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สรุปมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมรับทราบและให้ความเห็นชอบในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. รับทราบ เรื่อง การรายงานต าแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง จ านวน 1 อัตรา ดังนี้  

ที ่ อ าเภอ/เทศบาล ต าแหน่งผู้บริหารที่ว่าง วิธีการสรรหา 

 
1. 
 
 

 

อ.แม่ทา 
ทต.ทาขุมเงิน 
 
 
 

 
- ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
เลขที่ต าแหน่ง 53-2-00-1101-001 
(ต าแหน่งว่างเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
รับโอน 

 
 

 

 
2. รับทราบ เรื่อง พนักงานจ้างท่ัวไปลาออกจากราชการ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด/อ าเภอ วันที่ขอลาออก 

1. นายทองสุข  ชะนะญาติ คนงาน ทต.เหมืองง่า อ.เมืองล าพูน 1 มีนาคม 2563 

2. นายสุรพล  สุยะใหญ่ คนงาน ทต.บ้านธิ อ.บ้านธิ 1 มกราคม 2563 

 
3. รับทราบ เรื่อง พนักงานจ้างตามภารกิจออกจากราชการ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

ที ่
 

สังกัด/อ าเภอ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

 
1. 

อ.แม่ทา 
ทต.ทาสบเส้า 

 
นางอรุณี  อินมาตร 

 
- ผู้ดูแลเด็ก  

 
- อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

/4. รับทราบ... 
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4. รับทราบ เรื่อง การจ้างพนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน 9 ราย ดังนี้ 
 
 

ที ่
อ าเภอ/อปท. 

ชื่อตัว - ชื่อสกุล 
 

ต าแหน่ง 
อัตรา

ค่าตอบแทน 
 

ระยะเวลาการจ้าง 
ภาระค่าใช้จ่าย 

(ร้อยละ) 

 
 

1. 
 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 
 

8. 
9. 

อ.เมืองล าพูน 
ทม.ล าพูน 
นายธีรศักดิ์  กันพเปา 
ทต.เหมืองง่า 
นางสาวณฐวรรณ เป็งเมืองมูล 
นายนิพันธ์ ทองศิริ 
นายณัฐพงษ์ ปาลี 
นายถวิล จันต๊ะหลวง 
นายณรงค์ ฐนิตวโรดม 
นายสาทิตย์ มณีชัย 
อ.ป่าซาง 
ทต.ม่วงน้อย 
นายณัฐพร วงค์วิริยะ 
นายเกรียงไกร จิโนเป็ง 

 
 
ภารโรง 

 
คนงาน 
คนงาน 
คนงาน 
คนงาน 
คนงาน 
คนงาน 

 
 

คนงาน 
คนงาน 

 
 

9,00๐.- 
 

9,00๐.- 
9,00๐.- 
9,00๐.- 
9,00๐.- 
9,00๐.- 
9,00๐.- 

 
 

9,00๐.- 
9,00๐.- 

 
 
2 มี.ค. 63 – 30 ก.ย. 63 

 
2 มี.ค. 63 – 30 ก.ย. 63 
2 มี.ค. 63 – 30 ก.ย. 63 
2 มี.ค. 63 – 30 ก.ย. 63 
2 มี.ค. 63 – 30 ก.ย. 63 
2 มี.ค. 63 – 30 ก.ย. 63 
2 มี.ค. 63 – 30 ก.ย. 63 

 
 

28 ม.ค. 63 – 30 ก.ย. 63 
28 ม.ค. 63 – 30 ก.ย. 63 

 
28.40 

 
30.21 

 
 
 
 
 
 
 

33.13 

 
5. รับทราบ เรื่อง การรายงานผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

ที ่ สังกัด ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
ผลการประเมิน  

(ต้องผ่านร้อยละ 60) สรุปผล 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
1. ทต.ป่าสัก  

อ.เมืองล าพูน  
นางสาวกรองกาญจน์ 
                   เรืองสังข์ 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 82.65 85.98 ผ่าน 

 

6. เห็นชอบ เรื่อง การให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากราชการ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
 

ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

สังกัด/อ าเภอ 
 

วันที่ขอลาออก 
 

1. นายนิกร งามพิง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ทต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา 1 มีนาคม 2563 

2. นายสุธิพงษ์ พรมเสน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ทต.อุโมงค์ อ.เมืองล าพูน 31 มกราคม 2563 

 
 

 

/7. เห็นชอบ… 
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7. เห็นชอบ เรื่อง  การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

ที ่ สังกัด/อ าเภอ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
อัตรา

ค่าตอบแทน 
ระยะเวลาจ้าง 

 
1. 

