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การย ้ายเปล ี่ยนสายงานพน ักงาบเทศบาลให ้ดำรงตำแห น ่งใบสายงาน และประเภทเด ิม

' ในการประขุม ก.ห .จ.ลาปาง ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖1*' เท ี่อวันที่ ๒๓ ม ีนาคม ๒๔๖๔

ใ)อ - สกุล ตำแห น ่งป ัจจ ุบ ัน เง ิน เด ีอน แต่งต ั้งให ้ตำรงตำแหน่ง
หลักเกณฑ ์ คะแนน หลักเกณฑ ์VI

ค ุณ ว ุฒ ิตามมาตรฐานกำห นดตำแห น ่ง ค ุณสมบ้ต ประเมิน ก.ท.จ.ลำปาง
๑ บายธัญวิคิษฏ์ นายข ่างเข ้ยนแบบ ๑๘ ,๐๖ ๐ นายข่างโยธา - ปวล.หริอคุณวุฒิอยำงอื่บที่เทียบโต้โม่ตำกว่าบื้[บสาขา - ปวล. (ข่างก่อสร้าง) ๒๙๗ คะแบบ ข้อ ๑๙๐,๑๔๒

ฟังอารมณ์ ประเภททั่วไป ระดับข่าบาญงาน ประเภททั่วไป ระดับข่านาญงาบ หริอทางเทคนิควิควกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา คิดเป็บ ๘๒.๓๙96 และข้อ ๑๔๓

(๔๒-๒-๐๔-๔๗๐๒-๐๐®) (๔๒-๒-๐๔-๔๗๐๑-๐๐๒) เทคนิคการจัดการงาบก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม

กองข่าง กองข่าง โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ห ม ายเห ต ุ ๑. ได้รับคะแบบประเมินใบระดับดและติมาก

เทศบาลตำบลเว ียงตาล เทศบาลตำบลเว ียงตาล ข่างสำรวจ ข่างโยธา หริอสาขาวิขาหริอทางอึ๋บที่ ก.ท. คิดเป็น (๘๒.๓๓'96)
กำหนด ๒. ม ีค ุณวุฒ ิการคิกษา ปวส.(ข่างก,อสร้าง) '

- ตรงตามคุณสมบ้ตเอพาะสำหรับตำแหน่ง

น่ายข่างโยธา

หมายเหๆ ะ เป ็นไปตามประกาศ ก.ท .จ.ลำป าง (รวมสงแย ้ไขเหมเต ิมอน ับท ี่ ๔๙) พ .ศ .๒๔๔๘ ข้อ ๑๔๐ ข้อ ๑(1.๒ และข้อ ๑๔๓

บางสมหมาย กุนเกษม ผ้รับรองข้อมล



การย้ายพนักงาบเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานและประ๓ทเดิม ''- 3  8
ในการประชุม ก.ท.จ.ลำปาง คร้ังท่ี ๓/ ๒๕๖๕ วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

4 ข่ือ - สกุล
ดำแหน่งปีจจุบัน ดำแหน่งที่ขอย้าย หลักเกณฑ์ท

ดำแหบ่ง เทศบาล เงินเดีอน ตำแหน่ง สังกัด เงินเดีอน ก.ท.จ.ลำปาง
๑ น.ส.ณภัทร คำลือปลูก นักจัดการงานท่ัวไป 

ประเภทวิขาการ 
ระดับขำนาญการ 

(๕๒-๒-๐๑-๓๑0๑-๐๐๑) 
งานธุรการ 

ลำนักปลัดเทศบาล

ทด.ป่าดันนาครัว 
อ.แม่ทะ 
จ.ลำปาง

๓๑,๓๔๐ นักจัดการงานท่ัวไป 
ประเภทวิขาการ 
ระดับขำนาญการ 

(๕๒-๒-๐๕-๓๑๐๑-๐๐๒) 
งานธุรการ 

กองข่าง

ทต.ป่าดันนาครัว 
อ.แม่ทะ 
จ.ลำปาง

๓๑,๓๔๐ ข้อ ๑๔๒

หมายเหๆ ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ๆ ข้อ ๑๔๒
กุนเกษม ผู้รับรองข้อมูลนางสมหมาย



การโอนและรับโอน(การสับเปล่ียน) พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบล
ในการประชุม ก.ท.จ.ลำปาง คร้ังท่ี ๓/ ๒๕๖๕ วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ 4 0

โอนย้ายสับเปลี่ยนระหว่าง ทด■ ทุ่งงาม กับ อบด.บ้านเสด็จ

ดำแหบ่งนิจ^ บัน ดำแหบ่งท่ีขอโอบ (ย้าย) สับเปล่ียน เหตุผล อยู่ระหว่างการค่าเบนการ

ที ่ ข่ือ - สกุล ดำแหบ่ง สังกัด เงินเดือน ดำแหบ่ง สังกัด เงินเดือน การโอบ(ย้าย) 
(กำหนดวับโอน)

หางวนย/หน้ีสิน/ทุน 

(ใบทางราชการ

๑ นายดำรง วงค์เรือง นิติกร
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 

(๕๒-๒-0๑-๓๑๐๕-๐๐๑)

ทต.ทุ่งงาม 
อ.เสริมงาม 

จ.ลำปาง

๒๘1๕ ๖ ๐ นิติกร
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 

(๕๒-๓-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑)

อบต.บ้านเสด็จ 
อ.เมืองลำปาง 

จ.ลำปาง

๒๘,๕๖๐ - หาประสบการณ์ 

( ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕)

ไม่มี

๒ นายขจร แก้วมหานิล นิติกร
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 

(๕๒-๓-๐๑-๓๑๐๕-0๐๑)

อบต.บ้านเสด็จ 
อ.เมีองลำปาง 

จ.ลำปาง

๓๒,๔๕๐ นิติกร
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 

(๕๒-๒-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑)

ทต.ทุ่งงาม 
อ.เสริมงาม 
จ.ลำปาง

๓ ๒ ,๔ ๕ ๐ - หาประสบการณ์

( ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕) 
(๓๑.๓๕96)

ไม่มี

หมายเหตุ ฝ่ายเลขาบุการฯ ตรวจสอบแสัว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ๆ ข้อ ๑๕๒(๓)

นางสมหมาย กุนเกษม ผู้รับรองข้อมูล



การโอน (ย ้าย ) พน ักงานเทศบาล
ในการประขุม ก.ท .จ.ลำปาง ครั้งท ี ๓/ ๒๕๖๕ วันที ๒๓ ม ีนาคม ๒๕๖๕

4 5

ที ชื่อ - สกุล

ตำแห น ่งป ีจจ ุบ ัน ตำแหน่งท ีขอโอบ (ย ้าย ) เหตุผล

การโอบ(ย ้าย) 
(กำหนดวับโอน)

