
เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เงินเดือน
เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง

เงิน
ค่ำตอบแทน/
เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ

1 นายสุรพงศ์   จันทรัตน์ ร.บ. 31-3-00-1101-001 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น 31-3-00-1101-001 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น 369,480  48,000 -       417,480                 
(เทคนิคและทฤษฎีทางการเมือง) (นักบริหารงานท้องถ่ิน) (นักบริหารงานท้องถ่ิน)

ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (01)
พนักงำนส่วนต ำบล

2 นางสาวนุรฮายาตี   กาเราะ รป.ม. 31-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด ต้น 31-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด ต้น 342,720  42,000 384,720                 
(รัฐประศาสนศาสตร์) (นักบริหารงานท่ัวไป) (นักบริหารงานท่ัวไป)

3 นางคอดีเยาะ  บือราเฮง  รป.ม. 31-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 31-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 396,000  -       -       396,000                 
(รัฐประศาสนศาสตร์)

4 นางรีฮานะห์   สะอะ ศษ.บ. 31-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. 31-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. 329,760  -       -       329,760                 
(ครุศาสตร์อิสลาม)

5 นางสาวสริตา   สุขสม  บธ.บ. 31-3-08-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 31-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 317,520  -       -       317,520                 
(การตลาด) (ตัดโอนจากกองการศึกษา)

6 ว่าท่ี ร.ต.หญิงสนธยา   ม่ันจิตร วท.บ. 31-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 31-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 212,280  -       -       212,280                 
(ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

7 - - 31-3-01-4601-001 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง/ชง. 31-3-01-4601-001 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง/ชง. 297,900  -       -       297,900                 
(ขอใช้บัญชี กสถ.)

8 - - 31-3-01-4805-001 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง. 31-3-01-4805-001 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง. 297,900  -       -       297,900                 
(ขอใช้บัญชี กสถ.)

พนักงำนจ้ำง (ตำมภำรกิจ)

9 นางสาวรอมัยซะ  ตีโด บธ.บ. ภ 01-001 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - ภ 01-001 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 169,200  -       -       169,200                 
(การบัญชี)

พนักงำนจ้ำง (ท่ัวไป)

10 นายอาฮามะ   เจะหะ ป.6 จ 01-001 คนงาน - จ 01-001 คนงาน - 108,000  -       -       108,000                 

11 นายมาฮามะ  ดอมะ ม.6 จ 01-002 พนักงานขับรถยนต์ - จ 01-002 พนักงานขับรถยนต์ - 108,000  -       -       108,000                 
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11.  บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต ำแหน่งและกำรก ำหนดเลขท่ีต ำแหน่งในส่วนรำชกำร

หมำยเหตุ

กรอบอัตรำก ำลัง (เดิม) กรอบอัตรำก ำลัง (ใหม่) เงินเดือน



เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เงินเดือน
เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง

เงิน
ค่ำตอบแทน/
เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ

กองคลัง (04)
พนักงำนส่วนต ำบล

12 นางสาวแวนะ   เจะอุบง บธ.บ. 31-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 31-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 382,560  42,000 -       424,560                 
(การบัญชี) (นักบริหารงานการคลัง) (นักบริหารงานการคลัง)

13 นางคอตีเย๊าะ   สือนิ  ปวส. 31-3-04-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชง. 31-3-04-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชง. 352,080  -       -       352,080                 
(การบัญชี)

14 นางสาลีป๊ะ  สามะอาลี  ปวส. 31-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ชง. 31-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ชง. 291,240  -       -       291,240                 
(การบัญชี)

15 นางสาวฮามีดะห์   มะดีเยาะ  ปวส. 31-3-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง. 31-3-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง. 138,120  -       -       138,120                 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

พนักงำนจ้ำง (ตำมภำรกิจ)

16 นางสาวมารียะ  ลาหิง ปวส. ภ 04-001 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - ภ 04-001 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - 172,440  -       -       172,440                 
(การบัญชี)

หน้ำ 45

ท่ี ช่ือ - สกุล
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เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เงินเดือน
เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง

เงิน
ค่ำตอบแทน/
เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ

กองช่ำง (05)
พนักงำนส่วนต ำบล

17 - - 31-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 31-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 393,600  42,000 -       435,600                 
(นักบริหารงานช่าง) (นักบริหารงานช่าง) (กรมสรรหา)

18 ว่าท่ี ร.อ.สุทธิพงศ์   วรรักษ์ วท.บ. 31-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 31-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 280,440  -       -       280,440                 
(เทคโนโลยีก่อสร้าง)

พนักงำนจ้ำง (ตำมภำรกิจ)

19 นายอาลีฟ   เซาะแม วศ.บ. ภ 05-001 ผู้ช่วยนายช่างโยธา - ภ 05-001 ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 138,000  -       -       138,000                 
(วิศวกรรมโยธา)

พนักงำนจ้ำง (ท่ัวไป)

20 นายมะสุพรี   สาแม็ง ม.6 จ 05-001 คนงาน - จ 05-001 คนงาน - 108,000  -       -       108,000                 

21 นางสาวปัทมา    มะยี บธ.บ. จ 05-002 คนงาน - จ 05-002 คนงาน - 108,000  -       -       108,000                 
(การจัดการท่ัวไป)
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2222



เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เงินเดือน
เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง

เงิน
ค่ำตอบแทน/
เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ

กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม (08)
พนักงำนส่วนต ำบล

22 - - 31-3-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ต้น 31-3-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ต้น 393,600  42,000 -       435,600                 
(นักบริหารงานการศึกษา) (นักบริหารงานการศึกษา) (กรมสรรหา)

23 นางสาวอานีซะห์   ลาเต๊ะ  ร.บ. 31-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก. 31-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก. 180,720  -       -       180,720                 
(นโยบายสาธารณะ)

พนักงำนจ้ำง (ตำมภำรกิจ)
24 นางสาวนูรียะ   สือแม บธ.บ. ภ 08-003 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - ภ 08-003 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 138,000  -       -       138,000                 

(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
พนักงำนจ้ำง (ท่ัวไป)

25 นางสาวมารณีย์   แวกะจิ รป.บ. จ 08-001 คนงาน - จ 08-001 คนงาน - 108,000  -       -       108,000                 
(รัฐประศาสนศาสตร์)

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

พนักงำนครู
26 นางสาวยูใบด๊ะ   ดอนิ ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 31-3-08-66-00076 ครู คศ.2 31-3-08-66-00076 ครู คศ.2 292,200  42,000 -       334,200                 

27 นางยามีละ   สามะ ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 31-3-08-66-00077 ครู คศ.1 31-3-08-66-00077 ครู คศ.2 257,520  42,000 -       299,520                 

28 นางสาวมาซนะ   อาแว ค.บ.(สังคมศึกษา) 31-3-08-66-00078 ครู คศ.2 31-3-08-66-00078 ครู คศ.2 257,280  42,000 -       299,280                 

29 นางสาวรอฮานี   สาแม ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 31-3-08-66-00079 ครู คศ.2 31-3-08-66-00079 ครู คศ.2 257,760  42,000 -       299,760                 

30 นางสาวมาสีเตาะ  นาแว ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 31-3-08-66-00080 ครู คศ.1 31-3-08-66-00080 ครู คศ.2 257,880  42,000 -       299,880                 

31 นางสาวไซน๊ะ   เด็ง ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 31-3-08-66-00081 ครู คศ.2 31-3-08-66-00081 ครู คศ.2 257,760  42,000 -       299,760                 

พนักงำนจ้ำง (ตำมภำรกิจ)
32 นางสาวอัยนุง  มะลี อ.กศ. (การศึกษาปฐมวัย) ภ 08-001 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - ภ 08-001 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - 157,800  -       -       157,800                 

33 นางสาวรอฮานี   กูนอ ม.6 ภ 08-002 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - ภ 08-002 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - 116,760  -       -       116,760                 
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กรอบอัตรำก ำลัง (เดิม) กรอบอัตรำก ำลัง (ใหม่)



เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เงินเดือน
เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง

เงิน
ค่ำตอบแทน/
เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ

หน่วยตรวจสอบภำยใน (12)
พนักงำนส่วนต ำบล

34 - - - - - 31-3-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 355,320  - -       355,320                 
(ก าหนดเพ่ิม)
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