
 
 

 
  
 

ค ำสั่งองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทุ่งหวัช้ำง 
ที่  67 / ๒๕64 

เรื่อง  รบัโอนพนักงำนส่วนต ำบล  
---------------------------------------------------- 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  15  และมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ประกอบกับข้อ  164  และข้อ  171  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดล าพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  และมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าพูน  ในการประชุมครั้งที่  2/ ๒๕64  เมื่อวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕64  ได้มีมติเห็นชอบการรับโอนข้าราชการประเภทอื่น  ราย นางสาวหยาดพิรุณ  กองบุญ ต าแหน่ง 
บรรณารักษ์  ระดับ ปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง  7539  สังกัด ศูนย์การส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอบ้านธิ 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดล าพูน ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อัตรา
เงินเดือน 18,880  บาท  (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  มาด ารงต าแหน่ง  นิติกร ระดับ ปฏิบัติการ 
เลขที่ต าแหน่ง  53 – 3 – 01 – 3105 – 001  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง   อ าเภอทุ่งหัวช้าง  
จังหวัดล าพูน  อัตราเงินเดือน 18,840 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)   
 

 ทั้งนี้  ตั้งแตว่ันที่  1  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕64 
   
 

   สั่ง  ณ  วันที่  23  เดือน  กมุภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕64 
   

                                                                                                                                  

        
                   (นายศักดิ์สิทธิ์   จันทร์ถา) 
                                                                           นายกองค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งหัวช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
      
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทุ่งหวัช้ำง 
ที่  125 / ๒๕64 

เรื่อง  บรรจแุละแต่งตั้งผู้สอบแขง่ขันได้เปน็พนักงำนส่วนต ำบล 
----------------------------------------------------------------- 

   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 ประกอบกับมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2560  และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 24  ตุลาคม 2545  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดล าพูน  ครั้งที่  3 / 2564  ลงวันที่  30  มีนาคม พ.ศ. 2564 จึงบรรจผุู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ
เป็นพนักงานส่วนต าบล และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง จ านวน 1  ราย  
 

1. นางสาวอภิญญา  แสงสว่าง  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรม 
วิชา การจัดการทั่วไป  (การจัดการทั่วไป)  ด ารงต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ ปฏิบัติการ  
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง   เลขที่ต าแหน่ง  53 – 3 – 01 – 3205 – 001  อัตราเงินเดือน
ขั้น  15,060  บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันหกสิบบาทถ้วน) 
   

โดยให้ได้รับเงินเดือนในอัตราของต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งและให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการในต าแหน่งดังกล่าวมีก าหนด  ๖  เดือน ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี ้
 
  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕64 
 
   สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕64 
 
 

                                                                                      
                    (นายศักดิ์สิทธิ์  จันทร์ถา) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุง่หัวชำ้ง 
เรื่อง  บรรจแุละแต่งตั้งผู้สอบแขง่ขันได้เปน็พนักงำนส่วนต ำบล 

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

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 ประกอบกับมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2560  และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 24  ตุลาคม 2545  ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดล าพูน  ครั้งที่  3 / 2564  ลงวันที่  30  มีนาคม พ.ศ. 2564 จึงให้บรรจุผู้สอบแข่งขันได้
เข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง จ านวน 1  ราย  
 

1. นางสาวอภิญญา  แสงสว่าง  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรม 
วิชา การจัดการทั่วไป  (การจัดการทั่วไป)  ด ารงต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ ปฏิบัติการ  
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง   เลขที่ต าแหน่ง  53 – 3 – 01 – 3205 – 001  อัตราเงินเดือน
ขั้น  15,060  บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันหกสิบบาทถ้วน) 
   

โดยให้ได้รับเงินเดือนในอัตราของต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งและให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการในต าแหน่งดังกล่าวมีก าหนด  ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป ดังบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายนี ้
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕64 
 
 

                                                                                     
                              (นายศักด์ิสิทธิ์  จันทร์ถา) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 
 
 
 
 
 



บญัชีรำยละเอียดกำรบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันไดต้ ำแหน่งประเภท วชิำกำร 
แนบทำ้ยค ำสั่ง องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง ที ่ 125 / 2564  ลงวันที่  1  เมษำยน  พ.ศ. 2564 

 
ที่ ชื่อ – สกุล วุฒิ / สาขา สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง 

 
เงินเดือน ตั้งแต่วันที ่

ต าแหน่ง ประกาศผลสอบ
ของ 

ต าแหน่ง ต าแหน่ง 
ประเภท 

 

ระดับ เลขที ่ ขั้น อัตรา 

1 นางสาวอภิญญา   
                  แสงสว่าง 

ปริญญาตร ี 
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต 
 

โปรแกรม 
วิชาการ
จัดการทั่วไป  

นักวิชาการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

กสถ. ลงวันที ่
19 กันยายน 
พ.ศ.  2562 

 
 
 

นักวิชาการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

วิชาการ ปฏิบัติการ 53-3-01-3205-001 9.5 15,060 1 เมษายน 
2564 

 
 






















