
๑๑.  บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขทีต่ าแหน่งในส่วนราชการ

หมายเหตุ

เลขทีต่ าแหน่ง ส่วนราชการ/ต าแหน่ง ระดับ เลขทีต่ าแหน่ง ส่วนราชการ/ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งเงินเพิม่อืน่/เงินค่าตอบแทนระบุประเภท

๑ นายแสนลาภ เลอยกุต์ น.ม.นิติศาสตรมหาบัณฑิต ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ ปลัดเทศบาล (นบห.เทศบาล) ๘ 05-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล (นบห.ท้องถิน่) กลาง ๓๓,๑๔๐ 79,800          79,800       557,280     

๒ นางเบญจรินทร์ เดชพุฒ รปบ.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๒ รองปลัดเทศบาล (นบห.เทศบาล) ๗ 05-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล (นบห.ท้องถิน่) ต้น ๓๕,๒๒๐ 42,000          469,140     

หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน

๓ นางสาวอาพร ชัยงาม บธ.บ.บริหารธุรกจิบัณฑิต ๑๒-๐๓๐๑-๐๐๑ เจา้หน้าทีต่รวจสอบภายใน ๖ 05-2-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. ๒๒,๐๔๐ 265,260     

ส านักปลดัเทศบาล ส านักปลดัเทศบาล

๔ นายอาวิรุธ ฤาชาบุตร รป.ม.รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 01-0102-001 หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล (นบห.ทัว่ไป) ๗ 05-2-01-2101-001 หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล (นบห.ทัว่ไป) ต้น ๒๔,๔๙๐ 42,000          335,880     

งานธุรการ งานธุรการ

๕ นางสาววิภา ภมูจินัทร์ทิพย์ รป.บ.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๐๑-๐๒๑๒-๐๐๑ จพง.ธุรการ ๔ 05-2-01-4101-001 จพง.ธุรการ ปง. ๑๖,๓๔๐ 196,080     

พนักงานจา้งตามภารกิจ พนักงานจา้งตามภารกิจ

๖ นางสาวิตรี สะตะ บธ.บ บริหารธุรกจิบัณฑิต - ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์ - - ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์ - ๑๒,๕๗๐ 150,840     

๗ นางสาวจารุวรรณ ค าพาผุย รบ.รัฐศาสตรบัณฑิต - ผช.จนท.บันทึกขอ้มลู - - ผช.จนท.บันทึกขอ้มลู - ๑๑,๐๑๐ 132,120     

๘ นายสุริยนัต์ พุธฒา ม.6 - พนักงานขบัรถยนต์ - - พนักงานขบัรถยนต์ - ๑๒,๕๑๐ 150,120     

๙ นางชมจนัทร์ แมน้ศิริ ม.6 - นักการ - - นักการ - ๑๑,๘๕๐ 142,200     

๑๐ นายเฉลิมวงษ์ ต่อชีวี ม.6 - ภารโรง - - ภารโรง - ๑๑,๘๕๐ 142,200     

พนักงานจา้งทัว่ไป พนักงานจา้งทัว่ไป

๑๑ นายสวาท บุตรชา ม.6 - ภารโรง - - ภารโรง - ๙,๐๐๐ 108,000     

๑๒ นางชนิดาภา จนัทร์พล ศน.บ.รัฐศาสตรการปกครอง ๐๑-๐๒๐๘-๐๐๑ บุคลากร ๓ 05-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก. ๑๘,๔๘๐ 222,000     

งานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนราษฎร

๑๓ นายรังสรรค์ ไชยดีจนัทร์ รป.ม.รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ๐๑-๐๒๑๕-๐๐๑ จบห.งานทะเบียนและบัตร ๖ว 05-2-01-3104-001 นักจดัการงานทะเบียนและบัตร ชก. ๒๕,๑๙๐ 303,960     

บัญชีแสดงการจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี (๒๕๕8-๒๕60) ของ เทศบาลต าบลภูผาม่าน  อ าเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น ปรบัปรงุครั้งที่ 1

ผู้ด ารงต าแหน่งที่
กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม ่(ระบบแท่ง)

คุณวุฒิ
เงินเดือน*12 เดือน



หมายเหตุ

เลขทีต่ าแหน่ง ส่วนราชการ/ต าแหน่ง ระดับ เลขทีต่ าแหน่ง ส่วนราชการ/ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งเงินเพิม่อืน่/เงินค่าตอบแทนระบุประเภท
ผู้ด ารงต าแหน่งที่

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม ่(ระบบแท่ง)
คุณวุฒิ

เงินเดือน*12 เดือน

๑๔ 01-0219-001 จพง.ทะเบียน 05-2-01-4102-001 จพง.ทะเบียน ปง./ชง.

