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (การพัฒนาชุมชน) อัตราเงินเดือนปจจุบัน 6,460
บาท เลื่อนระดับเปน เจาหนาที่พัฒนาชุมชน 2 อัตราเงินเดือน 6,800 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผาน
การประเมินจากผูบังคับบัญชาชั้นตน เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2553
(3) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ 3 จํานวน 1 ราย ไดแก
-อบต.บานกาศ อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบให นายทัศนพล หมั่นเรียน ตําแหนง
เจาหนาที่ธุรการ 2 คุณวุฒิการศึกษา รป.บ. อัตราเงินเดือนปจจุบัน 7,580 บาท เลื่อนระดับเปน เจาหนาที่
ธุรการ 3 อัตราเงินเดือน 7,740 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผานการประเมินจากผูบังคับบัญชาชั้นตน
เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2553
(4) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาที่พัสดุ 3 จํานวน 1 ราย ไดแก
-อบต.เหมืองหมอ อ.เมืองแพร ขอรับความเห็นชอบให นางสาววรรณี คําเหมือง ตําแหนง
เจาหนาที่พัสดุ 2 คุณวุฒิการศึกษา ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) อัตราเงินเดือนปจจุบัน 7,730 บาท เลื่อน
ระดับเปน เจ าหนาที่พัสดุ 3 อัตราเงินเดือน 7,940 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผา นการประเมิ น
จากผูบังคับบัญชาชั้นตน เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2553
(5) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได 3 จํานวน 1 ราย ไดแก
-อบต.ตําหนัก ธรรม อ.หนองมวงไข ขอรับความเห็นชอบให นางเดือนเพ็ญ จันกัน
ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได 2 คุณวุฒิการศึกษา ปวส. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) อัตราเงินเดือนปจจุบัน
7,580 บาท เลื่อนระดับเปน เจาพนักงานจัดเก็บรายได 3 อัตราเงินเดือน 7,740 บาท งานและสวนราชการเดิม
โดยผานการประเมินจากผูบังคับบัญชาชั้นตน เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2553
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(6) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 3 จํานวน 1 ราย
ไดแก
-อบต.แมคํามี อ.หนองมวงไข ขอรับความเห็นชอบให นางจารุณี สิทธิพัฒนา ตําแหนง
เจาพนัก งานพัฒนาชุมชน 2 คุณวุฒิการศึกษา ค.บ. (สังคมศึกษา) อัตราเงินเดือนปจ จุบัน 7,420 บาท
เลื่อนระดับเปน เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 3 อัตราเงินเดือน 7,560 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผาน
การประเมินจากผูบังคับบัญชาชั้นตน เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2553
(7) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 3 จํานวน 1 ราย ไดแก
-อบต.สะเอียบ อ.สอง ขอรับความเห็นชอบให นางเกศรางค เขมนเขตวิ ทย ตํ าแหน ง
เจาพนักงานธุรการ 2 คุณวุฒิการศึก ษา บธ.บ. (การบริห ารธุรกิจ ) อัตราเงินเดือนปจ จุบัน 7,580 บาท
เลื่อนระดับเปน เจาพนักงานธุรการ 3 อัตราเงินเดือน 7,740 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผานการประเมิน
จากผูบังคับบัญชาชั้นตน เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2553
(8) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 4 จํานวน 1 ราย
ไดแก
-อบต.ทุงกวาว อ.เมืองแพร ขอรับความเห็นชอบให นางสาวฐิติมา สุคันธมาลา ตําแหนง
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 3 คุณวุฒิการศึกษา ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) อัตราเงินเดือนปจจุบัน 9,470
บาท เลื่อนระดับเปน เจาพนักงานการเงินและบัญชี 4 อัตราเงินเดือน 9,700 บาท งานและสวนราชการเดิม
โดยผานการประเมินจากผูบังคับบัญชาชั้นตน เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2553
(9) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ 4 จํานวน 2 ราย ไดแก
9.1 อบต.น้ําชํา อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบให นางสาวอังคณา ธรรมชัย ตําแหนง
เจาพนักงานพัสดุ 3 คุณวุฒิการศึกษา ปวส. (บัญชี) อัตราเงินเดือนปจจุบัน 9,080 บาท เลื่อนระดับเปน
เจ า พนั ก งานพั ส ดุ 4 อั ตราเงิ น เดื อน 9,230 บาท งานและส วนราชการเดิ ม โดยผ า นการประเมิ น
จากผูบังคับบัญชาชั้นตน เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2553
9.2 อบต.สูงเมน อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบให นางกาญจนา เหมืองทอง ตําแหนง
เจาพนักงานพัสดุ 3 คุณ วุฒิก ารศึก ษา ปริญ ญาตรี (ธุรกิจ บริการ) อัตราเงิน เดือนปจจุบัน 8,500 บาท
เลื่อนระดับเปน เจาพนักงานพัสดุ 4 อัตราเงินเดือน 8,540 บาท งานและสวนราชการเดิมโดยผานการประเมิน
จากผูบังคับบัญชาชั้นตน เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2553
(10) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 4 จํานวน 2 ราย ไดแก
10.1 อบต.แมเกิ๋ง อ.วังชิ้น ขอรับความเห็นชอบให นางสาวอุทัยวรรณ ปอเปง ตําแหนง
เจาพนัก งานธุร การ 3 คุณ วุ ฒิก ารศึก ษา รป.บ. อั ตราเงิน เดือนป จ จุบั น 8,890 บาท เลื่อนระดั บเป น
เจ า พนั ก งานธุ ร การ 4 อั ตราเงิ น เดื อน 8,990 บาท งานและส วนราชการเดิ ม โดยผ า นการประเมิ น
จากผูบังคับบัญชาชั้นตน เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2553
10.2 อบต.บอเหล็กลอง อ.ลอง ขอรับความเห็นชอบให นายภานุเมธ ชุมเชย ตําแหนง
เจาพนักงานธุรการ 3 คุณวุฒิการศึกษา ปวส. (การบัญชี) อัตราเงินเดือนปจจุบัน 8,890 บาท เลื่อนระดับ
เปน เจ าพนั ก งานธุร การ 4 อัตราเงิ นเดือน 8,990 บาท งานและส วนราชการเดิม โดยผานการประเมิ น
จากผูบังคับบัญชาชั้นตน เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2553
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(11) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นายชางโยธา 4 จํานวน 1 ราย ไดแก
-อบต.ไผ โทน อ.รองกวาง ขอรั บความเห็นชอบให นายสุ รศักดิ์ วงศทิ พย ตํา แหน ง
นายชางโยธา 3 คุณวุฒิการศึก ษา ปวส. (กอสราง) อัตราเงิน เดือนปจจุบัน 8,890 บาท เลื่อนระดับเปน
นายชางโยธา 4 อัตราเงินเดือน 8,990 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผานการประเมิน จากผูบังคับบัญชา
ชั้นตน เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2553
(12) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นักวิชาการศึกษา 4 จํานวน 1 ราย ไดแก
-อบต.เหมื องหม อ อ.เมื องแพร ขอรับความเห็ นชอบให นายธี รศั กดิ์ ใยดี ตํา แหน ง
นักวิช าการศึก ษา 3 คุณวุฒิการศึกษา ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) อัตราเงินเดือนปจจุบัน 10,240 บาท
เลื่อนระดับเปน นักวิชาการศึกษา 4 อัตราเงินเดือน 10,660 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผานการประเมิน
จากผูบังคับบัญชาชั้นตน เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2553
(13) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นักวิชาการศึกษา 5 จํานวน 3 ราย ไดแก
13.1 อบต.ดอนมูล อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบให นางสาวอุมาวรรณ ชัยชนะ ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา 4 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (การสอนภาษาฝรั่งเศส) อัตราเงินเดือนปจจุบัน 10,420
บาท เลื่อนระดับเปน นักวิชาการศึกษา 5 อัตราเงินเดือน 10,470 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผาน
การประเมินจากผูบังคับบัญชาชั้นตน เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2553
13.2 อบต.แมยางฮอ อ.รองกวาง ขอรับความเห็นชอบให นางนิทราพร ศิริกมลนันท
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 4 คุณวุฒิการศึกษา ค.บ. (คณิตศาสตร) อัตราเงินเดือนปจจุบัน 10,190 บาท
เลื่ อนระดั บเป น นั ก วิ ชาการศึ ก ษา 5 อั ตราเงิ นเดื อน 10,190 บาท งานและส วนราชการเดิ ม โดยผ า น
การประเมินจากผูบังคับบัญชาชั้นตน เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2553
13.3 อบต.หัวฝาย อ.สูงเมน ขอรับความเห็นชอบให นางวราพร พุมพวง ตําแหน ง
นักวิชาการศึกษา 4 คุณวุฒกิ ารศึกษา ค.บ. (ฟสิกส) อัตราเงินเดือนปจจุบัน 10,190 บาท เลื่อนระดับเปน
นั ก วิ ช าการศึ ก ษา 5 อั ตราเงิ น เดื อน 10,190 บาท งานและส วนราชการเดิ ม โดยผ า นการประเมิ น
จากผูบังคับบัญชาชั้นตน เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2553
(14) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5
จํานวน 3 ราย ไดแก
14.1 อบต.แมยางฮอ อ.รองกวาง ขอรับความเห็นชอบให นางดาวเรือง ไวสติ ตําแหนง
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 คุณวุฒิการศึกษา ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) อัตราเงินเดือนปจจุบัน
10,190 บาท เลื่อนระดับเปน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 อัตราเงินเดือน 10,190 บาท งานและ
สวนราชการเดิม โดยผานการประเมินจากผูบังคับบัญชาชั้นตน เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2553
14.2 อบต.สะเอียบ อ.สอง ขอรับความเห็นชอบให นายสมศักดิ์ วงศเทพ ตําแหนง
เจาหนาที่วิเ คราะหนโยบายและแผน 4 คุณวุฒิการศึกษา ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ) อัตราเงิน เดือนปจจุบัน
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10,190 บาท เลื่อนระดับเปน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 อัตราเงินเดือน 10,190 บาท งานและ
สวนราชการเดิม โดยผานการประเมินจากผูบังคับบัญชาชั้นตน เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2553
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายระเบียบวาระ)
ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล ลว. 24 ต.ค. 2545 ขอ 188
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบลเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบล
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น (ในระดับควบ) ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบ
และกลั่นกรองฯ เสนอ จํานวน 10 ตําแหนง รวมทั้งหมด 14 ราย ทั้งนี้ การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น มีผลไมกอนวันที่ผูบังคับบัญชาชั้นตนพิจารณาใหผานการประเมิน

5.10 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบปรับปรุง /เปลี่ยน แผนอัตรากําลัง 3 ป
(พ.ศ.2552-2554) ของ อบต.
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 เพื่อเปนการระมัดระวังและควบคุมภาระคาใชจายด าน
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
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1.นายสันติ

กํายาน ผูทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดแพร
เปนประธานคณะอนุกรรมการ
2.คลังจังหวัดแพร
เปนอนุกรรมการ
3.ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 เปนอนุกรรมการ
4.นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร
เปนอนุกรรมการ
5.พัฒนาการจังหวัดแพร
เปนอนุกรรมการ
6.นายผดุงไทย อุปนันชัยชนะ
เปนอนุกรรมการ
7.จ.ส.อ.บุญยงค กองศิลป นายก อบต.หัวฝาย
เปนอนุกรรมการ
8.จ.อ.กฤษฎา โสตถิกุล ปลัด อบต.บานปง
เปนอนุกรรมการ
9.ทองถิ่นจังหวัดแพร
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
10.ผูชวยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร
เปนผูชวยเลขานุการคณะอนุกรรมการ
โดยใหคณะอนุกรรมการที่ประกาศแตงตั้งมีห นาที่พิจ ารณา ตรวจสอบ การจั ดทําและ
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 9/2553 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม
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 เห็นชอบให อบต. รวมทั้งหมด 1 แหง ปรับปรุง/เปลี่ยน แผนอัตรากําลัง
3 ป ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาและตรวจสอบการปรับปรุง /เปลี่ยน แผนอัตรากําลัง ฯ
ทั้งนี้ การปรับปรุง/เปลี่ยน แผนอัตรากําลัง 3 ป มีผลไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัดแพร มีมติเห็นชอบ (27 ต.ค.
2553)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายสรุปมติฯ)
Khanchit/สรุปมติประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร 10/2553

