
 กอง/ฝ่าย  ตำแหน่ง  เลขที่ตำแหน่ง

1.ชื่อ นางอัจฉรา อินทะรังษี 2.วันเดือนปีเกิด 25/05/2512 4.ที่อยู่ถาวร บ้านเลขที่ 57/40 หมู่ที่ 5 อาคาร- หมู่บ้านสินธานี
2 ซ.1 ถ.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57000

5.เริ่มรับราชการเมื่อ 24/03/2537 6.วันเกษียณอายุ 24/05/2572

7.ชื่อคู่สมรส นายชายชาญ อินทะรังษี

สถานที่ประกอบอาชีพ  ที่ทำการปกครองอำเภอดอยหลวง       ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57110

ลายมือชื่อเจ้าของประวัติ

ถ่าย พ.ศ.

อบต.

บัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 57/40หมู่ที่ 5 อาคาร-หมู่บ้านสินธานี 2
ซ.1 ถ.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57000

8.ชื่อบิดา-มารดา นายเชวงศักดิ์ ศิริคำน้อย -  นางฟองจันทร์ โยธา

ที่อยู่ปัจจุบันบิดา -

ที่อยู่ปัจจุบันมารดา -

3.เกิดที่อำเภอ อ.เมืองพะเยา

 จังหวัด พะเยา

ปลัด/รองปลัดแม่ข้าวต้ม นักบริหารงานท้องถิ่น 123001101001

9.ประวัติการศึกษา

สถานศึกษา วุฒิที่ได้รับ ระบุสาขาวิชาเอก ตั้งแต่ - ถึง

ปริญญาตรี อื่นๆ รัฐประศาสนศาสตร์ 2536มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 -



10.ประวัติการดูงาน หรือฝึกอบรม

สถานที่ดูงาน หรือฝึกอบรม วุฒิที่ได้รับ ตั้งแต่ - ถึง (เดือน - ปี)

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ เจ้าพนักงานธุรการ สพอ.เขตที่ 5 24/04/2538ศพช.เขตที่ 5 จ.ลำปาง 28/04/2538-

โครงการฝึกอบรมพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ปี 2539 26/09/2539โรงแรมอินคำ จ.เชียงราย 27/09/2539-

โครงการฝึกอบรมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2539 รุ่นที่ 1 27/09/2539โรงแรมโชคชัยโฮม จ.เชียงใหม่ 29/09/2539-

โครงการสัมมนาปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2540 11/09/2540โรงแรมโชคชัยโฮม จ.เชียงใหม่ 13/09/2540-

ฝึกอบรมหลักสูตรปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 5 /2541 01/06/2541โรงเรียนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 18/06/2541-

นักบริหารงาน อปท. รุ่นที่ 51 17/04/2555สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 11/05/2555-

พนักงานประวัติ11.บันทึกการเปลี่ยนแปลง

12.ความผิดทางวินัย

วัน เดือน ปี เรื่อง โทษ คำสั่ง

13.ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง คำสั่ง พนักงานประวัติ
อัตราเงินเดือน

ระดับ ขั้น



13.ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง คำสั่ง พนักงานประวัติ
อัตราเงินเดือน

ระดับ ขั้น

 เจ้าพนักงานธุรการ  224/03/2537  คำสั่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย เลขที่ 2752/2537
แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  0.0 ขั้น

  4,510.00

 เจ้าพนักงานธุรการ  224/03/2537  คำสั่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย เลขที่ 1030/2537 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  0.0 ขั้น  5,010.00

 เจ้าพนักงานธุรการ  201/10/2537  คำสั่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอำเภอเวียงแก่น ปรับเงินเดือนตามมติ ครม. 0.0 ขั้น  5,180.00

 เจ้าพนักงานธุรการ  229/11/2537  คำสั่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอำเภอเวียงแก่น เลขที่ 1120/2537 ย้ายข้าราชการ  0.0 ขั้น  4,510.00

 เจ้าพนักงานธุรการ  230/08/2538  คำสั่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอำเภอเวียงแก่น เลขที่ 639/2538 ปรับตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 0.0 ขั้น  5,180.00

 เจ้าพนักงานธุรการ  201/10/2538  คำสั่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอำเภอเวียงแก่น เลขที่ 4957/2538 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 1.5 ขั้น  5,600.00

 เจ้าพนักงานธุรการ  201/11/2538  คำสั่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอำเภอขุนตาล เลขที่ 4954/2538 ย้ายข้าราชการ  0.0 ขั้น  5,600.00

