
หมายเหตุ

ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น

ปลัดเทศบาล

๑ นางสาวรัตติยา  ประสงค์ผล ๐๓-๒-๐๐- ๑๑๐๑-๐๐๑ ต้น ๔๒,๒๑๐ ต้น ๔๓,๕๘๐ หนึ่งขั้น

(ปลัดเทศบาลต าบลค าก้าว)

ส านักปลัดเทศบาล

๒ นางสาวส ารวย  แพงค า ๐๓-๒-๐๑- ๓๑๐๒-๐๐๑ ชก. ๓๒,๔๕๐ ชก. ๓๓,๐๐๐ คร่ึงขั้น

   (นักทรัพยากรบุคคล)

๓ นางสาวสิริภัทร  ภูคงทอง ๐๓-๒-๐๑- ๓๑๐๓-๐๐๑ ชก. ๓๒,๔๕๐ ชก. ๓๓,๐๐๐ คร่ึงขั้น

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

๔ นางสาวเพชรรังษี  ศรเพชร ๐๓-๒-๐๑- ๓๘๐๑-๐๐๑ ชก. ๓๑,๓๔๐ ชก. ๓๑,๘๘๐ คร่ึงขั้น

(นักพัฒนาชุมชน)

๕ นายวิชญ์  มาตรา ๐๓-๒-๐๑- ๓๔๐๑-๐๐๑ ปก. ๒๔,๐๙๐ ปก. ๒๔,๔๘๐ คร่ึงขั้น

(นักวิชาการเกษตร)

๖ นางวรลักษณ์  โยวะ ๐๓-๒-๐๑- ๓๑๐๑-๐๐๑ ปก. ๒๔,๐๙๐ ปก. ๒๔,๘๗๐ หนึ่งขั้น

(นักจัดการงานทั่วไป)

๗ นายกมนต์ชนม์  พิมพะสาลี ๐๓-๒-๐๑- ๔๑๐๑-๐๐๑ ชง. ๒๑,๖๒๐ ชง. ๒๒,๐๔๐ คร่ึงขั้น

(เจ้าพนักงานธุรการ)

กองคลัง

๘ นางอภิญญา  ศรีโคตร ๐๓-๒-๐๔- ๒๑๐๒-๐๐๑ ต้น ๔๒,๒๑๐ ต้น ๔๓,๕๘๐ หนึ่งขั้น

   ผู้อ านวยการกองคลัง

๙ นายคนองศิลป์  ศรีสุพล ๐๓-๒-๐๔- ๔๒๐๔-๐๐๑ ชง. ๒๒,๔๙๐ ชง. ๒๒,๙๒๐ คร่ึงขั้น

(เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)

๑๐ นางสาวสุพัตรา  ดาวเรือง ๐๓-๒-๐๔- ๓๒๐๔-๐๐๑ ปก. ๒๐,๔๔๐ ปก. ๒๐,๗๗๐ คร่ึงขั้น

(นักวิชาการพัสดุ)

( ลงชื่อ )..............................................

          ( นางสาวรัตติยา ประสงค์ผล )

             ปลัดเทศบาล  ปฏบิติัหน้าที่

           นายกเทศมนตรีต าบลค าก้าว

ครั้งที่ ๒ (๑ ต.ค.๖๓)

บญัชีรายชื่อพนักงานเทศบาลที่ได้รบัการเลื่อนขั้นเงนิเดือน  ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๔

เงินเดือนปี ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๑ (๑ เม.ย.๖๔)

ชื่อ - สกุล เลขที่ต าแหน่งล าดับที่

แนบทา้ยค าสั่งเทศบาลต าบลค าก้าว  ที่ ๑๘๑  /  ๒๕๖๔ ลงวันที่   ๘  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เงินเดือนปี ๒๕๖๓



หมายเหตุ

ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น

๑๑ นางสาวปฐมาภรณ์  ภูล้นแก้ว ๐๓-๒-๐๔- ๔๒๐๑-๐๐๑ ชง. ๑๘,๐๖๐ ชง. ๑๘,๔๔๐ คร่ึงขั้น

(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

๑๒ นางสมใจ  กาบบัวศรี ๐๓-๒-๐๔- ๔๑๐๑-๐๐๔ ชง. ๑๕,๘๐๐ ชง. ๑๖,๑๙๐ คร่ึงขั้น

(เจ้าพนักงานธุรการ)

๑๓ นางสาวสมจิตร  ภูงามนิล ๐๓-๒-๐๔- ๔๒๐๔-๐๐๒ ปง. ๑๗,๕๗๐ ปง. ๑๗,๘๘๐ คร่ึงขั้น

(เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)

กองช่าง

๑๔ นายค าสี  นาถมทอง ๐๓-๒-๐๕- ๔๗๐๑-๐๐๑ ชง. ๒๐,๗๘๐ ชง. ๒๐,๗๘๐ ไม่ได้เล่ือนขั้น

นายช่างโยธา 

๑๕ นายช านาญ  แพงค า) ๐๓-๒-๐๕- ๔๑๐๑-๐๐๒ ชง. ๒๒,๔๙๐ ชง. ๒๒,๙๒๐ คร่ึงขั้น

(เจ้าพนักงานธุรการ)

กองการศึกษา

๑๖ นายประยูร  ไชยสีหา ๐๓-๒-๐๘- ๒๑๐๗-๐๐๑ ต้น ๓๗,๙๖๐ ต้น ๓๘,๕๒๐ คร่ึงขั้น

ผู้อ านวยการกองการศึกษา

๑๗ นางสาวล าปาง  วรรณจักร์ ๐๓-๒-๐๘- ๓๘๐๓-๐๐๑ ปก. ๑๗,๒๙๐ ปก. ๑๗,๕๗๐ คร่ึงขั้น

(นักวิชาการศึกษา)

๑๘ นางสาวอุมาพร  ผิวค า ๐๓-๒-๐๘- ๔๑๐๑-๐๐๓ ชง. ๒๒,๔๙๐ ชง. ๒๒,๙๒๐ คร่ึงขั้น

(เจ้าพนักงานธุรการ)

( ลงชื่อ )..............................................

          ( นางสาวรัตติยา ประสงค์ผล )

             ปลัดเทศบาล  ปฏบิติัหน้าที่

           นายกเทศมนตรีต าบลค าก้าว

บญัชีรายชื่อพนักงานเทศบาลที่ได้รบัการเลื่อนขั้นเงนิเดือน  ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๔

เงินเดือนปี ๒๕๖๔

แนบทา้ยค าสั่งเทศบาลต าบลค าก้าว  ที่   ๑๘๑ /  ๒๕๖๔  ลงวันที่  ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เลขที่ต าแหน่ง

ครั้งที่ ๒ (๑ต.ค.๖๓) ครั้งที่ ๑ (๑เม.ย.๖๔)

เงินเดือนปี ๒๕๖๓
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล






