


1 นางสาวเนาวรัตน  รักธรรม ปวส. เจาหนาที่ธุรการ 2 62 31 มี.ค. 2546 6,930  6,640   เจาหนาที่ธุรการ 3 62 7,080   
(การบัญชี) งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

กองการเจาหนาที่ กองการเจาหนาที่
2 นางสาวเบญจวรรณ ปวช. เจาหนาที่ธุรการ 2 452 31 มี.ค. 2546 7,070  6,640   เจาหนาที่ธุรการ 3 452 7,260   

                 งามวิริยะวงศ (พณิชยการ) ฝายบริหารทั่วไป ฝายบริหารทั่วไป
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น

3 นางสาวจันจิรา  สังขเสียงสูง ปวส. เจาหนาที่บันทึกขอมูล 2 378 31 มี.ค. 2546 6,790  6,490   เจาหนาที่บันทึกขอมูล 3 378 6,910   
(การบัญชี) ฝายบริหารทั่วไป ฝายบริหารทั่วไป
บธ.บ. สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

(การบัญชี)
4 นางวิลัยวรรณ  สาพิลาศ ปวส. เจาหนาที่ปกครอง 2 1801 31 มี.ค. 2546 6,790  6,490   เจาหนาที่ปกครอง 3 1801 6,910   

(การบัญชี) กลุมงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องรองทุกข กลุมงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องรองทุกข
กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย

5 นางสาวเจียมจิต  กันยะมูล ปวส. เจาหนาที่ปกครอง 2 959 31 มี.ค. 2546 6,930  6,640   เจาหนาที่ปกครอง 3 959 7,080   ปฏิบัติหนาที่
(การบัญชี) กลุมงานสงเสริมการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทองถิ่น กลุมงานสงเสริมการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทองถิ่น สถจ.ตาก
บธ.บ. กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดชัยนาท กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดชัยนาท

(การบริหาร
ทั่วไป)

6 นางสาวกัลยา  มูลสุวรรณ ปวส. เจาหนาที่ปกครอง 2 2913 31 มี.ค. 2546 6,640  6,490   เจาหนาที่ปกครอง 3 2913 6,730   
(การบัญชี) กลุมงานสงเสริมการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทองถิ่น กลุมงานสงเสริมการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทองถิ่น

กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสกลนคร กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสกลนคร
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7 นางสาวเที่ยงศรี  จันทรน้ําคํา ปวส. เจาหนาที่ปกครอง 2 2900 31 มี.ค. 2546 6,640  6,350   เจาหนาที่ปกครอง 3 2900 6,730   
(การบัญชี) กลุมงานสงเสริมการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทองถิ่น กลุมงานสงเสริมการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทองถิ่น

กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสกลนคร กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสกลนคร
8 นางพัชรินทร  ศศิวิมลกาล ปวช. เจาหนาที่ปกครอง 2 2125 31 มี.ค. 2546 7,070  6,640   เจาหนาที่ปกครอง 3 2125 7,260   

(พณิชยการ) กลุมงานสงเสริมการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทองถิ่น กลุมงานสงเสริมการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทองถิ่น
กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดพิจิตร กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดพิจิตร

9 นางสาวชุติมา  จวนวันเพ็ญ ปวส. เจาหนาที่ปกครอง 2 3118 31 มี.ค. 2546 6,930  6,640   เจาหนาที่ปกครอง 3 3118 7,080   
(การบัญชี) กลุมงานสงเสริมการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทองถิ่น กลุมงานสงเสริมการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทองถิ่น
รป.บ. กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระบุรี กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระบุรี

10 นางสงา  ลาภเย็น ปวช. เจาหนาที่ปกครอง 2 2805 31 มี.ค. 2546 7,070  6,790   เจาหนาที่ปกครอง 3 2805 7,260   ปฏิบัติหนาที่
(การบัญชี) งานเลขานุการ ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด งานเลขานุการ ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด สถจ.รอยเอ็ด
ศศ.บ. กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

(การบริหาร
ธุรกิจ)

11 นางสาววิไลลักษ  มณีเนตร ปวส. เจาหนาที่ปกครอง 2 2831 31 มี.ค. 2546 6,930  6,640   เจาหนาที่ปกครอง 3 2831 7,080   
(การบัญชี) กลุมงานสงเสริมการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทองถิ่น กลุมงานสงเสริมการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทองถิ่น

กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
12 นางสาวปยะนุช  สมัคชัย ปวส. เจาหนาที่ปกครอง 2 2836 31 มี.ค. 2546 6,930  6,640   เจาหนาที่ปกครอง 3 2836 7,080   

(การบัญชี) กลุมงานสงเสริมการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทองถิ่น กลุมงานสงเสริมการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทองถิ่น
กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
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13 นางสาวมลิวัลย  ฉิมนอก ปวช. เจาหนาที่ปกครอง 2 1751 31 มี.ค. 2546 6,790  6,490   เจาหนาที่ปกครอง 3 1751 6,910   
(พณิชยการ) งานเลขานุการ ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด งานเลขานุการ ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด

กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย
14 นางธนิดา  บุญรุง ปวส. เจาหนาที่ปกครอง 2 580 31 มี.ค. 2546 7,070  6,640   เจาหนาที่ปกครอง 3 580 7,260   

(การบัญชี) กลุมงานสงเสริมการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทองถิ่น กลุมงานสงเสริมการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทองถิ่น
กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกระบี่ กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกระบี่

15 นางสาววิไล  สุวรรณ ปวส. เจาหนาที่ปกครอง 2 2468 31 มี.ค. 2546 7,070  6,790   เจาหนาที่ปกครอง 3 2468 7,260   
(การบัญชี) กลุมงานสงเสริมการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทองถิ่น กลุมงานสงเสริมการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทองถิ่น
บธ.บ. กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดยะลา กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดยะลา

(การบัญชี)
16 นางสาวสุดใจ  พูนขุนทด ปวส. เจาหนาที่ปกครอง 2 1779 31 มี.ค. 2546 6,930  6,640   เจาหนาที่ปกครอง 3 1779 7,080   ปฏิบัติหนาที่

(การบัญชี) กลุมงานสงเสริมการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทองถิ่น กลุมงานสงเสริมการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทองถิ่น สถจ.นครราชสีมา

บธ.บ. กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย
(การบัญชี)

17 นายวรวุธ  พลทองมาก ปวส. เจาหนาที่ปกครอง 2 1660 31 มี.ค. 2546 7,070  6,790   เจาหนาที่ปกครอง 3 1660 7,260   ปฏิบัติหนาที่
(การบัญชี) งานเลขานุการ ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด งานเลขานุการ ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด สถจ.บุรีรัมย

กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนราธิวาส กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนราธิวาส
18 นางสาวกัณฐิกา  ออนศรี ปวส. เจาหนาที่ปกครอง 2 427 31 มี.ค. 2546 6,790  6,490   เจาหนาที่ปกครอง 3 427 6,910   ปฏิบัติหนาที่

(การบัญชี) สวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถิ่น สวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถิ่น สถจ.ลําพูน
ศศ.บ. (การ สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
จัดการทั่วไป)
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19 นางวรรณา  ปรักเจริญ ปวช. เจาหนาที่ปกครอง 2 3320 31 มี.ค. 2546 6,790  6,490   เจาหนาที่ปกครอง 3 3320 6,910   
(การบัญชี) งานเลขานุการ ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด งานเลขานุการ ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด

กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุรินทร กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุรินทร
20 นางสาววัชรียา  โปรงกลาง ปวส. เจาหนาที่ปกครอง 2 3346 31 มี.ค. 2546 6,640  6,350   เจาหนาที่ปกครอง 3 3346 6,730   

(การบัญชี) กลุมงานสงเสริมการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทองถิ่น กลุมงานสงเสริมการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทองถิ่น
กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุรินทร กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุรินทร

21 นางสาวพิมพลดา  นุยคง ปวส. เจาหนาที่การเงินและบัญชี 2 3099 31 มี.ค. 2546 6,790  6,490   เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3 3099 6,910   ปฏิบัติหนาที่
(การบัญชี) กลุมงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ กลุมงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ สน.สส.

กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว
22 นางสาวสังวาน  พรดอนกอ ปวส. เจาหนาที่การเงินและบัญชี 2 325 31 มี.ค. 2546 6,930  6,490   เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3 325 7,080   

(การบัญชี) สวนนโยบายการคลังและพัฒนารายได สวนนโยบายการคลังและพัฒนารายได
ศศ.บ. สํานักบริหารการคลังทองถิ่น สํานักบริหารการคลังทองถิ่น

(การจัดการ
ทั่วไป)

23 นางสาวพิกุล  นาคชํานาญ ปวส. เจาหนาที่การเงินและบัญชี 2 316 31 มี.ค. 2546 7,070  6,790   เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3 316 7,260   ปฏิบัติหนาที่
(การบัญชี) สวนนโยบายการคลังและพัฒนารายได สวนนโยบายการคลังและพัฒนารายได กค.
บธ.บ. สํานักบริหารการคลังทองถิ่น สํานักบริหารการคลังทองถิ่น

(การบัญชี)
24 นางสาวไพริน  คงสุวรรณ ปวส. เจาหนาที่การเงินและบัญชี 2 119 31 มี.ค. 2546 7,070  6,790   เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3 119 7,260   