งานนิตกิาร งานนิตกิาร

๑๕ นายสุพรรณ บุญดี รป.ม.รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ๐๑-๐๒๐๒-๐๐๑ นิติกร ๖ว 05-2-01-3105-001 นิติกร ชก. ๒๕,๖๖๐ 54,000          363,780     

งานนโยบายและแผน งานแผนและงบประมาณ

๑๖ นางหยาดฝน ไพรทอง ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ จนท.วิเคราะหน์โยบายและแผน ๖ว 05-2-01-3103-001 นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ชก. ๒๔,๒๗๐ 292,560     

งานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม งานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

๑๗ นางสาวพิชญา เต็มวงษ์ ศศ.ม.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ๐๑-๐๘๐๕-๐๐๑ นักวิชาการศึกษา ๖ว 05-2-01-3803-001 นักวิชาการศึกษา ชก. ๒๓,๘๒๐ 286,980     

๑๘ ๐๑-๐๒๑๒-๐๐๒ จพง.ธุรการ 05-2-01-4101-002 จพง.ธุรการ ปง./ชง.

พนักงานจา้งตามภารกิจ พนักงานจา้งตามภารกิจ

๑๙ นายพุทธิพงษ์ อกัษรเจริญ ศษ.บ.ศึกษาศาสตรบัณฑิต - ผู้ช่วยนักวิชการศึกษา - - ผู้ชว่ยนักวชิการศึกษา - ๑๙,๖๓๐ 235,560     

 ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็วดัท่ากระบือ  ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็วดัท่ากระบือ

๒๐ นางสิริธัญญ์ เลิศคอนสาร ศศ.ม.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ๔๐-๒-๐๐๙๓ ครู คศ.1 ๔๐-๒-๐๐๙๓ ครู คศ.1 - เงินอดุหนุน

พนักงานจา้งตามภารกิจ พนักงานจา้งตามภารกิจ

๒๑ นางวาสนา ฦาแรง ศษ.บ.ศึกษาศาสตรบัณฑิต - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - ๑๒,๒๑๐ 146,520     

ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็วดัเฉลยีงทอง ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็วดัเฉลยีงทอง

22 นางสมถวิล ศรีชัย ศษ.บ.ศึกษาศาสตรบัณฑิต 40-2-0342 ครู คศ.1 40-2-0342 ครู คศ.1 - เงินอดุหนุน

พนักงานจา้งตามภารกิจ พนักงานจา้งตามภารกิจ

๒๓ นางกญัญาภคัร ฮุมเปลือย ศษ.บ.ศึกษาศาสตรบัณฑิต - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - ๑๒,๒๑๐ 146,520     

๒๔ จา่เอกวุฒิไกร ช านาญรบ ปวท. ๐๑-๐๒๒๑-๐๐๑ จนท.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ๔ 05-2-01-4805-001 จพง.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ปง. ๑๘,๗๙๐ 225,480     

พนักงานจา้งทัว่ไป พนักงานจา้งทัว่ไป

๒๕ นายนิราช ลีคะ ม.6 - พนักงานดบัเพลงิ - - พนักงานดบัเพลงิ - ๙,๐๐๐ 108,000     

๒๖ นายสุดใจ สารเงิน ม.6 - พนักงานดบัเพลงิ - - พนักงานดบัเพลงิ - ๙,๐๐๐ 108,000     

ว่าง

ว่าง



หมายเหตุ

เลขทีต่ าแหน่ง ส่วนราชการ/ต าแหน่ง ระดับ เลขทีต่ าแหน่ง ส่วนราชการ/ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งเงินเพิม่อืน่/เงินค่าตอบแทนระบุประเภท
ผู้ด ารงต าแหน่งที่

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม ่(ระบบแท่ง)
คุณวุฒิ

เงินเดือน*12 เดือน

ลกูจา้งประจ า ลกูจา้งประจ า

๒๗ นางพรเพชร พุทธา ปวส.การบัญชี ล.๐๐๑ พนักงานวิทยุ - ล.๐๐๑ พนักงานวิทยุ - ๑๙,๑๐๐ 229,200     

งานสวสัดกิารสงัคมและการเกษตร งานสวสัดกิารสงัคมและการเกษตร

๒๘ นางสาวภาสิตา กล้าทองเพียร ศศ.ม.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ๐๑-๐๗๐๔-๐๐๑ นักพัฒนาชุมชน ๓-๕/๖ว 6ว 05-2-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. ๒๒,๔๙๐ 270,660     

พนักงานจา้งตามภารกิจ พนักงานจา้งตามภารกิจ

๒๙ นางอมรรัตน์ จทูิม ม.6 - พนักงานตกแต่งสวน - - พนักงานตกแต่งสวน - ๑๑,๗๔๐ 140,880     

กองคลงั กองคลงั

๓๐ - ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองคลัง (นบห.งานคลัง) ต้น 05-2-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง (นบห.งานคลัง) ต้น -

