
 ๑๑.   บัญชีแสดงจดัคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ

ที่ ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ เงนิเดือน หมาย

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงนิประจ าต าแหน่ง เงนิค่าตอบแทน/เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ เหตุ

1 พ.อ.อ.การะเวก  สีทา ปริญญาโท ๖๖-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ ปลัด อบต. กลาง ๖๖-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ ปลัด อบต. กลาง 486,720 84,000 84,000

รัฐประศาสนศาสตร (นักบริหารงานท้องถิน่) (นักบริหารงานท้องถิน่) (๔๐,๕๖๐ x ๑๒)  (๗,๐๐๐ x ๑๒)  (๗,๐๐๐ x ๑๒)

มหาบัณฑิต

2 นายรัฐศิษฐ์  ศิรวุฒินานนท์ ปริญญาโท ๖๖-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ รองปลัด อบต. ต้น ๖๖-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ รองปลัด อบต. ต้น 468,960 42,000

รัฐประศาสนศาสตร (นักบริหารงานท้องถิน่) (นักบริหารงานท้องถิน่) (๓๙,๐๘๐ x ๑๒) (๓,๕๐๐ x ๑๒) 

มหาบัณฑิต

ส านักปลัด (๐๑)

พนักงานส่วนต าบล

3 นางสาวปาริชาติ  เจริญศิลป์ ปริญญาโท ๖๖-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ หัวหน้าส านักปลัด ต้น ๖๖-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ หัวหน้าส านักปลัด ต้น 409,320 42,000

รัฐประศาสนศาสตร (นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป) (๓๔,๑๑๐ x ๑๒) (๓,๕๐๐ x ๑๒) 

มหาบัณฑิต

4 นางนิศารัตน์ พิสุทธ์ิพงศานนท์ ปริญญาโท ๖๖-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ นักวิเคราะห์นโยบาย ชก. ๖๖-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ นักวิเคราะห์นโยบาย ชก. 376,080

รัฐประศาสนศาสตร และแผน และแผน (๓๑,๓๔๐ x ๑๒) 

มหาบัณฑิต

5 นางสาววริษฐา  โพธ์ิทอง ปริญญาตรี ๖๖-๓-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑ นิติกร ปก. ๖๖-๓-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑ นิติกร ปก. 207,480

นิติศาสตร์ (๑๗,๒๙๐ x ๑๒)

6 นางสาวเรณู  บัวดอนไพร ปริญญาโท ๖๖-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ นักทรัพยากรบุคคล ชก. ๖๖-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ นักทรัพยากรบุคคล ชก. 356,160

รัฐประศาสนศาสตร (๒๙,๖๘๐ x ๑๒) 

มหาบัณฑิต

7 นางกญัพรพัฒน์  แกว้ตม ปริญญาโท ๖๖-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ นักจดัการงานทั่วไป ชก. ๖๖-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ นักจดัการงานทั่วไป ชก. 342,720

รัฐประศาสนศาสตร (๒๘,๕๖๐ x ๑๒) 

มหาบัณฑิต

 - ๔๙ -

กรอบอัตราก าลังใหม่กรอบอัตราก าลังเดิม เงนิประจ าต าแหน่ง



ที่ ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ เงนิเดือน หมาย

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงนิประจ าต าแหน่ง เงนิค่าตอบแทน/เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ เหตุ

ส านักปลัด (๐๑)

พนักงานส่วนต าบล

8 นายศิรพัชร  อัครโชครัศมีกุล ประกาศนียบัตร ๖๖-๓-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑ เจ้าพนักงานป้องกัน ปง. ๖๖-๓-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑ เจ้าพนักงานป้องกัน ปง. 138,120

ไฟฟ้าก าลัง และบรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย (๑๑,๕๑๐ x ๑๒)

9 นายสุรินทร์  ทาแดง ปริญญาตรี ๖๖-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ เจา้พนักงานธุรการ ชง. ๖๖-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ เจา้พนักงานธุรการ ชง. 275,040

รัฐประศาสนศาสตร (๒๒,๙๒๐ x ๑๒) 

บัณฑิต

ส านักปลัด (๐๑)

พนักงานจา้งตามภารกิจ

10 นางสาวกาญจนา  วิหคโต ปริญญาตรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 154,800

พลศึกษา (๑๒,๙๐๐ x ๑๒)

11 นายบรรจง  ผิวทองงาม ประถมศึกษาปีที่ ๖ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ 157,920

(๑๓,๑๖๐ x ๑๒)