19

5.11 เรื่อง ขอรับ ความเห็นชอบเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบล
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น (นอกระดับควบ)
เรื่องเดิม
ตามมติ ก.อบต.จังหวัดแพร ในการประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552
มีมติเห็นชอบแตงตั้งคณะอนุก รรมการพิจารณาและตรวจสอบการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแตงตั้ง
พนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น (นอกระดับควบ) ประกอบดวย
1.นายชาคริต ปญญาดี ผูทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดแพร ประธานอนุกรรมการ
2.นายบุญชวย กันกา ผูทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดแพร อนุกรรมการ
3.คลังจังหวัดแพร
อนุกรรมการ
4.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร
อนุกรรมการ
5.นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร
อนุกรรมการ
6.นายฉัตรชัย ถนอม
ปลัด อบต.แมทราย
อนุกรรมการ
7.นายทรงศักดิ์ เสนานุรักษวรกุล ประธานสภา อบต.เหมืองหมอ อนุกรรมการ
8.ทองถิ่นจังหวัดแพร
อนุกรรมการและเลขานุการ
9.ผูชวยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร
ผูชวยเลขานุการ
ใหคณะอนุกรรมการฯ ที่ประกาศแตงตั้งมีอํานาจและหนาที่ตรวจสอบแบบประเมินผลงาน
ของพนักงานสวนตําบลที่มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น (นอกระดับ
ควบ) ประกอบดวย 3 สายงานหลัก ไดแก สายงานผูบริหาร สายงานผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ และ
สายงานวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามที่องคก ารบริห ารสวนตํา บลไดเ สนอเรื่องใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร (ก.อบต.จังหวัดแพร ) พิจารณาใหความเห็นชอบ วามีความเหมาะสม
สอดคลองกับลัก ษณะงานที่ปฏิบัติและหนาที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะเลื่อน
ระดับสูงขึ้นหรือไม อยางไร แลวเสนอความเห็นให ก.อบต.จังหวัดแพร พิจารณาดําเนินการตอไป
ขอเท็จจริง
คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาและตรวจสอบฯ ได ป ระชุ ม ครั้ ง ที่ 7/2553 เมื่ อ วั น ที่
14 กันยายน 2553 ณ หองประชุมสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น จังหวัดแพร ซึ่งมีองคการบริหาร
สวนตําบลไดเ สนอเรื่อง ขอรับ ความเห็น ชอบใหพนัก งานสวนตําบลเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้น (นอกระดับควบ) รวมทั้งหมด 13 ราย และที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ไดมีความเห็น
ดังนี้

(1.) เห็นควรใหพ นักงานสวนตํ าบลเลื่อนและแตง ตั้งใหดํ ารงตํ าแหน ง
ในระดับที่สูงขึ้น (นอกระดับควบ) จํานวน 7 ราย จากทั้งหมด 13 ราย ไดแก

1.1) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว
จํานวน 3 ราย ไดแก
1.1.1 อบต.แมคํามี อ.หนองมวงไข ขอรับ ความเห็น ชอบให น างสาวณัฐชยา
เวีย งนาค ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหน โยบายและแผน 5 คุณวุฒิการศึก ษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(การจัดการและการประเมินผลโครงการ) อัตราเงินเดือนปจจุบัน 12,220 บาท เลื่อนและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว อัตราเงินเดือน 12,530 บาท งานและสวนราชการเดิม
โดยผานการประเมิน จากคณะกรรมการประเมินผลงาน เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2553
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1.1.2 อบต.ตําหนักธรรม อ.หนองมวงไข ขอรับ ความเห็น ชอบใหนางสาวลักษฤทัย โชติมูล ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร
บัณฑิต (การจัดการและการประเมินผลโครงการ) อัตราเงินเดือนปจจุบัน 12,220 บาท เลื่อนและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว อัตราเงินเดือน 12,530 บาท งานและสวนราชการ
เดิม โดยผานการประเมิน จากคณะกรรมการประเมินผลงาน เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2553
1.1.3 อบต.แมย างรอง อ.รองกวาง ขอรับ ความเห็น ชอบใหน ายภาณุวัฒ น
คํามีสวาง ตําแหนง เจาหนาที่ วิเคราะหนโยบายและแผน 5 คุณ วุฒิก ารศึก ษา ประกาศนีย บัตรบัณฑิต
(การจัดการและการประเมินผลโครงการ) อัตราเงินเดือนปจจุบัน 12,820 บาท เลื่อนและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว อัตราเงินเดือน 12,880 บาท งานและสวนราชการเดิม
โดยผานการประเมิน จากคณะกรรมการประเมินผลงาน เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2553
1.2) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บรายได 4 จํานวน
1 ราย ไดแก
-อบต.หัวทุง อ.ลอง ขอรับความเห็นชอบใหนางจันทรเพ็ญ จํารัสศรี ตําแหนง
เจาหนาที่จัดเก็บรายได 3 คุณวุฒิการศึกษา ปวส. (บัญชี) อัตราเงินเดือนปจจุบัน 8,320 บาท เลื่อนและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บรายได 4 อัตราเงินเดือน 8,320 บาท งานและสวนราชการเดิม
โดยผานการประเมิน จากคณะกรรมการประเมินผลงาน เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2553
1.3) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5
จํานวน 2 ราย ไดแก
1.3.1 อบต.เหมืองหมอ อ.เมืองแพร ขอรับความเห็นชอบใหนางวิลาวัลย
มูลเกษ ตําแหนง เจาพนักงานการเงิน และบัญชี 4 คุณ วุฒิก ารศึก ษา บธ.บ. (การบริห ารธุรกิจ) อัตรา
เงิน เดือ นป จ จุบั น 10,420 บาท เลื่ อนและแต งตั้ง ใหดํ ารงตํา แหนง เจ าพนั ก งานการเงิน และบัญ ชี 5
อัตราเงินเดือน 10,470 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผานการประเมิน จากคณะกรรมการประเมิน
ผลงาน เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2553
1.3.2 อบต.ทุ ง แล ง อ.ลอง ขอรั บ ความเห็ น ชอบให น างทิ พ ย นิ ภ า
พฤกษพิชัยเลิศ ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 4 คุณวุฒิการศึกษา ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
อัตราเงินเดือนปจจุบัน 10,420 บาท เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานการเงิน และบัญชี 5
อัตราเงินเดือน 10,470 บาท งานและสวนราชการเดิม โดยผานการประเมิน จากคณะกรรมการประเมิน
ผลงาน เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2553
1.4) เลื่อนและแตงตั้งใหดํา รงตํา แหนง นายชา งโยธา 5 จํา นวน 1 ราย
ไดแก
-อบต.เดนชัย อ.เดนชัย ขอรับความเห็นชอบใหนายยุทธนา กรรณิกา
ตําแหนง นายชางโยธา 4 คุณวุฒิการศึกษา วท.บ.(เทคโนโลยีกอสราง) อัตราเงินเดือนปจจุบัน 10,190
บาท เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นายชางโยธา 5 อัตราเงินเดือน 10,190 บาท งานและสวนราชการ
เดิม โดยผานการประเมิน จากคณะกรรมการประเมินผลงาน เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2553
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายวาระ)
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ตําแหนง
ดังนี้

(2.) ไม เ ห็ น ควรให พ นั ก งานส ว นตํ า บลเลื่ อ นและแต ง ตั้ ง ให ดํ า รง
ในระดับที่สูงขึ้น (นอกระดับควบ) จํานวน 6 ราย จากทั้งหมด 13 ราย

โดยที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการฯ ได ต รวจสอบและพิ จ ารณาแบบประเมิ น ผลงาน
ของพนัก งานสว นตําบลแลว มีค วามเห็น วา ยังไมเ ห็น ควรใหเ ลื่ อนและแต งตั้งใหดํารงตํา แหนง สูงขึ้ น
ทั้งนี้ ตองใหพนักงานสวนตําบลดังกลาว ดําเนินการตามความเห็นหรือเงื่อนไขของคณะอนุกรรมการฯ กอน
ไดแก
1.นางอรวรรณ มงคลกาวิล ตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง 5 (เจาหนาที่บ ริห ารงาน
การเงินและบัญชี 5) สังกัด อบต.ปากกาง อ.ลอง เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง 6
(นักบริหารงานการคลัง 6)
2.นายวรวัช ร ส องสี ตํ าแหนง เจ าหนา ที่วิเ คราะหน โยบายและแผน 5 สั งกัด อบต.
ปากกาง อ.ลอง เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว
3.นางสายสิน ธุ มั งกะระ ตํ าแหนง เจาหนา ที่ธุร การ 3 สั งกั ด อบต.น้ํา ชํา อ.สูง เม น
เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ 4
4.นางสาวรสสุคน คนธรรพ ตําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บรายได 3 สังกัด อบต.แมยางฮอ
อ.รองกวาง เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บรายได 4
5.นายอัครชัย แกวโมลี ตําแหนง เจา พนักงานธุรการ 4 สังกัด อบต.หัวเมือง อ.สอง
เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 5
6.นางกันติชา ทรวงแกว ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 5 สังกัด อบต.บานหนุน อ.สอง
เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 6ว
(รายละเอียดตามเอกสารแบบตรวจสอบของคณะอนุกรรมการฯ แนบทายวาระ)
ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล ลว. 24 ต.ค. 2545 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ขอ 103 และขอ 190
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑก ารคัดเลือกพนักงานสวนตําบล
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น(เพิ่มเติม) ลว. 13 มิ.ย. 2548
-หนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ 1646 ลว. 24 มี.ค. 2548 แจงมติ ก.อบต.
ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2548 ใหแกไของคประกอบของคณะกรรมการประเมินผล
งานในการประเมินเพื่อเลื่อนระดับพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงผูบริหารที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.เดิม) กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.อบต.ที่ มท 0809.1/ว 242
ลว. 27 พ.ย. 2545
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑก ารคัดเลือกพนักงานสวนตําบล
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น(เพิ่มเติม) ลว. 13 มิ.ย. 2548
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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มติที่ประชุมฯ ที่ ป ระชุ ม ฯ ได พิ จ ารณาเอกสารข อ มู ล ตามที่ ฝ า ยเลขานุ ก าร ก.อบต.จั ง หวั ด แพร
นําความเห็นของคณะอนุกรรมกรรมการฯ เสนอ และไดมีการอภิปราย สอบถาม และแสดงความเห็นกัน
อยางหลากหลาย จึงมีมติที่ประชุมฯ ดังนี้
(1.) เห็น ชอบให อบต. เลื่อ นและแตง ตั้ง พนั ก งานส วนตํา บลใหดํ ารงตํ า แหนง สูง ขึ้ น
(นอกระดับควบ) ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ จํานวน 7 ราย จากทั้งหมด 13 ราย ทั้งนี้ ไมกอน
วันที่คณะกรรมการประเมินผลงานฯ พิจารณาใหผานการประเมิน
(2.) ไมเ ห็น ชอบให อบต. เลื่อนและแตงตั้งพนัก งานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
(นอกระดับควบ) ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ จํานวน 6 ราย จากทั้งหมด 13 ราย ทั้งนี้ ตองให
พนักงานสวนตําบลดังกลาว ดําเนินการตามความเห็นหรือเงื่อนไขของคณะอนุกรรมการฯ กอน ไดแก
1.นางอรวรรณ มงคลกาวิล ตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง 5 (เจาหนาที่บ ริห ารงาน
การเงินและบัญชี 5) สังกัด อบต.ปากกาง อ.ลอง เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง 6
(นักบริหารงานการคลัง 6)
2.นายวรวัช ร ส องสี ตํ าแหนง เจาหนา ที่วิเ คราะหน โยบายและแผน 5 สั งกัด อบต.
ปากกาง อ.ลอง เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว
3.นางสายสิน ธุ มั งกะระ ตํ าแหนง เจาหนา ที่ธุร การ 3 สั งกั ด อบต.น้ํา ชํา อ.สูง เม น
เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ 4
4.นางสาวรสสุคน คนธรรพ ตําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บรายได 3 สังกัด อบต.แมยางฮอ
อ.รองกวาง เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บรายได 4
5.นายอัครชัย แกวโมลี ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 4 สัง กัด อบต.หัวเมือง อ.สอง
เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 5
6.นางกันติชา ทรวงแกว ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 5 สังกัด อบต.บานหนุน อ.สอง
เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 6ว
สวนกรณี อบต. ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ไมเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่ ก.อบต. และ ก.อบต.จังหวัดแพร กําหนด จํานวน 1 แหง (ลําดับที่ 2 รายนายวรวัชรฯ ) ทั้งนี้ ตองให อบต.
ปากกาง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนด และใหคณะกรรมการฯ
ที่แตงตั้งดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามหลักเกณฑที่กําหนด แลวให อบต.เสนอเรื่องให ก.อบต.จังหวัด
แพร เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
(กรณีไมเห็นชอบรายละเอียดตามเอกสารแนบทายสรุปมติที่ประชุมฯ)

