
การโอน (ยาย) พนักงานเทศบาล
ในการประชุม ก.ท.จ.ลำปาง ครั้งที่ ๒/ ๒๔๖๔ วันที่ ๒๓ คุมภาพันธ์ ๒๔๖๔

ที่ ท่ีปี - สกุล
ตำแหนง่ปจีจุบนั ตำแหน่งท่ีฃอโอน (ยา้ย) เหตผุล

การโอน(ยา้ย) 
(กำหนดวันโอน)

อ̂ ร:(หรางการดำเป็นการ 
ทางวินัย/หน้ีสิน/ทุน 

กับทางราขการ

ภาระ 
ค่าใซจ่ัายตำแหนง่ เทศบาล เงินเดอืน ตำแหนง่ เทศบาล เงินเดอืน

๑ นายทวี(วักด๋ึ สวนอ้อย ผู้อำนวยการก่&งช่าง ทต่.ป่าตันนาครัว ๔๒,๘๙๐ ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ศาลา ๔๒,๘๙๐ - หาประสบการณ์ ไม่มี ๓๐.๔๖96
(นักบริหารง่านช่าง) อ.แม่ทะ (นักบริหารงานข่าง) อ.เกาะคา

ประเภทอำนวยการทอ้งถิน่ จ.ลำปาง ประเภทอำนวยการท้องถ่ิน จ.ลำปาง
ระดับตน ระดับด้น { ๑ ม.ีค. ๒๔๖๕)

๒ นายสุนทร บิญโยคำ นกัวิซาการคอมพวิเตอร์ ทน.ลำปาง ๓๒,๔๔๐ นักวิซาการคอมพวิเตอร์ ทม.แม่ฮ่องสอน ๓๔,๒๒๐ - หาประสบการณ์ ไม่มี -
ประเภทวิซาการ อ.เมอืงลำปาง ประเภทวิฃาการ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน '
ระดับปฏิบัติการ จ.ลำปาง ระดับปฏิบัติการ ; จ.แม่ฮ่องสอน ( ๒ พ.ค. ๒๔๖’๕')

๓ น.ส.คบึงสุข คันธซมภู นิติกร ทต.หลวงใต้ ©^,^2)0 นิติกร ทน.ลำปาง 6)(ฬ๋ึ,(3̂ 2)0 - ดแูลบดิามารดา ไม่มี ๒๔.๘๔96
ประเภทวิซาการ อ.งาว ประเภทวิซาการ อ.เมอืงลำปาง - หาประสบการณ์
ระดับปฏิบัติการ จ.ลำปาง ระดับปฏิบัติการ จ.ลำปาง ( ๔ เม.ย. ๒๕๖๕)

(รี̂ นางณขิารัศมื นกัวิซาการจัดเกบ็รายได้ ทน.ลำปาง ๓๕,๗๗๐ นกัวิขาการจัดเกบ็รายได้ ทต.ศาลา ๓๔,๗๗๐ -ดแูลครอบครวั ไม่มี ๒๙.๐๒'96 •1
อนันต์ธีระบวร ประเภทวิซาการ อ.เมอืงลำปาง ประเภทวิซาการ อ.เกาะคา

ระดับชำนาญการ จ.ลำปาง ระดับชำนาญการ .จ.ลำปาง 1 ( ๔ เม.ย. ๒๕๖๕)
๕ นางปวีณา ขานหยู่ นถัวิซาการจัดเกบ็รายได้ ทต,บ้านสา ๒๖,๙๘๐ นักวิซาการจัดเก็บรายได้ ทต.แม่ทะ ๒๒,๙๘๐ - หาปร่ะสบการณ์ ไม่มี •๒๔,๒๓'96

. ประเภทวิซาการ อ.แจ้ห่ม ประเภทวิซาการ 1 อุ.แม่ทะ
ระดับปฏิบัติการ จ.ลำปาง ระดับปฏิบัติการ จ.ลำปาง ( ๑ ม.ีค. ๒๔๖๕)

๖ น.ส.ทัศพร เครือโอ, เจัาพนักงานธุรการ ทต.แม่พริก ๒๒1๔๙๐ เจ้าพนักงานธุรการ ทต.เกินบุรี ๒๒,๔๙๐ - หาประสบการณ์ ไม่มี ๒๔.๓๓96
ประเภทท่ัวไป อุ.แม่พริก ประเภทท่ัวไป อ.เกิน

ระดับชำนาญงาน จ.ลำปาง 'ระดับชำนาญงาน จ.ลำปาง (๑ มี!ค. ๒๕๖๕)
๗ ว่าท่ีร้อยตรื กัง.ปนาท เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา ทต.แมเ่มาะ ๒๔,๖๖๐ เจ้าพนักงาน่ป้องกับและบรรเทา ทต.พบพระ ๒๔,๖๖๐ - ดูแลครอบครัว ไม่มี -

ศรีคำ สาธารณภัย อ.แมเ่มาะ สาธารณภัย อ.พบพระ - หาประสบการณ์
ประเภทท่ัวไป - จ.ลำปาง ประเภทท่ัวไป จ.ตาก -

ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงาน ( ๔ เม.ย. ๒๕๖๔) '
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ตำแหนง่ปจีจุบนั ตำแหนง่ท่ีขอโอน (ขา้ย) เหตผุล อยู่ระหว่างการดำเนินการ ภาระ
ท ี่ ข่ือ - สกุล ตำแหนง่ เทศบาล เงินเดอืน ตำแหนง่ เทศบาล เงินเดอืน การโอน(ยา้ย) 

(กำหนดวันโอน)
ทางวินัย/หน้ีสิบ/ทุน 

กบทางราซ่การ
ค่าไข้จ่าย

๘ นางสุมาลี บุตรศรี นกทรัพยากรบุคคล 
ประเภทวิซาการ 
ระดับชำนาญการ

ทต่.เวียงตาล 
อ.ห้างฉัตร 
จ.ลำปาง

๓๑,๓๔๐ นักจัดการงานท่ีวไป 
ประเภทวีซาการ 
ระดับชำนาญการ

ทต.ลำปางหลวง 
อ.เกาะคา 
จ.ลำปาง

๓๑,๓๔๐ - หาประสบการณ์ 
(๑  ม.ีค.๒๕๖๕) 

หมายเหตุ ๑ .ได้รับคะ 
คิดเป็น (๙๑.๓๓'96)

๒. มีคุณรุฒิการคิกษา
- คิลปค่าสฅรบัณฑิต
- ตรงตามคุณ?เมบดีเฉุ!

ไม่มี,

แนนประเมินในระดับ ดีแล

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ไกะสำหรบตำแหน่ง นักจัดก

๒๙.๕๕96 

ะดีมาก

ไรงานท่ัวไป
๙ นาง'ซญาดา

ไขยเมืองข่ืน
นกัวิซาการเงินและบัญชี 

ประเภทวิขาการ 
ระดับชำนาญการ

ทต.ป่าดันนาครัว 
อ.แม่ทะ 
จ.ลำปาง

๓๒,๔๕๐ นักวิฃาการตรวจสอบภายใน 
ประเภทวิซาการ 
ระดับชำนาญการ

ทต.น้ําโจั 
อ.แม่ทะ 
จ.ลำปาง

๓๒,๔๕0 - หาประสบการณ์ 
(๑ ม.ีค.๒๕๖๕) 

หมายเหตุ ๑ .ได้รับคะแ 
คิดเป็น (๗๘'96)

๒. มีคุณๅฒิก' 
- ฃริการธุร 

- -ตรงตาม? 
นักวิซาการตรวจสอบภา?

ไม่มื

นนประเมินในระดับ ดีและดี) 

รคิกษา
กิจบัณฑิต(ก่ารบัญชี)
ณสมบัติเอพาะสำหรับตำเ 
เใน1

๒๔.๘๔% 

เกก

หน่ง

หมายเหๆ เป็นไปตามหลักเกญฑ'ๆ  ข้อ ๑๕๒(๒) และขอ้ ๑๕๙

นางสมห่มาย กนเกษม ผู้รับรอง่ฃ้อมูล



การรับโอนข้าราซการประเภทอ่ืนและพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน มาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล
ในการประชุม ก.ท.จ.ลำปาง คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๕ วันท่ี ๒๓ กมภมพัน5 ๒*๖*'

ท่ี ท่ี,อ - สกุล
ตำแหน่งปีจจุบัน ตำแหน่งท่ีขอโอน (ยา้ย) เหตุผล

การโอน(ย้าย) 
(กำหนดวันโอน)

อยู่ระหว่างการดำ!,จบการ 
ทางวินัย/หน้ีสิน/ทุบ 

โเบทางราชการ

ภาระ 
ค่าใช้จ่ายตำแหน่ง สังกัด เงินเดือน ตำแหน่ง สังกัด เงินเดือน

๑ นางคุทธิบี สู่ประเสริฐ นิติกร อบต.โป่งน้ําร้อน นิติกร ทน.สำปาง - ดูแลครอบครัว ไม่มี ๒๔.๘๔%,
ประเภทวิชากฺาร อ.ฝาง ประเภทวิชาการ อ.เมืองลำปาง - 1ติดตามคู่สมรส
ระดับปฏิบัติการ จ.เชียงใหม่ ระดับปฏิบัติการ จ.ลำปาง

( ๕ เม.ย. ๒*๖๕)
๒ นางเบญจ่มาภรณ์ , นักสันทบาการ อบต.ปลวกแดง ๑๘1๒๐๐ นักสันทนาการ ทน.สำปาง ๑๘1๒๐๐ - กลับภูมิลำเนา ไม่มื ๖๔.๘๔'96

ป้ญญายงค' ประเภทวิชาการ อ.ปลวกแดง ประเภทวิชาการ อ.เมืองลำปาง เพ่ือดูแลมารดา
ระดับปฏินัติการ จ.ระยอง ระดับปฏิบัติการ จ.ลำปาง - หาประสบการณ์

(๔ เม.ย.๒*๖๕)
๓ น.ส.บีรัญญา คาปีนบุตร นักทรัพยากรบุคคล อบต.,บ่อแฮ้ว ๒๖,๔๖๐ นักทรัพยากร่บุคคล ทน.ลำปาง ๒๖1๔๖๐ - หาประสบการณ์ ไม่มื ๒๔.๘๔%

ประเภทวิชาการ อ.เมืองลำปาง ประเภทวิชาการ อ.เมืองลำปาง
ระดับชำนาญการ จ.ลำปางฺ ระดับชำนาญการ จ.ลำปาง ( ๙ เม.ย.๒๕๖๕)

๔-, น.ส.ณีชทิพมณี ปีนแก้ว นักจัดการงานท่ัวไป สำนักงานประกันสังคม นักทรัพยากรบุคคล ทน.ลำปาง 1 - ภลับภูมิสำเนา ไม่มื ๒๔.๘๔96
ประเภทวิชาการ จ.กำแพงเพชร ประเภทวิชาการ อ.เมืองลำปาง -ดแูลบดิามารดา
ระดับปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ จ.สำปาง - ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และค่าเซาท่ีพัก

(๔ เม.ย.๒๕๖๕)
หม่ายเหต ุ ๑. ได้รัชคะแนนปร่ะเมินในระดับดี และ
ดีมาก (คิดเป็น ๙๔“/อ)

๒. มีคุณวุฒิการดิกบา บริหารธุรกิจฃัณทิต
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
นักทรัพยากรบุคคล่

๕ นางวริศรา กุญชร นักจัดการงานท่ัวไป อบต.วิเซตนคร ๒๕1๔๗๐ นักจัดการงานท่ัวไป ทม.เขลางค'นคร ๒๔1๔๗๐ - ดูแลครอบครัว ไม่มี ๒๗. ๙๔'96
- ประเภทวิชาการ อ.แจ้ห่ม - ประเภทวิชาการ อ.เมืองลำปาง ‘ • - หาประสบการณ์,

ระดับชำนาญการ จ.ลำปาง ระดับชำนาญการ จ.ลำปาง (๑๙ เม.ย.๒๕๖๕)



ตำแหน่งปัจจุบัน ตำแหน่งทีขอโอน (ยา้ย) เหตุผล อยู่ระหวางการดำเบินการ ภาระ
ท ี ทีอ - สๆล ต่ําแหบง่ สังกัด เงินเดือน ตำแหน่ง สังกัด เงินเดือน การโอน(ย้าย) 

(กำหนดวันโอน)
ทางวินัย/หน้ีสิน/ทุน 

กบทางราชการ
ค่าใช้จ่าย

๖ น.ส.กัญญาณ'ฐ
หวานฉ่ํา

นกัวิชาการสิกษา 
ประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ

อบต.อ้อมเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี

๒๓,๕๕0 นักวิชาการวัฒนธรรม 
ประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ

ทต.แม่'ปุ 
อ.แม่พริก 
จ.ลำปาง

๒๓,๕๕๐ - หาประสบการณ์

(๑ มี.ค.๒๕๖๕)

หมายเหต ๑. ได้รับ! 
(ติดเป็น ๑๐๐'96)

๒. มีศุพฺวุฅ็
- ครุคาส
- ครุคาส 

ตรงตามคุณสมบัติเฉพา

ไม่มื

าะแนนประเมินในระดับ! 