งานสถิตกิารคลงั งานสถิตกิารคลงั

๓๑ นางสาวรัตน์กมล จ าปามลู บธ.ม.บริหารธุรกจิหาบัณฑิต ๐๔-๐๓๐๔-๐๐๑ นักวิชาการคลัง ๕ 05-2-04-3202-001 นักวิชาการคลัง ชก. ๒๓,๘๒๐ 286,980     

งานการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี

๓๒ นางนภาพร ฤาชาบุตร บธ.บ.บริหารธุรกจิบัณฑิต ๐๔-๐๓๐๗-๐๐๑ นักวิชาการเงินและบัญชี ๕ 05-2-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. ๒๒,๔๙๐ 270,660     

พนักงานจา้งตามภารกิจ พนักงานจา้งตามภารกิจ

๓๓ นางสาวพิมพ์พิฌาญ์ โยธาธรรม ปวส. - ผช.จนท.การเงินและบัญชี - - ผช.จนท.การเงินและบัญชี - ๑๒,๔๔๐ 149,280     

๓๔ นางสมพร รูปต่ า ปวช. - ผช.จนท.การเงินและบัญชี - - ผช.จนท.การเงินและบัญชี - ๑๑,๘๕๐ 142,200     

งานพัสดแุละทรัพยส์นิ งานพัสดแุละทรัพยส์นิ

๓๕ นางสาวดวงกมล บุญฤทธิ์ ปวส. ๐๔-๐๓๑๓-๐๐๑ จพง.พัสดุ ๓ 05-2-04-4203-001 จพง.พัสดุ ปง. ๑๕,๗๒๐ 188,640     

พนักงานจา้งตามภารกิจ พนักงานจา้งตามภารกิจ

๓๖ นายวันทัด รินอดุ ปวส. - ผช.เจา้หน้าทีพ่ัสดุ - - ผช.เจา้หน้าทีพ่ัสดุ - ๑๒,๕๗๐ 150,840     

งานจดัเก็บและพัฒนารายได้ งานจดัเก็บและพัฒนารายได้

๓๗ ๐๔-๐๓๐๙-๐๐๑ จพง.จดัเกบ็รายได้ 05-2-04-4204-001 จพง.จดัเกบ็รายได้ ปง./ชง.

พนักงานจา้งตามภารกิจ พนักงานจา้งตามภารกิจ

๓๘ นางสาววรรณนิสา แพงแซง ปวช. - ผช.จนท.จดัเกบ็รายได้ - - ผช.จนท.จดัเกบ็รายได้ - ๑๑,๘๕๐ 142,200     

กองชา่ง กองชา่ง

๓๙ - ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองช่าง (นบห.งานช่าง) ๗ 05-2-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง (นบห.งานช่าง) ต้น -"ว่าง"

"ว่าง"

"ว่าง"



หมายเหตุ

เลขทีต่ าแหน่ง ส่วนราชการ/ต าแหน่ง ระดับ เลขทีต่ าแหน่ง ส่วนราชการ/ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งเงินเพิม่อืน่/เงินค่าตอบแทนระบุประเภท
ผู้ด ารงต าแหน่งที่

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม ่(ระบบแท่ง)
คุณวุฒิ

เงินเดือน*12 เดือน

งานสาธารณูปโภคและออกแบบ งานสาธารณูปโภค

๔๐ นายสัญทัต เลิศคอนสาร วศ.บ.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๐๕-๐๕๑๕-๐๐๑ วิศวกรโยธา 6ว 05-2-05-3701-001 วิศวกรโยธา ชก. ๒๒,๙๒๐ 276,000     

พนักงานจา้งตามภารกิจ

๔๑ นายรัฐมนตรี หนูทัศน์ วศ.บ.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต - ผช.วิศวกรโยธา - - ผช.วิศวกรโยธา - ๑๗,๔๑๐ 208,920     

พนักงานจา้งตามภารกิจ พนักงานจา้งตามภารกิจ

งานธุรการ งานธุรการ

๔๒ นางฐิติพรรณ หนูทัศน์ ปวส. - ผช.จนท.ธุรการ - - ผช.จนท.ธุรการ - ๑๑,๖๘๐ 140,160     

พนักงานจา้งทัว่ไป พนักงานจา้งทัว่ไป

๔๓ นายวิชัย สอนลา ม.6 - คนงาน - - คนงาน - ๙,๐๐๐ 108,000     

งานกิจการประปา งานกิจการประปา

๔๔ นายชิราวุธ มาดอนกลาง ปวส. ๐๕-๐๖๐๒-๐๐๑ จพง.การประปา ๕ 05-2-05-4707-001 จพง.การประปา ชง. ๑๗,๒๐๐ 207,060     

