
การประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า 

ครั้งที่  ๑  (๑  ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓)  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
วันศุกรท์ี่  ๓  เมษายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๔.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา   
…………………………………………………….. 

ผู้เข้าประชุม 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายไพโรจน์  พวงศิริ ประธานกรรมการ 
 
 

 

๒ นายวิรัตน์  เรียนลึก กรรมการ 
 
 

 

๓ นายมนัส  บุญสม กรรมการ 
 
 

 

๔ นางสาวมิ่งขวัญ  สุทธิบูรณ์ กรรมการ/เลขานุการ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า 

ครั้งที่  ๑  (๑  ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓)  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
วันศุกรท์ี่  ๓  เมษายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๔.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา   
…………………………………………………….. 

 ผู้มาประชุม 
  ๑.  นายไพโรจน์  พวงศิร ิ  นายกเทศมนตรี    ประธาน 
  ๒.  นายวิรัตน์  เรียนลึก  รองนายกเทศมนตรี   กรรมการ  
  ๓.  นายมนัส  บุญสม  รองนายกเทศมนตรี   กรรมการ 
  ๔.  นางสาวมิ่งขวัญ สุทธิบูรณ์ รองปลัดเทศบาล   กรรมการ/เลขานุการ 

 เริ่มประชุม  เวลา  ๑๔.๐๐  น.    
 เมื่อครบองค์ประชุมนายไพโรจน์  พวงศิริ  นายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา   

  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการ
  ประชุมฯ  ดังนี้    

 ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 นายไพโรจน์ พวงศิริ -  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่ส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ได้มีมติเห็นชอบ
 (ประธานกรรมการ) ให้ก าหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
    ประจ า ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ของทุกปี จึงได้เชิญ 
    คณะกรรมการฯ ทุกท่านประชุม เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
    และลูกจ้างประจ า ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ส าหรับ 
    รายละเอียดจะได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบในระเบียบวาระที่  ๓ 

 ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
    ไม่มี 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
    ๓.๑  พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
 นายไพโรจน์ พวงศิริ   -  ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิ 
 (ประธานกรรมการ) ผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  ได้ด าเนินการพิจารณากลั่นกรองผลการ
    ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและ 
    ลูกจ้างประจ า ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ประจ าปี ๒๕๖๓  
    ไปแล้วนั้น โดยมีผลสรุปของคณะกรรมการฯ  ในการพิจารณากลั่นกรองผลการ 
    ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและ 
    ลูกจ้างประจ าในรอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 
    ดังนี้  

    พนักงานเทศบาลที่สมควรได้รับการเลื่อนขั้น ๑ ขั้น  ได้แก่ 
    ๑.  นางสาวผกามาศ เพ็ชรโต  ต าแหน่งนักทรพัยากรบุคคล  
    ๒.  นางสาวสานิกุน เสนาะศัพย์  ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 

 



๒ 
 

    พนักงานเทศบาลที่สมควรได้รับการเลื่อนขั้น ๐.๕ ขั้น  ได้แก่ 
    ๑.  นางกาญจนา  ผลสันต์  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
    ๒.  นางพีรญา  แสงรูจี  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 
    ๓.  นายธนกร  ชิศากรวณิช ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
    ๔.  นางภัทรวดี  แก้วกระจาย ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา 
    ๕.  นางสาวอัจจิมา จุลสอาด  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    ๖.  นางนฤมล  จุฑมาตยางกูร ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
    ๗.  นางสิริกาญจนา สอาดศรี  ต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
    ๘.  นางสาวเบญจมาสภ์ เกษสังข ์ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
    ๙.  นายมนัส  เอ่ียมสุเมธ ต าแหน่งนายช่างโยธา  
    ๑๐.  นายประเวศ อังกีรัตน์  ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ 
    ๑๑.  นางสาวหทัยรัตน์ พุ่มฉัตร  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

    ลูกจ้างประจ าที่สมควรได้รับการเลื่อนขั้น ๐.๕ ขั้น  ได้แก่ 
    ๑.  นางส าราญ  เอ่ียมสอาด ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

