
เลขที่ต าแหนง่ ต าแหนง่ ระดบั เลขที่ต าแหนง่ ต าแหนง่ ระดบั

๑ นายพยอม เผ่ากนัทะ ปริญญาโท ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ ปลดัเทศบาล ๘ ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ ปลดัเทศบาล ๘ ๓๔,๔๓๐

รัฐศาสตรมหาบัณฑติ (นกับริหารงานเทศบาล) (นกับริหารงานเทศบาล)

๒ นายสรศกัดิ์ วจีสตัย์ ปริญญาโท ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๒ รองปลดัเทศบาล ๘ ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๒ รองปลดัเทศบาล ๘ ๓๑,๙๐๐

รัฐศาสตรมหาบัณฑติ (นกับริหารงานเทศบาล) (นกับริหารงานเทศบาล)

๓ วา่ง ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๓ รองปลดัเทศบาล ๗ ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๓ รองปลดัเทศบาล ๗

(นกับริหารงานเทศบาล) (นกับริหารงานเทศบาล)

หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน

๔ วา่ง ๑๒-๐๓๐๑-๐๐๑ เจา้หนา้ที่ตรวจสอบภายใน ๓-๕/๖ว ก าหนดใหม่

ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

๕ นายพชิติ ไชยทา ปริญญาโท ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑ หวัหนา้ส านกัปลดัเทศบาล ๗ ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑ หวัหนา้ส านกัปลดัเทศบาล ๘ ๒๒,๑๔๐ ปรับขยายระดบั

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (นกับริหารงานทั่วไป) (นกับริหารงานทั่วไป)

ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายอ านวยการ

๖ น.ส.ศริินทพิย์ หลกัดี ปริญญาโท ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๒ หวัหนา้ฝ่ายอ านวยการ ๖ ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๒ หวัหนา้ฝ่ายอ านวยการ ๗ ๑๗,๓๑๐ ปรับขยายระดบั

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (นกับริหารงานทั่วไป) (นกับริหารงานทั่วไป)

งานบรหิารท่ัวไป งานธุรการ

๗ นายฐิตรัิฐ ถิ่นจอม ปริญญาตรี ๐๑-๐๒๑๒-๐๐๑ เจ้าพนกังานธุรการ ๕ ๐๑-๐๒๑๒-๐๐๑ เจ้าพนกังานธุรการ ๕ ๑๑,๖๒๐

รัฐศาสตรบัณฑติ

๘ นางนงพรรณี บญุอนิทร์ ม.๖ พนกังานประสานงานชนบท พนกังานประสานงานชนบท ๑๖,๐๓๐ ลกูจา้งประจ าถา่ยโอน

งานการเจา้หน้าท่ี งานการเจา้หน้าท่ี

๙ วา่ง ๐๑-๐๒๐๘-๐๐๑ บคุลากร ๓-๕/๖ว ก าหนดใหม่

เงนิเดอืน หมายเหตุ

๑๑. บัญชแีสดงการจดัคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จงัหวัดเชยีงใหม่

ล าดบัที่ ชื่อ - สกลุ คณุวุฒิ
กรอบอัตราก าลงัเดมิ กรอบอัตราก าลงัใหม่

๓๔



เลขที่ต าแหนง่ ต าแหนง่ ระดบั เลขที่ต าแหนง่ ต าแหนง่ ระดบั
เงนิเดอืน หมายเหตุ

๑๑. บัญชแีสดงการจดัคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จงัหวัดเชยีงใหม่

ล าดบัที่ ชื่อ - สกลุ คณุวุฒิ
กรอบอัตราก าลงัเดมิ กรอบอัตราก าลงัใหม่

๑๐ วา่ง ๐๑-๐๒๐๙-๐๐๑ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ๓-๕/๖ว ก าหนดใหม่

งานกิจการสภา งานกิจการสภา

๑๑ นางเอมอร เขยีวชะอุ่ม ปริญญาตรี ๐๑-๐๒๑๒-๐๐๒ เจ้าพนกังานธุรการ ๕ ๐๑-๐๒๑๒-๐๐๒ เจ้าพนกังานธุรการ ๕ ๑๑,๓๑๐

ศลิปศาสตรบัณฑติ

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน ฝ่ายวิชาการและแผนงาน

๑๒ วา่ง ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๓ หวัหนา้ฝ่ายวชิาการฯ ๗ ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๓ หวัหนา้ฝ่ายวชิาการฯ ๗