5.12 เรื่อ ง ขอรั บ ความเห็ น ชอบผลการประเมิ นการปรั บ ขนาดของ
องคการบริหารสวนตําบล
เรื่องเดิม
(1.) องคก ารบริหารสวนตําบลพื้นที่จังหวัดแพร รายงานความประสงคในการขอปรับ
ขนาดองคการบริหารสวนตําบล รวมจํานวน 1 แหง ไดแก
-อบต.ปาสัก อ.วังชิ้น ขอปรับขนาดจาก อบต. ขนาดเล็ก เปน อบต. ขนาดกลาง
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(2.) ก.อบต.จังหวัดแพร ไดออกประกาศ จํานวน 1 ฉบับ ไดแก
-เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับ ขนาดองคก ารบริหารสวนตําบลปาสัก อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ลว. 7 ต.ค. 2553
ขอเท็จจริง
คณะกรรมการประเมินการปรับ ขนาดองคการบริหารสวนตําบลปาสัก ไดมีการประชุม
พิจารณาและประเมินการปรับขนาดขององคการบริหารสวนตําบลปาสัก ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 14 ต.ค.
2553
โดยคณะกรรมการประเมินการปรับขนาดฯ ไดสรุปรายงานผลการประเมินการปรับขนาด
ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลป า สั ก ซึ่ ง องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลป า สั ก ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น
การปรั บ ขนาดองคก ารบริ ห ารส ว นตํา บลจากขนาดเล็ก เป น องค ก ารบริ ห ารส วนตํ า บลขนาดกลาง
เพื่อให ก.อบต.จังหวัด พิจารณา ใหความเห็นชอบ ดังนี้
-ตัวชี้วัดที่ 1 ตองผานเกณฑรายไดของ อบต.ไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ผานมา
มีรายได 7,981,936.88 บาท (ผานเกณฑ)
-ตัวชี้วัดที่ 2 ตองผานเกณฑตัวชี้วัด (ก) – (ง) มีคะแนนรวมทั้งหมด 1,000 คะแนน ดังนี้
(ก) เกณฑ ชี้ วัด ด านค าใช จา ยบุค ลากรของ อบต. ได ค ะแนน 150 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 150 คะแนน
(ข) เกณฑ.(ข) เกณฑชี้วัดดานเศรษฐกิจ และสังคม ไดคะแนน 123 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 250 คะแนน
(ค) เกณฑชี้วัดดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได ค ะแนน 275 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน
(ง) เกณฑชี้วัดดานธรรมาภิบ าล ไดค ะแนน 220 คะแนน จากคะแนนเต็ ม
300 คะแนน
รวมคะแนนตัวชี้วัดที่ 2 ไดคะแนน 768 คะแนน จากทั้งหมด 1,000 คะแนน (ผานเกณฑ)
(รายละเอียดตามเอกสารสรุปคะแนนการประเมินแนบทายระเบียบวาระ)
ขอกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑ
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปรับระดับตําแหนงปลัด
องคการบริหารสวนตําบลเปนระดับ 7 หรือระดับ 8 กรณีการปรับขนาดขององคการบริหารสวนตําบล ลว.
15 ส.ค. 2550 ขอ 2
-ประกาศ ก.อบต. เรื่ อ ง การกํ า หนดหลั ก เกณฑ ก ารปรั บ ขนาดขององค ก ารบริ ห าร
สวนตําบล ลว. 12 ก.ย.2546 ขอ (1) และ (2)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติที่ประชุมฯ ที่ป ระชุ ม ฯ มี ม ติ เ ห็ น ชอบให อบต.ป า สั ก อ.วั ง ชิ้ น ผ า นการประเมิ น การปรั บ ขนาด
จาก อบต. ขนาดเล็ก เปน อบต. ขนาดกลาง ตามที่คณะกรรมการประเมินการปรับขนาดของ อบต.ปาสัก
ไดรายงานผลการประเมินฯ ทั้งนี้ การปรับขนาดจาก อบต. ขนาดเล็ก เปน อบต. ขนาดกลาง มีผลไมกอน
วันที่ ก.อบต.จังหวัดแพร มีมติเห็นชอบ (27 ต.ค. 2553)
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5.13 เรื่อง ขอใหพิจารณายายปลัดองคการบริหารสวนตําบลไผโทน
ออกนอกพื้นที่
เรื่องเดิม
(1.) ก.อบต.จั ง หวัด แพร ในการประชุ มครั้ งที่ 9/2553 เมื่อ วั น ที่ 22 กั น ยายน 2553
ไดพิจารณากรณี อบต. ไผโทน อ.รองกวาง ขอใหพิจารณายายปลัดองคการบริหารสวนตําบลไผโทนออก
นอกพื้นที่ เนื่องจากมีพฤติกรรมดังตอไปนี้
1.ปฏิบัติหนาที่ราชการในองคก ารบริหารสวนตําบลแลว กอใหเกิดความขัดแยงในการ
บริหารงานกับฝายบริหาร ไมสนองตอบนโยบายของผูบริหาร และไมสามารถทํางานรวมกับฝายบริหารได
2.สรางความแตกแยกในหมูพ นักงานองคการบริหารสวนตําบลไผโทน
3.ไมก ระทําตัวเปน กลางทางการเมือง ในการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิก สภาองคการ
บริหารสวนตําบลไผโทน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2552
ดังนั้น เพื่อป องกัน มิใ หเ กิดความเสีย หายแกท างราชการ และการบริห ารกิจ การของ
องคก ารบริหารสวนตําบลไผโทน รวมทั้งไมใหสงผลกระทบตอการพัฒนาในตําบลไผโทน ขาฯ จึงขอให
ก.อบต.จังหวัดแพร พิจารณาใหพนักงานสวนตําบลรายดังกลาว ยายออกนอกพื้นที่ตอไป
(2.) ที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร ครั้งที่ 9/2553 ไดพิจารณาเอกสารขอมูลกรณี อบต.
ไผโทน อ.รองกวาง ขอใหพิจารณายายปลัดองคการบริหารสวนตําบลไผโทนออกนอกพื้นที่ โดยที่ประชุมฯ
ไดอภิปราย แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวกันอยางหลากหลาย โดยที่ประชุมเห็นวา เรื่องดังกลาว
สามารถที่จะประสานงานระหวางพนักงานสวนตําบลเพื่อโอนสับเปลี่ยนปลัด อบต. ระหวางตนสังกัดอื่นได
และที่ประชุมฯ มีมติเปนเอกฉันท ดังนี้
1.ไมเ ห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแกไขปญหาในการโอนยาย ตามที่ฝาย
เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร เสนอ
2.มอบใหฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร แจงประสานผูที่เกี่ยวของเพื่อโอนสับเปลี่ยน
ปลัด อบต. แหงอื่น กับ ปลัด อบต.ไผโทน แลวใหนําเรื่องดังกลาวเสนอใหที่ป ระชุม ก.อบต.จังหวัดแพร
พิจารณาตอไป
ขอเท็จจริง
(1) นายสมสิ ท ธิ์ จาคํา มา ตําแหนง ปลัด อบต.ไผโทน อ.ร องกวาง สง หนังสือ เรื่อ ง
แจงประสงคขอโอน(ยาย) ลว. 24 ก.ย. 2553 สรุปความไดวา
นายสมสิท ธิ์ จาคํามา ตํา แหน ง ปลัด อบต.ไผโ ทน อ.ร องกวาง มีความประสงคข อ
โอนย า ยไปดํ า รงตํ า แหน ง ปลั ด อบต.บ า นกวาง เนื่ อ งจากไม ส ามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นพื้ น ที่ ไ ด แ ละ
คณะผูบริหารไดแจงเปนหนังสือใหขาพเจา(นายสมสิทธิ์ฯ) ยายออกนอกพื้นที่ โดยขาพเจาดําเนินการตกลง
ยินยอมกับ จ.ส.ต.สมศักดิ์ คํามา ตําแหนง ปลัด อบต.บานกวาง เปนที่เรียบรอยแลว
(เอกสารหมายเลข 1)
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(2) จ.ส.ต.สมศักดิ์ คํามา ตําแหนง ปลัด อบต.บานกวาง อ.สูงเมน (ประจําสํานักงาน
เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร) สงหนังสือ เรื่อง แจงประสงคขอโอน(ยาย) ลว. 24 ก.ย. 2553 สรุปความ
ไดวา
ตามมติ ก.อบต.จังหวัดแพร ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ไดเห็นชอบให
จ.ส.ต.สมศักดิ์ คํามา ตําแหนง ปลัด อบต.บานกวาง ประจําสํานักงานเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร นั้น
บัดนี้ จ.ส.ต.สมศักดิ์ คํามา มีความประสงคขอโอนไปดํารงตําแหนง ปลัด อบต.ไผโทน
อ.รองกวาง จ.แพร โดยไดตกลงยินยอมกับนายสมสิทธิ์ คํามา ตําแหนง ปลัด อบต.ไผโทน อ.รองกวาง เปน
ที่เรียบรอยแลว
(เอกสารหมายเลข 2)
ขอกฎหมายและประกาศหลักเกณฑ
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล ลว. 24 ต.ค. 2545 ขอ 176
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง หลัก เกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษ
ทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ลว. 28 ธ.ค. 2544 หมวด 2 ขอ 23
-พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม มาตรา 90
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง
การยาย การโอน การรับ โอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้น เงิน เดือน (แกไขเพิ่มเติม ฉบับ ที่ 12)
พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 7 พ.ค. 2553 ขอ 30
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล ลว. 24 ต.ค. 2545 ขอ 164
-หนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 55 ลว. 22 ก.ย. 2547 เรื่อง การทําหนาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลของปลัดองคการบริหารสวนตําบล
-หนังสือสํานัก งาน ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 283 ลว. 8 ธ.ค. 2548 เรื่อง การทําหนาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลของปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ขอพิจารณาและขอเสนอ
1.ขอใหพิจารณาเรื่องการยายปลัดองคการบริหารสวนตําบลไผโทนออกนอกพื้นที่ ตามที่
อบต.ไผโทน อ.รองกวาง เสนอ
2.ขอใหพิจารณาเรื่องแจงประสงคขอโอน(ยาย) สับเปลี่ยนระหวางนายสมสิทธิ์ จาคํามา
ตําแหนง ปลัด อบต.ไผโทน อ.รองกวาง และจ.ส.ต.สมศัก ดิ์ คํามา ตําแหนง ปลัด อบต.บานกวาง
อ.สูงเมน (ประจําสํานักงานเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร) ตามที่พนักงานสวนตําบลทั้งสองรายรองขอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ ไดพิจารณา เอกสารขอมูลตามที่ฝายเลขานุการฯ นําเสนอ และไดอภิปราย และ
แสดงความเห็นกันอยางหลายหลาย และที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อให การพิจ ารณาเปนไปดวย
ความเรียบรอย รอบคอบ และเพื่อความเปนธรรมกับทุกฝายที่เกี่ยวของ จึงมีมติที่ประชุมฯ ดังนี้
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(1) เห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแกไขปญหาในการโอนยาย กรณี อบต.ไผโทน อ.รองกวาง เสนอเรื่องขอใหพิจารณายายปลัดองคก ารบริห ารสวนตําบลไผโทน ออกนอกพื้น ที่
ประกอบดวย (ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง
การยาย การโอน การรับ โอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้น เงิน เดือน (แกไขเพิ่มเติม ฉบับ ที่ 12)
พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 7 พ.ค. 2553 ขอ 30)
1.1 รองผูวาราชการจังหวัดแพร (นายสุริยันต กาญจนศิลป)
เปนประธานอนุกรรมการ
1.2 นายอดุลย หันพงษกิตติกูล ผูทรงคุณวุฒิ ใน ก.อบต.จังหวัดแพร
เปนอนุกรรมการ
1.3 นายสังคม เสนะสุทธิพันธุ ผูทรงคุณวุฒิ ใน ก.อบต.จังหวัดแพร
เปนอนุกรรมการ
1.4 นายสงวน อินตะจวง ผูทรงคุณวุฒิ ใน ก.อบต.จังหวัดแพร
เปนอนุกรรมการ
1.5 นายบัญชา บรรเลง
นายก อบต.เหมืองหมอ เปนอนุกรรมการ
1.6 จ.ส.อ.บุญยงค กองศิลป นายก อบต.หัวฝาย
เปนอนุกรรมการ
1.7 นายชัยวุฒิ์ มานพ
นายก อบต.ไทรยอย เปนอนุกรรมการ
1.8 นายศฤงคาร ใจทา
ปลัด อบต.บานปน
เปนอนุกรรมการ
1.9 จ.อ.กฤษดา โสตถิกุล
ปลัด อบต.บานปง
เปนอนุกรรมการ
1.10 นายฉัตรชัย ถนอม
ปลัด อบต.แมทราย
เปนอนุกรรมการ
1.11 ทองถิ่นจังหวัดแพร
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
1.12 ผูชวยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร
เปนผูชวยเลขานุการ
(2) เลื่ อ นการพิ จ ารณาประเด็ น เรื่ อ งแจ ง ประสงค ข อโอน(ย า ย) สั บ เปลี่ ย นระหว า ง
นายสมสิท ธิ์ จาคํามา ตําแหนง ปลัด อบต.ไผโทน อ.รองกวาง และจ.ส.ต.สมศักดิ์ คํามา ตําแหนง
ปลัด อบต.บานกวาง อ.สูงเมน (ประจําสํานักงานเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร) ตามที่พนักงานสวนตําบล
ทั้งสองรายรองขอ เพื่อนําไปพิจารณาในการประชุมคราวตอไป

