
การโอนและรับโอน(การสับเปลี่ยน) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร
ใบการประชุม ก.ท.จ.ลำปาง คร้ังท่ี ๘/๒๕๖๓ วันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

1 6

ย้ายสับเปลี่ยนระหว่าง ทด.ห่าผา กับ หด.ปงยางคุก

ท่ี ข่ือ - สกุล
ตำแหน่งป ีจจุบ ัน ตำแหน่งที่ขอโอน (ย ้าย ) สับเปลี่ยน เหตุผล

การโอน(ย้าย) 
(กำหนดวันโอบ)

อยู่ระหว่างการดำเบนการ 

หางวนัย/หบีสิ้น/ทุบ 
กับหางราชการ

ตำแหน่ง สังกัด เงินเด ีอน ตำแหน่ง สังกัด เงินเดีอน

๑ นางวรัญญา แสนทอน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทด.ท่าผา ๓๖,๘๖๐ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ปงยางคุก ๓๖,๘๖๐ - หาประสบการณ์ ไม่มี
(นักบริหารงานท่ัวไป) อ.เกาะคา (นักบริหารงานท่ัวไป) อ.ห้างฉัตร

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น จ.สำปาง ประเภทอำนวยการท้องถ่ิน จ.ลำปาง ( ๑ พ.ย. ๒๕๖๔)
ระดับตัน ระดับตัน (ภาระค่าไข้จ่าย ๒๑.๖๕%)

๒ นายป'รีซา คำชุม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ปงยางศก ๓๘,๕๒๐ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ท่าผา ๓๘,๕๒๐ - หาประสบการณ์ ไม่มี
(นักบริหารงานท่ัวไป) อ.ห้างฉัตร (นักบริหารงาบท่ัวไป) อ.เกาะคา

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น จ.ลำปาง ประเภทอำนวยการท้องถ่ิน จ.ลำปาง ( ๑ พ.ย.๒๕๖๔)
ระดับตัน ระดับตัน (ภาระค่าใช้จ่าย ๒๓.๗๕%)

หมายเหตุ ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ©๕๒(๓)

นางสมหมาย กุนเกษม ผู้รับรองข้อมูล



การโอน (ย า้ย ) พนกังาบเทศบาล
ในการประชมุ ก.ท.จ.ลำปาง ครัง้ที ่ ๘/๒๔๖๔ วันที ่ ๒๒ กนัยายน ๒๔๖๔

ตำแหน่งปีจจุบัน ตำแหน่งท่ีแอโอน (ย้าย) เหตุผล อยู่ระหว่างการดำเนิบการ ภาระ
ที่ ข่ือ - สกุล ตำแหน่ง เทศบาล เงินเดือน ตำแหน่ง เทศบาล เงินเดือน การโอบ(ย้าย) 

(กำหนดวับโอบ)
หางวีบัย/หบี้สิบ/ทุบ 

กับหางราชการ

ค่าใช้จ่าย

๑ พ.อ.อ.ทวีผล
ธรรมาบุวงศ์

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องทน)
ประเภทบริหารท้องลน 

ระดับสูง
หมายเหตุ : เป็นการย้ายไปดำรงตำแหน่ง

ทม.ตาก 
อ.เมืองตาก 

จ.ตาก

.เทนตำแหน่งท่ีจะว่างใ

๔๒1๙๕๐ 

เป้วันท่ี ๑ ตุล

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องล่ิน)
ประเภทบริหารท้องล่ิน 

ระดับสูง
าคม ๒๔๖๔ (เนืองจากเกษียณอายุราขf

ทม.เขลางค์นคร 
อ.เมิองลำปาง 

จ.ลำปาง

ทร)

๔๒,๙๔๐ - หาประสบการณ์ 

(๔  ด.ค.๒๔๖๔)

ไม่มี ๒๖.๐๖%

๒ นางศรีจั'นทรา องอาจ ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องทบ)
ประเภทบริหารท้องลิบ 

ระดับกลาง
หมายเหตุ ะ เป็นการย้ายไปดำรงดำแหบ่

ทต.ท่าผา 
อ.เกาะคา 
จ.ลำปาง

งแทนตำแหน่งท่ีจะว่าง

๔๔,๙๓๐ 

ใน วัน ท่ี ๑ ด

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องล่ิน)
ประเภทบริหารท้องล่ิน 

ระดับกลาง
ลาคม ๒๕๖๔ (เนืองจากเกษียณอายุราไ

ทด.เนืองปาน 
อ.เนืองปาน 

จ.ลำปาง

แการ)

๔๔,๙๓๐ - หาประสบการณ์ 

( ๑๙ ต.ค.๒๔๖๔ )

ไม่มี ๒๗.๗๓%

๓ ว่าท่ีร้อยตรึ ไพพบูรณ์
กาบทอง

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องลบ)
ประเภทบริหารท้องล่ิน 

ระดับกลาง
หมายเหตุ ๑. เป็นการย้ายไปดำรงดำแหง 

๒. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ส่ง

ทด.บ้านใหม่ 
อ.วังเหนือ 
จ.ลำปาง

ง่งแทนตำแหน่งท่ีว่างใใ 
เรื่องเข้า ก.จังหวัด วัน

๔๒,๖๒๐

ง วัน ท่ี a  กับ 
ท่ี ๓ ก.ย.๒<t

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงาบท้องล่ิน)
ประเภทบริหารท้องล่ิน 

ระดับกลาง
ยายบ ๒๔๖๔ (เนืองจากผู้ครองตำแหน่ง 
'๖๔

ทต.พญาเม็งราย 
อ.พญาเม็งราย 

จ.เชยงราย

เดิม โอนไปอยู่ห้องC

๔๒,๖๒๐ 

บอ่ืน)