(นกับริหารงานทั่วไป) (นกับริหารงานทั่วไป)

งานแผนงานและงบประมาณ งานแผนงานและงบประมาณ

๑๓ น.ส.สธุรีา ปนัดงเขยีว ปริญญาตรี ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ จนท.วเิคราะหน์โยบายและแผน ๕ ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ จนท.วเิคราะหน์โยบายและแผน ๕ ๑๑,๙๒๐

ศลิปศาสตรบัณฑติ

๑๔ นางพรทพิย์ พรมจักร ปริญญาตรี ๐๑-๐๒๑๒-๐๐๒ จนท.วเิคราะหน์โยบายและแผน ๓ ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๒ จนท.วเิคราะหน์โยบายและแผน ๓ ๙,๕๔๐

ครุศาสตรบัณฑติ

๑๕ วา่ง ๐๑-๐๒๑๒-๐๐๓ เจ้าพนกังานธุรการ  ๒-๔/๕ ก าหนดใหม่

งานนติิการ งานนติิการ

๑๖ นายวรวทิย์ สลกัลาย ปริญญาตรี ๐๑-๐๒๐๒-๐๐๑ นติกิร ๕ ๐๑-๐๒๐๒-๐๐๑ นติกิร ๕ ๑๗,๒๐๐

นติศิาสตรบัณฑติ

งานประชาสัมพนัธ์และส่งเสรมิการท่องเท่ียว งานประชาสัมพนัธ์และส่งเสรมิการท่องเท่ียว
๓๕



เลขที่ต าแหนง่ ต าแหนง่ ระดบั เลขที่ต าแหนง่ ต าแหนง่ ระดบั
เงนิเดอืน หมายเหตุ

๑๑. บัญชแีสดงการจดัคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จงัหวัดเชยีงใหม่

ล าดบัที่ ชื่อ - สกลุ คณุวุฒิ
กรอบอัตราก าลงัเดมิ กรอบอัตราก าลงัใหม่

๑๗ นางชญาดา ไชยศลิป์ ปริญญาตรี ๐๑-๐๒๐๕-๐๐๑ นกัวชิาการประชาสมัพันธ์ ๔ ๐๑-๐๒๐๕-๐๐๑ นกัวชิาการประชาสมัพันธ์ ๔ ๙,๙๖๐

นเิทศนศ์าสตรบณัฑติ

ฝ่ายปกครอง ฝ่ายปกครอง

๑๘ นางอัญชล ีทองค า ปริญญาโท ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๔ หวัหนา้ฝ่ายปกครอง ๖ ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๔ หวัหนา้ฝ่ายปกครอง ๖ ๑๙,๒๐๐

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (นกับริหารงานทั่วไป) (นกับริหารงานทั่วไป)

งานทะเบยีนราษฎร งานทะเบยีนราษฎร

๑๙ น.ส.ธวีรากานต ์ฐานะวุฒพิงศ์ ปริญญาโท ๐๑-๐๒๑๕-๐๐๑ จนท.บริหารงานทะเบยีน ๕ ๐๑-๐๒๑๕-๐๐๑ จนท.บริหารงานทะเบยีน ๕ ๑๓,๔๗๐

รัฐศาสตรมหาบณัฑติ และบตัร และบตัร

๒๐ นายอรัณย์ อกิ าเหนดิ ปริญญาตรี ๐๑-๐๒๑๔-๐๐๑ เจ้าพนกังานทะเบยีน ๓ ๐๑-๐๒๑๔-๐๐๑ เจ้าพนกังานทะเบยีน ๓ ๙,๑๔๐

ศศ.บ. (การจดัการทั่วไป)

๒๑ วา่ง ๐๑-๐๒๑๓-๐๐๑ เจ้าหนา้ที่ทะเบยีน  ๑-๓/๔ ก าหนดใหม่

๒๒ วา่ง ๐๑-๐๒๑๓-๐๐๒ เจ้าหนา้ที่ทะเบยีน  ๑-๓/๔ ก าหนดใหม่

๒๓ วา่ง ๐๑-๐๒๑๓-๐๐๓ เจ้าหนา้ที่ทะเบยีน  ๑-๓/๔ ก าหนดใหม่

๒๔ นายสรุพล ค าปวน ปวส. ๐๑-๐๒๒๒-๐๐๑ เจ้าพนกังานปอ้งกนัและ ๓ ๐๑-๐๒๒๒-๐๐๑ เจ้าพนกังานปอ้งกนัและ ๓ ๙,๗๔๐