 เจ้าพนักงานธุรการ  201/10/2539  คำสั่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอำเภอขุนตาล เลขที่ 2849/2539 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 1.0 ขั้น  5,880.00

 เจ้าพนักงานธุรการ  230/10/2539  คำสั่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอำเภอเวียงแก่น เลขที่ 3239/2539 ย้ายข้าราชการ  0.0 ขั้น  5,880.00

 เจ้าพนักงานธุรการ  201/12/2539  คำสั่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอำเภอเวียงแก่น เลขที่ 19/2540 ให้โอนข้าราชการ  0.0 ขั้น  5,880.00



13.ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง คำสั่ง พนักงานประวัติ
อัตราเงินเดือน

ระดับ ขั้น

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  301/12/2539  คำสั่ง อบต.ห้วยสัก เลขที่ 23/2539 รับโอนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
มาบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล  0.0 ขั้น

  6,360.00

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  301/10/2540  คำสั่ง อบต.ห้วยสัก เลขที่ 10/2541 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2541 1.5 ขั้น  6,870.00

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  301/10/2541  คำสั่ง อบต.ห้วยสัก เลขที่ 225/2541 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2542 1.5 ขั้น

  7,380.00

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  401/12/2541  คำสั่ง อบต.ห้วยสัก เลขที่ 4/2542 การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
0.0 ขั้น

  7,380.00

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  401/10/2542  คำสั่ง อบต.ห้วยสัก เลขที่ 280/2542 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ
2543 1.0 ขั้น

  7,780.00

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  401/10/2543  คำสั่ง อบต.ห้วยสัก เลขที่ 158/2543 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ
2544 1.0 ขั้น

  8,190.00

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  401/04/2544  คำสั่ง อบต.ห้วยสัก เลขที่ 146/2544 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ
2544 0.5 ขั้น

  8,410.00

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  401/10/2544  คำสั่ง อบต.ห้วยสัก เลขที่ 165/2544 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 1.0 ขั้น  8,820.00

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  501/04/2545  คำสั่ง อบต.ห้วยสัก เลขที่ 115/2545
เลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  0.0 ขั้น

  9,040.00

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  401/04/2545  คำสั่ง อบต.ห้วยสัก เลขที่ 62/2545 เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล 0.5 ขั้น  9,040.00



13.ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง คำสั่ง พนักงานประวัติ
อัตราเงินเดือน

ระดับ ขั้น

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  501/10/2545  คำสั่ง อบต.ห้วยสัก เลขที่ 124/2547 เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล 1.0 ขั้น  9,560.00

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  501/04/2546  คำสั่ง อบต.ห้วยสัก เลขที่ 124/2547 เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล 0.5 ขั้น  9,820.00

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  501/10/2546  คำสั่ง อบต.ห้วยสัก เลขที่ 124/2547 เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล 0.5 ขั้น  10,080.00

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  501/04/2547  คำสั่ง อบต.ห้วยสัก เลขที่ 139/2547 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2547)
0.5 ขั้น

  10,340.00

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  501/04/2547  คำสั่ง อบต.ห้วยสัก ปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนของข้าราชการ
พ.ศ. 2547 0.0 ขั้น

  11,730.00

 นักบริหารงาน อบต.  620/05/2547  คำสั่ง อบต.ห้วยสัก เลขที่ 207/2547 เลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
(นอกระดับควบ)  0.0 ขั้น

  11,730.00

 นักบริหารงาน อบต.  601/10/2547  คำสั่ง อบต.ห้วยสัก เลขที่ 398/2547 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ
2547 1.0 ขั้น

  12,450.00

 นักบริหารงาน อบต.  601/04/2548  คำสั่ง อบต.ห้วยสัก เลขที่ 87/2548 เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2548
1.0 ขั้น

  13,110.00

 นักบริหารงาน อบต.  601/10/2548  คำสั่ง อบต.ห้วยสัก เลขที่ 315/2548 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2548 1.0
ขั้น

  13,770.00

 นักบริหารงาน อบต.  601/10/2548  คำสั่ง อบต.ห้วยสัก
ปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ. 2548
(ฉบับที่ 2) 0.0 ขั้น

  14,460.00



13.ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง คำสั่ง พนักงานประวัติ
อัตราเงินเดือน

ระดับ ขั้น

 นักบริหารงาน อบต.  601/04/2549  คำสั่ง อบต.ห้วยสัก เลขที่ 103/2549 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2549 0.5
ขั้น

