
สําเนา 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนกังานสวนตําบลจังหวัดสระแกว 

ครั้งที่ 3/2553 
วันพธุที่ 17 มีนาคม 2553 

ณ  หองประชุมสระแกว ชั้น 3 ศาลากลางจงัหวัดสระแกว 
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นายชัช   กิตตินภดล    
 
วาที่ ร.ต.ถาวร  สฤษฎวานิช 
นางอุษณีษ  กุหลาบขาว 
 
 
นายสําเนียง  จันยาง 
นายอธิปตย  พวงลาภ 
นายสุรพล  นอยแสง 
นางบงกช  สุทธิธรรม 
นายจรัญ  ขําสุขเลิศ 
นายบรรจง  โพธิ์คํา 
นายวีระ  บุตรหนัน 
นางลําไย  สวาคมปนตี 
นายปรีชา  เนื่องเกตุ 
นายภูมิสิทธิ์  นนทตา 
นายวินัย  ร่ืนกลิ่น 
นายนิติธร  นิยมสิทธิ์ 
นายปรีชาญ   ชินพันธ 
นายประเสริฐ  เพชรสมบัติ 
นายประเสริฐ  ประดุจพรม 

รองผูวาราชการจังหวัดสระแกว  
(ทําหนาที่ประธาน) 
ปลัดจังหวัดสระแกว 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ชํานาญการพิเศษ 
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว 
พัฒนาการจังหวัดสระแกว  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแกว  
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 
ทองถิ่นอําเภอ (แทน) นายอําเภอวังน้ําเย็น 
ประธานสภา อบต.เขาสามสิบ 
ประธานสภา อบต.ทาแยก 
ประธานสภา อบต.หนองแวง 
นายก อบต.หนองหมากฝาย 
ปลัด อบต.ทาเกษม 
ปลัด อบต.หนองมวง 
ผูทรงคุณวุฒิ 
ผูทรงคุณวุฒิ 
ผูทรงคุณวุฒิ 
ผูทรงคุณวุฒิ 
ผูทรงคุณวุฒิ 
 

ชัช   กิตตินภดล    
 
ถาวร  สฤษฎวานิช 
อุษณีษ  กุหลาบขาว 
 
 
สําเนียง  จันยาง 
อธิปตย  พวงลาภ 
สุรพล  นอยแสง 
บงกช  สุทธิธรรม 
จรัญ  ขําสุขเลิศ 
บรรจง  โพธิ์คํา 
วีระ  บุตรหนัน 
ลําไย  สวาคมปนตี 
ปรีชา  เนื่องเกตุ 
ภูมิสิทธิ์  นนทตา 
วินัย  ร่ืนกลิ่น 
นิติธร  นิยมสิทธิ์ 
ปรีชาญ   ชินพันธ 
ประเสริฐ  เพชรสมบัติ
ประเสริฐ  ประดุจพรม 
 

 

ผูเขารวมประชุม 
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นายไพฑูรย  สมบูรณพงศ 
นางวรารัตน  ฝายสูน 
น.ส.น้ําทิพย  หิรัญวงศ 
 

เลขานุการ ก.อบต.จังหวัด 
ผูชวยเลขานุการ (แทน) 
ผูชวยเลขานุการ   

ไพฑูรย  สมบูรณพงศ 
วรารัตน  ฝายสูน 
น้ําทิพย  หิรัญวงศ 
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ผูไมมาประชมุ 
1. นายเชษฐา  โชไชย 
2. นายเรงิชัย  ไชยวัฒน 
3. นายศิโรจน  เอกนิรันดร 
4. น.ส.มณีจนัทร  ยอดทอง 
5. นายประสทิธิ์  แสงรุงเรือง 
6. นาวาโทเสรี  บุญตั้งแตง 
7. นางโสภิณ  มวงทอง 
8. นายมีศักดิ์  จันทาทอง 
9. นายสกล  วรชัย 
 

เริ่มประชุม  เวลา 13.30   น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธานฯ เนื่องจากในวนันีท้านผูวาราชการจังหวัดสระแกว ติดราชการไมสามารถทําหนาที่
ประธานในที่ประชุมได จึงมอบหมายใหผมทําหนาที่ประธานในที่ประชุมแทน  
เมื่อที่ประชุมพรอม ผมขอเปดประชุม และประชุมตามระเบียบวาระดงันี ้

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่2/2553 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2553 
ประธานฯ  ขอใหคณะกรรมการทกุทาน รวมกนัตรวจสอบรายงานการประชุมคร้ังที่ 

2/2553 เมื่อวนัที ่17 กุมภาพันธ 2553 วาจะมีการแกไขหรือเพิ่มเติมประการใด 
หรือไม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว มีมติรับรองเปนเอกฉันท 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 
ประธานฯ 3.1 ประกาศกําหนดหลักเกณฑและเงือ่นไขการบรหิารงานบุคคล

พนักงานครแูละบุคลากรทางการศกึษาเทศบาล 
ผูชวยเลขานุการฯ  ดวย ก.ท. ในการประชุมคร้ังที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552       

มีมติเหน็ชอบใหประกาศกําหนดมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล
พนกังานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล จํานวน 3 ฉบับ ดังนี ้

1. ประกาศ ก.ท. เร่ือง ตําแหนงและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาล (เพิ่มเติม) 
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2. ประกาศ ก.ท. เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ
ไมตองสอบแขงขันสําหรับหวัหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพือ่บรรจุและแตงตั้งเปน
พนกังานครูเทศบาล 

3. ประกาศ ก.ท. เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงาน
สําหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศกึษา เพื่อใหมหีรือเลือ่นวทิยฐานะผูอํานวยการชาํนาญการพิเศษ เปน
กรณีพิเศษ (กรณีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 
อันดับเงนิเดือน คศ.3 โดยทีย่ังไมไดรับวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ) 

    จึงใหดําเนนิการดังนี ้
 1. จัดทาํประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคล 
พนกังานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล จํานวน 3 ฉบับ ใหสอดคลองกับ
หลักเกณฑที่ ก.ท. กําหนด กรณีที่ ก.ท.จ. ประกาศกําหนดหลักเกณฑมีเนื้อหา
เชนเดียวกับที่ ก.ท. กําหนด ถือวา ก.ท. ไดใหความเหน็ชอบแลวใหประกาศใช  
บังคับได หาก ก.ท.จ. ประกาศกําหนดหลกัเกณฑฯ แตกตางจากที่ ก.ท. 
กําหนดใหเสนอ ก.ท. พิจารณาใหความเหน็ชอบกอนจึงประกาศใชบังคับได    
ทั้งนี้ ก.ท.จ.สระแกว ในการประชุมคร้ังที ่1/2553 เมื่อวนัที ่22 มกราคม 2553    
มีมติเหน็ชอบประกาศหลกัเกณฑขางตนแลว จาํนวน 3 ประกาศ ลงวนัที ่         
18 กุมภาพนัธ 2553  

2. สําหรับการบริหารงานบุคคลขาราชการ พนกังานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวนตําบลให
นํามาตรฐานและหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาลมาใชโดยอนุโลม ตามประกาศ ก.จ. เร่ือง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนกังานครแูละบุคลากรทางการศึกษาองคการ
บริหารสวนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2549  และประกาศ
คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัการ
บริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวน
ตําบล ประกาศ ณ วนัที ่4 เมษายน 2549  

    จึงเรียนมาเพือ่ทราบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 



- 4 - 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานฯ  4.1 พิจารณาใหความเห็นชอบการเลื่อนระดับและแตงต้ัง

พนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงทีสู่งขึน้ 
ผูชวยเลขานุการฯ  อบต.ในเขตพืน้ที่จงัหวัดสระแกว ไดสงเรื่องขอความเหน็ชอบเลื่อน 

ระดับและแตงตั้งใหพนักงานสวนตําบลดาํรงตําแหนงที่สูงขึ้น จํานวน 8 ราย 
ดังนี ้

   ควบขั้นตน  จํานวน 3 ราย ดังนี ้
1. น.ส.จิตสุภา  นอยศรี ตําแหนงเจาหนาที่จัดเก็บรายได  ระดับ 1  

สังกัด อบต.วฒันานคร อ.วฒันานคร ขอเลื่อนระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ที่สูงขึน้จากระดับ 1 เปน 2 

2. น.ส.พรเพญ็  หาญมนต  ตําแหนงเจาหนาที่จัดเก็บรายได ระดับ 1 
สังกัด อบต.ชองกุม อ.วฒันานคร ขอเลื่อนระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง          
ที่สูงขึน้จากระดับ 1 เปน 2 

3. น.ส.พิศมัย  วงศเมืองแสน ตําแหนงเจาพนกังานพัสดุ ระดับ 2 สังกดั                  
อบต.ศาลาลําดวน อ.เมืองสระแกว ขอเลื่อนระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง       
ที่สูงขึน้จากระดับ 2 เปน 3 

ควบขั้นสูง  จาํนวน 5 ราย ดังนี้  
1. นายวสันต  ปญญา ตําแหนงนิติกร ระดับ 4 สังกัด อบต. สระขวัญ  

อ.เมืองสระแกว ขอเลื่อนระดบัและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นจากระดับ 4  
เปน 5 

2. นางเบญจวรรณ  แจมสิริจริยาวัตร ตําแหนงเจาหนาทีว่ิเคราะห 
นโยบายและแผน ระดับ 4 สังกัด อบต. หนองแวง อ.โคกสูง ขอเลื่อนระดับและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นจากระดับ 4 เปน 5 

3. น.ส.วนิดา  ขันตรี ตําแหนงเจาพนกังานการเงนิและบญัชี ระดับ 3 
สังกัด อบต.หนัทราย อ.อรัญประเทศ ขอเล่ือนระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ที่สูงขึน้จากระดับ 3 เปน 4 

4. นายวินยั  มณีจันทร  ตําแหนงนายชางโยธา ระดับ 3 สังกัด อบต. 
ทับพริกอ.อรัญประเทศ ขอเล่ือนระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นจาก
ระดับ 3 เปน 4 
 
 



- 5 - 
 

5. น.ส.อรามศรี  แสนกรุณา ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ระดับ 3 สังกัด  
อบต.ตาพระยา  อ.ตาพระยา ขอเลื่อนระดบัและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
จากระดับ 3 เปน 4 

   ขอกฎหมาย/ประกาศ/หนงัสือสั่งการ   
พระราชบัญญติัระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542   

มาตรา 15….  มาตรา 25….. วรรคทาย….       
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่วกบัการ 
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตาํบล ลงวนัที ่27 พ.ย. 2545 

    ขอ 188 ..... 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง  
ตําแหนงเจาหนาที่จัดเก็บรายได 2..... 
ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ 2..... 
ตําแหนงนิติกร 5....... 
ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5…… 
ตําแหนงเจาพนักงานการเงนิและบัญชี 3.... 

