- ๔๔ ๑๑. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและกำรกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนรำชกำร หลังปรับปรุงแผน
ที่

ชื่อ - สกุล

๑

พ.อ.อ.กำระเวก สีทำ

๒

นำยรัฐศิษฐ์ ศิรวุฒินำนนท์

คุณวุฒิ

กรอบอัตรำกำลังเดิม
กรอบอัตรำกำลังใหม่
เลขที่ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ประเภท ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ประเภท
ปริญญำโท
๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ ปลัด อบต.
บริหำร ๘ ๖๖-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ ปลัด อบต.
บริหำรท้องถิ่น
รัฐประศำสนศำสตร
(นักบริหำรงำน อบต.)
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น)
มหำบัณฑิต
ปริญญำโท
๐๐-๐๑๐๑--๐๐๒ รองปลัด
บริหำร ๗ ๖๖-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ รองปลัด อบต.
บริหำรท้องถิ่น
รัฐประศำสนศำสตร
(นักบริหำรงำน อบต.)
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น)
มหำบัณฑิต

เงินเดือน

เงินประจำ
ระดับ
ตำแหน่ง
กลำง
๔๕๓,๙๖๐
๗๙,๘๐๐
(๓๗,๘๓๐ x ๖) + (๕,๖๐๐ x ๓) +
(๓๗,๘๓๐ x ๖) (๗,๐๐๐ x ๙)
ต้น
๓๘๒,๕๖๐
๔๒,๐๐๐

เงินเพิ่มอื่นๆ/ หมำยเหตุ
ค่ำตอบแทน
๗๙,๘๐๐
(๕,๖๐๐ x ๓) +
(๗,๐๐๐ x ๙)

(๓๑,๘๘๐ x ๖) + (๓,๕๐๐ x ๖) +
(๓๑,๘๘๐ x ๖)

(๓,๕๐๐ x ๖)

๓๑๗,๕๒๐

๔๒,๐๐๐

สำนักปลัด (๐๑)
๓

พนักงำนส่วนตำบล
นำงสำวปำริชำติ เจริญศิลป์ ปริญญำโท
๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑ หัวหน้ำสำนักปลัด อบต. บริหำร
รัฐประศำสนศำสตร
(นักบริหำรงำนทั่วไป)

๗ ๖๖-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ หัวหน้ำสำนักปลัด
(นักบริหำรงำนทั่วไป)

อำนวยกำรท้องถิ่น

ต้น

(๒๖,๔๖๐ x ๖) + (๓,๕๐๐ x ๖) +

มหำบัณฑิต
๔

ว่ำง

(๒๖,๔๖๐ x ๖)

๐๑-๐๑๐๒-๐๐๒ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป บริหำร
(นักบริหำรงำนทั่วไป)

๖ ๖๖-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป อำนวยกำรท้องถิ่น
(นักบริหำรงำนทั่วไป)

ต้น

๓๕๙,๐๐๐

(๓,๕๐๐ x ๖)

ว่ำง

ค่ำกลำงบัญชี ๔ +
ค่ำกลำงบัญชี ๕

๕

๖

๗

ว่ำง

๐๑-๐๑๐๒-๐๐๓ หัวหน้ำฝ่ำย
นโยบำยและแผน

(นักบริหำรงำนทั่วไป)
นำงนิศำรัตน์ พิสุทธิ์พงศำนนท์ ปริญญำโท
๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์
รัฐประศำสนศำสตร
นโยบำยและแผน
มหำบัณฑิต
นำยธรรศ ศรีดุษฎี

ปริญญำตรี
นิติศำสตรบัณฑิต

๐๑-๐๒๐๒-๐๐๑ นิติกร

บริหำร

๖ ๖๖-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๓ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป อำนวยกำรท้องถิ่น
(นักบริหำรงำนทั่วไป)

ต้น

๓๕๙,๐๐๐
ค่ำกลำงบัญชี ๔ +
ค่ำกลำงบัญชี ๕

ทั่วไป

๖ว ๖๖-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ นักวิเครำะห์นโยบำย
และแผน

วิชำกำร

ชำนำญกำร

๒๙๒,๒๕๐
(๒๔,๒๗๐ x ๖) +
(๒๔,๔๙๐ x ๖)

ทั่วไป

๓ ๖๖-๓-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑ นิติกร

วิชำกำร

ปฏิบัตกิ ำร

๑๙๘,๓๐๐
(๑๖,๔๕๐ x ๖) +
(๑๖,๖๐๐ x ๖)

- ๔๕ -

ว่ำง

ที่

ชื่อ - สกุล

๘ นำงสำวเรณู บัวดอนไพร

๙ นำงกัญพรพัฒน์ แก้วตม

๑๐

ว่ำง

คุณวุฒิ

กรอบอัตรำกำลังเดิม
กรอบอัตรำกำลังใหม่
เลขที่ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ประเภท ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ประเภท
๐๑-๐๒๐๘--๐๐๑ บุคลำกร
ทั่วไป ๖ว ๖๖-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ นักทรัพยำกรบุคคล วิชำกำร