อ.เมืองล าพูน 
ทต.เหมืองง่า 

 
นายนิเวศ จันทรา 
 
 
นายรณณรงค์ ชนะญาติ 

 
พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดกลาง 
 
พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา 

 
15,000.- 

 
 

9,400.- 

 
2 มี.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 
 
 
2 มี.ค. 63 -30 ก.ย. 63 

 
8. เห็นชอบ เรื่อง การโอนและการรับโอนพนักงานเทศบาล จ านวน 3 ราย ดังนี้  

ที ่
ชื่อ –สกุล 

คุณวุฒิการศึกษา 
ต าแหน่ง/สังกัด ขอโอนไป/มาด ารงต าแหน่ง 

ก าหนดวันที่โอน             
หรือรับโอน 

1. นายวสันต์ ปันค า 
- คุณวุฒิการศึกษา 
ป.โท 
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

- หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
(นักบริหารงานทั่วไป   
ระดับต้น) 
- เลขที่ต าแหน่ง 
33-2-01-5101-002 
สังกัด ทต.หงษ์หิน 
อ.จุน จ.พะเยา 

- หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
(นักบริหารงานทั่วไป   
ระดับต้น) 
- เลขที่ต าแหน่ง 
53-2-01-2103-003 
สังกัด ทต.ทาสบชัย 
อ.แม่ทา จ.ล าพูน 

16 เมษายน 2563 

2. นางธัญชนก วิมลเมือง 
- คุณวุฒิการศึกษา 
ป.โท 
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- นักวิเคราะห์นโยบาย   
และแผน 
ระดับช านาญการ 
- เลขที่ต าแหน่ง 
53-2-01-3103-001 
สังกัด ทต.เวียงยอง 
อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 

- นักวิเคราะห์นโยบาย   
และแผน 
ระดับช านาญการ 
- เลขที่ต าแหน่ง 
53-2-01-3103-001 
สังกัด ทต.หนองช้างคืน 
อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน  

2 มีนาคม 2563 

 

 

 

 

/3.นายปิยะพงษ์... 
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ที ่
ชื่อ –สกุล 

คุณวุฒิการศึกษา 
ต าแหน่ง/สังกัด ขอโอนไป/มาด ารงต าแหน่ง 

ก าหนดวันที่โอน             
หรือรับโอน 

3. นายปิยะพงษ์ อภิวงศ์วาร 
- คุณวุฒิการศึกษา 
ป.ตรี  
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(การบริหารงานทั่วไป) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- เจ้าพนักงานธุรการ   
ระดับปฏิบัติงาน 
- เลขที่ต าแหน่ง  
53-2-05-4101-004 
สังกัด ทต.ป่าสัก 
อ.เมืองล าพูน 
จ.ล าพูน 

- นักวิชาการตรวจสอบภายใน          
ระดับปฏิบัติการ 
สังกัด อบต.วาวี 
อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย 
- เป็นผู้สอบแข่งขันได้      
เพ่ือบรรจุบุคคลเป็น
ข้าราชการหรือพนักงาน
ท้องถิ่น ตามประกาศ กสถ.           
ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 
- อัตราเงินเดือน 15,060.- 

2 มีนาคม 2563 

 

9. เห็นชอบ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ –สกุล ต าแหน่ง ขอโอนมาด ารงต าแหน่ง ก าหนดวันทีร่ับโอน 

1. นายพลวัฒน์ จันทะคุณ  
- คุณวุฒิการศึกษา 
ป.ตรี 
ปริญญาพยาบาล     
ศาสตรบัณฑิต 
(สาขาพยาบาลศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร         
- ภูมิล าเนา  
ต.ดงด า  
อ.ลี้ 
จ.ล าพูน 
 

- พยาบาลวิชาชีพ 
ระดับปฏิบัติการ 
- เลขที่ต าแหน่ง  
194955 
สังกัด โรงพยาบาล        
พุทธชินราช พิษณุโลก 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพิษณุโลก  
- อัตราเงินเดือน  20,970.- 

- นักวิชาการสาธารณสุข 
ระดับปฏิบัติการ 
- เลขที่ต าแหน่ง  
53-2-06-3601-001 
สังกัด ทต.ดงด า 
อ.ลี้ จ.ล าพูน 
- อัตราเงินเดือน 
20,770.- 
- ผลการประเมินบุคคลและ
การปฏิบัติงาน  
นายกฯ : ร้อยละ 84.00  
ปลัดฯ : ร้อยละ 84.00 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ :   
ร้อยละ 83.00 

2 เมษายน 2563 

 
 
 
 
 
 

/10. เห็นชอบ... 
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10. เห็นชอบ เรื่อง การย้ายพนักงานเทศบาล จ านวน 1 ราย โดยมีค าสั่งฯ มีผลตั้งแต่วันที่         
2 มีนาคม 2563 ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ - สกุล, คุณสมบัติ ต าแหน่งปัจจุบัน ต าแหน่งใหม่ 

1. 
 