  ตําแหนงนายชางโยธา 4..... 
  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 4...... 

ขอพิจารณา 

ฝายเลขานุการ ก.อบต.จงัหวัด พิจารณาแลว พนักงานสวนตําบล  
ทั้ง 8 ราย เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กาํหนดไว และไมเปนผูอยู
ระหวางถูกดําเนินการทางวนิัยสมควรไดรับการเลื่อนระดับใหดํารงตําแหนงที่
สูงขึ้น ดังนี ้

    ควบขั้นตน  จํานวน 3 ราย ดังนี ้
1. น.ส.จิตสุภา  นอยศรี ตําแหนงเจาหนาที่จัดเก็บรายได  ระดับ 1 สังกัด 

อบต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร อัตราเงินเดือน 6,210 บาท เลื่อนระดบัและแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่จดัเก็บรายได ระดับ 2 อัตราเงินเดือน 6,470 บาท  
โดยมีผลต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553  

2. น.ส.พรเพญ็  หาญมนต  ตําแหนงเจาหนาที่จัดเก็บรายได ระดับ 1 
สังกัด อบต.ชองกุม อ.วฒันานคร อัตราเงนิเดือน 6,090 บาท เลื่อนระดับและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่จัดเก็บรายได ระดับ 2 อัตราเงนิเดือน 6,310  
บาท โดยมีผลต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพนัธ 2553  
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3. น.ส.พิศมัย  วงศเมืองแสน ตําแหนงเจาพนกังานพัสดุ ระดับ 2 สังกดั                  
อบต.ศาลาลําดวน อ.เมืองสระแกว อัตราเงินเดือน 7,730 บาท เลื่อนระดับและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาพนกังานพัสดุ ระดับ 3 อัตราเงนิเดือน 7,940 บาท  
โดยมีผลต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553  
ควบขั้นสูง  จาํนวน 5 ราย ดังนี้  

1. นายวสันต  ปญญา ตําแหนงนิติกร ระดับ 4 สังกัด อบต. สระขวัญ  
อ.เมืองสระแกว อัตราเงินเดอืน 10,420 บาท เลื่อนระดบัและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงนิติกร ระดับ 5 อัตราเงนิเดือน 10,470 บาท โดยมีผลต้ังแตวันที่ 8 
กุมภาพนัธ 2553 

2. นางเบญจวรรณ  แจมสิริจริยาวตัร ตําแหนงเจาหนาทีว่ิเคราะห 
นโยบายและแผน ระดับ 4 สังกัด อบต. หนองแวง อ.โคกสูง อัตราเงินเดือน  
10,190 บาท เลื่อนระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะห 
นโยบายและแผน ระดับ 5 อัตราเงินเดือน 10,190 บาท โดยมีผลต้ังแตวันที่  
1 มีนาคม 2553 

3. น.ส.วนิดา  ขันตรี ตําแหนงเจาพนกังานการเงนิและบญัชี ระดับ 3 
สังกัด อบต.หนัทราย อ.อรัญประเทศ อัตราเงนิเดือน 9,080 บาท เลื่อนระดับ 
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานการเงนิและบัญชี ระดับ 4 อัตรา 
เงินเดือน 9,230 บาท โดยมผีลต้ังแตวันที่ 4 กุมภาพันธ 2553 

4. นายวินยั  มณีจันทร  ตําแหนงนายชางโยธา ระดับ 3 สังกัด อบต. 
ทับพริก อ.อรัญประเทศ อัตราเงนิเดือน 9,470 บาท เลื่อนระดับและแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงนายชางโยธา ระดับ 4 อัตราเงินเดือน 9,700 บาท โดยมีผล 
ต้ังแตวันที่ 4 มกราคม 2553 

5. น.ส.อรามศรี  แสนกรุณา ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ระดับ 3  
สังกัด อบต.ตาพระยา  อ.ตาพระยา อัตราเงนิเดือน 8,500 บาท เลื่อนระดับ 
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานธรุการ ระดับ 4 อัตราเงินเดือน 8,540  
บาท โดยมีผลต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2553  

จึงนาํเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติเปนเอกฉันทเห็นชอบดังนี้  

1. น.ส.จิตสภุา  นอยศรี ตําแหนงเจาหนาที่จัดเกบ็รายได ระดับ 1 
สังกัด อบต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร อัตราเงนิเดือน 6,210 บาท เลื่อน 
ระดับและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่จัดเกบ็รายได ระดับ 2 อัตรา
เงินเดือน 6,470 บาท โดยมีผลตั้งแตวนัที่ 1 กุมภาพันธ 2553  
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2. น.ส.พรเพ็ญ  หาญมนต  ตําแหนงเจาหนาที่จัดเก็บรายได  
ระดับ 1 สังกดั อบต.ชองกุม อ.วัฒนานคร อัตราเงนิเดือน 6,090 บาท  
เลื่อนระดับและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่จดัเก็บรายได ระดับ 2 
อัตราเงินเดือน 6,310 บาท โดยมีผลต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553  

3. น.ส.พศิมยั  วงศเมืองแสน ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ ระดับ 2 
สังกัด อบต.ศาลาลาํดวน อ.เมืองสระแกว อัตราเงนิเดือน 7,730 บาท  
เลื่อนระดับและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ ระดับ 3 อัตรา
เงินเดือน 7,940 บาท โดยมีผลตั้งแตวนัที่ 1 กุมภาพันธ 2553  

4. นายวสันต  ปญญา ตําแหนงนิติกร ระดับ 4 สังกดั อบต.  
สระขวัญ อ.เมืองสระแกว อัตราเงินเดือน 10,420 บาท เลื่อนระดับ 
และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงนิติกร ระดับ 5 อัตราเงินเดือน 10,470 บาท 
โดยมีผลตั้งแตวันที่ 8 กุมภาพันธ 2553 

5. นางเบญจวรรณ  แจมสิริจรยิาวัตร ตําแหนงเจาหนาทีว่ิเคราะห 
นโยบายและแผน ระดับ 4 สังกัด อบต. หนองแวง อ.โคกสงู อัตราเงินเดือน  
10,190 บาท เลื่อนระดับและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเจาหนาทีว่ิเคราะห 
นโยบายและแผน ระดับ 5 อัตราเงินเดือน 10,190 บาท โดยมผีลตั้งแต 
วันที่ 1 มนีาคม 2553 

6. น.ส.วนิดา  ขันตร ีตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี  
ระดับ 3 สังกดั อบต.หันทราย อ.อรัญประเทศ อัตราเงินเดือน 9,080  
บาท เลื่อนระดับและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเจาพนกังานการเงนิและ 
บัญชี ระดับ 4 อัตราเงินเดือน 9,230 บาท โดยมีผลตั้งแตวันที ่4 กุมภาพันธ 
2553 

7. นายวินยั  มณีจันทร  ตําแหนงนายชางโยธา ระดับ 3 สังกัด  
อบต.ทับพรกิ อ.อรัญประเทศ อัตราเงินเดือน 9,470 บาท เลื่อนระดับ 
และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงนายชางโยธา ระดับ 4 อัตราเงินเดือน  
9,700 บาท โดยมีผลตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2553 

8. น.ส.อรามศรี  แสนกรณุา ตําแหนงเจาพนกังานธุรการ ระดับ 3  
สังกัด อบต.ตาพระยา  อ.ตาพระยา อัตราเงินเดือน 8,500 บาท เลื่อนระดบั 
และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ระดับ 4 อัตราเงินเดือน  
8,540 บาท โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มนีาคม 2553  
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ประธานฯ  4.2 พิจารณาใหความเห็นชอบใหโอน (ยาย) และพนจากจากตาํแหนง 
4.2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบใหโอน (ยาย) และรับโอน 

พนักงานสวนตําบล 
ผูชวยเลขานุการฯ  อบต.ในเขตพืน้ที่จงัหวัดสระแกว สงเรื่องขอความเห็นชอบใหพนักงาน 

สวนตําบลโอน (ยาย) และพนจากตําแหนง จํานวน 5 ราย ดังนี ้
ลําดับ 
ที่ 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง/สังกัดเดิม ระยะเวลา
ปฏิบัติ    
ราชการ  

ตําแหนง/สังกัด 
ที่ขอโอน 

เหตุผล หมายเหตุ 

1 นายราวิน 
    ถิ่นวังทอง 

หน.สวนโยธา  
(นักบริหารงานชาง ระดับ 6) 
อบต. คลองทับจันทร 
อ.อรัญประเทศ  จ.สระแกว 

1 ป  
4 เดือน 

หัวหนากองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับ 6) 
เทศบาลตําบลปาไร 
ตําบลปาไร อ.อรัญประเทศ   
จ.สระแกว 

เพื่อหา
ประสบการณ 

อบต.คลองทับจันทร 
ใหโอนและเทศบาลตําบล
ปาไร ยินยอมรับโอน  

2 นายสมมาส 
 สุวรรณจันทร 

นายชางโยธา ระดับ 5 
อบต.เขาสามสิบ 
อ.เขาฉกรรจ   จ.สระแกว 

5 ป นายชางโยธา ระดับ 5 
เทศบาลตําบลคลองหาด 
อ.คลองหาด   จ.สระแกว 

เพื่อหา 
ประสบการณ  

อบต.เขาสามสิบ ใหโอน 
และเทศบาลตําบล 
คลองหาด ยินยอมรับโอน 

3 พ.จ.อ.นราธรณ 
   กลิ่นดวง 

เจาพนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ระดับ 4 
อบต.โคกปฆอง  อ.เมืองสระแกว 
จ.สระแกว 