ชา่งยนต์ บรรเทาสาธารณภยั บรรเทาสาธารณภยั

๒๕ วา่ง ๐๑-๐๒๒๑-๐๐๑ เจ้าหนา้ที่ปอ้งกนัและ  ๑-๓/๔ ก าหนดใหม่

บรรเทาสาธารณภยั

กองคลัง กองคลัง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและรักษาความสงบ

๓๖



เลขที่ต าแหนง่ ต าแหนง่ ระดบั เลขที่ต าแหนง่ ต าแหนง่ ระดบั
เงนิเดอืน หมายเหตุ

๑๑. บัญชแีสดงการจดัคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จงัหวัดเชยีงใหม่

ล าดบัที่ ชื่อ - สกลุ คณุวุฒิ
กรอบอัตราก าลงัเดมิ กรอบอัตราก าลงัใหม่

๒๖ น.ส.ชวนพศิ เพลยั ปริญญาโท ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองคลงั ๗ ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองคลงั ๗ ๑๘,๐๑๐

บริหารธรุกจิมหาบณัฑติ (นกับริหารงานคลงั) (นกับริหารงานคลงั)

ฝ่ายบรหิารงานคลัง ฝ่ายบรหิารงานคลัง

๒๗ นางอัจฉรา ประจงกจิ ปริญญาตรี ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๒ หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานคลงั ๗ ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๒ หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานคลงั ๗ ๒๒,๑๗๐

บญัชบีณัฑติ (นกับริหารงานคลงั) (นกับริหารงานคลงั)

งานการเงนิ งานการเงนิ

๒๘ น.ส.ศริินภา รอดจิตร ปริญญาตรี ๐๔-๐๓๐๗-๐๐๑ นกัวชิาการเงนิและบญัชี ๕ ๐๔-๐๓๐๗-๐๐๑ นกัวชิาการเงนิและบญัชี ๕ ๑๑,๐๐๐

เศรษฐศาสตรบณัฑติ

งานบัญชี งานบัญชี

๒๙ น.ส.พัชรีวรรณ เจริญไชย ปริญญาตรี ๐๔-๐๓๐๗-๐๐๓ นกัวชิาการเงนิและบญัชี ๔ ๐๔-๐๓๐๗-๐๐๓ นกัวชิาการเงนิและบญัชี ๔ ๑๐,๔๔๐

บริหารธุรกจิบณัฑติ

ฝ่ายพฒันารายได้ ฝ่ายพฒันารายได้

๓๐ นางปนษิฐา รักธรรม ปริญญาตรี ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๓ หวัหนา้ฝ่ายพัฒนารายได้ ๗ ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๓ หวัหนา้ฝ่ายพัฒนารายได้ ๗ ๓๐,๒๒๐

ศษ.บ. (บริหารธุรกจิ) (นกับริหารงานคลงั) (นกับริหารงานคลงั)

งานพฒันารายได้ งานพฒันารายได้

๓๑ วา่ง ๐๔-๐๓๐๙-๐๐๑ เจ้าพนกังานจัดเกบ็รายได้  ๒-๔/๕ ก าหนดใหม่

๓๒ วา่ง ๐๔-๐๓๐๘-๐๐๑ เจ้าหนา้ที่จัดเกบ็รายได้  ๑-๓/๔ ก าหนดใหม่

๓๓ นางวันเพ็ญ พุทธโยธา ม.๖ ผู้ชว่ยเจ้าหนา้ที่ธุรการ ผู้ชว่ยเจ้าหนา้ที่ธุรการ ๑๐,๗๖๐ ลกูจ้างประจ า

งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
๓๗



เลขที่ต าแหนง่ ต าแหนง่ ระดบั เลขที่ต าแหนง่ ต าแหนง่ ระดบั
เงนิเดอืน หมายเหตุ

๑๑. บัญชแีสดงการจดัคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จงัหวัดเชยีงใหม่

ล าดบัที่ ชื่อ - สกลุ คณุวุฒิ
กรอบอัตราก าลงัเดมิ กรอบอัตราก าลงัใหม่

๓๔ วา่ง ๐๔-๐๓๐๙-๐๐๒ เจ้าพนกังานจัดเกบ็รายได้  ๒-๔/๕ ก าหนดใหม่

๓๕ นางสมุติรา ยะค า ปริญญาตรี ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๔ หวัหนา้ฝ่ายแผนที่ภาษฯี ๗ ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๔ หวัหนา้ฝ่ายแผนที่ภาษฯี ๗ ๑๘,๐๑๐