- หาประสบการณ์ 

(๔  ต.ค.๒๔๖๔)

ไม่มี

๔ น.ส.ไอรินทร์
หมนใจสร้อย

ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง)
ประเภทบริหารท้องล่ิน 

ระดับกลาง
หมายเหตุ ๑. เป็นการย้ายไปดำรงดำแหไ 

๒. เทศบาลเมึองพิชัย ส่งเร่ือง

ทด.ต้นเปา 
อ.สันกำแพง 
จ.เขียงใหม่

ง่งแทบดำแหน่งท่ีว่างใง 
เข้า ก.จังหวัด วันท่ี ๖

๓๙,๑๙๐

ป้วนท่ี ๑๔ สิ 
ก.ย.๒๔๖๔

ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง)
ประ๓ทบริหารท้องล่ิน 

ระดับกลาง
งหาคม ๒๔๖๔ (เนืองจากผู้ครองดำแหง

ทต.พิชัย 
อ.เนืองลำปาง 

จ.ลำปาง

เงเดิมลาออก)

๓๙,๑๙๐ - หาประสบการณ์ 

( ๑ พ.ย.๒๔๖๔)

ไม่มี ๒๙.๓(๒% 

1 ? ร ^  —
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ท ี่ ช่ือ - สกุล
ตำแหน่งป้จจุบัน ตำแหน่งท่ีชอโอบ (ย้าย) เหตุผล

การโอบ(ย้าย) 
(กำหนดวันโอบ)

อยู่ระหว่างการดำเนิบการ 

หางวบัย/หบี้สิบ/หุบ 

กับทางราขการ

ภาระ 
ค่าใช้จ่ายตำแหน่ง เทศบาล เงินเดีอบ ตำแหน่ง เทศบาล เงินเดือน

๕ บ.ส.พรพิรุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.หลวงใต้ ๓๐,๗๙๐ หัวหน้าลำนักปลัดเทศบาล ทต.งม ๓๐,๗๙๐ - หาประสบการณ์ ไม่มี -
สิบเพิญไซย (นักบริหารงานท่ัวไป) อ.งาว (นักบริหารงาบท่ัวไป) อ.ปง

ประเภทบริหารท้องลีบ จ.ลำปาง ประเภทบริหารท้องลีบ จ.พะเยา (  ๑๕ ด.ศ.๒๕๖๔)

ระดับต้น ระดับต้น
หมายเหตุ ๑. เป็นการย้ายไ'แตำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งท่ีว่างใบวับท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๔ (เน่ืองจากผ้ครองตำแหน่งโอนไปสังกัดท้องลีนอ่ีน)

to. เทศบาลตำบลหลวงใต้ ส่งเร่ืองเข้า ก.จังหวัด วันท ี่ ๒๖ ส.ค.to๕๖๔
๖ นายวชีรดักย์ ขัยมานะ น ิต ิกร ทบ.ลำปาง ๑๗, <£๗๐ น ิต กิร ทต.ทุ่งรวงทอง ๑๗,๕๓!o -หาประสบการณ์ ไม่ม ี -

ประเภทวิชาการ อ.เน่ืองลำปาง ประเภทวิชาการ อ.ชุน - เพ่ิมพูนองค์ความร ู้

ระดับปฎินัต กิาร จ.ลำปาง ระดับปฏิบ้ต ิการ จ.พะเยา ทักษะใบการปฎิบ้ต งิาน
-  ตอบแทนบุญคุณบุพการี

( ๔ ต.ค.๒๕๖๔)

๗ นายอภิสิทธ จิรสัณจต น ิต ิกร ทบ.แม่สอด ๑๘,๒๐๐ น ิต กิร ทต.บาครัว ๑๘,๒๐๐ - ดูแลครอบครัว ไม่มี ๒๑.๗๐%
ประเภทวิชาการ อ.แม่สอด ประเภทวิชาการ อ.แม่ทะ
ระดับปฏิบ้ตการ จ.ตาก ระดับปฎิบ้ต ิการ จ.ลำปาง ( ๔ ด.ค.๒๕๖๔)

๘ น.ส.อัญชลี โยสิทธ้ึ นักวิชาการเงินและบัญชี ทต.เนินพระ ๒๖,๙๘๐ นักวิชาการเงินและบัญชี ทต.นาครัว ๒๖,๙๘๐ -  ดูแลบิดามารดา ไม่มี ๒๑.๗๐%
ประเภทวิชาการ อ.เน่ือง ประเภทวิชาการ อ.แม่ทะ
ระดับชำนาญการ จ.ระยอง ระดับ,ชำนาญการ จ.ลำปาง ( ๑ พ.ย.๒๕๖๔)

๙ บ.ส.กรรณการ' นักวซาการเงนและนัญขี ทต.ห้วยลาน ๑๙,๑๖๐ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ทด.เน่ืองปาน ๑๙,๑๖๐ -  ดูแลน ดิามารดา ไม่มี ๒๖.๙๑%
เจตว รุิหห์ ประเภทวิชาการ อ.ดอกคำใต้ ประ๓ทวิชาการ อ.เน่ืองปาน

ระดับปฎินัต กิาร จ.พะเยา ระดับ'ชำ\y ( tร ก าร จ.ลำปาง ( ๑๕ ด.ค.๒๕๖๔)

หมายเหตุ
๑. ไต้รับคะแนนประเมินในระดับต มิาก

และต ิ (คะแนน ๙๙ คะแนน)
๒. ม คุีณ'ว ุฒ ิการติกษา บัญชีบัณทิต

■ , ช่ืงตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใบ



2 3
ตำแหน่งปีจจุบัน ตำแหน่งท่ีฃอโอบ (ย้าย) เหตุผล อยู่ระหว่างการดำเปิบการ ภาระ

ท่ี ซ่ือ - สกุล ตำแหน่ง เทศบาล เงินเดือน ตำแหน่ง เทศบาล เงินเตีอน การโอบ(ย้าย) ทางวินัย/หบี้สิบ/ทุบ ค่าใข้จ่าย
(กำหนดวันโอน) กับหางราชการ

