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1 น.ส.วรัชญา อุดมมา ปริญญาโท(รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต) 76-3-00-1101-001 นักบริหารงานท้องถิ่น(ปลัด อบต.) บริหารท้องถิ่น กลาง 76-3-00-1101-001 นักบริหารงานท้องถิ่น(ปลัด อบต.) บริหารท้องถิ่น กลาง         354,120     84,000       84,000
2 วา่ทีร้่อยตรีสุวโรจน์  บุดดาวงศ์ ปริญญาโท(รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) 76-3-00-1101-002 นักบริหารงานท้องถิ่น(รองปลัด อบต.) บริหารท้องถิ่น ต้น 76-3-00-1101-002 นักบริหารงานท้องถิ่น(รองปลัด อบต.) บริหารท้องถิ่น ต้น         435,720     42,000

หน่วยตรวจสอบภายใน
3 นางสุนีย์  กล่ินสุคนธ์ ปริญญาตรี บริการธรุกิจ (การบัญช)ี 76-3-12-3205-001 นักวชิาการตรวจสอบภายใน วชิาการ ชก. 76-3-12-3205-001 นักวชิาการตรวจสอบภายใน วชิาการ ชก.         276,960
 Œส านักงานปลัด  ส านักงานปลัด  ส านักงานปลัด

4 นางประไพรศรี  วนัทาสุข ปริญญาโท(รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
การปกครองท้องถิ่น)

76-3-01-2101-001 นักบริหารงานทัว่ไป(หวัหน้าส านักปลัด) อ านวยการ
ท้องถิ่น

ต้น 76-3-01-2101-001 นักบริหารงานทัว่ไป(หวัหน้าส านักปลัด) อ านวยการ
ท้องถิ่น

ต้น         369,480     42,000

5 นางจริาวรรณ  ถนอมจติต์ ปริญญาตรี(วทิยาศาสตรบัณฑิต วทิยาการ
คอมพิวเตอร์)

76-3-01-3101-001 นักจดัการงานทัว่ไป วชิาการ ปก. 76-3-01-3101-001 นักจดัการงานทัว่ไป วชิาการ ชก.         241,440

6 น.ส.อมลวรรณ   โภคทรัพย์ ปวส. บริหารธรุกิจ(คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 76-3-01-4101-001 เจา้พนักงานธรุการ ทัว่ไป ชง. 76-3-01-4101-001 เจา้พนักงานธรุการ ทัว่ไป ชง.         234,960
7 สิบเอกกิตติพงษ์ ทองวงศ์ เทียบเท่า ปวช.+ คอมพิวเตอร์ 12 ชม. 76-3-01-4101-002 เจา้พนักงานธรุการ ทัว่ไป ชง. 76-3-01-4101-002 เจา้พนักงานธรุการ ทัว่ไป ชง.         212,280
8 น.ส.ปุณยนุช  สุตะพรม ปริญญาตรี(รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) 76-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล วชิาการ ปก. 76-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล วชิาการ ชก.         262,560
9 นางดาราวรรณ  วสีิปัตน์ ปริญญาโทร(รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 76-3-01-3102-002 นักทรัพยากรบุคคล วชิาการ ชก. 76-3-01-3102-002 นักทรัพยากรบุคคล วชิาการ ชก.         152,820

10 น.ส.ศุภานัน    เสนสอน ปริญญาตรี(ศิลปศาสตรบัณฑิต การจดัการ
ทัว่ไป การตลาด)

76-3-01-3103-001 นักวเิคราะหน์โยบายและแผน วชิาการ ปก. 76-3-01-3103-001 นักวเิคราะหน์โยบายและแผน วชิาการ ปก.         262,560

11 นางชัญญานุช   ไขแสง ปริญญาโท(รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
การปกครองท้องถิ่น)

76-3-01-3103-002 นักวเิคราะหน์โยบายและแผน วชิาการ ชก. 76-3-01-3103-002 นักวเิคราะหน์โยบายและแผน วชิาการ ชก.         299,640

12 จา่สิบเอกชัยณรงค์ฤทธิ์              
                  มีเดช

ปวส.(ไฟฟ้าก าลัง)+ปริญญาตรีนิติศาสตร
บัณฑิต

76-3-01-3105-001 นิติกร วชิาการ ปก./ชก. 76-3-01-3105-001 นิติกร วชิาการ ปก.         271,200