5.14 เรื่ อ ง ขอความเห็ น ชอบแต ง ตั้ ง คณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ดานกฎหมายเพื่อประเมินความรูความสามารถ (ผลงาน) (พิจารณาเฉพาะตําแหนง
นิติกร ระดับ 3-8 ทั้งกรณีใหไดรับ พ.ต.ก. ครั้งแรกและกรณีใหไดรับ พ.ต.ก. ในอัตรา
ที่สูงขึ้น)
ขอเท็จจริง
1.คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่
15 กรกฎาคม 2553 ไดมีมติเห็น ชอบใหป ระกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีก าร
คัดเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) โดยใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ดําเนินการจัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานสวนตําบล ใหสอดคลองกับที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด
(ตามระเบียบวาระที่ 5.8)
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2.ตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลผูดํารงตําแหนงนิติกร ระดับ 3-8 ใหไดรับ
เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
กรณีที่ 1 หลักเกณฑและวิธีก ารคัด เลือกผูดํารงตํา แหนงนิติก รใหไดรับ
พ.ต.ก. (กรณีใหไดรับ พ.ต.ก.ครั้งแรก)
การคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกร ระดับ 3-8 ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มี
เหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร ใหพิจารณาดังตอไปนี้
1.คุณสมบัติของผูขอรับการคัดเลือก
ผูดํารงตําแหนงนิติกร ระดับ 3-8
2.การพิจารณาคัดเลือก
การคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับ พ.ต.ก.พิจ ารณาจาก 2 สวน คือ
การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล และการประเมินความรูความสามารถ คุณ ลักษณะ และพฤติกรรม
ของบุคคล
ก) การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล ใหพิจารณาตรวจคุณสมบัติของบุคคล
ของผูดํารงตําแหนงนิติกรผูขอรับการคัดเลือกใหสอดคลองกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับ พ.ต.ก. ตามที่
กําหนดในประกาศ ก.อบต. เรื่อง ประกาศกําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของ
พนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2552 โดยพิจารณาใน 3 สวน
ฯลฯ
ข) การประเมินความรู ความสามารถ คุณลักษณะ และพฤติกรรมของผูขอรับ
การคัดเลือกวาเปนนิติกรคุณภาพ มีความรู ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน
ดานกฎหมายในราชการสว นทองถิ่น ที่มีความสําคัญ มี ความยุง ยากซับ ซ อน และสงผลกระทบอยา ง
กวางขวางทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม โดยแยกพิจารณาออกเปน 2 สวน ดังนี้
1) ประเมินความรูความสามารถของบุคคล มีแนวทางพิจารณา ดังนี้
1.1.ใหแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณ วุฒิดานกฎหมายเพื่อประเมิน
ความรูความสามารถ(ผลงาน)ขึ้นมาคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 4 คน ไดแก
- รองผูวาราชการจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
- ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายที่ ก.อบต. จังหวัด คัดเลือก 1 คน
เปนกรรมการ
- อัยการจังหวัดหรือผูแทน
เปนกรรมการ
- ทองถิ่นจังหวัด
เปนกรรมการและเลขานุการ
- หัวหนากลุมงานกฎหมายระเบียบและเรื่องรองทุกข
เปนผูชวยเลขานุการ
รับผิดชอบการประเมินความรูความสามารถของผูดํารงตําแหนงนิติกรที่ขอรับ พ.ต.ก.ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.อบต. กําหนด
ฯลฯ
ขอเสนอ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจ ารณาแตงตั้งคณะกรรมการผูท รงคุณ วุฒิดานกฎหมาย
เพื่อประเมินความรูความสามารถ(ผลงาน)
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28
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม ฯ มี ม ติ เ ห็ น ชอบให แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด า นกฎหมาย
เพื่อประเมินความรูความสามารถ (ผลงาน) (พิจารณาเฉพาะตําแหนงนิติกร ระดับ 3 – 8 ทั้งกรณีใหไดรับ
พ.ต.ก. ครั้งแรกและกรณีใหไดรับ พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงขึ้น) ประกอบดวย
1.นายสุริยันต กาญจนศิลป รองผูวาราชการจังหวัดแพร
เปนประธานกรรมการ
2.นายนิกร นันทะเดช
เปนกรรมการ
3.อัยการจังหวัดแพรหรือผูแทน
เปนกรรมการ
4.ทองถิ่นจังหวัดแพร
เปนกรรมการและเลขานุการ
5.หัวหนากลุมงานกฎหมายระเบียบและเรื่องรองทุกข
เปนผูชวยเลขานุการ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดแพร

5.15 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบดําเนินการจางพนักงานจางตามภารกิจ
คนเดิม (ตอสัญญาจางคนเดิม) ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ขอเท็จจริง
องค ก ารบริ ห ารสวนตํ าบล ไดเ สนอขอรับ ความเห็น ชอบดํ าเนิน การจ างพนัก งานจา ง
ตามภารกิจคนเดิม (ตอสัญญาจางคนเดิม) ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รวมทั้งหมด 11 ราย
(รายละเอียดตามบัญชีแนบทายวาระ)
ขอกฎหมายและประกาศหลักเกณฑ
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรือ่ ง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลว. 12
ก.ค. 2547 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ถึงปจจุบัน ขอ 9, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38,39, 40,41,42, 43
และขอ 44
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุมฯ ที่ ป ระชุ ม ฯ มี ม ติ เ ห็ น ชอบให อบต.ดํ า เนิ น การจ า งพนั ก งานจ า งตามภารกิ จ คนเดิ ม
(ตอสัญญาจางคนเดิม) ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รวมทั้งหมด 11 ราย ตามที่เสนอ
(รายละเอียดแนบทายสรุปมติที่ประชุมฯ)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ไมม)ี
**********************************************************************************
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หนาที่ 1 จาก 10

แนบทายสรุปมติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร ครั้งที่ 10/2553 ระเบียบวาระที่ 4.2

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ - สกุล

บัญชีรายละเอียดการพิจารณาตรวจสอบการดําเนินการจางพนักงานจางทั่วไปคนเดิม (กรณีตอสัญญาจางคนเดิม) ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ในการประชุมคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร (ก.อบต.จังหวัดแพร) ครั้งที่ 10/2553 วันที่ 27 ตุลาคม 2553
อายุ
คุณวุฒิการศึกษาและระบุ
ตําแหนง
สังกัด
อัตรา
(ป) สาขาวิชา หรือหนังสือรับรอง
พนักงานจางทั่วไป
สวนราชการ คาตอบแทน
ระยะเวลาจาง
ประสบการณการทํางานฯ
ว/ด/ป - ว/ด/ป
เดือนละ (บาท)

1.อบต.นาจักร อ.เมืองแพร
นาสุรเชษฐ จิตใจ
40
นายสุรชัย พณะพล
36
นายชาญวุฒิ พุทธโอวาท
27
นายราเมศ จักรบัน
36
นายภูวดล นาสิทธิ์
36
นายณัฐพล วรรณธนสุทธิ
28
นายประยูร นาสิทธิ์
33
นายทนิตย หงษรอน
33
นายโสภณ ยารังษี
50
นายศุภกิจ เพาะเจาะ
45
นายชาญณรงค สาใจ
38
น.ส.ภัสรา คํามูล
43
นางวนิดา ขันเพชร
40
น.ส.อรวรรณ อึ้งตระกูล
26
2.อบต.เหมืองหมอ อ. เมืองแพร
นายบดินทรเดช จิตรจริง
49
นายจิรวัฒน ขันแกว
48
นายธนศักดิ์ ผัดผอง
35
นายสุเกน ขันคํานันตะ
38
นายวีรพงศ โสภา
25
นายเอกฉัตร เปกทอง
35

รวม
ผลการตรวจสอบ
ระยะเวลาจาง จาก ก.อบต.
ป/เดือน
จังหวัดแพร

ม.3
ม.6
ม.6
ม.3
ปวช.(ชางอุตสาหกรรมฯ)
ปวช.(ชางยนต)
ม.3
ม.6
ป.4
ปวส. (เกษตรกรรม)
ม.6
ม.6
ม.6
บธ.บ.(สาขาธุรกิจบริการ)

คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ขับรถดับเพลิง
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ขับรถยนต
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ขับรถขยะ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ขับรถขยะ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ขับรถขยะ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ประจํารถขยะ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ประจํารถขยะ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ประจํารถขยะ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ธุรการ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ยาม
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่แมบาน
ผูดูแลเด็ก (ผดด.)
ผูดูแลเด็ก (ผดด.)

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สวนการศึกษาฯ
สวนการศึกษาฯ

5,080
5,080
5,080
5,080
5,080
5,080
5,080
5,080
5,080
5,080
5,080
5,080
5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ม.ศ.5
ป.ก.ศ.สูง (อุตสาหกรรมศิลป)
ปวส. (เทคนิคอุตสาหกรรม)
ม.6
ป.ตรี (เทคโนฯ อุตสาหกรรม)
ม.6

คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่เก็บขยะ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่เก็บขยะ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่เก็บขยะ

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

5,080
5,080
5,080
5,080
5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ที่

21

22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ชื่อ - สกุล

อายุ
(ป)

3.อบต.ทาขาม อ.เมืองแพร
นายมิ่งขวัญ เกี๋ยงหนุน
44
4.อบต.วังธง อ.เมืองแพร
5.อบต.ปาแดง อ.เมืองแพร
6.อบต.ทุงกวาว อ.เมืองแพร
นายชัยภูมิ สุขทั่วญาติ
32
นายองอาจ กาศสมบูรณ
25
7.อบต.แมยม อ.เมืองแพร
8.อบต.หวยมา อ.เมืองแพร
นายปยะพงษ คํายวง
28
นายอํานวย เขื่อนคํา
44
นายสุนทร มีสมศักดิ์
43
นายปฐม กรุงศรี
49
นายกรุงศรี จอมมานพ
33
นายจําลอง จอมมานพ
36
นายปยวัฒน โชติสกุลทรัพย 29
9.อบต.รองฟอง อ.เมืองแพร
นางสาวมีนา มะโนโฮง
58
10.อบต.กาญจนา อ.เมืองแพร
นายบัญญัติ อูจีน
47
นายอินจันทร สายาจักร
52
นางฐิติพร อูจีน
43
นายทวี แดนอวน
46
11.อบต.แดนชุมพล อ.สอง
นายดิลก จุมพิต
32
นายไพสันต สืบจากถิ่น
44

คุณวุฒิการศึกษาและระบุ
สาขาวิชา หรือหนังสือรับรอง
ประสบการณการทํางานฯ

หนาที่ 2 จาก 10
ตําแหนง
พนักงานจางทั่วไป

สังกัด
สวนราชการ

อัตรา
คาตอบแทน
เดือนละ (บาท)

รวม
ผลการตรวจสอบ
ระยะเวลาจาง จาก ก.อบต.
ป/เดือน
จังหวัดแพร

ระยะเวลาจาง
ว/ด/ป - ว/ด/ป

ปวส.(สาขาเกษตรกรรม)
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่นักการ
- ไมไดรับเอกสาร -อบต.แจงไมมีพนักงานจางทั่วไป -

สํานักงานปลัด

5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป

เห็นชอบ

ปวส.(จิตรกรรมสากล)
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ภารโรง
ปวช. (ชางไฟฟากําลัง)
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ชางไฟฟา
-อบต.แจงไมมีพนักงานจางทั่วไป -

สํานักงานปลัด
สวนโยธา

5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ

วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ปวช.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ม.6
ป.6
ป.6
ป.6
ม.6

คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่งานไฟฟา ประปา
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ขับรถบรรทุกน้ํา รถขยะ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่จัดเก็บขยะ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่จัดเก็บขยะ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่จัดเก็บขยะ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ขับรถยนต