    ส าหรับพนักงานเทศบาลรายนางสาวมิ่งขวัญ  สุทธิบูรณ์ ต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
    ต าบลไผ่ด าพัฒนา พิจารณาการเลื่อนขั้น ๐.๕ ขั้น 
    -  มีกรรมการท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  หากไม่มี  จะขอมติจากท่ีประชุม        
    ว่าเห็นชอบตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

นายไพโรจน์ พวงศิริ  -  เมื่อคณะกรรมการทุกท่านไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน  ในขั้นตอนต่อไปจะ 
(ประธานกรรมการ)  มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าบันทึกเสนอนายกเทศมนตรีต าบล    
    ไผ่ด าพัฒนา เพ่ือท าค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ 
นายไพโรจน์ พวงศิริ   -  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  หากไม่มี  ขอปิดการประชุม 
(ประธานกรรมการ)     

เลิกประชุม   เวลา   ๑๕.๐๐  น.   

 

    ลงชื่อ               ผู้บันทึกรายงานการประชุม   
       (นางสาวมิ่งขวัญ  สุทธิบูรณ์)  
       เลขานุการ  

    ลงชื่อ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
          (นายไพโรจน์  พวงศิริ) 

              ประธานกรรมการ 

 



การประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า 
ครั้งที่  ๒  (๑  เมษายน - ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓)  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

วันศุกรท์ี่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา   
…………………………………………………….. 

ผู้มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายไพโรจน์  พวงศิริ ประธานกรรมการ 
 
 

 

๒ นายวิรัตน์  เรียนลึก กรรมการ 
 
 

 

๓ นายมนัส  บุญสม กรรมการ 
 
 

 

๔ นางสาวศิริธน  สุทธิบูรณ์ กรรมการ/เลขานุการ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า 
ครั้งที่  ๒  (๑  เมษายน - ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓)  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

วันศุกรท์ี่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา   
…………………………………………………….. 

ผู้มาประชุม 
  ๑.  นายไพโรจน์  พวงศิร ิ  นายกเทศมนตรี   ประธาน 
  ๒.  นายวิรัตน์  เรียนลึก  รองนายกเทศมนตรี  กรรมการ   
  ๓.  นายมนัส  บุญสม  รองนายกเทศมนตรี  กรรมการ  
  ๔.  นางสาวศิริธน สุทธิบูรณ์ รองปลัดเทศบาล   กรรมการ/เลขานุการ 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๔.๐๐  น.    
   เมื่อครบองค์ประชุมนายไพโรจน์  พวงศิริ  นายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา ท าหน้าที่ประธาน
   ในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ  ดังนี้    
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนด
   โควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า ครั้งที่ ๒ (๑ 
   เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ของทุกปี จึงได้เชิญคณะกรรมการฯ ทุกท่านประชุม เพ่ือ
   พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐  
   กันยายน ๒๕๖๓) ส าหรับรายละเอียดจะได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบในระเบียบวาระที่  ๓  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓    
ประธานกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน  
   ๒๕๖๓ ซึ่งมีทั้งหมด ๒ หน้า ให้กับคณะกรรมการทุกท่านได้ทราบแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือ 
   โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา  
   ๓.๑  พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
ประธานกรรมการ ขอเชิญฝ่ายเลขานุการชี้แจง  
เลขานุการ  ตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
   ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ได้ด าเนินการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพ
   และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน - 
   ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ประจ าปี ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น โดยมีผลสรุปของคณะกรรมการฯ ในการ
   พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
   เทศบาลและลูกจ้างประจ าในรอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
   ดังนี้  

     

 

 
 



๒ 
 

   พนักงานเทศบาลที่สมควรได้รับการเลื่อนขั้น ๑ ขั้น  ได้แก่ 
   ๑.  นางกาญจนา  ผลสันต์  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
   ๒.  นางพีรญา  แสงรูจี  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 
   ๓.  นางภัทรวดี  แก้วกระจาย ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา 
   ๔.  นางสาวผกามาศ เพ็ชรโต  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
   ๕.  นางสาวอัจจิมา จุลสอาด  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   ๖.  นางนฤมล  จุฑมาตยางกูร ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
   ๗.  นางสิริกาญจนา สอาดศรี  ต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
   ๘.  นางสาวเบญจมาสภ์ เกษสังข์  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
   ๙.  นายมนัส  เอ่ียมสุเมธ ต าแหน่งนายช่างโยธา  
   ๑๐.  นางสาวสานิกุน เสนาะศัพย์  ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 
   ๑๑.  นายประเวศ อังกีรัตน์  ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ 