อยู่ระหว่างการดำเจนการ 

ทางวินัย/หน้ีสิน/ทุน 
กันทางราร)การ

ภาระ 

ค ่าใช ้จ ่ายตำแหน่ง เทศบาล เงินเด ีอน ตำแหน่ง เทศบาล เงินเด ือน

๑ บางนฤมล วห ผ าร ัก ษ ์ ห ัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ทุ่งงาบ ๔๐,๒๖๐ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทด.ศาลา ๔๐,๒๖๐ - ดูแลครอบครัว ไม่ม ๒๗.๑๒'96
(นักบริหารงานทั่วไป) อ.เสริมงาม (นักบริหารงาบทั่วไป) อ.เกาะคา - ดูแลบีดามารดา

ประเภทอำนวยการท ้องถ ิ่น จ.ลำปาง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น จ.ลำปาง
ระดับต้น ระดับต้น ( ©๘ เม .ย. ๒๕๖๕ )

๒ บ.ส.ขัซภา รัตบวราภรผ์ น ักทรัพยากรบุคคล ทต.เลีบบุร ิ ๒๖1๙๘๐ นักทรัพยากรบุคคล ทต.ศาลา ๒๖,๙๘๐ - หาประสบการณ์ ไม่มี ๒๗.๕๕%
ประเภทวิ,ชาการ อ.๓ บ ประเภทวิชาการ อ.เกาะคา
ระดับชำนาญการ จ.ลำปาง ระดับชำน':ญการ , จ.ลำปาง ( ๒ พ .ค. ๒๕๖๕ )

๓ บายจตุพร สุวรรณแพร่ น ักวิ,ซาการตรวจสอบภายใน ทม.พิชัย ๒๖,๕๐๐ นักวิชาการตรวจสอบภายใบ ทด.เกาะคา ๒๖,๕๐๐ - หาประสบการณ์ ไม่มี ๓๕.๘๔96
ประเภทวิชาการ อ.เม ีองลำปาง ประเภทวิชาการ อ.เกาะคา
ระดับปฏิบ ัต ิการ จ.ลำปาง ระดับปฏิบัติการ จ.ลำปาง ( ๔ เม.ย. ๒๕๖๕ )

๔ บายเอกขัย แลบคำวงค์ น ักจัดการ.งาบทะเบ ียนและบัตร ทม.ล้อมแรด ๓๒1๔๕๐ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ทด.ปาดันนาครัว ๓๖,๔๕๐ - หาประสบการณ์ ไม่มี ๓๑.ฅ 0 '96
ประเภทวิชาการ อ.เลีน ประเภท่วิชาการ อ.แม่ทะ - ดูแลมารดาและบุตร
ระดับชำนาญการ จ.ลำปาง ระดับชำนาญการ จ.ลำปาง - ประหยัดค่าใช้จ ่าย

ใบการเติบทาง

( ๔ เม .ย. ๒๕๖๕ )
๕ บ.ส.ธัญ,ชลี โยสิทธิ, น ักวิชาการเงินและบัญชี ทด.นาครัว ๒๗,๕๘๐ นักวิชาการเงินและบัญชี ทด.ปงยางคก ๒๗,๔๘๐ - หาประสบการณ์ ไม่มี ๒๔.๑๕96

ประเภทวิชาการ อ.แม่ทะ ประเภทวิชาการ อ.ห้างฉัตร
ระดับชำนาญการ จ.ลำปาง ระดับชำนาญการ จ.ลำปาง ( ๔ เม.ย. ๒๕๖๕ )

๖ บายวิทยา นับตาวงศ์ เจ ้าพน ักงาบจัดเก ็บรายได ้ ทต.ลันทุ่เลย ๑๒,๗๓๐ เจ้าพนักงาบจัดเก ็บรายได้ ทม.เขลางศ์นคร ๑๒,๗๓๐ - หาประสบการณ์ ไม่มี ๒๘.๒๔%
ประเภททั่วไป อ.ดอยสะเก็ด ประเภททั่วไป อ.เม ีองลำปาง - ดูแลบีดามารดา

ระดับปฏิบ ัต ิงาน จ.เขียงใหม่ ระดับปฏิบัติงาน จ.ลำปาง (๒ พ.ค. ๒๕๖๕)
' ๗ บ.ส.วิภา เรือบทล้า นักวิชาการสุขฺ.าก็บาล ทต.ล ี้ ๑๖,๒๒๐ นักวิชาการสุชาก็บ ฺาล ทม.'พิชัย ๑๖,๒๒๐ - ดูแล ฺบ ิดามารดา ไม่มี ๓๑.๘๓'

ประเภทวิชาการ อ.ล ี้ ประเภทวิชาการ อ.เม ีองลำปาง - หาประสบการณ์
ระดับปฏิบ ัต ิการ จ.ลำพูน ระดับปฏิบัติการ จ.ลำปาง ( ๔ เม .ย. ๒๕๖๕)



ท่ี ขอ - ลกุล
ตำแหน ่งป ัอจ ุน ับ ตำแหน่งท ี่ขอโอบ (ย ้าย ) เหตุผล

การโอบ(ย ้าย) 

(กำหนดวันโอบ)

อยู่ระหว่างการด่าเนิบการ 
ทางวินัย/หน้ีสิน/ทุน 

กับทางราชการ

ภาระ 
ค ่าใข ้จ ่ายตำแหน ่ง เทศบาล เงินเด ีอน ตำแหน่ง เทศบาล เงินเด ีอน

๘ บางบิรณรา อุดมสม นักว ิชาการส ุขาภ ิบาล 
ประ๓ ทวิซาการ 
ระดับปฏิบ ัต ิการ

ทต.ไหล่หิน 
อ.เกาะคา 
จ.ลำปาง

๑๗,1๐๙0 นักวิชาการสุชาภิบาล 
ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัต ิการ

ทต.บางแล 
อ.เม ืองเช ํยงราย 

จ.ลำปาง

๑ ฟ,๒๙๐ - ดแลกรอบครัวที่ป่วย
. โ  เริอรัง

(©๘ เม .ย .๒๔๖๔)

ไม่มื

๙ บ.ส.คบึงนิจ ลีอภะ นักทรัพยากรบุคคล 
ประเภทวิชาการ 
ระด ับชำนาญการ

ทต.ห้างฉัตร 
อ.ห้างฉัตร 
จ.ลำปาง

๓๑,๓๔๐ นักทรัพยากร.บุคคล 
ประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ

ทบ.ลำปาง 
อ.เมืองลำปาง 

จ.ลำปาง

๓๑,๓๔๐ - หาประสบการณ์ 

(๒ พ.ก.๒๔๖๔)

ไม่มื ๒๔. ๘๔'96

บ.ล.ณัฐนันทร์ จีราพันธุ น ักวิชาการสาธารณสุช 
ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบ ัต ิการ

ทต.เสริมงาม 
อ.เสริมงาม

จ.ลำปาง

๑๘,(จี*0^0 น ักกายภาพบำบ ัด 
ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัต ิการ

ทบ.ลำปาง 
อ.เมืองลำปาง 

จ.ลำปาง

๑๘,๘(5^0 - หาประสบการณ์ 
(©๘ เม .ย.๒๔๖๔)

หมายเหๆ ©.ได้รับคะแ 
คิดเป็น (๙096) 1/

๒. มิคุณวุฒิกา
- วิทยาศา?
- ตรงดาม? 