สวนโยธา
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

5,080
5,080
5,080
5,080
5,080
5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ป.7

คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ภารโรง

สํานักงานปลัด

5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป

เห็นชอบ

ม.6
ป.4
ม.6
ม.6

คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ตกแตงสวน
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่แมครัว
ตคนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ผูชวยชางไฟฟา

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สวนโยธา

5,080
5,080
5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป
1 ป
1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ปวส.(ชางโยธา)
ป.6

คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ขับรถยนต
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ขับรถยนต

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ

ที่

ชื่อ - สกุล

38 นายปรีชา ธรรมวิชัยพันธุ
39 นางกลอยใจ หงษรอน
12.อบต.เตาปูน อ.สอง
40 นายสมพงษ จันตาทิพย
41 นายพนมกร ใจตรง
42 นายธนวัฒน คลายขยาย
43 นายไพรัฐ แผนนาค
44 นายวนศักดิ์ แซจาง
45 นางสาวอารีญา แสนกือ
46 นางโยพกา ดวงใจ
47 นายอภิสิทธิ์ บุญปน
48 นางดวงเดือน คําเขิน
13.อบต.ทุงนาว อ.สอง
49 นายนพดล มูลมามี
50 นายอดิศร เสนาใจ
51 นางสมาพร กลมสุก
14.อบต.บานกลาง อ. สอง
52 นายสุทัพ คําปาแฝง
53 นายจันทรทิพย ใจไหว
54 นายมงคล จันตาทิพย
55 นางสาวอารีญา พริ้งเพริด
15.อบต.บานหนุน อ.สอง
56 นางศรีเพ็ญ ทุงแกว
57 นายนิยม อินศร
16.อบต.หัวเมือง อ.สอง
58 นางพัชริน ทะวิชัย

หนาที่ 3 จาก 10
ตําแหนง
พนักงานจางทั่วไป

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษาและระบุ
สาขาวิชา หรือหนังสือรับรอง
ประสบการณการทํางานฯ
44 ม.6
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง
28 ปวส.(การตลาด)
ผูดูแลเด็ก

รวม
ผลการตรวจสอบ
อัตรา
ระยะเวลาจาง
ระยะเวลาจาง จาก ก.อบต.
คาตอบแทน
ว/ด/ป - ว/ด/ป
ป/เดือน
จังหวัดแพร
เดือนละ (บาท)
สํานักงานปลัด
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ป
เห็นชอบ
5,080
สํานักงานปลัด
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ป
เห็นชอบ
5,080

42
35
41
42
37
34
32
28
40

คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ประจํารถน้ํา
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ประจํารถน้ํา
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่สูบน้ําพลังไฟฟา
ผูดูแลเด็ก
ผูดูแลเด็ก
ผูดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป ปฎิบัติหนาที่ประจํารถขยะ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่คนครัว

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

5,080
5,080
5,080
5,080
5,080
5,080
5,080
5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

37 ม.6
27 ปวส.(ชางเทคนิคอุตสาหกรรม)
34 ม.6

คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ขับรถยนต
ผูดูแลเด็ก

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

5,080
5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป
1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

42
52
40
24

คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ขับรถ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ประจํารถขยะ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ประจํารถขยะ
ผูดูแลเด็ก

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

5,080
5,080
5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป
1 ป
1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

47 ม.6
42 ม.3

คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่แมบาน
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่สูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา

สํานักงานปลัด
สวนโยธา

5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ

35 ม.6

ผูดูแลเด็ก

สวนการศึกษาฯ

5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป

เห็นชอบ

ม.3
ม.3
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ค.บ. (คอมฯการศึกษา)
ม.3
ม.6

ม.6
ป.4
ป.6
ม.6

สังกัด
สวนราชการ

ที่

59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74

75
76
77

ชื่อ - สกุล
17.อบต.สะเอียบ อ.สอง
นายพีรพงศ มหัทธนบดี
นายเศกสิทธิ์ ศรีคําภา
นายอนวัช ขันทะรักษ
18.อบต.สบสาย อ.สูงเมน
นางกฤษณพงศ วงศวาน
นางทิพวรรณ เดือนดาว
นายบรรจง วงศตะวัน
นายเกรียงไกร เดือนดาว
19.อบต.บานปง อ.สูงเมน
นางสาวมาลินี กิ่งดอกไม
นายวิวัฒน ขยายเสียง
20.อบต.บานกาศ อ.สูงเมน
21.อบต.บานเหลา อ.สูงเมน
นายสุทิน มณีกาศ
นายเอนก จินดาขัด
นางสาวกัญญาภัค ชุบเลี้ยง
นายยุทธการณ เหลากาวี
นางสาวจิราภรณ ตรีรัตน
นายปยพงษ สมหมาย
นายเอกลักษณ ศรีจันทร
22.อบต.สูงเมน อ.สูงเมน
23.อบต.บานกวาง อ.สูงเมน
นายจตุรงค ศรีเรือน
นายพูลศักดิ์ สมเพาะ
นายคมสันต ชุบเลี้ยง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษาและระบุ
สาขาวิชา หรือหนังสือรับรอง
ประสบการณการทํางานฯ

หนาที่ 4 จาก 10
ตําแหนง
พนักงานจางทั่วไป

สังกัด
สวนราชการ

อัตรา
คาตอบแทน
เดือนละ (บาท)

ระยะเวลาจาง
ว/ด/ป - ว/ด/ป

รวม
ผลการตรวจสอบ
ระยะเวลาจาง จาก ก.อบต.
ป/เดือน
จังหวัดแพร

30 ปวส.(ชางกอสราง)
28 ปวส. (ชางยนต)
29 ม.6

คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ทั่วไป
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ทั่วไป
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ทั่วไป

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

5,080
5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป
1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

28
34
49
37

คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ยาม
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ดูแลระบบประปา

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สวนโยธา

5,080
5,080
5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป
1 ป
1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่พนักงานขับรถ

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สวนการคลัง
สวนโยธา
สวนโยธา

5,080
5,080
5,080
5,080
5,080
5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

5,080
5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป
1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ม.6
อนุปริญญา(วิทยาศาสตรเทคโนฯ)
ม.3
ม.6

23 ปวส.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
49 ม. 3
- ไมไดรับเอกสาร 36
44
26
25
27
25
27

ม.3
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ขับรถยนต
ปวช.(ชางเชื่อมและโลหะแผน) คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ขับรถยนต
ม.3
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่แมบานสํานักงาน
พุทธศาสตรบัณฑิต(สาขาศาสนา) คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ยามรักษาการณ
ปวส.(คอมพิวเตอร)
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่จัดเก็บคาขยะ
ม.3
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่คนสวน
ปวส. (กอสราง)
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ดานโยธา
- ไมไดรับเอกสาร -

29 ม.6
26 ม.3
28 ปวส.

คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ภารโรง
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ยาม
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ขับรถยนต

ที่

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

ชื่อ - สกุล
24.อบต.ดอนมูล อ.สูงเมน
นายวัชระ ทามาดี
นายทรงพล สลับ
นายวารินทร อูเงิน
นายปรีชา แดงสามารถ
นายชั้น สินมณี
นายกีรติ ดังกอง
25.อบต.รองกาศ อ.สูงเมน
นายอํานวย ดวงตาดํา
นายอุกฤษ เวชพานิชย
นายเกียรติศักดิ์ สุขทรัพย
26.อบต.หัวฝาย อ.สูงเมน
นางภูริชญา ศักดิ์สิทธิ์
นายเอกพงษ เชื้อเชิญ
27.อบต.น้ําชํา อ.สูงเมน
นายสัมพันธุ ขอบป
นายวรการ จันทรมณี
นายชัยนาท ปลอบโยน
นายจาตุรงค กันจะนะ
นายสุกล ดอกพิกุล
28.อบต.พระหลวง อ.สูงเมน
นายเรืองรอง มุงหมาย
นางปราณี ปตุภูมิสวัสดิ์
นายเชิดศักดิ์ มีทรัพย
29.อบต.เวียงทอง อ.สูงเมน
นายแกว พระทองคํา

อายุ
(ป)

สังกัด
สวนราชการ

อัตรา
คาตอบแทน
เดือนละ (บาท)

ระยะเวลาจาง
ว/ด/ป - ว/ด/ป

คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่เก็บขยะ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่เก็บขยะ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่เก็บขยะ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ขับรถบรรทุกขยะ

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สวนโยธา

5,080
5,080
5,080
5,080
5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

56 ปกศ.ตน
45 มัธยมศึกษาตอนปลาย
38 ป.6

คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง
คนงานทั่วไปปฏิบัติหนาที่ประจํารถขยะ
คนงานทั่วไปปฏิบัติหนาที่ประจํารถขยะ

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

5,080
5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป
1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

28 มัธยมศึกษาตอนปลาย
25 มัธยมศึกษาตอนตน

ผูดูแลเด็ก
คนงานทั่วไปปฏิบัติหนาที่ประจํารถขยะ

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ

คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ยาม
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ชวยงานปองกันฯ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ชวยงานปองกันฯ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ดานการกีฬา
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่พนักงานสูบน้ําไฟฟา

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สวนการศึกษาฯ
สวนโยธา

5,080
5,080
5,080
5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

41 ม.6
47 ม.6
25 ปวส.(การบัญชี)

คนงานทั่วไป ปฎิบัติหนาที่ขับรถบรรทุกน้ํา
คนงานทั่วไป ปฎิบัติหนาที่ นักการภารโรง
คนงานทั่วไป ปฎิบัติหนาที่ ใชแรงงานทั่วไป

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สวนโยธา

5,080
5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป
1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

43 ป.6

คนงานทั่วไปปฏิบัติหนาที่ประจํารถขยะ

สํานักงานปลัด

5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป

เห็นชอบ

25
35
47
50
57
37

คุณวุฒิการศึกษาและระบุ
สาขาวิชา หรือหนังสือรับรอง
ประสบการณการทํางานฯ

หนาที่ 5 จาก 10
ตําแหนง
พนักงานจางทั่วไป

ป.6
ม.6
ป.4
ป.4
มัธยมศึกษาตอนตน
ปวส.(ชางกลโลหะ)

26 ม.3
33 วท.บ.(สาขาเทคโนโลยีการเกษตร)
28 ศศ.บ.(สาขานิเทศศาสตร)
30 ศศ.บ.(พลศึกษา)
54 ป.7

รวม
ผลการตรวจสอบ
ระยะเวลาจาง จาก ก.อบต.
ป/เดือน
จังหวัดแพร

ที่

ชื่อ - สกุล

98
99
100
101
102
103
104

นายนัทชัย นาทิพย
นายเบิ้ม พันธอินทร
นายอินสอน นาทิพย
นางลัดดา คําศรี
นางอรุณี คําเหลือง
นายจํารัส จิตมณี
นายนฤมิต โฮงจิตร
30.อบต.บานปน อ.ลอง
นายยรรยงค ผิวดํา
นางสุพิน มาหวย
นายไข สินรวม
นายสุรินทร กองพา
นายเวทย สูงลอย
นายสํารวย เบาะทัง
นายมนัส โลหะ
นายสงกรานต กาเปง
31.อบต.ปากกาง อ.ลอง
นายวรรชัย มะโนเกี๋ยง
32.อบต.หัวทุง อ.ลอง
นางนงลักษณ ทินอย
นายชาญณรงค ตอตัน
นายถาวร บุญสง
นายเอกชัย ใจงาม
นายปยะ สีตะบุษป
33.อบต.ตาผามอก อ.ลอง
นางสาวหทัยรัตน กลมเกลียว

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

อายุ
(ป)

หนาที่ 6 จาก 10
ตําแหนง
พนักงานจางทั่วไป

52
52
47
50
44
51
43

คุณวุฒิการศึกษาและระบุ
สาขาวิชา หรือหนังสือรับรอง
ประสบการณการทํางานฯ
ป.4
ป.4
ป.4
ม.3
ป.6
ม.3
ม.6

คนงานทั่วไปปฏิบัติหนาที่ประจํารถขยะ
คนงานทั่วไปปฏิบัติหนาที่ประจํารถขยะ
คนงานทั่วไปปฏิบัติหนาที่ประจํารถขยะ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่แมบาน
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่แมบาน
คนงานทั่วไปปฏิบัติหนาที่ สูบน้ําไฟฟา
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ สัปเหรอ

45
53
46
45
39
38
43
26

ม.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ม.3
ม.3
ปวส. (ชางไฟฟา)

