
 กอง/ฝ่าย  ตำแหน่ง  เลขที่ตำแหน่ง

1.ชื่อ นายณัฐวิทย์ ทิพย์แก้ว 2.วันเดือนปีเกิด 29/05/2523 4.ที่อยู่ถาวร บ้านเลขที่ 166 หมู่ที่ 5     ต.แม่ข้าวต้ม
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

5.เริ่มรับราชการเมื่อ 15/09/2549 6.วันเกษียณอายุ 28/05/2583

7.ชื่อคู่สมรส นางสาวนันทิตา สมุดความ

สถานที่ประกอบอาชีพ

ลายมือชื่อเจ้าของประวัติ

ถ่าย พ.ศ.

อบต.

บัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล

ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ 215 หมู่ที่ 12     ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง
จ.ลำปาง

8.ชื่อบิดา-มารดา นายบุญเหรียญ เครือสวัสดิ์ -  นางศรีพิมยา วอนกล่ำ

ที่อยู่ปัจจุบันบิดา -

ที่อยู่ปัจจุบันมารดา -

3.เกิดที่อำเภอ อ.เมืองลำปาง

 จังหวัด ลำปาง

กองช่างแม่ข้าวต้ม วิศวกรโยธา 12-3-05-3701-001

9.ประวัติการศึกษา

สถานศึกษา วุฒิที่ได้รับ ระบุสาขาวิชาเอก ตั้งแต่ - ถึง

ปริญญาตรี อื่นๆ วิศวกรรมโยธา 2550มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2554 -



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

 ช่างโยธา  115/09/2549  คำสั่ง อบต แม่ข้าวต้ม เลขที่ 497/49  5,530.00

 ช่างโยธา  101/04/2550  คำสั่ง อบตแม่ข้าวต้ม เลขที่ 147/50  5,630.00

 ช่างโยธา  115/06/2550  คำสั่ง อบต แม่ข้าวต้ม เลขที่ 230/50 ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งอัตราเงินเดือน  5,630.00



13.ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง คำสั่ง พนักงานประวัติ
อัตราเงินเดือน

ระดับ ขั้น

 ช่างโยธา  101/10/2550  คำสั่ง อบต สบปราบ เลขที่ 225/50  5,970.00

 ช่างโยธา  101/04/2551  คำสั่ง อบตสบปราบ เลขที่ 54/2551  6,090.00

 ช่างโยธา  101/04/2551  คำสั่ง อบตสบปราบ เลขที่ 54/2551  6,090.00

 ช่างโยธา  101/04/2551  คำสั่ง อบตสบปราบ เลขที่ 54/2551  6,090.00

 ช่างโยธา  201/10/2551  คำสั่ง อบต สบปราบ เลขที่ 242/51 เลื่อนระดับตำแหน่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล  6,630.00

 ช่างโยธา  201/10/2551  คำสั่ง อบต สบปราบ เลขที่ 242/51 เลื่อนระดับตำแหน่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล  6,630.00

 ช่างโยธา  201/12/2551  คำสั่ง อบต สบปราบ เลขที่ 271/51 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเเละเเต่งตั้ง พนง.ส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  7,100.00

 นายช่างโยธา  201/10/2552  คำสั่ง อบตออนเหนื่อ เลขที่ 267/52 เลือนขึ้นเงินเดือนหนึ่งขั้น  7,260.00

 นายช่างโยธา  201/04/2553  คำสั่ง อบตออนเหนื่อ เลขที่ 59/53 เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น  7,730.00

 นายช่างโยธา  301/04/2553  คำสั่ง เทศบาลบ้านดู่ เลขที่ 355/2555  0.0

 นายช่างโยธา  201/10/2553  คำสั่ง อบตออนเหนื่อ เลขที่ 171/53 เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น  8,040.00

 นายช่างโยธา  306/10/2553  คำสั่ง อบต ออยเหนื่อ เลขที่ 178/53 เลือนระดับ  8,320.00

 นายช่างโยธา  301/04/2554  คำสั่ง อบตบ้านดู่ เลขที่ 478/2554 กำหนดอัตรเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มขึ้นสำหรับคุณวุฒิ  1,500.00



13.ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง คำสั่ง พนักงานประวัติ
อัตราเงินเดือน

ระดับ ขั้น

 นายช่างโยธา  301/04/2554  คำสั่ง อบต ออยเหนื่อ เลขที่ 51/54 เลื่อนขั้นเงินเดื่ิอน 0.5 ขั้น  8,500.00

 นายช่างโยธา  301/04/2554  คำสั่ง อบต บ้านดู่ เลขที่ 455/54 เรียกการรับโอนพนักงานส่วนตำบล  8,930.00

 นายช่างโยธา  301/10/2554  คำสั่ง เทศบาลบ้านดู่ เลขที่ 923/55 แก้ไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนเทศบาลเปนรายเฉพาะรายตามคำสั่ง ทต
บ้านดุ่

  9,540.00

 นายช่างโยธา  301/10/2554  คำสั่ง เทศบาลบ้านดู่ เลขที่ 921/54  9,540.00

 นายช่างโยธา  301/01/2555  คำสั่ง เทศบาลบ้านดู่ เลขที่ 1522/56 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเเละเเต่งตั้ง พนง.ส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  10,760.00