บญัชบีณัฑติ (นกับริหารงานคลงั) (นกับริหารงานคลงั)

งานแผนท่ีภาษี งานแผนท่ีภาษี

๓๖ นางณัฐมน โปกปนั ปริญญาตรี ๐๔-๐๓๑๐-๐๐๑ นกัวชิาการจัดเกบ็รายได้ ๖ว ๐๔-๐๓๑๐-๐๐๑ นกัวชิาการจัดเกบ็รายได้ ๖ว ๑๖,๑๙๐

ศศ.บ.(บริหารธรุกจิ)

๓๗ วา่ง ๐๔-๐๕๑๙-๐๐๑ ชา่งส ารวจ  ๑-๓/๔ ๐๔-๐๓๐๘-๐๐๒ เจ้าหนา้ที่จัดเกบ็รายได้  ๑-๓/๔ ปรับปรุงต าแหนง่

งานทะเบยีนทรัพยส์นิ งานทะเบยีนทรัพยส์นิ

๓๘ นางเขมรัตน ์พวงสวุรรณ ปวส. ๐๔-๐๓๑๓-๐๐๑ เจ้าพนกังานพัสดุ ๒ ๐๔-๐๓๑๓-๐๐๑ เจ้าพนกังานพัสดุ ๒ ๗,๙๖๐

(การตลาด)

งานพสัดุ งานพสัดุ

๓๙ วา่ง ๐๔-๐๓๑๓-๐๐๒ เจ้าพนกังานพัสดุ  ๒-๔/๕ ก าหนดใหม่

๔๐ น.ส.สาวติรี ใจซื่อ ปริญญาตรี ๐๔-๐๓๑๒-๐๐๑ เจ้าหนา้ที่พัสดุ ๑ ๐๔-๐๓๑๒-๐๐๑ เจ้าหนา้ที่พัสดุ ๑ ๖,๐๕๐

บริหารธรุกจิบณัฑติ

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป

๔๑ วา่ง ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๕ หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๖ ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๕ หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๖

(นกับริหารงานคลงั) (นกับริหารงานคลงั)

ฝ่ายแผนท่ีภาษแีละทะเบยีนทรัพยส์นิ ฝ่ายแผนท่ีภาษแีละทะเบยีนทรัพยส์นิ

๓๘



เลขที่ต าแหนง่ ต าแหนง่ ระดบั เลขที่ต าแหนง่ ต าแหนง่ ระดบั
เงนิเดอืน หมายเหตุ

๑๑. บัญชแีสดงการจดัคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จงัหวัดเชยีงใหม่

ล าดบัที่ ชื่อ - สกลุ คณุวุฒิ
กรอบอัตราก าลงัเดมิ กรอบอัตราก าลงัใหม่

งานธุรการ งานธุรการ

๔๒ นางเพลนิจันทร์ พฤกษวรรณ ปวส. ผู้ชว่ยเจ้าหนา้ที่การเงนิ ผู้ชว่ยเจ้าหนา้ที่การเงนิ ๑๐,๙๗๐ ลกูจ้างประจ า

การบญัชี และบญัชี และบญัชี

๔๓ น.ส.เกษศริิ ภสิกัไพสฐิ ปริญญาตรี ๐๔-๐๓๐๗-๐๐๒ นกัวชิาการเงนิและบญัชี ๔ ๐๔-๐๓๐๗-๐๐๒ นกัวชิาการเงนิและบญัชี ๔ ๑๐,๗๐๐

ศศ.บ.(บริหารธรุกจิ)

กองชา่ง กองชา่ง

๔๔ นายพยับ แจ่มหมอ้ ปริญญาตรี ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองชา่ง ๘ ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองชา่ง ๘ ๓๒,๕๑๐

วท.บ.(เทคโนโลยีกอ่สร้าง) (นกับริหารงานชา่ง) (นกับริหารงานชา่ง)

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

๔๕ วา่ง ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๒ หวัหนา้ฝ่ายแบบแผนฯ ๗ ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๒ หวัหนา้ฝ่ายแบบแผนฯ ๗

(นกับริหารงานชา่ง) (นกับริหารงานชา่ง)