พนักงานจา้งทัว่ไป พนักงานจา้งทัว่ไป

๔๕ นายสุนทร หนูทัศน์ ม.6 - คนงาน - - คนงาน - ๙,๐๐๐ 108,000     

๔๖ นายพัฒนา กลุด้วง ม.6 - คนงาน - - คนงาน - ๙,๐๐๐ 108,000     

ลกูจา้งประจ า ลกูจา้งประจ า

๔๗ นายมนุี เวียงทอง มศ.๕ ล.๐๐๒ พนักงานผลิตน้ าประปา - ล.๐๐๒ พนักงานผลิตน้ าประปา - ๑๖,๙๖๐ 203,520     

พนักงานจา้งตามภารกิจ พนักงานจา้งตามภารกิจ

๔๘ นายสมนึก อาจจงทอง ม.6 - พนักงานผลิตน้ าประปา - - พนักงานผลิตน้ าประปา - ๑๒,๔๔๐ 149,280     

งานจดัสถานทีแ่ละไฟฟ้าสาธารณะ งานจดัสถานทีแ่ละไฟฟ้าสาธารณะ

ลกูจา้งประจ า ลกูจา้งประจ า

๔๙ นายชาญชัย ชวลิตเมธากลุ ปวท. ล.๐๐๓ ผู้ช่วยช่างทุกประเภท - ล.๐๐๓ ผู้ช่วยช่างทุกประเภท - ๑๗,๘๘๐ 214,560     

พนักงานจา้งตามภารกิจ พนักงานจา้งตามภารกิจ

๕๐ นายมานัส หาญค าเถือ่น ปวช. - ผช.ช่างไฟฟ้า - - ผช.ช่างไฟฟ้า - ๑๒,๔๔๐ 149,280     



หมายเหตุ

เลขทีต่ าแหน่ง ส่วนราชการ/ต าแหน่ง ระดับ เลขทีต่ าแหน่ง ส่วนราชการ/ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งเงินเพิม่อืน่/เงินค่าตอบแทนระบุประเภท
ผู้ด ารงต าแหน่งที่

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม ่(ระบบแท่ง)
คุณวุฒิ

เงินเดือน*12 เดือน

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม

๕๑ - ๐๖-๐๑๐๕-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ๗ 05-2-06-2104-001 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ต้น -

(นบห.งานสาธารณสุข) (นบห.งานสาธารณสุข)

งานสง่เสริมสขุภาพ งานสง่เสริมสขุภาพ

งานสขุาภบิาลอนามัยและสิง่แวดลอ้ม งานสขุาภบิาลอนามัยและสิง่แวดลอ้ม

๕๒ นางสาววิชญานันต์  ปล้ืมญาติ บทบ.บริหารธุรกจิบัณฑิต ๐๖-๐๒๑๒-๐๐๓ จพง.ธุรการ 3 05-2-06-4101-003 จพง.ธุรการ ปง. ๑๕,๒๙๐ 184,380     

พนักงานจา้งทัว่ไป พนักงานจา้งทัว่ไป

๕๓ นายนิรันดร์ สอนลา ม.6 พนักงานขบัรถยนต์ - - พนักงานขบัรถยนต์ - ๙,๐๐๐ 108,000     

๕๔ นายปัญจพล แพงจนัทึก ม.6 คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - ๙,๐๐๐ 108,000     

๕๕ นายสมบุญ พาพุฒ ม.6 คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - ๙,๐๐๐ 108,000     

๕๖ นายพนมกร เหล็กแหลม ม.6 คนงานประจ ารถขยะ คนงานประจ ารถขยะ ๙,๐๐๐ 108,000     

๕๗ นายสุริโย มาเขยีว ม.6 คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - ๙,๐๐๐ 108,000     

๕๘ นายศรเดช เต็มวงษ์ ม.6 คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - ๙,๐๐๐ 108,000     

๕๙ นายสมควร เจยีมภเูขยีว ม.6 คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - ๙,๐๐๐ 108,000     

๖๐ นายบุญตู้ อาจจงทอง ม.6 คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - ๙,๐๐๐ 108,000     

๖๑ นายธัญธร เวียงสุข ม.6 คนสวน - - คนสวน - ๙,๐๐๐ 108,000     

๖๒ นางนวนอนงค์ ต่อชีวี ม.6 คนงาน - - คนงาน - ๙,๐๐๐ 108,000     

       ลงชื่อ                ลงชื่อ                 ลงชื่อ

              (นางชนดิาภา  จันทร์พล)                           (นายแสนลาภ  เลอยุกต์)                                          (นายประสิทธิ ์ ค าภาพนัธ์)

                                      นกัทรัพยากรบคุคล                                          ปลัดเทศบาลต าบลภผูามา่น                     นายกเทศมนตรีต าบลภผูามา่น

