ข้อมูลทะเบียนประวัตคิ อมพิวเตอร์
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองป่ำก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรำย
ข้อมูลบุคคล
กำรศึกษำ
สกุล
เลขประจำตัว
ว/ด/ป เกิด วุฒิกำรศึกษำ
สำขำ
จำกสถำบัน
ประชำชน
รัตนกาญจนากุล 3410102132772 11/01/2512 ปริญญาโท นิติศาสตร์
ม.รามคาแหง
ฐีรภัทรวงค์
3570500014710 26/08/2514 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์
สถาบันบัณฑิตฯ (นิด้า)
สำนักปลัด
- ว่าง นาย นุกูล
ปัญญาดี
3660100341194 10/10/2521 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ ม.พิษณุโลก
นาย สายันต์
วันดี
3570200487710 2/2/2520 ปริญญาโท รัฐศาสตร์
ม.รามคาแหง
น.ส. พาณิภคั
ชุ่มมงคล
3570900268620 24/07/2524 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ ม.พิษณุโลก
กองคลัง
นาง มารยาท หมายมั่น
3520800499859 24/04/2518 ปริญญาโท การจัดการทั่วไป ม.ราชภัฏเชียงราย
น.ส. ธันยากร ชัยแก้ว
5570700031622 28/02/2522 ปริญญาโท รัฐศาสตร์
ม.รามคาแหง
น.ส. วารุณี
แสงเทพ
3570700075241 16/08/2521 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์
ม.ราชภัฏเชียงราย
นาย พงษ์ศักดิ์ ป้อใย
3570900143061 28/06/2520 ปวส.
การบัญชี
รร.ไชยพันธ์พงษ์เทคโนฯ
กองช่ำง
นาย ชวลิตร์
จันทะรส
3570100408788 20/11/2514 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
สถาบันเทคโนโลยีราชามงคล
นาย พิสิษฐ์
พัชรธิติพงศ์
3570400656442 07/06/2513 ปวส.
ก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคชร.
-ว่างกองกำรศึกษำฯ
- ว่าง น.ส. สุปรีดา
ก้างยาง
3570700065491 14/08/2524 ปริญญาตรี ปฐมวัยศึกษา
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
-ว่างนาง นวลจันทร์ สีธวิ งค์
3570700074805 01/09/ 2518 ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย ม.ราชภัฏเชียงราย
นาง ผัดชรีน
มีปญ
ั ญา
3570700068171 03/08/2522 ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย ม.ราชภัฏเชียงราย
นาง อาพร
เสาร์แก้ว
3570700064320 19/02/2518 ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย ม.ราชภัฏเชียงราย
17 คน
ว่ำง 2 ตำแหน่ง
-

ลำดับ คำนำ
ชือ่
หน้ำชือ่
1 นาย วิทยา
2 น.ส. วรัตม์ฐนัน
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
รวม

ตำแหน่ง
ปัจจุบนั
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

ปฏิบตั ริ ำชกำร
ว/ด/ป ทีเ่ ข้ำ
ระดับ เงินเดือน
ดำรงตำแหน่ง
24/04/2549 ต้น 33,560
07/06/2560 ต้น 33,000

ว/ด/ป ทีเ่ ข้ำ
รับรำชกำร
16/09/2539
16/02/2549

กำรดำเนินกำรทำงวินัย เครื่องรำชฯ
ปีเกษียณ ร้ำยแรง/ ว/ด/ปที่ รับขัน้ รับเมือ่
พ.ศ. ไม่รำ้ ยแรง ถูกลงโทษ สูงสุด (รำชกิจจำ)
2572
ท.ม. 5/12/2557
2574
ท.ม. 5/12/2555

นักบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
นักพัฒนาชุมชนปฏิบตั ิการ

26/01/2554
01/03/2560
27/02/2556

ต้น
ชก.
ชก.
ปก.

25,470
26,460
17,570

01/05/2547
01/12/2549
27/12/2553

2581
2580
2584

-

-

ต.ม. 5/12/2558
ต.ม. 5/12/2556
-

ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบตั ิการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบตั ิงาน

24/04/2556
28/04/2553
16/06/2560
29/05/2556

ต้น
ชก.
ปก.
ปง.

26,460
25,470
22,600
16,190

01/05/2547
16/02/2550
01/01/2549
23/03/2554

2578
2582
2581
2580

-

-

ต.ม. 5/12/2557
ต.ม. 5/12/2558
-

ผู้อานวยการกองช่าง
นายช่างโยธาชานาญงาน
นายช่างโยธา

01/06/.2560 ต้น
16/04/2551 ชง.
ปง/ชง

30,220
22,490
-

15/11/2539
26/09/2538
-

2574
2573
-

-

-

ตช. 5/12/2556
-

นักบริหารงานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ครู
ครู
ครู
-

ต้น
26/06/2555 ปก.
ปง/ชง
01/12/2554 คศ.1
02/07/2555 คศ.1
02/07/2555 คศ.1
-

22,230
22,000
22,000
22,000
-

01/11/2552
01/12/2554
02/07/2555
02/07/2555
-

2584
2578
2582
2578
-

-

-

จม. 5/12/2558
-

ตรวจถูกต้อง
วิทยา รัตนกาญจนากุล

(นายวิทยา รัตนกาญจนากุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ

1

