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น

1 นางสาวชุดาภา  สังฆะมณี รัฐศาสตรมหาบณัฑิต 20-3-00-1101-001 นักบริหารงานท้องถิ่น กลาง 20-3-00-1101-001 นักบริหารงานท้องถิ่น กลาง 413,160   168,000  -
(ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)

2 นายธวัชชัย  ฉกรรจ์ศิลป์ รัฐประศาสนศาสตร 20-3-00-1101-002 นักบริหารงานท้องถิ่น ต้น 20-3-00-1101-002 นักบริหารงานท้องถิ่น ต้น 311,640   42,000    -
บณัฑิต (รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) (รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)

ส านักงานปลัด
3 นางสาวสมิตรา  รอดกระโทก รัฐศาสตรมหาบณัฑิต 20-3-01-2101-001 นักบริหารงานทั่วไป ต้น 20-3-01-2101-001 นักบริหารงานทั่วไป ต้น 317,520   42,000    -

(หวัหน้าส านักงานปลัด) (หวัหน้าส านักงานปลัด)
4 ว่าง 20-3-01-3103-001 นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ปก/ชก 20-3-01-3103-001 นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ปก/ชก 355,320   -         - (ว่าง)

5 นางสาวกรีติญา  พนูกระโทก ศิลปศาสตรบณัฑิต 20-3-01-3801-001 นักพฒันาชุมชน ชก. 20-3-01-3801-001 นักพฒันาชุมชน ชก. 288,120   -         -
(รัฐศาสตร์)

6 นางสาวศศิธร  มณีใหญ่ บริหารธุรกจิบณัฑิต 20-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบคุคล ปก. 20-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบคุคล ปก. 214,560   -         -
(การจัดการทั่วไป)

7 สิบเอกสิทธิพงษ์  รักษ์กระโทก ปวส. 20-3-01-4805-001 เจ้าพนักงานปอ้งกนัและบรรเทา ปง. 20-3-01-4805-001 เจ้าพนักงานปอ้งกนัและบรรเทา ปง. 225,480   -         -
(ช่างจักรกลหนัก) สาธารณภัย สาธารณภัย

8 นายชัยภัทร  โนนกระโทก รัฐประศาสนศาสตร 20-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 20-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 165,120   -         -
บณัฑิต

พนักงานจา้ง
9 นายพเยาว์สิทธ์ิ  เพยีงกระโทก ปวส. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 153,480   -         -

(คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)
10 นางสาวยุพา  ขวัญมา วิทยาศาสตรบณัฑิต ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 133,200   -         -

(พชืศาสตร์-พชืสวน)
11 นายพรมรินทร์  เอยีะกระโทก ปวส. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปอ้งกนัและ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปอ้งกนัและ 134,520   -         -

(เทคนิคโลหะ) บรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย
12 นายสุรเดช  เรืองกระโทก ปวส. พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ 133,200   -         -

(เทคนิคโลหะ)

11. บัญชีแสดงจดัคนลงสูต่ าแหน่งและก าหนดเลขทีต่ าแหน่งในส่วนราชการ
เงินเดือน

หมายเหตุ

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม่

ที่ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิการศึกษา
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13 นายไพรัตน์  ปลอบเมือง มัธยมศึกษาตอนต้น นักการภารโรง นักการภารโรง 108,000   -         -
14 นายกนัทร  ไขกระโทก มัธยมศึกษาตอนต้น ยาม ยาม 108,000    -  -
15 นางสมคิด  สาดกระโทก ประถมศึกาปทีี่ 6 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป 108,000    -  -

กองคลัง 
16 นางสาวปริตรา อิม่กระโทก บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต 20-3-04-2102-001 นักบริหารงานการคลัง ต้น 20-3-04-2102-001 นักบริหารงานการคลัง ต้น 369,480   42,000    -

(การจัดการทั่วไป) (ผู้อ านวยการกองคลัง) (ผู้อ านวยการกองคลัง)
17 นางสาวณัฐสุรีย์  สุวรรณวงศ์ บริหารธุรกจิบณัฑิต 20-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบญัชี ปก. 20-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบญัชี ปก. 237,600   -         -