12 นายณรงค์  พิสุทธ์ิพงศานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ พนักงานชับรถยนต์ พนักงานชับรถยนต์ 165,960

(๑๓,๘๓๐ x ๑๒)

13 นายชัยวัตร  ประจ าเมือง ประถมศึกษาปีที่ ๖ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานชับรถยนต์ 128,520

(๑๐,๗๑๐ x ๑๒)

ส านักงานปลัด (๐๑)

พนักงานจ้างทั่วไป

14 นายประภาส  คล่ีล้วน มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภารโรง ภารโรง 108,000

(๙๐๐๐ x ๑๒)

15 นายแมนรัตน์  จนัทร์เรือง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง 108,000

(๙๐๐๐ x ๑๒)

 - ๕๐ -

กรอบอัตราก าลังใหม่ เงนิประจ าต าแหน่งกรอบอัตราก าลังเดิม



ที่ ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ เงนิเดือน หมาย

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงนิประจ าต าแหน่ง เงนิค่าตอบแทน/เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ เหตุ

ส านักงานปลัด (๐๑)

พนักงานจ้างทั่วไป

16 นายสุทิน  เสียงโสม ประถมศึกษาปีที่ ๖ ยาม ยาม 108,000

(๙๐๐๐ x ๑๒)

17 นายฉัตรชัย  หงษ์เวียงจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ คนงาน คนงาน 108,000

(๙๐๐๐ x ๑๒)

18 นายอ านวย  หอมหวาน ประถมศึกษาปีที ๖ คนงาน คนงาน 108,000

(๙๐๐๐ x ๑๒)

19 นางสาวสมทรัพย์  เจริญสุข มัธยมศึกษาปีที่ ๓ แม่บ้าน แม่บ้าน 108,000

(๙๐๐๐ x ๑๒)

20 นายมนตรี สมบูรณ์ดี ประถมศึกษาปีที่ ๖ พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง 108,000
(๙๐๐๐ x ๑๒)

กองคลัง (๐๔)
พนักงานส่วนต าบล

21 นางสาวญาตา  ศรีรัตนพร ปริญญาโท ๖๖-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น ๖๖-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 435,720 42,000

บริหารธุรกจิ (นักบริหารงานการคลัง) (นักบริหารงานการคลัง) (๓๖,๓๑๐ x ๑๒) (๓,๕๐๐ x ๑๒) 

มหาบัณฑิต

22 นางหนึ่งนุช  อุน่จติติ ประกาศนียบัตร ๖๖-๓-๐๔-๔๒๐๔-๐๐๑ เจา้พนักงานจดัเกบ็ ปง. ๖๖-๓-๐๔-๔๒๐๔-๐๐๑ เจา้พนักงานจดัเกบ็ ปง. 138,120

ชั้นสูง รายได้ รายได้ (๑๑,๕๑๐ x ๑๒)

23 นางสาวเกวลี  ลีสุขสาม ปริญญาตรี ๖๖-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑ เจา้พนักงานพสัดุ ปง. ๖๖-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑ เจา้พนักงานพสัดุ ปง. 138,120

การบัญชี (๑๑,๕๑๐ x ๑๒)

24 ว่าง ๖๖-๓-๐๔-๔๒๐๑-๐๐๑ เจา้พนักงานการเงิน ปง./ชง. ๖๖-๓-๐๔-๔๒๐๑-๐๐๑ เจา้พนักงานการเงิน ปง./ชง. 297,900 ว่างเดิม

และบัญชี และบัญชี
25 ว่าง ๖๖-๓-๐๔-๔๑๐๑-๐๐๑ เจา้พนักงานธุรการ ปง./ชง. ๖๖-๓-๐๔-๔๑๐๑-๐๐๑ เจา้พนักงานธุรการ ปง./ชง. 297,900 ว่างเดิม

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่

 - ๕๑ -

เงนิประจ าต าแหน่ง



ท่ี ชื่อ - สกลุ คุณวุฒิ เงินเดือน หมายเหตุ

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงนิประจ าต าแหน่ง เงนิค่าตอบแทน/เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ

26 นายประสงค์ เตียะเพช็ร ปริญญาตรี ๖๖-๓-๐๔-๓๒๐๓-๐๐๑ นักวิชาการจดัเกบ็รายได้ ปก. ๖๖-๓-๐๔-๓๒๐๓-๐๐๑ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก. 180,720

การตลาด (๑๕,๐๖๐ x๑๒)

27 นางสาวสุภาวดี  แสงสุกดี ปริญญาตรี ๖๖-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. ๖๖-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 342,720