ปริญญำโท
รัฐประศำสนศำสตร
มหำบัณฑิต
ปริญญำโท
๐๑-๐๒๐๙--๐๐๑ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ทั่วไป ๕ ๖๖-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ นักจัดกำรงำนทั่วไป วิชำกำร
รัฐประศำสนศำสตร
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น)
มหำบัณฑิต
๐๑-๐๒๒๑-๐๐๑ เจ้ำพนักงำนป้องกัน
ทัว่ ไป ๒-๔/๕ ๖๖-๓-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑ เจ้ำพนักงำนป้องกัน ทั่วไป
และบรรเทำสำธำรณภัย
และบรรเทำสำธำรณภัย

เงินเดือน
ระดับ
ชำนำญกำร

เงินประจำ
ตำแหน่ง

เงินเพิ่มอื่นๆ/
ค่ำตอบแทน

หมำยเหตุ

๒๗๐,๖๖๐
(๒๒,๔๙๐ x ๖) +
(๒๒,๖๒๐ x ๖)

ปฏิบัตกิ ำร

๒๖๖,๗๖๐
(๒๒,๒๓๐ x ๖) +
(๒๒,๒๓๐ x ๖)

ปฏิบัตงิ ำน/

๒๕๖,๔๔๐

ว่ำง

ชำนำญงำน ค่ำกลำงบัญชี ๔ +
ค่ำกลำงบัญชี ๕

๑๑ นำยสุรินทร์ ทำแดง

สำนักปลัด (๐๑)
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
๑๒ นำงสำวกำญจนำ วิหคโต
๑๓

ปริญญำตรี
๐๑-๐๒๑๒-๐๐๑ เจ้ำพนักงำนธุรกำร
รัฐประศำสนศำสตร
บัณฑิต

ปริญญำตรี
พลศึกษำ

ว่ำง

๑๔ นำยชัยวัตร ประจำเมือง

ประถมศึกษำปีที่ ๖

ทั่วไป

๕ ๖๖-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ เจ้ำพนักงำนธุรกำร

ทั่วไป

ชำนำญงำน

๒๐๗,๐๖๐
(๑๗,๒๐๐ x ๖) +
(๑๗,๓๑๐ x ๖)

ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร

ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำทึ่ธุรกำร

๑๓๕,๙๖๐
(๑๑,๓๓๐ x ๑๒)

ผู้ชว่ ยเจ้ำพนักงำนธุรกำร

ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร

พนักงำนขับรถยนต์

พนักงำนชับรถยนต์

ปรับลด
ปี ๕๙

๑๑๒,๘๐๐
(๙,๔๐๐ x ๑๒)

๑๕ นำยณรงค์ พิสุทธิ์พงศำนนท์ มัธยมศึกษำปีที่ ๖

พนักงำนชับรถยนต์

พนักงำนชับรถยนต์

๑๔๔,๓๖๐
(๑๒,๐๓๐ x ๑๒)

๑๖ นำยบรรจง ผิวทองงำม

ประถมศึกษำปีที่ ๖

พนักงำนขับรถยนต์

พนักงำนขับรถยนต์

๑๓๘,๖๐๐
(๑๑,๕๕๐ x ๑๒)

- ๔๖ ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

๑๗ นำยแมนรัตน์ จันทร์เรือง มัธยมศึกษำปีที่ ๖

กรอบอัตรำกำลังเดิม
เลขทีต่ ำแหน่ง
ตำแหน่ง
ประเภท ระดับ
พนักงำนดับเพลิง

เลขทีต่ ำแหน่ง

กรอบอัตรำกำลังใหม่
ตำแหน่ง
ประเภท
พนักงำนดับเพลิง

เงินเดือน
ระดับ
๑๑๒,๘๐๐
(๙,๔๐๐ x ๑๒)

สำนักงำนปลัด (๑)
พนักงำนจ้ำงทัว่ ไป

เงินประจำ
ตำแหน่ง

เงินเพิม่ อื่นๆ/
ค่ำตอบแทน

หมำยเหตุ

๑๘ นำยประภำศ คลี่ล้วน

มัธยมศึกษำปีที่ ๓

นักกำรภำรโรง

นักกำรภำรโรง

๑๐๘,๐๐๐
(๙๐๐๐ x ๑๒)

๑๙ นำยไพโรจน์ ใจกล้ำ

มัธยมศึกษำปีที่ ๖

ยำม

ยำม

๑๐๘,๐๐๐
(๙๐๐๐ x ๑๒)

๒๐ นำยสุทิน เสียงโสม

ประถมศึกษำปีที่ ๖

คนงำนทั่วไป

๑๐๘,๐๐๐

คนงำนทั่วไป

(๙๐๐๐ x ๑๒)