งานวิศวกรรม งานวิศวกรรม

๔๖ นายภกูจิ จงจิตรปญัญากร ปริญญาตรี ๐๕-๐๕๑๕-๐๐๑ วศิวกรโยธา ๔ ๐๕-๐๕๑๕-๐๐๑ วศิวกรโยธา ๔ ๑๐,๑๙๐

วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ

๔๗ นายบญุเดช อุตสภุา ปวส. ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๓ นายชา่งโยธา ๕ ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๓ นายชา่งโยธา ๕ ๑๒,๕๓๐

ชา่งกอ่สร้าง

๔๘ วา่ง ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๖ นายชา่งโยธา  ๒-๔/๕ ก าหนดใหม่

งานระเบยีบและสถติิการคลัง งานระเบยีบและสถติิการคลัง

๓๙



เลขที่ต าแหนง่ ต าแหนง่ ระดบั เลขที่ต าแหนง่ ต าแหนง่ ระดบั
เงนิเดอืน หมายเหตุ

๑๑. บัญชแีสดงการจดัคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จงัหวัดเชยีงใหม่

ล าดบัที่ ชื่อ - สกลุ คณุวุฒิ
กรอบอัตราก าลงัเดมิ กรอบอัตราก าลงัใหม่

งานสถาปัตยกรรม งานสถาปัตยกรรม

๔๙ นายรักเกยีรติ์ ชมภคู า ปริญญาตรี ๐๕-๐๕๐๑-๐๐๑ สถาปนกิ ๕ ๐๕-๐๕๐๑-๐๐๑ สถาปนกิ ๕ ๑๒,๘๔๐

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ

๕๐ นายมานพ เครือวรรณ์ ปริญญาตรี ๐๕-๐๕๐๘-๐๐๑ นายชา่งเขยีนแบบ ๕ ๐๕-๐๕๐๘-๐๐๑ นายชา่งเขยีนแบบ ๕ ๑๒,๒๔๐

วท.บ.(เทคโนโลยีกอ่สร้าง)

งานควบคุมการก่อสร้าง งานควบคุมการก่อสร้าง

๕๑ วา่ง ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑ นายชา่งโยธา  ๒-๔/๕ ก าหนดใหม่

๕๒ นายภาณุพงค ์นกแกว้ ปริญญาตรี ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๓ หวัหนา้ฝ่ายควบคมุอาคารฯ ๗ ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๓ หวัหนา้ฝ่ายควบคมุอาคารฯ ๗ ๒๒,๖๒๐

วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ (นกับริหารงานชา่ง) (นกับริหารงานชา่ง)

๕๓ นายอรรถพล วงคค์ม ปริญญาตรี ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๒ นายชา่งโยธา ๗ว ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๒ นายชา่งโยธา ๗ว ๑๘,๔๗๐

วท.บ.(เทคโนโลยีกอ่สร้าง)

๕๔ วา่ง ๐๕-๐๕๐๒-๐๐๑ ชา่งโยธา  ๑-๓/๔ ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๕ นายชา่งโยธา  ๑-๓/๔ ปรับปรุงต าแหนง่

๕๕ นางอ าพร ชัยรัตน์ ปริญญาตรี ผู้ชว่ยเจ้าหนา้ที่ธุรการ ผู้ชว่ยเจ้าหนา้ที่ธุรการ ๙,๑๕๐ ลกูจ้างประจ า

ครุศาสตรบัณฑติ

ฝ่ายการโยธา ฝ่ายการโยธา

๕๖ นายฉตัรชัย สวุรรณการีย์กลุ ปริญญาตรี ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๔ หวัหนา้ฝ่ายการโยธา ๖ ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๔ หวัหนา้ฝ่ายการโยธา ๗ ๑๖,๕๗๐ ปรับขยายระดบั

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

งานควบคุมอาคารและผังเมือง งานควบคุมอาคารและผังเมือง

๔๐



เลขที่ต าแหนง่ ต าแหนง่ ระดบั เลขที่ต าแหนง่ ต าแหนง่ ระดบั
เงนิเดอืน หมายเหตุ

๑๑. บัญชแีสดงการจดัคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จงัหวัดเชยีงใหม่

ล าดบัที่ ชื่อ - สกลุ คณุวุฒิ
กรอบอัตราก าลงัเดมิ กรอบอัตราก าลงัใหม่

วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ (นกับริหารงานชา่ง) (นกับริหารงานชา่ง)