การจดัการทั่วไป (๒๘,๕๖๐ x ๑๒) 

กองคลัง (๐๔)

พนักงานจ้างตามภารกิจ

28 นางสาวนภษร  ล้ าเลิศ ปริญญาโท ผู้ช่วยเจา้พนักงาน ผู้ช่วยเจา้พนักงาน 144,240

รัฐประศาสนศาสตร จดัเกบ็รายได้ จดัเกบ็รายได้ (๑๒,๐๒๐ x ๑๒)

มหาบัณฑิต

29 นางสาวกลัย์พากรณ์  ใจซ่ือ ประกาศนียบัตร ผู้ช่วยเจา้พนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจา้พนักงานพัสดุ 128,520

วิชาชีพชั้นสูง (๑๐,๗๑๐ x ๑๒)

ธุรกจิการพยาบาล

กองช่าง (๐๕)

พนักงานส่วนต าบล

30 นายพรียุทธ์  ภูวพฒัน์วิไล ปริญญาตรี ๖๖-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น ๖๖-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ (ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 455,520 42,000

วิศวกรรมศาสตร (นักบริหารงานช่าง) (นักบริหารงานช่าง)   (๓๗,๙๖๐ x ๑๒)  (๓,๕๐๐ x ๑๒) 

บัณฑิต

31 ว่าง ๖๖-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ นายช่างโยธา ปง./ชง. ๖๖-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ นายช่างโยธา ปง./ชง. 297,900 ว่างเดิม

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม่

 - ๕๒ -

เงนิประจ าต าแหน่ง



ท่ี ชื่อ - สกลุ คุณวุฒิ เงินเดือน หมายเหตุ

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงนิประจ าต าแหน่ง เงนิค่าตอบแทน/เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ

32 นายสุรทิน  บุญญฤทธ์ิ ประกาศนียบัตร ๖๖-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๒ นายช่างโยธา ชง. ๖๖-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๒ นายช่างโยธา ชง. 244,320

วิชาชีพ  (๒๐,๓๖๐ x ๑๒) 

ช่างกอ่สร้าง

33 ว่าง ๖๖-๓-๐๕-๔๗๐๗-๐๐๑ เจา้พนักงานประปา ปง./ชง. ๖๖-๓-๐๕-๔๗๐๗-๐๐๑ เจา้พนักงานประปา ปง./ชง. 297,900 ว่างเดิม

34 นางสาวฐิตาภา  เรืองรังษี อนุปริญญา ๖๖-๓-๐๕-๔๑๐๑-๐๐๓ เจา้พนักงานธุรการ ชง. ๖๖-๓-๐๕-๔๑๐๑-๐๐๓ เจา้พนักงานธุรการ ชง. 259,440

บริหารธุรกจิ (๒๑,๖๒๐ x ๑๒)  

35 ว่าง ๖๖-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๓ นายช่างโยธา ปง./ชง. ๖๖-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๓ นายช่างโยธา ปง./ชง. 297,900 ว่างเดิม

กองช่าง (๐๕)

พนักงานจ้างตามภารกิจ

36 ว่าง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 138,000 ว่างเดิม

๑๑,๕๐๐ x ๑๒

37 นายธนกร  บุญญฤทธ์ิ ปริญญาตรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 138,000

การจดัการทั่วไป ๑๑,๕๐๐ x ๑๒

38 นายรุ่งเกียรติ  สัตยารังสรรค์ ประกาศนียบัตร ผู้ช่วยช่างไฟฟา้ ผู้ช่วยช่างไฟฟา้ 152,040

วิชาชีพชั้นสูง (๑๒,๖๗๐ x ๑๒)

การไฟฟา้

39 นายวรวุฒิ มณฑาถวิล (ปวส) ประเภทวิชา ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างโยธา 142,200

อุตสาหกรรม สาขา ๑๑,๘๕๐ x ๑๒

โยธา

 - ๕๓ -

กรอบอตัราก าลังใหม่ เงนิประจ าต าแหน่งกรอบอตัราก าลังเดิม



ท่ี ชื่อ - สกลุ คุณวุฒิ เงินเดือน หมายเหตุ

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงนิประจ าต าแหน่ง เงนิค่าตอบแทน/เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ

กองช่าง (๐๕) 
พนักงานจ้างทั่วไป

40 นางจนัทรา ผิวทองงาม ปริญญาตรี คนงาน คนงาน 108,000
พัฒนาชุมชน (๙๐๐๐ x ๑๒)

