
เงินประจ ำ เงินเพ่ิมอ่ืน/
ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน

1 ว่าง - 05-2-00-1101-001 ปลดัเทศบาล กลาง 05-2-00-1101-001 ปลดัเทศบาล กลาง 548,040   84,000    84,000   ว่าง

(นกับรหิารงานทอ้งถิน่) (นกับรหิารงานทอ้งถิน่) 7,000× 12 7,000× 12

2 นางศุภาภรณ์  ศริสิุวรรณ รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ 05-2-00-1101-002 รองปลดัเทศบาล ตน้ 05-2-00-1101-002 รองปลดัเทศบาล ตน้ 462,240   42,000    - 504,240  
(นกับรหิารงานทอ้งถิน่) (นกับรหิารงานทอ้งถิน่) 38,520× 12 3,500× 12

3 ว่าง - 05-2-01-2101-001 หน.ส านกังานปลดั ทต. ตน้ 05-2-01-2101-001 หน.ส านกังานปลดั ทต. ตน้ 393,600   42,000    - ว่ำง
(นกับรหิารงานทัว่ไป) (นกับรหิารงานทัว่ไป) 3,500× 12

4 นางสาววภิาดา  บุตรโพธิ ์ บรหิารธุรกจิบณัฑติ (05-2-01-3101-001) นกัจดัการงานทัว่ไป ปก. (05-2-01-3101-001) นกัจดัการงานทัว่ไป ปก. 249,240   - - 249,240  

20,770× 12

5 นายสุกจิ  พระพนิิจ รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ 05-2-01-3801-001 นกัพฒันาชุมชน ปก. 05-2-01-3801-001 นกัพฒันาชุมชน ปก. 328,200   - - 328,200  

27,350× 12

6 พนัจ่าตรวีุฒชิยั  อนิทปัตถา ประกาศนียบตัร (นกัเรยีนจ่า) 05-2-01-4101-001 เจา้พนกังานธุรการ ปง. 05-2-01-4101-001 เจา้พนกังานธุรการ ปง. 307,920   - - 307,920  

25,660× 12

7 จ่าเอกวาท ี ค าเกสร ประกาศนียบตัร (นกัเรยีนจ่า) 05-2-01-3801-001 เจา้พนกังานป้องกนัฯ ปง. 05-2-01-3801-001 เจา้พนกังานป้องกนัฯ ปง. 252,240   - - 252,240  

21,020× 12

8 จ่าเอกวสนัต์   หวานเสนาะ นิตศิาสตรบ์ณัฑติ 05-2-01-3102-001 นกัทรพัยากรบุคคล ปก. 05-2-01-3102-001 นกัทรพัยากรบุคคล ปก. 280,080   - - 280,080  

23,340× 12

9 นางสาวศริติาภรณ์  เทยีมทะนงค์ รฐัประศาสนศาสตร์ 05-2-01-3103-001 นกัวเิคราะหน์โยบายฯ ชก. 05-2-01-3103-001 นกัวเิคราะหน์โยบายฯ ชก. 323,760   - - 323,760  

26,980× 12

เงินเดือน

              งำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั

              งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี

                  ส ำนักปลดั

กรอบอตัรำก ำลงัเดิม
ช่ือ - สกลุ

เงินเดือน
หมำยเหตุท่ี

เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขท่ีต ำแหน่ง

กรอบอตัรำก ำลงัใหม่

ต ำแหน่ง ระดบั
คณุวฒิุ

              งำนบริหำรงำนทัว่ไป

กำรจดับุคลำกรลงสู่ต ำแหน่งตำมแผนอตัรำก ำลงั 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2566 ( ปรบัปรงุ ครัง้ท่ี 1 )

แนบท้ำยค ำสัง่เทศบำลต ำบลสระแก้ว ท่ี       / 2564 ลงวนัท่ี       เดือน                พ.ศ. 2564

              งำนแผนและงบประมำณ



10 ว่าง - 05-2-04-2102-001 ผูอ้ านวยการกองคลงั ตนั 05-2-04-2102-001 ผูอ้ านวยการกองคลงั ตน้ 393,600   42,000    ว่ำง

(นกับรหิารงานคลงั) (นกับรหิารงานคลงั) 3,500× 12

11 นางสาวบวัผนั  อบอารี บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 05-2-04-3201-001 นกัวชิาการเงนิและบญัชี ชก. 05-2-04-3201-001 นกัวชิาการเงนิและบญัชี ชก. 329,760   - - 329,760  