13 นายรชยา  สารสมัคร นิเทศศาสตรบัณฑิต (การส่ือสารมวลชน) 76-3-01-3302-001 นักพัฒนาการท่องเทีย่ว วชิาการ ปก. 76-3-01-3302-001 นักพัฒนาการท่องเทีย่ว วชิาการ ปก.         203,280
14 นายสุรวฒิุ  สวยเส ปวส. คอมพิวเตอร์ 76-3-01-4301-001 เจา้พนักงานประชาสัมพันธ์ ทัว่ไป ปง./ชง. 76-3-01-4301-001 เจา้พนักงานประชาสัมพันธ์ ทัว่ไป ปง.         126,610
15 วา่ง วา่ง 76-3-01-3809-001 นักจดัการงานเทศกิจ วชิาการ ปก./ชก. 76-3-01-3809-001 นักจดัการงานเทศกิจ วชิาการ ปก./ชก.
16 นายเลิศอนันต์  จนัทรสาร ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต 76-3-01-3810-001 นักป้องกันบรรเทาสาธารณภยั วชิาการ ปก. 76-3-01-3810-001 นักป้องกันบรรเทาสาธารณภยั วชิาการ ปก.         241,440
17 วา่ง วา่ง 76-3-01-4805-001 เจา้พนักงานป้องกันฯ ทัว่ไป ปง./ชง. 76-3-01-4805-001 เจา้พนักงานป้องกันฯ ทัว่ไป ปง./ชง.
18 นายพิชิตชัย  นิติศักด์ิ ปวท.ช่างเทคนิควศิวกรรมโยธา 76-3-01-4805-002 เจา้พนักงานป้องกันฯ ทัว่ไป ชง. 76-3-01-4805-002 เจา้พนักงานป้องกันฯ ทัว่ไป ชง.         152,760

บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี ฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1 พ.ศ. 2561

ล าดบั ชือ่ - สกุล

          กรอบอัตราก าลัง ( 2561-2563 )           กรอบอัตราก าลัง ( 2561-2563 ) ปรับปรุงครั้งที1่/2561   เงินเดอืน  (บาท)
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บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563
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19 น.ส.พิชญาภา   จลุเจมิ นิติศาสตร์บัณฑิต - ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล พนจ.ภารกิจ - - ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล พนจ.ภารกิจ -         211,920  - 
20 น.ส.สุจติรา   ศิริมา วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์
- ผู้ช่วยเจา้พนักงานธรุการ พนจ.ภารกิจ - - ผู้ช่วยเจา้พนักงานธรุการ พนจ.ภารกิจ -         156,720  - 

21 วา่ง วา่ง - ผู้ช่วยเจา้พนักงานธรุการ พนจ.ภารกิจ - - ผู้ช่วยเจา้พนักงานธรุการ พนจ.ภารกิจ -
22 น.ส.เมธาว ี  จนัทิมาศ ปวช. การบัญชี - ผู้ช่วยเจา้พนักงานปะชาสัมพันธ์ พนจ.ภารกิจ - - ผู้ช่วยเจา้พนักงานปะชาสัมพันธ์ พนจ.ภารกิจ -         154,200  - 
23 น.ส.ภารดี   แสงกล้า ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ - ผู้ช่วยเจา้พนักงานธรุการ พนจ.ภารกิจ - - ผู้ช่วยเจา้พนักงานธรุการ พนจ.ภารกิจ -         159,420  - 
24 นายผาแดง  บุญทรง ป.6 - ยาม พนจ.ทัว่ไป - - ยาม พนจ.ทัว่ไป -         120,000  - 
25 นายประสงค์  พึง่วงศ์ ม.3 - ยาม พนจ.ทัว่ไป - - ยาม พนจ.ทัว่ไป -         120,000 -
26 นายสุชิน   ดัดงาม ม.6 - นักการภารโรง พนจ.ทัว่ไป - - นักการภารโรง พนจ.ทัว่ไป -         120,000
27 วา่ง วา่ง - คนงานทัว่ไป(ปฏบิัติงานขับรถดับเพลิง) พนจ.ทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป(ปฏบิัติงานขับรถดับเพลิง) พนจ.ทัว่ไป -
28 นายไชยา สอนสา ม.6 - คนงานทัว่ไป(ปฏบิัติงานขับรถดับเพลิง) พนจ.ทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป(ปฏบิัติงานขับรถดับเพลิง) พนจ.ทัว่ไป -         120,000 -
29 วา่ง วา่ง - คนงานประจ ารถดับเพลิง พนจ.ทัว่ไป - - คนงานประจ ารถดับเพลิง พนจ.ทัว่ไป -
30 นายทองใบ  สร้อยสนธิ์ ม.6 - คนงานทัว่ไป พนจ.ทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป พนจ.ทัว่ไป -         120,000 -
31 วา่ง วา่ง - คนงานทัว่ไป (ช่วยงานธรุการ) พนจ.ทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป (ช่วยงานธรุการ) พนจ.ทัว่ไป -
32 นางปราณปริยา  เครือทอง ม.6 - คนงานทัว่ไป(แม่บ้าน) พนจ.ทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป(แม่บ้าน) พนจ.ทัว่ไป -         120,000 -
33 นางประทิน  ทองมาก ป.4 - คนงานทัว่ไป(แม่บ้าน) พนจ.ทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป(แม่บ้าน) พนจ.ทัว่ไป -         120,000 -
34 นายบุญมา  พุม่แก้ว ป.4 - คนงานทัว่ไป(ปฏบิัติงานขับรถน้ า) พนจ.ทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป(ปฏบิัติงานขับรถน้ า) พนจ.ทัว่ไป -         120,000 -
35 วา่ง วา่ง - คนงานทัว่ไป (ปฏบิัติงานขับรถยนต์) พนจ.ทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป (ปฏบิัติงานขับรถยนต์) พนจ.ทัว่ไป - -
36 นายสัญญา  มงคลมะไฟ นิติศาสตร์บัณฑิต - คนงานทัว่ไป (ปฏบิัติงานขับรถยนต์) พนจ.ทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป (ปฏบิัติงานขับรถยนต์) พนจ.ทัว่ไป -         120,000 -
37 นายเอกชัย สายมั่น ปริญญาตรี - คนงานทัว่ไป (ปฏบิัติงานขับรถยนต์) พนจ.ทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป (ปฏบิัติงานขับรถยนต์) พนจ.ทัว่ไป -         120,000
38 นายโสภา  ชนีย์วงษ์ ม.3 - คนงานทัว่ไป (ปฏบิัติงานขับรถยนต์) พนจ.ทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป (ปฏบิัติงานขับรถยนต์) พนจ.ทัว่ไป -         120,000 -