   ลูกจ้างประจ าที่สมควรได้รับการเลื่อนขั้น ๑ ขั้น  ได้แก่ 
   ๑.  นางส าราญ  เอ่ียมสอาด ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

   ส าหรับพนักงานเทศบาลรายนางสาวศิริธน  สุทธิบูรณ์ ต าแหน่งรองปลัดเทศบาลต าบลไผ่ด า
   พัฒนา พิจารณาการเลื่อนขั้น ๑ ขั้น 
ประธานกรรมการ มีกรรมการท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี จะขอมติจากท่ีประชุม    
        ว่าเห็นชอบตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

   ๓.๒  พิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
ประธานกรรมการ ขอเชิญฝ่ายเลขานุการชี้แจง  
เลขานุการ  ตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
   ปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  ได้ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
   ในรอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) และแจ้งผลการประเมินให้
   พนักงานจ้างทราบแล้ว เพ่ือเป็นการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็น 
   ประโยชน์ต่อทางราชการ โดยมีผลสรุปของคณะกรรมการฯ  ดังนี้    
   พนักงานจ้างตามภารกิจ  ที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่น   
   เลื่อนค่าตอบแทน  ๖%  ได้แก่    
   ๑.  นายจินตศักดิ์ พยุงญาติ ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

   เลื่อนค่าตอบแทน  ๔%  ได้แก่    
   ๑.  นางสาวพยงค ์ แก้วอร่าม ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
   ๒.  นางสาววภิา  เฉียบแหลม ต าแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

   พนักงานจ้างตามภารกิจ  ที่มีผลการประเมินในระดับดีมาก   
   เลื่อนค่าตอบแทน  ๔%  ไดแ้ก่  
   ๑.  นางสาวสมสุนีย ์ เขียนงาม ต าแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
   ๒.  นางชณิดา  เติมสิริทิพรัตน์ ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ 
 
 



๓ 
 

   ๓.  นายสมชาย  หลาบขาว ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
   ๔.  นายเวคิน  ม่วงอ่อน  ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ 
   ๕.  นางเปรมจิต  สุขสุสาสน์ ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

   พนักงานจ้างตามภารกิจ  ที่มีผลการประเมินในระดับดีมาก   
   เลื่อนค่าตอบแทน  ๓%  ไดแ้ก่ 
   ๑.  นางสาวอัญชล ี มากประมูล ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
   ๒.  นางสาวดุษฎ ี ศรีสุวงค ์ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ 

   พนักงานจ้างท่ัวไป  ที่มีผลการประเมินในระดับดีมาก  ได้แก่ 
   ๑.  นางสาวจินตนา แก้วประสิทธิ์ ต าแหน่งคนงานทั่วไป 

   พนักงานจ้างท่ัวไป  ที่มีผลการประเมินในระดับดี  ได้แก่ 
   ๑.  นางสาววรลักษณ์ โพธิ์ทอง  ต าแหน่งคนงานทั่วไป 
   ๒.  นางสุทัตตา  ทองพูน  ต าแหน่งคนงานทั่วไป 
ประธานกรรมการ มีกรรมการท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี จะขอมติจากท่ีประชุม    
        ว่าเห็นชอบตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ประธานกรรมการ เมื่อคณะกรรมการทุกท่านไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนในขั้นตอนต่อไปจะมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่
   เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าบันทึกเสนอนายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา เพ่ือท าค าสั่งเลื่อนขั้น
   เงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าต่อไป  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานกรรมการ มีทา่นใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการประชุม 

ปิดประชุม  เวลา   ๑๕.๐๐  น.   

 

    ลงชื่อ               ผู้บันทึกรายงานการประชุม   
       (นางสาวศิริธน  สุทธิบูรณ์)  
       เลขานุการ  

    ลงชื่อ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
          (นายไพโรจน์  พวงศิริ) 

              ประธานกรรมการ 