1 ป เจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ระดับ 4 
เทศบาลตําบลโคกสูง  
อ.โคกสูง  จ.สระแกว 

เพื่อกลับ
ภูมิลําเนาดูแล
ครอบครัว 

อบต.เขาสามสิบ ใหโอน 
และเทศบาลตําบล 
โคกสูง ยินยอมรับโอน  

4 พ.จ.อ.ธนเดช  
    หอมขจร 

เจาหนาที่ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ระดับ 3 
อบต.หันทราย 
อ.อรัญประเทศ  จ.สระแกว 

1 ป 
2 เดือน 

เจาหนาที่ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ระดับ 3 
อบต.วัฒนานคร 
อ.วัฒนานคร  จ.สระแกว 

เพื่อหา 
ประสบการณ  

อบต.หันทราย ใหโอน 
และอบต.วัฒนานคร 
ยินยอมรับโอน 

5 น.ส.เหมวรรณ 
   ศรีบุญเรือง 

นักวิชาการศึกษา ระดับ 4 
อบต.หนองแวง   
อ.โคกสูง   จ.สระแกว 
 
 

2 ป  
10 เดือน 

ครูผูชวย 
โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม  
สังกัด อบจ.มหาสารคาม 
อ.พยัคฆภูมิพิสัย  
จ.มหาสารคาม 

เพื่อกลับ
ภูมิลําเนาดูแล
บิดามารดาและ
ครอบครัว 

อบต.หนองแวง ใหโอน
และ อบจ.มหาสารคาม 
ยินยอมรับโอน  

 
ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญติัระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

มาตรา 15 ….มาตรา 25 …วรรคทาย….   
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่วกบัการบริหาร 
งานบุคคลขององคการบริหารสวนตาํบล (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2550 ลงวนัที ่ 
1 พ.ย. 2550 

  ขอ 164 …..(3) ….. 
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ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่วกบัการบริหาร 
งานบุคคลขององคการบริหารสวนตาํบล ลงวนัที ่27 พ.ย. 2545 

ขอ 175 ….. 
ขอพิจารณา 

    ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัด พิจารณาเห็นวา การขอโอน (ยาย)  
ของพนกังานสวนตําบลทัง้ 5 ราย เปนไปตามความประสงคของพนกังานสวน
ตําบล ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิน่ที่จะรับโอนไดตอบรับ พรอมทัง้ องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ตนสงักัด ไดใหความยินยอมใหโอนแลว จงึเห็นควรพิจารณา
ใหความเหน็ชอบใหพนักงานสวนตําบลดงักลาว โอน (ยาย) และพนจากตําแหนง 

    จึงนาํเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติเปนเอกฉันทใหพนกังานสวนตําบลท้ัง 5 ราย  
   โอน (ยาย) และพนจากตาํแหนง โดยใหมีผลไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัด 
   สระแกว ใหความเห็นชอบ และทองถิน่ทั้ง 2 แหง ตกลงกัน  
ประธานฯ   4.2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบใหพนักงานสวนตําบลโอน (ยาย)  

และพนจากตําแหนงกรณีเปนผูสอบแขงขันไดตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด
สระแกว รวมทั้งบัญชีผูสอบแขงขันไดของ ก.จังหวดั หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น 

ผูชวยเลขานุการฯ  ตามที ่ก.อบต.จังหวัดสระแกว ในการประชมุคร้ังที่ 2/2553 เมื่อวนัที ่        
17 กุมภาพนัธ 2553 มีมติเหน็ชอบใหพนกังานสวนตําบลทั้ง 3 ราย ชีแ้จงเหตุผล
เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา นั้น 

    ทั้งนี้พนักงานสวนตําบลทัง้ 3 ราย ไดชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมเพื่อประกอบ 
การพิจารณา ดังนี้  

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง/สังกัดเดิม ระยะเวลา
ปฏิบัติ    
ราชการ  

ตําแหนง/สังกัด 
ที่ขอโอน 

เหตุผลความจําเปน  ในการขอ
โอน (ยาย) 

หมายเหตุ 

1 น.ส.พรพิมล 
     ภูเลื่อน 

เจาพนักงานธุรการ  
ระดับ 2 
อบต.เขาฉกรรจ 
อ.เขาฉกรรจ 
จ.สระแกว 

1 ป  
3 เดือน 

เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 2 
ฝายบริหารการศึกษา 
เทศบาลตําบลน้ําพอง 
อ.น้ําพอง  จ.ขอนแกน 

เพื่อกลับภูมิลําเนาดูแลมารดาและ
บุตร เพราะ  บุตรของขาพเจาอายุ 
7 ขวบ อยูกับมารดา ซ่ึงมีอาชีพรับ
ราชการเปนพยาบาล ตองอยูเวร  
เปนประจําทําใหไมมีเวลาดูแล    
จึงตองเดินทางกลับไปดูแลบุตร  
ทุกสัปดาห เสียคาใชจายในการ
เดินทางไปกลบัสูง  
 

1. บรรจุเมื่อ 1 ส.ค. 2551 
(บัญชี ก.อบต.จังหวัด
สระแกว) 
2. อบต.เขาฉกรรจ ยินยอม 
ใหโอนและเทศบาลตําบล 
น้ําพอง ยินยอมรับโอน 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง/สังกัดเดิม ระยะเวลา
ปฏิบัติ    
ราชการ  

ตําแหนง/สังกัด 
ที่ขอโอน 

เหตุผลความจําเปน  ในการขอ
โอน (ยาย) 

หมายเหตุ 

2 นายสมยศ    
    กุลพันธ  

เจาหนาที่พัสดุ ระดับ 1 
อบต.ผานศึก 
อ.อรัญประเทศ 
จ.สระแกว 

1 ป  เจาหนาที่พัสดุ ระดับ 1 
อบต.ปาไร 
อ.ดอนตาล   
จ.มุกดาหาร 

เพื่อกลับภูมิลําเนาดูแลครอบครัว 
เนื่องจากบุตรยังเล็ก สุขภาพไม
แข็งแรงแมภรรยาเปนผูดูแลบุตร 
อยูตามลําพัง 2 คน โดยภรรยา 
รับราชการตองหยุดงานบอย
เพราะตองดูแลบุตรทําใหมี
ผลกระทบตอการทํางาน  และ
เปนการลดภาระคาใชจาย 

1. บรรจุเมื่อ 2 ก.พ. 2552 
(บัญชี ทต.แกงเสี้ยน) 
2. อบต.ผานศึก ยินยอม 
ใหโอนและเทศบาลตําบล 
ปาไร ยินยอมรับโอน 

3 น.ส.เรืองอุไร 
     ยวงอู 

เจาหนาที่พัสดุ  
ระดับ 1 
อบต.หนองหมากฝาย 
อ.วัฒนานคร 
จ.สระแกว 

1 ป 
9 เดือน 

เจาหนาที่การเงินและ
บัญชี ระดับ 1  
อบต.ทัพเสด็จ 
อ.ตาพระยา             
จ.สระแกว 

1. เพื่อดูแลบิดามารดาและ
ครอบครัว เนื่องจากมารดามีโรค
ประจําตัว 
2. เนื่องจากเวลากลับบานตอง
ขับขี่รถจักรยานยนต ทุกเย็นวัน
ศุกรและทุกเชาวันจันทร  
3. เพื่อหาประสบการณในการ
ทํางาน 

1. บรรจุเมื่อ 2 เม.ย. 2551 
(บัญชี ก.อบต.จังหวัด
สระแกว) 
2. อบต.หนองหมากฝาย 
ใหโอนและอบต.ทัพเสด็จ
ยินยอมรับโอน 

 
ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญติัระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

มาตรา 13 ......มาตรา 15 ….มาตรา 25 …วรรคทาย….   
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่วกบัการบริหาร 
งานบุคคลขององคการบริหารสวนตาํบล (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2550 ลงวนัที ่ 
1 พ.ย. 2550 

   ขอ 164 …..(3) ….. 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่วกบัการบริหาร 
งานบุคคลขององคการบริหารสวนตาํบล ลงวนัที ่27 พ.ย. 2545 

ขอ 175 …… 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เร่ือง กาํหนดหลักเกณฑการสอบแขงขัน 
เพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2549 ลงวันที่ 28 เมษายน 2549 

ขอ 7 ........ 
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ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เร่ือง การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดเพือ่เขารับ 
การบรรจุ และแตงตั้งเปนพนกังานสวนตําบลจังหวัดสระแกว ประจาํป 2549  
ลงวนัที ่6 มถินุายน 2549… 

   ขอพิจารณา 
   ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัด พิจารณาแลว เห็นวา การขอโอน(ยาย)  

ผูไดรับการบรรจุแตงตั้ง จากบัญชีสอบแขงขันพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว 
ประจําป 2549 รวมทัง้บัญชผูีสอบแขงขันไดของ ก.จงัหวดั และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอืน่ ไดผานการทดลองปฏิบัติราชการแลว (6 เดือน) ประสงคจะขอ
โอนยายก็ใหเสนอขอมูลเหตุผลความจําเปนอยางยิง่ประกอบเอกสาร หลักฐาน   
ใหฝายเลขานกุารลวงหนาไมนอยกวา 20 วนั เพื่อฝายเลขานุการจะไดนําขอมูล
แจงตอ ก.อบต.จังหวัด ไดทราบเหตุผลความจําเปนลวงหนากอนวนัประชุมเพื่อ
พิจารณาลงมติ ซึ่งเอกสารทีเ่สนออาจเปนขอมูล ทางเอกสาร  เอกสารที่ทาง
ราชการออกให ใบรับรอง ภาพถาย ซึ่งพนกังานสวนตําบลดังกลาว ไดนําเสนอ
เอกสารตาง ๆ ตามเอกสารแนบทายคําแถลงนี ้

    จึงนาํเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติเปนเอกฉันทใหพนกังานสวนตําบลท้ัง 3 ราย  
   โอน (ยาย) และพนจากตาํแหนง โดยใหมีผลไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัด 
   สระแกว ใหความเห็นชอบ และทองถิน่ทั้ง 2 แหง ตกลงกัน  
ประธานฯ  4.3 พิจารณาใหความเห็นชอบบรรจุและแตงต้ังพนักงานสวนตําบล 
ผูชวยเลขานุการฯ  อบต.จํานวน 3 แหง ขอความเหน็ชอบบรรจุและแตงตั้งบคุคลเปน 

พนกังานสวนตําบล จํานวน 3 ราย ดังนี ้
อบต./อําเภอ ช่ือ-สกุล ผูสอบแขงขันไดตาม..... คุณวุฒิการศึกษา 

ขอบรรจุแตงตั้ง 
ในตําแหนง..... 