•กองคลัง กองคลัง กองคลัง
39 นางสุภาวดี  ทนกล้า ปริญญาตรี (บริหารธรุกิจ การบัญช)ี 76-3-04-2102-001 นักบริหารงานคลัง อ านวยการ

ท้องถิ่น
ต้น 76-3-04-2102-001 นักบริหารงานคลัง อ านวยการ

ท้องถิ่น
ต้น         369,480     42,000

40 น.ส.วริสรา  แก้วศรี ปริญญาตรี (บริหารธรุกิจ การบัญช)ี 76-3-04-3201-001 นักวชิาการเงินและบัญชี วชิาการ ชก. 76-3-04-3201-001 นักวชิาการเงินและบัญชี วชิาการ ชก.         299,640
41 นางเจษฎาพร  ศุภสุข ปริญญาตรีบริหารธรุกิจบัณฑิต 76-3-04-4201-001 เจา้พนักงานการเงินและบัญชี ทัว่ไป ปง. 76-3-04-4201-001 เจา้พนักงานการเงินและบัญชี ทัว่ไป ปง.         162,000
42 นางสาววภิาภรณ์ จนัทะยา ปวส.การบัญชี 76-3-04-4201-002 เจา้พนักงานการเงินและบัญชี ทัว่ไป ปง. 76-3-04-4201-002 เจา้พนักงานการเงินและบัญชี ทัว่ไป ปง.         126,610
43 น.ส.รจรินทร์ ริมสกุล ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต การบัญชีและการ

จดัการ)
76-3-04-3203-001 นักวชิาการจดัเก็บรายได้ วชิาการ ชก. 76-3-04-3203-001 นักวชิาการจดัเก็บรายได้ วชิาการ ชก.         288,120
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บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี ฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1 พ.ศ. 2561

ล าดบั ชือ่ - สกุล

          กรอบอัตราก าลัง ( 2561-2563 )           กรอบอัตราก าลัง ( 2561-2563 ) ปรับปรุงครั้งที1่/2561   เงินเดอืน  (บาท)

44 นางปัตมาพร  บุญมานัด ปวส.บริหารธรุกิจ การบัญชี 76-3-04-4204-002 เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ ทัว่ไป ปง. 76-3-04-4204-002 เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ ทัว่ไป ปง.         192,360
45 นางสาวสุพัตรา กันหารินทร์ ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 76-3-04-4204-003 เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ ทัว่ไป ปง. 76-3-04-4204-003 เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ ทัว่ไป ปง.         126,610
46 นางสาวกฤติกา  แก้วค า บริหารธรุกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน) 76-3-04-3204-001 นักวชิาการพัสดุ วชิาการ ชก. 76-3-04-3204-001 นักวชิาการพัสดุ วชิาการ ชก.         323,760
47 นายสุกิจ    หาระชัย ปวส.บริหารธรุกิจ การบัญชี 76-3-04-4203-001 เจา้พนักงานพัสดุ ทัว่ไป ชง. 76-3-04-4203-001 เจา้พนักงานพัสดุ ทัว่ไป ชง.         225,720
48 จา่เอกกฤต  ขาวละมูล ปวส.การตลาด 76-3-04-4101-004 เจา้พนักงานธรุการ ทัว่ไป ชง. 76-3-04-4101-004 เจา้พนักงานธรุการ ทัว่ไป ชง.         269,880
49 น.ส.หทัยชนก  เฆมลอย บริหารธรุกิจบัณฑิต            การบัญชี - ผู้ช่วยนักวชิาการเงินและบัญชี พนจ.ภารกิจ - - ผู้ช่วยนักวชิาการเงินและบัญชี พนจ.ภารกิจ -         202,560
50 น.ส.ปวณีา  รองส าลี ศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาการบริหารธรุกิจ(การบญีชี) - ผู้ช่วยเจา้พนักงานการเงินและบัญชี พนจ.ภารกิจ - - ผู้ช่วยเจา้พนักงานการเงินและบัญชี พนจ.ภารกิจ -         159,420
51 น.ส.วาทินี   เจริญสุข วทิยาศาสตรบัณฑิต(วทิยาการคอมพิวเตอร์) - ผู้ช่วยเจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ พนจ.ภารกิจ - - ผู้ช่วยเจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ พนจ.ภารกิจ -         159,420
52 นางครองใจ หล้าสุดตา ปวส.(บริหารธรุกิจ) การตลาด - ผู้ช่วยเจา้พนักงานพัสดุ พนจ.ภารกิจ - - ผู้ช่วยเจา้พนักงานพัสดุ พนจ.ภารกิจ -         159,420
53 น.ส.สุภาพร  สุขส าราญ ปวส. บริหารธรุกิจ การตลาด - ผู้ช่วยเจา้พนักงานพัสดุ พนจ.ภารกิจ - - ผู้ช่วยเจา้พนักงานพัสดุ พนจ.ภารกิจ -         159,420
54 น.ส.จริาพร  ล้ิมเฉลิม ครุศาสตรบัณฑิต  คณิตศาสตร์ - คนงานทัว่ไป(ช่วยงานบัญช)ี พนจ.ทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป(ช่วยงานบัญช)ี พนจ.ทัว่ไป -         120,000
55 วา่ง วา่ง - คนงานทัว่ไป พนจ.ทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป พนจ.ทัว่ไป -