สังกัด
สวนราชการ

รวม
ผลการตรวจสอบ
ระยะเวลาจาง จาก ก.อบต.
ป/เดือน
จังหวัดแพร
1 ป
เห็นชอบ
1 ป
เห็นชอบ
1 ป
เห็นชอบ
1 ป
เห็นชอบ
1 ป
เห็นชอบ
1 ป
เห็นชอบ
1 ป
เห็นชอบ

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สวนโยธา
สวนการศึกษาฯ

อัตรา
คาตอบแทน
เดือนละ (บาท)
5,080
5,080
5,080
5,080
5,080
5,080
5,080

ระยะเวลาจาง
ว/ด/ป - ว/ด/ป
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

คนงานทั่วไปปฏิบัติหนาที่เก็บขยะ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่แมบาน
คนงานทั่วไปปฏิบัติหนาที่ นักการ
คนงานทั่วไปปฏิบัติหนาที่เก็บขยะ
คนงานทั่วไปปฏิบัติหนาที่เก็บขยะ
คนงานทั่วไปปฏิบัติหนาที่พนักงานขับรถยนต
คนงานทั่วไปปฏิบัติหนาที่พนักงานวิทยุสื่อสาร
คนงานทั่วไปปฏิบัติหนาที่ชางไฟฟา

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

5,080
5,080
5,080
5,080
5,080
5,080
5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

44 ม.6

คนงานทั่วไปปฏิบัติหนาที่ นักการภารโรง

สํานักงานปลัด

5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป

เห็นชอบ

36
40
47
57
50

คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่แมบาน
คนงานทั่วไปปฏิบัติหนาที่ ยาม
คนงานทั่วไปปฏิบัติหนาที่ประจํารถขยะ
คนงานทั่วไปปฏิบัติหนาที่ประจํารถขยะ
คนงานทั่วไปปฏิบัติหนาที่ นักการภารโรง

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

5,080
5,080
5,080
5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่แมบานและสงเอกสาร

สํานักงานปลัด

5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป

เห็นชอบ

ม.6
ม.3
ป.7
ป.4
ม.ศ.3

24 ปริญญาตรี(การบัญชี)

ที่

120
121

122

123
124

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

ชื่อ - สกุล

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษาและระบุ
สาขาวิชา หรือหนังสือรับรอง
ประสบการณการทํางานฯ

หนาที่ 7 จาก 10
ตําแหนง
พนักงานจางทั่วไป

34.อบต.ทุงแลง อ.ลอง
นายไชยวัฒน คําเขียว
37 ปริญญาตรี
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ดานการเกษตร
นายสุพรรณ แหงพิษ
43 ม.6
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
35.อบต.บอเหล็กลอง อ.ลอง
- ไมไดรับเอกสาร 36.อบต.แมยางฮอ อ.รองกวาง
นายสิงหคาร หอมรส
46 ม.6
คนงานทั่วไปปฏิบัติหนาที่ นักการภารโรง
37.อบต.หวยโรง อ.รองกวาง
- ไมไดรับเอกสาร 38.อบต.แมทราย อ.รองกวาง
-อบต.แจงไมมีพนักงานจางทั่วไป 39.อบต.ไผโทน อ.รองกวาง
นายมานพ จําปาแฝด
45 ม.6
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง
นายกําธร ตาคํา
33 ม.6
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ขับรถยนต
40.อบต.รองกวาง อ.รองกวาง
- ไมไดรับเอกสาร 41.อบต.แมยางตาล อ.รองกวาง
นายสิงหคาร จักรพัด
39 มัธยมศึกษาปที่ 6
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง
42.อบต.แมยางรอง อ.รองกวาง
นางศิริพร วันอิน
32
นางสาวญาณภัทร ยวงอินแปลง 33
นางทับทิม เดชอุปการ
29
นายนพดล ขัดสี
26
43.อบต.น้ําเลา อ.รองกวาง
นายยุทธนา ใจนนถี
29
นายปริญญา สุดทาย
31
นายสงา วงศศรี
37
44.อบต.ปาสัก อ.วังชิ้น
นายคํา เตจะสุภา
52
นายสงคราม กอนเขื่อน
42

สังกัด
สวนราชการ

อัตรา
คาตอบแทน
เดือนละ (บาท)

รวม
ผลการตรวจสอบ
ระยะเวลาจาง จาก ก.อบต.
ป/เดือน
จังหวัดแพร

ระยะเวลาจาง
ว/ด/ป - ว/ด/ป

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ

สํานักงานปลัด

5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป

เห็นชอบ

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ

สํานักงานปลัด

5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป

เห็นชอบ

ม.6
ปริญญาตรี (นิเทศศาสตร)
ม.6
ม.6

ผูดูแลเด็ก
ผูดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ขับรถยนต

สวนการศึกษาฯ
สวนการศึกษาฯ
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

5,080
5,080
5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป
1 ป
1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ปวช.(ชางเชื่อมโลหะ)
ปวส.(ชางอิเล็กทรอนิกส)
ปว9.(ชางไฟฟา)

คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ขับรถยนต
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ขับรถยนต
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ภารโรง

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

5,080
5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป
1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ป.6
ป.6

พนักงานเก็บขยะมูลฝอย
พนักงานเก็บขยะมูลฝอย

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ

ที่
135
136
137
138
139
140
141
142

143
144

คุณวุฒิการศึกษาและระบุ
ชื่อ - สกุล
สาขาวิชา หรือหนังสือรับรอง
ประสบการณการทํางานฯ
ผูดูแลเด็ก
นางสาวหิรัญญา ตาคําปญญา 22 ม.6
45.อบต.แมเกิ๋ง อ.วังชิ้น
นางชลธิชา เมืองมานอย
36 ครุศาสตรบัณฑิต(การศึกษาปฐมวัย) ผูดูแลเด็ก
ผูดูแลเด็ก
นางสาวจุฑารัตน คําดอก
29 ม.6
46.อบต.นาพูน อ.วังชิ้น
นายสนิท ดงดอน
34 ม.6
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ตกแตงสวน
นายชู มีลอม
48 ป.4
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ขับรถยนต(รถบรรทุกขยะ)
นายเดน เขียวสี
30 ปวช.(ชางยนต)
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ประจํารถขยะ
นายวุฒิกุล เขียวสี
28 ม.3
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ประจํารถขยะ
นายพงศธิวา ทาวปง
23 ปวส.(กอสราง)
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานชางกอสราง
47.อบต.วังชิ้น อ.วังชิ้น
- ไมไดรับเอกสาร 48.อบต.สรอย อ.วังชิ้น
- ไมไดรับเอกสาร 49.อบต.แมพุง อ.วังชิ้น
นายเกตุ เมฆวัน
50 ม.6
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ยาม
นายสิทธิชัย แปงขา
44 มัธยมศึกษาตอนตน
คนงานทั่วไป
นายจักรพันธ นอยเอย
25 ปวส. (ชางยนต)

145
146 นายชัยวัฒน นอยเอย
147 นางสาวสุดารัตน วันสุข
50.อบต.แมปาก อ.วังชิ้น
148 นายเจริญ ตะปน
149 นางบังอร วิมลทิพยเกษม
51.อบต.ไทรยอย อ.เดนชัย
150 นางปวีณา หลายแปด
151 นางผองศรี แกววงศา
52.อบต.หวยไร อ.เดนชัย
152 นางคํามูล วิชัยตะ

อายุ
(ป)

หนาที่ 8 จาก 10
ตําแหนง
พนักงานจางทั่วไป

สังกัด
สวนราชการ

รวม
ผลการตรวจสอบ
อัตรา
ระยะเวลาจาง
ระยะเวลาจาง จาก ก.อบต.
คาตอบแทน
ว/ด/ป - ว/ด/ป
ป/เดือน
จังหวัดแพร
เดือนละ (บาท)
สวนการศึกษาฯ
1 ป
5,080
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
เห็นชอบ
สวนการศึกษาฯ
สวนการศึกษาฯ

5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ

สํานักงานปลัด
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

5,080
5,080
5,080
5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

เห็นชอบ
เห็นชอบ

5,080

1 ป
1 ป
1 ป

23 ปวช. (ซอมบํารุงเครื่องมือกล)
22 ปวช.(การบัญชี)

คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง
ผูดูแลเด็ก

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

50 ม.6
41 ม.6

คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ตกแตงสวน

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

5,080
5,080

27 บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)
39 ม.6

คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ประชาสัมพันธ
คนงามทั่วไป ปฏิบัติหนาที่คนงานทั่วไป

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

46 ม.6

คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง

สํานักงานปลัด

1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ

5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ

5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป

เห็นชอบ

ที่

ชื่อ - สกุล

อายุ
(ป)

หนาที่ 9 จาก 10
ตําแหนง
พนักงานจางทั่วไป

คุณวุฒิการศึกษาและระบุ
สาขาวิชา หรือหนังสือรับรอง
ประสบการณการทํางานฯ
51 ม.3
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ยาม
48 ม.3
คนงานทัว่ ไป ปฏิบัติหนาที่พนักงานขับรถยนต
50 ม.6
ผูดูแลเด็ก

153 นายสุกิจ ไชยาโส
154 นายอุดร ชุมเย็น
155 นางสาวสังเวียน โยปง
53.อบต.แมจั๊วะ อ.เดนชัย
156 นายสมควร จักรเงิน
42 ม.3
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง
54.อบต.เดนชัย อ.เดนชัย
-อบต.แจงไมมีพนักงานจางทั่วไป 55.อบต.ทุงแคว อ.หนองมวงไข
157 นายสาริน จินะโสติ
41 อ.ศศ.(สาขาการปกครองทองถิ่น) คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง
56.อบต.น้ํารัด อ.หนองมวงไข
- ไมไดรับเอกสาร 57.อบต.วังหลวง อ.หนองมวงไข
158 นายศราวุธ จินะโสติ
34 ม.6
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง
58.อบต.ตําหนักธรรม อ.หนองมวงไข
- ไมไดรับเอกสาร 59.อบต.แมคํามี อ.หนองมวงไข
159 นางศศิธร วงศอรินทร
38 ศศ.บ.(เศรษฐศาสตรสหกรณ)
ผูดูแลเด็ก
160 นายธีระยุทธ เมืองมานอย
36 ม.ปลาย
คนงานทั่วไปปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง
ขอมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2553
ขอกฎหมายหรือประกาศ หลักเกณฑ
-อัตราคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป 5,080 บาท/เดือน (บัญชีเงินเดือน ณ วันที่ 1 ต.ค. 2550)
-มติ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2545 ตามหนังสือสํานักงาน ก.อบต., ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 105 ลว.13 ธ.ค. 2547 และ

สังกัด
สวนราชการ

รวม
ผลการตรวจสอบ
อัตรา
ระยะเวลาจาง
ระยะเวลาจาง จาก ก.อบต.
คาตอบแทน
ว/ด/ป - ว/ด/ป
ป/เดือน
จังหวัดแพร
เดือนละ (บาท)
สํานักงานปลัด
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ป
เห็นชอบ
5,080
สํานักงานปลัด
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ป
เห็นชอบ
5,080
สวนการศึกษาฯ
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ป
เห็นชอบ
5,080
สํานักงานปลัด

5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป

เห็นชอบ

สํานักงานปลัด

5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป

เห็นชอบ

สวนโยธา

5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป

เห็นชอบ

สํานักงานปลัด
สวนโยธา

5,080
5,080

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

1 ป
1 ป

เห็นชอบ
เห็นชอบ

-มติ ก.อบต.จังหวัดแพร ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548 เห็นชอบเปนหลักการให อบต.ออกคําสั่งแตงตั้งหรือคําสั่งใหพนักงานจางทั่วไปพนจากตําแหนง
โดยไมตองขอรับความเห็นชอบกอนทุกครั้ง โดยมีเงื่อนไข
1.การพนจากตําแหนงของพนักงานจางทั่วไป เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาการจางตามสัญญาจาง
2.การพนจากตําแหนงของพนักงานจางทั่วไป เนื่องจากการลาออกจากการเปนพนักงานจางทั่วไป
3.การแตงตั้งพนักงานจางทั่วไปคนเดิม (การตอสัญญาจางพนักงานจางทั่วไปคนเดิม) ซึ่งผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน และผูบริหารเห็นชอบใหตอสัญญาจางได

อายุ
(ป)

หนาที่ 10 จาก 10
ตําแหนง
พนักงานจางทั่วไป

คุณวุฒิการศึกษาและระบุ
สังกัด
รวม
ผลการตรวจสอบ
อัตรา
ที่
ชื่อ - สกุล
สาขาวิชา หรือหนังสือรับรอง
สวนราชการ คาตอบแทน
ระยะเวลาจาง
ระยะเวลาจาง จาก ก.อบต.
ประสบการณการทํางานฯ
ว/ด/ป - ว/ด/ป
ป/เดือน
จังหวัดแพร
เดือนละ (บาท)
4.การแตงตั้งพนักงานจางทั่วไปคนใหมใหดํารงตําแหนงที่วาง
5.ให อบต. รายงานผลการดําเนินการคัดเลือกและคุณสมบัติของพนักงานจางทั่วไปให ก.อบต.จังหวัดแพร พิจารณาตรวจสอบภายใน 5 วัน นับแตวันที่ออกคําสั่ง
หมายเหตุ
ก.อบต.จังหวัดแพร ในการประชุมครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ไดรับทราบและเห็นชอบให อบต. ดําเนินการจางพนักงานจางทั่วไปคนเดิม (ตอสัญญาจางคนเดิม) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ไดตามที่รายงานผลการดําเนินการ รวมจํานวน 160 ราย

หนาที่ 1 จาก 2

แนบทายสรุปมติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร ครั้งที่ 10/2553 ระเบียบวาระที่ 4.3
บัญชีรายชื่อองคการบริหารสวนตําบลเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานและลูกจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร ครั้งที่ 10/2553 วันที่ 27 ตุลาคม 2553
ที่

อําเภอ

อบต.