๑๐ บ.ส.อัจบรา สายด้วง นักวิงทการตรวจสอบภายใบ ทต.แก้วศรีสมบูรณ์ ๑๘,๒๐๐ นักวิขาการเงิบและบัญชี ทต.เวียงมอก ๑๘,boo - ดูแลบิดามารดา ไม่มี ๒๖.๘๐%
ประเภทวิขาการ อ.ทุ่งเสล่ียม ประเภทวิซาการ อ.เทิบ
ระดับปฎินัติการ จ.สุโขทัย ระดับ,ขำบ วุญ?าาร จ.ลำปาง ( ๔ ต.ค.๒<£๖๔ )

^ * 1 หมายเหตุ
๑. ได้รับคะแบบประเมินใบระดับดีมาก

และดี (คะแนบ ๙๕ คะแบบ)
to. มีคุณวุฒิการดีกษา บัญชีบัณฑิต

ซ่ีงตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
นักวิขาการเงินและนัญซี

หมายเหตุ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๑๕to(๒) และข้อ &๕๙

บางสมหมาย กุนเกษม ผู้รับรองข้อมูล



การรบัโอบขา้ราชการประเภทอึบ๋ มานตง่ตัง้เปน็พนกังาบ!ทศบาล
ในการประขมุ ก.ท.จ.เทปาง คร้ังที ่ ๘/๒;ะ๖ ๙  วันที ่ ๒๒ กนัยายน ๒๙๖๙

2 4

ท่ี ซ่ือ - สกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน ตำแหน่งที่ขอโอน (ย ้าย) เหตุผล

การโอน(ย้าย) 
(กำหนดวันโอน)

อยู่ระหว่างการคำเบนการ 
ทางวํบัย/หน้ีสิบ/ทุน 

กับทางราชการ

ภาระ 
ค่าใช้จ่ายตำแหน่ง สังกัด เงินเดีอน ตำแหน่ง สังกัด เงินเดือน

๑ นายพัฒน่พงษ  ยอดวันดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อบต.ห้วยห้อม ๓๕,๗๗๐ ปลัดเทศบาล ทต.พระบาทวังตวง ๓๙, ๗๗๐ - กลับภูมิลำเนา ไม่มี n l a c u f
(นักบริหารงานท้องถิ่น) อ.แม่ลาน้อย (นักบริหารงานท้องถิ่น) อ.แม่พริก - ดูแลบิดา มารดา
ประเภทบริหารท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน ประเภทบริหารท้องถิ่น จ.ลำปาง

ระดับต้น ระดับต้น ( ๑ ต.ค.๒๙๖๔ ) — <ร ไ ร  S a ji ร)

1i>6 ' / .
หมายเหต : เป็นการย้ายมาแทบตำแหน่งเดิมทจะว่างในวันท่ี 1» ตุลาคม ๒๙๖๙ ( เนืองจากเกษียณอายุราชการ)

e f t " "  • * \55ท3 —

๒ บายป็ยะพงษ์ นิติกร อบต.มาบยางพร ๒๘,๐๓๐ นิติกร ทต.แม่ทะ ๒๘,๐๓๐ - กลับภูมิลำเนา ไม่มี ๒๙.๓๐%
ศุภลักษณากร ประเภทวิชาการ อ.ปลวกแดง ประเภทวิชาการ อ.แม่ทะ - ดูแลบิดา มารดา

ระดับชำนาญการ จ.ระยอง ระดับชำนาญการ จ.ลำปาง ( ๘ ต.ค.๒๙๖๙ )

๓ สิบเอกพีรวิชญ์ พีมสาร เจ้าพนักงาบป้องกัน อบต.แม่ป้าก ๑๖,๓๔๐ เจ้าพนักงานป้องกัน ทต.ปงยางศก ๑๖,๓๔๐ - ดูแลครอบครัว ไ ม ่มี ๒๐.๗๗%
และบรรเทาสาธารณภัย อ.วังช้ิน และบรรเทาสาธารณภัย อ.ห้างนัตร - เดินทางไปทำงานสะดวก

ประเภททั่วไป จ.แพร่ ประเภททั่วไป จ.ลำปาง
ระดับปฏิบัติงาบ ระดับปฏิบัติงาน ( ๑ 5.ค.๒๙๖๔ )

หมายเหตุ เป็นไปตามหลักเกณฑ์า ข้อ ๑๙๒(๒) ข้อ ๑๖๔ และข้อ ๑๗๒

นางสมหมาย กุนเกษม ผู้รับรองข้อมูล



2 5
การโอนพนักงานเทศบาลไปเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่บอี่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

ในการประชุม ก.ท.จ.ลำปาง คร้ังท่ี ๘/๒๕๖๔ วันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

ตำแหน่งป ีจจุบ ัน ตำแหน่งที่ฃอโอน (ย ้าย ) เหตุผล อยู่ระหว่างการคำเปิบการ

ที่ ขื่อ - สกุล
ตำแหน่ง เทศบาล เงินเดือน ตำแหน่ง ลังกัด เงินเดือน

การโอน(ย้าย) 
(กำหนดวันโอน)

ทางวินัย/หบี้สิบ/ทุบ 

กั•บทางราชการ

๑ นาย,ชยพล กรุงริรันดร์ นักทรัพยากรบุคคล 
ประเภทวิชาการ 
ระดับปฎินัตการ

ทต.พระบาทวังตวง 
อ.แม่พริก 
จ.ลำปาง

๑๗,๒๙๐ นักทรัพยากรบุคคล 
ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ

อบต.ดงสุวรรณ 
อ.ดอกคำใต้ 

จ.พะเยา

๑๗,๒๙๐ - หาประสบการณ์
- ดูแลครอบครัว

(  ๑ พ .ย .๒๕๖๔ )