 
 
 
 
 

 

นายจิรัสย์ ญาณะพันธ์ 
- คุณวุฒิการศึกษา 
ป.ตรี 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ระดับปฏิบัติงาน 
เลขที่ต าแหน่ง 
53-2-04-4204-001 
สังกัด กองคลัง 
ทต.ศรีวิชัย 
อ.ลี้ จ.ล าพูน 
- อัตราเงินเดือน 12,730.- 

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
ระดับปฏิบัติการ 
เลขที่ต าแหน่ง 
53-2-04-3203-001 
สังกัด กองคลัง 
ทต.ศรีวิชัย 
อ.ลี้ จ.ล าพูน 
- อัตราเงินเดือน 15,060.- 
- เป็นผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุ
บุคคลเป็นข้าราชการ              
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                           
ในต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้
ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศ           
การสอบแข่งขันของ กสถ.            
ลงวันที่ 19 กันยายน 2562       
ถึงล าดับที่จะได้รับการบรรจุ        
ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 

 

11. เห็นชอบ เรื่อง การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน จ านวน 1 ราย โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 

   ที่ 
 

       ชื่อ - สกุล 
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ระดับช านาญงาน 

                  ต าแหน่ง       สังกัด    วันที่ผ่านการประเมิน 

  1. 

    

นางสาวปิยะพร  

              ศรีพนัก 

- เจ้าพนักงานธุรการ  
เลขที่ต าแหน่ง 53-2-11-4101-006 

ทต.ป่าซาง 
อ.ป่าซาง 

21 มกราคม 2563 

 

 
 
 
 

/12. เห็นชอบ... 
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12. เห็นชอบ ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
กรณีนายกเทศมนตรีครบวาระหรือว่างลง ปลัดเทศบาลจึงปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  ตามประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ข้อ 11 ของเทศบาล จ านวน 11 
แห่ง ดังนี้ 

1. เทศบาลต าบลทาสบเส้า ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีด าเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

 1. การด าเนินการเกี่ยวกับการให้โอนพนักงานเทศบาล ราย นางสาวพรพิรุณ สืบเพ็ญไชย 
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

 2. การด าเนินการเก่ียวกับการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
2. เทศบาลต าบลป่าซาง ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีด าเนินการเกี่ยวกับ    

การบริหารงานบุคคล จ านวน 5 เรื่อง ดังนี้ 
 1. การด าเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงต าแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้รับการจัดสรรอัตราก าลัง

พนักงานครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/     
ว 2562 เรื่อง จัดสรรอัตราก าลังผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่   
23 ธันวาคม 2562 

 2. การด าเนินการเก่ียวกับการย้ายพนักงานครู ไปด ารงต าแหน่งที่ว่างในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 3. การด าเนินการเกี่ยวกับการรับโอนพนักงานครู ในต าแหน่งที่ว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

4. การด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร และจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น     
พนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา 

5. การด าเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น ราย นายวิทยา สุนชาติ ต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ให้ด ารงต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
ช านาญงาน  

3. เทศบาลต าบลอุโมงค์ ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล จ านวน 7 เรื่อง ดังนี้ 
 1. การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
และการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 
2563) 
 2. การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการกับผู้ก ากับดูแล ครั้งที่ 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) 

3. การด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        
(1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) 
 4. การด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2563 
 5. การด าเนินการเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล ราย นางสาววันทนีย์ ลุนธิระวงศ์ ต าแหน่ง 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 53 -2-06-3601-001 โอนไปสังกัดองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
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6. การด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งที่ว่างสายงานปฏิบัติ โดยวิธี    
รับโอน จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 
  6.1 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
  6.2 วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
 7. การให้พนักงานจ้างตามภารกิจ ราย นายพิศิษฐ์ สุวรรณยศ พ้นจากราชการ เนื่องจากอายุ
ครบ 60 ปี 

4. เทศบาลต าบลต้นธง ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

 1. การด าเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงต าแหน่งพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
     1.1 ต าแหน่ ง  นายช่าง เขียนแบบช านาญงาน เป็ นนายช่าง เขียนแบบอาวุ โส              

ราย นายธนวัฒน์ ปริยากูลอนันต์ 
     1 .2  ต าแหน่ ง  เ จ้ าพนั ก งาน พัสดุ ช านาญงาน  เป็ น เจ้ าพนั กงาน พัสดุ อาวุ โ ส                 