ว่าง



หมายเหตุ

เลขทีต่ าแหน่ง ส่วนราชการ/ต าแหน่ง ระดับ เลขทีต่ าแหน่ง ส่วนราชการ/ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งเงินเพิม่อืน่/เงินค่าตอบแทนระบุประเภท

๑ นายแสนลาภ เลอยกุต์ น.ม.นิติศาสตรมหาบัณฑิต ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ ปลัดเทศบาล (นบห.เทศบาล) ๘ 05-2900-1101-001 ปลัดเทศบาล (นบห.ท้องถิน่) กลาง ๓๓,๑๔๐ 79,800          79,800       557,280     

๒ นางเบญจรินทร์ เดชพุฒ รปบ.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๒ รองปลัดเทศบาล (นบห.เทศบาล) ๗ 05-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล (นบห.ท้องถิน่) ต้น ๓๕,๒๒๐ 42,000          469,140     

หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน

๓ นางสาวอาพร ชัยงาม บธ.บ.บริหารธุรกจิบัณฑิต ๑๒-๐๓๐๑-๐๐๑ เจา้หน้าทีต่รวจสอบภายใน ๖ 05-2-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. ๒๒,๐๔๐ 265,260     

ส านักปลดัเทศบาล ส านักปลดัเทศบาล

๔ นายอาวิรุธ ฤาชาบุตร รป.ม.รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 01-0102-001 หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล (นบห.ทัว่ไป) ๗ 05-2-01-2101-001 หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล (นบห.ทัว่ไป) ต้น ๒๔,๔๙๐ 42,000          335,880     

งานธุรการ งานธุรการ

๕ นางสาววิภา ภมูจินัทร์ทิพย์ รป.บ.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๐๑-๐๒๑๒-๐๐๑ จพง.ธุรการ ๔ 05-2-01-4101-001 จพง.ธุรการ ปง. ๑๖,๓๔๐ 196,080     

พนักงานจา้งตามภารกิจ พนักงานจา้งตามภารกิจ

๖ นางสาวิตรี สะตะ บธ.บ บริหารธุรกจิบัณฑิต - ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์ - - ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์ - ๑๒,๕๗๐ 150,840     

๗ นางสาวจารุวรรณ ค าพาผุย รบ.รัฐศาสตรบัณฑิต - ผช.จนท.บันทึกขอ้มลู - - ผช.จนท.บันทึกขอ้มลู - ๑๑,๐๑๐ 132,120     

๘ นายสุริยนัต์ พุธฒา ม.6 - พนักงานขบัรถยนต์ - - พนักงานขบัรถยนต์ - ๑๒,๕๑๐ 150,120     

๙ นางชมจนัทร์ แมน้ศิริ ม.6 - นักการ - - นักการ - ๑๑,๘๕๐ 142,200     

๑๐ นายเฉลิมวงษ์ ต่อชีวี ม.6 - ภารโรง - - ภารโรง - ๑๑,๘๕๐ 142,200     

พนักงานจา้งทัว่ไป พนักงานจา้งทัว่ไป

๑๑ นายสวาท บุตรชา ม.6 - ภารโรง - - ภารโรง - ๙,๐๐๐ 108,000     

๑๒ นางชนิดาภา จนัทร์พล ศน.บ.รัฐศาสตรการปกครอง ๐๑-๐๒๐๘-๐๐๑ บุคลากร ๓ 05-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก. ๑๘,๔๘๐ 222,000     

งานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนราษฎร

๑๓ นายรังสรรค์ ไชยดีจนัทร์ รป.ม.รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ๐๑-๐๒๑๕-๐๐๑ จบห.งานทะเบียนและบัตร ๖ว 05-2-01-3104-001 นักจดัการงานทะเบียนและบัตร ชก. ๒๕,๑๙๐ 303,960     

ผู้ด ารงต าแหน่ง คุณวุฒิ
กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม ่(ระบบแท่ง) เงินเดือน*12 เดือน

บัญชีแสดงการจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี (๒๕๕8-๒๕60) ของ เทศบาลต าบลภูผาม่าน  อ าเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น  ฉบับปรบัปรงุครั้งที่ 2 

(แนบท้ายค าสั่งเทศบาลต าบลภูผาม่านที่ 144 /2559  ลงวันที่   7     เมษายน  พ.ศ.  2559)

ที่



หมายเหตุ

เลขทีต่ าแหน่ง ส่วนราชการ/ต าแหน่ง ระดับ เลขทีต่ าแหน่ง ส่วนราชการ/ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งเงินเพิม่อืน่/เงินค่าตอบแทนระบุประเภท
ผู้ด ารงต าแหน่ง คุณวุฒิ

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม ่(ระบบแท่ง) เงินเดือน*12 เดือน
ที่

๑๔ 01-0219-001 จพง.ทะเบียน 05-2-01-4102-001 จพง.ทะเบียน ปง./ชง.

