
ล าดับ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ

เงินประจ า เงินเพิ่มอื่น/

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่ง ค่าตอบแทน

1 นายเอกรินทร์  อินทสาร ศน.น.(รัฐศาสตร์การปกครอง) 21-3-00-1101-001 ปลัด อบต. กลาง 21-3-00-1101-001 ปลัด อบต. กลาง 397,680 84,000 84,000 565,680 

(นักบริหารงานท้องถิ่น) (นักบริหารงานท้องถิ่น)

2 นางกชพร  แก้วขวัญ ร.ม.(รัฐศาสตร์) 21-3-00-1101-002 รองปลัด อบต. ต้น 21-3-00-1101-002 รองปลัด อบต. ต้น 396,000 42,000 438,000 

(นักบริหารงานท้องถิ่น) (นักบริหารงานท้องถิ่น)

สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.

3 นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ ร.ม.(รัฐศาสตร์) 21-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด ต้น 21-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด ต้น 329,760 42,000 371,760 

(นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป)

4 นางจารึก  เดชเดโช บธ.บ.(การเงินการธนาคาร) 21-3-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ปก. 21-3-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ปก. 275,760 275,760 

5 นางสาวชโลทร  เพชรสงค์ ร.ม.(รัฐศาสตร์) 21-3-01-3101-002 นักจัดการงานทั่วไป ชก. 21-3-01-3101-002 นักจัดการงานทั่วไป ชก. 311,640 311,640 

6 นางกนกธร  จันทร์กุล ร.ม.(รัฐศาสตร์) 21-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 21-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 323,760 323,760 

7 นางสาวอารีวรรณ  ปรีชาชาญ ร.ม.(รัฐศาสตร์) 21-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. 21-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. 336,360 336,360 

8 นายปริเชษฐ์  เทพบุญศรี ร.ม.(รัฐศาสตร์) 21-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 21-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 342,720 342,720 

9 นางภัชรีย์  แดงหวาน คบ.(คอมพิวเตอร์) 21-3-01-3803-001 นักวิชาการศึกษา ชก. 21-3-01-3803-001 นักวิชาการศึกษา ชก. 311,640 311,640 

10 นางสาวิตรี  จันพลโท คบ.(ปฐมวัย) 21-3-01-2-2-08138 ครู  คศ.1 21-3-01-2-2-08138 ครู  คศ.1 234,120 234,120 

11 นางกันทิมา  ช้างกลาง คบ.(ปฐมวัย) 21-3-01-2-2-08139 ครู  คศ.1 21-3-01-2-2-08139 ครู  คศ.1 234,120 234,120 

12 นางกุสุมา  ภักดี คบ.(ปฐมวัย) 21-3-01-2-2-08154 ครู คศ.1 21-3-01-2-2-08154 ครู คศ.1 204,840 204,840 

พนักงานจ้างภารกิจ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทคุณวุฒิ)

13 นางสาวอริญชย์  ณัฏฐวรรธนะ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป))  - ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  -  - ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  - 197,280 197,280 

14 นายณัฐวัฒน์  พูลพิพัฒน์ วท.บ.(ทะเล)  - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  -  - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  - 221,880 221,880 

15 นางสาววารี  สุดสมบูรณ์ วท.บ.(พืชสวน)  - ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  -  - ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  - 229,440 229,440 

-39

หมายเหตุ

  11.  บัญชีแสดงการจัดคนลงสูต่ าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดือน

เงินเดือน

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย



ล าดับ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ

เงินประจ า เงินเพิ่มอื่น/

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่ง ค่าตอบแทน

พนักงานจา้งตามภารกิจ (ประเภททักษะ)

16 นายเสน่ห์  วาระเพียง ป.6  - พนักงานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดกลาง  -  - พนักงานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดกลาง  - 186,840 186,840 

17 นายปรีชา  ชุมธรรม ม.3  - พนักงานขับรถยนต์  -  - พนักงานขับรถยนต์  - 131,760 131,760 

18 นางสาวกัญญพัชร  นพรัตน์ ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์) - ปฏบิัติหน้าทีดู่แลเด็กเล็ก(ผู้ดูแลเด็ก)  -  - ปฏบิัติหน้าทีดู่แลเด็กเล็ก(ผู้ดูแลเด็ก)  - 108,000 108,000 

19 นายประวิง  ศรีสงคราม ป.6  - คนงานประจ ารถขยะ  -  - คนงานประจ ารถขยะ  - 108,000 108,000 

พนักงานจ้างทั่วไป

20 นางบุญพา  นาคสุวรรณ์ ป.6  - คนงาน  -  - คนงาน  - 108,000 108,000 

21 นายสัญญา  กิมิฬาร์ ป.6  - ยาม  -  - ยาม  - 108,000 108,000 

22 นายวินัย  สุวรรณ์รัตน์ ป.6  - คนงานประจ ารถขยะ  -  - คนงานประจ ารถขยะ  - 108,000 108,000 