นักกายภ

ไม่มื

นนประเมินใบระดับ ดีและดี). 

รภิกษา
ดรบัณฑิต (กายภาพบำบัด 
ณสมบัติเอพาะสำหรับตำแ 
าพบำบัด

๒๔. ๘๔[)6 

าก

)
หน่ง

0?
บายชนก รู้เกณฑ์ น ักจ ัดการงาบเทคก ิจ 

ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบ ัต ิการ

ทบ.ลำปาง 
อ.เม ืองลำปาง 

จ.ลำปาง

๒ฟ ,๘๐๐ นักฟ้องกันและบรรเทาลาธารณภัข 
ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ

ทด.เม ืองยาว 
อ.ห้างฉัตร 
จ.ลำปาง

๒ฟ,๘๐๐ - หาประลบการณ ์ 
(๑๘ เม .ย .๒๔๖๔) 

หมายเหตุ ©.ได้รับคะแ 
คิดเปบ (6๙.๓๓^0

๒. มิคุณวุฒิกา
- รัฐประคา
- ตรงดาม? 

นักฟ้องกั

ไม่มื

นบประเมินในระดับ ดีและดี) 

รภิกษา
ลบคาตรมหาบัณฑิด 
ณสมบัติเอพาะลำหรับตำแ 

นและบรรเทาสาธารณภัย

๒๔.๘๔' 

ภก

หน่ง

หมาฆเหตุ เป ็นไปตามหลักเกณฑ์ๆ ข ้อ  ๑๔๒(๒) และข ้อ ©๕๙

นาง?เมหมาย กุบเกษม ผู้รับรองข้อยูล



การรบัโอนขา้ราชการประเภทอืน่;เละพนกังานสว่นทอ้งอืน่อืน่ มาแตง่ตัง้เปน็พนกังานเทคบาล 
ในการประขมุ ก.ท.จ.ลำปาง คร้ังท ี ๓/ ๒๕๒ ๕ วันท ี ๒๓ มนีาคม ๒๕!0(*โ 4 7

ตำแหน ่งป ้จช ุบ ัน ตำแหน่งทีขอโอน (ย ้าย ) เหตุผล อยู่ระหว่างการลำ;ปีบการ ภาระ
ที ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด เงินเด ือน ตำแหน่ง สังกัด เงินเด ือน การโอบ(ย ้าย) 

(กำหนดวันโอน)
ทางรนย/ทน้ืสิบ/ทุน 

กันทางราขการ
ค่าใช้จ ่าย

๑ น.ส.สุพิชญา ศรีลวรรค' หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 
(นักบริหารงาบทั่วไป) 

ประ;ภทอำนวยการท้องกบ 
ระดับต้น

อบต.สบป้าด 
อ.แม่เมาะ 
จ.สำปาง

๓๕,๒๒๐ 

ตํ'
เทศบา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงาบทั่วไป) 

ประเภทอำนวยการท้องกิน 
ระดับต้น

แหบ่งว ่างเม ี่อว ันท ี ๑ ม ี.ค.๒๕;: 
ลส่งเรองให้จังหวัด วันที ๔ มี.ค

ทต.ปงยางศก 
อ.,ห้างจัตร 
จ.ลำปาง

๕
.๒๕๖๕

๓๕,๒๒๐ - ดูแลครอบครัว
- หาประสบการณ์

(๑ ๙  เม .ย.๒๕๖๕)

ไม่มี ๒๓. ๖๓'96

๒ นายณรงค์ ภาพเมืองมูล วิศวกรโยธา 
ประ๓ ทวิชาการ 
ระดับปฏิบัต ิการ

อบต.บ้านดง 
อ.แม่เมาะ 
จ.สำปาง

๑๗,๒๙๐ วิศวกรโยธา 
ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ

ทน.สำปาง 
อ.เมืองสำปาง 

จ.สำปาง

๑๗,๒๙๐ - ดูแลบิดามารดา
- หาประลบการณ์

(๒ พ.ค.๒๕๖๕) ^

ไม่มี ๒๔.๘๔96

๓ น.ส.พนตานันที ไชยลังกา นักวิชาการเงินและบัญชี 
ประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ

อบต.บ้านแลง 
อ.เมืองสำปาง 

จ.สำปาง

๓๒,๔๕๐ นักวิชาการเงินและบัญชี 
ประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ

ทม.พิชัย 
อ.เมืองสำปาง 

จ.ลำปาง

๓๒,๔๕๐ - ดูแลครอบครัว
- หาประสบการณ์

(๑๘ เม.ย.๒๕๖๕)

ไม่มี ๓๑.๘๓96

๔ น.ล.คัชรีนทร์ ตะสูง นักวิชาการพัสดุ 
ประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ

อบต.บ้านแลง 
อ.เมืองสำปาง 

จ.สำปาง

๓๐,๒๒๐ นักวิชาการพัสดุ 
ประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ

ทม.พิชัย 
อ.เมืองลำปาง 

จ.สำปาง

๓๐,๒๒๐ - ดูแลครอบครัว
- หาประลบการณ์

(๑๘ เม.ย.๒๕๖๕)

ไม่มี ๓๑.๘๓96

๕ นายสมยศ เพิ่มพูน นายช่างโยธา 
ประเภททั่วไป 

ระดับชำนาญงาบ

อบต.วังเงิน 
อ.แม่ทะ 
จ.สำปาง

๒๖,๕๘๐ นายช่างโยธา 
ประเภททั่วไป 

ระดับชำนาญงาบ

ทม.พิชัย 
อ.เมืองลำปาง 

จ.สำปาง

๒๖,๕๘๐ - ดูแลครอบครัว 

(๑๘ เม.ย.๒๕๖๕)

ไม่มี ๓๑.๘๓96

๖ น.ล.คิริกัญญา โตอ้น นักวิชาการพัสดุ 
ประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ

อบต.ทะเลชุบศร 
อ.เมืองลพบุริ 

จ.ลพบุรี

๒๖,๙๘๐ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ประ;ภทวิขาการ 
ระดับชำนาญการ

ทต.บ่อ;เอ้ว 
อ.เมืองลำปาง 

จ.สำปาง

๒๖,๙๘๐ - ดูแลครอบครัว

(๑๗ พ.ค.๒๕๖๕) 
ห มายเห ต ุ ๑. ไต้รับ 
ดืมาก (คิดเป็น ๙๕.