41 นายเอกลักษณ์  ใจโต มัธยมศึกษาปีที่ ๖ คนงาน คนงาน 108,000
(๙๐๐๐ x ๑๒)

42 นายวิชัย  พสุิทธ์ิพงศานนท์ ประถมศึกษาปีที่ ๖ คนงาน คนงาน 108,000
(๙๐๐๐ x ๑๒)

43 ว่าง คนงาน คนงาน 108,000 ว่างเดิม
(๙๐๐๐ x ๑๒)

44 นางสาวเรวดี  เกรียงไกร ประถมศึกษาปีที่ ๖ คนงาน คนงาน 108,000
(๙๐๐๐ x ๑๒)

45 นายพศินุพงศ์  คงแจม่ ประถมศึกษาปีที่ ๖ พนักงานผลิตน้ าประปา พนักงานผลิตน้ าประปา 108,000
(๙๐๐๐ x ๑๒)

46 นายพลอย  คงอยู่ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ พนักงานผลิตน้ าประปา พนักงานผลิตน้ าประปา 108,000

(๙๐๐๐ x ๑๒)

47 นายสมหมาย  ใจโต ประถมศึกษาปีที่ ๖ พนักงานผลิตน้ าประปา พนักงานผลิตน้ าประปา 108,000
(๙๐๐๐ x ๑๒)

48 นายระเบียบ  แจง้ดอนไพร ประถมศึกษาปีที่ ๔ คนงาน คนงาน 108,000

๙,๐๐๐ x ๑๒

49 นายธนะชัย  ผิวทองงาม มัธยมศึกษาปีที่ ๖ คนงาน คนงาน 108,000

๙,๐๐๐ x ๑๒

50 นายสมเกยีรติ    สรวยล้ า ประถมศึกษา พนักงานผลิตน้ าประปา พนักงานผลิตน้ าประปา 108,000

๙,๐๐๐ x ๑๒

51 นางสาวพรพิมล  เสียงสมใจ ปริญญาตรี พนักงานผลิตน้ าประปา พนักงานผลิตน้ าประปา 108,000

๙,๐๐๐ x ๑๒

52 นายอัยยนันท์  ศิรวุฒินานนท์ ปริญญาตรี คนงาน คนงาน 108,000

๙,๐๐๐ x ๑๒

53 นางสาวอรอนงค์  ใจซ่ือ ปริญญาตรี คนงาน คนงาน 108,000

๙,๐๐๐ x ๑๒

เงนิประจ าต าแหน่ง

 - ๕๔ -
กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม่



ท่ี ชื่อ - สกลุ คุณวุฒิ เงินเดือน หมายเหตุ

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงนิประจ าต าแหน่ง เงนิค่าตอบแทน/เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม (๐๖)

พนักงานส่วนต าบล

54 ว่าง ๖๖-๓-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ต้น ๖๖-๓-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ต้น 435,600 42000 ว่างเดิม

และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

(นักบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม) และส่ิงแวดล้อม)

55 นางสาวศิรินาถ วโรหะ ปริญญาตรี ๖๖-๓-๐๖-๓๖๐๑-๐๐๑ นักวิชาการสาธารณสุข ปก. ๖๖-๓-๐๖-๓๖๐๑-๐๐๑ นักวิชาการสาธารณสุข ปก. 207,480

สาธารณสุขศาสตร (๑๗,๒๙๐ x ๑๒)

56 นางสาวกนิษฐา  นาริวงค์ ปริญาตรี ๖๖-๓-๐๖-๔๖๐๑-๐๐๑ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง. ๖๖-๓-๐๖-๔๖๐๑-๐๐๑ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง. 138,120

(๑๑,๕๑๐ x ๑๒)

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม (๐๖)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
57 ว่าง พนักงานบขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ 138,000 ว่างเดิม

๑๑,๕๐๐ x ๑๒

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม (๐๖)

พนักงานจ้างทั่วไป

58 นางสาวจีระประภา ผิวทองงาม ปริญญาตรี พนักงานประจ ารถขยะ พนักงานประจ ารถขยะ 108,000

รัฐประศาสนศาตร์ (๙๐๐๐ x ๑๒)

เงนิประจ าต าแหน่ง

 - ๕๕-

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม่



ท่ี ชื่อ - สกลุ คุณวุฒิ เงินเดือน หมายเหตุ

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงนิประจ าต าแหน่ง เงนิค่าตอบแทน/เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม (๐๖)