 Žกองช่าง  กองช่าง            กองช่าง           

56  -  - 76-3-05-2103-001 นักบริหารงานช่าง(ผู้อ านวยการกอง
ช่าง)

อ านวยการ
ท้องถิ่น

ต้น 76-3-05-2103-001 นักบริหารงานช่าง(ผู้อ านวยการกอง
ช่าง)

อ านวยการ
ท้องถิ่น

ต้น   -   - 

57 นายปุณยศักด์ิ   วงศ์ปักษา ปริญญาตรี (วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต โยธา) 76-3-05-3701-001 วศิวกรโยธา วชิาการ ปก. 76-3-05-3701-001 วศิวกรโยธา วชิาการ ปก.         241,440
58 วา่ที ่ ร.ท.ธรีศักด์ิ  ศรีทิม ปวส.หรือเทียบเท่า (อนุปริญญา ก่อสร้าง) 76-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ทัว่ไป ชง. 76-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ทัว่ไป ชง.         254,280
59 วา่ง วา่ง  -  -  -  - 76-3-05-4701-002 นายช่างโยธา ทัว่ไป ปง./ชง.

60 นายวลัลภ  โพธิ์งาม ปวส. ช่างไฟฟ้าก าลัง 76-3-05-4706-001 นายช่างไฟฟ้า ทัว่ไป ชง. 76-3-05-4706-001 นายช่างไฟฟ้า ทัว่ไป ชง.         234,960

61 นายสมบัติ  ศรีชื่น ปวส. ช่างไฟฟ้า 76-3-05-4706-002 นายช่างไฟฟ้า ทัว่ไป ปง. 76-3-05-4706-002 นายช่างไฟฟ้า ทัว่ไป ปง.         178,200

62 นายอภชิาติ พิมพกรรณ์ ปวส. ช่างไฟฟ้าก าลัง 76-3-05-4706-003 นายช่างไฟฟ้า ทัว่ไป ชง. 76-3-05-4706-003 นายช่างไฟฟ้า ทัว่ไป ชง.         180,600

63 นายเมธ ี  ศรีพิทักษ์ ปวส.ช่างอุตสาหกรรม(ไฟฟ้าก าลัง) 76-3-05-4707-001 เจา้พนักงานประปา ทัว่ไป ปง. 76-3-05-4707-001 เจา้พนักงานประปา ทัว่ไป ปง.         181,680

64 นายศิริมงคล  สุขเสริม ปวส.เทคนิคเคร่ืองกล 76-3-05-4705-001 นายช่างเคร่ืองกล ทัว่ไป ปง. 76-3-05-4705-001 นายช่างเคร่ืองกล ทัว่ไป ปง.         181,680

65 นายกวรัีช  สกุลชินกลาง ปวช.การประมง 76-3-05-4101-005 เจา้พนักงานธรุการ ทัว่ไป ชง. 76-3-05-4101-005 เจา้พนักงานธรุการ ทัว่ไป ชง.         198,840

66 นายปรีชา  จนัพิรักษ์ ปริญญาตรี (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) 76-3-05-4703-001 นายช่างส ารวจ ทัว่ไป ชง. 76-3-05-4703-001 นายช่างส ารวจ ทัว่ไป ชง.         156,720
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บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี ฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1 พ.ศ. 2561

ล าดบั ชือ่ - สกุล

          กรอบอัตราก าลัง ( 2561-2563 )           กรอบอัตราก าลัง ( 2561-2563 ) ปรับปรุงครั้งที1่/2561   เงินเดอืน  (บาท)

67 วา่ง วา่ง 76-3-05-4703-002 นายช่างส ารวจ ทัว่ไป ปง./ชง. 76-3-05-4703-002 นายช่างส ารวจ ทัว่ไป ปง./ชง.