(การบญัช)ี
18 นางสาวปณัริษา  ภักด์ิกระโทก บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต 20-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเกบ็รายได้ ชก. 20-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเกบ็รายได้ ปก. 305,640   -         -

(การจัดการทั่วไป)

19 นางหทัยกาญจน์  สงวนพนัธ์ุ บริหารธุรกจิบณัฑิต 20-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพสัดุ ชง. 20-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพสัดุ ชง. 207,720   -         -
(การบญัช)ี

พนักงานจา้ง
20 นางสาวสมฤทัย  อปุกระโทก บริหารธุรกจิบณัฑิต ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 138,000    -  -

(การบญัช)ี
21 นายพอเจตน์  ยุ้งกระโทก บริหารธุรกจิบณัฑิต ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัดุ 138,000    -  -

(การบญัช)ี
กองช่าง 

22 นายชาญชัย  ทองดอนน้อย สถาปตัยกรรมศาสตร 20-3-05-2103-001 นักบริหารงานช่าง ต้น 20-3-05-2103-001 นักบริหารงานช่าง ต้น 323760 42,000    -
บณัฑิต (ผู้อ านวยการกองช่าง) (ผู้อ านวยการกองช่าง)

23 นายขวัญชัย  มนอยู่พะเนาว์ เทคโนโลยีบณัฑิต 20-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 20-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 249,360   -         -
พนักงานจา้ง

24 ว่าง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 138,000   -         - (ว่าง)
25 นายจักรกฤษณ์  วัฒนพรหม ปวส. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟา้ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟา้ 126,840    -  -

(การไฟฟา้ก าลัง)
26 นายอธิวัฒน์  ล่ากระโทก ปวส. ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างโยธา 126,840    -  -

(โยธา)

เงินเดือน

หมายเหตุที่ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิการศึกษา

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม่
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27 นายณรงค์  ทิพยอนันต์กลุ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 20-3-08-2107-001 นักบริหารการศึกษา ต้น 20-3-08-2107-001 นักบริหารการศึกษา ต้น 329,760   42,000    -
(การบริหารการศึกษา) (ผู้อ านวยการกองการศึกษา) (ผู้อ านวยการกองการศึกษา)

28 ว่าง 20-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก/ชก 20-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก/ชก 355320 -         - (ว่าง)

29 นางสาวรภัสสรณ์  เอีย่มไมตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต 20-3-08-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 20-3-08-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 152760  -  -
(การจัดการ)

30 นางวงจันทร์  วิงกระโทก ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 30-2-0009 ครู คศ.1 30-2-0009 ครู คศ.1 264,000    -  - เงินอุดหนุน

(การบริหารการศึกษา)

31 นางวันเพญ็  ทิพยอนันต์กลุ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 30-2-0315 ครู คศ.1 30-2-0315 ครู คศ.1 258,840   -         - เงินอุดหนุน

(การบริหารการศึกษา)
32 ว่าง 30-2-0586 ครูผู้ดูแลเด็ก 30-2-0586 ครูผู้ดูแลเด็ก  - -        -       เงินอุดหนุน

พนักงานจา้ง
33 นางกนกพร  ชัชวาลย์ ศึกษาศาสตรบณัฑิต ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 186,840   -        -       เงินอุดหนุน

(การศึกษาปฐมวัย)
34 นางสาวสิมากร  บรรเลงเสนาะ ครุศาสตรบณัฑิต ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 108,000    -  -

(การศึกษาปฐมวัย)
35 นางธัญรัตน์  วิงกระโทก ครุศาสตรบณัฑิต ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 108,000   -        -       

(การศึกษาปฐมวัย)
36 ว่าง ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 108,000   -         - (ว่าง)
37 นางสาวอนุสรา  แสงกระโทก วิทยาศาสตรบณัฑิต คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป 108,000    -  -

วิทยาการคอมพวิเตอร์

ที่ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิการศึกษา

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม่ เงินเดือน

หมายเหตุ