๒๑ นำยอำนวย หอมหวำน

ประถมศึกษำปีที ๖

คนงำนทั่วไป

๑๐๘,๐๐๐

คนงำนทั่วไป

(๙๐๐๐ x ๑๒)

๒๒ นำงสำวสมทรัพย์ เจริญสุข ประถมศึกษำปีที ๖

แม่บ้ำน

๑๐๘,๐๐๐

แม่บ้ำน

(๙๐๐๐ x ๑๒)

กองคลัง (๐๔)
พนักงำนส่วนตำบล
๒๓ นำงสำวญำตำ ศรีรตั นพร ปริญญำโท
บริหำรธุรกิน
มหำบัณฑิต
๒๔
ว่ำง
๒๕
๒๖

๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑ ผู้อำนวยกำรกองคลัง

(นักบริหำรงำนกำรคลัง)

ว่ำง

๗ ๖๖-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ ผู้อำนวยกำรกองคลัง อำนวยกำรท้องถิ่น
(นักบริหำรงำนกำรคลัง)

ต้น

๓๔๒,๗๒๐

๐๔-๐๓๐๙-๐๐๑ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บ

๐๔-๐๓๐๖-๐๐๑ เจ้ำพนักงำนกำรเงิน

ทัว่ ไป

เจ้ำพนักงำนจัดเก็บ
รำยได้
ทัว่ ไป ๒-๔/๕ ๖๖-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑ เจ้ำพนักงำนพัสดุ
ทัว่ ไป

๒-๔/๕ ๖๖-๓-๐๔-๔๒๐๔-๐๐๑

๒-๔/๕ ๖๖-๓-๐๔-๔๒๐๑-๐๐๑

และบัญชี

เจ้ำพนักงำนกำรเงิน
และบัญชี

ทัว่ ไป
ทัว่ ไป
ทัว่ ไป

๔๒,๐๐๐

(๒๘,๕๖๐ x ๖) + (๓,๕๐๐ x ๖) +
(๒๘,๕๖๐ x ๖)

รำยได้
๐๔-๐๓๑๓-๐๐๑ เจ้ำพนักงำนพัสดุ

ว่ำง

บริหำร

ปฏิบัตงิ ำน/

๒๕๖,๔๔๐

ชำนำญงำน

ค่ำกลำงบัญชี ๔ + ค่ำกลำงบัญชี ๕

ปฏิบัตงิ ำน/

๒๕๖,๔๔๐

ชำนำญงำน

ค่ำกลำงบัญชี ๔ + ค่ำกลำงบัญชี ๕

ปฏิบัตงิ ำน/

๒๕๖,๔๔๐

ชำนำญงำน

ค่ำกลำงบัญชี ๔ + ค่ำกลำงบัญชี ๕

(๓,๕๐๐ x ๖)

ว่ำง
ว่ำง
ว่ำง

- ๔๗ ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

กรอบอัตรำกำลังเดิม
กรอบอัตรำกำลังใหม่
เลขทีต่ ำแหน่ง
ตำแหน่ง
ประเภท ระดับ
เลขทีต่ ำแหน่ง
ตำแหน่ง
ประเภท
๐๔-๐๒๑๒-๐๐๒ เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ทัว่ ไป ๒ ๖๖-๓-๐๔-๔๑๐๑-๐๐๑ เจ้ำพนักงำนธุรกำร ทัว่ ไป

๒๗ นำงสำวกันตินันท์ เกิดโภคำ ประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้น (ปวส.)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๒๘ นำงสำวภัครดำ แก้วเชียว ปริญญำตรี
๐๔-๐๓๑๐-๐๐๑ นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ ทั่วไป
กำรบัญชีกำรเงิน

เงินเดือน
ระดับ
ปฏิบัติงำน ๑๕๒,๒๘๐
(๑๒,๖๕๐ x ๖) +

(๑๒,๖๕๐ x ๖)

๔ ๖๖-๓-๐๔-๓๒๐๓-๐๐๑ นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ วิชำกำร

ปฏิบัติกำร ๒๐๑,๕๔๐
(๑๖,๖๕๐ x ๖) +

(๑๖,๙๔๐ x ๖)

๒๙ นำงสำวสุภำวดี แสงสุกดี ปริญญำตรี
กำรจัดกำรทัว่ ไป

๐๔-๐๓๐๗-๐๐๑ นักวิชำกำรเงินและบัญชี ทั่วไป

๕ ๖๖-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ นักวิชำกำรเงินและบัญชี วิชำกำร

ปฏิบัติกำร ๒๖๖,๗๖๐
(๒๒,๒๓๐ x ๖) +

เงินประจำ
ตำแหน่ง

เงินเพิม่ อื่นๆ/
ค่ำตอบแทน

หมำยเหตุ

(๒๒,๒๓๐ x ๖)

กองคลัง (๐๔)
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
๓๐ นำงสำวนภษร ล้ำเลิศ