1 1.เมืองแพร
2
3

1.นาจักร
2.เหมืองหมอ
3.ทาขาม

4
5
6
7

4..วังธง
5.ปาแดง
6.ทุงกวาว
7.แมยม

8

8.หวยมา

9
10
11 2.สอง

9.รองฟอง
10.กาญจนา
1.แดนชุมพล

12
13
14
15
16

2.เตาปูน
3.ทุงนาว
4.บานกลาง
5.บานหนุน
6.หัวเมือง

17
18 3.สูงเมน
19
20
21
22
23
24
25

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

26
27
28

9.หัวฝาย
10.น้ําชํา
11.พระหลวง

29
30 4.ลอง
31
32
33

12.เวียงทอง
1.บานปน
2.ปากกาง
3.หัวทุง
4.ตาผามอก

34

5.ทุงแลง

งบประมาณรายจาย
ดานเงินเดือนฯ ปงบ 2554
ไมรวมเงินอุดหนุน ฯ

วันที่ไดรับการเสนอเรื่อง

ชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่เสนอ

-ภาระคาใชจายเปนของป 53- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ประจําปงบประมาณ 2554

- ไมไดรับเรื่อง 3,375,490.00 โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานและลดขั้นตอนการทํางานในการใหบริการ
ดานอินเตอรเน็ตตําบลในชวงวันหยุดราชการ
- ไมไดรับเรื่อง 3,253,015.00 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2554
- ไมไดรับเรื่อง 3,082,000.00 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดองคการบริหารสวน
ตําบล
-ภาระคาใชจายเปนของป 53- โครงการใหบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเชื้อ ประจําป
งบประมาณ 2554
- ไมไดรับเรื่อง - ไมไดรับเรื่อง 2,773,500.00 โครงการลดขั้นตอนและอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการชําระภาษี
ประจําป 2554
-ภาระคาใชจายเปนของป 53- โครงการใหบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
- ไมมีเอกสาร โครงการลดขั้นตอนการทํางานเพื่อบริการประชาชน
3,780,947.00 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
4,966,260.00 โครงการ อบต.บานหนุนสัญจรพบประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
3,045,720.00 โครงการรณรงคพนหมอกควันควบคุม ปองกันโรคไขเลือดออก ตําบลหัวเมือง
ประจําป พ.ศ.2554
- ไมไดรับเรื่อง 4,274,193.00 โครงการพัฒนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลขาวสารตําบลสบสาย
3,009,902.00 โครงการ การใหบริการและตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่
- ไมไดรับเรื่อง 4,103,500.00
-โครงการเปนของปงบประมาณ พ.ศ.2553
- ไมไดรับเรื่อง - ไมไดรับเรื่อง - ไมไดรับเรื่อง -ภาระคาใชจายเปนของป 53- โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ประจําป พ.ศ.2553 (ดําเนินการในป
งบประมาณ 2554)
5,279,465.00 โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ประจําป 2554
-ภาระคาใชจายเปนของป 53- ไมมีเอกสาร -ภาระคาใชจายเปนของป 53- โครงการ/กิจกรรมปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือ
การบริการและตอบสนองความตองการของประชาชน ประจําปงบประมาณ 2554
- ไมไดรับเรื่อง -ภาระคาใชจายเปนของป 53- โครงการ อบต.บานปน เคลื่อนที่ พบประชาชน ประจําป พ.ศ.2554
- ไมไดรับเรื่อง - ไมไดรับเรื่อง - ไมไดรับเรื่อง 4,174,665.00 โครงการลดขั้นตอนการใหบริการเสียภาษีบํารุงทองที่ประชาชนตําบลทุงแลง

(กําหนดสง ภายในเดือนตุลาคม)

13 ตุลาคม 2553
13 ตุลาคม 2553

4 ตุลาคม 2553
13 ตุลาคม 2553
8 ตุลาคม 2553

6 ตุลาคม 2553
5 ตุลาคม 2553
5 ตุลาคม 2553
5 ตุลาคม 2553
6 ตุลาคม 2553
8 ตุลาคม 2553

8 ตุลาคม 2553
4 ตุลาคม 2553
5 ตุลาคม 2553

8 ตุลาคม 2553
6 ตุลาคม 2553
6 ตุลาคม 2553
5 ตุลาคม 2553

5 ตุลาคม 2553

7 ตุลาคม 2553

ที่

อําเภอ

35
36 5.รองกวาง
37
38
39
40
41
42
43
44 6.วังชิ้น
45
46
47
48
49

อบต.

6.บอเหล็กลอง
1.แมยางฮอ
2.หวยโรง
3.แมทราย
4.ไผโทน
5.รองกวาง
6.แมยางตาล
7.แมยางรอง
8.น้ําเลา
1.ปาสัก
2.แมเกิ๋ง
3.นาพูน
4.วังชิ้น
5.สรอย
6.แมพุง

งบประมาณรายจาย
ดานเงินเดือนฯ ปงบ 2554
ไมรวมเงินอุดหนุน ฯ

หนาที่ 2 จาก 2
วันที่ไดรับการเสนอเรื่อง

ชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่เสนอ
ประจําปงบประมาณ 2554
โครงการใหบริการรับชําระภาษีบํารุงทองที่ (เคลื่อนที่) ประจําป พ.ศ.2554

(กําหนดสง ภายในเดือนตุลาคม)

- ไมมีเอกสาร - ไมไดรับเรื่อง - ไมไดรับเรื่อง - ไมไดรับเรื่อง 5,168,064.00 โครงการเวทีประชาคมและ อบต.สัญจร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
- ไมไดรับเรื่อง 3,728,000.00 โครงการ อบต.สัญจร
4,288,000.00 โครงการจัดงานวันสูงอายุและประเพณีสงกรานตตําบลแมยางรอง ประจําป 2554
- ไมไดรับเรื่อง 4,234,160.00 โครงการรณรงคจูงใจใหประชาชนชําระภาษีดวยตนเอง ประจําป 2554
3,660,260.00 โครงการบริการและตอบสนองความตองการของประชาชน (การรับแจงเรื่องราวรองทุกข)
- ไมไดรับเรื่อง 4,867,540.00 โครงการเสียภาษีมีรางวัล ป 54
- ไมไดรับเรื่อง -ภาระคาใชจายไมถูกตอง - โครงการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว(One Stop Sevier) ขององคการบริหารสวนตําบล
แมพุง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
50
7.แมปาก
3,903,920.00 โครงการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจําป 2554
51 7.เดนชัย
1.ไทรยอย
- ไมไดรับเรื่อง 52
2.หวยไร
- ไมไดรับเรื่อง 53
3.แมจั๊วะ
- ไมไดรับเรื่อง 54
4.เดนชัย
- ไมไดรับเรื่อง 8.หนองมวงไข 1.ทุงแคว
2,952,580.00 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
56
2.น้ํารัด
3,549,060.00 โครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป 2555-2557
57
3.วังหลวง
2,776,655.00 โครงการองคการบริหารสวนตําบลวังหลวงเคลื่อนที่พบประชาชน
58
4.ตําหนักธรรม
- ไมมีเอกสาร โครงการคัดแยกขยะ
59
5.แมคํามี
- ไมมีเอกสาร โครงการปรับปรุงการใหบริการน้ําประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค ประจําป 2554

8 ตุลาคม 2553

6 ตุลาคม 2553
5 ตุลาคม 2553
5 ตุลาคม 2553
5 ตุลาคม 2553
6 ตุลาคม 2553
8 ตุลาคม 2553
6 ตุลาคม 2553
7 ตุลาคม 2553

6 ตุลาคม 2553

5 ตุลาคม 2553
8 ตุลาคม 2553
8 ตุลาคม 2553

** ขอมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2553 **
หมายเหตุ
ก.อบต.จังหวัดแพร ในการประชุมครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ที่ประชุมฯ ไดรับทราบการเสนอเรื่องขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 21 แหง จากทั้งหมด 59 แหง และใหฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร
แจง อบต. ที่ยังไมไดเสนอเรื่องใหเสนอเรื่องขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
โดยจัดสงเอกสารขอมูลใหครบถวน ภายในระยะเวลาตามที่หลักเกณฑกําหนด

หนาที่ 1 จาก 1

แนบทายสรุปมติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร ครั้งที่ 10/2553 ระเบียบวาระที่ 5.10
บัญชีรายละเอียดการพิจารณาและตรวจสอบการปรับปรุง/เปลี่ยน แผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2552-2554) ของ อบต.
ในการประชุมของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร (ก.อบต.จังหวัดแพร) ครั้งที่ 10/2553 วันที่ 27 ตุลาคม 2553
ที่

รายชื่อ อบต.
สวนราชการ

- อบต.ไผโทน อ.รองกวาง
-สวนโยธา

รายการขอปรับปรุง/เปลี่ยนแผนอัตรากําลัง ภาระคาใชจายฯ ดานการบริหารงานบุคคล จํานวนพนักงานสวนตําบล/
(กรณี ขอเพิ่ม,ยุบ,ปรับเกลี่ย, ปรับปรุง และ ตามมาตรา 35 ในปงบประมาณ พ.ศ. (%) ลจ.ประจํา และตําแหนงวาง
กรณีการกําหนดสวนราชการ เปนตน)
2552
2553
2554
ณ ปจจุบัน (คน)
21.57
20.33
19.15
14/4
-เห็นชอบ
-ปรับปรุง ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา 6 (นักบริหารงานชาง 6)
เปนตําแหนง หัวหนาสวนโยธา 7 (นักบริหารงานชาง 7)
จํานวน 1 อัตรา 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

หนาที่ 1 จาก 6

ที่
-*

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง / สังกัด
นางอรวรรณ มงคลกาวิล
หัวหนาสวนการคลัง 5
(จนท.บริหารงานการเงินและบัญขี 5)
อบต.ปากกาง อ.ลอง
จ.แพร

แนบทายสรุปมติประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร ครั้งที่ 10/2553 ระเบียบวาระที่ 5.11 (เลื่อนนอกระดับควบไมผาน)
แบบตรวจสอบแบบประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น (นอกระดับควบ)
ในการประชุมคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร ครั้งที่ 10/2553 วันที่ 27 ตุลาคม 2553
ตําแหนงที่ขอเลื่อนระดับ หัวหนาสวนการคลัง 6 (นักบริหารงานงานการคลัง 6)
อัตราเงินเดือน ระยะเวลา การแตงตั้งคณะกรรมการ ความหมาะสม การบันทึก
วุฒิการศึกษา
(บาท)
ครองตําแหนง ประเมินผลงาน/ขั้นตอน/ ของผลงาน ทะเบียนประวัติ
มติ ก.อบต.จังหวัดแพร
และสาขาวิชา
(ป)
วันที่ผานการประเมิน
บธ.บ.
(การบัญชี)

√

√

√

ไมเหมาะสม

√

-เห็นควรใหแกไข ปรับปรุง เพิ่มเติม เอกสารผลงาน
ที่ 1 ในประเด็นหัวขอที่ 3 รายละเอียดผลงาน หรือ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ใหชัดเจน และใหเพิ่มเติม
เอกสารประกอบผลงานที่ 3 ที่นําเสนอ

หนาที่ 2 จาก 6

ที่
-

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง / สังกัด
นายวรวัชร สองสี
จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 5
อบต.ปากกาง อ.ลอง
จ.แพร

แบบตรวจสอบแบบประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น (นอกระดับควบ)
ในการประชุมคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร ครั้งที่ 10/2553 วันที่ 27 ตุลาคม 2553
ตําแหนงที่ขอเลื่อนระดับ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว
อัตราเงินเดือน ระยะเวลา การแตงตั้งคณะกรรมการ ความหมาะสม การบันทึก
วุฒิการศึกษา
(บาท)
ครองตําแหนง ประเมินผลงาน/ขั้นตอน/ ของผลงาน ทะเบียนประวัติ
มติ ก.อบต.จังหวัดแพร
และสาขาวิชา
(ป)
วันที่ผานการประเมิน
ร.บ.