ราย นางวิลาศลักษณ์ ปวนสิงห์ 
     1.3 ต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน เป็นระดับนายช่างไฟฟ้าอาวุโส ราย นายสาโรจน์ 

ค าแสน 
2. การด าเนินการเก่ียวกับการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งว่างสายงานผู้ปฏิบัติ โดยวิธีการ

รับโอน ดังนี้ 
2.1 ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
2.2 ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
2.3 ต าแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

5. เทศบาลต าบลวังดิน ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 

1. การด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ผู้รักษาราชการแทนต าแหน่งผู้อ านวยการ          
กองสวัสดิการสังคม และผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

6. เทศบาลต าบลประตูป่า ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 

1. การด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและลงโทษทางวินัยพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างกระท าผิดวินัย 

2. การด าเนินการเกี่ยวกับการขอพนักงานเทศบาลจากสังกัดอ่ืนมาช่วยปฏิบัติราชการ 
3. การด าเนินการเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลขอโอน ราย นางสาวเนตรหทัย จันทมาส 

ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนางสาวพิมพิศา ณ น่าน ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ไป
สังกัดหน่วยงานอื่น 

7. เทศบาลต าบลบ้านแป้น ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล จ านวน 8 เรื่อง ดังนี้ 

1. การด าเนินการเก่ียวกับการโอนพนักงานครูเทศบาล ราย นางชัชวรรณ ธนะเวช ต าแหน่ง ครู 
2. การด าเนินการเกี่ยวกับการขอปรับปรุงกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็น

ต าแหน่ง ครู จ านวน 1 อัตรา 
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3. การด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จ านวน 1 อัตรา 

4. การด าเนินการเก่ียวกับการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 7 อัตรา 
5. การด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
6. การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ เพ่ิมค่าจ้าง

ลูกจ้างประจ า ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
7. การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการกับผู้ก ากับดูแล ประจ าปี 

พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) 
8. การด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาล ต าแหน่ง นิติกร จ านวน 1 อัตรา 

8. เทศบาลต าบลบ้านกลาง ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีด าเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

1. การด าเนินการเกี่ยวกับการรับโอนพนักงานเทศบาลให้มาด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง 53-2-04-4201-001 สังกัดกองคลัง จ านวน 1 อัตรา 

2. การด าเนินการเกี่ยวกับพนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการ ราย นายเจริญ จินา เนื่องจาก
มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 17 เมษายน 2563 

9. เทศบาลต าบลหนองช้างคืน ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีด าเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล จ านวน 5 เรื่อง ดังนี้ 

1. การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งที่
สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับช านายการ ราย นางสาวสุภาพร ปิ่นญาติ ต าแหน่ง นักวิช าการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ 

2. การด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2563 

3. การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1/2563 

4. การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2563 

5. การด าเนินการเกี่ยวกับการออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

10. เทศบาลต าบลป่าสัก ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 

1. การด าเนินการเกี่ยวกับการขอโอนอายุราชการของพนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขัน
ได้ของ กสถ.  
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11. เทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีด าเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล จ านวน 7 เรื่อง ดังนี้ 

1. การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม – 
31 มีนาคม 2563) ประจ าปี 2563 

2. การด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. การด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้ง 1 
(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

4. การด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

5. การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า          
เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 

6. การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ราย นางขวัญทิพย์     
วงศ์ษาปัน ต าแหน่ง ช านาญการ 

7. การด าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณารับบรรจุผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ 

13. เห็นชอบ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จ านวน 2 อัตรา โดยให้มีค าสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 ดังนี้ 

เทศบาล 
ทีร่้องขอให้ 
กสถ. สอบฯ 

ต าแหน่ง/ระดับ 
ชื่อ – สกุล 

ผู้สอบแข่งขันได้ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
อัตรา 

เงินเดือน 

อ.แม่ทา 
ทต.ทากาศเหนือ 
 
 
 
อ.ป่าซาง 
ทต.แม่แรง 
 
 
 

 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ระดับปฏิบัติงาน 
เลขที่ต าแหน่ง 
53-2-04-4204-001 
 
- เจ้าพนักงานพัสดุ 
ระดับปฎิบัติการ 
เลขที่ต าแหน่ง 
53-2-04-4203-001 

 
- นางชนัดดา  
                 ปันผสม  
                     
 
 
- นางสาวกิตติยา  
             พรหมชะนัส  
 
 

 
- ปวส. 
 
 
 
 
- ปวส. 
 