12 นางอรพมิ  เจรญิสวา่ง ศลิปศาสตรบ์ณัฑติ 04-ภ-001 ผช.นกัวชิาการเงนิและบญัชี ป.ตรี 04-ภ-001 ผช.นกัวชิาการเงนิและบญัชี ป.ตรี 221,280   - - 221,280  
18,440× 12

13 นางทศันีย ์ ศรินิารถ บรหิารธุรกจิ(บญัช)ี 05-2-04-4204-001 เจา้พนกังานจดัเกบ็รายได้ ชง. 05-2-04-4204-001 เจา้พนกังานจดัเกบ็รายได้ ชง. 280,440   - - 280,440  

23,370× 12

14 นางเกศวรากร  เสนาวงษ์ บรหิารธุรกจิ(บญัช)ี 05-2-04-4203-001 เจา้พนกังานพสัดุ ชง. 05-2-04-4203-001 เจา้พนกังานพสัดุ ชง. 230,400   - - 230,400  

19,200× 12

15 - - 05-2-04-3204-001 นกัวชิาการพสัดุ ปก./ชก. 05-2-04-3204-001 นกัวชิาการพสัดุ ปก./ชก. 355,320   - - ว่าง

กองช่ำง
16 นายประจกัษ์  พนัธพ์ทิกัษ์ วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ 05-2-05-2103-001 ผอ.กองช่าง ตน้ 05-2-05-2103-001 ผอ.กองช่าง ตน้ 422,640   42,000    464,640  

( เทคโนโลยกี่อสรา้ง) (นกับรหิารงานช่าง) (นกับรหิารงานช่าง) 35,220× 12 3,500× 12

17 นายวศิวชาต ิ หงษ์บุญ ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู 05-2-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 05-2-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 230,400   - - 230,400  
19,200× 12

กองกำรศึกษำ
18 นางสุภาวด ี พลธา ศกึษาศาสตรม์หาบณัฑติ 05-2-08-2107-001 ผอ.กองการศกึษา ตน้ 05-2-08-2107-001 ผอ.กองการศกึษา ตน้ 389,400 42,000 - 431,400

(นกับรหิารงานการศกึษา) 32,450× 12 3,500× 12

19
นางศมนญา  เพิม่ทอง ศกึษาศาสตรม์หาบณัฑติ

40-2-0225 ครู คศ.2 40-2-0225 ครู คศ.2 308,760 42,000 - 350,760
25,730× 12 3,500× 12

20 นางสมจติร  หลา้หาญ ครุศาสตรบ์ณัฑติ 40-2-0225 ครู คศ.2 40-2-0225 ครู คศ.2 305,280 42,000 - 347,280

25,440× 12 3,500× 12

                  งำนกำรศึกษำปฐมวยั

   งำนสำธำรณูปโภค

27,480× 12

                  กองคลงั

                  งำนกำรเงินและบญัชี

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ผูมี้คณุวฒิุ)

                  งำนจดัเกบ็และพฒันำรำยได้



21 ว่าง - 08-อ-001 ผูด้แูลเดก็ - 08-อ-002 ผูด้แูลเดก็ - 170,640 - - ว่าง

14,220× 12

22 นางอรสิรา  หมืน่ไธสง ครุศาสตรบ์ณัฑติ 08-อ-003 ผูด้แูลเดก็ - 08-อ-003 ผูด้แูลเดก็ - 179,280 179,280

14,940× 12

23 น.ส.กานต์พชิชา  เสงีย่มทรพัย์ ครุศาสตรบ์ณัฑติ 08-อ-002 ผูด้แูลเดก็ - 08-อ-001 ผูด้แูลเดก็ - 168,840 168,840

14,070× 12

24 ว่าง ปรญิญาตรี 08-ภ-001 ผช.นกัวชิาการศกึษา - 08-ภ-001 ผฃ.นกัวชิาการศกึษา - 180,000 - - ว่าง

25 ว่าง - 05-2-12-3205-001 นกัวชิาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 05-2-12-3205-001 นกัวชิาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 355,320 - - 355,320

29610× 12 ก าหนดใหม่

                  งำนส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วฒันธรรม

      หน่วยสอบภำยใน

           งำนตรวจสอบภำยใน
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ก าหนดใหม่