๒. มีค ุณ' 
ตรงตามคุณสมบัติเอ 
นักวิชาการตรวจสอ

ไม่มี

คะแนนประเมิน'โนระดัน? 
๖๖96)

การศกษา บัญชีบ ัณฟ้5 
พาะสำหรับตำแหน่ง 
ชภายใน

๓๑.๒๐'96 

และ



ตำแหน่งป ีจจ ุบ ัน ตำแหน ่งที่ขอโอบ (ย ้าย ) เหดุผล อยู่!ะหรางการค่าเป็นการ ภาระ
ที ่ ข็่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด เงินเด ีอบ ตำแหน่ง สังกัด เง ินเด ิอบ การโอน(ย ้าย) 

(กำหนดวับโอบ)
ทา^นย/ทา![สิน/ทุ,ฆ 

กบทางราขการ
ค่าไข้จ้าย

๗ น.ล.พัฃรีบทร์ คำเปล เจ้าพนักงาบการเงินและบัญชี 
ประเภททั่วไป 

ระดับชำนาญงาน

อบต.หัวหวาย 
อ.ตาคลี 

จ.นครสวรรค์

๒๐,๗๘๐ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ประเภททั่วไป 

ระดับชำนาญงาน

ทม.ล้อมแรด 
อ.เกิน 

จ.ลำปาง

๒๐,๗๘๐ - ดูแลปิตามารดา
- หาประสบการณ์

(๖ ห.ค.๒๕๖๕)

ไม่มี ๒๖.๘๙%

๘ นายณ ฐ้ๅผ ิ จารุเสน นักวิชาการพัสดุ 
ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบ ัต ิการ

อบต.นายาง 
อ.สบปราบ 
จ.ลำปาง

๑๗,๕๗๐ นักวิขาการพัสดุ 
ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ

ทต.ท่าผา 
อ.เกาะคา 
จ.ลำปาง

๑๗1๕๗๐ - ดูแลบิดามารคา
- หาประลบการณ์

(๔ เม.ย.๒๕๖๕)

ไม่ม ๒๔.๘๙%

๙ น.ส.อทิตยา สิทธิมา เจ ้าพนักงาบธุรการ 
ประเภททั่วไป 

ระดับปฏินัตงาบ

อบต.หัวเมอง 
อ.เมองปาน 

จ.ลำปาง

๑ (^,0๓ 0 เจ้าพนักงานธุรการ 
ประเภททั่วไป 

ระดับปฏิบัติงาน

ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล 
อ.ห้างฉัตร 
จ.ลำปาง

๑๔ ,๐๓๐ - หาประสบการณ์ 

(๑8) เม.ย.๒๕๖๕)

ไมมี่ ๓๔. ๖๒96

(3*0 น.ส.อารีรัตน์ จักรดี เจ ้าพนักงานพัสดุ 
ประเภททั่วไป 

ระดับปฏิบัต ิงาบ

อบ'จ.สุไช'ทัย 
อ.เมิอง 

จ.สุโขทัย

8)๒,๗๓๐ เจ้า'พVเกงาน'พัสดุ 
ประเภททั่วไป 

ระดับปฏิบัติงาน

ทด.ป่าดันนาครัว 
อ.แม่ทะ 
จ.ลำปาง

๑๒,๗๓๐ - เพีอเพมทักษะ 
หาประสาบการณ์
- เที่อความสะดวก 

ในการเดินทางกลับภ!ู

(๕ เม .ย.๒๕๖๕)

ไมมี่

เล่าเบา

๓๑.๘๙96

(?เ๑ บ.ส.'!)ฎาพร การเพียร นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัต ิการ

อบต.ป่าแดด 
อ.แม่สรวย 
จ.เช ียงราย

๑๖,๙๔๐ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ

ทต.บ้านลา 
อ.แจ้ห่ม 
จ.ลำปาง

๑๖,๙๔ ๐ - ดูแลบิดามารดา
- อยู่ในพนท่ี

(๑๘ เม.ย.๒๕๖๕)

ไม่มี ๒๗.๑๙'96

8เ๒ น.ส.จรรยา ขุมแสน นักทรัพยากรบุคคล 
ประเภทวิชาการ 
ระดับขำบาญการ

อบต.นาโป่ง 
อ.งาว 

จ.ลำปาง

๓๑,๘๘๐ นักทรัพยากรบคุคล 
ประเภทวิขาการ 
ระดับชำนาญการ

ทด.หลวงเหน์อ 
อ.งาว 

จ.ลำปาง

๓๑,04(^0 - หาประสบการณ์ 

(๑๘ เม.ย.๒๕๖๕)

ไม่มี ๓๗.๑๙96

หมายเหๆ เป็นไปตามหลักเกณท์ๆ ข้อ 8)๕๒(๒) ข้อ ๑๖๙ และข้อ 8)๗๒

บางสมหมาย กุบเกษม สัรับรองข้อมฺ1ล



การโอนพนักงานเทศบาลไปเป็นทนกงาบส่วนท้องถ่ินอ่ืน
ในการประชุม ก.ท.จ.ลำปาง คร้ังท่ี ๓/ ๒๕๖๕ วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

“  43

ตำแหน่งปีจจุบัน ตำแหน่งท ี่ขอโอน (ย้าย) เหตุผล อยู่!ะหว่า!กา!คำเปน็กา!