  14,810.00

 นักบริหารงาน อบต.  616/05/2549  คำสั่ง อบต.ห้วยสัก เลขที่ 162/2549 ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
14,810.0 ขั้น

  14,810.00

 นักบริหารงาน อบต.  616/05/2549  คำสั่ง อบต.จอมหมอกแก้ว เลขที่ 140/2549 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล  14,810.0 ขั้น  14,810.00

 นักบริหารงาน อบต.  601/10/2549  คำสั่ง อบต.จอมหมอกแก้ว เลขที่ 376/2549 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปี
2549 0.5 ขั้น

  15,170.00

 นักบริหารงาน อบต.  601/04/2550  คำสั่ง อบต.จอมหมอกแก้ว เลขที่ 170/2550 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 (1 เมษายน
2550) 0.5 ขั้น

  15,490.00

 นักบริหารงาน อบต.  601/10/2550  คำสั่ง อบต.จอมหมอกแก้ว เลขที่ 536/2550 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปี
2550 1.5 ขั้น

  16,530.00

 นักบริหารงาน อบต.  601/10/2550  คำสั่ง อบต.จอมหมอกแก้ว ปรับอัตราเงินเดือนตามมติ ครม. ร้อยละ 4  17,200.00

 นักบริหารงาน อบต.  601/04/2551  คำสั่ง อบต.จอมหมอกแก้ว เลขที่ 116/2551 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 (1 เมษายน
2551) 1.0 ขั้น

  17,910.00

 นักบริหารงาน อบต.  730/06/2551  คำสั่ง อบต.จอมหมอกแก้ว เลขที่ 249/2551 เลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  18,480.00

 นักบริหารงาน อบต.  701/10/2551  คำสั่ง อบต.จอมหมอกแก้ว เลขที่ 398/2551 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2  (1 ตุลาคม
2551) 0.5 ขั้น

  18,910.00



13.ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง คำสั่ง พนักงานประวัติ
อัตราเงินเดือน

ระดับ ขั้น

 นักบริหารงาน อบต.  701/04/2552  คำสั่ง อบต.จอมหมอกแก้ว เลขที่ 136/2552 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 (1 เมษายน
2552) 0.5 ขั้น

  19,350.00

 นักบริหารงาน อบต.  701/10/2552  คำสั่ง อบต.จอมหมอกแก้ว เลขที่ 492/2552 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2  (1 ตุลาคม
2552) 1.0 ขั้น

  20,220.00

 นักบริหารงาน อบต.  701/04/2553  คำสั่ง อบต.จอมหมอกแก้ว เลขที่ 154/2553 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 (1 เมษายน
2553) 0.5 ขั้น

  20,670.00

 นักบริหารงาน อบต.  701/10/2553  คำสั่ง อบต.จอมหมอกแก้ว เลขที่ 509/2553 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2  (1 ตุลาคม
2553) 0.5 ขั้น

  21,110.00

 นักบริหารงาน อบต.  701/04/2554  คำสั่ง อบต.จอมหมอกแก้ว เลขที่ 139/2554 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 (1 เมษายน
2554) 1.0 ขั้น

  21,980.00

 นักบริหารงาน อบต.  701/04/2554  คำสั่ง อบต.จอมหมอกแก้ว เลขที่ 243/2554 การปรับเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ร้อยละ 5 ณ 1
เมษายน 2554

  23,080.00

 นักบริหารงาน อบต.  701/05/2554  คำสั่ง อบต.เวียงชัย เลขที่ 137/2554 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล  21,980.00

 นักบริหารงาน อบต.  701/05/2554  คำสั่ง อบต.จอมหมอกแก้ว เลขที่ 179/2554 ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  21,980.00

 นักบริหารงาน อบต.  701/05/2554  คำสั่ง อบต.เวียงชัย เลขที่ 169/2554 การปรับเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ร้อยละ 5 ณ 1 เมษายน
2554

  23,080.00

 นักบริหารงาน อบต.  716/06/2554  คำสั่ง อบต.จอมหมอกแก้ว เลขที่ 176/2554
แก้ไขคำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (กรณีผ่านการคัดเลือก)

  18,480.00



13.ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง คำสั่ง พนักงานประวัติ
อัตราเงินเดือน

ระดับ ขั้น

 นักบริหารงาน อบต.  701/10/2554  คำสั่ง อบต.เวียงชัย เลขที่ 397/2554 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2  (1 ตุลาคม 2554)
1.0 ขั้น