68 นายไชยมงคล  เพิม่ศรี ปวส.อุตสาหกรรม(ไฟฟ้าก าลัง) - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า พนจ.ภารกิจ - - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า พนจ.ภารกิจ -         159,420

69 นายชารินทร์                          
 มหาศักด์ิณรงค์

วทิยาศาสตร์บัณฑิต(เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม)

- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า พนจ.ภารกิจ - - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า พนจ.ภารกิจ -         159,420

70 วา่ง วา่ง - ผู้ช่วยเจา้พนักงานประปา พนจ.ภารกิจ - - ผู้ช่วยเจา้พนักงานประปา พนจ.ภารกิจ -

71 นายพงศ์สันห ์ ดวงแก้ว ปวส.อุตสาหกรรม(โยธา) - ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนจ.ภารกิจ - - ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนจ.ภารกิจ -         160,920

72 วา่ง วา่ง - ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนจ.ภารกิจ - - ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนจ.ภารกิจ -
73 นายเอกชัย  เจอืจนัทร์ ปวช. - คนงานทัว่ไป พนจ.ทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป พนจ.ทัว่ไป -         120,000

74 นายสุริยนต์  ธบิูรณ์บุญ ม.3 - คนงานทัง่ไป(ปฏบิัติงานขับรถยก
กระเช้าไฟฟ้า)

พนจ.ทัว่ไป - - คนงานทัง่ไป(ปฏบิัติงานขับรถยก
กระเช้าไฟฟ้า)

พนจ.ทัว่ไป -         120,000

75 นายกฤศภณ  อุ้มบุญ ม.6 - คนงานทัง่ไป(ปฏบิัติงานขับรถยก
กระเช้าไฟฟ้า)

พนจ.ทัว่ไป - - คนงานทัง่ไป(ปฏบิัติงานขับรถยก
กระเช้าไฟฟ้า)

พนจ.ทัว่ไป -         120,000

76 วา่ง วา่ง - คนงานทัว่ไป (ปฏบิัติงานขับรถเกรด
เตอร์)

พนจ.ทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป (ปฏบิัติงานขับรถเกรด
เตอร์)

พนจ.ทัว่ไป -

77 วา่ง วา่ง - คนงานประจ ารถเกรดเตอร์ พนจ.ทัว่ไป - - คนงานประจ ารถเกรดเตอร์ พนจ.ทัว่ไป -

•กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา

78 นายรณิศ  สกุลชินกลาง ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต(การบริหาร
การศึกษา)

76-3-08-2107-001 นักบริหารงานศึกษา (ผู้อ านวยการ
กองการศึกษา)

อ านวยการ
ท้องถิ่น

ต้น 76-3-08-2107-001 นักบริหารงานศึกษา (ผู้อ านวยการ
กองการศึกษา)

อ านวยการ
ท้องถิ่น

ต้น         336,360     42,000

79 น.ส.ฐิติธนัยา  นิธสิินพุฒิชัย ปริญญาโท(รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
การปกครองท้องถิ่น)

76-3-08-3803-001 นักวชิาการศึกษา วชิาการ ชก. 76-3-08-3803-001 นักวชิาการศึกษา วชิาการ ชก.         276,960

80 นายปณิธ ิโคตรวงศ์ ปริญญาตรี นวตักรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 76-3-08-3803-002 นักวชิาการศึกษา วชิาการ ปก. 76-3-08-3803-002 นักวชิาการศึกษา วชิาการ ปก.         165,660

81 นางกฤษณา  เรืองประโคน ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต(วดัผลการศึกษา) 76-3-08-3806-001 นักสันทนาการ วชิาการ ชก. 76-3-08-3806-001 นักสันทนาการ วชิาการ ชก.         293,880
82 น.ส.ธดิารัตน์   วงศ์โสภา ปวส.บริหารธรุกิจ(การเลขานุการ) 76-3-08-4101-006 เจา้พนักงานธรุการ ทัว่ไป ปง. 76-3-08-4101-006 เจา้พนักงานธรุการ ทัว่ไป ชง.         174,840

83 นายสุทธพิงศ์  พัฒนะราช ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ - ผู้ช่วยนักวชิาการศึกษา พนจ.ภารกิจ - - ผู้ช่วยนักวชิาการศึกษา พนจ.ภารกิจ -         215,280
84 นางกิตติธรา  การะวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารธรุกิจ (การ

บัญช)ี
- ผู้ช่วยเจา้พนักงานธรุการ พนจ.ภารกิจ - - ผู้ช่วยเจา้พนักงานธรุการ พนจ.ภารกิจ -         140,760

85 น.ส.ประไพศรี ปล้ีมจติร ป.ตรี บัญชีบัณฑิต(การบัญช)ี - คนงานทัว่ไป พนจ.ทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป พนจ.ทัว่ไป -         120,000

62/4



เลขทีต่ าแหน่ง ชือ่ต าแหน่งในสายงาน
ประเภท
ต าแหน่ง

ระดบั เลขทีต่ าแหน่ง ชือ่ต าแหน่งในสายงาน
ประเภท
ต าแหน่ง

ระดบั
   เงินเดอืน  

(บาท)
เงินประจ า
ต าแหน่ง

เงินเพ่ิมอ่ืนๆ
 /เงิน

ค่าตอบแทน
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1.ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านต าแย

86 นางวรีวรรณ น าผล ป.ตรี คบ. (การศึกษาปฐมวยั)  ศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต  สาขา บริหารการศึกษา