งานสาธารณูปโภค งานสาธารณูปโภค

๕๗ วา่ง ๐๕-๐๕๑๖-๐๐๑ วศิวกรสขุาภบิาล  ๓-๕/๖ว ๐๕-๐๕๑๓-๐๐๑ วศิวกรไฟฟา้  ๓-๕/๖ว ปรับปรุงต าแหนง่

๕๘ นายสทุธพิงษ ์วงศส์ริินานนท์ ปวส. ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๔ นายชา่งโยธา ๔ ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๔ นายชา่งโยธา ๔ ๙,๗๐๐

ชา่งกอ่สร้าง

งานสถานท่ีและไฟฟา้ งานสถานท่ีและไฟฟา้

๕๙ นายวรทศัน ์อาศนะ ปวส. ๐๕-๐๕๒๔-๐๐๑ นายชา่งไฟฟา้ ๔ ๐๕-๐๕๒๔-๐๐๑ นายชา่งไฟฟา้ ๔ ๙,๗๐๐

ชา่งไฟฟา้

งานธุรการ งานธุรการ

๖๐ น.ส.วาทนิ ีคมัภร์ี ปริญญาตรี ๐๕-๐๒๑๒-๐๐๔ เจ้าพนกังานธุรการ ๔ ๐๕-๐๒๑๒-๐๐๔ เจ้าพนกังานธุรการ ๔ ๑๐,๑๙๐

ศลิปศาสตรบณัฑติ

๖๑ วา่ง ๐๖-๐๑๐๕-๐๐๑ ผอ.กองสาธารณสขุฯ ๗ ๐๖-๐๑๐๕-๐๐๑ ผอ.กองสาธารณสขุฯ ๗

(นกับริหารงานสาธารณสขุ) (นกับริหารงานสาธารณสขุ)

ฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข ฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข

๖๒ นายณัฐวัชฑ ์ผ่องเกษม ปริญญาตรี ๐๖-๐๑๐๕-๐๐๒ หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานฯ ๖ ๐๖-๐๑๐๕-๐๐๒ หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานฯ ๗ ๑๖,๑๙๐ ปรับขยายระดบั

วิทยาศาสตรบณัฑติ (นกับริหารงานสาธารณสขุ) (นกับริหารงานสาธารณสขุ)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔๑



เลขที่ต าแหนง่ ต าแหนง่ ระดบั เลขที่ต าแหนง่ ต าแหนง่ ระดบั
เงนิเดอืน หมายเหตุ

๑๑. บัญชแีสดงการจดัคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จงัหวัดเชยีงใหม่

ล าดบัที่ ชื่อ - สกลุ คณุวุฒิ
กรอบอัตราก าลงัเดมิ กรอบอัตราก าลงัใหม่

๖๓ น.ส.วนดิา ฟักเลก็ ปริญญาตรี ๐๖-๐๔๑๓-๐๐๑ พยาบาลวชิาชพี ๖ว ๐๖-๐๔๑๓-๐๐๑ พยาบาลวชิาชพี ๖ว ๑๕,๐๐๐

พยาบาลศาสตบณัฑติ

๖๔ วา่ง ๐๖-๐๔๐๖-๐๐๑ นกัวชิาการสขุาภบิาล  ๓-๕/๖ว ก าหนดใหม่

๖๕ วา่ง ๐๖-๐๔๒๒-๐๐๑ จพง.สาธารณสขุชุมชน  ๒-๔/๕ ก าหนดใหม่

๖๖ นายพชิัย ไชยวงค์ ป.๖ พนง.ขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา พนง.ขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา ๑๐,๒๔๐ ลกูจ้างประจ า

ฝ่ายบรกิารสาธารณสุข ฝ่ายบรกิารสาธารณสุข

๖๗ นายธรีะพันธ ์เตชะ ปริญญาตรี ๐๖-๐๑๐๕-๐๐๓ หวัหนา้ฝ่ายบริการฯ ๖ ๐๖-๐๑๐๕-๐๐๓ หวัหนา้ฝ่ายบริการฯ ๖ ๒๘,๘๘๐

สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ (นกับริหารงานสาธารณสขุ) (นกับริหารงานสาธารณสขุ)

๖๘ นางธณกรฑ ์ชาวอา่งทอง ปริญญาตรี ๑๐๘๕๕๗ พยาบาลวชิาชพี ๗วช ๑๐๘๕๕๗ พยาบาลวชิาชพี ๗วช ๓๓,๐๐๐ ขา้ราชการถา่ยโอน