๓๑ นำงสำวนุสรำพร ใจซื่อ

ปริญญำโท
รัฐประศำสนศำสตร
มหำบัณฑิต
ประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง
ธุรกิจกำรพยำบำล

กองช่ำง (๐๕)
พนักงำนส่วนตำบล
๓๒ นำยพีรยุทธ์ ภูวพัฒน์วไิ ล ปริญญำตรี
วิศวกรรมศำสตร
บัณฑิต
๓๓ สิบเอกนันทภพ น้ำทิพย์ อนุปริญญำ
วิทยำศำสตร์
สำขำ ก่อสร้ำง

ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บ
รำยได้

ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บ
รำยได้

ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ

ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ

๑๒๖,๘๔๐
(๑๐๕๗๐ x ๑๒)

๑๑๒,๘๐๐
(๙,๔๐๐ x ๑๒)

๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑ ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
(นักบริหำรงำนช่ำง)
๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑ นำยช่ำงโยธำ

บริหำร

ทัว่ ไป

๗ ๖๖-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ (ผู้อำนวยกำรกองช่ำง อำนวยกำรท้องถิ่น
(นักบริหำรงำนช่ำง
๗ว ๖๖-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ นำยช่ำงโยธำ

ทัว่ ไป

ต้น

อำวุโส

๓๖๒,๖๔๐

๔๒,๐๐๐

(๓๐,๒๒๐ x ๖) +

(๓,๕๐๐ x ๖) +

(๓๐,๒๒๐ x ๖)

(๓,๕๐๐ x ๖)

๒๗๖,๙๖๐
(๒๓,๐๘๐ x ๖) +

(๒๓,๐๘๐ x ๖)

- ๔๘ ที่

ชื่อ - สกุล

๓๔ นำยสันติชัย จันทร์มณี

๓๕

คุณวุฒิ
ประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง
ช่ำงก่อสร้ำง

ว่ำง

กรอบอัตรำกำลังเดิม
กรอบอัตรำกำลังใหม่
เลขทีต่ ำแหน่ง
ตำแหน่ง
ประเภท ระดับ
เลขทีต่ ำแหน่ง
ตำแหน่ง
ประเภท
๐๕-๐๒๐๖-๐๐๑ นำยช่ำงผังเมือง
ทัว่ ไป ๔ ๖๖-๓-๐๕-๔๗๐๔-๐๐๑ นำยช่ำงผังเมือง
ทัว่ ไป

เงินเดือน
ระดับ

เงินประจำ
ตำแหน่ง

เงินเพิม่ อื่นๆ/
ค่ำตอบแทน

หมำยเหตุ

ปฏิบัติงำน ๑๘๘,๖๔๐
(๑๕,๗๒๐ x ๖) +

(๑๕,๗๒๐ x ๖)
๐๕-๐๒๑๒-๐๐๑ เจ้ำหน้ำทีบ่ ันทึกข้อมูล ทัว่ ไป ๑-๓/๔ ๖๖-๓-๐๕-๔๑๐๑-๐๐๕ เจ้ำพนักงำนธุรกำร

ทั่วไป

ปฏิบัติงำน

ปรับลด
ปี ๕๙

๓๖ นำยสุรทิน บุญญฤทธิ์

๓๗

ว่ำง

ประกำศนียบัตร
วิชำชีพ
ช่ำงก่อสร้ำง

๐๕-๐๕๐๒-๐๐๑ ช่ำงโยธำ

ทั่วไป

๕

๖๖-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๒ นำยช่ำงโยธำ

ทัว่ ไป

ชำนำญงำน ๑๘๔,๓๒๐
(๑๕,๒๙๐ x ๖) +

(๑๕,๗๒๐ x ๖)
๐๕-๐๖๐๑-๐๐๑ เจ้ำหน้ำที่กำรประปำ

ทั่วไป ๑-๓/๔ ๖๖-๓-๐๕-๔๗๐๗-๐๐๑ เจ้ำพนักงำนประปำ

ทัว่ ไป

ปฏิบัตงิ ำน/

๒๕๖,๔๔๐

ว่ำง

๓๘ นำงสำวฐิตำภำ เรืองรังษี อนุปริญญำ
บริหำรธุรกิจ

๐๕-๐๒๑๒-๐๐๓ เจ้ำพนักงำนธุรกำร

ทั่วไป

๕

๖๖-๓-๐๕-๔๑๐๑-๐๐๓ เจ้ำพนักงำนธุรกำร

ทัว่ ไป

ชำนำญงำน

ค่ำกลำงบัญชี ๔ + ค่ำกลำงบัญชี ๕

ชำนำญงำน

๑๙๘,๗๒๐
(๑๖,๕๕๐ x ๖) +

(๑๖,๕๗๐ x ๖)