ภาระ
คาใชจาย 

อบต.เขาฉกรรจ 
อ.เขาฉกรรจ 

น.ส.พนิดา  
ปกปอง 

ตามประกาศ ก.ท.จ.จันทบุรี  
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 
ลําดับที่ 190 

ปริญญาตรี 
เอกโสตทัศนศึกษา 

เจาพนักงานธุรการ ระดับ 2 
เลขที่ตําแหนง 01-0212-001 
สํานักปลัด 
อัตราเงินเดือน 7,100 บาท 

27.81 

อบต.ไทรทอง 
อ.คลองหาด 

น.ส.ศิริรัตน 
     แกวคํากอง 

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี  เขต 5  
ลงวันที่ 13 กันยายน 2552  
ตําแหนงเจาพนักงานการเงิน      
และบัญชีปฏิบัติงาน ลําดับที่ 7 

ปวส. การบัญชี เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับ 2 
สวนการคลัง 
เลขที่ตําแหนง 04-0306-001 
อัตราเงินเดือน 7,100 บาท 

18.43 
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อบต./อําเภอ ช่ือ-สกุล ผูสอบแขงขันไดตาม..... คุณวุฒิการศึกษา 
ขอบรรจุแตงตั้ง 
ในตําแหนง..... 

ภาระ
คาใชจาย 

อบต.หนองแวง 
อ.โคกสูง 

น.ส.อุไรวรรณ  
        นันทสาร 

ตามประกาศ ก.ท.จ.จันทบุรี  
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 
ลําดับที่ 195 

ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ เจาพนักงานธุรการ ระดับ 2 
เลขที่ตําแหนง 01-0212-001 
สํานักปลัด 
อัตราเงินเดือน 7,100 บาท 

20.57 

 
ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญติัระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

   มาตรา 15 ….มาตรา 25 …วรรคทาย….  
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่วกบัการ 
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตาํบล ลงวนัที ่27 พฤศจิกายน 2545 

ขอ 137 …… 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เร่ือง กาํหนดหลักเกณฑการสอบแขงขัน 
เพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2550) ลง
วันที่ 27 มถิุนายน 2550  

ฯลฯ 
    ขอ 3 ...... 

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เร่ือง แนวทางการปองกนัการทุจริตการขอใช
บัญชีผูสอบแขงขันได ลงวันที่ 1 พฤศจกิายน 2550 …… 

   มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 2..... 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเงนิและบัญชี 2.... 
ขอพิจารณา  

ฝายเลขานุการ ก.อบต.จงัหวัด ไดตรวจสอบเอกสาร หลักฐานตาง ๆ แลว 
ปรากฏวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามมาตรฐานกาํหนดตําแหนง พรอมทัง้ได
ตรวจสอบคุณวุฒิทางการศกึษาไปยงัสถาบันการศึกษาแลว เหน็ควรใหความ
เห็นชอบบรรจุและแตงตั้งบคุคล จํานวน 3 ราย ดังนี ้

1. น.ส.พนิดา  ปกปอง บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานธรุการ  
ระดับ 2 เลขทีตํ่าแหนง 01-0212-001 สังกดัสํานักปลัด อบต.เขาฉกรรจ อ.เขาฉกรรจ 
อัตราเงินเดือน 7,100 บาท ทั้งนี้ ไมกอนวนัที ่ก.อบต.จังหวัดสระแกว ใหความ
เห็นชอบ  
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2. น.ส.ศิริรัตน  แกวคาํกอง บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงเจาพนกังาน
การเงนิและบญัชี ระดับ 2 เลขที่ตําแหนง 04-0306-001 สังกัดสวนการคลัง อบต.  
ไทรทอง อ.คลองหาด อัตราเงินเดือน 7,100 บาท ทัง้นี้ ไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัด
สระแกว ใหความเหน็ชอบ  

3. น.ส.อุไรวรรณ  นนัทสาร บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงเจาพนกังาน
ธุรการระดับ 2 เลขที่ตําแหนง 01-0212-001 สังกัดสํานกัปลัด อบต.หนองแวง  
อ.โคกสูง อัตราเงนิเดือน 7,100 บาท ทัง้นี ้ไมกอนวนัที่ ก.อบต.จังหวัดสระแกว  
ใหความเหน็ชอบ  

    จึงนาํเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติเปนเอกฉันทเห็นชอบใหบรรจุแตงต้ังบุคคล   

เปนพนักงานสวนตําบล จาํนวน 3 ราย ดังนี ้
1. น.ส.พนิดา  ปกปอง บรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 

เจาพนกังานธุรการ ระดับ 2 เลขที่ตําแหนง 01-0212-001 สังกดัสํานักปลัด 
อบต.เขาฉกรรจ อ.เขาฉกรรจ อัตราเงินเดือน 7,100 บาท ทั้งนี ้ไมกอนวันที ่ 
ก.อบต.จงัหวดัสระแกว ใหความเหน็ชอบ  

2. น.ส.ศิริรัตน  แกวคํากอง บรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง               
เจาพนกังานการเงนิและบัญชี ระดับ 2 เลขที่ตําแหนง 04-0306-001 สังกัด
สวนการคลัง อบต.ไทรทอง อ.คลองหาด อัตราเงินเดือน 7,100 บาท                
ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัดสระแกว ใหความเห็นชอบ  

3. น.ส.อุไรวรรณ  นันทสาร บรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง             
เจาพนกังานธุรการระดับ 2 เลขที่ตําแหนง 01-0212-001 สังกัดสํานกัปลัด 
อบต.หนองแวง อ.โคกสูง อัตราเงินเดือน 7,100 บาท ทั้งนี้ ไมกอนวันที่  
ก.อบต.จงัหวดัสระแกว ใหความเหน็ชอบ  

ประธานฯ  4.4 พิจารณาใหความเห็นชอบรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่น  
หรือขาราชการประเภทอื่น 

ผูชวยเลขานุการฯ  อบต.แซรออ ขอความเหน็ชอบรับโอนพนกังานสวนทองถิ่นอืน่ หรือ
ขาราชการประเภทอื่น จํานวน 1 ราย ดังนี ้
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ลําดับ 
ที่ 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง/สังกัดเดิม ตําแหนง/สังกัด 
ที่ขอโอน 

เหตุผล ภาระ 
คาใชจาย  

คิดเปนรอยละ 
1 น.ส.ยวนจิตร   

     ปะโกสันตัง  
พนักงานเทศบาลสามัญ 
เจาพนักงานพัสดุ  ระดับ 2 
เลขที่ตําแหนง  04-0313-001 
เทศบาลตําบลหนองตะครอง   
อ.ละหารทราย  จ.บุรีรัมย 
อัตราเงินเดือน 7,260  บาท 

พนักงานสวนตําบล 
เจาพนักงานจัดเก็บรายได ระดับ 2 
เลขที่ตําแหนง 04-0304-001     
สวนการคลัง 
อบต.แซรออ อ.วัฒนานคร         
อัตราเงินเดือน 7,260 บาท 

เนื่องจาก อบต.แซรออ ยังไมมีผูดํารง
ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได    
ขาดบุคลากรดานการจัดเก็บรายได 
เพื่อใหการปฏิบัติงานราชการของ 
อบต.แซรออ เปนไปดวยความสะดวก 
รวดเร็ว เกิดประโยชนตอทางราชการ
และตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ และทําใหการ
พัฒนาทองถิน่เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.34 
 

 
ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญติัระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

   มาตรา 15 ….มาตรา 25 …วรรคทาย….  
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่วกบัการ 
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตาํบล ลงวนัที ่27 พ.ย. 2545 

    ขอ 180 ..... 
    ขอ 182 ..... 
    ขอ 183 ..... 
   ขอพิจารณา 

ฝายเลขานุการ ก.อบต.จงัหวัด พิจารณาเห็นวา การขอโอนของบุคคล 
ดังกลาวแลวเปนไปตามความประสงค ซึง่องคกรปกครองสวนทองถิน่ที่จะ 
รับโอนไดตอบรับ และองคกรปกครองสวนทองถิน่ตนสงักัด ไดใหความยินยอม 
ใหโอนแลว พรอมทั้งไดตรวจสอบประวัติของบุคคลดังกลาวแลววาเปนผูมีความ
ประพฤติเรียบรอยไมเคยถูกลงโทษทางวินยั และไมเคยตองโทษคดีอาญา หรือ  
คดีแพงแตอยางใด เหน็ควรพิจารณาใหความเหน็ชอบใหบุคคลดังกลาวโอนมา
ดํารงตําแหนงไดตามความประสงค 

    จึงนาํเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติเปนเอกฉันทเห็นชอบรับโอน (ยาย) บุคคล 

ดังกลาว มาดํารงตําแหนงซ่ึงใหมีผลไมกอนวันที ่ก.อบต.จงัหวดั  
ใหความเห็นชอบ โดยทองถิ่นที่จะรับโอน และตนสงักัดทั้ง 2 แหงตกลงกัน  
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ประธานฯ  4.5 พิจารณาใหความเห็นชอบแตงต้ังบุคลากรในตาํแหนงหวัหนาศูนย 

พัฒนาเด็กเลก็ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูชวยเลขานุการฯ  สถ. มนีโยบายพัฒนาศนูยเด็กเล็กของ อปท. ทกุแหง ใหมีคุณภาพ    