  24,010.00

 นักบริหารงาน อบต.  701/04/2555  คำสั่ง อบต.เวียงชัย เลขที่ 148/2555 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2555)
0.5 ขั้น

  24,490.00

 นักบริหารงาน อบต.  701/10/2555  คำสั่ง อบต.เวียงชัย เลขที่ 630/2555 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2555)
1.0 ขั้น

  25,470.00

 นักบริหารงาน อบต.  811/12/2555  คำสั่ง อบต.เวียงชัย เลขที่ 9/2556
เลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น

  27,230.00

 นักบริหารงาน อบต.  801/04/2556  คำสั่ง อบต.เวียงชัย เลขที่ 151/2556 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2556)
0.5 ขั้น

  27,800.00

 นักบริหารงานเทศบาล  806/09/2556  คำสั่ง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เลขที่ 1/2556
การจัดบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

  27,800.00

 นักบริหารงานเทศบาล  801/10/2556  คำสั่ง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เลขที่ 65/2556 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม
2556) 0.5 ขั้น

  28,350.00

 นักบริหารงานเทศบาล  804/03/2557  คำสั่ง เทศบาลตำบลดอยฮาง เลขที่ 82/2557 แต่งตั้งพนักงานเทศบาล  28,350.00

 นักบริหารงานเทศบาล  804/03/2557  คำสั่ง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เลขที่ 109/2557 ให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  28,350.00

 นักบริหารงานเทศบาล  801/04/2557  คำสั่ง เทศบาลตำบลดอยฮาง เลขที่ 129/2557 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 (1 เมษายน
2557) 0.5 ขั้น

  28,930.00



13.ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง คำสั่ง พนักงานประวัติ
อัตราเงินเดือน

ระดับ ขั้น

 นักบริหารงานเทศบาล  801/10/2557  คำสั่ง เทศบาลตำบลดอยฮาง เลขที่ 665/2557 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม
2557) 1.0 ขั้น

  30,100.00

 นักบริหารงานเทศบาล  801/04/2558  คำสั่ง เทศบาลตำบลดอยฮาง เลขที่ 204/2558 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบล ครั้งที่ 1 (1
เมษายน 2558) 1.0 ขั้น

  31,290.00

 นักบริหารงานเทศบาล  801/10/2558  คำสั่ง เทศบาลตำบลดอยฮาง เลขที่ 574/2558 เลื่อนขั้นพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558) 1.0
ขั้น

  32,510.00

 นักบริหารงานท้องถิ่น  กลาง01/01/2559  คำสั่ง เทศบาลตำบลดอยฮาง เลขที่ 761/2558
การจัดตำแหน่งพนักงานเทศบาลเข้าสู่ประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง (ระบบแท่ง)

  32,510.00

 นักบริหารงานท้องถิ่น  กลาง01/04/2559  คำสั่ง เทศบาลตำบลดอยฮาง เลขที่ 180/2559
ปรับเงินเดือนพนักงานเทศบาลเข้าสู่บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น (บัญชี 5)

  33,140.00

 นักบริหารงานท้องถิ่น  กลาง01/04/2559  คำสั่ง เทศบาลตำบลดอยฮาง เลขที่ 178/2559 เลื่อนขั้นพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559) 0.5
ขั้น

  33,140.00

 นักบริหารงานท้องถิ่น  กลาง01/10/2559  คำสั่ง เทศบาลตำบลดอยฮาง เลขที่ 489/2559 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม
2559) 1.0 ขั้น

  34,430.00

 นักบริหารงานเทศบาล  บริหารท้องถิ่น
ระดับกลาง

01/04/2560  คำสั่ง เทศบาลตำบลดอยฮาง เลขที่ 194/2560 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น  0.5 ขั้น นายอินทร ปัญญาวงค์ ตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักปลัด

  35,090.00

 นักบริหารงานเทศบาล  บริหารท้องถิ่น
ระดับกลาง

01/10/2560  คำสั่ง เทศบาลตำบลดอยฮาง เลขที่ 524/2560 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น  0.5 ขั้น นายอินทร ปัญญาวงค์ ตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักปลัด

  35,760.00

 นักบริหารงานเทศบาล  บริหารท้องถิ่น
ระดับกลาง

01/04/2561  คำสั่ง เทศบาลตำบลดอยฮาง เลขที่ 221/2561 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น  0.5 ขั้น นายอินทร ปัญญาวงค์ ตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักปลัด

  36,450.00



13.ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง คำสั่ง พนักงานประวัติ
อัตราเงินเดือน

ระดับ ขั้น

 นักบริหารงานเทศบาล  บริหารท้องถิ่น
ระดับกลาง

01/10/2561  คำสั่ง เทศบาลตำบลดอยฮาง เลขที่ 533/2561 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น  1.0 ขั้น นายอินทร ปัญญาวงค์ ตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักปลัด

  37,830.00

 นักบริหารงานเทศบาล  บริหารท้องถิ่น
ระดับกลาง

16/10/2561  คำสั่ง เทศบาลตำบลดอยฮาง เลขที่ 542/2561 การให้โอนข้าราชการ นายอินทร ปัญญาวงค์ ตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักปลัด

  37,830.00

 นักบริหารงานท้องถิ่น  บริหารท้องถิ่น
ระดับกลาง

16/10/2561  คำสั่ง เทศบาลตำบลดงมะดะ เลขที่ 830/2561 รับโอน นางอัจฉรา อินทะรังษี ตำแหน่ง
ปลัดเทศบาล

  37,830.00

 นักบริหารงานท้องถิ่น  บริหารท้องถิ่น
ระดับกลาง

01/04/2562  คำสั่ง เทศบาลตำบลดงมะดะ เลขที่ 212/2562 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 (1
เมษายน 2562) 0.5 ขั้น

นางอัจฉรา อินทะรังษี ตำแหน่ง
ปลัดเทศบาล

  38,500.00

 นักบริหารงานท้องถิ่น  บริหารท้องถิ่น
ระดับกลาง

01/10/2562  คำสั่ง เทศบาลตำบลดงมะดะ เลขที่ 927/2562 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น  1.0 ขั้น นางอัจฉรา อินทะรังษี ตำแหน่ง
ปลัดเทศบาล

  39,880.00

 นักบริหารงานท้องถิ่น  บริหารท้องถิ่น
ระดับกลาง

16/12/2562  คำสั่ง เทศบาลตำบลดงมะดะ เลขที่ 1059 การให้โอนข้าราชการ นางอัจฉรา อินทะรังษี ตำแหน่ง
ปลัดเทศบาล

  39,880.00

 นักบริหารงานท้องถิ่น  บริหารท้องถิ่น
ระดับกลาง

01/04/2563  คำสั่ง อบต.แม่ข้าวต้ม เลขที่ 198/2563 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น  0.5 ขั้น นางอัจฉรา อินทะรังษี ตำแหน่ง
ปลัด อบต.

  40,560.00

 นักบริหารงานท้องถิ่น  บริหารท้องถิ่น
ระดับกลาง

01/04/2563  คำสั่ง อบต.แม่ข้าวต้ม เลขที่ 332/2564 การแก้ไขคำสั่ง 0.5 ขั้น นางอัจฉรา อินทะรังษี ตำแหน่ง
ปลัด อบต.

  42,620.00

 นักบริหารงานท้องถิ่น  บริหารท้องถิ่น
ระดับกลาง

01/10/2563  คำสั่ง อบต.แม่ข้าวต้ม เลขที่ 483/2563 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น นางอัจฉรา อินทะรังษี ตำแหน่ง
ปลัด อบต.

  41,930.00

 นักบริหารงานท้องถิ่น  บริหารท้องถิ่น
ระดับกลาง

01/10/2563  คำสั่ง อบต.แม่ข้าวต้ม เลขที่ 340/2564 การแก้ไขคำสั่ง นางอัจฉรา อินทะรังษี ตำแหน่ง
ปลัด อบต.

  42,620.00



13.ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง คำสั่ง พนักงานประวัติ
อัตราเงินเดือน

ระดับ ขั้น

 นักบริหารงานท้องถิ่น  บริหารท้องถิ่น
ระดับกลาง

01/04/2564  คำสั่ง อบต.แม่ข้าวต้ม เลขที่ 223/2564 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น  1.0 ขั้น นางอัจฉรา อินทะรังษี ตำแหน่ง
ปลัด อบต.

  43,300.00

 นักบริหารงานท้องถิ่น  บริหารท้องถิ่น
ระดับกลาง

01/04/2564  คำสั่ง อบต.แม่ข้าวต้ม เลขที่ 341/2564 การแก้ไขคำสั่ง นางอัจฉรา อินทะรังษี ตำแหน่ง
ปลัด อบต.

  44,130.00


