
 

 

 

 

 

 

 

คําสั่งองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา่ธง 
ที่  166  /๒๕๕๔ 

เรื่อง    ใหพ้นกังานส่วนตําบลได้รบัจาํนวนเงนิทีป่รบัเพิม่สําหรบัคณุวฒุทิี่ ก.พ.  
หรือคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบลรบัรอง 

                                                                                                                         

………………………………………….... 
                 ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลในการประชุมครั้งที่ 3/2554  เมื่อวันที่  23  มีนาคม  
2554  ได้มีมติปรับปรุงการกําหนดอัตราเงินเดือน และจํานวนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตําบลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับการแต่งต้ัง (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่  
4  สิงหาคม  2554   
    

        จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25  วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดยะลา  ในการประชุมครั้ง
ที่ 9/2554  เมื่อวันที่  19  กันยายน 2554  กอปรกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดยะลาเรื่อง
หลักเกณฑ์  และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน  และจํานวนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตําบลรับรองว่าคุณวุฒินั้น  เป็นคุณวุฒิเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง (ฉบับที่ 2)  

  
  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง  จึงปรับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นตามคุณวุฒิรวมกับจํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม

ตามบัญชีเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสําหรับพนักงานส่วนตําบล  และดําเนินการเบิกจ่ายจํานวนเงินดังกล่าวให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  10  ราย  รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้ 

 

   ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม 2554  เป็นต้นไป   
 

                                    สั่ง  ณ  วันที่  3  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
      

 
 

              (นายวิษณุเมนุสา   วาแมดีซา) 
                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีรายชื่อพนักงานส่วนตําบลที่ได้รับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นตามคุณวุฒิรวมกับจํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม ตามบัญชี เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสําหรับพนักงานส่วนตําบล 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

(ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2554  เป็นต้นไป) 
ตามแนบท้ายคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง  ที่   166/2554  ลงวันที่  3   ตุลาคม  2554 

อัตราเงินเดือน  
 
ลําดับที่ 

 
 

ชื่อ - นามสกุล 

 
 

ตําแหน่ง/เลขที่ตําแหน่ง 

 
 

ระดับ 

 
 

วุฒิการศึกษา 
 

 
 

 
ฐานเงินเดือน  

ณ 1 ตุลาคม 54 

 
จํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ก.พ
กําหนด (ฉบับที่ 2) 

1 เมษายน  2554  ถึง 
30  กันยายน  2554 

 

 
จํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ก.พ.
กําหนด (ฉบับที่ 2) 

  1  ตุลาคม  2554 
เป็นต้นไป 

 
 

หมายเหตุ 

 สํานักงานปลัด        
1 นายสุดิน  มะแซ ปลัดอบต. 

(00-0101-001) 
7 -  รัฐศาสตร์บัณฑิต(รบ.) ม.รามคําแหง 

(1 ก.ค. 2540 - ปัจจุบัน) 
23,550.- - - ไม่เข้า 

หลักเกณฑ์ฯ 
2 นายอําราญ  เจะมะ หัวหน้าสํานักปลัด 

(01-0102-001) 

6 - ครุศาสตร์บัณฑิต(คบ.) 
สถาบันราชภัฏยะลา 
(1 ก.ค.48 -31พ.ค.54) 
- รัฐประศาสนศาสตร์-มหาบัณฑิต (รปม.) 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
(1 มิ.ย.54 -  ปัจจุบัน) 

14,660.- 
 
 
- 

210.- 
 

 

1,680.- 

- 
 
 

1,370 

 
 

3 นางสาวส่อฝีย๊ะ  หวันตะหา นักวิชาการศึกษา 
(01-0805-001) 

4 - ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.)  
สถาบันราชภัฏสงขลา 
(1 ต.ค.51 – ปัจจุบัน) 

10,190.- 740.- 630.-  

4 นายอาซิ  เด็งราเม็ง เจ้าพนักงานธุรการ 
(01-0212-001) 
 

4 - ศิลปศาสตร์บัณฑิต (คบ.)  
วิทยาลัยครูยะลา 
(1 ก.ย.48 – ปัจจุบัน) 

9,960.- 160.- 160.-  

 
 



 
-2- 

 
5 นางสาวชยุตา  บัวเรือง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

(01-0206-001) 
1  - ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 

ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
(1 เม.ย.54 – ปัจจุบัน) 

6,160.- 360.- 360.-  

6 นางฮุสนา  สะดี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน 
(01-0201-001) 

3 - บริหารธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกริก 
(1 ส.ค. 54 – ปัจจุบัน) 

8,340.- 800.- 800.-  

 ส่วนการคลัง        
7 นางพรเพ็ญ  รักษ์เชื้อ หัวหน้าส่วนการคลัง 

(04-0103-001) 
7 - ศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศศบ.)  

สถาบันราชภัฏยะลา 
(21 เม.ย. 2549 - ปัจจุบัน) 

19,410.- - - ไม่เข้าหลัก 
เกณฑ์ฯ 

8 นางสาวนิราภร  นิและ เจ้าพนักงานพัสดุ 
(04-0313-001) 

4 - ปวส.สาขาคอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยอาชีวปัตตานี 
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศบ.) 
สถาบันราชภัฏยะลา 

(22 ก.ค.52 – ปัจจุบัน) 

9,210.- 210.- 160.-  

9 นางฮาดียะห์  จงกลลาบาน เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 
(04-0306-001) 

2 - ปวส.สาขาการบัญชี 
โรงเรียนบริหารธุรกิจสงขลา 

(2 ส.ค.53 – ปัจจุบัน) 

8,130.- 210.- 210.-  

10 นางสาวคายรุซ  บากา เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
(04-0308-001) 

1  - บริหารธุรกิจบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

(2 ส.ค.53 – ปัจจุบัน) 

6,630.- 360.- 320.-  

11 นางสาวศศิวรินทร์  สินชัยวงศ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ 
(04-0312-001) 

1 - ครุศาสตร์บัณฑิต(คบ.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

(2 ส.ค.53 – ปัจจุบัน) 

6,630.- 360.- 320.-  

 
 
 



 
-3- 

 
 ส่วนโยธา        

12 นายนัสรุล  วงค์สันติศาสน ์ หัวหน้าส่วนโยธา 
(05-0104-001) 

4 -  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

(1 ต.ค.2550 – ปัจจุบัน) 

10,700.- 630.- 630.-  

13 นายสมมาศ  มะหาด๊ะ นายช่างโยธา 
(05-0503-001) 

6 ว -  ปวส. 
วิชาเอกช่างก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
(1 ก.ค. 2547 – ปัจจุบัน) 

14,300.- - - ไม่เข้า
หลักเกณฑ์ฯ 

 
 
  
                                                                                               ตรวจแล้วถูกต้อง 
 
 

(นายอําราญ  เจะมะ) 
                  ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