พยาบาลศาสตบณัฑติ

๖๙ นายศรายุทธ อนิทรักษ์ ปริญญาตรี ๑๐๗๗๑๑ นกัวชิาการสาธารณสขุ ๗ว ๑๐๗๗๑๑ นกัวชิาการสาธารณสขุ ๗ว ๓๐,๒๒๐ ขา้ราชการถา่ยโอน

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ

๗๐ นางกณัหา ประกาศนยีบัตร ๑๐๗๖๙๙ จพง.สาธารณสขุชุมชน ๖ ๑๐๗๖๙๙ จพง.สาธารณสขุชุมชน ๖ ๒๘,๔๓๐ ขา้ราชการถา่ยโอน

อศิรางกรู ณ อยุธยา ผดุงครรภอ์นามัย

๗๑ นางปรีดา เลศิจินตนากจิ ปริญญาตรี ๑๐๗๐๕๓ จพง.ทนัตสาธารณสขุ ๖ ๑๐๗๐๕๓ จพง.ทนัตสาธารณสขุ ๖ ๒๐,๓๖๐ ขา้ราชการถา่ยโอน

วิทยาศาสตรบณัฑติ

งานธุรการ งานธุรการ

๗๒ นางเยาวลกัษณ์ ศรีใจ แทง่ทอง ปริญญาตรี ๐๖-๐๒๑๒-๐๐๗ เจ้าพนกังานธุรการ ๓ ๐๖-๐๒๑๒-๐๐๗ เจ้าพนกังานธุรการ ๓ ๘,๕๔๐

ศศ.บ. (การจดัการทั่วไป)

๗๓ วา่ง ๐๖-๐๒๐๙-๐๐๒ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป  ๓-๕/๖ว ก าหนดใหม่
๔๒



เลขที่ต าแหนง่ ต าแหนง่ ระดบั เลขที่ต าแหนง่ ต าแหนง่ ระดบั
เงนิเดอืน หมายเหตุ

๑๑. บัญชแีสดงการจดัคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จงัหวัดเชยีงใหม่

ล าดบัที่ ชื่อ - สกลุ คณุวุฒิ
กรอบอัตราก าลงัเดมิ กรอบอัตราก าลงัใหม่

กองการศึกษา กองการศึกษา

๗๔ วา่ง ๐๘-๐๑๐๘-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองการศกึษา ๗ ๐๘-๐๑๐๘-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองการศกึษา ๗

(นกับริหารการศกึษา) (นกับริหารการศกึษา)

ฝ่ายบรหิารการศึกษา ฝ่ายบรหิารการศึกษา

๗๕ วา่ง ๐๘-๐๑๐๘-๐๐๒ หวัหนา้ฝ่ายบริหารการศกึษา ๖ ๐๘-๐๑๐๘-๐๐๒ หวัหนา้ฝ่ายบริหารการศกึษา ๖

(นกับริหารการศกึษา) (นกับริหารการศกึษา)

๗๖ นางกมลวรรณ ศรีเจริญจิตร์ ปริญญาโท ๐๑-๐๘๐๕-๐๐๑ นกัวชิาการศกึษา ๔ ๐๑-๐๘๐๕-๐๐๑ นกัวชิาการศกึษา ๔ ๑๑,๔๕๐

ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ

๗๗ วา่ง ๐๘-๐๓๐๖-๐๐๑ เจ้าพนกังานการเงนิ  ๒-๔/๕ ก าหนดใหม่

และบญัชี

๗๘ วา่ง ๐๘-๐๑๐๘-๐๐๓ หัวหนา้ฝ่ายสง่เสริมการศกึษาฯ ๖ ๐๘-๐๑๐๘-๐๐๓ หัวหนา้ฝ่ายสง่เสริมการศกึษาฯ ๖

(นกับริหารการศกึษา) (นกับริหารการศกึษา)

๗๙ นายปยิวัฒน ์ธนิะ ปริญญาโท ๐๘-๐๘๐๕-๐๐๒ นกัวชิาการศกึษา ๖ว ๐๘-๐๘๐๕-๐๐๒ นกัวชิาการศกึษา ๖ว ๑๓,๕๓๐

ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ

๘๐  ๓-๕/๖ว ๐๘-๐๘๐๕-๐๐๓ นกัวชิาการศกึษา  ๓-๕/๖ว ก าหนดใหม่

งานส่งเสรมิการศึกษา กีฬา และนันทนาการ งานส่งเสรมิการศึกษา กีฬา และนันทนาการ

งานส่งเสรมิศาสนา และวัฒนธรรม งานส่งเสรมิศาสนา และวัฒนธรรม

งานโรงเรยีนและการศึกษาปฐมวัย งานโรงเรยีนและการศึกษาปฐมวัย

ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๔๓



เลขที่ต าแหนง่ ต าแหนง่ ระดบั เลขที่ต าแหนง่ ต าแหนง่ ระดบั
เงนิเดอืน หมายเหตุ

๑๑. บัญชแีสดงการจดัคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จงัหวัดเชยีงใหม่

ล าดบัที่ ชื่อ - สกลุ คณุวุฒิ
กรอบอัตราก าลงัเดมิ กรอบอัตราก าลงัใหม่

งานธุรการ งานธุรการ

๘๑ น.ส.รุ่งนภา สบืจากคลา้ย ปริญญาตรี ๐๘-๐๒๑๒-๐๐๗ เจ้าพนกังานธุรการ ๓ ๐๘-๐๒๑๒-๐๐๗ เจ้าพนกังานธุรการ ๓ ๙,๓๔๐

บริหารธุรกจิบณัฑติ

กองสวัสดกิารสังคม กองสวัสดกิารสังคม

๘๒ วา่ง ๑๑-๐๑๐๖-๐๐๑ ผอ.กองสวัสดกิารสงัคม ๗ ๑๑-๐๑๐๖-๐๐๑ ผอ.กองสวัสดกิารสงัคม ๗

(นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม) (นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม)

ฝ่ายพฒันาชมุชน

๘๓ นางพนาไพร คุ้มสดวก ปริญญาตรี ๑๑-๐๑๐๖-๐๐๒ หวัหนา้ฝ่ายพัฒนาชุมชน ๗ ๑๑-๐๑๐๖-๐๐๒ หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานฯ ๗ ๓๐,๗๙๐

เศรษฐศาสตรบณัฑติ (นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม) (นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม)

งานพฒันาชมุชน งานพฒันาชมุชน

๘๔ นางสภุาพร กระจ่างฉาย ปริญญาตรี ๑๑-๐๗๐๔-๐๐๑ นกัพัฒนาชุมชน ๔ ๑๑-๐๗๐๔-๐๐๑ นกัพัฒนาชุมชน ๔ ๙,๙๖๐

ศลิปศาสตรบณัฑติ

๘๕ วา่ง ๑๑-๐๗๐๓-๐๐๑ เจ้าพนกังานพัฒนาชุมชน  ๒-๔/๕ ๑๑-๐๗๐๒-๐๐๑ เจ้าหนา้ที่พัฒนาชุมชน  ๑-๓/๔ ปรับปรุงต าแหนง่

งานสวัสดกิารสังคม งานสวัสดกิารสังคม

๘๖ นางกาญจนา ศศานนท์ ปริญญาตรี ๑๑-๐๗๐๔-๐๐๒ นกัพัฒนาชุมชน ๔ ๑๑-๐๗๐๔-๐๐๒ นกัพัฒนาชุมชน ๔ ๑๑,๒๐๐

ครุศาสตรบณัฑติ

งานสังคมสงเคราะห์

๘๗ วา่ง ๑๑-๐๗๐๔-๐๐๓ นกัพัฒนาชุมชน  ๓-๕/๖ว ก าหนดใหม่

งานธุรการ

๘๘ วา่ง ๑๑-๐๒๑๒-๐๐๖ เจ้าพนกังานธุรการ  ๒-๔/๕ ๑๑-๐๒๑๑-๐๐๑ เจ้าหนา้ที่ธุรการ  ๑-๓/๔ ปรับปรุงต าแหนง่

ฝ่ายบรหิารงานสวัสดกิารสังคม

๔๔



เลขที่ต าแหนง่ ต าแหนง่ ระดบั เลขที่ต าแหนง่ ต าแหนง่ ระดบั
เงนิเดอืน หมายเหตุ

๑๑. บัญชแีสดงการจดัคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จงัหวัดเชยีงใหม่

ล าดบัที่ ชื่อ - สกลุ คณุวุฒิ
กรอบอัตราก าลงัเดมิ กรอบอัตราก าลงัใหม่

๔๕