ไมม่ ี

หมายเหตุ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๑๕๒(๒) และข้อ ๑๕๙

นางสมหมาย กุนเกษม ผู้รับรองข้อมูล



2 8
การเลือ่นระดบัและแตง่ตัง๋พนกังานเทศบาลใหด้ำรงดำเ(หบง่สงูขึน้ (ประเภทวชิาการ)

ในการประชมุ ก.ท.จ.ลำปาง คร้ังท่ี ๘/๒±๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๒ ทบยายน ๒๔๖๔

ท่ี 4a - ana
ตำแหน่ง/ระดับ/นบเคํอน 

{]จจุบัน/ลังกัด ง/ค ไม่ตื้ากว่า 
9 ๕ ,๐ ๕ ๐  บาท

ตำแหน่ง/ระดับ/นบเดอบหี่ขอ 
เล่ือน คุณๅฌ

ผลการปฏิบัติราชการ 

ไง)ตากว่าระลับติ 

๖ คร้ัง

รaบประเรบห๋ึผ่าบมา 

ถงวับนต่งต๊ังไม่ถูก 

สงโทษสูงกว่าภาคลัฌท

ผ่านการอบรม 

หลักสูตรที่ ก.กลาง 

กำหบค

หลัก๓ณฑิ ที่อผลงาน/
ผลการประเมนผลงาบ จาก ดกก. ๓ คบ 

(to ไน ๓ ไม่ตํ่ากว่ารัอยละ ๖0)
ระยะเวลา 

การตำรงตำแหน่ง
(ป. คร็ ๖ จ, ป. โท ๔ จ)

คุณสมบัติ 
ตำรงตำแหน่ง

สายงานจากเร่ิมดับระดับปภิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ
๑ นายอภๅฒํ นักพัฒนาชุมซน นักพัฒนาชุมซน - ป.โท ๑ ต.ค.๖๑ = ดมาก ไม่มี นักพัฒนาชุมชน ปริญญาโท ๔ จ ๖ ปี ๖ เดีอบ ๗ วัน ร). โครงการพัฒนาคักยภาพคณะกรรมการ

มานะจิต ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ รัฐประศาสบศาสตร- ร) เม.ย. ๖๒ = ติเด่น รุ่นที่ ๒๔ ชุมชนและแกนนำ,ชุมชนเทศบาลเมือง

๒๑,๘๘๐ บาท ๒๒,๑๗๐ บาท มหาบัณฑิต ๑ ต.ค.๖๒ = ติเด่น ะหว่างวับที่ - ดำรงตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ๔ เชลางคนคร

ทม.เขลางค์นคร ทม.เขลางค์นคร - สำเร็จการศึกษาฟ้อ ๑ เม.ย.๖๓ = ดมาก ๔-๒๔ ส.ค.๒๔๖๒ เม่ือวันที่ ๑ ม.ค.๒๔๔๘ - ๓® ธ.ค.๒๔๔๘ ๒. โครงการวัคทำแผนพัฒนาชุมชน

อ.เมีองลำปาง อ.เมืองลำปาง วันที่ ๒๙ ร.ย.๒๔๖๐ ๑ ต.ค. ๖๓ = ดเด่น - ดำรงตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เมองงชลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ

จ.ลำปาง จ.ลำปาง ๑ เม.ย. ๖๔ = ดมาก เม่ือวันที่ ๑ ม.ค.๒๔๔๙ - ๙ ก.ค.๒๔๖๔ พ.ศ.๒๔๖๓

(นับลงวันม่ืนผลงาน)

คะแบบ คกก. คบที่ ๑ = ๙๐.๐๐
คะแนน คกก. คนท่ี ๒ = ๘๔.๔๐
คะแนน คกก. คนที่ ๓ = ๙๐.๐๐

(วับที่ ๓0 กรกฎาคม ๒๔๖๔)
(ภาระค่าใช้จ่าย ๒๖.๒๘%)

หมายเหตุ : ฝ่ายเลขาบุการฯ ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามหลักเกเนท์ฯ ดังบ้ี
- หลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ และข้อ ๒๗ ของประกาศ ก.ท.จ.ลำปาง เร่ิอง หลักเกณฑ์และเงอนไขการบริหารงาบบุคคลของเทศ'บาล แก้Iขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๖๓

บางสมหมาย กุนเก'ษม ฝ่ร้บรอง'ข้อมูล



การเลื่อนระดับและแต่งต้ังพนักงาบเทศบาลให้ดำรงตำแหบ่งสูงข้ึน (ประ๓ ทท่ัวไป)
ใบการประชุม ก.ห.จ.ลำปาง คร้ังท่ี ๘Ad๕t >๔ เม่ือวันท่ี 10๒ กันยายน ๒๕๖๔

2 3

vl ท่ีอ - สกุล
ลำแหบ่ง/ระคับ/เงิบเดิอน 

ปัจจุบัน/สังกัด ง/ด ไม่ดาทว่า 
0๓,๔๗๐ บาท

ลำนหบ่ง/ระคับ/เงิบเคิอบ 
ท่ีขอเที่อบ คุณๅฌ

แลการปฏ ิบ ัต ิราชการ 

ไม ่ตากว ่าระค ับดี 
๖ ครั้ง

รอบประเมบทีผ่านมา 

ลงวับแต่งต้ังไม่ถูก

ลงโทษสูงกว่าภาคทัณฑ์

ผ่านการอบรม 

หลักสูตรที ก.กลาง 

กำหบต

หลักเกณฑ์ ข็เอ ผล งาบ/
ผลการประฌิบผลงาน จาก ดกก. 