3ก'ารสิกษา
ตร์บัณทิต{การดีกษาปฐมวั 
ตร์มหาบัณทิต(บริหารการ 
ะสำหรับตำแหน่ง นักวิขากา'

๓๓:๓๖'96

มาก

!เ)
^กษา) 
วัฒนธรรม

๗ นายธนวรรธน์
อินสุวรรณ

เจ้าพนกงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ประเภทท่ัวไป 

ระดับปฏิบัติงาน
เ

สำนักงานคณะกรรมการ 
ปัองกันและปราบปราม- 

ยาเสพติด 
กระทรวงยุติธรรม

๑๔,๓๕๐ .เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ประเภทท่ัวไป 

ระดับปฏิบัติ■ งาน

ทน.สำปาง 
อ.เมืองสำปาง 

จ.ลำปาง

๑๔,611๑0 - กลับภูมิลำเนา
- ดูแลบิดามารดา 
(๔ เม.ย.๒๔๖๔)

หมายเหต ุ๑. ได้รับ! 
และดี (ติดเป็น ๙๓.ะ 

๒. มิศุณวุต็ 
(ระบบสารสนเทศทาง 
ตรงตามคุณสมบัติเฉพา 
รายได้

ไม่มื

าะแนนประเมินในระดับ!
ก๓0̂ )
เการศึกษา บริหารธุรกิจบัเ! 
คอมพิวเตอร์)
ะสำหรับตำแหน่ง เจ้าพนักงา

๒๔.๘๔%

มาก

ป่ฟ้ต

นจัดเก็บ-

๘ น.ส.สิริยากร ปัญญาสอน เจ้าพนักงาบธุรการ 
ประเภทท่ัวไป 

ระดับปฏิบัติงาน

กรมปศุสัตว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(5)๔, ถาถา 0 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ประเภทท่ัวไป 

ระดับปฏิบัติงาน

ทน.ลำปาง 
อ.เมืองลำปาง 

'จ.ลำปาง

๑๔,6)1๑0 - กลับภูมิลำเนา
- ดูแลบิดามารดา 
(๒ พ.ค.๒๔๖๔)

หมายเหต ๑. ได้รับ? 
(ติดเป็น ๑๐๐96)

๒. มีคุณ่วุฒิ 
ตรงตามคุณสมบัติเฉพา 
บัญชี

ไม่มื

ะแนนประเมินในระดับ!

การศึกษา บริหารธุรกิจ(กา1 
แสำหรับ่ตำแหน่ง เจ้าพนักงา

๒๔. ๘๔'96

มาก

บัญชี)
นการเงิน-'
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ตำแหน่งป้จจุ่บัน ตำแหน่งทีฃอโอน (ยาย) เหตุผล อยู่ระหวางการดำเนินการ ภาระ

ที ท่ีอ - ศคุล ตำแหน่ง สังกัด เงินเดอีน ตำแหน่ง สังกัด เงนเดือน การโอน(ย้าย) 
(กำหนดวันโอน)

ทางวินัย/หน้ีสิน/ทุน 
กบทางราชการ

ค่าใช้จ้าย

๙ น.ส.สวนีย์ มุงเมือง เจ้าพนักงานสรรพากร 
ประเภทท่ัวไป 

ระดับปฏิบัติงาน

สำนักงาบสรรพากรพ้ืนท่ี 
กรุงเทพมหานคร ๖ 

กรมสรรพากร

6)6?,1อ(ง0 เจ้าพนักงานพัสดุ - 
ประเภทท่ัวไป 

ระดับปฏิบัติงาน

ทต.ทุ่งผ้ึง 
อ.แจ้ห่ม 
จ.ลำปาง

๑๔1๐๓๐ - กลับภูมิลำเนา
- ดูแลครอบครัว

(๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕) 
หมายเหต ุ ๑. ไดรัง1( 
ดีมาก (คิดเป็น ๙ฟ0/ 

๒. มิคุณๅต่ 
ตรงตามคุณสิมนัติเฉพ

ไม่มื

าะแนนประเมินในระดับดิ 
6)
ป้กๆ รสืกอา บัวส.(การบัญชี 
าะลำหรับตำแหน่ง เจ้าพนัก

๒๘.๘๐'96

และ 

งานพัสดุ

๑๐ น.ส.โสภิดา เรือนใจ เจ้าพนักงานท่ีดิน 
ประเภทท่ัวไป 

ระดับปฏิบัติงาน

สำนักงานท่ีดิน จ.พะเยา 
ส่าขาดอกคำใต้ 

จ.พะเยา 
กรมท่ีดิน

๑๔,๓0๐ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ประเภทท่ัวไป 

ระดับปฏิบัติงาน

ทด,เสริมงาม 
อ.เสริมงาม 
จ,ลำปาง

๑๔,๐๓๐ - ก่ลับภูมิลำเนา
- หาประสบการณ์

(๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕) 
หมายเหต ุ ๑. ได้รัง1? 
ดมีาก(คดิเปน็ ๙๖.!;

๒. มิคุ,พรุตํ 
ตรงตามคุณสมบัติเฉพ 
การเงินและบัญชี

ไม่มื

าะแนนประเมินในระดับดํ 
8:096)
ไการศึกษา ปวส.(การบัญชี 
าะลำหรับตำแหน่ง เจ้าพนั

๓๐.๔๙96

'และ 

กงาน-

6)6) น.ส.นงลักษณ์ เทพคํอง นักทรัพยากรบุคคล 
ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัตการ

อบต.ห้วยสะแก 
อ.เมืองเพชรบูรณ ์

จ.เพชรบูรณ์

(ง่ึ1เปี0 0 นักทรัพยากรบุคคล 
ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ

ทต.เสริมงาม 
อ.เสริมงาม 
จ.ลำปาง

๑๘,๒๐๐ - กลับภูมิลำเนา
- ดูแลบิดามารดา

(๕ เม,ย.๒๕๖๔)

ไม่มิ ๓๐,๔๓96



ตำแหน่งปึจจุบัน ตำแหน่งทีฃอ่โอน (ยา้ย) •1: เหตุผล อยู่ระหว่างการดำเนินการ ภาระ
ท ี ช่ือฺ - สคุล ตำแหน่ง สังกัด เงินเดือ่น ตำแหน่ง สังกัด เงินเดือน การโอน(ย้าย) 

(กำหนดวันโอน)
ทางวิปัย/หน้ีสิน/ทุบ 

กบทางราขการ
ค่าไข้จ่าย

๑๒ น.ส.อนัญญา ข้นคา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ประเภทท่ัวไป 

ระดับปฏิบัติงาน

สำนักงานเลขานุการกรม 
กรม'ทรัพยากร'น้ํา 

กระทรวงทรัพยากรธรรมขาติ 
และสิงแวดล้อม

๑๔1๒๖๐ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ประเภทท่ัวไป 

ระดับปฏิบัติงาน

ทต.สบปราบ 
อ.สบปราบ 
จ.ลำปาง

๑๔,๐๓๐ - กลับภูมิลำเนา 

(๔ เม.ย.๒๔๖๔)

ไม่มี ๒๗.๐๔'96

© {ก นางอภิญญา อกผาย นักวิชาการติก'ษๅ 
ประ๓ ทวิซาการ 
ระดับซานาญการ

อบต.บุญนาคพัฒนา 
อ.เมืองลำปาง 

จ.ลำปาง

๓๔,๖๘๐ นักวิชาการติกษา 
ประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ

ห่ม.เซลางค์นคร 
อ.เมืองลำปาง 

จ.ลำปาง

๓๔, ๖๘๐ - หาประสบการณ์
- ดูแลบิดามารดา

■(̂ ‘

(๑ ม.ีค.๒๔๖๔)

ไม่มี ๒๗.๙๘

๑๔ สบิเอกพรี!่ซญพ์มิสาร เจ้าพนักงานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

ประเภทท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติงาบ

อบต.แม่ปัาก 
อ.วังช้ิน 
จ.แพร่

๑๖๙๖๐ เจาพนักงานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

ประเภทท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติงาน

ทต.ปงยางคก 
อ.ห้างฉัตร 
จ.ลำปาง

๑๖,๙๖๐ - ดูแลครอบครัว
- หาประลบการณ์

(๑๑ เม.ย.๒๔๖๔)

ไม่มื ๒๓.๖๗|๒

©๔ น.ส.อัญชี
ฤทัยประเสริฐสูง

นักทรัพยากรบุคคล 
ประเภทวิซาการ 
ระดับปฏิบัติการ

อบต.วังแก้ว 
อ.'วังเห่นือ 
จ.ลำปาง

6)๔1(^00 นุบ้ทั^)จกรทคุค?โ' 
ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ

ทต.วังเหนือ 
อฺ.วังเหนือ 
จ.ลำปาง

©๔16^00 - ดูแลครอบครัว
- บุ;ฝระสบการณ์

(๑๘ เม.ย. ๒๔๖๔) 
หมายเหต ุ ๑. ได้'รับ 
ดีมาก (คิดเป็น ๘๔' 

๒. มิคุณวุตํ 
ตรงตามคุณสมบัติเฉพ 
นักทรัพยากรบุคคล

ไม่มี

าะแนนประเมินในระดับดี
ว)
3การติก'ษา บริหารธุรกิจบัล 
าะสำหรับตำแหน่ง

๓๒.๖๖96

และ

ป้ฑิต

หมายเหตุ '  เป็นไปตามหลักเ•กณท์  ๆ ข้อ ๑๔๒(๒) ข้อ 6)๖๙,และ'ข้อ ๑๗๒ - - - * เ’ *

นางสมหมาย กุนเก่ษม ผู้รับรองข้อมูล



๒

* *ะ

*

*

การโอนพนักงานเทศบาลไปเป็นพนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืน
ในการประชุม ก.ท.จ.ลำปาง คร้ังท่ี ๒/ ๒๕๖๕ วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

68

ตำแหน่งป็จจุบัน ตำแหน่ง'ท่ีขอ'โอน (ย้าย) เหตุผล อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ท ี่ ซ่ือ - สกุล ตำแหน่ง เทศบาล เงินเดือน ตำแหน่ง สังกัด เงินเดือน การโอน(ย้าย) 
(กำหนดวับโอน)

ทางวินัย/หน้ีสิน/ทุน 

กบทางราชการ

๑ นางเรืองรวี คงสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต.เถินบุรี ๓ ๒ ,๔ ๕ ๐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.แม่วะ ๓ ๒ ,๔ ๕ ๐ - หาประสบการณ์ ไม่มี
ประเภทวิซาการ อ.เกิน ประเภทวิชาการ อ.เกิน
ระดับปฏิบัติการ จ.ลำปาง ระดับปฏิบัติการ จ.ลำปาง ( ๑  ม.ค.๒ ๕ ๖ ๕ )

๒ นางอัลยารัตน์ กันทะมา นักทรัพยากรบุคคล ทต.หลวงเหนือ ๒ ๔ ,๘ ๗ ๐ นักทรัพยากรบุคคล อบต.บ้านร้อง ๒ ๔ ,๘ ๗ ๐ - หาประสบการณ์ ไม่มี
ประเภทวิชาการ อ.งาว ประเภทวิชาการ อ.งาว
ระดับปฏิบัติการ จ.ลำปาง ระดับปฏิบัติการ จ.ลำปาง ( ๑  มี.ค.๒ ๕ ๖ ๕ )

๓ น.ส.พัฒน์นรี อุดทาคำ เจ้าพนักงานธุรการ ทต.ท่าผา ( 5 ) 0 ) 0 เจ้าพนักงานธุรการ อบต.ใหม่พัฒนา (5)6^,(̂ - หาประสบการณ์ ไม่มี
ประเภทท่ัวไป อ.เกาะคา ประเภทท่ัวไป อ.เกาะคา

ระดับชำนาญงาน จ.ลำปาง ระดับชำนาญงาน จ.ลำปาง ( ๗ มี.ค.๒ ๕ ๖ ๕ )

(รี1 น.ส.สุพรรณิพา วันวิเศษ เจ้าพนักงานทะเบียน ทต.เสรีมงาม ๒ ๒ ,๐ ๔ ๐ เจ้าพนักงานท^ชุย^-^ อบต.โป่งแยง ๒ ๒ ,๐ ๔ ๐ - ติดตามคู่สมรส ไม่มิ
ประเภทท่ัวไป อ.เสรีมงาม ปร^เภทท่ั^ป- X อ.แม่รีม - หาประสบการณ์

ระดับชำนาญงาน จ.ลำปาง ระดับชำนาญงาน
ป 'ี0 'จ า ะ ภ ป า า ะ ) ( น ๔-/

)  จ.เชียงใหม่ ( ๑ ๖  มี.ค.๒ ๕ ๖ ๕ )

"7

หมายเหก ุ เปน็ไปตามหลกัเกณฑฯ์ ขอ้ .๑๕๒(๒) และข้อ ๑๕๙

' * นางสมหมาย กุนเกษม ' - ผู้รับรองข้อมูล



83
,๖ .© ๒ )การจางพนกังานจา้งตามภารกจิ

^  ๑7 ดบเรอืง ^
เทศบาลในพืน้ทีจ่งัหวตัลำปาง รายงานขอความเหน็ชอบการจา้งพนกังานจา้งดามภารกจิ 

เสนอต,อ ก .ท .จ .ล ำป างร ว ม ๒ แห'ง๒ ๑อตัราดงัน ี ้ (เอกสารแนบทา้ย)
^ โ' ๒. ขอ้กฎหมาย ^

๒ ^ ประกาศ ก.ท.จ.ลำปาง เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัพนกังานจา้ง ลงวันท่ี 
๙  กรกฎาคม ่ ๒๕๔๗ และ (ฉบบัท่ี ๓) ลงวันท่ี ๑๕ สงิหาคม ๒๕๕๗

ช้อ^๖ (๑) “การกำหนดลกัษณะงานและคณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตาแหนุง่พนกังาน 
จา้ง ตามภารกจิ ใหใ้ชล้กัษณะงานคณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่ของพนกังานเทศบาลโดยอนโุลมววน้แต'่} 
พนกังานจา้งทฺ ีเ่ปน็งานทีต่อ้งใชท้กัษะเฉพาะของบคุคลซึง่มไิตผ้า่นการเรยีนการสอนในถาบนัการศกึษาใด 
เปน็การเฉพาะ ผูน้ ัน้จะตอ้งเปน็ผูท้ ีม่คีวามรู ้ความสามารถและทกัษะในงานทีจ่ะปฏบิตัไิมต่ากวา่๕ ปี โดยม ี
หนังสือรบัรองการทา้งานจากนายจา้งหรอืหนว่ยงานซึง่ระบถุงึลกัษณะงานทีไ่ตป้ฏบิตั.ิ..”