ที ่ ข่ือ - ลกุล ตำแหน่ง เทศบาล เงินเดีอน ตำแหน่ง สังกัด เงินเดีอบ การโอน(ย้าย) 
(กำหนดวันโอน)

ทางรนย/ทบสิน/ทุน 
กบทางราชการ

๑ น.ส.วรรณีย' กุญซร ผู้อำนวยการกองคลัง ทต.ทุ่งผ้ึง ๓๓,๐๐๐ ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.วังทรายคำ ๓๓,๐๐๐ - หาประสบการณ์ ไม่มี
(นักบริหารงาบการคลัง) อ.แจ้ห่ม (นักบริหารงานการคลัง) อ.วังเหมีอ

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น 
ระดับต้น

จ.ลำปาง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น 
ระดับต้น

จ.ลำปาง (๒ พ.ค.๒๕๖๕)

ตำแหน่งว่างเมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๕ 
เทศบาลส่งเรื่องเมื่อวันที ่ ๔ ม .ีค.๒๕๖๕

๒ นายคทา จทุานันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต.เสริมซ้าย ๒ ๙,๖๘๐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต'.ท่าตูม ๒๙,๖๘๐ -  หาประสบการณ์ ไม่มี
ประเภทว ิซาการ อ.เสริมงาม ประเภทวซิาการ อ.ศรีมหาโพธิ
ระดับชำนาญการ จ.ลำปาง ระดับชำนาญการ จ.ปราจีนบุรี (๑ ๘  เม.ย.๒๕๖๕)^

๓ น.ส.ณัฐนันท์ สืบสมุทร เจ้าพนักงานพัสดุ ทต.เวียงมอก ๑๒,๗๓๐ เจ้าพนักงานธุรการ อบต.แม่สสิด ๑๒,๗๓๐ - หาประสบการณ์ ไม่มี
ประเภทท่ัวไป อ.๓น ประเภทท่ัวไป อ.แม่สลิด - ดูแลบดามารดา

ระดับปฎ บํ ตั ๊งาน จ.ลำปาง ระดับ,ปฎิบัต งิาน จ.ตาก
กำหนดวันโอบ ๕ เม.ย.๒๕๖๕

หมายเหค
๑. ใด้รับคะแบบประเมินในระดับปานกลาง 

และด ี (คะแนน ๗๔.๐๐ คะแนน) 
๒. ม ีคุณวุฒการดีกบา ปวส.(การบัญชี)

ข ื่งตรงตามมาตรฐานกำห นดตำแห น ่ง

เจ้าพนักงาบธุรการ
๓. ได้ดีกษาวิขาคอมฟ้วเตอร์มาไม่น้อยกว่า

' - - ๑๕.'ช่ัว'โมง .



- ๒ - 5 0

ต ำแ ห น ่งป ัจ จ ุบ ัน ตำแหน่งท ี่ขอโอน (ย้าย) เห ต ุผ ล อยู่ระหรางการด่าเป็นการ

ที ่ ข่ือ - สกุล
ต ำแ ห น ่ง เทศบาล เงินเดือน ตำแหน่ง ส ังก ัด เงินเดือน การโอน(ย้าย) 

(กำหนดวันโอน)
หางรนัย/หน้ีสิน/ทุน 

กับหางราชการ

๔ นายฟิเขษฐ แก้วบุญเรือง นิติกร
ประ๓ ทวิขาการ 
ระดับชำนาญการ

ทต.สิร'รา'ซ 
อ.แมท่ะ 

จ.ลำปาง

ถไ(5),0)0̂ 0 นิติกร
ป ระ เภ ท ว ขิาการ 
ระดับชำนาญการ

สนง.เข!แหน ท ีการส ืกปา 

ป ร ะกมสํก ษ าสำปาง

เขต ๑
อ.เมิองล่าปาง 

จ.ล่าปาง

๓๑,๘๘๐ - หาประสบการณ์ ไมม

หมายเหตุ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ 0๕๒(๒) และข้อ 0๕๙

ผู้รับรองข้อมูลนางสมหมาย กุนเกษม



5 1

ชุ

1เ
'

มติ ก.ท.จ.ลำปาง ในการประชุมคร้ังท่ี ๒/ ๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันบ้ี ๒๕๖๕ 
เร่ือง เห็นขอบการกำหนดลำแหน่งห่ีได้รับการฮบัฆสบุนการจดสรรอัตราหดแทบบุคลากรทางสารารณสุข 
^ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพลำบลถ่ายโอน;เทศบาลเมืองเขลางคนคร

ที่ อำเภอ เทศบาล

แผนเดมิ เพ ิม่ดำแหบง่/ปรบัปรงุเปลีย่นแปลงแผนใหม่
เพ ิม่/ลด รวมทัง้สนั

คา่ใชจ่้าย 
("/0)

มติ ก.ท.จ.ลำปางพนักงาบ 
เทศบาล 
(นัดรา)

พบง.ครู 
เหศบาล 
(อดรา)

ถูกจ้าง 
ประง่า 
(นัดรา)

พบกงานจ้าง คา่ใ#งา่ย
(ห.)

พนกงาบ 
เทศฃาล 
(จ้ตรา)

ลูกจ้าง 
ประง่า 
(นัดรา)

พนักงาบ 
จ้าง 

(นัดรา)

พนักงาน 
เทศบาล 
(นัดรา)

พนง.ค;; 
เทศบาล 
(นัดรา)

ถูกจ้าง 
ประง่า 
(อัตรา)

พนักงาบ 
จ้าง 

(อดรา)
ภาร^จ 
(อดรา)

ทาไป 
(นัดรา)

๑ เมอง เทคบาลฟอ้ง 51(ะ® ๑๐ ๑๑ ๑๐๖ ๒๖๖ ๒๘.๒๘ + ๒๓ - ๑๗๔ ๑๐ ๑๑ ๓๗๒ ๒๘.๒๘ ๑ . เฟน้ขอบการกำหนดดำแหบง่พนกังานเทศบาลทีจ่ะรับการถา่ยโอบ ง่านวน ๒๓ อดัรา ดงับี้
เขลางค์บคร (ไมร่วมเงิบอดุหนนุ) ๕0.๕๗ {ไมร่วมเงินอุดหนนุ) (ะ๐ .๕๗ - ดำแหบง่ นกัวขิาการสาธารณสขุ (ปก./ขก.) งา่นวน ๕ อัตรา

- ดำแหบง่ พยาบาลวชิาชพี (ปก./ขก.) ง่าบวน ๔ อัตรา
-  ดำแหบ่ง เจา้พนกังานสาธารณสขุ (ปง./ขง.) งา่นวน ๗ อัตรา

........ .........
-  ตำแหนง่ เจา้พนกังาบทบัดสาธารณสขุ (ปง./ชง.) ง่านวน ๗ อัตรา

สังกัด งาบศนูยบ์รกัารสาธารณสขุ ฝา่ยบรกิารสาธารณสขุ กองสาธารณสุข
และสิงแวดลเอม รายละเอยีดดงับ ี้

สังกัด ศูบย่บริการสาธารณสขุบ้านกาด

61.๑) ดำแหบ่ง เจ้าพนักงาบสาธารณสุข (ปง./ซง.) เลขท ีต่ำแหน่ง ๕๖-๒-๐๖-๔๖๐®-๐๐®
๑.๒) ดำแหบ่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข {ปง./ชง.) เลขท ีต่ำแหน่ง ๕๒-๒-๐๖-๔๖๐๙-๐๐®
สังกัด ศูนย์บริการสาธารณสขุบ้าบศริหมวดเกล้า

....... ๑.๓) ดำแหบ่ง นักวิชาสาธารณสุข (ปก/ชก.) เลขท่ีดำแหบ่ง ๕๒-๒-๐๖-๓๖๐®-๐๐๔
๑.๔) ดำแหบ่ง พยาบาลวิชาชพี (ปก./ชก.) เลขท่ีดำแหบ่ง ๕๒-๒-๐๖-๓๖๐๒-๐๑๔
๑.๕) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสขุ (ปง,/ชง,) เลขท ีต่ำแหน่ง ๕๒-๒-๐๖-6๒๐®-๐๐๒

.......

