
 กอง/ฝ่าย  ตำแหน่ง  เลขที่ตำแหน่ง

1.ชื่อ นางสาววิจิตรา หมื่นโฮ้ง 2.วันเดือนปีเกิด 01/03/2525 4.ที่อยู่ถาวร บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 22     ต.แม่ข้าวต้ม
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

5.เริ่มรับราชการเมื่อ 08/05/2555 6.วันเกษียณอายุ 28/02/2585

7.ชื่อคู่สมรส นายวิทยา แรงจริง

สถานที่ประกอบอาชีพ เทศบาลตำบลฝายกวาง เลขที่ 129 หมู่ 10
ต.ฝายกวางอ.เชียงคำจ.พะเยารหัสไปรษณีย์ 56110

ลายมือชื่อเจ้าของประวัติ

ถ่าย พ.ศ.

อบต.

บัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล

ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 22     ต.แม่ข้าวต้ม
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

8.ชื่อบิดา-มารดา นายโบตั๋น หมื่นโฮ้ง -  นางบัวผัน หมื่นโฮ้ง

ที่อยู่ปัจจุบันบิดา -

ที่อยู่ปัจจุบันมารดา -

3.เกิดที่อำเภอ อ.เมืองเชียงราย

 จังหวัด เชียงราย

สำนักงานปลัดแม่ข้าวต้ม เจ้าพนักงานธุรการ 12-3-01-4101-001

9.ประวัติการศึกษา

สถานศึกษา วุฒิที่ได้รับ ระบุสาขาวิชาเอก ตั้งแต่ - ถึง

ปริญญาตรี อื่นๆ นิเทศศาสตร์ 2544มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2547 -

ปริญญาโท อื่นๆ การบริการการจัดการภาครัฐ 2556วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2558 -



10.ประวัติการดูงาน หรือฝึกอบรม

สถานที่ดูงาน หรือฝึกอบรม วุฒิที่ได้รับ ตั้งแต่ - ถึง (เดือน - ปี)

-

พนักงานประวัติ11.บันทึกการเปลี่ยนแปลง

12.ความผิดทางวินัย

วัน เดือน ปี เรื่อง โทษ คำสั่ง

13.ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง คำสั่ง พนักงานประวัติ
อัตราเงินเดือน

ระดับ ขั้น

 เจ้าหน้าที่ธุรการ  108/05/2555  คำสั่ง เทศบาลตำบลสามหนอง เลขที่ 524/2556 ปรับขั้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ  7,640.00

 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  108/05/2555  คำสั่ง เทศบาลตำบลสามหนอง เลขที่ 177/2555 บรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล  6,050.00

 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  101/10/2555  คำสั่ง เทศบาลตำบลสามหนอง เลขที่ 106/2555
การแก้ไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญประจำปี 2555(ครั้งที่2)

  6,050.00



13.ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง คำสั่ง พนักงานประวัติ
อัตราเงินเดือน

ระดับ ขั้น

 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  101/10/2555  คำสั่ง เทศบาลตำบลสามหนอง เลขที่ 376/2555 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ประจำปี 2555
(ครั้งที่ 2)

  6,160.00

 เจ้าหน้าที่ธุรการ  101/10/2555  คำสั่ง เทศบาลตำบลสามหนอง เลขที่ 524/2556 ยกเลิกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  7,640.00

 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  101/01/2556  คำสั่ง เทศบาลตำบลสามหนอง เลขที่ 567,568/2557 ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ  ค่าครองชีพ  8,430.00

 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  101/04/2556  คำสั่ง เทศบาลตำบลสามหนอง เลขที่ 107/2556 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ประจำปี 2556
(ครั้งที่ 1)

  6,160.00

 เจ้าหน้าที่ธุรการ  101/04/2556  คำสั่ง เทศบาลตำบลสามหนอง เลขที่ 524/2556 ยกเลิกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  7,790.00

 เจ้าหน้าที่ธุรการ  101/04/2556  คำสั่ง เทศบาลตำบลสามหนอง เลขที่ 567,568/2557 ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ  ค่าครองชีพ  8,590.00

 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  101/10/2556  คำสั่ง เทศบาลตำบลสามหนอง เลขที่ 394/2556 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ประจำปี
2556 (ครั้งที่ 1)

  6,530.00

 เจ้าหน้าที่ธุรการ  101/10/2556  คำสั่ง เทศบาลตำบลสามหนอง เลขที่ 524/2556 ยกเลิกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  8,260.00

 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  101/10/2556  คำสั่ง เทศบาลตำบลสามหนอง เลขที่ 567,568/2557 ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ  ค่าครองชีพ  9,090.00

 เจ้าหน้าที่ธุรการ  101/10/2556  คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เลขที่ 2855/2557
แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเฉพาะราย

  10,590.00

 เจ้าหน้าที่ธุรการ  116/10/2556  คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เลขที่ 2965/2556
แก้ไขอัตราเงินเดือนและเลขที่ตำแหน่งในการรับโอน

  6,530.00

 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  116/10/2556  คำสั่ง เทศบาลตำบลสามหนอง เลขที่ 604/2557 ยกเลิกคำสั่ง และให้โอนย้ายพนักงานเทศบาลสามัญ  8,260.00

 เจ้าหน้าที่ธุรการ  116/10/2556  คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เลขที่ 2827/2557
แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเฉพาะราย

  9,090.00



13.ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง คำสั่ง พนักงานประวัติ
อัตราเงินเดือน

ระดับ ขั้น

 เจ้าหน้าที่ธุรการ  116/10/2556  คำสั่ง เทศบาลตำบลสามหนอง เลขที่ 591/2556 ยกเลิกคำสั่ง และให้โอนย้าย  8,260.00