๓ คน
(เอ ไบ ๓ ไม่ตากว่าร้อยละ ๖๐)

ระยะเวลา 
การตำรงตำนหนํง 

(ปวช.๖จ/ปวห.•ท)/ปวล. ๔ จ)
ค ุณสมน ัด  

ดำรงตำแหน่ง

ลายงานจากเร่ิมด้นระดับปฏิบัติงาน เป็นระดับชำนาญงาน
๑ น.ส.นภัสวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงาบธุรการ - ปาส. (การตลาด) ๑ ต.ค. ๖๑ = ดีเด่น ไม่มิ เจ้าพนักงานธุรการ ปวส. ๔ ปี ๕ ป็ ๘ เดีอบ ๑๔ วัน ๑. การบริหารงาบสารบรรณ

แก้วผล ระดับปฏิป็ติงาน ระดับขำนาญงาน - สำเร็จการศึกษา ๑ เม.ย.๖เอ = ดีเด่บ รุ่นท่ี ๑๒๙ กองสาซารณสุขและส่ิงแวดล้อม
๑๖,๓๔๐ บาท ๑๖,๕๗๐ บาท วันท่ี ๓๐ มี.ค.๒๔๔๔ ๑ ต.ค.๖๒ = ดีเด่น ระหว่างวันท่ี - ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงาบธุรการ ระดับ๒ ๒. การบริหารจัดการ การเบิกจ่าย

ทม.เขลางค'นคร ทม.เขลางค์นคร ๑ เม.ย.๖๓ = ดีมาก ๑๖ ก.ห.๒๔๖๓ เม่ือวันท่ี ๒ พ.ย .๒๕๕๘ - ๓ร) ธ.ค.๒๕๕๘ เงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
อ.เมืองลำปาง อ.เมืองลำปาง ๑ ต.ค.๖๓ = ดีเด่น กงวันท่ี - ตำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงาบธุรการปฏิบัติงาน

จ.ลำปาง จ.ลำปาง ๑ เม.ย.๖๔ = ดีเด่น ๖ มี.ค.๒๔๖๓ เม่ือวันท่ี ๑ ม.ค.๒๕๕๔ - ๒ร> มิ.ย.๒๕๖๔
(นับถึงวันย่ืนผลงาน)

คะแนน คกก. คนท่ี ๑ = ๙๓.๐๐
คะแนน คกก. คนท่ี ๒ = ๘๘.๐0
คะแบน คกก. คนท่ี ๓ = ๙๘.๐๐

(วันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
(ภาระ คขจ. ๒๖.๒๘ %)

หมายเหตุ : ฝ่ายเลขานุการๆ ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ๆ ดังบ้ี
- หลักเกณฑ์  ๆ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๒๗ ของประกาศ ก.ท.จ.ลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการบริหารงาบบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๕๙

นางสมหมาย กุนเกษม ผู้รับรองข้อมูล



การเลือ่นระดบัและแต่งตั้งพนกังานเทศบาลใหด้ำรงตำแหบง่สงูm i (ประ๓ ททัว่ไป)
ในการประชมุ ก.ห.จ.ลำปาง คร้ังที ่ ๘ /๒๕๖๔ เมือ่วนัที ่ ๒๒ กนัยายน ๒<£๖๔

3 0

vi ร็เอ - สจุล
ตำแหน่ง/วะคับ/พัน!.ดีอน 

ปัจจุบัน/รังกัด ง/ด ไม่ดากว่า 
๑๓,๔๗๐ บาท

ตำแหน่ง/ระทับ/เงบเสิอบ 
ทีขอเส์อน คุณๅฒิ

f ลการงฎ ิน ัต ิราขการ 

ไม ่ตากว ่าระด ับต ิ 

๖ ครั๊ง

รอบประเมินทีผ่าบมา 

ถงวับแต่งต้ังไม่ถูก 

ลงโหบสูงกว่าภาคทัณฑ์

ผ่าบการอบรม 

หลักสูตรที ก.กลาง 

กำหบต

หลักเกณฑ์ ข ิอผลงาน/
ผลการประเมินผลงาบ จาก ดกก. 

๓ คน
(๒ ไน ๓ ไม่ดำกว่าร้อยละ ๖๐)

ระยะเวลา 
การตำรงตำแหน่ง 

(ปวช.๖จ/ปวห.•ท!!AJวศ. ๔  จ)
คุณสมบ้ต 

ตำรงตำแหน่ง

ลายงานจากเร่ืมต้นระดับปฏิบัติงาน เจนระดับขำนาญงาน
๒ นายอานันท์ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ -ปวส. ๑ ต.ค. ๖๑ = ด่เด่น ไม่มี ไม่มี ปวส. ๔ ป ี ๔ ปี ๑ . การปฏิบ้ต งิาบธุรการและ

แก้วคำมา ระดับปฏิบัติงาน ระดับขำบาญงาน (การจัดการท่ัวไป) 9 เ ฌ .ย .๖๒ = ดเด่น งานสารบรรณ ประจำปี ๒๕๖๓
๑๕,๗๒๐ บาท ๑๕,๘๐๐ บาท -  ลำเร่ืจการศิกษา ๑ ต.ค.๖๒ = ตมิาก -  ดำรงตำแทบ่ง เจ้าพนักงาบธุรการปฎิบ้ต ิงาน ๒. การจัดการเลิอกต้ังลมาขิกสภา

ทต.แม่มอก ทต.แม่มอก วันที่ ๓ ด.ค.๒๔๔๗ 0) ฌ.ย.๖๓ = ดเด่น เม่ือวับที่ ๑๒ มี.ย.๒๕๖๐ - ๑๕ มี.ย.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลแม่มอก และ
อ.เถิบ อ.เทิน ๑ ต.ค.๖๓ = ดเด่น (นับทิงวับย๋ึนผลงาน) นายกเทศมนตรตำบลแม่มอก