พนักงานจ้างทั่วไป

59 ว่าง พนักงานประจ ารถขยะ พนักงานประจ ารถขยะ 108,000 ว่างเดิม

(๙๐๐๐ x ๑๒)

60 ว่าง พนักงานประจ ารถขยะ พนักงานประจ ารถขยะ 108,000 ว่างเดิม

๙,๐๐๐ x ๑๒

61 ว่าง พนักงานประจ ารถขยะ พนักงานประจ ารถขยะ 108,000 ว่างเดิม

๙,๐๐๐ x ๑๒

กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม (๐๘)

พนักงานส่วนต าบล

62 นางแพรวทิพย์   ศิรวุฒินานนท์ ปริญญาโท ๖๖-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองการ ต้น ๖๖-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองการ ต้น 416,160 42,000

บริหารการศึกษา ศึกษาศาสนา ศึกษาศาสนา (๓๔,๖๘๐ x ๑๒)  (๓,๕๐๐ x ๑๒) 

และวัฒนธรรม และวัฒนธรรม

(นักบริหารงานการศึกษา) (นักบริหารงานการศึกษา)

63 นางสาวปณัสญา  แสงสว่าง ปริญญาโท ๖๖-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๒ หวัหน้าฝ่ายบริหารงาน ต้น ๖๖-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๒ หวัหน้าฝ่ายบริหารงาน ต้น 336,360 18000

บริหารการศึกษา การศึกษา การศึกษา (๒๘,๐๓๐ x ๑๒) (๑,๕๐๐ x ๑๒)

(นักบริหารงานการศึกษา) (นักบริหารงานการศึกษา)

 ว่าง ๖๖-๓-๐๘-๔๒๐๓-๐๐๒ เจา้พนักงานพัสดุ ปง./ชง. ๖๖-๓-๐๘-๔๒๐๓-๐๐๒ เจา้พนักงานพสัดุ ปง./ชง. 297,900 ว่างเดิม

65 ว่าง ๖๖-๓-๐๘-๔๑๐๑-๐๐๕ เจา้พนักงานธุรการ ปง./ชง. ๖๖-๓-๐๘-๔๑๐๑-๐๐๕ เจา้พนักงานธุรการ ปง./ชง. 297,900 ว่างเดิม

 - ๕๖-

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม่ เงนิประจ าต าแหน่ง



ท่ี ชื่อ - สกลุ คุณวุฒิ เงินเดือน หมายเหตุ

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงนิประจ าต าแหน่ง เงนิค่าตอบแทน/เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ

กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม (๐๘)

พนักงานส่วนต าบล

66 นางสาวพัสตราภรณ์  ทัศนเจริญ ปริญญาโท ๖๖-๓-๐๘-๖๖๐๐-๒๐๕ ครู คศ.๒ ๖๖-๓-๐๘-๖๖๐๐-๒๐๕ ครู คศ.๒ 302,640

ศึกษาศาสตร์ (๒๕,๒๒๐ x ๑๒) เงินกรม

มหาบัณฑิต

67 ว่าง ๖๖-๓-๐๘-๖๖๐๐-๒๐๖ ครู ๖๖-๓-๐๘-๖๖๐๐-๒๐๖ ครู 342,360 ว่างเดิม

68 นางสาวจงรัก  ใจซ่ือ ปริญญาโท ๖๖-๓-๐๘-๖๖๐๐-๒๐๗ ครู คศ.๑ ๖๖-๓-๐๘-๖๖๐๐-๒๐๗ ครู คศ.๑ 286,200

ศึกษาศาสตร์ (๒๓,๘๕๐ x ๑๒) เงินกรม

มหาบัณฑิต

69 นางศุภกานต์  เกียรต์ิพงษ์ลาภ ปริญญาตรี ๖๖-๓-๐๘-๖๖๐๐-๒๐๘ ครู คศ.๑ ๖๖-๓-๐๘-๖๖๐๐-๒๐๘ ครู คศ.๑ 250,920 เงินกรม

ศึกษาศาสตร์ (๒๐,๙๑๐ x ๑๒ )

70 นางสายรุ้ง  เหลืองวัฒนวิไล ปริญญาตรี ๖๖-๓-๐๘-๖๖๐๐-๒๐๙ ครู คศ.๑ ๖๖-๓-๐๘-๖๖๐๐-๒๐๙ ครู คศ.๑ 250,920 เงินกรม

ศึกษาศาสตร์ (๒๐,๙๑๐ x ๑๒ )

กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม (๐๘)

พนักงานจ้างตามภารกิจ

71 ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติณัฏฐ์ ใจเอื้อย ปริญญาตรี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 149,760

นิติศาสตร์ (๑๒,๔๘๐ x ๑๒)

112,800 เงินกรม

(๙,๔๐๐ X ๑๒)

36,960 เงิน อปท.