-ไมเห็นชอบ
*แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.อบต. และ ก.อบต.จังหวัด กําหนด

หนาที่ 3 จาก 6

ที่
-

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง / สังกัด
นางสายสินธุ มังกะระ
เจาหนาที่ธุรการ 3
อบต.น้ําชํา อ.สูงเมน
จ.แพร

แบบตรวจสอบแบบประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น (นอกระดับควบ)
ในการประชุมคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร ครั้งที่ 10/2553 วันที่ 27 ตุลาคม 2553
ตําแหนงที่ขอเลื่อนระดับ เจาหนาที่ธุรการ 4
อัตราเงินเดือน ระยะเวลา การแตงตั้งคณะกรรมการ ความหมาะสม การบันทึก
วุฒิการศึกษา
(บาท)
ครองตําแหนง ประเมินผลงาน/ขั้นตอน/ ของผลงาน ทะเบียนประวัติ
มติ ก.อบต.จังหวัดแพร
และสาขาวิชา
(ป)
วันที่ผานการประเมิน
อนุปริญญา
(คอมพิวเตอร)

√

√

√

ไมเหมาะสม

√

-เห็นควรใหแกไข ปรับปรุง เพิ่มเติม ผลงานที่ 1-3
ในประเด็นหัวขอที่ 3-6 รายละเอียดผลงาน ความรู
ความสามารถที่ใช ประโยชนที่หนวยงานไดรับ และ
ปญหาอุปสรรค โดยเขียนใหตรงกับชื่อผลงานและ
เปนผลสําเร็จของผลงานแตละผลงานที่นําเสนอ

หนาที่ 4 จาก 6

ที่
*-

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง / สังกัด
นางสาวรสสุคน คนธรรพ
เจาหนาที่จัดเก็บรายได 3
อบต.แมยางฮอ อ.รองกวาง
จ.แพร

แบบตรวจสอบแบบประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น (นอกระดับควบ)
ในการประชุมคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร ครั้งที่ 10/2553 วันที่ 27 ตุลาคม 2553
ตําแหนงที่ขอเลื่อนระดับ เจาหนาที่จัดเก็บรายได 4
อัตราเงินเดือน ระยะเวลา การแตงตั้งคณะกรรมการ ความหมาะสม การบันทึก
วุฒิการศึกษา
(บาท)
ครองตําแหนง ประเมินผลงาน/ขั้นตอน/ ของผลงาน ทะเบียนประวัติ
มติ ก.อบต.จังหวัดแพร
และสาขาวิชา
(ป)
วันที่ผานการประเมิน
ศศ.บ.
(การจัดการทั่วไป)

√

√

√

ไมเหมาะสม

√

-เห็นควรใหแกไข ปรับปรุง เพิ่มเติม ผลงานที่ 1-3
ในประเด็นหัวขอที่ 4 ความรูความสามารถ
ความชํานาญที่ใชในการปฏิบัติงาน โดยใหเขียนใน
ลักษณะที่ผูเสนอผลงานไดใชความรูความสามารถ
ในการทํางานไดเปนผลสําเร็จ

หนาที่ 5 จาก 6

ที่
-

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง / สังกัด
นายอัครชัย แกวโมลี
เจาพนักงานธุรการ 4
อบต.หัวเมือง อ.สอง
จ.แพร

แบบตรวจสอบแบบประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น (นอกระดับควบ)
ในการประชุมคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร ครั้งที่ 10/2553 วันที่ 27 ตุลาคม 2553
ตําแหนงที่ขอเลื่อนระดับ เจาพนักงานธุรการ 5
อัตราเงินเดือน ระยะเวลา การแตงตั้งคณะกรรมการ ความหมาะสม การบันทึก
วุฒิการศึกษา
(บาท)
ครองตําแหนง ประเมินผลงาน/ขั้นตอน/ ของผลงาน ทะเบียนประวัติ
มติ ก.อบต.จังหวัดแพร
และสาขาวิชา
(ป)
วันที่ผานการประเมิน
ปวส.
(การตลาด)

√

√

√

ไมเหมาะสม

√

-เห็นควรใหแกไข ปรับปรุง เอกสาร รูปแบบการนํา
เสนอผลงานทั้ง 3 ผลงาน ตามแนวทางที่ ก.อบต.
และ ก.อบต.จังหวัด กําหนด และแกไข เพิ่มเติม
ผลงานที่ 1-3 ในประเด็นหัวขอที่ 3-6 รายละเอียด
ผลงาน ความรู ความสามารถที่ใช ประโยชนที่หนวย
งานไดรับ และปญหาอุปสรรค โดยเขียนใหตรงกับ
ชื่อผลงานและเปนผลสําเร็จของผลงานแตละผลงาน
ที่นําเสนอ

หนาที่ 6 จาก 6

ที่
-*

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง / สังกัด
นางกันติชา ทรวงแกว
เจาพนักงานธุรการ 5
อบต.บานหนุน อ.สอง
จ.แพร

แบบตรวจสอบแบบประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น (นอกระดับควบ)
ในการประชุมคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร ครั้งที่ 10/2553 วันที่ 27 ตุลาคม 2553
ตําแหนงที่ขอเลื่อนระดับ เจาพนักงานธุรการ 6ว
อัตราเงินเดือน ระยะเวลา การแตงตั้งคณะกรรมการ ความหมาะสม การบันทึก
วุฒิการศึกษา
(บาท)
ครองตําแหนง ประเมินผลงาน/ขั้นตอน/ ของผลงาน ทะเบียนประวัติ
มติ ก.อบต.จังหวัดแพร
และสาขาวิชา
(ป)
วันที่ผานการประเมิน
ศศ.บ.
(การพัฒนาชุมชน)

√

√

√

ไมเหมาะสม

√

-เห็นควรใหแกไข ปรับปรุง เอกสาร รูปแบบการนํา
เสนอผลงานทั้ง 3 ผลงาน ตามแนวทางที่ ก.อบต.
และ ก.อบต.จังหวัด กําหนด และแกไข เพิ่มเติม
ผลงานที่ 1-3 ในประเด็นหัวขอที่ 3-6 รายละเอียด
ผลงาน ความรู ความสามารถที่ใช ประโยชนที่หนวย
งานไดรับ และปญหาอุปสรรค โดยเขียนใหตรงกับ
ชื่อผลงานและเปนผลสําเร็จของผลงานแตละผลงาน
ที่นําเสนอ

หนาที่ 1 จาก 2

แนบทายสรุปมติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร ครั้งที่ 10/2553 ระเบียบวาระที่ 5.15

บัญชีรายละเอียดการพิจารณาใหความเห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการจางพนักงานจางตามภารกิจคนเดิม (ตอสัญญาจางคนเดิม)
เริ่มปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ในการประชุมคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร (ก.อบต.จังหวัดแพร) ครั้งที่ 10/2553 วันที่ 27 ตุลาคม 2553
คุณวุฒิการศึกษาและระบุ
อายุ สาขาวิชาที่จบ หรือหนังสือ
(ป) รับรองประสบการณทํางานฯ

กลุมของพนักงานจาง
คําสั่งจางหรือ คาตอบแทน คาตอบแทน
ตามภารกิจ
ตําแหนงพนักงานจาง สัญญาจาง(เดิม) (ปจจุบัน) กรณีจางตอ
(คุณวุฒิ/ทักษะ/วิชาชีพ) และสังกัดสวนราชการ
มีผลเมื่อ
จ. ขั้น จ. ขั้น
(ว/ด/ป)
(บาท)
(บาท)

อบต.นาพูน อ.วังชิ้น
1 นายอานน มาเฟอง

36 ปริญญาตรี (การจัดการทั่วไป)

ผูมีคุณวุฒิ

2 นายกิตติศักดิ์ สุขวงษ

27 รป.บ.

ผูมีคุณวุฒิ

3 นางปถยา เทพสาย

44 ค.บ.

ทักษะ

4 นางนิลยา อยาหาม

38 ม. 6

ทักษะ

5 นางสาววีณา จีทา

37 ค.บ.

ทักษะ

6 นางสาวถวิล พลฤทธิ์

48 ม.6

ทักษะ

7 นางสาวธนาวรรณ อุตมา

50 ค.บ.

ทักษะ

8 นางสาวรัชดา บุญเรือง

25 ปริญญาตรี(การบัญชี)

ผูมีคุณวุฒิ

9 นายอนรรฆ เจติยานนท

32 ปวส. (การบัญชี)

ผูมีคุณวุฒิ

ที่

ชื่อ - สกุล
สังกัด อบต./อําเภอ

ระยะเวลาจาง
ว/ด/ป - ว/ด/ป

มติ ก.อบต.จังหวัดแพร

ผช.จนท.ธุรการ
สังกัดสํานักงานปลัด
ผช.จนท.บันทึกขอมูล
สังกัดสํานักงานปลัด
ผช.ผูดูแลเด็กอนุบาลฯ
สังกัดสวนการศึกษาฯ
ผช.ผูดูแลเด็กอนุบาลฯ
สังกัดสํานักงานปลัด
ผช.ผูดูแลเด็กอนุบาลฯ
สังกัดสํานักงานปลัด

1 ต.ค. 2551

จ.1

6,980 จ.1 7,270 1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2555

เห็นชอบ

1 ต.ค. 2551

จ.1

6,980 จ.1 7,270 1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2555

เห็นชอบ

1 ต.ค. 2551

จ.1

6,980 จ.1 7,270 1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2555

เห็นชอบ

1 ต.ค. 2551

จ.1

6,980 จ.1 7,270 1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2555

เห็นชอบ

1 ต.ค. 2551

จ.1

6,980 จ.1 7,270 1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2555

เห็นชอบ

ผช.ผูดูแลเด็กอนุบาลฯ
สังกัดสวนการศึกษาฯ
ผช.ผูดูแลเด็กอนุบาลฯ
สังกัดสวนการศึกษาฯ
ผูชวยนักวิชาการศึกษา
สังกัดสวนการศึกษาฯ
ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บราได
สวนการคลัง

1 ต.ค. 2551

จ.1

6,980 จ.1 7,270 1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2555

เห็นชอบ

1 ต.ค. 2551

จ.1

6,980 จ.1 7,270 1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2555

เห็นชอบ

2 ก.พ. 2552

จ.3

8,320 จ.3 8,700 1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2555

เห็นชอบ

2 ก.พ. 2552

จ.1

5,970 จ.1 6,210 1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2555

เห็นชอบ

หนาที่ 2 จาก 2
กลุมของพนักงานจาง
คําสั่งจางหรือ คาตอบแทน
ที่
ชื่อ - สกุล
ตามภารกิจ
ตําแหนงพนักงานจาง สัญญาจาง(เดิม) (ปจจุบัน)
สังกัด อบต./อําเภอ
(คุณวุฒิ/ทักษะ/วิชาชีพ) และสังกัดสวนราชการ
มีผลเมื่อ
จ. ขั้น
(ว/ด/ป)
(บาท)
10 นางสาวพรทิพย ครอบครอง 22 ปวช. (การบัญชี)
ผูมีคุณวุฒิ
ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ
2 ก.พ. 2552 จ.1 5,970
สวนการคลัง
11 นายอรรณพ เจติยานนท 27 ปริญญาตรี(เทคโนโลยีกอสราง) ผูมีคุณวุฒิ
ผูชวยชางโยธา
2 ก.พ. 2552 จ.1 5,970
สวนโยธา
ขอกฎหมายหรือประกาศ
- ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลว.12 ก.ค. 2547 และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ขอ 9 ขอ 29 ขอ 32 ขอ 34 ขอ 35
ขอ 36 ขอ 37 ขอ 38 ขอ 39 ขอ 40 ขอ 41 ขอ 42 ขอ 43 และขอ 44
คุณวุฒิการศึกษาและระบุ
อายุ สาขาวิชาที่จบ หรือหนังสือ
(ป) รับรองประสบการณทํางานฯ

คาตอบแทน
กรณีจางตอ
ระยะเวลาจาง
มติ ก.อบต.จังหวัดแพร
จ. ขั้น
ว/ด/ป - ว/ด/ป
(บาท)
จ.1 6,210 1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2555
เห็นชอบ
จ.1 6,210 1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2555

เห็นชอบ