จ.ลำปาง จ.ลำปาง เม.ย.๖๔ = ด่มาก
คะแนน ศกก. คนที่ ๑ = ๘๓.๘๘
คะแนน คกก. คนที่ ๒ = ๘๑.๗๕
คะแนน คกก. คบท่ี ๓ = ๘๕.๗๕

(วับท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔)
(ภาระ คขจ. ๓๑.๓๒ %)

หมายเหตุ : ฝ่ายเลขานุการๆ ตรวจลอบแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์า ดังบ้ี
- หลักเกณฑ์  ๆ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๒๗ ของประกาศ ก.ท.จ.ลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการบริหารงาบบุคคลของเทศบาล แก้ไขเท่ีมเติมฉบับท่ี ๕๙

นางสมหมาย กุนเกษม ผู้ร้บรองข้อมูล



3 1
๖.๔  พน ักงานเทศบาลขอลาออกจากราชการ

๑. ต้นเรื่อง
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และ เทศบาลเมืองพิชัย รายงานขอความเห็นขอบให้ 

พนักงานเทศบาล ลาออกจากราชการ จำนวน ๓ ราย ทั้งน้ี เทศบาลๆ ได้รายงานให้นายอำเภอทราบแล้ว ดังน้ี

ที่ ซื่อ -  สกุล ตำแหน ่ง สังกัด ขอลาออกต ั้งแต ่
ว ัน ท ี.่.....
เป็นต้นไป

อยู่ระหว่างการ 
ดำเนินการ 
ทางวิน ัย/ 

มืหน้ีสิน/ทุน 
กับทางราขการ

ห ม ายเห ต ุ

๑ นายชัยวัฒน่ นันต๊ะกูล ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล) 
ประเภทบริหารท้องถ่ิน 

ระดับกลาง

ทม.พิชัย 
อ.เมืองลำปาง

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(ย่ืนหนังสือลาออก 
วันท่ี ๓๐ สิงหาคม เอ๕๖๔)

ไม่มี •เหตุรับราขการบาน

๒ นางสุกานดา เอมะสุวรรณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 

(นักบริหารงาบสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม) 

ประเภทอำนวยการท้องถ่ิน 
ระดับกลาง

ทม.เขลางค์นคร 
อ.เมืองลำปาง

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(ย่ืนหนังสือลาออก 
วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)

ไม่มี •เหตุสูงอายุ 
•อายุ ๕๙ ปี ๙ เดือน

(ว/ด/ป/เกิด 
๒0 ธ.ค.๒๕๐๔)

๓ นายณัฐพล ถาวร ลัตวแพทย์ 
ประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส

ทม.เขลางค์นคร 
อ.เมืองลำปาง

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(ยื่นหนังสือลาออก 
วับท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)

-เหตุสูงอายุ 
-อายุ ๕๘ ปี 
(ว/ด/ป/เกิด 
๑๗ มิ.ย.๒๕๐๖)

๒. ระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไชในการ 

ให ้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๒๔“พนักงานเทศบาลผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือขอ 

ลาออกต่อนายกเทศมนตรี ซ่ึงมีสาระสำคัญ ตามแบบ ลก.๑ ท้ายประกาศนี้ เพื่อให้นายกเทศมนตรีเปีนผู้ออกคำสั่ง 
ให้ลาออกจากราชการ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.จ.)

การย่ืนหนังสือขอลาออกจากราชการให้ย่ืนล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกวา๓๐วัน
ในกรณีผู้ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวัน และ 

นายกเทศมนตรีเห็นว่ามีเหตุผลและความจำเป็น จะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลาออกตามวันที่ลาออกก็ได้
หนังสือขอลาออกจากราชการที่ยืนล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่าสามสิบวัน 

โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายกเทศมนตรี หรือท่ีมิได้ระบุวันขอลาออก ให้ถือวันถัดจากวันครบ 
กำหนดสามสิบวันนับแต่วันยื่นเป็นวันขอลาออก...”

๓. ข้อพ ิจารณา
ฝ่ายเลขานุการๆ ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า การขอลาออกจากตำแหน่งของพนักงาน 

เทศบาลรายดังกล่าว เป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
๓.๑ นายชัยวัฒน์ๆ ได้ยื่นหนังสือลาออกเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ และขอ 

ลาออกต ั้งแต ่ว ันท ี่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป ็นการย ื่นหน ังส ือขอลาออกล่วงหน ้าไม ่น ้อยกว ่า ๓๐ วัน 
โดยนายกเทศมนตรีได้ลงนามอนุญาตให้ลาออกได้
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๓.๒ นางสุกานดาๆ ได้ย่ืนหนังสือลาออกเมื่อวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ และขอลาออก 
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นการยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยนายกเทศมนตรี 
ได้ลงนามอนุญาตให้ลาออกได้

๓.๓ นายณัฐพลๆ ได้ยื่นหนังสือลาออกเมื่อวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ และขอลาออก 
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นการยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยนายกเทศมนตรี 
ได้ลงนามอนุญาตให้ลาออกได้

ข้อเลนอ
จึงเสนอท่ีประขุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติท่ีประขุม .... ะ...*.!พ!ใ?.*?.̂ .*...........................