34-2-0361 ครู ครู คศ.1  763082226823 ครู ครู คศ.1         258,840

87 น.ส.รุ้งลาวลัย์  ทองสวา่ง ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก พนจ.ภารกิจ - - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก พนจ.ภารกิจ -         159,420
88 นางนวลพรรณ  รมหรัิญ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(การศึกษาปฐมวยั) - คนงานทัว่ไป(ครูผู้ดูแลเด็ก) พนจ.ทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป(ครูผู้ดูแลเด็ก) พนจ.ทัว่ไป -         120,000

 2.ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านยางเทิง-ยางลุ่ม

89 นางณัชกานต์  แต้ใหม่ คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวยั 34-2-1254 นางณัชกานต์  แต้ใหม่ ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย  763082226828 ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย         194,280
90 นางจนิตนา  พัฒนะราช ศึกษาศาสตรบัณฑิต(การศึกษาปฐมวยั) - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก พนจ.ภารกิจ - - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก พนจ.ภารกิจ -         159,420

3. ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กวัดไร่น้อย

91 นางปาณีสรา วงศ์เสนา ป.ตรี ศศ.บ. 34-2-0363 ครู ครู คศ.1  763082226825 ครู ครู คศ.1         258,840

92 น.ส.พัดชา  ตลอดพงษ์ คุรุศาสตร์บัณฑิต  สาขาการศึกษาปฐมวยั 34-2-0838 ครู ครู คศ.1  763082226826 ครู ครู คศ.1         219,240

93 น.ส.พัชรา  บุญกอ คุรุศาสตร์บัณฑิต   สาขาการศึกษาปฐมวยั 34-2-0839 ครู ครู คศ.1  763082226828 ครู ครู คศ.1         229,200

94 วา่ง วา่ง - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก พนจ.ภารกิจ - - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก พนจ.ภารกิจ -
4. ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กวัดป่ากิตตญิาณโสภณ

95 นางจฑุาทิพย์ จนัทร์ทอง ป.ตรี คบ. (การศึกษาปฐมวยั) ศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต  สาขา บริหารการศึกษา

34-2-0362 ครู ครู คศ.1  763082226824 ครู ครู คศ.1         269,400

96 นางศันสนีย์  นิยมศักด์ิ คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวยั 34-2-0840 ครู ครู คศ.1  763082226827 ครู ครู คศ.1         239,040
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บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี ฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1 พ.ศ. 2561

ล าดบั ชือ่ - สกุล

          กรอบอัตราก าลัง ( 2561-2563 )           กรอบอัตราก าลัง ( 2561-2563 ) ปรับปรุงครั้งที1่/2561   เงินเดอืน  (บาท)

•กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
97 น.ส.วชิญาดา  ศรีบุรี ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบัณฑิต(สุขศึกษา) 76-3-06-2104-001 นักบริหารงานสาธารณสุข(ผอ.กอง

สาธารณสุขฯ)
อ านวยการ
ท้องถิ่น

ต้น 76-3-06-2104-001 นักบริหารงานสาธารณสุข(ผอ.กอง
สาธารณสุขฯ)

อ านวยการ
ท้องถิ่น

ต้น         293,880     42,000

98 นางสาวปวณีา  ปาทาน ปริญญาตรี สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 76-3-06-3601-001 นักวชิาการสาธารณสุข วชิาการ ปก. 76-3-06-3601-001 นักวชิาการสาธารณสุข วชิาการ ปก.         165,660
99 วา่ง วา่ง 76-3-06-4601-001 เจา้พนักงานสาธารณสุข ทัว่ไป ปง./ชง. 76-3-06-4601-001 เจา้พนักงานสาธารณสุข ทัว่ไป ปง./ชง.