23 นายชาญชัย  ปรีชาชาญ ปวส.(ช่าง)  - คนงานประจ ารถขยะ  -  - คนงานประจ ารถขยะ  - 108,000 108,000 

24 นายราชัญต์  ภาระอาสม ป.6  - คนงานประจ ารถขยะ  -  - คนงานประจ ารถขยะ  - 108,000 108,000 

25 ว่าที ่ร.ต.หญิงมนฤดี หยูท่องค า บธ.บ.(โลจิสติกส์)  - ปฏบิัติหน้าทีดู่แลเด็กเล็ก(ผู้ดูแลเด็ก)  -  - ปฏบิัติหน้าทีดู่แลเด็กเล็ก(ผู้ดูแลเด็ก)  - 108,000 108,000 

26 นางสาวจิรภรณ์  สาระเพียง คบ.(ปฐมวัย)  - ปฏบิัติหน้าทีดู่แลเด็กเล็ก(ผู้ดูแลเด็ก)  -  - ปฏบิัติหน้าทีดู่แลเด็กเล็ก(ผู้ดูแลเด็ก)  - 108,000 108,000 

กองคลัง กองคลัง

27 นางสาววีระพัฒน์  ทับทุ่ง บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 21-3-04-2102-001 นักบริหารงานการคลัง ต้น 21-3-04-2102-001 นักบริหารงานการคลัง ต้น 396,000 42,000 438,000 

( ผู้อ านวยการกองคลัง ) ( ผู้อ านวยการกองคลัง )

28 นางปิยะนันท์  เขียวบุญจนัทร์ ศศ.บ. (บัญช)ี 21-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 21-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 299,640 299,640 

29 นางสาววิมล  เลิศสอนจิตต์ บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร) 21-3-04-3202-001 นักวิชาการคลัง ปก. 21-3-04-3202-001 นักวิชาการคลัง ปก. 258,000 258,000 

30 นางสาวปวีณา  ไตรรัตน์ บธ.ม.(บัญชี) 21-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก. 21-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก. 305,640 305,640 

31 นางโสภา  เวชนุสิทธิ์ ปวท.(การบัญชี) 21-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ชง. 21-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ชง. 239,640 239,640 

32 นางสาวนิตยา  ไกรนุกูล ปวส.(บัญช)ี 21-3-04-4203-002 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง. 21-3-04-4203-002 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง. 196,080 196,080 

33 นางสาวนัชนันท์  เพชรเลียม บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)21-3-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง. 21-3-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง. 244,320 244,320 

พนักงานจ้างภารกิจ

พนักงานจา้งตามภารกิจ(ประเภทคุณวฒิุ)

34 นางสาวอรนุช  บุญเรืองฤทธิ์ ปวส.(การจัดการส านักงาน)  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  -  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  - 159,420 159,420 
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หมายเหตุ
เงินเดือน

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดือน



ล าดับ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ

เงินประจ า เงินเพิ่มอื่น/

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่ง ค่าตอบแทน

กองช่าง กองช่าง   

35 นายอนิรุจน์  ภู่ขวัญทอง วท.บ.(การจัดการงานชา่งและผังเมือง) 21-3-05-2103-001 นักบริหารงานช่าง ต้น 21-3-05-2103-001 นักบริหารงานช่าง ต้น 398,160 42,000 398,160 

( ผู้อ านวยการกองช่าง ) ( ผู้อ านวยการกองช่าง )

36 นายเทอดภูมิ  สาสนะกระบวน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 21-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ปง. 21-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ปง. 207,240 207,240 

37 นางสาวนฤมล  ศรีสวัสด์ิ ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ 21-3-5-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 21-3-5-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 57,550   57,550   

พนักงานจ้าง

พนักงานจา้งตามภารกิจ(ประเภทคุณวฒิุ)

38 นายเทิดพงศ์  กาฬคลอด วท.บ.(การจดัการอตุสาหกรรม)  - ผู้ช่วยนายช่างโยธา  - ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 167,640 167,640 

39 นายบุญยัง  หมื่นนคร ป.6  - พนักงานผลิตน้ าประปา  -  - พนักงานผลิตน้ าประปา - 108,000 108,000 

40 นายสายัณห์  รองพินิจ ม.3  - พนักงานผลิตน้ าประปา  -  - พนักงานผลิตน้ าประปา - 108,000 108,000 

พนักงานจ้างทั่วไป

41 นายนราธิป  ชุมธรรม ป.6  - พนักงานผลิตน้ าประปา  -  - พนักงานผลิตน้ าประปา  - 108,000 108,000 
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กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดือน
หมายเหตุ

เงินเดือน