กองช่ำง (๐๕)
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
๓๙
ว่ำง

๑๓๘,๐๐๐

ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนประปำ

ผู้ชว่ ยเจ้ำหน้ำที่กำรประปำ

ว่ำง

๑๑,๕๐๐ x ๑๒

๔๐

ว่ำง

ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร

๑๓๘,๐๐๐

ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร

ว่ำง

๑๑,๕๐๐ x ๑๒

๔๑ นำยรุ่งเกียรติ สัตยำรังสรรค์ ประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง
กำรไฟฟ้ำ

ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ

ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ

๑๓๓,๖๘๐
(๑๑,๑๔๐ x ๑๒)

- ๔๙ ที่

ชื่อ - สกุล

กองช่ำง (๐๕)
พนักงำนจ้ำงทัว่ ไป
๔๒ นำงสำวบุตรี สีหรั่ง

คุณวุฒิ

มัธยมศึกษำปีที่ ๖

กรอบอัตรำกำลังเดิม
เลขทีต่ ำแหน่ง
ตำแหน่ง
ประเภท ระดับ

คนงำนทัว่ ไป

เลขทีต่ ำแหน่ง

กรอบอัตรำกำลังใหม่
ตำแหน่ง

คนงำนทั่วไป

เงินเดือน
ประเภท

ระดับ

๑๐๘,๐๐๐
(๙๐๐๐ x ๑๒)

๔๓ นำยเอกลักษณ์ ใจโต

มัธยมศึกษำปีที่ ๖

คนงำนทัว่ ไป

คนงำนทั่วไป

๑๐๘,๐๐๐
(๙๐๐๐ x ๑๒)

๔๔ นำยวิชัย พิสุทธิ์พงศำนนท์ ประถมศึกษำปีที่ ๖

คนงำนทัว่ ไป

คนงำนทั่วไป

๑๐๘,๐๐๐
(๙๐๐๐ x ๑๒)

๔๕ นำยธนกร บุญญฤทธิ์
๔๖ นำงสำวเรวดี เกรียงไกร

ปริญญำตรี
กำรจัดกำรทัว่ ไป
ประถมศึกษำปีที่ ๖

คนงำนทัว่ ไป

คนงำนทั่วไป

๑๐๘,๐๐๐
(๙๐๐๐ x ๑๒)

คนงำนทัว่ ไป

คนงำนทั่วไป

๑๐๘,๐๐๐
(๙๐๐๐ x ๑๒)

๔๗ นำยพิศนุพงศ์ คงแจ่ม

ประถมศึกษำปีที่ ๖

คนงำนผลิตน้ำประปำ

คนงำนผลิตน้ำประปำ

๑๐๘,๐๐๐
(๙๐๐๐ x ๑๒)

๔๘ นำยถวิล หนูแดง

มัธยมศึกษำปีที่ ๓

คนงำนผลิตน้ำประปำ

คนงำนผลิตน้ำประปำ

๑๐๘,๐๐๐
(๙๐๐๐ x ๑๒)

เงินประจำ
ตำแหน่ง

เงินเพิม่ อื่นๆ/
ค่ำตอบแทน

หมำยเหตุ

๔๙ นำยสมหมำย ใจโต

ประถมศึกษำปีที่ ๖

คนงำนผลิตน้ำประปำ

๑๐๘,๐๐๐

คนงำนผลิตน้ำประปำ

(๙๐๐๐ x ๑๒)

๕๐ นำยระเบียบ แจ้งดอนไพร
๕๑ นำยธนะชัย ผิวทองงำม

ประถมศึกษำปีที่ ๖
ประถมศึกษำปีที่ ๖

คนงำนทั่วไป
คนงำนทั่วไป

คนงำนทั่วไป

๑๐๘,๐๐๐

คนงำนทั่วไป

๙,๐๐๐ x ๑๒
๑๐๘,๐๐๐
๙,๐๐๐ x ๑๒

กองสำธำรณสุข
และสิง่ แวดล้อม (๐๖)
พนักงำนส่วนตำบล

๕๒

ว่ำง

๐๖-๐๑๐๕-๐๐๑ ผู้อำนวยกำรกองสำธำรณสุข

บริหำร

๗ ๖๖-๓-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๑ ผู้อำนวยกำรกองสำธำรณสุข อำนวยกำรท้องถิ่น

และสิ่งแวดล้อม

และสิ่งแวดล้อม

(นักบริหำรงำนสำธำรณสุข

(นักบริหำรงำนสำธำรณสุข

และสิ่งแวดล้อม)

และสิ่งแวดล้อม)

ต้น

๔๓๕,๘๑๐

ว่ำง

ค่ำกลำงบัญชี ๔ +
ค่ำกลำงบัญชี ๕

- ๕๐ ที่

ชื่อ - สกุล

๕๓

ว่ำง

คุณวุฒิ

กรอบอัตรำกำลังเดิม
กรอบอัตรำกำลังใหม่
เงินเดือน
เลขทีต่ ำแหน่ง
ตำแหน่ง
ประเภท ระดับ
เลขทีต่ ำแหน่ง
ตำแหน่ง
ประเภทตำแหน่ง ระดับ
๐๖-๐๔๐๓-๐๐๑ นักวิชำกำรสำธำรณสุข ทัว่ ไป ๓-๕/๖ว ๖๖-๓-๐๖-๓๖๐๑-๐๐๑ นักวิชำกำรสำธำรณสุข วิชำกำร
ปฏิบัตกิ ำร/ ๓๐๙,๐๐๐