และมาตรฐานเปนไปตามมาตรฐานการดําเนินงานและมาตรฐานการศกึษา    
(ข้ันพื้นฐาน) ศูนยพฒันาเดก็เล็กของ อปท. โดยกาํหนดใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
ทุกแหงมหีัวหนาศนูยพฒันาเด็กเล็ก เพื่อทําหนาที่ในการรับผิดชอบดูแล 
บุคลากรและการดําเนินงานภายในศูนยพัฒนาเด็กเลก็ตามภารกิจที่กําหนด     
ในมาตรฐานดงักลาว เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพตอไปและเปนการสราง
ขวัญและกําลงัใจใหแกผูดูแลเด็กที่ปฏิบัติงานภายในศูนยพัฒนาเดก็เล็กทัง้    
ศูนยที่รับถายโอนจากสวนราชการตาง ๆ และที่องคกรปกครองสวนทองถิน่   
จัดตั้งเอง ใหมคีวามกาวหนาและมั่นคงในวิชาชพี  
 เพื่อใหการดําเนินงานภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนไปตามมาตรฐาน
การดําเนินงานศูนยพัฒนาเดก็เล็กของ อปท. และมาตรฐานการศึกษา                  
(ข้ันพื้นฐาน) ศูนยพฒันาเดก็เล็กของ อปท. และใหจงัหวัดแจง อปท. ดําเนนิการ
คัดเลือกและแตงตั้งผูดูแลเด็กภายในศนูยฯ ทีม่ีเด็กเขารับบริการภายในศูนย            
ไมนอยกวา 20 คน เปนหัวหนาศูนยเด็กเล็กใหครบทุกศูนย  โดยพิจารณา
คัดเลือกจากผูดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

1. มีประสบการณในการทํางานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแลว ไมนอย
กวา 3 ป และมีหนงัสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจางหรือหนวยงานซึ่งระบุ
ถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ไดปฏิบัติงาน 

2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปทางการศึกษา สาขาวิชาเอก
ปฐมวัยหรืออนุบาลศึกษาและมีใบประกอบวิชาชพีครู 

3. ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรฐานทั่วไปที่
คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิน่กาํหนด 

ให อปท. ขอความเหน็ชอบจาก ก.จงัหวัด ในการทําสัญญาจางผูดูแลเด็ก    
ผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนาศูนยฯ เมื่อ ก.จังหวัดเห็นชอบแลว จึงออก
คําสั่งแตงตั้งผูดูแลเด็กเปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงหวัหนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (ปฏิบัติหนาที่ครูอัตราจาง) โดยไดรับคาตอบแทนในอัตราพนกังานจาง
ตามภารกิจสําหรับผูที่มีคุณวฒุิปริญญาตรีเดือนละ 7,940 บาท และคาครองชีพ
ชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท จากงบประมาณเงนิอุดหนุนทั่วไปที่ สถ.ไดจัดสรรให 
ต้ังแตวันที่มีคําสั่งจาง  
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อบต.หวยโจด อ.วฒันานคร และ อบต.พระเพลงิ อ.เขาฉกรรจ สงเรื่อง     

ขอความเหน็ชอบแตงตั้งผูดูแลเด็กใหดํารงตําแหนงหัวหนาศนูยพฒันาเด็กเล็ก   
ของ อบต. ซึง่เปนผูที่ไดผานการคัดเลือกและมีคุณสมบติัตามเกณฑทีก่ําหนดไว 
จํานวน 2 ราย ดังนี ้

1. นางอนงค  ศรีชาญชัย พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูดูแลเด็ก 
ศูนยพฒันาเดก็เล็กบานคลองยาง อบต.หวยโจด อ.วฒันานคร จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คบ.สาขาการศึกษาปฐมวัย  

2. นางบวัพนัธ  วองไว พนกังานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูดูแลเด็ก 
ศูนยพฒันาเดก็เล็กบานไทรทอง อบต.พระเพลงิ อ.เขาฉกรรจ จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คบ.สาขาการศึกษาปฐมวัย  
พระราชบัญญติัระเบยีบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

   มาตรา 15 ….มาตรา 25 …วรรคทาย….   
  ขอพิจารณา 

ฝายเลขานุการ ก.อบต.จงัหวัดไดตรวจสอบแลวปรากฏวาบุคคล
ดังกลาว เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน และเพื่อเปนการสรางขวัญและกาํลังใจ
ใหกับพนักงานจางดังกลาว เหน็ควรใหความเห็นชอบใหพนกังานดงักลาว  
ดํารงตําแหนงหัวหนาศูนยพฒันาเด็กเล็กตอไป ทั้งนี้ ไมกอนวนัที ่ก.อบต. 
จังหวัดใหความเหน็ชอบ 

   จึงนาํเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติเปนเอกฉันทเห็นชอบใหพนักงานจาง 

ทั้ง 2 ราย ดํารงตําแหนงหวัหนาศูนยพฒันาเด็กเล็ก ทั้งนี้ ไมกอน 
วันที่ ก.อบต.จังหวัด ใหความเหน็ชอบ 

ประธานฯ  4.6 พิจารณาใหความเห็นชอบจางพนกังานจางตามแผนอัตรากําลงั 
พนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

ผูชวยเลขานุการฯ  อบต. จํานวน 3 แหง  รายงานขอความเหน็ชอบจางพนกังานจางตาม
กรอบอัตรากําลังพนักงานจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี ้

อบต./อําเภอ ช่ือ – สกุล ประเภท/ตําแหนง ระยะเวลาการจาง    อัตรา
คาตอบแทน 

ภาระ 
คาใชจาย 
รอยละ 

จํานวน
พนักงานจาง 
ทั้งหมด 

อบต.ผานศึก 
อ.อรัญประเทศ 

น.ส.วลัยพร  
      กอนเสพ 

พนักงานจางตามภารกิจ 
ผูดูแลเด็ก 

(แทนตําแหนงที่วาง) 

ไมกอนวันที ่ก.อบต.จังหวัด 
ใหความเห็นชอบ- 30  กันยายน 2555 

5,760 23.91 12 อัตรา 
ผูดูแลเด็กเดิม  
มี  9 อัตรา 
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อบต./อําเภอ ช่ือ – สกุล ประเภท/ตําแหนง ระยะเวลาการจาง 
   อัตรา

คาตอบแทน 

ภาระ 
คาใชจาย 
รอยละ 

จํานวน
พนักงานจาง 
ทั้งหมด 

อบต.ผานศึก 
อ.อรัญประเทศ 

นางสุภาพร  
      เปยมพรอม 

พนักงานจางตามภารกิจ 
ผูชวยชางโยธา  
(จางใหม) 

ไมกอนวันที ่ก.อบต.จังหวัด 
ใหความเห็นชอบ- 30  กันยายน 2555 

5,760 23.91 12 อัตรา 
ผูดูแลเด็กเดิม  
มี  9 อัตรา 

อบต.ผักขะ 
อ.วัฒนานคร 

น.ส.พจนา   
     พิมพโคตร 

พนักงานจางตามภารกิจ 
ผูชวยเจาหนาที่บันทึก
ขอมูล (จางใหม) 

ไมกอนวันที ่ก.อบต.จังหวัด 
ใหความเห็นชอบ- 30  กันยายน 2555 

5,760 23.31 11 อัตรา 

อบต.ทาเกวียน 
อ.วัฒนานคร 

นายศักด์ิชาย    
     กลั่นกิ่ง 

พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา 
(จางใหม) 

ไมกอนวันที ่ก.อบต.จังหวัด 
ใหความเห็นชอบ- 30  กันยายน 2555 

5,760 17.05 21 อัตรา 
 

 
พ.ร.บ./ประกาศ 
พระราชบัญญติัระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

   มาตรา 15 ….มาตรา 25 …วรรคทาย….   
   ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เร่ือง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่  

25 มิถุนายน 2547 
   ขอ 9..... 

ขอพิจารณา 
ฝายเลขานุการ ก.อบต.จงัหวัด ไดตรวจสอบแลวปรากฏวา อบต.ขางตน 

ไดดําเนินการสรรหาพนักงานจางตามแผนกรอบอัตรากาํลังพนกังานจางของ  
อบต.แลว โดยมีภาระคาใชจายฯ ตามมาตรา 35 แหง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ.2542 ไมเกินรอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ. 2553 ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. จงึขอใหที่
ประชุมพิจารณาการจาง พนักงานจางของ อบต.ดังกลาว 

จึงนาํเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติเปนเอกฉันทเห็นชอบใหจางพนักงานจาง

ขางตน ทั้งนี้ ไมกอนวนัที่ ก.อบต.จงัหวดั ใหความเห็นชอบ  
ประธานฯ  4.7 พิจารณาใหความเห็นชอบใหพนกังานจางลาออกจากราชการ 
ผูชวยเลขานุการฯ  อบต.จํานวน 2 แหง ขอความเหน็ชอบใหพนกังานจางลาออกจากราชการ   

จํานวน 2 ราย ดังนี ้
1. น.ส.รัตนา  ชินภักดี พนกังานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาหนาที ่

ประชาสัมพันธ อบต.วงัน้ําเย็น อ.วงัน้าํเยน็ ขอลาออกจากราชการตั้งแตวันที ่         
1 มีนาคม 2553  ลาออกเนือ่งจากไปประกอบอาชีพอืน่ ซึ่ง อบต.วังน้ําเย็น            
ไดพิจารณาอนุญาตใหลาออกไดตามความประสงค 
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2.  น.ส.วนัเพญ็  สมนาค พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวย
เจาหนาที่จัดเก็บรายได อบต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ ขอลาออกจากราชการ 
ต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2553  ลาออกเนื่องจากไปประกอบอาชีพอืน่ ซึง่ อบต. 
เขาสามสิบ ไดพิจารณาอนญุาตใหลาออกไดตามความประสงค 

   พ.ร.บ./ประกาศ 
พระราชบัญญติัระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

   มาตรา 15 ….มาตรา 25 …วรรคทาย….   
      ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เร่ือง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่  

25 มิถุนายน 2547  
    ขอ 55 ........ 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว เร่ือง หลักเกณฑและ  
เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินยั การใหออกจากราชการ การอุทธรณ 
และการรองทกุข ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2544 

ขอ 83 ...... 
ขอ 84 ...... 