ข้อ ๙ “การจ้างพนักงานจ้าง จะต้องไต้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลกอน 
จึงทำลัญญาจ้างได้โดยพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษให้ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละส่ีปี...”

ข้อ^๒๐ “ ...ใหเ้ทศบาลประกาศบณัฃรีายซือ่ผูผ้า่นการเลอืกสรร โดยกำหนดใหน้ญัเม ี
อายตาฺมทีเ่หน็สมควร แต่ทังนตีอ้งไมเ่กนิกวา่ ■ ๑ ปี

ในกรณทีีม่ ผี ูผ้ า่นการเลอืกสรรมากกวา่จำนวนอตัราวา่ง และภายห ลงัม ี
อตัราวา่งในงานลกัษณ ะเดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั  ซ ึง่เทศบาลพจิารณ าแลว้เหน็วา่สามารถใชบ้คุคลท ีม่  ี
สมรรถนะในเรือ่งเดยีวกนัไต ้นายกเทศมนตร ีโดยความเหน็ขอบของคณะกรรมการพนกังานเทศบาล กอ็าจ 
พจิารณาจดัจา้งผูผ้า่นการเลอืกสรรจากบญัขรีายชีอ่ผูผ้า่นการเลอืกสรรทีย่งัไมห่มดอายไุต”้,

๒ ^ หนงัสอืสำนกังาน ก.ท. ท่ี มท'.๐๘๐๙.๕/ว ๒๖ ลงวันที ่๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แจง้มต ิ
อ.ก.ห.โครงสรา้ง ในการประชมุครัง้ที ่ ๗/ ๒๕๕๔ เมือ่วนัที ่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มมีตกิรณการจา้งพนกังาน 
จา้งตามภารกจิ ประเภทผูม้ทีกัษะ ตำแหนง่พนกังานขบรถยนตแ์ละพนกังานขบัรถขยะ ว่าต้องมิหนงัสือรับรอง 
การทำงานว่าเป็นผ้มีความรู้คว'ฆส๚งารถและฟักใ!ะในการขับรถยนต์ไม่ต่ํากว่า ๕ปี จากนายจ้าง หรอืหนว่ยงานเดมิ ตามขอ้ 
๖) (๑) ของประกาศมาตรฐานที,่วไปเกีย่วกบัพนกังานจา้ง ก ารรบัรองการทา้งาน จะตอ้งเปน็กรณรีบัรองการ 
ปฏบิตังิานทีถ่กตอ้งตามกฎหมาย กลา่2 คือ ผูข้บัรถยนตจ์ะตอ้งมใิบอนญุาตขบัรถยนตต์ามประเภท่แสะซนดิท่ี ่
กฎหมายกำหนดใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายและไดป้ฏบิตังิานในการขบัรถยนตด์งักลา่วจรงิ จงึจะถอืวา่เปน็ผูม้  ี
ความรู ้ความสามารถและทกัษะในการขบัรถยนตต์ามประกาศดงักลา่ว 

^ : ' ๓. ขอ้พจิารณ า
ผา่ยเลขาน กุารฯ ตรวจสอบแลว้ การขอจ้างพนักงานจ้าง จำนวน ๒๑ ราย เปน็ผู้มีคุณสมบติั 

ครบถ้วนตามท่ีหลักเกณฑกำหนด จ ำน วน ๑๘ ราย (สำหรับรายบายศรีมา เตซะส่ีบ) ตำแหน่งพนักงาบขับเคร่ืองจักรกล 
ขนาดหนัก รถบรรทกุขยะ(อดั)ไมม่ใีบอนญุาตขบัรถทกุปฺระเภทชุนดิที ่ ๔;และอีก ๓ ราย เปน็ผูท้ีม่คีณุสมบตัไิมค่รบ 
เนือ่งจากมปีระสบการณก์ารทำงานไมค่รบ ๕ ปี และไตร้บัใบอนญุาตหลงัจากออกหนงัสอืรบัรอง -

จงึเสนอทีป่ระชมุเพ ีอ่โปรดพิ̂ ารณา ^ ,,) ''- ^V
มตทิีป่ระชมุ โ).':^.V .ส .ิา.^ำ?..ะ ^ น !?โ.. ........ใ:' ำ ..-?า?โ ำ.น โั  . . ำ  .ำ ม  ่ม่น ำม .่มม่ ่I . ..... . .. .. . .. .

' น.  เ ^ ^ ? โ ไ "  ^ พV'/ช-^''-๙บเน(อา/!*V)?®'นน๊ั&''ฬพ]'.''ก่ำ ■ ำ ^ ป ^ ว ว ^ โ 0 
-ฐ ๖ ) 'ก ^ ' ^ .  ๆ ำ  -X .* 8 ร ู ^ ๙ ๑ น ี้^ '  น ัเ ง ส ิ^ -  ร : ^
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รายละเอียดฟ้ขอจ้าง

คุณสมบัติเฉพาะ วุฒิการสืกษ'าหรือ อัตราค่า ระยะเวลา ภาระ หมายเหตุ
ช่ือ - สกุล อายุตัว ตำแหน่ง ตำแหน่งท่ี ก.ท. มีประสบการณ์ (ปี) ตอบแทน ท่ีฃอจ้าง ค่าใช้จ่าย

กำหนด้ (0/0)
■ ๚เน.ลำปาง )เ ^ '

๑.นายชาภีม ๔๒ ผู้ช่วยนักจัดการ - ป.ตริ/โท/เอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ี ปริญญาตริ 6)(^,000 ไม่ก่อนวันท่ี ๒๔.๘๔ บรรจุตามกรอบ
พมพิศาล งานเทศกิจ เทียมได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา นิติศาสตร์บัณฑิต ก.ท.จ. ■ มิมติ (กำหนด

หรือทางรัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย โดยทำสัญญาจ้าง ตำแหน่งใหม่
รัชิประศาสนศาสตร์หรือในสาขาวิชาหรือ ได้ใม่เกิน ๔ ปี เม่ือวันท่ี
ทางอ่ืนท่ี ก.จ.. ก.ท. หรือ ก".อบต.กำหนด *ตามหสักเกณฑ์ ๓ ค.ย. ๖๑
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ 
ตำแหน่งน้ีได้

ท่ี ก.ท.จ.กำหนด

๒ .นางสาวเอมิกา ๒๒ ผู้ช่วยนักจัดการ - ป.ตริ/โท/เอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ี ปริญญาตรี ®(^,000 แ II ๒๔.๘๔ บรรจุตามกรอบ
อินทวิซา งานเทศกิจ เทียบได้ในระด้บเดียวกัน ในสาชาวิชา รัฐศาสตร์บัณฑิต (กำหนด

หรือทางรัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ: กฎหนาย สาขาการเมือง .ตำแหน่งใหม่'
■\ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือ และการปกครอง เม่ือวันท่ี

ทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด 
ว่าใช้เป็นคุณสมบ้ตเฉพาะสำหรับ 
ตำแหน่งน้ีได้

๓,ก.ย. ๖๑

๓. นายภูมรินทร์ ๒๐ ผู้ช่วยนายช่าง - ปวช./ปวท. หรือคุณวุฒิ ปวส. 6)6),(1̂ 00 1, ,1 ๒๔.๘๔ ทดแทน
จินจำ สำรวจ อย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิฃๅโยธา ตำแหน่งเดิมท่ี

-ปวส,หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ี พ้นจากตำแหน่ง
' - เทียบได้ไม่ต่ําก่ว่าน้ี ในสาขาวิชา - - . เน่ืองจาก-
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ห่รือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ 
เทคนิควิศว่กรรมโยธา เทคนิค 
การจัดการงานก่อ'สร้าง ช่างสำรวจ 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา 
หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ.
ก,.ท.หรือ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็น 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งน้ีได้

ลาออกจาก 
ราชการ ราย 
นายสกลภัทร 

ราชาตัน

๔. นายสราวุธ
อุ่นผูก

(̂ ๑ พ่นกงาน 
ขับรถยนต์ 
(รถกระนะ ๔ ล้อ 
ลป.บท.๙๙๐๔ 
สังกัดฝ่ายปกครอง 
งานป๋องกันฯ

- เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถและทักษะ 
ในงานท่ีจะปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ํากว่า ๕ ปี 
และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถ 
พิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานน้ัน  ๆ
โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง 
หรือหน่วยงานซ่ึงระบุถึงสักษณะงาน 
ท่ีได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะ 
เฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ 
และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ 
ตามกฎหม่าย

- มีประสบการณ 
มาแล้ว ๗ ปี และ 
มีหนังสือรับรอง 
จากนายจ้างเดิม* 

โดยได้รับใบอนุญาต, 
ขับรถยนต์ส่วนบุคคล 
และใบอนุญาตชนิด 

ท่ี ๒ ลป.๐๐๑๕๑/ ๖๑ 
ส้ินอายุ ■ ๒๗ เม.ย.'๖๗

๙1๔๐๐ I I  II

; ,
เอ ๔ .๘๔ ทดแทนตำแหน่ง 

เดิมท่ีพ้นจาก 
ตำแหน่งเน่ืองจาก 
อายุครบ ๖๐ ปี 
รายนายโสฬส 

ซมภู่วงต์

๕^ฑยเดชาวัต
วงค์เสนาะ

๔๐ พนักงาน 
ขับรถยนต์ 
(รถกระบะ ๔ ล้อ 
ลป.บธ.๓๑๔๕ ^  
สังกัดฝ่ายปกครอง 
งานป๋องกันฯ

II แ - มีประสบการณ์ 
มาแล้ว ๖ ปี ๙ เดือน 
และมีหนังสือรับรอง 
จากนายจ้างเดิม* - 

โดยไต้รับใบอนุญาต 
ขับรถยนต์ส่วนบุคคล 
ส้ินอายุ ๒ มิ.ย.๖๙

๙,๔๐๐ I I  II ๒ ๔.๘๔ ทดแทนตำแหน่ง 
เดิมท่ีพ้นจาก 

ตำแหน่งเน่ืองจาก 
อายุครบ ๖๐ ปี 
รายนายสมคิด 

มณีเนตร
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๖^นายนับทวัฒน์ ๒๙ พนักงาน I I  II -มีประสบการณ์ ๙1๔๐๐ I I  II ๒๔.๘๔ ทดแทนตำแหน่ง
: ปิงใจ นับรถยนต์ มาแล้ว ๕ ปี ๓ เดือน เดิมท่ีพ้นจาก

(รถกระบะแค๊ป และมีหนังสือรับรอง ตำแหน่งเน่ืองจาก
(๔ ลัอ่) จากนายจ้างเดิม* ลาออกจากราชการ

ลป.บธ.๓๑๔๕ ไ&า โดยได้รับใบอนุญาต รายนายสรายุทธ
สังกัดฝ่ายปกครอง นับรถย่นต'ส่วนบุคคล' วงต์ศรีใส
งานฟ้องกันฯ ส้ินอายุ ๑๖ ก.พ.๖๖

๗. นายโชติอนันต์ ๓๑ พนักงาน I I  .11 - มีประสบการณ์ ๙,๔๐๐ I I  II ๒๔.๘๔ ทดแทนตำแหน่ง
หลิมเจริญ นับรถยนต์ มาแล้ว ๕ ปี และ เดิมท่ีพ้นจาก

รับผิดชอบ มีหนังสือรับรอง ตำแหน่งเน่ืองจาก
รถบรรทุกเทท้าย จากนายจ้างเดิม* ลาออกจากราชการ
ลป ๘๑-๐๘๓๖ โดยได้รับใบอนุญาต รายนายนัยุวัฒน์
ส์านักช่าง นับรถยนต์ส่วนบุคคล โชติจริยากุล
ส่วนการโยธา และใบอนุญาตชนิด
งานบำรุงฯ ท ๒ ลป.๐๐๒๔๑/ ๖๓

ส้ินอายุ ๒๘ ธ.ค.๖๖
๘. นายสายัณฑ ๓๑ พนักงาน แ  11 - มีประสบการณ์ ๙,๔๐๐ น  II ๒๔.๘๔ ทดแทนตำแหน่ง

ท้าวบุญเรือง นับรถยนต์ มาแล้ว ๕ ปี และ เดิมท่ีพ้นจาก
รับผิดชอบ มีหนังสือรับรอง1 ตำแหน่งเน่ืองจาก
รถเครนสลิง จากนายจ้างเดิม* ลาออกจากราชการ:
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ลป.๘๑-๐๘๓๕ 
สำนักซาง 
ส่วนการโยธา 
งานบำรุงฯ

โดยได้รับใบอนุญาต 
ซับรถยนต์ส่วนบุคคล 
และใบอนุญาตซนิด 

ท ๒ ลป.๐๐๔๖๓/ ๖๐ 
ส้ินอายุ ๑๑ ม ี. ค.๖๗.