๑ .๖ )'ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปง./ชง.) เลขท ีต่ำแหน่ง ๕๖-๒-๐๖-๔๖๐๙-๐๐๒
สังกัด ศูนย์ใ เริการสาธารณสุขบ้านโทกหัวช้าง
๑.๗) ดำแหบ่ง พยาบาลวิชาชพี (ปก./ชก.) เลขท ีต่ำแหน่ง ๕๖-๒-๐๖-๓๖๐๒-๐๑๕
๑ .๘) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสขุ (ปง./ชง.) เลขท ีต่ำแหน่ง ๔๖-๒-๐๖-๔๖๐®-๐๐๓
๑.๙) ตำแหน่ง เจ้าพนักงาบทันตสาธารณสุข (ปง./ชง.) เลขท ีต่ำแหน่ง ๕๒-๒-๐๖-๔๖๐๙-๐๐๓

— .......... สังกัด ศูนย์ใ เริการสาธารณสุขบ้านแม่ถืย
๑.® ๐)ตำแหน่ง นักวิชาสาธารณสุข (ปก/ซก.) เลขท่ีดำแหบ่ง ๕๒-๖-๐๖-๓๖๐®-๐๐๕
๑.®®) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสขุ (ปง/ซง.) เลขท่ีตำแหน่ง ๕๒-๒-๐๖-๔๖๐๑-๐๐๔
๑.๑๒) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตลาธารณสขุ (ปง/ขง.) เลขท่ีตำแหน่ง ๕๒-๒-๐๖-๔๖๐๙-๐๐๔



- ๒ -
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เพ ัม๋ดำแหนง่/ปรบัปรงุเปลีย่นแปลงแผนใหม่นเVเ̂
เพ'ิม/ลด รวมทัง้สบิ

ห่ี อำเภอ เทศบาล พนักงาบ พนง.ค3 ถู่กอัรง พนักงาบอำง ค,าใขงัา่ย พนักงาบ สุกจ้าง พนักงาบ พนักงาบ พบง.ค2 ลูกอำง่ พนักงาบ ค่าใช่(ง่าย หมายเหตุ
เทศบาล เทศบาล ปร*จำ ภารกอ รา'วไป (“/อ) เทศบาล ปร*จำ อำง เทศบาล เทศบาล ปร*จำ จ้าง (“/อ) ตำแหนง่ทเีทมี/เปลีย่นแปลง
(อัครา) (อคัรา) (อัครา) (อัคร'า) (อัครา) '(อัครา) (อัครา) (อัครา) (อัคร'ร) (อัครา) (อัครา) (อัดรา)

เมอง เทศบาลฟอ้ง ๑๕® ๑๐ ๑๑ ๑๐๖ ๒๖๖ ๒๘.๒๘ +1๐๓ . - ๑ค!๔ ๑๐ ๑๑ ๓๗๒ ๒๘.๒๘ สังกัด (ฐนยนรัการล่าธารณสุขบ้านฟ้อน
เขลางค์นคร (ไมรวมเงิบอดุหนนุ) ๕'๐.๕'๗ (ไมร่วมเงินอดุหนบุ) ๕๐.(ะ๗ ๑.๑๓) ตำแหน่ง นักวิชาสาธารณสุข (ปก,/ชก.) เลขทีตำแหน่ง ๕๒-๒-๐๖-๓๖๐๑-00๖

๑.๑๔) ตำแหน่ง เจ้าพนักงาบล่าธารณสุข (ปง,/ขง.) เลขทีตำแหน่ง ๕๒-๒-๐๖-๔๖๐๑-๐๐๕
๑.®๕) ตำแหน่ง เจ้าพนักงาบที'นตล่าธารณสุข (ปง./ชง.) เลขทีตำแหน่ง ๕๒-๒-๐๖-๔๖๐๔-๐๐๕
สังกัด ศนย์บริ!!]รลา.ผรณลขบา้นกลว้ยมว่ง
๑.®๖) ตำแหน่ง นกัวิขาลาธารณสุข (ปก./ขก.) เลขทีตำแหน่ง ๕๒-๒-๐๖-๓๖๐๑-๐๐๗
๑.®๗) ตำแหน่ง พยาบาลวชิาชพี (ปก./ชก.) เล่ชทีตำแหน่ง ๕๖-๒-๐๖-๓๖๐๒-๐๑๖

๑.®๘) ตำแหน่ง เจ้าพนกังาบลาธารณสขุ (ปง./ชง.) เลขทีตำแหน่ง ๕๒-๒-๐๖-๔๖๐®-๐๐๖
๑.๑๙) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทีบดลาธารณสขุ (ปง./ชง.) เลขทีตำแหน่ง ๕๒-๒-๐๖-๔๖๐๙-๐๐๖
สังกัด ศนย์บริการลาธารณลขบ้านกล้วยแพะ
๑.๒๐) ตำแหน่ง นักวิชาล่าธารณสุข (ปก./ชก.) เลขทีตำแหน่ง ๕๒-๒-๐๖-๓๖๐®-๐๐๘

. ๑.๒®) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชพี (ปก./ซก.) เลขทีตำแหน่ง ๕๒-๒-๐๖-๓๖๐๒-๐๑๗
๑.๒๒) ตำแหน่ง เจ้าพนกังาบลาธารณสขุ (ปง./ชง.) เลขทีตำแหน่ง ๕๒-๒-๐๖-๔๖๐®-๐๐๗
๑.๒๓) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทีบคลาธารณสุข (ปง./'ชง.) เลขทีตำแหน่ง ๕๒-๒-๐๖-๔๖๐๙-๐๐๗

--------------------------------------------------------------------------------------------- - ------

ตรวจแล ้วถ ูกต ้อง

(นางสาวเบญจวรรณ วงศ์ลือโลก)
นักวิชาการเงินและบัญขีขำบาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 

ท้องลืบจังทวัดลำปาง 
เลขาบกุ าร ก .ท.จ .ลำ■ ปาง



การเลึ๋อบระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงดำแหน่งถูงขื้น (ประ๓ ทวิขาการ) 
ใบการประทุม ก.ท.ล.ลำปาง ครั๊งที (ก/๒๕!อ๕ เมื่อวันที ๒๓ มีนาคม ๒(*๖๕