งานนิตกิาร งานนิตกิาร

๑๕ นายสุพรรณ บุญดี รป.ม.รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ๐๑-๐๒๐๒-๐๐๑ นิติกร ๖ว 05-2-01-3105-001 นิติกร ชก. ๒๕,๖๖๐ 54,000          363,780     

งานนโยบายและแผน งานแผนและงบประมาณ

๑๖ นางหยาดฝน ไพรทอง ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ จนท.วิเคราะหน์โยบายและแผน ๖ว 05-2-01-0201-001 นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ชก. ๒๔,๒๗๐ 292,560     

งานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม งานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

๑๗ นางสาวพิชญา เต็มวงษ์ ศศ.ม.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ๐๑-๐๘๐๕-๐๐๑ นักวิชาการศึกษา ๖ว 05-2-01-3803-001 นักวิชาการศึกษา ชก. ๒๓,๘๒๐ 286,980     

๑๘ ๐๑-๐๒๑๒-๐๐๒ จพง.ธุรการ 05-2-01-4101-002 จพง.ธุรการ ปง./ชง.

พนักงานจา้งตามภารกิจ พนักงานจา้งตามภารกิจ

๑๙ นายพุทธิพงษ์ อกัษรเจริญ ศษ.บ.ศึกษาศาสตรบัณฑิต - ผู้ช่วยนักวิชการศึกษา - - ผู้ชว่ยนักวชิการศึกษา - ๑๙,๖๓๐ 235,560     

 ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็วดัท่ากระบือ  ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็วดัท่ากระบือ

๒๐ นางสิริธัญญ์ เลิศคอนสาร ศศ.ม.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ๔๐-๒-๐๐๙๓ ครู คศ.1 ๔๐-๒-๐๐๙๓ ครู คศ.1 - เงินอดุหนุน

พนักงานจา้งตามภารกิจ พนักงานจา้งตามภารกิจ

๒๑ นางวาสนา ฦาแรง ศษ.บ.ศึกษาศาสตรบัณฑิต - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - ๑๒,๒๑๐ 146,520     

ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็วดัเฉลยีงทอง ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็วดัเฉลยีงทอง

22 นางสมถวิล ศรีชัย ศษ.บ.ศึกษาศาสตรบัณฑิต 40-2-0342 ครู คศ.1 40-2-0342 ครู คศ.1 - เงินอดุหนุน

พนักงานจา้งตามภารกิจ พนักงานจา้งตามภารกิจ

๒๓ นางกญัญาภคัร ฮุมเปลือย ศษ.บ.ศึกษาศาสตรบัณฑิต - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - ๑๒,๒๑๐ 146,520     

๒๔ จา่เอกวุฒิไกร ช านาญรบ ปวท. ๐๑-๐๒๒๑-๐๐๑ จนท.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ๔ 05-2-01-4805-001 จพง.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ปง. ๑๘,๗๙๐ 225,480     

พนักงานจา้งทัว่ไป พนักงานจา้งทัว่ไป

๒๕ นายนิราช ลีคะ ม.6 - พนักงานดบัเพลงิ - - พนักงานดบัเพลงิ - ๙,๐๐๐ 108,000     

๒๖ นายสุดใจ สารเงิน ม.6 - พนักงานดบัเพลงิ - - พนักงานดบัเพลงิ - ๙,๐๐๐ 108,000     

ว่าง

ว่าง



หมายเหตุ

เลขทีต่ าแหน่ง ส่วนราชการ/ต าแหน่ง ระดับ เลขทีต่ าแหน่ง ส่วนราชการ/ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งเงินเพิม่อืน่/เงินค่าตอบแทนระบุประเภท
ผู้ด ารงต าแหน่ง คุณวุฒิ

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม ่(ระบบแท่ง) เงินเดือน*12 เดือน
ที่

ลกูจา้งประจ า ลกูจา้งประจ า

๒๗ นางพรเพชร พุทธา ปวส.การบัญชี ล.๐๐๑ พนักงานวิทยุ - ล.๐๐๑ พนักงานวิทยุ - ๑๙,๑๐๐ 229,200     

งานสวสัดกิารสงัคมและการเกษตร งานสวสัดกิารสงัคมและการเกษตร

๒๘ นางสาวภาสิตา กล้าทองเพียร ศศ.ม.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ๐๑-๐๗๐๔-๐๐๑ นักพัฒนาชุมชน ๓-๕/๖ว 6ว 05-2-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. ๒๒,๔๙๐ 270,660     

พนักงานจา้งตามภารกิจ พนักงานจา้งตามภารกิจ

๒๙ นางอมรรัตน์ จทูิม ม.6 - พนักงานตกแต่งสวน - - พนักงานตกแต่งสวน - ๑๑,๗๔๐ 140,880     