รายนายซูซาติ 
ใจละออ

๙. นายวีรพล
มณีรัตน์

๒๙ พนักงาน 
ซับรถยนต์ 
รถยนต์กระบะ 
ลป.บบ.๙๐๓ 
สำนักช่าง 
ส่วนการโยธา 
ฝ่ายสาธารณูปโภค 
งานบำรุงฯ

I I  แ - มีประสบการณ์ 
มาแล้ว ๕ ปี และ 
มีหนังสือฺรับรอง 
จากนายจ้างเดิม* 

โดยได้รับใบอนุญาต 
ซับรถยน่ต์ส่วนบุคคล 
และใบอนุญาตซนิด 

ท ๒ ลป.๐๐๔๔๑/ ๖๐ 
ส้ินอายุ ๒๖ ก.ย.๖๖

๙1๔๐๐ ท "  แ 1*3(̂ .(̂ (5̂ ทดแทนตำแหน่ง 
เดิมท่ีพ้นจาก 

ตำแหน่งเบ๋ีองจาก 
เสียซีวีต 

รายนายโหล่ง 
อุ่นเมือง

๑๐. นายซิษณุพงศ' 
ธรรมานุ

๓๕ พนักงาน 
ขบรถยนต์
รับผิดซอบ รถกระบะ. 
บรรทุกศพ 
ลป.๘๐-๘๖๐๐ 
กองสาธารณสุฃๆ

แ  II - มีประสบการณ์ 
.มาแล้ว ๖ ปี และ 
มีหนังสือรับรอง 
จากนายจ้างเดิม* - 

โดยได้ร่ับใบอนุญาต 
และใบอนุญาตซนิด 
ท ๒ ลป.๐๐๑๒/๖๔ 

- ส้ินอายุ ๒๔ ก.พ.๖๗'

๙1๔๐๐ ๒๔.๘๔ ทดแทนตำแหน่ง 
เดิมท่ีพ้นจาก 

ตำแหน่งเน่ืองจาก. 

ลาออกจากราซการ 
รายนายศรินทร์ 

ชุมภูเทพา
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๑๑. นายเสน่ห์ ๕๑ พนักงาน II II
-  มีประสบการณ์ ๙1๔๐๐ I I  แ ๒๔.๘๔ ทดแทนตำแหน่ง

แก้วบุญลือ ขับรถยนต์ มาแล้ว ๕ ปี และ เดิมท่ีพํน่จาก
รับผิดชอบ รถกระบะ มีหนังสือรับรอง ตำแหน่งเน่ืองจาก
บรรทุกศพ จากนายจ้างเดิม* อายุครบ ๖๐ ปี
ลป.๘๑-0๖๓๕ โดยไต้รับใบอนุญาต รายนายเกตุ
กองสาธารณสุขฯ 1. ขับรถยนต์ส่วนบุคคล' ยืนนาน

และ'ใบอนุญาต,ชนิด 
ที ๒ ลป.๐๐๐๖๘/๖๔

ส๋ึนอายุ ๘ เม.ย.๖๗ .
๑๒. นายหัตถพงษี ๓๑ พนักงาน -  เป็นผู้ท่ีมืความรู้ความสามารถและ -  ม ีประสบการณ์ ๙,๔๐๐ I I  II ๒๔.๘๔ ทดแทนตำแหน่ง

อุ่นเมือง ขับเคร่ืองจักรกล ทักษะในงานท ี่จะปฏิบตมาแล้วไม่ มาแล้ว ๖ ปี และ ซ่ึงกำหนดใหม่
ขนาดเบา ต่ํากว่า ๕ ป ี โดยม ีหนังสือรับรอง ม ีหนังสือรับรอง ' น ั แทนลูกจ้างประจำ
รถบรรทุกน้ํา การทำงานซ่ึงระบุถึงลักษณะงาน จากนายจ้างเดิม* ท ีเ่กษียณๆ ,
สป.บห.๒๕๔๑ ท ี่ไต้ปฏินัติจากหน่วยงานหรือ โดยไต้รับใบอนุญาต ป ๒๕๖๔
ฝ่ายปกครอง บายจ้างเติม และไต้รับใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตชนิด,
งาน■ ปีองกัน ตามกฎหมาย 'ที ๒ ลป.๐๐๓๒๙/ ๖๒

ส้ินอายุ ๕ ส.ค.๖๕
๑๓. นายสิทธิพันธ ๕๑ พนักงาน I I  แ

-  มีประสบการณ์ ๙1๔๐๐ I I  II ๒๔.๘๔ ทดแทนตำแหน่ง
ราขต้น ฃบเคร่ือ่งจักรกล มาแล้ว ๑๘ ปี ๖ เดือน ซ่ึงกำหนดใหม่

ขนาดเบา และมีหนังสือรับรอง แทนลูกจ้างประจำ
รถบรรทุกน้ํา จากนายจ้างเดิม* ท่ีเกษียณๆ
ลป.บห.๒๕๔๐ โดยไต้รับใบอนุญาต ป ๒๕๖๓
ฝ่ายปกครอง และใบอนุญาตชนิด
งานปีองกัน ที ๒ ลป.๐๐๒๗๑/๓๙

สินอายุ ๑๓ ส.ค.๖๕ 1
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๑๔.นายถนอม ๔๔ พนักงานขับ - มีความรู้ความสามารถเหมาะสม - มีประสบการณ์ ทดแทนตำแหน่ง

วงศ์หาญ เคร่ืองจักรกล และความขำนาญงานในหน้าท่ีและ มาแล้ว ๘ ปี ๑ เดือน ๑^,000 II I I ๒๔. ๘๔ เดิมท่ีพ้นจาก'
ขนาดกลาง เคยขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลางมาแล้ว และมีหนังสือรับรอง ตำแหน่งเน่ืองจาก
รถตักหนา-ขุดหลง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และได้รับ จากนายจ้างเดิม* อายุครบ ๖๐ ปี
ลป.ตค.๒๑๒๔ ใบอนุญาตขับรถตรงตามท่ีกฎหมาย โดยได้รับใบอนุญาต รายนายฐิติพงบํ
สำนักช่าง กำหนด และได้รับใบอนุญาตขับรถตาม และใบอนุญาตชนิด ศรีทัน
ฝ่ายสาธารณูปโภค กฎหฺมาย ท่ี ๒ ลป.๐๐๐๘๔/ ๔๘'
งานบำรุงฯ ส้ินอายุ ๒๒ มี.ค.๖๖.

๑๔. นายมานะ ๔๓ พนักงานขับ 1, , , ,- มีประสบการณ์ (9)000 I I  II ทดแทนตำแหน่ง
มีใจวงศ์ เคร่ืองจักรกล มาแล้ว ๗ ปี ๖ เดือน ซ่ึงกำหนด'ใหม่

ขนาดกลาง และมีหนังสือรับรอง แท่นลูกจ้างประจำ
รถบรรทุกเททาย จากนายจ้างเดิม* ท่ึเกิษยณฯ
ลป.๘๐-๘๗๗๒ โดยได้รับใบอนุญาต ปี ๒๔๖๓
สำนักช่าง และใบอนุญาตชนิด
ฝ่ายสาธารณูปโภค ที ๒' ลป.๐๐๔๑๒/ ๔๓
งานบำรุงฯ ส้ินอายุ ๑๔ ก.พ.๖๖

๑๖. นายทินกร ๔๔ พนักงานขับ . - มีความรู้ความสามารถเหมาะสม มีประสบการณ์ 6)^,000 1, . ๒๔.๘๔ ทดแท่บ่ตำแหน่ง
- อินจันทร์ เคร่ืองจักรกล และความชำนาญงานในหน้าท่ี‘และ มาแล้ว๕ ปี ๓ เดือน ซ่ึงกำหนดใหม่

ขนาดหนัก เคยขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนักมาแล้ว และมีหนังสือรับรอง แท่นลูกจ้างประจำ
รถขุดตีนตะขาบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และได้รับ จากนายจ้างเดิม* ท่ีเกษยณ,ๆ
ลป.ตค.๑๔๔๒ ใบอนุญาตขับรถตรงตามท่ีกฎหมาย โดยได้รับใบอนุญาต ป ๒๔๖๓
สำนักช่าง กำหนด และได้รับใบอนุญาตขับรถตาม และใบอนุญาตชนิด
ส่วนการโยธาฯ กฎหมาย ท ๔ ลป,๐๐๐๓๓/ ๖๔

* งานบำรุงฯ - ส้ินอายุ ๒๑'ม.ค.'๖๗ - *



"VI /)!ก ํ, ภก!/*4.ง?* -๗ -
/เ ,4ๆ|\เายศรีมา \  
ง ^ \ ^  เตชะสืบ

๕เอ พนักงานขับ 
เคร่ืองจักรกล 
ขนาดหนัก 
รถบรรทุกขยะ (อด)
ลป.๘๑-๐๓๘๔ 
กองสาธารณสุขฯ 
ฝ่ายบริหารงาน 
สาธารณสุข งานรัก‘อา 
ความสะอาด

11 II

‘X ( V ^  1 V"ไ 0  ̂  ̂ )"

- มีประสบการณ์ 
มาแล้ว ๗ ปี ๕ เดือน 
และมีหนังสือรับรอง 
จากนายจ้างเดิม* 

โดยได้รับใบอนุญาต 
และใบอนุญาตชนิด 

ที ๒ ลป.๐๐๓๓๐/ ๓๙ 
ส้ินอายุ ๒๓ ก.ย.๖๔

๑๕,๐๐๐ 11 II ๒๔.๘๔ ทดแทบตำแหน่ง 
ซ่ีง กำหนด'ใหม่ 

แทนลูกจ้างประจำ 
ท่ีเกษียณฯ 
ปี ๒๕๖๓ 

- ไมม่ใีบอนญุาต 
ขบัรถทกุประ๓ ท 

ขนดิที ่ ๔

^๘^นายวิฑูรย์ 
ประเสริฐศร

๓๑ พนักงานขับ 
เคร่ืองจักรกล 
ขนาดหนัก 
รถขุดตีนตะขาบ 
ลป.ต.-๐๐๑๗ 
สำนักซาง 
ส่วนการโยธา 
งานบำรุงฯ

แ  II ประสบการณ์ไม่ครบ 
๕ป (ี๒ป ๑ี ๐ เดือน') 

(ได้รับใบอนุญาต 
ประเภทท่ี ๔ เม่ือวันท่ี 

๒๔ ม.ค.๖๐ - ๒๓ ม.ค.๖๖ 
หนังสือรับรองฯ ต้ังแต่ 

- ๒๘ ก.พ.๕๖-๔ ก.พ.๖๓ 
ประสบการณ์นับจาก 

๒๔ ม.ค.๖๐-๕ ก.พ.๖๓

๑๕1๐๐๐ I I  II ๒๔.๘๔ ทดแทนตำแหน่ง 
เดิมท่ีพ้นจาก 
ตำแหน่ง อายุ 
ครบ ๖๐ ปี 

รายนายณรงค์ 
ทาเจริญ 

- ประสบการณ์ 
ไม่ครบ

'๑๔)นายศดืพงษี 
เทพแปง

\

๔๘ พนักงานขับ 
เคร่ืองจักรกล 
ขนาดกลาง 
รถบรรทุกขยะเปิดข้าง 
ลป.ต.๘๑-๐๓๘๓ 
สำนักช่าง 
ส่วนการโยธา 
กองสาธารณสุขฯ

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
และความขำนาญงานโนหน้าท่ีและ 
เคยขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลางมาแลัว่ 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และได้รับ 
ใบอนุญาตขับรถตรงตามท่ีกฎหมาย 
กำหนด และได้รับใบอนุญาตขับรถตาม 
กฎหมาย

ประสบการณ์ไม่ครบ 
๕ปีได้รับใบอนุญาต 
ประเภท ๒ เม่ือวันท่ี 

๒๔พ.ย.๔๗ 
หนังสือรับรองฯ ต้ังแต่ 
๔ ต.ค.๔๑-๒๑ ก.ย. ๔๗ 
ได้รับใบอนุญาตหลง 

จากออกหนังสือรับรอง

๑^,000 II 11 ๒๔.๘๔ ทดแทบตำแหน่ง 
ซ่ึงกำหนดใหม่ 

แทนลูกจ้างประจำ 
ท่ีเกษียณฯ 
ปี ๒๕๖๓ 

- ใบอนุญาต 
ขับรถออกหลัง 
หนังสอรับรอง
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๘ -* -
(๒๐ ) นายกิตติสรณ ๔๓ พนักงาน - เป็นผู้ท่ีมีความรูความสามารถและ ประสบการณ์ไม่ครบ ๑๕,000 II แ ๒๔.๘๔ ทดแทนตำแหน่ง

ยินดี ขับเคร่ืองจักรกล ทักษะในงานท่ีจะปฎินัติมาแล้วไม่ ๕ ปี ได้รับใบอนุญาต ซ่ึงกำหนดใหม่
ขนาดเบา ต่ํากว่า ๕ ปี โดยปีหนังสือรบรอง ประเภท ๓ เม่ือวันท่ี แทนลูกจ้างประจำ
รถบรรทุกน้ํา การทำงานซ่ึงระบถึงล้กษณะงาน ๑๔ ธ.ค. ๖๓ ท่ีเกิษีอณฯ

\ .
ท่ีได้ปฏิปีตจากหน่วยงานหรือ

ไ:-

ลป.บท.๔๖๑๕ หนังสือรับรองฯ ตังแต่ ปี ๒๕๖๓
สำนักช่าง นายจ้างเดิมและได้รับใบอนญาตขับรถ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๒ -ใบอนุญาต
ส่วนการโยธา ตามกฎหมาย ได้รับใบอนุญาตหลัง ขบรถออกหลัง
ฝ่ายสวนสาธารณะ จากออกหนังสือรับรอง หนังสือรับรอง

หด.ปอแฮว ๒๗ ผ้ช่วยเจ้าพนักงาน - ปวข./ปวท./ปวส. หรือคุณวุฒิ 
อย่างอ๋ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ปริณถภตรี ๙,๔๐๐ II II ส ไ (̂ จ้างใหม่
๒๑.นายเนติพล ธุรการ ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( 7 '0 \ ' ( ^  2 ^ - 0 ^

สุขสมบูรณ์ ทุกสาขาวิขาท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ------ """'"'โ
รับรอง ซ่ึงศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มา
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต่ หรือผ่านการ
ปีกอบรมทางด้านการใข้อคอมพิวเตอร์

V จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษา

4
ของรัฐหรือเอกซนท่ีได้รับการรับรองจาก 
ทางราขการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีใข้เวลา

