
ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ

การศึกษา เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ า เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

ต าแหน่ง เงินค่าตอบแทน

1 นางสมจิตร  ธรรมมา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 20-3-00-1101-001 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง 20-3-00-1101-001 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง 495,000        84,000      84,000        663,000        
(นักบริหารงานท้องถ่ิน) (นักบริหารงานท้องถ่ิน) (41,250x12) (7,000x12) (7,000x12)

ส านักปลัด
2 นางสาวรัตนา จิรลานนท์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 20-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด ต้น 20-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด ต้น 389,400        42,000      431,400        

(นักบริหารงานท่ัวไป) (32,450x12) (3,500x12)

3 นางฤทัยรัตน์  เช่ือมกลาง บริหารธุรกิจบัณฑิต 20-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. 20-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. 311,640        
4 นางวรฐา สิโรตม์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 20-3-01-3601-001 นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. 20-3-01-3601-001 นักวิชาการสาธารณสุข ชก. 260,520        
5 นางสาวย่ีสุ่น  ทองบ้านทุ่ม รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 20-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปก. 20-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปก. 293,760        
6 นางสายรุ้ง สาระวัน ครุศาสตรบัณฑิต 20-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 20-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 254,280        
7 - - - - - 20-3-01-4805-001 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา ปง./ชง. 297,900        ก าหนดเพ่ิม

ลูกจ้างประจ า สาธารณภัย
8 นางสาวเย็นจิตร จินตนา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - นักทรัพยากรบุคคล - - นักทรัพยากรบุคคล - 258,000        

พนักงานจ้างท่ัวไป
9 ว่าง - - ภารโรง - - นักการภารโรง - 108,000        ว่างเดิม

10 นายประสิทธ์ิ  เต้ียงสูงเนิน ม.3 - พนักงานขับรถยนต์ - - พนักงานขับรถยนต์ - 108,000        
11 ว่าง - - คนงานท่ัวไป - - คนงานท่ัวไป - 108,000        ว่างเดิม

กองคลัง
12 นางสาวนิภา  มาปะโท ศิลปศาสตรบัณฑิต 20-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 20-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 409,320        42,000      451,320        

(นักบริหารงานการคลัง) (นักบริหารงานการคลัง) (34,110x12) (3,500x12)
13 นางสาววัชรี บุญมีมีชัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 20-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 20-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 376,080        

36

ต าแหน่งเดิม
หมายเหตุ

11.บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี
ต าแหน่งท่ีก าหนดใหม่ เงินเดือน



ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ
การศึกษา เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ า เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

ต าแหน่ง เงินค่าตอบแทน
กองคลัง

14 นางสาวสุภลักษณ์ ป้องสุขภาพ บริหารธุรกิจบัญฑิต 20-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ชก. 20-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ชก. 293,880        

15 - - - - - 20-3-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. 297,900        ก าหนดเพ่ิม
กองช่าง

16 นายพีรพงษ์ ชาญพล วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 20-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 20-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 396,000        42,000      438,000        
(นักบริหารงานช่าง) (นักบริหารงานช่าง) (33,000x12) (3,500x12)

17 นายเกียรติรัตน์  จริยะกุลญาณี เทคโนโลยีบัณฑิต 20-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 20-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 207,720        

พนักงานจ้างท่ัวไป
18 นายสมเกียรติ  บุญเลิศประดิษฐ์ ปวช. (สาขาก่อสร้าง) - คนงานท่ัวไป - - คนงานท่ัวไป ปก./ชง. 108,000        

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
19 นายสมรรถชัยวัฒน์  วิลาบุตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต 20-3-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษา ต้น 20-3-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษา ต้น 389,400        42,000      431,400        

ศาสนาและวัฒนธรรม ศาสนาและวัฒนธรรม (32,4500x12) (3,500x12)
(นักบริหารงานศึกษา) (นักบริหารงานศึกษา)

20 นางสาวสิรินทร์  สมสะอาด ครุศาสตรบัณฑิต 20-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก. 20-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก. 289,080        

21 นางสาวจิรฐา ขอสูงเนิน ศึกษาศาสตร์ 20-3-08-6600-785 ครู คศ.2 20-3-08-6600-785 ครู คศ.2 - - - -
สาขาการบริหาร
การศึกษา

พนักงานจ้างท่ัวไป -
22 - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - 108,000        ว่างเดิม

กองส่งเสริมการเกษตร
23 นายรังสรรค์  สัจจาวัฒนา เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต 20-3-14-2109-001 ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร ต้น 20-3-14-2109-001 ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร ต้น 342,720        42,000      384,720        

(พืชศาสตร์) (นักบริหารงานเกษตร) (นักบริหารงานเกษตร) (24,010x12) (3,500x12)
24 - - 20-3-14-4401-001 เจ้าพนักงานการเกษตร ปก./ชง. 20-3-14-4401-001 เจ้าพนักงานการเกษตร ปก./ชง. 297,900        ว่างเดิม
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ท่ี
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งท่ีก าหนดใหม่ เงินเดือน

หมายเหตุ