กองคลงั กองคลงั

๓๐ - ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองคลัง (นบห.งานคลัง) ต้น 05-2-04-2102-001 หวัหน้ากองคลัง (นบห.งานคลัง) ต้น -

งานสถิตกิารคลงั งานสถิตกิารคลงั

๓๑ นางสาวรัตน์กมล จ าปามลู บธ.ม.บริหารธุรกจิหาบัณฑิต ๐๔-๐๓๐๔-๐๐๑ นักวิชาการคลัง ๕ 05-2-04-3202-001 นักวิชาการคลัง ชก. ๒๓,๘๒๐ 286,980     

งานการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี

๓๒ นางนภาพร ฤาชาบุตร บธ.บ.บริหารธุรกจิบัณฑิต ๐๔-๐๓๐๗-๐๐๑ นักวิชาการเงินและบัญชี ๕ 05-2-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. ๒๒,๔๙๐ 270,660     

พนักงานจา้งตามภารกิจ พนักงานจา้งตามภารกิจ

๓๓ นางสาวพิมพ์พิฌาญ์ โยธาธรรม ปวส. - ผช.จนท.การเงินและบัญชี - - ผช.จนท.การเงินและบัญชี - ๑๒,๔๔๐ 149,280     

๓๔ นางสมพร รูปต่ า ปวช. - ผช.จนท.การเงินและบัญชี - - ผช.จนท.การเงินและบัญชี - ๑๑,๘๕๐ 142,200     

งานพัสดแุละทรัพยส์นิ งานพัสดแุละทรัพยส์นิ

๓๕ นางสาวดวงกมล บุญฤทธิ์ ปวส. ๐๔-๐๓๑๓-๐๐๑ จพง.พัสดุ ๓ 05-2-04-4203-001 จพง.พัสดุ ปง. ๑๕,๗๒๐ 188,640     

พนักงานจา้งตามภารกิจ พนักงานจา้งตามภารกิจ

๓๖ นายวันทัด รินอดุ ปวส. - ผช.เจา้หน้าทีพ่ัสดุ - - ผช.เจา้หน้าทีพ่ัสดุ - ๑๒,๕๗๐ 150,840     

งานจดัเก็บและพัฒนารายได้ งานจดัเก็บและพัฒนารายได้

๓๗ ๐๔-๐๓๐๙-๐๐๑ จพง.จดัเกบ็รายได้ 05-2-04-4204-001 จพง.จดัเกบ็รายได้ ปง./ชง.

พนักงานจา้งตามภารกิจ พนักงานจา้งตามภารกิจ

๓๘ นางสาววรรณนิสา แพงแซง ปวช. - ผช.จนท.จดัเกบ็รายได้ - - ผช.จนท.จดัเกบ็รายได้ - ๑๑,๘๕๐ 142,200     

กองชา่ง กองชา่ง

๓๙ นายศิริวัฒน์ จตุรพิธพรไชย วศ.บ.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองช่าง (นบห.งานช่าง) ๗ 05-2-05-2103-001 หวัหน้ากองช่าง (นบห.งานช่าง) ต้น ๒๕,๔๗๐ 42,000          347,640     

"ว่าง"

ว่าง



หมายเหตุ

เลขทีต่ าแหน่ง ส่วนราชการ/ต าแหน่ง ระดับ เลขทีต่ าแหน่ง ส่วนราชการ/ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งเงินเพิม่อืน่/เงินค่าตอบแทนระบุประเภท
ผู้ด ารงต าแหน่ง คุณวุฒิ

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม ่(ระบบแท่ง) เงินเดือน*12 เดือน
ที่

งานสาธารณูปโภคและออกแบบ งานสาธารณูปโภค

๔๐ นายสัญทัต เลิศคอนสาร วศ.บ.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๐๕-๐๕๑๕-๐๐๑ วิศวกรโยธา 6ว 05-2-05-3701-001 วิศวกรโยธา ชก. ๒๒,๙๒๐ 276,000     

พนักงานจา้งตามภารกิจ

๔๑ นายรัฐมนตรี หนูทัศน์ วศ.บ.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต - ผช.วิศวกรโยธา - - ผช.วิศวกรโยธา - ๑๗,๔๑๐ 208,920     

พนักงานจา้งตามภารกิจ พนักงานจา้งตามภารกิจ

งานธุรการ งานธุรการ

๔๒ นางฐิติพรรณ หนูทัศน์ ปวส. - ผช.จนท.ธุรการ - - ผช.จนท.ธุรการ - ๑๑,๖๘๐ 140,160     

พนักงานจา้งทัว่ไป พนักงานจา้งทัว่ไป

๔๓ นายวิชัย สอนลา ม.6 - คนงาน - - คนงาน - ๙,๐๐๐ 108,000     

งานกิจการประปา งานกิจการประปา

๔๔ นายชิราวุธ มาดอนกลาง ปวส. ๐๕-๐๖๐๒-๐๐๑ จพง.การประปา ๕ 05-2-05-4707-001 จพง.การประปา ชง. ๑๗,๒๐๐ 207,060     