เงินประจำ
ตำแหน่ง

เงินเพิม่ อื่นๆ/
ค่ำตอบแทน

หมำยเหตุ

ว่ำง

ชำนำญกำร ค่ำกลำงบัญชี ๔+

ค่ำกลำงบัญชี ๕

๕๔

ว่ำง

๐๖-๐๔๐๑-๐๐๑ เจ้ำพนักงำนส่งเสริม
สุขภำพ

ทัว่ ไป

๒-๔/๕

๖๖-๓-๐๖-๔๖๐๑-๐๐๑ เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข ทั่วไป

ปฏิบัติงำน/

๒๕๖,๔๔๐

ว่ำง

ชำนำญงำน ค่ำกลำงบัญชี ๔+

ค่ำกลำงบัญชี ๕

กองสำธำรณสุข
และสิง่ แวดล้อม (๐๖)
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
๕๕
ว่ำง

พนักงำนบขับรถยนต์

พนักงำนขับรถยนต์

๑๓๘,๐๐๐
๑๑,๕๐๐ x ๑๒

กองสำธำรณสุข
และสิง่ แวดล้อม (๐๖)
พนักงำนจ้ำงทัว่ ไป
๕๖ นำงสำวเดือนเพ็ญ นุชเจริญ ประกำศนียบัตร
วิชำชีพ พนิชยกำร

พนักงำนประจำรถขยะ

พนักงำนประจำรถขยะ

๑๐๘,๐๐๐
(๙๐๐๐ x ๑๒)

ว่ำง

คอมพิวเตอร์
๕๗ นำงสำวกรรภิรมย์ ทัศนสุวรรณปริญญำตรี
อักษรศำสตร์
บัณฑิต
๕๘
ว่ำง
๕๙

ว่ำง

๑๐๘,๐๐๐

พนักงำนประจำรถขยะ

พนักงำนประจำรถขยะ

(๙๐๐๐ x ๑๒)

พนักงำนประจำรถขยะ

พนักงำนประจำรถขยะ

พนักงำนประจำรถขยะ

พนักงำนประจำรถขยะ

๑๐๘,๐๐๐
๙,๐๐๐ x ๑๒
๑๐๘,๐๐๐
๙,๐๐๐ x ๑๒

ว่ำง
ว่ำง

- ๕๑ ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

กรอบอัตรำกำลังเดิม
เลขทีต่ ำแหน่ง
ตำแหน่ง
ประเภท ระดับ

กรอบอัตรำกำลังใหม่
ตำแหน่ง

เลขทีต่ ำแหน่ง

ประเภท

เงินเดือน

เงินประจำ
ตำแหน่ง

๓๑๗,๕๒๐

๔๒,๐๐๐

(๒๖,๔๖๐ x ๖) +

(๓,๕๐๐ x ๖) +

(๒๖,๔๖๐ x ๖)

(๓,๕๐๐ x ๖)

ระดับ

เงินเพิม่ อื่นๆ/
ค่ำตอบแทน

หมำยเหตุ

กองกำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม (๐๘)
พนักงำนส่วนตำบล
๖๐

นำงแพรวทิพย์ ศิรวุฒินำนนท์

ปริญญำโท
๐๘-๐๑๐๘-๐๐๑ ผู้อำนวยกำรกองกำร
บริหำรกำรศึกษำ
ศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม

บริหำร

๗

๖๖-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ ผู้อำนวยกำรกองกำร อำนวยกำรท้องถิ่น

ศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม

(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ)

๖๑

ว่ำง

(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ)

๐๘-๐๑๐๘-๐๐๒ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำน บริหำร
กำรศึกษำ

๖

๖๖-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๒ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำน อำนวยกำรท้องถิ่น
กำรศึกษำ

(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ)

๖๒
๖๓

ว่ำง
ว่ำง

๐๘-๐๓๑๓-๐๐๒ เจ้ำพนักงำนพัสดุ
๐๘-๐๒๑๑-๐๐๒ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร

ต้น

ต้น

ทั่วไป ๑-๓/๔ ๖๖-๓-๐๘-๔๑๐๑-๐๐๕ เจ้ำพนักงำนธุรกำร

ค่ำกลำงบัญชี ๕

ทัว่ ไป
ทัว่ ไป

ปฏิบัติงำน/

๒๕๖,๔๔๐

ชำนำญงำน

ค่ำกลำงบัญชี ๔ + ค่ำกลำงบัญชี ๕

ปฏิบัติงำน/

๒๕๖,๔๔๐

ชำนำญงำน ค่ำกลำงบัญชี ๔ +

ค่ำกลำงบัญชี ๕

๖๔ นำงสำวพัสตรำภรณ์ ทัศนสุวรรณ
ปริญญำโท
ศึกษำศำสตร์
มหำบัณฑิต

๗๒-๒-๐๐๗๘ ครู

คศ.๑

๗๒-๒-๐๐๗๘

ครู

ว่ำง

ค่ำกลำงบัญชี ๔ +

(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ)

ทั่วไป ๒-๔/๕ ๖๖-๓-๐๘-๔๒๐๓-๐๐๒ เจ้ำพนักงำนพัสดุ

๓๕๙,๐๐๐

คศ.๑

๒๓๙,๐๔๐
(๑๙,๙๒๐ x ๑๒)

ว่ำง
ว่ำง

๖๕ นำงสำวพรเพ็ญ แสนแก้ว ปริญญำโท
ศึกษำศำสตร์
มหำบัณฑิต
๖๖ นำงสำวจงรัก ใจซื่อ
ปริญญำโท
ศึกษำศำสตร์
มหำบัณฑิต

๗๒-๒-๐๐๗๙ ครู

คศ.๑

๗๒-๒-๐๐๗๘

คศ.๑

ครู

๒๓๔,๑๒๐
(๑๙,๕๑๐ x ๑๒)

๗๒-๒-๐๑๒๙ ครู

คศ.๑

๗๒-๒-๐๐๗๘

คศ.๑

ครู

๒๓๔,๑๒๐
(๑๙,๕๑๐ x ๑๒)

- ๕๒ ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

กรอบอัตรำกำลังเดิม
เลขทีต่ ำแหน่ง
ตำแหน่ง
ประเภท ระดับ

เลขทีต่ ำแหน่ง

๗๒-๒-๐๒๗๓ ครูผู้ดูแลเด็ก

๗๒-๒-๐๒๗๓

กรอบอัตรำกำลังใหม่
ตำแหน่ง

เงินเดือน
ประเภท

ระดับ

เงินประจำ
ตำแหน่ง

เงินเพิม่ อื่นๆ/
ค่ำตอบแทน

หมำยเหตุ

กองกำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม (๐๘)
พนักงำนส่วนตำบล
๖๗ นำงศุภกำนต์ เกียรติ์พงษ์ลำภ ปริญญำตรี
ศึกษำศำสตร์
๖๘ นำงสำยรุ้ง เหลืองวัฒนวิไล ปริญญำตรี
ศึกษำศำสตร์
๖๙
ว่ำง

ครูผู้ช่วย

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ช่วย ๑๙๔,๒๘๐
(๑๖,๑๙๐ x ๑๒ )

๗๒-๒-๐๒๗๔ ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ช่วย

๗๒-๒-๐๒๗๓

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ช่วย ๑๙๔,๒๘๐
(๑๖,๑๙๐ x ๑๒ )

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ช่วย

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ช่วย ๑๘๙,๖๐๐

ว่ำง

(๑๕,๘๐๐ x ๑๒)

๗๐

ว่ำง

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ช่วย

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ช่วย ๑๘๙,๖๐๐

ว่ำง

(๑๕,๘๐๐ x ๑๒)

๗๑

ว่ำง

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ช่วย

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ช่วย ๑๘๙,๖๐๐

ว่ำง

(๑๕,๘๐๐ x ๑๒)

กองกำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม (๐๘)
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
๗๒ ว่ำง
๗๓ ว่ำง
๗๔ ว่ำง
๗๕ ว่ำง

ผู้ช่วยหัวหน้ำศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก
ผู้ช่วยหัวหน้ำศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก
ผู้ช่วยหัวหน้ำศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก
ผู้ช่วยหัวหน้ำศูนย์พัฒนำ

๑๓๘,๐๐๐

ว่ำง

๑๑,๕๐๐ x ๑๒

๑๓๘,๐๐๐

ว่ำง

๑๑,๕๐๐ x ๑๒

๑๓๘,๐๐๐

ว่ำง

๑๑,๕๐๐ x ๑๒

๑๓๘,๐๐๐

ว่ำง

เด็กเล็ก

๑๑,๕๐๐ x ๑๒

- ๕๓ ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

กองกำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม (๐๘)
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
๗๖ ว่ำที่ร้อยตรีหญิงฐิติณัฏฐ์ ใจเอื้อปริ
ย ญญำตรี
นิติศำสตร์
๗๗ นำงพัชรี จินดำรัตน์
ปริญญำตรี
ครุศำสตร์บัณฑิต
๗๘
ว่ำง
๗๙ นำงสำวณัฐณิชำ คงแก้ว