 
 

 
11,510.- 

 
 
 
 

11,510.- 
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14. การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานครูเทศบาล จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 

1. เห็นชอบ การโอนและรับโอนพนักงานครูเทศบาล จ านวน 2 ราย ดังนี้  

ที ่
ชื่อ –สกุล 

คุณวุฒิการศึกษา 
ต าแหน่ง/สังกัด ขอโอนไป/มาด ารงต าแหน่ง 

ก าหนดวันที่โอน   
หรือรับโอน 

1 -นางกิ่งกาญจน์ ต๊ะเสาร์ 
- คุณวุฒิการศึกษา 
ป.ตรี 
คุรุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต        
-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
เลขที ่59209000544546 
ใช้ได้จนถึง             
19 ก.ย. 2564 

- ครู  
รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.1               
- เลขที่ต าแหน่ง 
53-2-08-6600-042 
- สังกัด  
ศพด.ทต.หนองยวง            
สังกัด ทต.หนองยวง 
อ.เวียงหนองล่อง 
จ.ล าพูน 
                                

- ครู  
รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.1               
- เลขที่ต าแหน่ง  
53-2-08-6600-001 
- สังกัด  
ศพด.ทต.เหมืองง่า 
สังกัด ทต.เหมืองง่า 
อ.เมืองล าพูน 
จ.ล าพูน 

1 มีนาคม 2563 

2. - นางสาวณัฐกฤตา 
                   ชนิศรดิษฐกร 
- คุณวุฒิการศึกษา 
ป.โท 
การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา        
-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
เลขที ่62403071843191 
ใช้ได้จนถึง             
8 ธ.ค. 2567 

- ครู  
รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2               
- เลขที่ต าแหน่ง 
53-2-08-6500-261 
- สังกัด  
รร.เทศบาลต าบลวังผาง 
สังกัด ทต.วังผาง 
อ.เวียงหนองล่อง 
จ.ล าพูน 

- ครู  
รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2               
- เลขที่ต าแหน่ง  
59-2-08-6500-196 
- สังกัด  
รร.เทศบาล 4  
(สิทธิไชยอุปถัมภ์) 
สังกัด ทน.สมุทรปราการ 
อ.เมืองสมุทรปราการ 
จ.สมุทรปราการ 

1 พฤษภาคม 2563 
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2. เห็นชอบ แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลที่ผ่านการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ     
ครูช านาญการ (ย่ืนขอรับการประเมินในห้วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2562) โดยให้เทศบาล
ออกค าสั่งแต่งตั้งและให้ได้รับเงินวิทยฐานะ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จ านวน 6 ราย ดังนี้ 

ที ่ เทศบาล สังกัด ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ทต.อุโมงค ์
ทต.อุโมงค ์
ทต.อุโมงค ์
ทต.บ้านแป้น 
ทต.วังผาง 
ทต.บ้านธิ 
 

โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 
โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 
โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านแป้น 
โรงเรียนเทศบาลต าบลวังผาง 
โรงเรียนเทศบาลต าบลบ้านธิ 
(ป่าตาลหมื่นราษฏร์อุปการ) 

นางรัชนี เป็งธรรม 
นางยอดขวัญ ทองแล่ม 
นายกัลยาณวัฒน์ อุตตะรี 
นางวัชราภรณ์ ไชยสวัสดิ์ 
นางอัจฉราภรณ์ แก้วจันทร์ 
นางสาวชริตตา ศรีวิโรจน ์

คร ู
คร ู
คร ู
คร ู
คร ู
คร ู

ครูช านาญการ 
ครูช านาญการ 
ครูช านาญการ 
ครูช านาญการ 
ครูช านาญการ 
ครูช านาญการ 

3. เห็นชอบ ให้ส่งค าขอรับการประเมินและผลงานของพนักงานครูเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อน   
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ (ยื่นขอรับการประเมินในห้วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2562) 
ให้ส านักงาน ก.ท. จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

ที ่ เทศบาล โรงเรียน/ศพด. ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
ระดับวิทยฐานะ    

ที่เสนอขอ 
1. 
2. 
3. 
4. 

ทต.อุโมงค ์
ทต.ต าบลวังผาง 
ทต.ต าบลวังผาง 
ทต.หนองยวง 
 

โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 
โรงเรียนเทศบาลต าบลวังผาง 
โรงเรียนเทศบาลต าบลวังผาง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลหนองยวง 

นางพรทิพย์ ไชยะพอ 
นายเกื้อกูล  แก้วจันทร์ 
นางธัญวรัชน์ นาบุญ 
น.ส.พิทยานนท์ ลังการ์พินธุ์ 

ครู 
ครู 
ครู 
ครู 

ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 

 

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