๖.๔ พน ักงานจ ้างตามภารก ิจขอลาออกจากราชการ
3 3

๑. ต้นเรื่อง
เทศบาลตำบลนาแก้ว รายงานขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจ ลาออกจาก 

ราชการ จำนวน ๑ ราย โดยเทศบาลตำบลนาแก้ว รายงานให้อำเภอเกาะคา ทราบแล้ว ดังนี้

ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่ง สังกัด
ขอลาออกตั้งแต่

วันที่.....
เป็นด้นไป

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ทางวินัยหรือ 
มีภาระผูกพับ 
กั'แต้บสังกัด

ย่ืนหนังสือ 
ขอลาออก 

เมื่อวันที.่.....

นายซวน เมืองมา คนงาน 
ประจำรถขยะ

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
ทต.นาแก้ว

๑ ตุลาคม ๒๔๖๔ 
(มืปีญหาด้านสุขภาพ 
ร่างกายไม่เอ้ือต่อการ 

ปฏิบัติหน้าท่ี)

ไม่อยู่ ๔ สิงหาคม ๒๔๖๔

๒. ข้อกฎหมาย
๒.๑ ประกาศ ก.ท.จ.ลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่

๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗
ข้อ ๔๔ ‘ไนสัญญาจ้างพนักงานจ้างผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน 

ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวิน ัย 
การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล ตามประกาศ ก.ท.จ. โดยอนุโลม”

๒.๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๔๔๘

ข้อ ๒๔ “พนักงานเทศบาลผู้Iดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือ
ขอลาออกต่อนายกเทศมนตรี ซึ่งมีสาระสำคัญ ตามแบบ ลก.๑ ท้ายประกาศนี้ เพื่อให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ออกคำสั่ง 
ให้ลาออกจากราชการโดยความเห็นขอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

การย่ืนหนังสือขอลาออกจากราชการให้ย่ืนล่วงหน้าก่อนวัน!ขอลาออกไม่น้อยกวาสามสิบวัน 
ในกรณีผู้ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวันและ 

นายกเทศมนตรีเห็นว่ามีเหตุผลและความจำเป็นจะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลาออกตามวันท่ีฃอลาออกก็ได้
หนังสือขอลาออกจากราขการที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่าสามสิบวัน 

โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายกเทศมนตรี หรือที่มิได้ระบุวันขอลาออก ให้ถือวันกัดจากวันครบ 
กำหนดสามสิบวันนับแต่วันยื่นเป็นวันขอลาออก...”

๓. ข ้อพ ิจารณา
ฝ ่ายเลขาน ุการๆ ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า พน ักงานจ้างรายด ังกล ่าวย ื่นหน ังส ือ 

ขอลาออกน้อยกว่า ๓๐ วัน โดยนายกเทศมนตรีตำบลนาแก้วอนุญาตให้ลาออกได้ และรับรองว่าไม่เป็นผู้มีภาระ 
หนี้สินผูกพันด้านการเงินกับเทศบาลและไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัยหรือทางอาญาแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม ............................................................... .



3 5

รายละเอียดท ี่ขอจ้าง
ขื่อ -  สกุล อายุ

ตัว
ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะ 

ตำแหน่งท่ี ก.ท.กำหนด
ว ุฒ ิการดีกษาหรือ 

ม ปีระสบการณ์(จ)
อัตราค่า 
ตอบแทน

ระยะเวลา 
ท ี่ฃอจ้าง

ภาระค่า 
ใช้จ่าย 

(%)
หมายเหตุ

หต.เสริมซ ้าย
๑ .นายพลวัต

กันทะปง
b b ผู้ช่วย 

นายช่าง 
โยธา

-ปวช./ปวท. หรือคุณจุฒิ 
อย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับ 
เดียวกัน
- ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน 

ท ี่เทียบได้ไม่ดำกว่าน ี้ 

ไนสาขาวิชาหรือทาง 
เทคนิควิศวกรรมสำรวจ 
เทคนิควิศวกรรมโยธา 
เทคนิคการจัดการงาบ 
ก่อสร้าง สำรวจ ก่อสร้าง 
หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท ี่ 

ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
กำหนดว่าไข้เป็น 
คุณสม'น ิต เิฉพาะสาหรับ 
ตาแหบ่งน้ี!ด ้

ปวส.
(สาขาวิชาโยธา)

(ริ)(5), (to o ไม่ก่อนวันที่ 
ก.ท.จ. ม มีติ 
โดยท ำสัญญา 
จ้างได้ไม่เกิน 
๔ปี *ตาม 

หลักเกณฑ์ที่ 
ก.ท.จ. 
กำหนด

๒๒.๓๒ ■ แต่งต้ังให้ดำรง 
ตำแหน่งท่ี 
กำหนดไว้ใบแผน 
อัต'รากำลัง ๓ ปี 
ของเทศบาล

ทต.หลวงใต้
๒. นายธีระพล

คำแก้ว
๓๒ ผู้ช่วย 

นายช่าง 
ไฟฟ้า

-ปวข./ปวท. หรือคุณวุฒิ 
อย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับ 
เดียวกัน
- ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน 

ท่ีเทียบได้!ม่ตำกว่าน้ี 
ในสาขาวิชาหรือทาง 
เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า/
รเลศทรอนิกส์ เทคนิค 
เคร่ืองเย็บและปรับอากาศ 
ไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้า หรือ 
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
กำหนดว่าไข้เป็น 
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับ 
ตาแหบ่งน้ี!ด้

(ไฟฟ้ากำลัง)
๙,๔๐๐ CC ท ๒๔.๑๕ -แต่งต้ังให้ดำรง 

ตำแหน่งท่ี 
กำหนดไว้ในแผน 
อัตรากำลัง ๓ ปี 
ของเทศบาล

ทน.ลำปาง
๓. น.ส.สรารัตน์ 

อินแสง
b๙ ผ ู้ช ่วยเจ ้า 

พนักงาน 
การเงิน 

และบัญชี 
(บุคลากร 
สนบสบุน 
การสอน 

เลขท่ี 
ตำแหน่ง 

๑๓๖๔-๔)