พนักงานจา้งทัว่ไป พนักงานจา้งทัว่ไป

๔๕ นายสุนทร หนูทัศน์ ม.6 - คนงาน - - คนงาน - ๙,๐๐๐ 108,000     

๔๖ นายพัฒนา กลุด้วง ม.6 - คนงาน - - คนงาน - ๙,๐๐๐ 108,000     

ลกูจา้งประจ า ลกูจา้งประจ า

๔๗ นายมนุี เวียงทอง มศ.๕ ล.๐๐๒ พนักงานผลิตน้ าประปา - ล.๐๐๒ พนักงานผลิตน้ าประปา - ๑๖,๙๖๐ 203,520     

พนักงานจา้งตามภารกิจ พนักงานจา้งตามภารกิจ

๔๘ นายสมนึก อาจจงทอง ม.6 - พนักงานผลิตน้ าประปา - - พนักงานผลิตน้ าประปา - ๑๒,๔๔๐ 149,280     

งานจดัสถานทีแ่ละไฟฟ้าสาธารณะ งานจดัสถานทีแ่ละไฟฟ้าสาธารณะ

ลกูจา้งประจ า ลกูจา้งประจ า

๔๙ นายชาญชัย ชวลิตเมธากลุ ปวท. ล.๐๐๓ ผู้ช่วยช่างทุกประเภท - ล.๐๐๓ ผู้ช่วยช่างทุกประเภท - ๑๗,๘๘๐ 214,560     

พนักงานจา้งตามภารกิจ พนักงานจา้งตามภารกิจ

๕๐ นายมานัส หาญค าเถือ่น ปวช. - ผช.ช่างไฟฟ้า - - ผช.ช่างไฟฟ้า - ๑๒,๔๔๐ 149,280     



หมายเหตุ

เลขทีต่ าแหน่ง ส่วนราชการ/ต าแหน่ง ระดับ เลขทีต่ าแหน่ง ส่วนราชการ/ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งเงินเพิม่อืน่/เงินค่าตอบแทนระบุประเภท
ผู้ด ารงต าแหน่ง คุณวุฒิ

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม ่(ระบบแท่ง) เงินเดือน*12 เดือน
ที่

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ หวัหน้ากองสาธารณสุขฯ

นางสาวพัฐธญพร ดวงปัญญา (นบห.งานสาธารณสุข) (นบห.งานสาธารณสุข)

งานสง่เสริมสขุภาพ งานสง่เสริมสขุภาพ

งานสขุาภบิาลอนามัยและสิง่แวดลอ้ม งานสขุาภบิาลอนามัยและสิง่แวดลอ้ม

๕๒ นางสาววิชญานันต์  ปล้ืมญาติ บทบ.บริหารธุรกจิบัณฑิต ๐๖-๐๒๑๒-๐๐๓ จพง.ธุรการ 3 05-2-06-4101-003 จพง.ธุรการ ปง. ๑๕,๒๙๐ 184,380     

พนักงานจา้งทัว่ไป พนักงานจา้งทัว่ไป

๕๓ นายนิรันดร์ สอนลา ม.6 พนักงานขบัรถยนต์ - - พนักงานขบัรถยนต์ - ๙,๐๐๐ 108,000     

๕๔ นายปัญจพล แพงจนัทึก ม.6 คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - ๙,๐๐๐ 108,000     

๕๕ นายสมบุญ พาพุฒ ม.6 คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - ๙,๐๐๐ 108,000     

๕๖ นายพนมกร เหล็กแหลม ม.6 คนงานประจ ารถขยะ คนงานประจ ารถขยะ ๙,๐๐๐ 108,000     

๕๗ นายสุริโย มาเขยีว ม.6 คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - ๙,๐๐๐ 108,000     

๕๘ นายศรเดช เต็มวงษ์ ม.6 คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - ๙,๐๐๐ 108,000     

๕๙ นายสมควร เจยีมภเูขยีว ม.6 คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - ๙,๐๐๐ 108,000     

๖๐ นายบุญตู้ อาจจงทอง ม.6 คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - ๙,๐๐๐ 108,000     

๖๑ นายธัญธร เวียงสุข ม.6 คนสวน - - คนสวน - ๙,๐๐๐ 108,000     

๖๒ นางนวนอนงค์ ต่อชีวี ม.6 คนงาน - - คนงาน - ๙,๐๐๐ 108,000     

๕๑ พย.บ.พยาบาลศาสตรบัณฑิต 391,320     ๐๖-๐๑๐๕-๐๐๑ ๗ 05-2-06-2104-001 ต้น ๒๙,๑๑๐ 42,000          




