
ชื่อ - สกุล/ต าแหน่ง ระดบั
ด ารงต าแหน่ง

ปัจจุบันเมื่อวันที่
วุฒิการศึกษา

ย้ายเปลี่ยนต าแหน่ง
สายงานที่เก้ือกูล

เลื่อนระดบัที่สูงขึ้น
คุณสมบัติ

สายงานอ านวยการ

น.ส.ศลิษา  พรมเมือง
นักทรัพยากรบุคคล

ชก. 17 กุมภาพันธ ์2557 รป.ม. ช านาญการพิเศษ 
(เป็นช านาญการ 4 ปี)
(17 ก.พ. 2561)

หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(ช านาญการ 4 ปี) (วฒิุป.ตรีทุกสาขา)
(17 ก.พ. 2561)

น.ส.ณัฐกานต์  เป็งจันทร์
นักจัดการงานทะเบียนและ
บัตร 

ชก. 12 กรกฎาคม 2559 ร.บ. ช านาญการพิเศษ 
(เป็นช านาญการ 4 ปี)
(12 ก.ค. 2563)

หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(ช านาญการ 4 ปี) (วฒิุป.ตรีทุกสาขา)
(12 ก.ค. 2563)

นายพิเชียร  ทาแกง
นักวเิคราะห์นโยบายและแผน
(ระยะเวลาเกือ้กูลของ
ต าแหน่งจพง.ธรุการคร่ึงหนึ่ง 
คือ 3 ปี 11 เดือน 15 วนั)

ปก. 2 มกราคม 2563 บธ.บ. 
(การจัดการทั่วไป)

ช านาญการ  
(เป็นปฏบิัติการ 6 ปี 
ส าหรับวฒิุป.ตรี/
4 ปี ส าหรับวฒิุป.โท)
(16 ม.ค. 2566) 

น.ส.ภทัรานิษฐ์  ววิฒัน์ชัยพร
นักประชาสัมพันธ์

ปก. 2 ธนัวาคม 2562 บธ.บ. 
(การเลขานุการ)

นักพัฒนาการท่องเที่ยว
นักวเิทศสัมพันธ์

ช านาญการ  
(เป็นปฏบิัติการ 6 ปี
 ส าหรับวฒิุป.ตรี/4 
ปี ส าหรับวฒิุป.โท)
(2 ธ.ค. 2568)

แผนความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ
เทศบาลต าบลแม่อาย  อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชยีงใหม่

นักจัดการงานทั่วไป 
นักทรัพยากรบุคล

นักวเิคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

* การย้ายเปล่ียนต าแหนง่ จะต้องมคุีณวุฒิตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่

หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(ช านาญการ 4 ปี)
(วฒิุป.ตรีทุกสาขา)
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ชื่อ - สกุล/ต าแหน่ง ระดบั
ด ารงต าแหน่ง

ปัจจุบันเมื่อวันที่
วุฒิการศึกษา

ย้ายเปลี่ยนต าแหน่ง
สายงานที่เก้ือกูล

เลื่อนระดบัที่สูงขึ้น
คุณสมบัติ

สายงานอ านวยการ

แผนความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ
เทศบาลต าบลแม่อาย  อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชยีงใหม่

นายอธศัิกด์ิ  ทองค า ชก. 24 สิงหาคม 2561 รป.ม. ช านาญการพิเศษ 
(เป็นช านาญการ 4 ปี)
(24 ส.ค. 2565)

หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น) 
(ช านาญการ 4 ปี)
(วฒิุทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์)

น.ส.วนัวสิา  หน่อรัตน์
นักวชิาการศึกษา

ชก. 12 ตุลาคม 2561 ศษ.บ.
รป.ม. ช านาญการพิเศษ 

(เป็นช านาญการ 4 ปี)
(12 ต.ค. 2565)

หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น) 
(ช านาญการ 4 ปี) 
(วฒิุทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์)
(12 ต.ค. 2565)

น.ส.สุนันทา  จีนา
นักวชิาการเงินและบัญชี

ปก. 1 ตุลาคม 2561 บธ.บ.
(การบัญช)ี

นักวชิาการคลัง
นักวชิาการตรวจสอบภายใน

นักวชิาการพาณิชย์
นักวชิาการจัดเก็บรายได้

นักวชิาการพัสดุ

ช านาญการ  
(เป็นปฏบิัติการ 6 ปี
ส าหรับวฒิุป.ตรี/4 ปี

ส าหรับวฒิุป.โท)
(1 ต.ค. 2567)

หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลังระดับต้น) 
(ช านาญการ 4 ปี)
(วฒิุสาขาวชิาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ บริหารการคลัง
 การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการ
ธนาคาร บริหารธรุกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด
 การจัดการ) 

นักวชิาการศึกษา
นักวชิาการวฒันธรรม

ภณัฑรักษ์

* การย้ายเปล่ียนต าแหนง่ จะต้องมคุีณวุฒิตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ 24 



ชื่อ - สกุล/ต าแหน่ง ระดบั
ด ารงต าแหน่ง

ปัจจุบันเมื่อวันที่
วุฒิการศึกษา

ย้ายเปลี่ยนต าแหน่ง
สายงานที่เก้ือกูล

เลื่อนระดบัที่สูงขึ้น
คุณสมบัติ

สายงานอ านวยการ

แผนความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ
เทศบาลต าบลแม่อาย  อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชยีงใหม่

น.ส.อรปรียา  ตุลาทอง
นักวชิาการสาธารณสุข

ปก. 1 ตุลาคม 2563 วท.บ.
(จุลชีววทิยา)

นักอาชีวบ าบัด
นักกายภาพบ าบัด
พยาบาลวชิาชีพ 
แพทย์แผนไทย

ช านาญการ  
(เป็นปฏบิัติการ 6 ปี
ส าหรับวฒิุป.ตรี/4 ปี
ส าหรับวฒิุป.โท)
(1 ต.ค. 2569)

น.ส.น้ าฟ้า  แก้วสวสัด์ิ
นักวชิาการสุขาภบิาล

ปก. 2 พ.ย. 2563 วท.บ.
(อนามัย

ส่ิงแวดล้อม)

โภชนาการ
นักวชิาการส่ิงแวดล้อม

ช านาญการ  
(เป็นปฏบิัติการ 6 ปี
ส าหรับวฒิุป.ตรี/4 ปี
ส าหรับวฒิุป.โท)
(2 พ.ย. 2569)

นางเจนจิรา  อินนา
นักวชิาการตรวจสอบภายใน

ปก. 1 เม.ย. 2564 ศ.บ.
(เศรษฐศาสตร์)

นักวชิาการคลัง
นักวชิาการเงินและบัญชี
นักวชิาการพาณิชย์
นักวชิาการจัดเก็บรายได้
นักวชิาการพัสดุ

ช านาญการ  
(เป็นปฏบิัติการ 6 ปี
ส าหรับวฒิุป.ตรี/4 ปี
ส าหรับวฒิุป.โท)
(1 เม.ย. 2568)

หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลังระดับต้น) 
(ช านาญการ 4 ปี)
(วฒิุสาขาวชิาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ บริหารการคลัง
 การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการ
ธนาคาร บริหารธรุกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด
 การจัดการ) 

หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อมระดับต้น) 

(ช านาญการ 4 ปี)
(วฒิุสาขาหรือทางพยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์

ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขมูลฐาน

เทคนิคการแพทย์ วทิยาศาสตร์ (ทางด้านสุขศึกษา
สุขภาพ ส่ิงแวดล้อม สาธารณสุขความปลอดภยั

อนามัยส่ิงแวดล้อม การพยาบาล สุขาภบิาล
อาชีวอนามัยและสาธารณสุขมูลฐาน)

* การย้ายเปล่ียนต าแหนง่ จะต้องมคุีณวุฒิตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ 25 