4 การปีกอบรมไม,น้อยกว่า ๑๒ ช่ัวโมง V-



ระเบยีบวาระท ี ๗ เรองอืน่  ๆ (ถา้ม)ี
๗ะ๑^]ฐือ่ง การแตง่ตัง้ผูผ้า่นการสรรหาใหด้ำรงตำแหนง่สายงานผูบ้รหิาร 
๑. เรือ่งเดม

๑.๑ ตามทีค่ณะอนกุรรมการสรรหาขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั และพนกังาน 
เทศบาลใหด้ำรงตำแหนง่สายงานผูบ้รหิาร ไดด้ำเนนิการสรรหาขาราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ใหด้ำรงตำแหนง่ 
สายงาบผูบ้รหิาร และไดม้ปีระกาศรายซือ่ผูผ้า่นการสรรหาในตำแหนง่ตา่ง  ๆ ตามประกาศคณะอนกุรรมการสรรหา 
ขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั และพนกังานเทศบาลใหด้ำรงตาแหนง่สายงานผูบ้รหิาร เรือ่ง การขึน้บญัช ี
และยกเลกิบญัชขีา้ราชการและพนกังานเทศบาลผูผ้า่นกุารสรรหาเพือ่แตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหน่งสายงานผูบ้รหิาร ลงวนัที ่
๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ไปแล้ว น้ัน

๑.๒ สำนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจง้วา่เพ ือ่ใหก้ารดำเนนิการแตง่ตัง้ผูผ้า่นการ 
สรรหาเปน็ไปตามประกาศ ก.จ^และ ก.ท. เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการสอบคดัเลอืกและการคดเลอืกขา้ราชการ 
หรอืพนกังาบสว่นทอ้งถิน่ใหด้ำรงตำแหนง่สายงานผูบ้รหิาร พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที ่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และทีแ่กไ้ข 
เพ ิม่ เตมิ ประกาศคณะอนกุรรมการสรรหาขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั และพนกังานเทศบาลใหด้ำรง 
ตำแหนง่สายงานผูบ้รหิาร เรือ่ง รบัสมคัรสรรหาขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัและพนกังานเทศบาลใหด้ำรง 
ตำแหนง่สายงานผูบ้รหิาร ลงวันที ่ ๕ กมุกาพนัธ ์๒๕๖๔ ประกาศคณะอนกุรรมการสรรหาขา้ราชการองคก์ารบรหิาร 
สว่นจงัหวดั และพนกังานเทศบาลใหด้ำรงตำแหนง่สายงานผูบ้รหิาร เรือ่ง การขึน้บญัชแีละยกเลกิบญัชขีา้ราชการ 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัและพนกังานเทศบาลผูผ้า่นการสรรหาใหด้ำรงตำแหนง่สายงานผูบ้รหิาร ลงวนัที ่ ๑๐  
มกราคม ๒๕๖๕ โดยแจง้ใหเ้ทศบาลดำเนนิการขอความเหน็ชอบตอ่ ก.ท.จ.แตง่ตัง้ผูผ้า่นการสรรหาเพือ่แตง่ตัง้ให ้
ดำรงตำแหนง่สายงานผูบ้รหิารตามบญัชรีายซือ่ผูผ้า่นการสรรหาทีป่ระสงคจ์ะไปแตง่ตัง้ สำหรบัในก่ารแตง่ตัง้ครัง้น ี ้
ใหด้ำเนนิการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืนกุมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๕ โดยใหเ้ทศบาลตน้สงักดัเดมิมคีำสงใหโ้อนและเทศบาล 
ทีผู่ผ้า่นการสรรหาประสงคแ์ตง่ตัง้ มคีำสัง่รบัโอนเปน็วบัเดยีวกนั ทัง่นีใ้หม้ผีลตัง้แตว่นัที ่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. ระเบยีบ/หนงัเอส ัง่การท ีเ่ก ีย่วชอ้ง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๙.๖/ว ๒๓ ลงวันท่ี ๑๔ มถนุายน ๒๕๖๕ 

ไดก้ำหนดแนวทางปฏบิตัใิบการแตง่ตัง้ผูผ้า่นการสรรหาใหด้ำรงตำแหนง่สายงานผูบ้รหิาร ดงันี้
๒. กำหนดเงือ่นไขการแตง่ตัง้
๒.๑ บญัชผีูผ้า่นการสรรหามอีายไุมเ่กนิหบีง่ปนีบัแตว่นัประกาศขึน้บญัช ี เวน้แตก่รณทีี ่

ไดม้กีารเรยืกรายงานตวัภายในอายบุญัชเีรืย่บรอ้ยแลว้ และอยูร่ะหวา่งการเสนอขอความเหน็ชอบของ ก.ห.จ’. เพ ือ่ 
พจิารณาแตง่ตัง้ ใหข้ยายอายบุญัชผีูผ้า่นการสรรหาสำหรบัรายนัน้ออกไปอกีไมเ่กนิหกสบิวนั หากพนักำหนดดงักลา่ว 
เปน็อนัยกเลกิบญัชผีูผ้า่นการสรรหา

๒.๒ บญัชผีูผ้า่นการสรรหาในตำแหนง่และสายงานใด ใหใ้ชแ้ตง่ตัง้ในตำแหนง่และ 
สายงานนัน้ เวน้แตต่ำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้น ัน้มกีารกำหนดเงือ่นไขหรอืคณุสมบตักิารดำรงตำแหนง่เปน็การเฉพาะ 
เพิม่เตมิ

๒.๓ การแตง่ตัง้ใหเ้ทศบาลโดยความเหน็ชอบของ ก.ท.จ. แตง่ตัง้ผูผ้า่นการสรรหา ซ่ีง 
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่จะมหีนงัสอืแจง้ใหท้ราบ โดยตอ้งดำเนนิการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหกสบิวนันบัแตว่นัที ่
ไดรั้บหนงัสอื และมเีงือ่นไขในการแตง่ตัง้ ดงันี้

๑) เปน็พนกังานเทศบาล (เปน็พนกังานประเภทใดตอ้งเปน็ผูผ้า่นการสรรหาของ 
ประเภทนัน้ ไมส่ามารถขา้มประเภท อปท.ได้)

๒) ตอ้งมคีณุ สมบตัทิ ัว่ไปและคณ สมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่ครบถว้นตุาม 
ประกาศรบัสมคัร และไมเ่ปน็ผูอ้ยใูนระหวา่งถกูสัง่พกัราชการหรอืถกูสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก้อ่น

๓) ตอ้งไตร้บัเงนิเดอืนไมต่ากวา่อตัราเงนิเดอืนชัน้ตาของประเภทและระดบัทีไ่ดร้บั 
ภารแตง่ตัง้นบัตัง้แตว่นัสมคัรเขา้รบัการสรรหา เวน้แตส่ายงานผบ้รหิารสถานศกึษาไมก่ำหนดอตัราเงนิเดอืนชัน้ตํา่



๔) ตอ้งเปน็ตำแหนง่วา่งทีเ่ทศบาลไดร้ายงานให ้ก.ท.สรรหา 
๔) ตำแหนง่วา่งน ัน้  ต อ้งจดัส รร;เงนิ งบ ป ระม าณ ต ัง้เป น็ อตัราเงนิ เด อืน และ 

เงนิประจำตำแหนง่ครบดว้นตามหลกัเกณฑท์ีก่ำหนดไวใ้นงบประมาณรายจา่ยประจำปี
๖) เทศบาลตอ้งมภีาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลไมเ่กนิรอ้ยละ ๔๐ 1 
๗) ก ูผ้ า่นการสรรหาท ีจ่ะไดร้บักาฺรแตง่ต ัง้ ในครึง่ปที ีแ่ลว้มาจนถงึวนัแตง่ต ัง้ 

จะตอ้งไมถ่กูลงโทษทางวนิยัทีห่นถักวา่โทษภาคทณัฑ์
๓. การเรยีกมารายงานตวัและการแตง่ตัง้ 

๓.๔ เลขานกุาร ก .ท .จ. ตอ้งตรวจสอบคณุ สมบตัทิ ัว่ไปและคณุ สมบตัเิฉพาะ 
สำหรบัตำแหนง่ใหเ้ปน็ไปตามประกาศรบัสมคัรซึง่กำหนดตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง่ หรือ ตามหนงัสอืสำนกัง่าน 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท ๐๘๐๙.๕/ว  ๔๘ ลงวันที ่ ๑๑ ธนัวาคม ๒๔๔๘ ใหถ้กูตอ้งครบดว้น โดยใหตรวจสอบ 
จากเอกสารหลกัฐานและ กพ. ๗ ฉบบัจรงิ (หรอืสำเนาทีร่บัรองความลกูตอ้งจากกูผ้า่นการสรรหา) กอ่นเสนอขอ 
ความเหน็ขอบเพือ่แตง่ตัง้ หรอืการรบัโอน หรอืใหโ้อนแลว้แตก่รณ ี ตอ่ ก.ท.จ. ในการประชมุครัง้แรกหลงัจากไดร้บั 
หนงัสอืขอความเหน็ขอบจากเทศบาลและแจง้มตใิหเ้ทศบาลเพือ่มคีาสัง่ใหโ้อน หรอืรบัโอนแลว้แตก่รณ ี (ภายใน ๔ 
วนัทำการนบัแตม่มีต)ิ

สำหรบัในการแตง่ตัง้ครัง้แรกใหด้ำเนนิการตามวรรคหนึง่ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืน 
กมุภาพนัธ ์ ๒๔๖๔ โดยใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตน้สงักดัเดมิมคีำสัง่ใหโ้อน และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ที ่
ผา่นการสรรหาประสงคแ์ตง่ตัง้มคีำสัง่รบัโอนเปน็วนัเดยีวกนั ทัง้นีใ้หม้ผีลตัง้แตว่บัที ่ ๑ มนีาคม

๓. ขอ้ เทจ็จรงิ ๆ^
เทศบาลในพืน้ทีจ่งัหวดัลาปาง ไดเ้สนอขอความเหน็ขอบแตง่ต ัง้ก ูผ้ า่นการสรรหา 

ใหด้ำรงตำแหนง่สายงานกูบ้รหิาร จำนวนทัง้สิน้ ๗๔ ราย ดง้นี้
๓.๑ กรณโีฮน/ยา้ย จำนวน ๕๗ ราย ’ จำแนกตงันี ้

๓.๑.๑ โอน/ยา้ย จำนวน ๔๖ ราย
๓.๑.๒ ขอสละสทิธ้ี จำนวน ๑ ราย 

๓.๒ กรณรัีบโอน จำนวน ๑๗ ราย จำแนกตงัน ี ้
๓.๒.๑ รับโอน จำนวน ๑๖ ราย
๓.๒.๒ ถ.ท.จ.เชยีงราย ไดเ้สนอขอความเหน็ขอบใหห้ารอื ก.ท. จำนวน ๑ ราย 

(ตรวจสอบใบอนญุาตประกอบวชิาชพี)
รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย

๔. ขอ้พจิารณ า
ฝา่ยเลขาบกุารฯ ไดต้รวจสอบแลว้ เหน็วา่พนกังานเทศบาลกูผ้า่นการสรรหา จำนวน 

๗๒ ราย เปน็กูไ้มอ่ยูร่ะหวา่งการถกูสัง่พกัราชการ ไตร้บัเงนิเดอืนไมต่ํา่กวา่ขัน้ตาของตำแหนง่ทีจ่ะไดร้บัการแตง่ตัง้ 
ตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้เปน็อตัราวา่ง และไดร้ายงานให ้ก.ท.สรรหา มกีารตัง้อตัราเงนิเดอืน และเงนิประจำตำแหนง่ไว ้
ครบลว้น ภาระคา่ใชจ้า่ยของเทศบาลทีจ่ะแตง่ตัง้มไีมเ่กนิกวา่รอ้ยละ ๔๐ ประกอบกบัเพศบาลเดมิไดม้หีนงัสอืรบัรอง 
วา่ในครึง่ป ี ท ีแ่ลว้มาจนถงึวนัแตง่ต ัง้พนกังานเทศบาล ทัง้ ๗๒ ราย ไมเ่คยถกูลงโทษทางวนิยัท ีห่นกักวา่โทษ 
ภาคทณัฑ ์ ซึง่ครบดว้นตามหลกัเกณฑฯ์ ทีจ่ะพจิารณาแตง่ตัง้ผูผ้า่นการสรรหาใหด้ำรงตำแหนง่บรหิารได้

ท ัง้น ี ้ ใหเ้ทศบาลสงักดัเดมิมคีำสัง่ใหโ้อน และเทศบาลสงักดัใหมม่คีำสัง่รบัโอนเปน็วนั 
เดยีวกนั โดยใหม้ผีลตัง้แตว่นัที ่ ๑ มนีาคม ๒๔๖๔

จงึเสนอทีป่ระชมุเนีอ้โปรดพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ
มตทิ ีป่ระชมุ ........../ไ:.ว( ( ^ V ฝ ^ ^ - - V . .......... ....................................... .......................................... .โ....



บัญชีรบโอน ผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหๆร
จำนุ'วน ๑๗ ราย

ห ม ายเห ต  ุ ๑. พ จิารณ ารบัโอน  จำนวน ๑๖ ราย

๒. หารอื ก.ท. จำนวน ๑ ราย  (ลำดบัท ี ่ ๑๗ น ายน เรศ ดวงท พิ ย)์

- ก.ท. ใหต้รวจสอบใบอนญุ าตประกอบวชิาชพี  ผ ูบ้รหิารสถานสกืษา

- ไดร้บัการแจง้ประสานจาก ก .ท .จ.เช ยีงราย วา่ไดน้ำเชา้ท ีป่ระชมุ ก .ท .จ .เช ยีงราย

ในวนัองัคารท ี ่ ๒๒ กมุภาพนัธ ์ ๒๔๖๕ และไดม้มีตใิหห้ารอืไปยงั ก.ท. เพ ือ่ตรวจสอบ ใบ อน ญุ าต 
ประกอบวชิาชพี  ผ ู,้บรหิารสถานสกืษ'า ของพ น กังาน ครเูท ศบ าลรายดงักลา่ว 

(เอกสารแน บ)



บัญชีรับโอน ผู้ผ่านการสรรหาเพี่อแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งสายงาบผู้บริหาร
(แนบท้ายหนังสิอกรมส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น ที่ มท ๐๘0 ๙.๒/ว  ๒๓ ลงวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔)

ลังกดเทศบาล จังหวัดลำปาง

ท่ี ข่ีอ - สกุล ตำแหน่ง/ลังกัดเดิม ตำแหน่ง/ลังก้คท่ีแต่งต้ัง อัตราเงินเดีฮน หมายเหตุ
๑ ว่าท่ีร้อยตริวีระวัจน์ น่วมถนอม รองปลัดเทศบาล

นักบริหารงาบทองถ่ิน ระดับ กลาง 
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี อาเภอวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ์

ปลัดเทศบาล
นักบริหารงาบท้องถ่ิน ระดับ กลาง 
เทศบาลเมืองล้อมแรต อำเภอเกิน 
จังหวัดลำปาง

๔๒,๖๒๐ ท้ังน้ี ต้ังแต่วับท่ี 
๑ มืบาคม ๒๔๖๔ 

เป็นต้นไป

1๐ นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ปลัดเทศบาล
นักบริหารงาบท้องถ่ิน ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำ๓ อแม่ใจ 
จังหิวัดพะเยา

ปลัดเทศบาล
นักบริหารงาบท้องถ่ิน ระดับ กลาง 
เทศบาลตำบลหลวงใต้ อำ๓องาว 
จังหวัดลำปาง

๔๔,๗๔๐ ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี 
๑ มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นต้นไป

๓ นางสาวสิริกาญจบ์ ทิพย์วังเม?) หัวหน้าฝ่ายอำบวยการ 
นักบริหารงาบท่ัวโป ระดับ ต้น 
เทศบาลเมีอํงปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลํ 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลเถินบริ อำเภอเกิน 
จงัหวดัลำปาง'-'

๒๘,๔๖๐ ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี 
๑ มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นต้นไป

๙ บางสุปราณี วิรนับท์ป้ญญา หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลบ้านโอ่งอำ๓อบ้านโอ่ง 
จังหวัดลำพบ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม 
จังหวัดลำปาง

ท้ังน้ี ต้ังแต่วับท่ี 
๑ มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นต้นไป

๔ บางสาวสุธรา ปีบดงเขียว หัวหน้าฝ่ายอำมวยการ 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว 
จังหวัดสำปาง

๓๗,๙๖๐ ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี 
๑ มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นต้นไป

๖ นางระพีพรรณ ถาน้อย หัวหน้าฝ่ายแผนงาบและงบประมาณ 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลปาซาง อำเภอปาซาง 
จังหวัดลำพูน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลทุงิผ้ีง อำเภอแจ้ห่ม 
จังหวัดลำปาง

๓๙1๖๙๐ ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี 
๑ มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นต้นไป

(๙} นางสาวมัณทบา ชุมอินจักร นักจัดการงานท่ัวไป 
ระดับ ชำนาญการ
เทศบาลตำบลปลายบาง อำ๓อบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี -

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ต้น
เทัศบาลเมืองเขลางศ์นครอำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง

๓๙1๑๑๐ ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี 
๑ มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นต้นไป

๘ บางสาวทัศนภรณ์ แก้วร่วมวงศ์ นักจัดการงาบท่ัวไป
ระดับ ชำนาญการ
เทศบาลตำบลเวียง อำ๓ อเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
นักบริหารงาบท่ัวไป ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร 
จังหวัดลำปาง

๓๗,๙๖๐ ท้ังน้ี ต้ังแต่วับท่ี 
๑ มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นต้นไป

๙ บายสุวรรณ์ ธรร่มขับคำ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
นักบริหารงาบช่าง ระดับ ต้น 
เทศปาลตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง 
จังหวัดสุโขทัย

ผู้อำนวยการกองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลเกินบุรี อำ๓อเกิน 
จังหวัดลำปาง

๓๙,๑๑๐ ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี 
๑ มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นต้นไป

๑๐ บายนพรัตน์ ทะนีต้ะ หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา 
จังหวัดลำพน

ผู้อำนวยการกองช่าง 
นักบริหารงาบช่าง ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม 
จังหวัดลำปาง

๒๙,๖๘๐ ท้ังน้ี ต้ังแต่ว่น่ท่ี 
๑ มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นต้นไป



บัญชีรับโอน ผู้ผ่านการสรรหาเพี่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงาบผู้บริหาร
(แนบท้ายหนังสิอกรมส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น ที่ มห ๐๘๐๙.๒/ว  ๒๓ ลงวับท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

สังกัดเทศบาล จังหวัดลาปาง

ท่ี ชีฮ - สกุล ตำแหน่ง/สังกัดเติม ตำแหน่ง/สังกัดท่ีแต่งต้ัง อัตราเงินเดีอบ หมายเหตุ
6)6) ว่าท่ีสถาพร โพ่ธิพฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

นักบริหารงาบช่าง ระดับ ดับ 
เทศบาลตำบลทาสบซัย อำ๓ อแม่ทา 
จังหวัดลำพูบ

ผู้อำนวยการกองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับ ดับ 
เทศบาลตำบลแม่ปุ อำ๓ อแม่พริก 
จังหวัดลำปาง

๓0,๒๒0 ท่ีงบ ต้ังิแตว่บห 
๑ มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็.บตับไป

๑๒ บายุนรันดร์ กติจิติ* หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
นักบริหารงาบช่าง ระดับ ดับ 
เทศบาลตำบลหาขุมเงิน อำ๓อแม่ทา 
จังหวัดลำพูบ

ผู้อำนวยการกองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับ, ต้น 
เทศบาลตำบุฐ!ษ่น้ีง อำเภอแจ้ห้ม 
จังหวัดลำปาง

๒๗,๔๘0 ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี 
๑ มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นตันไป

๑๓ บายอิสระพงษ์ พิกุล หัวหน้าฝ่ายแบบแผบและก่อสร้าง 
นักบริหารงาบช่าง ระดับ ดับ 
เทศบาลตำบลห้วยไคร้ อำ๓อิแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย

ผู้อำนวยการกองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลหลวงเหนีอ อำเภองาว 
จังหวัดลำปาง

6า6),(4(̂ 0 ท้ังน้ี ต้ังแต่วับท่ี 
๑ มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นตันไป

๑๕ นายวินัย อิบด้ะ นักพัฒนาขุมขบ 
ระดับชำนาญการ
เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสบ 
จังหวัดเชียงราย

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาขุมซบ 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ ตัน 
เทศบุวลนครลำปาง อำ๓ อเมีองลำปาง 
จังหวัดลำปาง

0)6),(̂ (ส่6 ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี 
๑ มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นตับไป

©๕ บางดาราวรรณ กาข้ย ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
เทศบาลตำบลแม่สาย อำ๓อแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย

รองผู้อำนวยการสถานสิกษา 
โรงเรียบเทศบาล ๔ บ้านเชียงราย 
เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง 
จังหวัดลำปาง

๔๑,๘๖0 ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี 
๑ มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นตันไป

๑๖ ดร.ปิยนับท์ แชจ่วิ'* ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ 
เทศบาลตำบลกระลัง อำเภอกระลัง 
จังหวัดบุรีรัมย์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียบเทศบาล ๑ (บ้านแลนเมืองมูล) 
เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง 
จังหวัดลำปาง

๒๙,๓๖0 ท้ัง่น้ี ต้ังแต่วันท่ี 
๑ มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นตับไป

^๑๗!, นายบเรศ ดวงทพย์* ค รู
วิทยฐานะ ชำนิาญการ
เทศบาลนครเชียงราย อำ๓อเมีองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๖ 
เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง 
จังหวัดลำปาง

๒๕,๒๓0 ท้ังน้ี ต้ังแต่วับท่ี 
๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

เป็นตันไป

หมายเหตุ - ลำดับที่ ๑๗ นายนเรศ ดวงทิพย์ ก.ท. ให้ตรวจสอบใบอบุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานสิกษา
- ไดัรับการแจังประสาบจาก ก.ท.จ.เช ียงราย ว่าได้นำเข้าที่ประขุม ก.ท่.จ.เชียงราย ในวันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๕ 

และได้มีมติให้หาริอ ก.ท. เพี่อตรวจสอบใบอบุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานสิกษา ของพนักงาบครูเทศบาลรายดังกล่าว
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บัญชีให้โอน/ย้าย ผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร-
จำนวน ๕๗ ราย

หมายเหตุ ๑. พิจารณาการโอน/ย้าย จำนวน ๕๖ ราย 

๒. ล็าดับที่ ๕๖ นายพีรพล พ่ีงตนเอง
- แสดงความประสงค์ขอสละสิทธี้การแต่งตั้งให้ดารงตำแหน่ง รองผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล 

สังกัดเทศบาลนครลำปาง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)



บ้ญชิให้โอน/ย้ายิ ผู้ผ่านภารสรรหาเพ่ีอแต่งต้ังให้ดำรงตำแหบ่'นเาย*านผู้บริหาร
(แนบท้ายหนังสิอกรมส่งเสริมการปกครองห้องถ่ิน ท่ี มห ๐๘๐๙.๖/ว ๒01 ลงวันท่ี ©๔ ๆนภาพับธ ๒๔๖๔)

สังกัดเทศบาล จังหวัดลำปาง

๙!ท ' ช ี่อ-สกุล ตำแหบ่ง/สังกัดเดิม ตำแหน่ง/สังกัดท่ีแต่งดง อัดราเงินเดีอ,ม หมายเหตุ
๑ นางอัญชล ฤหธ้ีประภา ปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล ๔51,๕๕0 ท้ังน้ี ต้ังแต่วนท่ี

น ี้, ^ นักบริหารงาบท้องถ่ิน ระดับ ต้น นักบ่ริหารงาบท้องถ่ิน ระดับ กลาง ® มีบาคม ๒๔๖๔
ข ไ เทศบาลตำบลศาลา อำ๓ อเกาะคา เทศบาลตำบลศาลา อำเภอเกาะคา เป็นต้นไป

จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง่

๏ นายยุทธบา ศรีสมบุรณ์ รองปลัดเทศบาล, ปลัดเทศบาล ๔๖,๕๖๐ ฟังน้ี ต้ังแต่วันท่ี
นักบริหารงาบท้อง่ถ่ิบ ระดับ,กลาง นักบริหารงาบท้องถ่ิน ระดับ กลางํ ๑ มืนาคม ๒๔๖๔
เทศบาลนครลำปาง อำ๓อเมืองลำปาง เทศบาลเมืองทีชัย อำเภอเมืองลำปาง เป็นต้นไป
จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง0 นายสักดา กันหาเวียง รอ้งปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล ๖๔1๔๙๐ ท้ังน้ี ต้ังแต่วับท่ี
นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับ,กลาง บกบริหารงานท้องถ่ิน ระดับ กลาง 51 มีนาคม ๒๔๖๔
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลตำบลบาครัว อำ๓อแม่ทะ เป็นต้นไป
จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง

๔ บายสง่า แก้วมาร้ตน์ รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศปาล ๓๗1๙๖๐ ท่ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี
นักบริหารงาบท้องถ่ิน ระดับ ต้น นักบริหารงาบท้องถ่ิน ระดับ กลาง 51 มีนาคม ๒๔๖๔
เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว อำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลไหล่หิบ อำ๓อเกาะคา เป็นต้นไป
จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง

๔ บายมนเทียร เสริมไท่ยสงค์ * ห้วหน้าลำนักปลัด รองปลัดเทศบาล ๔๐1๒๖๐ ท้ังน้ี ต้ังแต่วับท่ี
นักบริหารงาบท้วไป ระดับ ต้น นักบริหารงาบท้องถ่ิน ระดับ:ต้น ๑ มีนาคม ๒๔๖๔
เทศบาลตำบลศาลา อำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลเถิบบุรี อำเภอเกิน .เป็นต้นไป
จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง

๖ นางวรัญญา แสบทอน. หัวหน้าลำนักปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ๓๗,๔๑๐ ท้ังน้ี ต้ังแต่วับท่ี
นักบริหารงาบท่ัวไป ระดับ ต้น นักบริหารงาบท้องถ่ิน ระดับ ต้น ๑ มีนาคม ๒๔๖๔
เทศบาลตำบลปรกยางศก อำเภอห้างชัตร เทศบาลตำบลลับปาตอง อำ๓อสันปาตอง เป็นต้นไป
จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่

๗ บางภควรรณ สุรวีชิตกร หัวหน้าลำนักปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ๓๖1๓๓๐ ท้ังน้ี ต้ังแต่วับท่ี
นักบริหารงาบท่ัวไป ระดับ ต้น นักบริหารงาบห้องถ่ิน ระดับ ต้น ๑ มีนาคม ๒๔๖๔
เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว อำเภอเกาะคา เทศบาลเมืองแม่เหยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 1เป็นต้นไป
จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่

๘ บางสาวอุไรวรรณ แมะบ้าน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ๓๖1๘๖๐ ท่ังน้ี ต้ังแต่วับท่ี
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ต้น นักบริหารงาบท้องถ่ิน ระดับ ต้บ ร} มีนาคม ๒๔๖๔
เทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร เทศบาลตำบลแม่ปีง อำเภอพร้าว เป็นต้นไป
จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่