100 วา่ง วา่ง 76-3-06-4604-001 เจา้พนักงานสุขาภบิาล ทัว่ไป ปง./ชง. 76-3-06-4604-001 เจา้พนักงานสุขาภบิาล ทัว่ไป ปง./ชง.
101 นางศิริทรัพย์  พันธน์้อย ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบัณฑิต 76-3-06-4101-003 เจา้พนักงานธรุการ ทัว่ไป ปง. 76-3-06-4101-003 เจา้พนักงานธรุการ ทัว่ไป ปง.         119,760
102 นายสงครามชัย  บุญทรง ม.6 - คนงานทัว่ไป (ปฏบิัติงานขับรถขยะ) พนจ.ทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป (ปฏบิัติงานขับรถขยะ) พนจ.ทัว่ไป -         120,000
103 นายกฤตภคั  ศิริวงศ์ ป.6 - คนงานทัว่ไป (ปฏบิัติงานขับรถขยะ) พนจ.ทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป (ปฏบิัติงานขับรถขยะ) พนจ.ทัว่ไป -         120,000
104 นายนันท์วงศ์  สุวรรณภาพ ป.6 - คนงานทัว่ไป (ปฏบิัติงานขับรถขยะ) พนจ.ทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป (ปฏบิัติงานขับรถขยะ) พนจ.ทัว่ไป -         120,000
105 นายวชิัย   สุกรรณ์ ป.6 - คนงานทัว่ไป (ปฏบิัติงานขับรถขยะ) พนจ.ทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป (ปฏบิัติงานขับรถขยะ) พนจ.ทัว่ไป -         120,000
106 นายชัยยศ   สุกรรณ์ ม.3 - คนงานทัว่ไป (ปฏบิัติงานขับรถขยะ) พนจ.ทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป (ปฏบิัติงานขับรถขยะ) พนจ.ทัว่ไป -         120,000
107 วา่ง วา่ง - คนงานทัว่ไป (ปฏบิัติงานขับรถขยะ) พนจ.ทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป (ปฏบิัติงานขับรถขยะ) พนจ.ทัว่ไป -
108 นายไมตรี  เนืองเฉลิม ม.6 - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป - - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป -         120,000
109 นายบุญมี  จติรสิงห์ ป.6 - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป - - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป -         120,000
110 นายสวสัด์ิ  ทววีงศ์ ม.6 - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป - - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป -         120,000
111 นายเกรียงไกร  อุ้มบุญ ม.6 - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป - - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป -         120,000
112 นายสุทิน  นรมาศ ม.3 - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป - - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป -         120,000
113 นายสมัคร  พันธแ์พง ป.6 - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป - - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป -         120,000
114 นายค าพอง  หวงัชื่น ป.6 - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป - - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป -         120,000
115 นายสระเดช  แสงกล้า ม.3 - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป - - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป -         120,000
116 นายประยงค์  ทองดา ป.6 - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป - - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป -         120,000
117 นายวชัรศักด์ิ  ขวญัยืน พุทธศาสตรบัณฑิต - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป - - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป -         120,000
118 นายทองสุข  วนัหนา ม.3 - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป - - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป -         120,000
119 นายสมพงษ์  สิทธจินิดา ม.3 - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป - - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป -         120,000
120 นายสง่า  ผิวทอง ม. 3 - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป - - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป -         120,000
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121 นายสนิท ทองวเิศษ ป. 6 - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป - - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป -         120,000
122 นายกฤษฎา   วนัหนา ม.6 - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป - - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป -         120,000
123 นายฉลอง   หวงัชื่น ม.3 - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป - - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป -         120,000
124 นายอนอง   หวงัชื่น ม.3 - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป - - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป -         120,000
125 นายอุทิศ   ศุภสุข ม.3 - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป - - คนงานประจ ารถขยะ พนจ.ทัว่ไป -         120,000
126 นายธนศักด์ิ  จนัทร์กอง ปวส. ก่อสร้าง - คนงานทัว่ไป(ปฏบิัติงานเวชกรฉุกเฉิน) พนจ.ทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป(ปฏบิัติงานเวชกรฉุกเฉิน) พนจ.ทัว่ไป -         120,000
127 นายจงกล  สร้อยสน ปวส. เทคนิคการเชื่อมโลหะ - คนงานทัว่ไป(ปฏบิัติงานเวชกรฉุกเฉิน) พนจ.ทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป(ปฏบิัติงานเวชกรฉุกเฉิน) พนจ.ทัว่ไป -         120,000
128 นายพุทธเิกียรติ  เนือ้อ่อน ม.6 - คนงานทัว่ไป(ปฏบิัติงานเวชกรฉุกเฉิน) พนจ.ทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป(ปฏบิัติงานเวชกรฉุกเฉิน) พนจ.ทัว่ไป -         120,000
129 นายบรรจง  พึง่วงษ์ ม.6 - คนงานทัว่ไป(ปฏบิัติงานเวชกรฉุกเฉิน) พนจ.ทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป(ปฏบิัติงานเวชกรฉุกเฉิน) พนจ.ทัว่ไป -         120,000
130 นายจตุรวทิย์  บุตรดี ปวส.เทคนิคการผลิต - คนงานทัว่ไป(ปฏบิัติงานเวชกรฉุกเฉิน) พนจ.ทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป(ปฏบิัติงานเวชกรฉุกเฉิน) พนจ.ทัว่ไป -         120,000
131 วา่ง วา่ง - คนงานทัว่ไป(ปฏบิัติงานเวชกรฉุกเฉิน) พนจ.ทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป(ปฏบิัติงานเวชกรฉุกเฉิน) พนจ.ทัว่ไป
‘กองสวัสดกิารสังคม กองสวัสดกิารสังคม กองสวัสดกิารสังคม

132 นางศินีนาถ   โสดา ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต(ประถมศึกษา) 76-3-11-2105-001 นักบริหารงานสวสัดิการสังคม(ผอ.กอง
สวสัดิการสังคม)

อ านวยการ
ท้องถิ่น

ต้น 76-3-11-2105-001 นักบริหารงานสวสัดิการสังคม(ผอ.กอง
สวสัดิการสังคม)

อ านวยการ
ท้องถิ่น

ต้น         276,960     42,000

133 นางสุวรรณา  บัวจนัทร์ ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบัณฑิต (การ
บริหารธรุกิจ การบัญช)ี

76-3-11-3801-001 นักพัฒนาชุมชน วชิาการ ปก. 76-3-11-3801-001 นักพัฒนาชุมชน วชิาการ ปก.         245,280