(การบัญชี) ฝายพัสดุ สถานที่ และยานพาหนะ ฝายพัสดุ สถานที่ และยานพาหนะ
บช.บ. กองคลัง กองคลัง

(การบัญชี)
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ลําดับ
  ที่

ชื่อ - สกุล วุฒิ
ตําแหนงเดิม ดํารงตําแหนง

 ระดับ
ปจจุบัน  เมื่อ

เงินเดือนปงบประมาณ ตําแหนงที่เลื่อน
เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ตําแหนง/สังกัด เลขที่ ที่เลื่อน กอนเลื่อน

25 นางสาวสุภัค  พึ่งรมกลาง ปวส. เจาหนาที่การเงินและบัญชี 2 3514 31 มี.ค. 2546 6,930  6,490   เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3 3514 7,080   
(การบัญชี) กลุมงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ กลุมงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอํานาจเจริญ กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอํานาจเจริญ
26 นางสาวกาญจนา  วงคชมภู ปวส. เจาหนาที่การเงินและบัญชี 2 1292 31 มี.ค. 2546 7,070 6,790   เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3 1292 7,260   

(การบัญชี) กลุมงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ กลุมงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
บธ.บ. กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดตาก กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดตาก

(การบัญชี)
27 นางวิยดา  คีรีพันธุ ปวส. เจาหนาที่การเงินและบัญชี 2 1574 31 มี.ค. 2546 6,790  6,490   เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3 1574 6,910   

(การบัญชี) กลุมงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ กลุมงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
บธ.บ. กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

(การบัญชี)
28 นางสาวนิภาพร  สุขคุม ปวช. เจาหนาที่การเงินและบัญชี 2 1122 31 มี.ค. 2546 6,930  6,640   เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3 1122 7,080 ปฏิบัติหนาที่

(พณิชยการ) กลุมงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ กลุมงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ สถจ.พิจิตร
กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

29 นางสาวจามรีย  ภูเขาลาด ปวส. เจาหนาที่การเงินและบัญชี 2 906 31 มี.ค. 2546 6,930  6,640   เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3 906 7,080   
(การบัญชี) กลุมงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ กลุมงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
30 นางสาวขวัญดาว  สีหานอก ปวส. เจาหนาที่การเงินและบัญชี 2 3036 31 มี.ค. 2546 6,790  6,490   เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3 3036 6,910   ปฏิบัติหนาที่

(การบัญชี) กลุมงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ กลุมงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ กค.
กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ
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ลําดับ
  ที่

ชื่อ - สกุล วุฒิ
ตําแหนงเดิม ดํารงตําแหนง

 ระดับ
ปจจุบัน  เมื่อ

เงินเดือนปงบประมาณ ตําแหนงที่เลื่อน
เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ตําแหนง/สังกัด เลขที่ ที่เลื่อน กอนเลื่อน

31 นางสาวจินตนา  ธารพานิช ปวช. เจาหนาที่การเงินและบัญชี 2 3249 31 มี.ค. 2546 7,070  6,790   เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3 3249 7,260   
(พณิชยการ) กลุมงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ กลุมงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
บธ.บ. กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

(การบัญชี)
32 นางสาวฉัตรดาว  แดงมา ปวส. เจาหนาที่การเงินและบัญชี 2 2639 31 มี.ค. 2546 6,790  6,490   เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3 2639 6,910   

(การบัญชี) กลุมงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ กลุมงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดราชบุรี กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดราชบุรี

33 นางสาวนุชลี  เมิดจันทึก ปวส. เจาหนาที่การเงินและบัญชี 2 1030 31 มี.ค. 2546 6,490  6,350   เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3 1030 6,560   
(การบัญชี) กลุมงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ กลุมงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิ กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
34 นางสาวนัฐสิมา  ทองเส็น ปวส. เจาหนาที่การเงินและบัญชี 2 600 31 มี.ค. 2546 6,790  6,490   เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3 600 6,910   

(การบัญชี) กลุมงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ กลุมงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกระบี่ กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกระบี่

35 นางสาวจีรวรรณ  ศิริอุเทน ปวช. เจาหนาที่การเงินและบัญชี 2 2799 31 มี.ค. 2546 6,930  6,490   เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3 2799 7,080   
(พณิชยการ) กลุมงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ กลุมงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเลย กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเลย
36 นายณัฐพงศ  เศาณานนท ปวช. เจาหนาที่การเงินและบัญชี 2 2451 31 มี.ค. 2546 6,790  6,350   เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3 2451 6,910   ปฏิบัติหนาที่

(การบัญชี) กลุมงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ กลุมงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ สถจ.นนทบุรี
บช.บ. กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดยโสธร กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดยโสธร

(การบัญชี)
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