๙ บายโสภณ โลมาแจ่ม หัวหน้าลำนักปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล' ๓๔1๓(สิ)๐ ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี
นักบริหารงาบท่ัวไป ระดับ ต้น นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับ ต้น 5) มีนาคม ๒๔๖๔
เทศบาลตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร เทศบาลตำบลเนิบทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม เป็นต้นไป
จังหวัดลำปาง จังหวัดที'ษเอุโลก

/ร,๐) นายธีระศ้กด้ิ กระจ่างอาย หัวห้นัาฝ่ายบริหารงาบท่ัวไป หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ๓๗1๔๓๐ ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี
นักบริหารงาบท่ัวไป ระดับ ต้น นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ต้น ๑ มีนาคม ๒๔๖๔
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง เท่ศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม - เป็นต้นไป
จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง;



ท่ี ช๋ึอ - สกุล ตำแหน่ง/สังกัดเดิม ตำแหน่ง/สังกัดท่ีแต่งด้ัง อัตราเงินเคีอบ หม่ายเหตุ
๑๑ นางสาวสกาวรัดนั วันแก้ว หวหน้าฝ่ายอำนวยการ 

นักนรีหารงาบท่ัวไป ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลเกินบุรี อำเภอเกิน 
จังหวัดลำปาง

ท่ัวหน้าลำนักปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลพระบาทวังดวง อำเภอแม่พริก 
จังหวัดลำปาง

๓๓,๐๐๐ ท้ังน้ี ด้ังแต่วันท่ี 
๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

เนิบต้นไป

๑๒ นางสุวิมล จันทร์สุวรรณ ท่ัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
นักบริหารงาบท่ัวไป ระดับ ต้น- 
เทศบาลตำบลแม่เ! อำเภอแม่พริก 
จังหวัดลำปาง

ท่ัวหน้าลำนักปลัดเทศบาล 
นักบริหารงาบท่ัวไป ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลทุ่งกระเขาะ อำ๓ อบ้านตาก 
จังหวัดตาก

๓๒,๔๕๐ ท้ังน้ี ด้ังแต่วับท่ี 
๑ มืบาคม ๒๕๖๕ 

เนิบต้นไป

5) ๓ นายอดุลย์ วงศํใหญ่ ท่ัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลเวียงมอก อำเภอเกิน 
จังหวัดลำปาง

ท่ัวหน้าลำนักปลัดเทศบาล 
นักปริหารงานท่ัวไป ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่

๑๔,๑๑๐ ท้ังน้ี ด้ังแต่วับท่ี 
๑ 'มีนาคม ๒๕๖๕ 

เนิบต้นไป

๑๔ นางศุภธิวา แย้มสุริโยหัย ท่ัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
นักบริหารงาบท่ัวไป ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลนาไจ้ อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง

ท่ัวหน้าลำนักปลัดเทศบาล 
นักบริหารงาบท่ัวไป ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลํนาน้อย อำเภอนาน้อย 
จังหวัดน่าน

๑๑1๔๙๐ ท้ังน้ี ด้ังแต่วันท่ี 
๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

เนิบต้นไป

๑๔ นางลาวนิภาภัทร มังแก้ว * นักจัดการงานท่ัวไป 
ระดับ ชำนาญการ 
เทศบาลตำบลหลวงใต้ อำ๓ องาว 
จังหวัดลำปาง

ท่ัวหน้าฝ่ายบริหารงาบท่ัวไป 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ต้น 
เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง 
จังหวัดลำปาง

๓๐,๒๒๐ ท้ังน้ี ด้ังแต่วันท่ี 
๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

เนิบต้นไป

๑๖ นางรัตนา กระจ่างฉาย นักวีเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับ ชำนาญการ
เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมีองลำปาง 
จังหวัดลำปาง

ห์วหน้าฝ่ายบริหารงาบท่ัวไป 
นักบริหาร'งาบท่ัวไป ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ 
จังหวัดลำปาง

๓๒,๔๕๐ ท้ังน้ี ด้ัง แต่วับท่ี 
๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

เนิบต้นไป

๑๗ นายประกิจ ชุมสิทธ๋ึ นกพัฒนาจุมชน 
ระคน ซานาญการ
เทศบาลตำบลบ่อแฮว อำเภอเมืองลำปาง; 
จังหวดลำปาง

ท่ัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
นักบริหารงาบท่ัวไป ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร 
จังหวัดลำปาง

๓๒,๔๔๐ ท้ังน้ี ด้ัง แต่วับท่ี 
๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

เนินต้นไป

0 นางนารีนาถ กับหาเวียง นักวีเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับ ชำนาญการ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง 
จังหวัดลำปาง

ท่ัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลลบปราบ อำ๓ อสบปราบ 
จังหวัดลำปาง

๓๓เอออุ ท้ังน้ี ด้ังแต่วันท่ี 
๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

เนินต้นไป

๑๙ บางสาวหฤหัยศรีอุทิศ นักจัดการงาบท่ัวไป 
ระดับ ชำนาญการ
เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำ๓อแม่เมาะ 
จังหวัดลำปาง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักบริหารงาบท่ัวไป ระดับ ต้น
เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม "
จังหวัดลำปาง

๓๑,๓๔๐ ท้ัง"น้ี ด้ังแต่วันท่ี 
๑: มีนาคม ๒๕๖๕ 

เนิบต้นไป

๒๐ บางไอลดา สิดี นักจัดการงาบท่ัวไป 
ระดับ ชำนาญการ 
เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
นักบริหารงาบท่ัวไป ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม 
จังหวัดลำปาง

๓๑,๔๓๐ ท้ังน้ี ต้ังแต่วับท่ี 
๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

เนินดันไป



-๓ -

.ท่ี ข่ือ - ศคุล ตำแทน่ง/สังกัดเดิม ตำแหน่ง/สังกัดท่ีแต่งด้ัง อดราเงนเดึอน หมายเหตุ
๒๑ บายเอกพล มูลผ้ึง นิติกร

ระดับ•ชำนาญการ
เทศบาลตำบลลำปางทสวง อำ๓ อเกาะคา 
จังหวัดลำปาง

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ด้น 
เทศบาลตำบลมะเข่ือ่แจ้ อำเภอเมืองลำพูม 
จังหวัดลำพูน

๓๓1๐๐๐ ท่ังน้ี ด้ังแต่วับท่ี 
๑ มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นด้นไป

๒๒ นางสาวน้องน้อย ชัยวงศสุรฤทธ นักจัดการงาบทะเบียบและนัตร 
ระคน ซ่าบาญการ
เทศบาลตำบลป้าตุ้บบาครัวอำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
บกบริหารงาบท่ัวไป ระดับ ดัน 
เทศบาลเมีองลำพูบ อำเภอเมองลำพูบ 
จังหวัดลำพูบ

๓๒,๔๕๐ ท่ังน้ี ด้ังแต่วับท่ี 
๑ มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นด้นไป

๒๓ นางสาวสีรุ้ง เสาร์เทพ นักทรัพยากรบุคคล 
ระดับ ซ่าบาญการ
เทศบาลตำบลเสรมชาย อำเภอเสริมงาม 
จังหวัดลำปาง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาบท่ัวไป 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ด้น 
เทศบาลตำบลบ้านไหม่ อำเภอวังเหนิอ 
จังหวัดลำปาง

๓๒,๔๔๐ ท่ังน้ีด้ังแต่วับท่ี 
&เ มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นด้นไป

๒๔ นางสาวภัทรสุดา ท้าวราช นักทรัพยากรบุคคล 
ระดับ ชำนาญการ
เทศบาลตำบลบาแก้ว อำ๓ อเกาะคา 
จังหวัดลำปาง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
นักบริหารงาบท่ัวไป ระดับ ด้น 
เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา 
จังหวัดลำพูน

๓๒1๔๔๐ ท่ังน้ี ด้ังแต่วันท่ี 
๑ มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นด้นไป

-๒๔ บายดักด้ีชัย ตาแจ้ นิติกร
ระดับ ซ่านาญการ
เทศบาลตำบลป้าดับบาครัว อำ๓ อแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
นักบริหารงาบท่ัวไป ระดับ ด้น 
เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน

๓๐,๒๒๐ ท่ังน้ี ด้ังแต่วับท่ี 
® มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นด้นไป

๒๖ บางิกลธิดา แซ่ต้ัง บกจัดการงาบท่ัวไป 
ระดับ ซ่าบาญการ
เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา 
จังหวัดลำปาง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
นักบริหารงาบท่ัวไป ระดับ ดัน 
เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา 
จังหวัดลำพูบ

๓๐^๗๙๐ ท่ังน้ี ด้ังแต่วับท่ี 
๑ มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นด้นไป

(9 นางทัศนิย์พัมสอน หัวหน้าฝ่ายแผนท่ีภานิและทะเบียนทรัพย์สิบ 
นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้นิ 
เทศบาลเมีองเจลางค์บคร อำ๓ อเมิองลำปาง 
จังหวัดลำปาง

ผู้อำบวยการกองคลัง 
นักบริหารงาบการคลัง ระดับ ดับ 
เทศบาลตำบลหบองหอย,อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่

๓๖,๓๑๐ ท่ัง,น้ี ด้ังแต่วันท่ี 
๑ มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นด้นไป

๒๘ นางเพชรินทร์ เครือแปง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
นักบริหารงาบการคลัง ระดับ' ด้น 
เทศบาลตำบลบาโจ้ อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง

ผู้อำนวยการกองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง ระดับ ดัน 
เทศบ่าลตำบลแม่พริก อำ๓ อแม่พริก 
จังหวัดลำปาง

๓๗1๔๑๐ ท่ังน้ี ด้ังแต่วันท่ี 
๑ มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นด้นไป

๒๙ นางสาวนิรขา ใจจูณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
นักบริหารงาบการคลัง ระดับ .ด้น 
เทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉตร 
จังหวัดลำปาง

ผู้อำนวยการกองคลัง 
นักบริหารงาบการคลัง ระดับ ดัน 
เทศบาลตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง 
จังหวัดสิงหบุริ

๓๓,๐๐๐ ท่ังน้ี ด้ังแต่วับท่ี 
31 มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นด้นไป

๓๐ นางเจริญ'ขวัญ แสนรัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง 
บกบริหารงานการคลัง ระดับ ดับ 
เทศบาลตำบลเสริมงาม อำ๓อเสริมงาม 
จังหวัดลำบาง

ผู้อำนวยการกองคลัง 
นักบริหารงาบการคลัง‘ระดับ ดัน 
เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง. อำเภอแม่พริก่ 
จังหวัดลำปาง

๓๑1๘๘๐ ท่ังน้ี ด้ัง แต่วันท่ี 
ธ) มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นด้นไป



ท่ี ช่ีอ - สคุล ตำแหบ่ง/ลังภัตเติม ตำแหบ่ง/ลังภัดห่ีแต่งต้ัง อัตราเงินเตีอน หมายเหตุ
๓๑ บ่างกัลยา จิตมบ นักวิขาการจัดเก็บรายได้ 

ระดับ ขัาบาญการ
เทศ่บาลตำบลเกาะคา อำ๓ อเกาะคา 
จังหวัดลำปาง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
นักบริหารงานการคลง ระดับ ด้น 
เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา 
จังหวัดลำปาง

๒๙,๑๑๐ ท้ังบ้ี ต้ังแต่วันท่ี : 
81 มีบาคม ๒๔๖๔ 

เป็นด้นไป

๓๒ บางสาวกรรณิกา สระประภาขัย นกวิขาการพลดุ 
ระดับ ขานาญการ 
เทศบาลตำบลท่าผา อำ๓ อเกาะคา 
จังหวัดลำปาง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
นักบริหารงาบการคลัง ระดับ ดับ 
เทศบาลตำบลบาแก้ว อำ๓ อเกาะคา 
จังหวัดลำปาง

๓๔,๖๘0 ท้ังบ้ี ต้ังแต่วันท่ี 
6) มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็บ ดับ'โป

๓๓ บางสาวลิบดา ดวงสุภา นักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับ ขำบาญการ
เทศบาลตำบลเสริมขัายิ อำเภอเสริมงาม 
จังหวัดลำปาง

หัวหน้าฝ่ายปริหารงาบคลัง 
นักบริหารงาบการคลัง ระดับ ดับ 
เทศบาลตำบลแม่มอก่อำเภอเติบ 
จังหวัดลำปาง

๓๓,๔๖0 ท้ังบ้ี ต้ังแต่วับท่ี 
61 มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นดับไป

๓๔ บางเพ็ญศร ไขยเสน นักวิขาการเงินและบัญชี 
ระดับ ขำบาญการ
เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำ๓ อแม่เมาะ 
จังหวัดลำปาง

หัว่หน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
นักบริหารงานการคลัง ระดับ ด้น 
เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ 
จังหวัดลำปาง

๒๙,๖๘๐ ท้ังบ้ีต้ังแต่วับท่ี 
6) ม๋ีบาคม ๒๔๖๔ 

เป็นดับไป

๓๔ บายประเสริฐ ศร1ใ)ยมูล * หัวห,น้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
นักบริหารงาบข่าง ระดับ ตับ 
เทศบาลเมีองพ็ขัย อำเภอเมีองลำปาง 
จังหวัดลำปาง

ผู้อำนวยการกองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับ ดับ 
เทศบาลตำบลท่งิงาม อำเภอเสริมงาม 
จ้งห่วัดลำปาง

๓๗,๔๑๐ ท้ังบ้ีต้ังแต่วันท่ี 
61 มีนาคม ๒๔๖๔ 

'เป็นดันไป

๓๖ นายเกริก ทวีโยค หัวหน้าฝ่ายุแบบแผนและก่อสร้าง 
นักบริหารงาบ่ช่าง ระดับ ดุ้น 
เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม 
จังหวัดลำปาง

