
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง ระดบั
ด ารงต าแหน่ง

ปัจจบุัน
เมื่อวันที่

วุฒิการศึกษา
เลื่อนระดบั

ที่สงูขึ้น
สายงานที่เก้ือกูล เก้ือกูลสายวิชาการ

ยา้ยเปลี่ยน
ต าแหน่ง
ประเภท
วิชาการ

ระยะเวลาเลื่อน
อ านวยการ

นายธวัชชัย  บุษดี
นายช่างโยธา

อาวุโส 1 ธันวาคม 2558  - วท.บ.
(เทคโนโลยกี่อสร้าง)
- วศ.บ. 
(การบริหารงาน
ก่อสร้าง)

ระดับชก.
(ย้ายตน.
ไม่เกื้อกลู
ระดับปก.)

หวัหนา้ฝ่าย (นกับริหารงานช่างระดับต้น)
อาวุโส (4 ป)ี
(วุฒิป.ตรีในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภบิาล
วิศวกรรมส ารวจ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม
ส่ิงแวดล้อม วิศวกรรมกอ่สร้าง สถาปตัยกรรม
ผังเมอืง กอ่สร้าง ไฟฟา้ เคร่ืองกล การจัดการ
งานกอ่สร้าง วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ
งานวิศวกรรม)
(1 ธ.ค. 2562)

นายวันชัย  ปงค า
นายช่างโยธา

ชง. 11 กรกฎาคม 2559 ปวส. 
(ก่อสร้าง)

อาวุโส 
(6 ป)ี

(11 ก.ค. 65)

ระดับปก. หวัหนา้ฝ่าย (นกับริหารงานช่างระดับต้น)
ช านาญงาน (10 ป)ี หรือ อาวุโส (4 ป)ี
(วุฒิป.ตรีในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภบิาล
วิศวกรรมส ารวจ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม
ส่ิงแวดล้อม วิศวกรรมกอ่สร้าง สถาปตัยกรรม
ผังเมอืง กอ่สร้าง ไฟฟา้ เคร่ืองกล การจัดการ
งานกอ่สร้าง วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ
งานวิศวกรรม)

* การย้ายเปล่ียนต าแหนง่จากทั่วไป เปน็วิชาการ จะต้องมคุีณวุฒิตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ และสามารถนบัระยะเวลาเกื้อกลูของต าแหนง่ประเภททั่วไปได้ไมก่อ่นที่มวีุฒิป .ตรี โดยนบัได้คร่ึงหนึ่ง

นายช่างเขียนแบบ
นายช่างส ารวจ
นายช่างผังเมือง

วศิวกรโยธา+ใบอนุญาต 
สถาปนิก+ใบอนุญาต 

นักผังเมือง
(วฒิุป.ตรีตรงสาขา)

แผนความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานเทศบาล ประเภททั่วไป
เทศบาลต าบลแม่อาย  อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
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ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง ระดบั
ด ารงต าแหน่ง

ปัจจบุัน
เมื่อวันที่

วุฒิการศึกษา
เลื่อนระดบั

ที่สงูขึ้น
สายงานที่เก้ือกูล เก้ือกูลสายวิชาการ

ยา้ยเปลี่ยน
ต าแหน่ง
ประเภท
วิชาการ

ระยะเวลาเลื่อน
อ านวยการ

นายภาสกร  หม้อกรอง
เจ้าพนักงานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย

ชง. 1 ธันวาคม 2557 ปวส. 
(ไฟฟา้ก าลัง)

อาวุโส 
(6 ป)ี

(1 ธ.ค. 63)

เจ้าพนักงานเทศกจิ นักจัดการงานเทศกิจ
นักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(วฒิุป.ตรี)

ระดับปก. หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
ช านาญงาน (10 ปี)
อาวโุส (4 ปี)
(วฒุป.ตรีทุกสาขา)

น.ส.พิณทิยา  สุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ

ชง. 3 ธันวาคม 2557 บธ.บ.
(การจัดการทั่วไป)

อาวุโส 
(6 ป)ี

(3 ธ.ค. 63)

เจ้าพนักงานทะเบียน
เจ้าพนักงานเวชสถิติ

นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักวเิคราะห์นโยบาย
และแผน
นักจัดการงานทะเบียน
และบัตร

ระดับปก. หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
ช านาญงาน (10 ปี)
อาวโุส (4 ปี)
(วฒุป.ตรีทุกสาขา)
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกวา่ 1 ปี

เทศบาลต าบลแม่อาย  อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่

* การย้ายเปล่ียนต าแหนง่จากทั่วไป เปน็วิชาการ จะต้องมคุีณวุฒิตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ และสามารถนบัระยะเวลาเกื้อกลูของต าแหนง่ประเภททั่วไปได้ไมก่อ่นที่มวีุฒิป .ตรี โดยนบัได้คร่ึงหนึ่ง

แผนความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานเทศบาล ประเภททั่วไป
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ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง ระดบั
ด ารงต าแหน่ง

ปัจจบุัน
เมื่อวันที่

วุฒิการศึกษา
เลื่อนระดบั

ที่สงูขึ้น
สายงานที่เก้ือกูล เก้ือกูลสายวิชาการ

ยา้ยเปลี่ยน
ต าแหน่ง
ประเภท
วิชาการ

ระยะเวลาเลื่อน
อ านวยการ

น.ส.พัฒน์นรี  น าชัย
เจ้าพนักงานพัสดุ

ชง. 11 มกราคม 2561  - ปวส. 
(คอมพวิเตอร์ธรุกิจ)
- บธ.บ.
(การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย)์

อาวุโส 
(6 ป)ี

(11 ม.ค. 67)

เจ้าพนักงานจัดเกบ็
รายได้
เจ้าพนักงานการคลัง
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

นักวชิาการคลัง
นักวชิาการเงินและบัญชี
นักวชิาการตรวจสอบ
ภายใน
นักวชิาการพาณิชย์
นักวชิาการจัดเก็บรายได้
นักวชิาการพสัดุ

ระดับปก. หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงาน
การคลังระดับต้น) 
ช านาญงาน (10 ปี)
อาวโุส (4 ปี)
(วฒิุสาขาวชิาหรือทางบัญชี 
พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ บริหารการคลัง การ
จัดการการคลัง การเงิน การเงินและการ
ธนาคาร บริหารธรุกิจ การจัดการทั่วไป 
การตลาด การจัดการ) 

น.ส.ลภัสรดา  มณีวรรณ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ปง. 1 พฤศจิกายน 2562  - ปวส. 
(สัตวศาสตร์)
- บธ.บ.
(การจัดการทั่วไป)

ช านาญงาน
(4 ป)ี

(1 พ.ย. 66)

นักพฒันาชุมชน
นักสังคมสงเคราะห์

ระดับปง.
2 ปี =

ระดับปก.

หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานสวสัดิการ
สังคมระดับต้น)
ช านาญงาน (10 ปี)
อาวโุส (4 ปี) 
(วฒิุป.ตรีทุกสาขา)

* การย้ายเปล่ียนต าแหนง่จากทั่วไป เปน็วิชาการ จะต้องมคุีณวุฒิตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ และสามารถนบัระยะเวลาเกื้อกลูของต าแหนง่ประเภททั่วไปได้ไมก่อ่นที่มวีุฒิป .ตรี โดยนบัได้คร่ึงหนึ่ง

แผนความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานเทศบาล ประเภททั่วไป
เทศบาลต าบลแม่อาย  อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
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