 นายช่างโยธา  301/04/2555  คำสั่ง เทศบาลบ้านดู่ เลขที่ 1531/56  10,970.00

 นายช่างโยธา  301/10/2555  คำสั่ง เทศบาลบ้านดู่ เลขที่ 1206/55  9,950.00

 นายช่างโยธา  301/10/2555  คำสั่ง เทศบาลบ้านดู่ เลขที่ 1550/56
ยกเลิกคำสั่งเเละเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลเฉดพาะรายตามคำสั่ง

  11,400.00

 นายช่างโยธา  408/10/2555  คำสั่ง เทศบาลบ้านดู่ เลขที่ 1272/55  10,190.00

 นายช่างโยธา  408/10/2555  คำสั่ง เทศบาลบ้านดู่ เลขที่ 1553/56 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเเละเเต่งตั้ง พนง.ส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  11,960.00

 นายช่างโยธา  401/04/2556  คำสั่ง เทศบาลบ้านดู่ เลขที่ 1568/56 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเเละเเต่งตั้ง พนง.ส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  12,220.00

 นายช่างโยธา  401/04/2556  คำสั่ง เทศบาลบ้านดู่ เลขที่ 984/57ลว  12,970.00

 วิศวกรโยธา  401/06/2556  คำสั่ง เทศบาลบ้านดู่ เลขที่ 441/56 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงค์ตำแหนงในสายงาน  10,440.00



13.ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง คำสั่ง พนักงานประวัติ
อัตราเงินเดือน

ระดับ ขั้น

 วิศวกรโยธา  401/06/2556  คำสั่ง เทศบาลบ้านดู่ เลขที่ 989/57  13,500.00

 วิศวกรโยธา  401/10/2556  คำสั่ง เทศบาลบ้านดู่ เลขที่ 1149/56  10,950.00

 วิศวกรโยธา  401/10/2556  คำสั่ง เทศบาลบ้านดู่ เลขที่ 1579/56 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเเละเเต่งตั้ง พนง.ส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  12,730.00

 วิศวกรโยธา  401/12/2556  คำสั่ง เทศบาลบ้านดู่ เลขที่ 996/57  14,030.00

 วิศวกรโยธา  401/04/2557  คำสั่ง เทศบาลบ้านดู่ เลขที่ 971/57  16,340.00

 วิศวกรโยธา  401/05/2557  คำสั่ง เทศบาลบ้านดู่ เลขที่ 123/57  12,730.00

 วิศวกรโยธา  401/10/2557  คำสั่ง อบต.แม่ข้าวต้ม เลขที่ 411/57  16,960.00

 วิศวกรโยธา  408/10/2557  คำสั่ง อบต.แม่ข้าวต้ม เลขที่ 447/57  17,890.00

 วิศวกรโยธา  501/04/2558  คำสั่ง อบต.แม่ข้าวต้ม เลขที่ 114/58  18,230.00

 วิศวกรโยธา  501/10/2558  คำสั่ง อบต.แม่ข้าวต้ม เลขที่ 374/58 เลื่อนขั้นเงินเดือน  18,950.00

 วิศวกรโยธา  501/10/2558  คำสั่ง อบต.แม่ข้าวต้ม เลขที่ 464/58 เลื่อนขั้นเงินเดือน  19,600.00

 วิศวกรโยธา  501/04/2559  คำสั่ง อบต.แม่ข้าวต้ม เลขที่ 131/59 เลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น  20,040.00

 วิศวกรโยธา  ปก01/04/2559  คำสั่ง อบต.แม่ข้าวต้ม เลขที่ 136/59 ปรับอัตรเงินเดือน พนง ส่วนตำบลเข้าสู่อัตราเงินเดือน  20,120.00



13.ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง คำสั่ง พนักงานประวัติ
อัตราเงินเดือน

ระดับ ขั้น

 วิศวกรโยธา  ปก01/10/2559  คำสั่ง อบต.แม่ข้าวต้ม เลขที่ 335/59 เลื่อนขั้นเงินเดือน  20,770.00

 วิศวกรโยธา  ปฎิบัติการ01/04/2560  คำสั่ง อบต.แม่ข้าวต้ม เลขที่ 294/2560 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1  1.0 ขั้น  21,500.00

 วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ01/10/2560  คำสั่ง อบต.แม่ข้าวต้ม เลขที่ 851/2560 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2  1.0 ขั้น  22,230.00

 วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ01/04/2561  คำสั่ง อบต.แม่ข้าวต้ม เลขที่ 135/2561 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น   1.0 ขั้น นายดิเรก วาสนา ตำแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  22,980.00

 วิศวกรโยธา  ชำนาญการ01/10/2561  คำสั่ง อบต.แม่ข้าวต้ม เลขที่ 406/2561 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น   1.0 ขั้น นายดิเรก วาสนา ตำแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  24,010.00

 วิศวกรโยธา  ชำนาญการ01/04/2562  คำสั่ง อบต.แม่ข้าวต้ม เลขที่ 208/2562 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น   1.0 ขั้น นายดิเรก วาสนา ตำแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  24,490.00

14.วิทยฐานะ

วันที่ได้รับ วันที่หมดอายุ อัตราต่อเดือน(บาท)วิทยฐานะที่ได้รับ


