
  
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
เรื่อง   แผนอัตราก าลังสามปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ .๓..) พ.ศ.๒๕๕๙ 

…………………………………….. 
 
ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่ง(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘  , หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. 
ด่วนมาก ที่ มท๐๘๐๙.๒/ว๑๓๗ ลว.๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ และหนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ด่วนมาก 
ที่ มท๐๘๐๙.๕/ว ๔๐ ลว.๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง ครั้งที่ 
๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙  

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๕ ประกอบ มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒   จึงให้มีการก าหนดชื่อต าแหน่ง สายงาน พนักงานจ้างเทศบาลให้สอดคล้องกับ     
ชื่อต าแหน่ง สายงาน พนักงานเทศบาลในแผนอัตราก าลังสามปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่องแผนอัตราก าลังสามปี 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙  
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกการก าหนด ชื่อต าแหน่ง สายงาน พนักงานจ้างเทศบาล ในแผนอัตราก าลังสามปี 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)โดยให้เป็นไปตามการก าหนด ชื่อต าแหน่ง
พนักงานจ้างเทศบาลให้สอดคล้องกับต าแหน่งและสายงานของพนักงานเทศบาลตามตารางดังกล่าวนี้ 

 
ชื่อต าแหน่ง (เดิม) ชื่อต าแหน่ง(ใหม)่ 

ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

ผช.เจ้าหน้าที่พัสด ุ ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ 

   
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                

   ประกาศ  ณ วันที่   ๒๖  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙    
  
 

                                                         
          (นายไพโรจน์ สุขค าเมือง)                                

                                  นายกเทศมนตรีต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล   
 
 
 
 



  
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
เรื่อง   แผนอัตราก าลังสามปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๙  

 …………………………………….. 
 
โดยที่ก.ถ.และก.ท.ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงระบบจ าแนกต าแหน่งจามระบบซีเป็นระบบแท่ง       

จึงสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแผนอัตราก าลังสามปี ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๘-๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับระบบจ าแนกต าแหน่งที่ก าหนดขึ้นใหม่ 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๕ ประกอบ มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปางในการประชุมครั้งที่         
๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงให้มีการแก้ไขข้อมูลการก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแผน
อัตราก าลังสามปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่องแผนอัตราก าลังสามปี 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙  
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกการก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแผนอัตราก าลังสามปี ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑)โดยให้เป็นไปตามการก าหนดต าแหน่งและระดับ
ต าแหน่งฉบับนี้แทน  
   
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                
 
   ประกาศ  ณ วันที่   ๑  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
      
 

   
                                                        

          (นายไพโรจน์ สุขค าเมือง)                                
                                  นายกเทศมนตรีต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
เรื่อง   แผนอัตราก าลังสามปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑)พ.ศ.๒๕๕๙  

 …………………………………….. 
 
โดยที่ก.ถ.และก.ท.ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงระบบจ าแนกต าแหน่งจามระบบซีเป็นระบบแท่ง       

จึงสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแผนอัตราก าลังสามปี ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๘-๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับระบบจ าแนกต าแหน่งที่ก าหนดขึ้นใหม่ 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๕ประกอบกับมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปางในการประชุมครั้งที่๑๒/
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงให้มีการแก้ไขข้อมูลการก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแผน
อัตราก าลังสามปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลเรื่องแผนอัตราก าลังสามปี 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๙  

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙  
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกการก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแผนอัตราก าลังสามปี ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ โดยให้เป็นไปตามการก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่งฉบับนี้แทน  
   
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                
 
   ประกาศ  ณ วันที่  ๘   เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
      
 

   
                                                        

          (นายไพโรจน์ สุขค าเมือง)                                
                                  นายกเทศมนตรีต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
เรื่อง   แผนอัตราก าลังสามปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐  

…………………………………….. 
 
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้เสนอร่างแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) 

ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบประกาศใช้แผน              
อัตราก าลังสามปี นั้น  
  บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้แผน
อัตราก าลังสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗                
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
   
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                
 
   ประกาศ  ณ วันที่  ๑   เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
      
 

   
                                                        

          (นายไพโรจน์ สุขค าเมือง)                                
                                  นายกเทศมนตรีต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล   

 
 
 
 
 
 