(๓,๐๘๐ X ๑๒)

กรอบอตัราก าลังเดิม

 - ๕๗ -

เงนิประจ าต าแหน่งกรอบอตัราก าลังใหม่



ท่ี ชื่อ - สกลุ คุณวุฒิ เงินเดือน หมายเหตุ

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงนิประจ าต าแหน่ง เงนิค่าตอบแทน/เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ

กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม (๐๘)

พนักงานจ้างตามภารกิจ

72 นางพชัรี  จนิดารัตน์ ปริญญาตรี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 133,680

ครุศาสตร์บัณฑิต (๑๑,๑๔๐ x ๑๒)

112,800 เงินกรม

(๙,๔๐๐ X ๑๒)

20,880 เงิน อปท.

(๑,๗๔๐ X ๑๒)

73 นางสาวอรชุตา  บุญญฤทธ์ิ ปริญญาตรี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) 191,040

ครุศาสตร์บัณฑิต (๑๕,๙๒๐ x ๑๒)

112,800 เงินกรม

(๙,๔๐๐ X ๑๒)

78,240 เงิน อปท.

(๖,๕๒๐ X ๑๒)

74 นางสาวณัฐณิชา  คงแกว้ ปริญญาตรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 128,520

บริหารธุรกิจบัณฑิต (๑๐,๗๑๐ x ๑๒)

 - ๕๘ -

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม่ เงนิประจ าต าแหน่ง



ท่ี ชื่อ - สกลุ คุณวุฒิ เงินเดือน หมายเหตุ

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงนิประจ าต าแหน่ง เงนิค่าตอบแทน/เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ

กองสวัสดิการสังคม (๑๑)

พนักงานส่วนต าบล

75 นางสาวสุกฤตา  มยุรางกรู ปริญญาโท ๖๖-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ ผู้อ านวยการ ต้น ๖๖-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ ผู้อ านวยการ ต้น 402,720 42,000

รัฐประศาสนศาสตร กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม (๓๓,๕๖๐ x ๑๒) (๓,๕๐๐ x ๑๒) 

มหาบัณฑิต (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)

76 นางเสาวณี  หมื่นราษฎร์ ปริญญาโท ๖๖-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ ต้น ๖๖-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ ต้น 362,640 18,000

รัฐประศาสนศาสตร และพฒันาชุมชน และพฒันาชุมชน  (๓๐,๒๒๐ x ๑๒)  (๑,๕๐๐ x ๑๒)

มหาบัณฑิต (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)

77 นางสาวรัชนก  สุขสมจติร ปริญญาตรี ๖๖-๓-๑๑-๓๘๐๑-๐๐๑ นักพัฒนาชุมชน ชก. ๖๖-๓-๑๑-๓๘๐๑-๐๐๑ นักพัฒนาชุมชน ชก. 349,320

วิทยาศาสตรบัณฑิต (๒๙,๑๑๐ x ๑๒)

เกษตรศาสตร์

78 นางสาวกานดา สามงามเสือ ปริญญาตรี ๖๖-๓-๑๑-๔๑๐๑-๐๐๔ เจา้พนักงานธุรการ ปง. ๖๖-๓-๑๑-๔๑๐๑-๐๐๔ เจา้พนักงานธุรการ ปง. 155,640

วิทยาศาสตรบัณฑิต (๑๒,๙๗๐ x ๑๒)

กองสวัสดิการสังคม (๑๑)

พนักงานจ้างตามภารกิจ

79 นางสาวเดือนเพ็ญ  นุชเจริญ ประกาศนียบัตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 124,560

วิชาชีพ (๑๐,๓๘๐ x ๑๒)

คอมพิวเตอร์

หน่วยงานตรวจสอบภายใน (๑๒)

80 นางสาวศาริณีย์  ศรีบุญเพ็ง ปริญญาตรี ๖๖-๓-๑๒-๓๒๐๕-๐๐๑ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก. ๖๖-๓-๑๒-๓๒๐๕-๐๐๑ นกัวิชาการตรวจสอบภายใน ปง. 180,720

(๑๕,๐๖๐ x ๑๒)

 - ๕๙ -

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม่ เงนิประจ าต าแหน่ง