134 นางสาวนภสัวรรณ ศรีวงษา    ปริญญาตรีวทิยาศาสตรบัณฑิต    (อาชีวอ
นามัยและความปลอดภยั)

76-3-11-3801-002 นักพัฒนาชุมชน วชิาการ ปก. 76-3-11-3801-002 นักพัฒนาชุมชน วชิาการ ปก.         199,200

135 นายนครินทร์   จนัละคล ปวส.ช่างไฟฟ้า 76-3-11-4801-001 เจา้พนักงานพัฒนาชุมชน ทัว่ไป ชง. 76-3-11-4801-001 เจา้พนักงานพัฒนาชุมชน ทัว่ไป ชง.         216,720

136 วา่ง วา่ง - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน พนจ.ภารกิจ - - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน พนจ.ภารกิจ -
137 น.ส.สุภาทิพย์   พูลสิทธ์ วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวทิยาการ

คอมพิวเตอร์
- ผู้ช่วยเจา้พนักงานพัฒนาชุมชน พนจ.ภารกิจ - - ผู้ช่วยเจา้พนักงานพัฒนาชุมชน พนจ.ภารกิจ -         157,680

138 น.ส.ณัฎฐธดิา  ประตังทะสา บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาการบริหารธรุกิจ
(การตลาด)

- คนงานทัว่ไป พนจ.ทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป พนจ.ทัว่ไป -         120,000
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เลขทีต่ าแหน่ง ชือ่ต าแหน่งในสายงาน
ประเภท
ต าแหน่ง

ระดบั เลขทีต่ าแหน่ง ชือ่ต าแหน่งในสายงาน
ประเภท
ต าแหน่ง

ระดบั
   เงินเดอืน  

(บาท)
เงินประจ า
ต าแหน่ง

เงินเพ่ิมอ่ืนๆ
 /เงิน

ค่าตอบแทน

บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี ฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1 พ.ศ. 2561

ล าดบั ชือ่ - สกุล

          กรอบอัตราก าลัง ( 2561-2563 )           กรอบอัตราก าลัง ( 2561-2563 ) ปรับปรุงครั้งที1่/2561   เงินเดอืน  (บาท)

’กองส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร

139 นายเด่นนคร   พรหมกาล ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบัณฑิต(สัตวบาล) 76-3-14-2109-001 นักบริหารงานเกษตร(ผอ.กองส่งเสริม
การเกษตร)

อ านวยการ
ท้องถิ่น

ต้น 76-3-14-2109-001 นักบริหารงานเกษตร(ผอ.กองส่งเสริม
การเกษตร)

อ านวยการ
ท้องถิ่น

ต้น         271,440     42,000

140 วา่ง วา่ง 76-3-14-3401-001 นักวชิาการเกษตร วชิาการ ปก./ชก. 76-3-14-3401-001 นักวชิาการเกษตร วชิาการ ปก./ชก.

141 วา่ง วา่ง 76-3-14-4610-001 สัตวแพทย์ ทัว่ไป ปง./ชง. 76-3-14-4610-001 สัตวแพทย์ ทัว่ไป ปง./ชง.

142 นายอนิวรรต   แสนศรี วทิยาศาสตรบัณฑิต(สัตวศาสตร์) สาขาสัตว
ศาสตร์

- ผู้ช่วยนักวชิาการเกษตร พนจ.ภารกิจ - - ผู้ช่วยนักวชิาการเกษตร พนจ.ภารกิจ -         217,320  -

143 น.ส.วรรณิภา   นักบุญ วทิยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)

- ผู้ช่วยเจา้พนักงานธรุการ พนจ.ภารกิจ - - ผู้ช่วยเจา้พนักงานธรุการ พนจ.ภารกิจ -         159,420  -

144 นายศุภกร   วนัหนา ป.6 - คนงานเกษตร พนจ.ทัว่ไป - - คนงานเกษตร พนจ.ทัว่ไป -         120,000  -
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ขอใช้บัญชี กสถ.

รับโอน 1 ต.ค. 61

บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี ฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ
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บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี ฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

วา่งเมื่อ 24 เม.ย. 61

วา่งเมื่อ 1 ก.ย. 60

วา่งเมื่อ 15 พ.ค. 59

วา่งเมื่อ 4 พ.ค. 59

วา่งเมื่อ 1 ก.ค. 61
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บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี ฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

วา่งเมื่อ 1 มี.ค. 59

รับโอน 8 ต.ค. 61

ก าหนดเพิม่ 1 ก.ย.61
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บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี ฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

วา่ง

วา่งเมื่อ 10/08/60

วา่งเมื่อ 4 ม.ค. 60

วา่ง 1 ก.ย. 61

วา่ง 18 พ.ค. 61
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บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี ฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

วา่งเมื่อ 23 ธ.ค. 59
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บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี ฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

วา่ง
วา่ง

วา่งเมื่อ 1 มี.ค. 59
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บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี ฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

วา่งเมื่อ 9 เม.ย. 61

วา่งเมื่อ 8 ม.ค. 59
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บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี ฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

ขอใช้บัญชี กสถ.

วา่ง
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