-ปวช./ปวท. หรือคุณวุฒิ 
อย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับ 
เดียวกัน
- ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน 

ท่ีเทียบได้ไม่ตำกว่าน้ี 
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
เลขานุการ บริหารธุรกิจ 
หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืบท่ี 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
กำหนดว่าใช้เป็น 
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับ 
ตาแหบ่งน้ี!ด้

ปวส.
สาขาว ขิาบัญชี

( ร ิ ) (ร ิ ) ,  ๔ (ว(ว tt M จ่ายจาก 
เงิน

อุดหบุน
■ แต่งต้ัง 

ทดแทนคบเดิม 
ท ีล่าออก

ทต.เสริมงาม
๓ . นายรติ

เรือนวงคํ
๔๒ พนักงาน 

ขับรถ 
บรรทุก 

ขยะ

เป็นผ ู้ท ี่ม คีวามร ู้ 

ความสามารถ และทักษะ 
ในงานท ีจ่ะปฏิบัติงานไม่ต่ํา 
กว่า 5 ป ี และทักษะของ 
บุคคลดังกล่าวจะต้อง 
สามารถพิสูจน์ให้เห็บถึง 
ความม ทัีกษะในงานน้ีน  ๆ
โดยม ีหนังสือรับรองการ 
ทำงานจากนายจ้างหรือ 
หน่วยงานข่ีงระบุถึง 
ลักษณะงาบท ี่ได้ปฏิบัติหรือ 
ม ีการทดสอบทักษะเฉพาะ 
บุคคลด้วยการทดลอง 
ปฏิบัติ

ม ีประสบการณ์ 
มาแล้ว ๔ป ี ๒เดือน 
และม ีหนังสือรับรอง 
จาก นายจ้างเดิม* 
โดยได้รับ 

ใบอนุญาตขับรท 
ส่วนบุคคลชนิดท ี๒่ 
ฉบับท ลป. 
๐๐๐๑๘/๖®) เมอ 
๑๘ ก.พ.๒๔๖๑ 
(วับส้ินอายุ ๑๘ 
ก.พ.๒๔๖๗)

๙,๔๐๐ แ  ท ๒๗.๑๔ ■ แต่งต้ังให้ดำรง 
ตำแหน่งท ี่ 

กำหนด 
ไว้ใ,นแผน 
อัตรากำลัง ๓ ป ี 

ของเทศบาล 
* หจก.ข.สนาม 
บุญเรือง ก่อสร้าง 
๑๔๖/๑ หมู่ ๖ 
ต.ทุ่งงาม 
อ.เสริมงาม 
จ.ลำ,ปาง
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รายละเอียดการโอน(ย้าย) พนักงานครูเทศบาล 

เลนอ ก.ท.จ.ลำปาง ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ วันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔
‘ะฟ ซ่ือ-สกุล ตำแหน่งปัจจุบัน ตำแหน่ง,ท่ีขอ'โอน ไม่เปีนผู้อยู่ระหว่าง กำหนดวัน
ท

ตำแหน่ง สังกัด
(ตำแหน่งเลขที่)

ตำแหน่ง สังกัด เหตุผลในการโอน ดำเนินการทางวินัย โอน (ย้าย)

นางเนตรนภา
แสนใจหล้า

ครู
อันดับ คศ.๓ 

อัตรา
๓๐,๒๘0 บาท

โรงเรียนเทศบาล ๗ 
(คิรีนาวินวิทยา) 

สังกัด สำนักการศึกษา 
ทน.ลำปาง

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
<£๒-๒-๐๘-๖(ราว๐-๒๐๒

ค รู
อันดับ คศ.๓ 

อัตรา
๓๐,๒๘๐ บาท

โรงเรียนเทศบาล ๑ 
(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 
สังกัด กองการศึกษา 

ทต.บ้านกลาง 
อ.สันปาตอง จ.เขียงใหม่ 
<£๒-๒-๐๘-๖๔๐๐-๖๖๖

กลับภูมิลำเนา 
เพื่อดูแลบิดามารดา

-ไม่อยู่ ๔ ตุลาคม 
๒(£๖๔ 

เป็นต้นไป



4 0รายละเอียดการย้ายพนักงานครูเทศบาล 
เสนอ ก.ท.จ.ลำปาง ในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๖๔ วันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

ท ี่ ซ่ือ-สกุล ตำแหน่งปัจจุบัน ตำแหน่งท่ีขอรับโอน เหตุผล 
ในการย้าย หลักเกณฑ์ตำแหน่ง เงินเดือน สังกัด

(ตำแหน่งเลขท่ี)
ตำแหน่ง เงินเดือน สังกัด

นายประเสริฐ ผอ. อันดับ คศ.๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ ผอ. อันดับ คศ.๔ โรงเรียนเทศบาล ๕ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ ข้อ ๑๓๙(๑)
ต้นโนเชียง สถานศึกษา อัตรา (บุญทวงค์อนุกูล) สถานศึกษา อัตรา (บ้านศรีบุญเรือง) ในการปฏิบัติงาน ขอ ๑๕๐

๕๓,๗๑๐ สังกัด สำนักการศึกษา ๕๓,๗๑๐ สังกัด สำนักการศึกษา ด้านการบริหารและ
บาท ทน.ลำปาง บาท ทน.ลำปาง การจัดการศึกษา

(๑ เม.ย.๖๔) อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง (๑ เม.ย.๖๔) อ.มืองลำปาง จ.ลำปาง ในโรงเรียนที่มืความ
๕๒-๒-๐๘-๕๕๐๐-๐๕๐ ๕๒-๒-๐๘-๕๕๐๐-๑๒๘ แตกต่างทางกายภาพ