ขอพิจารณา 
ฝายเลขานุการ ก.อบต.จงัหวัด ไดตรวจสอบหลักฐานประกอบระเบียบ  

กฎหมาย  และประกาศฯ ของพนักงานจางดังกลาวแลว เหน็วาการขอลาออกนัน้
เปนความประสงคของผูขอลาออกเอง และนายกองคการบริหารสวนตําบล                       
ไดลงนามหนังสือยินยอมใหบุคคลดังกลาวลาออกแลว เห็นควรใหความเหน็ชอบ            
ใหพนักงานจางดังกลาวลาออกจากราชการได 

จึงนาํเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติเปนเอกฉันทเห็นชอบใหพนักงานจางดังกลาว 

ลาออกจากราชการนับแตวันที่ผูลาออกแสดงความประสงคในหนังสือ
ลาออก 

ประธานฯ 4.8 พิจารณาใหความเห็นชอบผลการประเมินการปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงใหสงูขึ้นในสายงานผูปฏิบัติทีเ่ริ่มตนจากระดับ 2 

ผูชวยเลขานุการฯ  ก.อบต.จงัหวดัสระแกว ในการประชุมคร้ังที ่1/2553 เมือ่วันที่ 20 มกราคม 
2553 มีมติเหน็ชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการปรับปรุงการกาํหนด
ตําแหนงใหสูงขึ้น ประกอบดวย 
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    1. นายนิติธร  นิยมสทิธิ ์  เปนประธานอนุกรรมการ 

2. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1  
เปนอนกุรรมการ 

3. โยธาธกิารและผังเมืองจงัหวัดสระแกว   เปนอนุกรรมการ 
4. ทองถิน่จังหวัดสระแกว เปนอนกุรรมการและเลขานกุาร 
เพื่อทาํหนาทีพ่ิจารณาการปรับปรุงการกาํหนดตําแหนงใหสูงขึ้น 

นายชางโยธา ระดับ 5 เปนนายชางโยธา ระดับ 6ว และใหคณะอนกุรรมการ
ประเมินฯ ดําเนินการพจิารณาใหแลวเสรจ็แลวเสนอผลการพิจารณาให ก.อบต.
จังหวัดสระแกว พจิารณา ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ไดดําเนินการพจิารณาการ
ปรับปรุงการกาํหนดตําแหนงดังกลาวแลว เมื่อวนัที ่4 มนีาคม 2553  
พ.ร.บ./ประกาศ/หนังสือสัง่การ 

   พ.ร.บ. ระเบยีบบริหารงานบคุคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
มาตรา 15  ...... มาตรา  25 ...... วรรคทาย  ........  

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่วกบัการ 
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตาํบล ลงวนัที ่27 พ.ย. 2545 

    ขอ 190 ........ 
   ขอพิจารณา 

ฝายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัด ไดตรวจสอบเอกสารและผลการผานการ
ประเมินการปรับระดับจากตําแหนงนายชางโยธา ระดับ 5 เปนนายชางโยธา  
ระดับ 6ว ของคณะอนุกรรมการฯ แลว เหน็ควรใหความเห็นชอบให  อบต.เบญจขร 
อ.คลองหาด ปรับระดับและกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ จากตําแหนง 
นายชางโยธาระดับ 5 เปนนายชางโยธา ระดับ 6ว.   

    จึงนาํเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติเปนเอกฉันทเห็นชอบให  อบต.เบญจขร  

อ.คลองหาด ปรับระดับและกําหนดตาํแหนงพนักงานสวนตําบลใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรบัตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 
จากตําแหนงนายชางโยธาระดับ 5 เปนนายชางโยธา ระดับ 6ว.  
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ประธานฯ  4.9 พิจารณาใหความเห็นชอบปรับขนาดขององคการบริหารสวนตําบล 
จากขนาดเลก็เปนขนาดกลาง 

ผูชวยเลขานุการฯ  ตามที ่ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมคร้ังที ่1/2553 เมื่อวนัที ่20 มกราคม 
2553 และครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพนัธ 2553 เห็นชอบในการแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินการปรับขนาดของ อบต.ทาขาม อ.อรัญประเทศ อบต.    
โนนหมากมุน  อบต.หนองแวง อ.โคกสงู และ อบต.ซับมะกรูด อ.คลองหาด       
และใหคณะกรรมการฯ รายงานผลให ก.อบต.จังหวัดทราบนัน้  

คณะกรรมการฯ ไดประเมิน อบต.ทาขาม อ.อรัญประเทศ อบต. 
โนนหมากมุน  อบต.หนองแวง อ.โคกสงู และ อบต.ซับมะกรูด อ.คลองหาด  
เมื่อวันที่ 4 และ 11 มีนาคม 2553 และรายงานผลใหทราบแลว ซึ่งฝายเลขานุการฯ 
ไดสรุปผลคะแนนแลว ดังนี ้  
 

ลําดับที่ อบต./อําเภอ 

เกณฑชี้วัด  

รวม 
เกณฑรายได    
 (ไมรวมเงิน

อุดหนุน ต้ังแต 6 
ลานบาทขึ้นไป) 

เกณฑตัวชี้วัด (1,000 คะแนน) 
ดานคาใชจาย
บุคลากร  

(150 คะแนน) 

ดานเศรษฐกิจ
และสังคม  

(250 คะแนน) 

ดานประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

(300 คะแนน) 

ดาน 
ธรรมมาภิบาล 
(300 คะแนน) 

1 อบต.ทาขาม 
อ.อรัญประเทศ 7,646,180.02 150 96 225 235 706 

2 อบต.โนนหมากมุน 
อ.โคกสูง 6,081,894.48 150 93 180 220 643 

3 อบต.หนองแวง 
อ.โคกสูง 8,766,319.93 150 118 205 155 628 

4 อบต.ซบัมะกรูด 
อ.คลองหาด 7,343,699.23 150 118 220 175 663 

 
ประกาศ  

   ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เร่ือง การกําหนดหลกัเกณฑการปรับขนาดของ      
องคการบริหารสวนตําบล ลงวนัที ่23 ธนัวาคม 2546 ....... 
สํานักงาน ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 76 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 เร่ือง 
การแกไขปญหาเกี่ยวกับการปรับปรุงตําแหนงบริหารเปนระดับที่สูงขึ้น….. 
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   ขอพิจารณา 

ฝายเลขานุการ ก.อบต.จงัหวัดสระแกว พจิารณาแลวเหน็วา ประเมินการ
ปรับขนาดขององคการบริหารสวนตาํบล จากขนาดเล็กเปนขนาดกลาง ไดผาน
เกณฑตามทีก่าํหนดไว เหน็ควรใหความเห็นชอบให อบต.ทั้ง 4 แหง ปรับขนาด
องคการบริหารสวนตําบลจากขนาดเลก็เปนขนาดกลาง และเมื่อ ก.อบต.จังหวัด 
ใหความเหน็ชอบในการปรับขนาดขององคการบริหารสวนตําบลแลว ใหองคการ
บริหารสวนตําบลออกประกาศกําหนดขนาดองคการบรหิารสวนตําบล และปรับ
ระดับตําแหนงปลัด อบต. (นกับริหารงาน อบต. ระดับ 6 เปนนักบริหารงาน อบต. 
ระดับ 7) โดยใหดําเนินการปรับแผนอัตรากําลัง 3 ป และประกาศใชแผน
อัตรากําลัง 3 ป ใหสอดคลองกับขนาดขององคการบริหารสวนตําบลแลวรายงาน 
ให ก.อบต.จงัหวัดทราบ  

จึงนาํเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติเห็นชอบให อบต.ทั้ง 4 แหง ปรับขนาด 

องคการบริหารสวนตําบลจากขนาดเลก็เปนขนาดกลาง และเมื่อ  
ก.อบต.จงัหวดั ใหความเห็นชอบในการปรับขนาดขององคการบริหาร
สวนตําบลแลว ใหองคการบริหารสวนตําบลออกประกาศกาํหนดขนาด
องคการบริหารสวนตําบล และระดับตําแหนงปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลจากนกับริหารงาน อบต.ระดับ 6 เปนนักบรหิารงาน อบต.  
ระดับ 7 โดยใหดําเนินการปรับแผนอัตรากําลัง 3 ป และประกาศ 
ใชแผนอัตรากําลงั 3 ป ใหสอดคลองกับขนาดขององคการบรหิารสวน
ตําบลแลวรายงานให ก.อบต.จังหวัดทราบ 

ประธานฯ  4.10 พิจารณาใหความเหน็ชอบปรับระดับตําแหนงบริหารใหสงูขึ้น  
ในองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง  

ผูชวยเลขานุการฯ  อบต. วัฒนานคร อ.วัฒนานคร ซึ่งเปน อบต. ขนาดกลาง ไดขอความ 
เห็นชอบปรับระดับตําแหนงใหสูงขึน้จากตาํแหนงหัวหนาสวนโยธา (นกับริหาร 
งานชาง  ระดับ 6) เปนหัวหนาสวนโยธา (นักบริหารงานชาง ระดับ 7) เพื่อให 
การกําหนดระดับตําแหนงของพนักงานสวนตําบล สอดคลองกับขนาดของ  
อบต. ซึ่ง ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมคร้ังที ่1/2553 เมือ่วันที่ 20 มกราคม 
2553 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการประเมนิตัวชีว้ัดการกาํหนดระดับตําแหนง
ผูบริหารของ อบต.  
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  คณะกรรมการประเมินตัวชีว้ัดการกาํหนดระดับตําแหนงผูบริหารของ 
อบต.วัฒนานคร ไดตรวจประเมินเมื่อวนัที ่3 มนีาคม 2553 ตามหลกัเกณฑที่
กําหนดไว ปรากฏผลดังนี ้

อบต./อําเภอ 

เกณฑรายไดไมรวมเงิน
อุดหนุนในปงบประมาณ 
ที่ผานมา 6 ลานบาทขึ้นไป 

 