5 3น

ที ฟ้อ - สกุล
ดำแหบ่ง/ระดับ/เงนเฟ้อบ 

(เจกุนับ/ลังกัค ง/ค ไม่คากว่า 
๑๕, 0 ๕ 0  บาท

ดำแหบ่ง/ระดับ/ฝ็นเฟ้อนร็(ขอ 
เฟ้อน (ๆฆๅด่เ

ผลการปฏิบัติราชการ 
ไม่ดำกว่าระดับค็ 

๖ คเง

รอบประเมินทีผ่านมา 
เไงวนแต่งศ4ไม่ถูก 

ลงโท*ถูงกว'าภาคทผฟ่

ผ่านการอบรม 
หลกสูตรที ก.กลาง 

กำหนด

หลักเก ฌดํ ฟ้อผลงาบ/
ผลการประเ&มผลงาบ จ'ก กกก. เก คบ 

(๖ ไน 0  ไม่ดำกว่าไ•ยละ ๖๐)
ระยะเวลา 

การด่ารงคาแหบ่ง
(ป. คใ ๖ จ, ป. โท ๙ จ)

ทุฌลมปัด่ 
ด่ารงด่าแหบ่ง

ลายงานจากเริม่คน้ระดบัปฏบิค้การ เปน็ระดบัขา้นๆญภาร
๑ นายขัชวาลย' นกัวิ'ขาการศึกษา นกัวชิาการทกีบา - ครุศาลตรบณัฑติ ๑ เม.ย. ๖๖ = ลิมาก ไม่มี - ปริญญาตริ ๖ ปี ๖ ป ็ ๓ เทีอบ ๑. การสัคเบาหลักสูตรและค่ร้างสรรค์

อุ้มหอบ ระดับปฏบิตักิาร ระดบัขำบาญการ (การทกีษา) ๑ ต,ค.๖๒ ะ ดิเด่น บวัคกรรมทางการฟ้กบาสำหรับเฟ้กปฐมวัย
๒๒,๖๐๐ บาท ๒๒,๖๒๖ บาท - สำเร็จการทีกษาเมีอ ๑ เม.ย .๖๓ ะ ดึเด่น - ดำรงดำแหน,ง นกัวขิาการทกีษา ระดับ ๕ ไบลกาบสืกบา ลังกัคเทกบาลบกรสำปาง

ทบ.ลำปาง ทน.ลำปาง วับที ๘ ท.ย.๒!*:๔๔ ค ต.ค. ๖๓ ะ: ดเด่น เมือ่วับท ี๒๒ ก.ย.๒๕!*:๘ - ๓๑ ธ.ค.๒๕๕๘ ปีงบประมาก! ท.ก.๖๕๖๕
อ.เมือ่งลำปาง อ.เมือ่งลำปาง (สถาบันราขก้ฎลำปาง) ๑ เม.ย.๖๔ ะ: ด่เด่น - ดำรงตำแหนง่ นกัวขิาการทกีษาปฏบิต้การ ๖. การขับเคส์อบจัลการติกษาเทีอการทํ'ลเบา

จ.ลำปาง จ.ลำปาง ๑ ค .ค. ๖๔ ะ: ด็เด่น เมือ่วับท ี ๑ ม.ค.๒๕๕๙ - ๑๖ ธ.ค.๒๕๖๕ ทีย่ังยิบ คามโกรงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
(นบัถีงวับยบผลงาบ) ''การจักดำหลักถูครสถาบติกบาคามหลักถูคร

การติกบาปฐมวัย พ.ก.๖๕๖๐
ปีงบประมาณ ห.ก.๖๕๖๕

คะแนน ศกก. คนที ๑ เะะ ๙๖.0๐
คะแนน คกก. คนที ๒ ะ ๙๖.๕๐
คะแนน ศกก. กบที ๓ ะะ! ๙๗.๕๐

(วับที ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕)
(ภาระค่า'ไข้จ,าย ๒๕.๘๕เ̂ ว)

หมายเหตุ : ฝ่ายเลขาบุการๆ ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามหลักเกณท์ๆ ดังนี้
- หลักเกณท์ๆ ข้อ ๑!*: ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ และข้อ ๒๗ ของประกาศ ก.ท.จ.ลำปาง เร่ิอง หลักเกณฑิและเงึ๋อบไขการบริหารงาบบุคคลของเทศบาล แก้ไขเทีมเติมฉบับที ๖๓

นางสมฺหมาย กุบเกษม ฝ่'รับรองข้อมูล



การเลีอบระดับและแด่งต็งพนักงานเทศบาลให้ดำรงดำแหบ่งสูงขึ้น (ประ๓ ทวิขาการ)
ใบการประทุม ก.ท.จ.ลำปาง คเงที ๓/ ๒(ะ๖(ะ เมื่อวนที ๒๓ มีนาคม ๒๔๖๔

54

ที จ ่อ - ลทุล
ตำ แหบ่ง/ระคับ/เงินเติ ขบ 

ปิจยุบัน/สังกัค ง/ด ไม่ตำกว่า 
6๒,0๒0 บาท

ตำแหบ่ง/ระคบ/เไบเดอนทีขอ 
เล๋ึฃน ทุณๅ ตํ}

ผลการปฏิบัติราชการ 
ไม่ตำกว่าระดับติ 

๖ ตรง

รอบประเร่!นทีผ่านมา 

(เงาบแต่งคั๊งโม่ถูก 

ลงโทบถูงกว่าภากฟ้'ผตํ

ผ่านการอบรม 
หลักถูดรที ก.กลาง 

กำหนด

หลักเกณฑ์ จ่อ (เดงาน/
ผลการประเ&ษผลงาน จาก ตกก. 01 ตน 

(๒ ใน 01 ไม่ตำกว่าวั0ยละ ๖0)
ระยะเวลา 

การตำรงตำแหน่ง 
(ป. ดร ๖ จ, ป. โห ๔ จ)

ๆฌสมบัด 
ตำรงตำแหบ่ง

ลายงานจากเริม่ตน้ระดบัปฏบิตักิาร เจนระดบัขำนาญการ
๒ บายนกิาญจบ์ สกาปบิก สถาปนิก - ป.ตริ ค เม.ย. ๖๒ * ติมาก ไมม - ปริญญาตริ ๖ จ ๑๒ จ  ๖ เตอิน ๑. โตรงการก่อลาร้างอาตารล่านักงาน