ผู้อำนวยกำรกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับ ด้น
เทศบ่าลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ
จังหวัดลำปาง

๓๑,๘๘๐ ท้ังบ้ีต้ังแต่วันท่ี 
31 มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นดับไป

๓๗ บายวรวัฒน้ ใหม่ลิบ บายช่างโยธา 
ระดับ ขำบาญงาบ
เทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร 
จังหวัดลำปาง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผบและก่อสร้าง 
นักบริหารงาบช่าง ระดับ ดับ 
เทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร 
จังหวัดลำปาง

๒๖,๔๘๐ ท้ังบ้ี ต้ังแต่วันท่ี 
61 มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นดับไป

บายปติต-ลิริวงศ์ วีศวกรโยธา 
ระดับ ขำบาญการ
เทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา 
จังหวัดลำปาง

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา 
นักบริหารงาบช่าง ระดับ ดับ 
เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมีองลำปาง 
จังหวัดลำปาง

๓๓,00๐ ท้ังบ้ี ต้ังแต่วันท่ี 
61 มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็บดับ'โป

๓๙ นายกรวิร์ จ๋ีเอ้ย นายช่างโยธา 
ระดับ อาจุโส
เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับ ด้น 
เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ 
จังหวัดลำปาง

๒๘,๔๖๐ ท้ังบ้ี ต้ังแต่'วับท่ี 
’ 61 มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็บดับไป

๔๐ บายสันสิพง'ษ์ลิลปสมบูรณ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
นักบริหารงาบลาธารณสุขและลิงแวดล้อม ระดับ ดับ 
เทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา 
จังหวัดลำปาง

ผู้อำบวยการกองสาธารณสุขและลิงแวดล้อม 
นักบริหารงานสาธารณสุขและลิงแวดล้อม ระดับ ดับ 
เทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา 
จังหวัดลำปาง

๔๓,๔๘0 ท้ังบ้ี ต้ังแต่วับท่ี 
๑ มีนาคม ๒๔๖๔ 

•เป็นดับไป



-๕ -

ที ช่ือ --สสุล ตำแหน่ง/ลังกัดเติม ตำแหน่ง/สังกัดทีแ่ต่งต้ัง อัดราเงินเดือน หมายเหตุ
๔๑ นายจำรัส ชุมแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นักบริหารงาบสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ระดับ ต้น
เทศบาลนครลำปาง อำ๓อเมีองลำปาง
จังหวัดลำปาง

ผ ูอ้ำนวยการกองสาธารณ่สุขและส่ิงแวดล้อม 
นักบริหารงาบสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลปาดันนาครัว อำ๓อแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง

๓๙,๖๓๐ ท้ังบ ีต้ั้งแตํวันที่ 
๑ มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นต้นไป

๔๒ นางสาวอมรรัตบ ค้าโค หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
นักบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลสบปราบ อำ๓ อสบปราบ 
จังหวัดลำปุาง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
นักบริหารงาบสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลวังดิน อำ๓อล้ี 
จังหวัดลำทูน

๓๑1๓๔๐ ท้ังบ้ีต้ังแต่วันท่ี 
ด  มีนาคม ๒๔๖๔ 

.เป็นตับไป

๔๓ บายสมทิน ธรรมสรางถูร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
นักบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลปาดับบาครัว อำ๓อแม่ทะ 
จังหวัดลำปางิ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
นักบริหารงาบสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ระดับ ต้น 
เทศบาลตำปล้แจ้ห่ม อำ๓อแจ้ห่ม 
จังหวัดลำปาง

๔๔,๙๙๐ ท้ังบ ี้ ต้ังแต่วับที่ 
๑  มีนาคม ๒๔๖๔' 

เป็นต้นไป

/  ๔๔ น าังภาเบุกล ฉ้ดุรแก้ว หัวหน้าฝ่ายทัดเนาชุมขบ 
นักบริหารงานสวัส่ต กิารสังคม ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา 
จังหวัดลำปาง

ผ ูอ้ำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
นักบริหารงาบสวัสดิการสังคม ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลทาสบ่ขัอ อำเภอแม่ทา 
จังหวัดลำทูน

๓๔,๒๒๐ ท้ังบ ี้ ต้ังแต่วันที่ 
8) มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นต้นไป

๔๔ นางสาวด ิรกิร ธรรมสิทิธึ๋ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ ต้น 
เทศบาลเมีองฟ้ช้'ย อำ๓อเมืองลำปาง 
จังหวัดลำปาง

ผ ูอ้ำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
าวัก์บริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ ดับ 
เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่หา 
จังหวัดลาทุน

๓๔,๒๒๐ ท้ังบ ี้ ต้ังแต่วันที่ 
๑ มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นต้นไป

๔๖ นายจักรวรรด้ี จิตธำรงสิรกุิล ผ ูอ้ำนวยการกองการดิกบา 
นักบริหารงานการดิกบา ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลปาดับนาครัว อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง

ผ ูอ้ำนวยการกองการดิก'ษา 
นักบริหารงาบการดิกบา ระดับ กลาง 
เทศบาลตำบลทุ่งเสลยีม อำ๓อทุ่งเสส่ิยม 
จังหวัดสุโขทัย

๓๗,๙๖๐ ท้ังบ ี้ ต้ังแต่วันที่ 
ค  มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นต้นไป

๔๗ บางระกัน แซ่เตีย ‘ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการดิกบา 
นักบริหารงานการดิกบา ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลปงยางคกอำเภอห้าง;วัตร 
จังหวัดลำปาง

ผูอ้ำนวยการกองการดิกบา 
นักบริหารงานการดิกบา ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร 
จังหวัดลำปาง

๓๔,๗๗๐ ท้ังบ้ี ต้ังแต่วันท่ี 
® มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นต้นไป

๔๘ นางมนัสนันทิ หมีนสวัสดิกูร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการดิกบาศาสนา และวัฒนธรรม 
นักบริหารงานการดิกบา ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบ ่ลแ่ม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ 
จัง่หวัดลำปาง

ผ ูอ้ำนวยการกองการดิกบา 
นักบริหารงาบการดิกบา ระดับ ต้น 
เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา 
จังหวัดลำทูน

๓๔1๖๘๐ ท้ังบ ี้ ต้ังแต่วันที่ 

® มีนาคม ๒๔๖๔ 
เป็นต้นไป

๔๙ บายนัญดล เสาร์แบบ หัวหน้าฝ่ายบริหารการดิกบา 
นักบริหารงานการดิกบา ระดับ ต้น -, - 
เทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ 
จังหวัดลำปาง

ผ ูอ้ำนวยการกองการสืกบว 
นักบริหารงานการสืกษา ระดับ ดัน้ 
เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอล ี้ 

จังหวัดสำทุบ

๓๗,๒๗๐ ท้ังบ ี้ ต้ังแต่วันท ี่ 
๑ มีนาคม'■ ๒๔๖๔ 

เป็นต้นไป

๔๐ นางนัทิธหทัย สุระสะ นักวิชาการวัฒนธรรม 
ระดับ ชำน าญ การ
เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง 
จังหวัดลำปาง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการดิกบา'ศาสนาและวัฒนธรรม 
นักบริหารงาน การดิกบ า ระดับ ด้น 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง 
จังหวัดลำปาง

๓๙,๐๘๐ ท้ังบ ี้ ต้ังแต่วันที่ 
® มีนาคม ๒๔๖๔ 

เป็นต้นไป



- ๖ -

ท่ี ข่ือ - ศกล ดำแหนง/สังกัดเดิม ตำแหน่ง/สังกัดท่ีแต่งต้ัง อคราเงินเดือน หมายเหตุ
๕๑ บางสาวเมธาพร ป้อมคา นักวิซ่าการดิกบา หัวหบ้าฝ่ายบริหารการดิกบา ๓๕,๗๗0 ท้ังบ ต้ังแต่วันท่ี :

ระคบ ซานาญการ นักบริหารงาบการดิกบา ระดับ ดัน (31 มืนาคม ๒๕๖๕::
เทศบาลตำบลทระบาทว่ังตวง อำเภอแม่พริก เทศบาลตำบลสับบาเม์ง อำ๓ อ่สับทราย เป็บ ดัน'โป
จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่

๕๖ นางสาวธัญสักษณ์ ทองสุขงาม บักริซ่าการดิกบา หัวหบ้าฝ่ายบริหารการดิกบา 01๓,๕๖๐ ท้ังบี้ ต้ังแต่วนท่ี
ระดับ ย่าบาญการ นักบริหารงานการดิกบา ระดับ ดับ 6) มนาคม ๒๕๖๕
เทศบาลบครลำปาง อำเภอเมีองลำปาง เทศบาลดาบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ เป็น่ดัน'โป
จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง

๕๓ บางเก•ษสุดา ทบันไชยขมภู นักวิชาการดิกบา หัวหน้าฝ่ายบริหารการดิกบา ๓)3,๓๑0 ท้ังบ้ี ต้ังแต่วันท่ี
ระดับ ย่าบาญการ นักบริหารงาบการดิกบา ระดับ ดับ 81 มีนาคม ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลบาครัว อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลป่าดันบาครัว อำเภอแม่ทะ )ปีนดับไป
จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง

๕๔ บางสาวจงกลณีย ยะย่าเป้า รองผู้อำบวยการสสาบดิกบา ผู้อำนวยการสสาบดิกบา ๓๕,๖๒0 ท้ังบ้ี ต้ังแต่วันท่ี
วิทยฐาบะ ย่าบาญการพิเศบ โรงเรียบเทศบาลตำบลสันมหาพน 8) มีนาคม ๒๕๖๕
เทศบาลบครลำปาง อำเภอเมีองลำปาง เทศบาลตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง ' เป็นดับไป
จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่

๕๕ บายสิทธิกร คุ้ยแ!มวงศ ครู รองผู้อำนวยการสถานดิกบา ๓๖,๕๘0 ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี
วทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียบเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรีอง) ๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เทศบาลบครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมีองลำปาง เป็นดับไป
จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง

;!๕๖: ง !]^ !!^ :::แ พ ี่ง ::ร ;:;;:::::: ครู รองผู้อำบายการสสาบดิกบา ๓๙,๕๖๐ ท้ังบ้ี ต้ังแต่วับท่ี
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียบเทศบาล ๓ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมีองลำปาง เป็นดันไป
จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง

๕๗ นางทศนาพร เสาร์แบน ครู รองผู้อำนวยการสสาบดิกบา ๒๗,๙๕๐ ท้ัง่บ้ี ต้ังแต่วันท่ี
วิทยฐานะ ซานาญการ โรงเรียบเทศบาลวัดเหมือบแดง 61 มีนาคม ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม เทศบาลเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เป็นดับไป
จังหวัดลำปาง จังหวดแพร่

หมายเห?) ลำดับท่ี *๖ นายพิรพล พ่ี-)ตบเอง
- แสดงความประสงค์ขอสละสิทธ๋ึการแต่งต้ังให้ตำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ สังกัดเทศบาลนครลำปาง 

(รายละเอียดปรากฎดุามเอกสารแน่บท้าย)



บันทึกข้อความ

เร่ือง ขอสละสิทธ้ิการบรรจุแต่งต้ังตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓
วันท่ี ๑๗ กุมภาพนัธ์ ๒๔๖๕

เรียบ นายกเทศมนตรีตำบลส่บปราบ

เรือ่งเดมิ

ขา้พเจา้ นายพรีพล เพือ่ตนเอง ตำแหน่ง ครู คศ.๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหส่าย สังกัด เทศบาล 
ตำบลสบปราบ อำ๓ อสบปราบ จังหวัดลาปาง ได้เข้ารับการสรรหาตำแหนง่รองผูอ้ำนวยการสถานคกืษาและ 
หนังสือสำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. ท่ี มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๓ ลงวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๕ เรือ่งการแตงตัง้ผูผ้า่น 
การสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ขา้พเจ้าขอสละสทิฮ้ีการบรรจุแต่งต้ังตำแหนง่รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ณ เทศบาลนครลำปาง 
อำเภอเมอืงลำปาง จงัหวดัลำปาง เนือ่งจากภรรยาของขา้พเจา้ คือ นางสาวสีรุ้ง เสารีเทพ ไดเ้ขา้รบัการบรรจ ุ
แต่งต้ังในตำแหนง่หวัหบา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป (นักบริหารงานท่ัวโป ระดับด้น) สงักดัเทศบาลตำบลบา้นใหม ่
อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จึงสง่ผลให!ัมมผู้ดูแลบตุรธิดาของขา้พเจ้า รวมท่ังเหตุผลอ่ืนในหลาย .ๆ ประการ 
ดังบ้ันข้าพเจ้าจึงขอสละสิทธ๋ืโนตำแหน่งดังกล่าว

ขอ้พจิารณา
จึงเรียบมาเพือ่โปรดพจิารณา

ขอ้เหจึจรงิ

(นายพรีพล เพือ่ตนเอง)
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพเิศษ

ความเหน็ของผู้อำนวยการสถานคืกษา

(ลงซอ).
(บางปรีดาภรณ ์ นครสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสถานคืกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหส่าย

ลำเนาถูกติอง
๐ไโน,.■ น*------ 5. -

(นาย(นฏัฐขยั หิรัญอธิโรจใ!)
น,ภ'โเวVส]ๆก,:นุค,จ'ถฃฺา,นาญการ
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ความเหน็ของหวัหนา้ฟา้ยบรหิารงานการศกึษา

(นายบญ ดลเสารแ์บน)
หวิหนา้ฝา่ยบรหิารงานการศกึษา

ความเหน็ผูอ้ำนวยการกองการศกึษา

^ '-!'ไ.ใเ.โ®!.ไา.โ!'.!ใ!............. .
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