เกณฑปริมาณงาน  
ตองมีคะแนนไมนอย
กวารอยละ 50   
จาก 100 คะแนน 

เกณฑประสิทธิภาพ  
ตองมีคะแนนไมนอย
กวารอยละ 60 

 จาก 100 คะแนน 

หมายเหตุ 

อบต.วัฒนานคร 
อ.วัฒนานคร 10,973,127.81 80 66  

   ประกาศ 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่วกบัการ 
กําหนดระดับตําแหนงผูบริหารในองคการบริหารสวนตาํบลขนาดใหญและ
องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง ลงวันที่ 27 เมษายน 2550…. 
ขอพิจารณา 
 ฝายเลขานุการ ก.อบต.จงัหวัดสระแกว พจิารณาแลวเหน็วา การประเมิน 
เพื่อกาํหนดระดับตําแหนงผูบริหารในองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง ของ 
อบต.วัฒนานคร ไดผานเกณฑตามที่กาํหนดไว เหน็ควรใหความเหน็ชอบให        
อบต.วัฒนานคร กําหนดระดับตําแหนงผูบริหาร จากตาํแหนงหัวหนาสวนโยธา 
(นักบริหารงานชาง ระดับ 6) เปนหัวหนาสวนโยธา (นกับริหารงานชาง  
ระดับ 7) โดยใหดําเนินการปรับแผนอัตรากําลัง 3 ป และประกาศใชแผน 
อัตรากําลัง 3 ป ใหสอดคลองกับการปรับระดับตําแหนงแลวรายงานให 
ก.อบต.จงัหวดัทราบ  

จึงนาํเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติเปนเอกฉันทเห็นชอบให อบต.วัฒนานคร  

กําหนดระดบัตําแหนงผูบริหาร โดยใหดําเนินการปรับแผนอัตรากําลัง  
3 ป และประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป ใหสอดคลองกับการปรบั 
ระดับตําแหนงแลวรายงานให ก.อบต.จังหวัดทราบ  

ประธานฯ  4.11 พิจารณาใหความเหน็ชอบการคดัเลือกกรรมการใน ก.อบต.จังหวัด 
เปนคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแตงต้ังพนักงานสวนตําบลใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรบัตําแหนงผูบริหาร  

ผูชวยเลขานุการฯ  1. อบต.ทาขาม อ.อรัญประเทศ อบต.ซับมะกรูด อ.คลองหาด และ 
อบต.โนนหมากมุน อบต.หนองแวง อ.โคกสูง ไดประกาศปรับขนาดจาก อบต. 
ขนาดเล็กเปนขนาดกลาง และไดปรับระดับตําแหนงใหสูงขึ้นในตาํแหนง 
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ปลัด อบต. (นกับริหารงาน อบต. ระดับ 6) เปนปลัด อบต.(นักบริหารงาน  
อบต. ระดับ 7) พรอมทัง้ไดดําเนนิการแกไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรา 
กําลังจึงมีความประสงคจะดาํเนนิการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
บริหารทีว่าง โดยวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับใหสูงขึ้น จํานวน 4 ตําแหนง  
คือ ตําแหนงปลัด อบต. (นกับริหารงาน อบต. ระดับ 7)  

2. อบต.วฒันานคร อ.วัฒนานคร เปน อบต.ขนาดกลาง และไดปรับ 
ระดับตําแหนงใหสูงขึ้นในตําแหนงหวัหนาสวนโยธา (นกับริหารงานชาง ระดับ 6) 
เปนหวัหนาสวนโยธา (นักบริหารงานชาง ระดับ 7) พรอมทั้งไดดําเนินการแกไข
ปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากําลัง จึงมีความประสงคจะดําเนนิการสรรหา
บุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงบริหารที่วาง โดยวธิีการคัดเลือกเพือ่เลื่อนระดับ
ใหสูงขึ้น จํานวน 1 ตําแหนง คือ ตําแหนงหัวหนาสวนโยธา (นักบริหารงานชาง 
ระดับ 7)  

            อบต. ทัง้ 5 แหง จึงขอความเหน็ชอบให ก.อบต.จงัหวดั พิจารณาคัดเลือก 
คณะกรรมการใน ก.อบต.จงัหวัด เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการคัดเลือกพนกังาน
สวนตําบล เพือ่แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงผูบริหาร 
ดังนี ้

    1. ผูทรงคุณวฒุิใน ก.อบต.จังหวัดสระแกว จาํนวน 1 คน เปนประธาน 
2. ผูแทนสวนราชการใน ก.อบต.จังหวัดสระแกว จาํนวน 2 คน                     

เปนกรรมการ 
พ.ร.บ./ประกาศ 

   พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบคุคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
มาตรา 15  .....มาตรา 25.... วรรคทาย….. 

ประกาศ อบต. จงัหวัดสระแกว เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตาํบล (แกไขเพิม่เติม) ลงวันที ่ 
29 พฤศจิกายน 2547  

    ขอ 103 ... 
    ขอ 107..... 
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ขอพิจารณา 
ฝายเลขานุการ ก.อบต.จงัหวัด ไดตรวจสอบประกาศหลักเกณฑฯ แลว

เห็นควรดําเนนิการคัดเลือกคณะกรรมการใน ก.อบต.จงัหวัด เพื่อแตงตั้งเปน
คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบล เพื่อแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงในระดับ   
ที่สูงขึน้สําหรับตําแหนงผูบริหาร  

    1. ผูทรงคุณวฒุิใน ก.อบต.จังหวัดสระแกว จาํนวน 1 คน เปนประธาน 
2. ผูแทนสวนราชการ ก.อบต.จังหวัดสระแกว จาํนวน 2 คน เปนกรรมการ 
จึงนาํเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติเปนเอกฉันทเห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการ 
ใน ก.อบต.จงัหวัด เพื่อแตงต้ังเปนคณะกรรมการคัดเลือกพนกังานสวน 
ตําบล เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้สําหรับตําแหนง 
ผูบริหาร ดังนี้ 
 1. อบต.ทาขาม อ.อรัญประเทศ และอบต.โนนหมากมุน อ.โคกสูง 
ประกอบดวย 

     1.1 ผูทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดสระแกว จาํนวน  
   1 คน เปนประธาน  คือ นายประเสรฐิ  เพชรสมบัติ 

1.2 ผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการพนกังาน 
   สวนตําบล (ก.อบต.จงัหวดั) จํานวน 2 คน เปนกรรมการ คือ 
     - โยธาธกิารและผังเมืองจังหวัดสระแกว 
     - ผอ.สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระแกว เขต 1  

 2. อบต.หนองแวง อ.โคกสูง และอบต.ซับมะกรูด อ.คลองหาด 
ประกอบดวย 

     2.1 ผูทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดสระแกว จาํนวน  
   1 คน เปนประธาน  คือ นายปรีชาญ  ชินพันธ  

2.2 ผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการพนกังาน 
   สวนตําบล (ก.อบต.จงัหวดั) จํานวน 2 คน เปนกรรมการ คือ 
     - ปลัดจังหวดัสระแกว 
     - พัฒนาการจังหวัดสระแกว  
    3. อบต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร ประกอบดวย 

3.1 ผูทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดสระแกว จาํนวน 1 คน 
เปนประธาน  คือ นายนิติธร  นยิมสิทธิ์  
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3.2 ผูแทนสวนราชการใน ก.อบต.จงัหวดัสระแกว จาํนวน  
2 คน เปนกรรมการ คือ 

     - โยธาธกิารและผังเมืองจังหวัดสระแกว 
  - นายแพทยสาธารณสขุจังหวัดสระแกว 

ประธานฯ  4.12 พิจารณาใหความเหน็ชอบการคดัเลือกกรรมการใน ก.อบต.จังหวัด 
เพื่อแตงต้ังเปนคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนกังานสวนตําบล ตําแหนง
สายงานผูปฏบัิติใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร 

อบต.ทัพราช อ.ตาพระยา รายงานวา ตําแหนงปลัด อบต.(นักบริหารงาน 
อบต. ระดับ 6) ไดวางลง จงึมีความประสงคจะดําเนนิการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงบริหารทีว่าง โดยวิธกีารสอบคัดเลือกพนักงานสวนตาํบลตําแหนง
สายงานผูปฏิบัติใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร จึงขอคณะกรรมการใน ก.อบต.
จังหวัด เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนกังานสวนตําบลตําแหนง  
สายงานผูปฏิบัติใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร ดังนี ้

    1. ผูทรงคุณวฒุิใน ก.อบต.จังหวัดสระแกว จาํนวน 1 คน เปนประธาน 
2. ผูแทนสวนราชการใน ก.อบต.จังหวัดสระแกว จาํนวน 2 คน  

เปนกรรมการ 
พ.ร.บ./ประกาศ 

   พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบคุคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
มาตรา 15  .....มาตรา 25.... วรรคทาย….. 

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่วกบัการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตาํบล (แกไขเพิม่เติม) ลงวันที ่ 
29 พฤศจิกายน 2547  

ฯลฯ 
    ขอ 86.... 
    ขอ 87.... 
   ขอพิจารณา 

ฝายเลขานุการ ก.อบต.จงัหวัด ไดตรวจสอบประกาศหลักเกณฑฯ แลว
เห็นควรดําเนนิการคัดเลือกคณะกรรมการใน ก.อบต.จงัหวัด เพื่อแตงตั้งเปน
คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนกังานสวนตําบลตําแหนงสายงานผูปฏิบัติใหดํารง
ตําแหนงสายงานผูบริหาร 
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    1. ผูทรงคุณวฒุิใน ก.อบต.จังหวัดสระแกว จาํนวน 1 คน เปนประธาน 
2. ผูแทนสวนราชการใน ก.อบต.จังหวัดสระแกว จาํนวน 2 คน  

เปนกรรมการ 
จึงนาํเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติเปนเอกฉันทเห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการ 
สอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลตําแหนงสายงานผูปฏิบัติใหดํารงตําแหนง
สายงานผูบรหิาร 

    1. ผูทรงคุณวฒิุใน ก.อบต.จังหวัดสระแกว จาํนวน 1 คน 
เปนประธาน  คือ นายนิติธร  นยิมสิทธิ์  

2. ผูแทนสวนราชการใน ก.อบต.จงัหวดัสระแกว จาํนวน 2 คน  
เปนกรรมการ คือ 

     - โยธาธกิารและผังเมืองจังหวัดสระแกว 
  - นายแพทยสาธารณสขุจังหวัดสระแกว 

ประธานฯ  4.13 พิจารณาใหความเหน็ชอบการนาํคุณวุฒิปรญิญาโทมาเทียบเปน 
ประสบการณการบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดาํรงตําแหนงบริหาร 

ผูชวยเลขานุการฯ  อบต.จํานวน 2 แหง รายงานวาพนักงานสวนตําบลมีความประสงค 
ขอนําคุณวุฒปิริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณการบริหารเพื่อลดระยะ 
เวลาในการดํารงตําแหนงบริหารในการคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงบริหาร 
ในระดับที่สูงขึ้น จาํนวน 2 ราย  ดังนี ้

1. จ.ส.ท.ธัชชยั  เภาโงน  ตําแหนง ปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต. 7)  
อบต.สระขวัญ อ.เมืองสระแกว จบการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑติ 
(รัฐศาสตร) จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีความประสงคขอนําคุณวฒุิปริญญาโท 
มาเทียบเปนประสบการณการบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงบริหาร 
ในการคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงบริหารในระดับที่สูงขึ้นจากปลัด อบต. (นกับริหาร 
งาน อบต. 7) เปนปลัด อบต. (นกับริหารงาน อบต. 8) 

2. นายประวิทย  แสงเปลง ตําแหนง ปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต. 6)  
อบต.ซับมะกรดู อ.คลองหาด จบการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (การปกครองทองถิ่น) จากมหาวิทยาลัยขอนแกน มีความประสงค       
ขอนําคุณวุฒปิริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณการบริหารเพื่อลดระยะเวลา      
ในการดํารงตําแหนงบริหารในการคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงบริหารในระดับที่สูงขึ้น
จากปลัด อบต. (นกับริหารงาน อบต. 6) เปนปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต. 7) 

 
 



- 27 - 
 

   ประกาศ 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว เร่ือง หลักเกณฑและ 
เงื่อนไขในการนําคุณวฒุิปริญญาโทมาเทยีบเปนประสบการณการบริหาร เพื่อ
ลดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ.2550 ลงวันที่ 27 มถิุนายน 2550 
ไดกําหนดแนวทาง ดังนี…้…. 
ขอพิจารณา 

ฝายเลขานุการ ก.อบต.จงัหวัด พิจารณาแลวเหน็วาเพื่อใหการพิจารณา 
การนาํคุณวุฒปิริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณเพื่อลดระยะเวลาการดํารง
ตําแหนงบริหาร เปนไปดวยความเรียบรอย ถกูตอง เหน็ควรพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการใน ก.อบต.จงัหวัด จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย   

1. ผูทรงคุณวฒุิ              ประธาน 
                         2. ผูแทนสวนราชการ      กรรมการ 

3. ทองถิน่จังหวัด            กรรมการ/เลขานกุาร 
แตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการพิจารณาการนําคุณวุฒปิริญญาโทมาเทียบเปน
ประสบการณเพื่อลดระยะเวลาการดํารงตําแหนงบริหาร โดยใหดําเนนิการใหแลว 
เสร็จภายใน 90 วัน  

จึงนาํเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติเปนเอกฉันทเห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการ 
ใน ก.อบต.จงัหวัด จาํนวน 3 ทาน ประกอบดวย   

1. ผูทรงคุณวฒิุใน ก.อบต.จังหวัด เปนประธาน คือ นางโสภณิ   
มวงทอง 

                        2. ผูแทนสวนราชการใน ก.อบต.จงัหวดั เปนกรรมการ คือ  
ผอ.สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา เขต 1  

3. ทองถิ่นจังหวัด เปนกรรมการ/เลขานุการ 
เพื่อแตงต้ังเปนคณะอนุกรรมการพิจารณาการนาํคุณวุฒิ 

ปริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณเพื่อลดระยะเวลาการดาํรง 
ตําแหนงบรหิาร โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน  
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ประธานฯ  4.14 พิจารณาใหความเหน็ชอบจางพนักงานจางตามแผนอัตรากําลงั 
พนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ของอบต.หนองตะเคียนบอน 

ผูชวยเลขานุการฯ  ตามที ่ก.อบต.จังหวัดสระแกว ในการประชมุคร้ังที่ 2/2553 เมื่อวนัที ่ 
17 กุมภาพนัธ 2553 มีมติใหฝายเลขานุการ ตรวจสอบการจางของ อบต. 
หนองตะเคียนบอนในการจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงคนงานทัว่ไป  
จํานวน 2 อัตรา วามีจาํนวนคนงานทั่วไปเทาใด เมื่อจางแลวมีหนาที่ความ
รับผิดชอบใดบาง นัน้ 

อบต.หนองตะเคียนบอนได ชี้แจงเหตุผลความจาํเปนวา ในการจางพนกังาน
จางทั่วไป ตําแหนงคนงานทั่วไป จาํนวน 2 อัตรา เปนตาํแหนงที่ไมเคยจางมากอน 
ปจจุบัน อบต.หนองตะเคียนบอน มพีนกังานจางทัว่ไป ตําแหนงคนงานทั่วไปเดิม     
2 คน ขอความเหน็ชอบเพิม่ จํานวน 2 คน เพื่อปฏิบัติงานใชแรงงาน ไดแกดูแลรักษา
ความสะอาดเรียบรอย ตัดแตงกิ่งไม บํารุงรักษาตนไม ซอมเปลี่ยนระบบไฟฟาและ
ระบบประปาเบื้องตน ซอมแซมบํารุงอาคาร รับ-สงหนังสอืราชการ และชวย
ปฏิบัติงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั (เจาหนาที่ประจํารถน้าํแบบ
เอนกประสงค) และปฏิบัติงานอืน่ ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
พ.ร.บ./ประกาศ 

   พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบคุคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
มาตรา 15  .....มาตรา 25.... วรรคทาย….. 

    จึงนาํเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติเปนเอกฉันทเห็นชอบใหจางพนักงานจาง

ขางตน ทั้งนี้ ไมกอนวนัที่ ก.อบต.จงัหวดั ใหความเห็นชอบ  
ประธานฯ  4.15 พิจารณาใหความเหน็ชอบแตงต้ังคณะกรรมการประเมินตัวชี้วัด 

การกาํหนดระดับตําแหนงผูบริหาร   
ผูชวยเลขานุการ   อบต.หนองมวง อ.โคกสูง สงเรื่องขอความเห็นชอบแตงตัง้คณะกรรมการ 

ประเมินตัวชี้วดัการกําหนดระดับตําแหนงผูบริหาร   
ลําดับที่ อบต./อําเภอ ตําแหนงที่ขอกําหนดระดับ 

 
ชื่อ – สกุล ผูนําชมุชน 

ในเขต อบต. 
หมายเหตุ 

1 อบต.หนองมวง  
อ.โคกสูง 

หัวหนาสวนการคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ 6)  
เปนหัวหนาสวนการคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ 7) 

นายสมพร ออนอทุัย    
ผูใหญบาน ม.6           

ประกาศการปรับขนาด 
ของ อบต.จากขนาดเล็กเปน
ขนาดกลาง ตาม ก.อบต.

จังหวัดสระแกวในการประชุม
คร้ังที่ 5/2550 เมือ่วันที่  

9 พฤษภาคม 2550 
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พ.ร.บ./ประกาศ 
พระราชบัญญติัระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

   มาตรา 15 ….มาตรา 25 …วรรคทาย….   
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่วกบัการ 
กําหนดระดับตําแหนงผูบริหารในองคการบริหารสวนตาํบลขนาดใหญและ
องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง ลงวันที่ 27 เมษายน 2550…. 

   ขอพิจารณา 
เพื่อใหการพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จงัหวัด และผูแทน

สวนราชการทีเ่กี่ยวของ เปนคณะกรรมการประเมินตัวชีว้ัดการกาํหนดระดับ
ตําแหนงผูบริหารของ อบต.หนองมวง เปนไปดวยความเรียบรอย เหน็ควร
พิจารณาคัดเลือกกรรมการฯ ดังนี ้

                                               (1) ผูทรงคณุวุฒิที ่ ก.อบต.จังหวัด  คัดเลือก   เปนประธานกรรมการ 
                                               (2) ผูแทนสวนราชการทีเ่กี่ยวของที ่ก.อบต.จังหวัด เปนกรรมการ 
     คัดเลือก 2 คน 
                                               (3) ผูนําชมุชนในเขต อบต.ที่เสนอปรับขนาด     เปนกรรมการ 
     โดย ก.อบต.จังหวัด  เปนผูคัดเลือก 1 คน 
  (4) ทองถิ่นจงัหวัดหรือผูแทน     เปนอนกุรรมการและเลขนุการ 

   จึงนาํเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติเปนเอกฉันทเห็นชอบใหคณะกรรมการฯ  

ที่ไดรับการแตงต้ัง ประกอบดวย 
  1. นายประเสริฐ  ประดุจพรม ผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการ  

ก.อบต.จงัหวดั  เปนประธานกรรมการ 
2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแกว   เปนกรรมการ 
3. พัฒนาการจังหวัดสระแกว  เปนกรรมการ 
4. ผูนําชุมชนในเขต อบต.ที่เสนอปรบัขนาด     เปนกรรมการ 
5. ทองถิ่นจังหวัดสระแกว  เปนกรรมการ/เลขานุการ 

ประธานฯ  เร่ืองอื่น ๆ มีอีกหรือไม  
นายวีระฯ ขอแกไขรายงานการประชุมหนาที ่33 และ 34 จากนายกาว  เกาะกากลาง  

เปนนายสุบรรณ  ผลใหญ 
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ประธานฯ  เร่ืองอื่น ๆ มีอีกหรือไม หากไมมีผมขอขอบคุณคณะกรรมการทกุทานที่ไดเขารวม 
                                     ประชุมและขอปดประชุม 
ปดประชุม  เวลา 15.30 น. 

 

 

 
 

 
   ลงชื่อ               น้ําทพิย  หิรัญวงศ   ผูจดรายงานการประชุม 

                        (นางสาวน้าํทิพย  หิรัญวงศ)  
                  นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นชํานาญการ 
                                          ผูชวยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดสระแกว 
 
 

          ลงชื่อ      ไพฑูรย  สมบูรณพงศ    ผูตรวจรายงานการประชมุ 
          (นายไพฑูรย  สมบูรณพงศ) 

          ทองถิน่จังหวัดสระแกว   
                                                เลขานุการ ก.อบต.จงัหวัดสระแกว 

 


