
 กอง/ฝ่าย  ตำแหน่ง  เลขที่ตำแหน่ง

1.ชื่อ นางสาวณิชชา สุขวิริยสกุล 2.วันเดือนปีเกิด 07/12/2527 4.ที่อยู่ถาวร บ้านเลขที่ 204 หมู่ที่ 4 อาคาร- หมู่บ้าน- ซ.- ถ.-
ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

5.เริ่มรับราชการเมื่อ 18/04/2556 6.วันเกษียณอายุ 06/12/2587

7.ชื่อคู่สมรส

สถานที่ประกอบอาชีพ

ลายมือชื่อเจ้าของประวัติ

ถ่าย พ.ศ.

อบต.

บัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล

ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ 111/6 หมู่ที่ 17 อาคาร- หมู่บ้าน- ซ.-
ถ.- ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120

8.ชื่อบิดา-มารดา นายสุพัฒ น้อยตา -  นางมุกดา สุขวิริยสกุล

ที่อยู่ปัจจุบันบิดา -

ที่อยู่ปัจจุบันมารดา -

3.เกิดที่อำเภอ อ.ตระการพืชผล

 จังหวัด อุบลราชธานี

สำนักงานปลัดแม่ข้าวต้ม นิติกร 12-3-01-3105-001

9.ประวัติการศึกษา

สถานศึกษา วุฒิที่ได้รับ ระบุสาขาวิชาเอก ตั้งแต่ - ถึง

นิติศาสตรบัณฑิต  นิติศาสตร์ 2546มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2550 -



10.ประวัติการดูงาน หรือฝึกอบรม

สถานที่ดูงาน หรือฝึกอบรม วุฒิที่ได้รับ ตั้งแต่ - ถึง (เดือน - ปี)

-

พนักงานประวัติ11.บันทึกการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล  ณ วันที่18/11/2558

เปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล  ณ วันที่18/11/2558

12.ความผิดทางวินัย

วัน เดือน ปี เรื่อง โทษ คำสั่ง

13.ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง คำสั่ง พนักงานประวัติ
อัตราเงินเดือน

ระดับ ขั้น

 นิติกร  318/04/2556  คำสั่ง อบต.คำโตนด เลขที่ 163/2557 ปรับปรุงคำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล  13,310.00

 นิติกร  318/04/2556  คำสั่ง อบต.คำโตนด เลขที่ 273/2556 บรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล  8,340.00

 นิติกร  301/10/2556  คำสั่ง อบต.คำโตนด เลขที่ 527/2557 เลื่อนขั้นเงินเดือน  0.5 ขั้น  13,570.00



13.ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง คำสั่ง พนักงานประวัติ
อัตราเงินเดือน

ระดับ ขั้น

 นิติกร  301/01/2557  คำสั่ง อบต.คำโตนด เลขที่ 573/2557 ปรับปรุงคำสั่งตามมติ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2557  15,290.00

 นิติกร  301/04/2557  คำสั่ง อบต.คำโตนด เลขที่ 573/2557 เลื่อนขั้นเงินเดือน  0.5 ขั้น  15,540.00

 นิติกร  301/10/2557  คำสั่ง อบต.คำโตนด เลขที่ 762/2557 เลื่อนขั้น  16,140.00

 นิติกร  301/12/2557  คำสั่ง อบต.เมืองพาน เลขที่ 1198/2558 ปรับเงินเดือน/ค่าจ้างตามมติก.อบต.ครั้งที่ 11/58  16,760.00

 นิติกร  301/12/2557  คำสั่ง อบต.เมืองพาน เลขที่ 1198/2558 ปรับเงินเดือน/ค่าจ้างตามมติก.อบต.ครั้งที่ 11/2558  16,760.00

 นิติกร  302/02/2558  คำสั่ง อบต.เมืองพาน เลขที่ 092/2558 รับโอนพนักงาน  16,140.00

 นิติกร  302/02/2558  คำสั่ง อบต.คำโตนด เลขที่ 47/2558 โอนพนักงานส่วนตำบลไปดำรงตำแหน่งนิติกรอบต.เมืองพาน  16,140.00

 นิติกร  302/02/2558  คำสั่ง อบต.เมืองพาน เลขที่ 1201/2558 แก้ไขคำสั่ง อบต.เมืองพาน ที่092/2558 ลว 2 ก.พ 2558  16,760.00

 นิติกร  301/04/2558  คำสั่ง อบต.เมืองพาน เลขที่ 1205/2558 เลื่อนขั้นเงินเดือน  0.5 ขั้น  17,080.00

 นิติกร  411/05/2558  คำสั่ง อบต.เมืองพาน เลขที่ 1209/2558 เลื่อนระดับ  18,190.00

 นิติกร  401/10/2558  คำสั่ง อบต.เมืองพาน เลขที่ 1213/2558 เลื่อนขั้นเงินเดือน  0.5 ขั้น  18,480.00

 นิติกร  ปฏิบัติการ01/01/2559  คำสั่ง อบต.เมืองพาน เลขที่ 282/2559 ปรับอัตราเงินเดือนตามมติกจ.กท.และก.อบต.  0.5 ขั้น  18,840.00

 นิติกร  ปฏิบัติการ01/01/2559  คำสั่ง อบต.เมืองพาน เลขที่ 13/2559 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง(ระบบแท่ง)  18,480.00



13.ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง คำสั่ง พนักงานประวัติ
อัตราเงินเดือน

ระดับ ขั้น

 นิติกร  ปฏิบัติการ01/10/2559  คำสั่ง อบต.เมืองพาน เลขที่ 834/2559 เลื่อนขั้นเงินเดือน  1.0 ขั้น  19,480.00

 นิติกร  ปฏิบัติการ01/04/2560  คำสั่ง อบต.เมืองพาน เลขที่ 361/2560 เลื่อนขั้นเงินเดือน  0.5 ขั้น  19,800.00

 นิติกร  ปฏิบัติการ02/10/2560  คำสั่ง อบต.เมืองพาน เลขที่ 963/2560 ให้โอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล  20,440.00

 นิติกร  ปฏิบัติการ01/04/2561  คำสั่ง อบต.แม่ข้าวต้ม เลขที่ 135/2561 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น   0.5 ขั้น นายดิเรก วาสนา ตำแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  20,770.00

 นิติกร  ปฏิบัติการ01/10/2561  คำสั่ง อบต.แม่ข้าวต้ม เลขที่ 406/2561 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น   1.0 ขั้น นายดิเรก วาสนา ตำแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  21,500.00

 นิติกร  ปฏิบัติการ01/04/2562  คำสั่ง อบต.แม่ข้าวต้ม เลขที่ 208/2562 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น   0.5 ขั้น นายดิเรก วาสนา ตำแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  21,880.00

-  คำสั่ง อบต.แม่ข้าวต้ม รับโอน  20,440.00

14.วิทยฐานะ

วันที่ได้รับ วันที่หมดอายุ อัตราต่อเดือน(บาท)วิทยฐานะที่ได้รับ