— กับทะวงศ์ ระดบัปฏบิตักิาร ระดบัขำบาญการ (สกาปิตยกรรมศาลตร- ๑  ค .ค .๖๒ ะ คเด ่น เทศบาลเม่ืองล้อมแรด พร้อมตเกัณฑ์
๒๗,๓*๐ บาท ๒๗,๔๘๐ บาท บัณทิต) ๑  เม .ย .๖๓ ะ ด ึมาก - ดำรงตำแหนง่ สถาปนกิ ระดับ ๓ ๒. โตรงการก่อลร้างฟ้องป้าล่าหร้บผู้สูงอายุ
ทม.ลอ้มแรด ทม.ลอ้มแรด - ลา่เ!จการตกิษาเมือ่ 51 ต.ค. ๖๓ 2 ดึเด ่น เมือ่วบัท ี ๑๒ พ.ค.๒๔๔๒ - ๓® 8.ค.๒๔๔๘ และผู้พิการ

อ.เถบิ ปี.เกิน วับที ๒๙ เม.ย.๒๔๔๘ ๑  เม .ย .๖๔ ะะ ดมาก - ดำรงตำแหนง่ สถาปนกิปฏบิติัการ
จ.ลำปาง จ.ลำปาง (มหาวิทยาลัยขอบแก่น) ๑  ต,ค. ๖๔ ะ ดเด่น เมือ่วับท ี ๑ ม.ค.๒๔๔๙ - ๑๔ พ.ย.๒๔๖๔

(นบัถงีวับย๋ึบผลงาบ) คะแนน คกก. คนที ๑ ะ ๘๗.๒๖
กะแนบ คกก. คนที ๒ ๙๒.®๘
คะแบบ คกก. คบที ๓ ะ ๗๖.๔๓

(วันที *๗ ตุมภาพ้นธ์ ๒๔๖๔)
(ภาระค่าใข้จ่าย ๒๖.๘๙''/อ)

หมายเหตุ : ฝ่ายเลขาบุการา ตรวจลอบแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ๆ ดังนี้
- หลักเกณฑ์ๆ ข้อ ๑ *  ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ และข้อ ๒๗ ของประกาศ ก.ท.จ.ลำปาง เรอง หลักเกณฑ์และเงอบไขการบริหารงาบบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพมเติมฉบับที ๖๓

นางลมหมาย ตุนเกษม ผู้รับรองข้อมูล



การเลอนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ประ๓ ทวิขาการ) 
ในการประชุม ก.ท.จ.ลำปาง คเงท ี ๓/ ๒(2๖(ะ เมึ๋อวันที ๒๓ มีนาคม ๒*๖4:

ฟ้ ฟ้อ - สทุ®
คำแหบ่ง/ระคับ/เติบฟ้อน 

ป็จจุบัน/คังกัค ง/ค ไม่คำกรา 
8(ะ,0๕0 บาท

ค่าแหงVระค่บ/เงินเค่อนม่ืขอ 
เถีอบ ทุผๅฒ

ผลการปฏิบัติราชการ 
ไม่ตำกว่าระตับตี 

๖ ตรง

รอบปใะแเนท๋ึผ่านนา 
องวบแค่งฅงไม่ถูก 

ลงโทนถูงกว่าภาคหผท

ผ่านการอบรม 
หลกถูตรท๋ึ ก.กลาง 

กำหนด

หลก เก ผห์ ฟ้อนสงาน/
(เสการประฟ็นมสงาน จาก คกก. ๓ คน 

(ห ไน 91 ไม่คำกว่าริออส: 6 0 )
ระยะเวลา 

การค่ารงค่าแทงง
(ง. ตร ๖ ปี, ป. โห ๔ จ)

ทุ!นสมบัติ 
คำรงคำแหบ่.ง

ลายงาบจากเรํม่ดนัระดบัปฏบิตักิาร เปน็ระดบัชำนาญการ
๓ บ.3.อัญขลิ นกัทรัพยากรบคุคล นกัทรพัยากรบคุคล - ป.ตริ ๑ เม.ย. ๖!๐ -  ดเด่น ใม่มี - ปริญญาตริ ๖ จ ๖ จ ๖ เติอบ ๑.สธุปผลการปฏิบัติงานการเสบอขอ

ใจกันธิยะ ระดับปฎบิต้กิาร ระดบัขำบาญการ (บริหารธุรกิจบัณฟ้ต ๑ ต.ค.๖๒ ะะ ดเด่น พระราขทานเตริองราชอิลริยาภร!น์แสอ
๒๑,๘๘๐ บาท ๒๒,๑๗๐ บาท การตลาด) ๑ เม.ย.๖๓ * ดํเด่น - ดำรงตำแหนง่ นกัทรพัยากรบคุคล ระดับ ๓ เหรียญวักรหรรติมาลาพนักงาบเทตบาล

ทต.บ่อแอ้ว ทต.บอ่แอว้ - ส์าเรจการ?!กษาเม่ือ ๑ ต.ค. ๖๓ '  ด็เด่น เมึอ๋วบัท ี๒ ม.ีย.๒**๘ - ๓® ธ.ค.๒**๘ แสะถูกจ้างประจำ สังลัคเทตบาลคำบล
อ.เมอีงลำปาง อ.เมอีงลำปาง วันที ๓ ส.ค.๒**๒ ๑ เม.ย.๖๔ * ด็เด่น - ดำรงตำแหนง่ นกัทรพัยากรบคุคลปฏบิตักิาร บ่อแอ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ต.๒*&๒

จ.ลำปาง จ.ลำปาง (มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราข)

๑ ต.ค. ๖๔ * ดเด่น เมึอ๋วันท ี ๑ ม.ค.๒ **๙ - ๘ ธ.ค.๒ *๖* ๒. การคำเนิบงาบขอริบบ่าเหนิจ บ่านาญ
(นบัถ็งวันยนผลงาบ) บำเหน็จคำรงขิพพนักงาบเทตบาล แสะ

การคำเนิบการขอริบบำเหน็จปกติ บ่านาทุ!

—
รายเติอนถูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ
ท.ศ.๒๕๖๒

คะแนน คกก. คนที ๑ * ๙๓.*๓
คะแนน คกก. คนที ๒ ะ ๙๓.๘๑

—
คะแนน คกก. คนที ๓ ะ ๙๑.๐๐

(วันที ๑ *  ตุมภาฟัน:ริ ๒*๖*)
(ภาระค่าใข้จ่าย ๓©.®*0/0)

ทมายเหตุ : ฝ่ายเลขานุการๆ ตรวจ?เอบแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ๆ ดังบี้
- หลักเกณฑ์ๆ ข้อ ๑ *  ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ และข้อ ๒๗ ของประกาศ ก.ท.จ.ลำปาง เร๋ึอง หลักเกณฺฑ์และเงํ่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล แก้!ขฺเพมเติมอบับที ๖๓

นางสมหมาย ตุนเกษม ผู้รับรองข้อมูล