 เจ้าหน้าที่ธุรการ  116/10/2556  คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เลขที่ 136/2557
แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

  8,260.00

 เจ้าหน้าที่ธุรการ  116/10/2556  คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เลขที่ 2310/2556
รับโอนพนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลสามหนองจังหวัดอำนาจเจริญ
มาดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักปลัดอบจ. อบจ.เชียงราย

  6,160.00

 เจ้าหน้าที่ธุรการ  101/01/2557  คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เลขที่ 2824/2557 ให้ข้าราชการ
อบจ.เชียงรายได้รับขั้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ

  10,180.00

 เจ้าหน้าที่ธุรการ  101/01/2557  คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เลขที่ 2851/2557
แก้ไขคำสั่งและให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ เพิ่มเติม

  11,680.00

 เจ้าหน้าที่ธุรการ  101/04/2557  คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เลขที่ 919/2557 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1  8,430.00

 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  101/04/2557  คำสั่ง เทศบาลตำบลสามหนอง เลขที่ 584/2557 ยกเลิกคำสั่งและเลื่อนเงินเดือนพนักงานเทศบาลเฉพาะราย  10,250.00

 เจ้าหน้าที่ธุรการ  101/04/2557  คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เลขที่ 2825/2557 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  10,370.00

 เจ้าหน้าที่ธุรการ  101/04/2557  คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เลขที่ 2852/2557 แก้ไขคำสั่งและเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
อบจ.เฉพาะราย

  11,870.00

 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  101/10/2557  คำสั่ง เทศบาลตำบลสามหนอง เลขที่ 585/2557 ยกเลิกคำสั่งและเลื่อนเงินเดือนพนักงานเทศบาลเฉพาะราย  9,090.00

 เจ้าหน้าที่ธุรการ  101/10/2557  คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เลขที่ 3095/2557 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
อบจ.เชียงราย ครั้งที่ 2

  10,770.00

 เจ้าหน้าที่ธุรการ  216/10/2557  คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เลขที่ 3157/2557 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ
อบจ.ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งระดับควบ

  11,510.00

 เจ้าพนักงานธุรการ  201/12/2557  คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เลขที่ 2734/2558 ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ
อบจ.เข้าสู่บัญชี4

  11,950.00



13.ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง คำสั่ง พนักงานประวัติ
อัตราเงินเดือน

ระดับ ขั้น

 เจ้าพนักงานธุรการ  201/12/2557  คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เลขที่ 3490/2557 การย้ายข้าราชการ
อบจ.ไปดำรงตำแน่งต่างสายงาน

  11,510.00

 เจ้าพนักงานธุรการ  201/04/2558  คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เลขที่ 668/2558 เจ้าพนักงานธุรการ  11,730.00

 เจ้าพนักงานธุรการ  201/04/2558  คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เลขที่ 2735/2558 แก้ไขคำสั่งและเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการ
อบจ.

  12,180.00

 เจ้าพนักงานธุรการ  201/09/2558  คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เลขที่ 294/2558 รับโอนข้าราชการ
อบจ.มาเป็นพนักงานส่วนตำบล

  11,730.00

 เจ้าพนักงานธุรการ  201/09/2558  คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เลขที่ 19/2559 แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการ
อบจ.มาเป็นพนักงานส่วนตำบล

  12,180.00

 เจ้าพนักงานธุรการ  201/09/2558  คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เลขที่ 1668/2558 พ้นจากตำแหน่งและอัตราเงินเดือนทาง
อบจ.เชียงราย ให้โอนไปสังกัด อบต.แม่ข้าวต้ม

  11,730.00

 เจ้าพนักงานธุรการ  201/10/2558  คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เลขที่ 374/2558 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล  11,950.00

 เจ้าพนักงานธุรการ  201/10/2558  คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เลขที่ 20/2558 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล  12,410.00

 เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน01/01/2559  คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เลขที่ 473/2558
การจัดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลเข้าสู่ประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง(ระบบแท่ง)

  12,410.00

 เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน01/04/2559  คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เลขที่ 131/2559 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล  12,890.00

 เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน01/04/2559  คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เลขที่ 136/2559
ปรับอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลเข้าสู่บัญชีอัตราเงินเดือน บัญชี5

  12,970.00

 เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน01/10/2559  คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เลขที่ 335/2559 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลครั้งที่2  13,500.00

 เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน01/04/2560  คำสั่ง อบต.แม่ข้าวต้ม เลขที่ 294/2560 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1  0.5 ขั้น  13,760.00



13.ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง คำสั่ง พนักงานประวัติ
อัตราเงินเดือน

ระดับ ขั้น

 เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน01/10/2560  คำสั่ง อบต.แม่ข้าวต้ม เลขที่ 851/2560 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2  1.0 ขั้น  14,310.00

 เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน01/04/2561  คำสั่ง อบต.แม่ข้าวต้ม เลขที่ 135/2561 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น   0.5 ขั้น นายดิเรก วาสนา ตำแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  14,680.00

 เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน01/10/2561  คำสั่ง อบต.แม่ข้าวต้ม เลขที่ 406/2561 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น   1.0 ขั้น นายดิเรก วาสนา ตำแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  15,430.00

 เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน01/04/2562  คำสั่ง อบต.แม่ข้าวต้ม เลขที่ 208/2562 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น   0.5 ขั้น นายดิเรก วาสนา ตำแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  15,800.00

14.วิทยฐานะ

วันที่ได้รับ วันที่หมดอายุ อัตราต่อเดือน(บาท)วิทยฐานะที่ได้รับ