ปริญญำตรี
บริหำรธุรกิจบัณฑิต

กรอบอัตรำกำลังเดิม
เลขทีต่ ำแหน่ง
ตำแหน่ง
ประเภท ระดับ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ผู้มีทักษะ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ผู้มีทักษะ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ผู้มีทักษะ)
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำทีธ่ รุ กำร

เลขทีต่ ำแหน่ง

กรอบอัตรำกำลังใหม่
ตำแหน่ง

เงินเดือน
ประเภท

ระดับ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

เงินประจำ
ตำแหน่ง

เงินเพิม่ อื่นๆ/
ค่ำตอบแทน

หมำยเหตุ

๑๓๑,๕๒๐
(๑๐,๙๖๐ x ๑๒)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

๑๑๗,๓๖๐
(๙,๗๘๐ x ๑๒)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

๑๘๐,๐๐๐

ปรับเกลี่ยเป็น
(ผู้มีคุณวุฒิ)

(๑๕,๐๐๐ x ๑๒)

ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำทีธ่ รุ กำร

๑๑๒,๘๐๐
(๙,๔๐๐ x ๑๒)

กองสวัสดิกำรสังคม (๑๑)
พนักงำนส่วนตำบล
๘๐ นำงสำวสุกฤตำ มยุรำงกูร ปริญญำโท
๑๑-๐๑๐๖--๐๐๑ ผู้อำนวยกำร
บริหำร
รัฐประศำสนศำสตร
กองสวัสดิกำรสังคม
มหำบัณฑิต
(นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม)
๘๑ นำงเสำวณี หมื่นรำษฎร์ ปริญญำโท
๑๑-๐๑๐๖--๐๐๒ หัวหน้ำฝ่ำยสวัสดิกำร บริหำร
รัฐประศำสนศำสตร
และพัฒนำชุมชน
มหำบัณฑิต
(นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม)
๘๒
ว่ำง
๑๑-๐๗๐๔--๐๐๑ นักพัฒนำชุมชน
ทัวไป

๗ ๖๖-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ ผู้อำนวยกำร
กองสวัสดิกำรสังคม

อำนวยกำรท้องถิ่น

ต้น

(นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม)

๖ ๖๖-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ หัวหน้ำฝ่ำยสวัสดิกำร อำนวยกำรท้องถิ่น
และพัฒนำชุมชน

ต้น

๖๖-๓-๑๑-๓๘๐๑-๐๐๑ นักพัฒนำชุมชน

๔๒,๐๐๐

(๒๕,๙๗๐ x ๖) +

(๓,๕๐๐ x ๖) +

(๒๕,๙๗๐ x ๖)

(๓,๕๐๐ x ๖)

๒๗๖,๐๐๐

๑๓,๕๐๐

(๒๒,๙๒๐ x ๖) +

(๐ x ๓) +

(๒๓,๐๘๐ x ๖) (๑,๕๐๐ x ๙)

(นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม)
๓-๕/๖ว

๓๑๑,๖๔๐

วิชำกำร

ปฏิบัตกิ ำร/

๓๐๙,๐๐๐

ว่ำง

ชำนำญกำร ค่ำกลำงบัญชี ๔ +
ค่ำกลำงบัญชี ๕

๘๓

ว่ำง

๑๑-๐๒๑๒--๐๐๔ เจ้ำพนักงำนธุรกำร

ทั่วไป ๒-๔/๕ ๖๖-๓-๑๑-๔๑๐๑-๐๐๔ เจ้ำพนักงำนธุรกำร

ทัว่ ไป

ปฏิบัตงิ ำน/

๒๕๖,๔๔๐

ชำนำญงำน ค่ำกลำงบัญชี ๔ +
ค่ำกลำงบัญชี ๕

ว่ำง

- ๕๔ ที่

ชื่อ - สกุล

กองสวัสดิกำรสังคม (๑๑)
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
๘๔
ว่ำง

คุณวุฒิ

กรอบอัตรำกำลังเดิม
เลขทีต่ ำแหน่ง
ตำแหน่ง
ประเภท ระดับ

ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำทีธ่ รุ กำร

เลขทีต่ ำแหน่ง

กรอบอัตรำกำลังใหม่
ตำแหน่ง

เงินเดือน
ประเภท

ระดับ

๑๓๘,๐๐๐

ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เงินประจำ
ตำแหน่ง

เงินเพิม่ อื่นๆ/
ค่ำตอบแทน

หมำยเหตุ

ว่ำง

๑๑,๕๐๐ x ๑๒
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน (๑๒)

๘๕

ว่ำง

๑๒-๐๒๐๑-๐๐๑ เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน ทั่วไป

๓-๕/๖ว

๖๖-๓-๑๒-๓๒๐๕-๐๐๑ นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน วิชำกำร

ปฏิบัตกิ ำร/

๓๐๙,๐๐๐

ชำนำญกำร ค่ำกลำงบัญชี ๔ +
ค่ำกลำงบัญชี ๕

ว่ำง

