
1

ลํา

ดับ

ที่

1 76-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล บริหารทองถิ่น สูง 877,320 นายอาทิตย (เกษียณ)

(นักบริหารงานทองถิ่น)

2 นายอธิปไตย โยธามาตย 76-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล บริหารทองถิ่น สูง 63,720

(นักบริหารงานทองถิ่น)

3 76-2-00-1101-003 รองปลัดเทศบาล บริหารทองถิ่น กลาง 682,440 นายถาวร (เกษียณ)

(นักบริหารงานทองถิ่น)

4 นายกฤชพล เมืองเหนือ 76-2-00-1101-004 รองปลัดเทศบาล บริหารทองถิ่น กลาง 39,880

(นักบริหารงานทองถิ่น)

สํานักปลัดเทศบาล

5 นางเดือนลอย คําแดงสด 76-2-01-2101-001 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล อํานวยการทองถิ่น กลาง 56,730

(นักบริหารงานทั่วไป)

ฝายบริหารงานทั่วไป

6 น.ส.ธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ 76-2-01-2101-002 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป อํานวยการทองถิ่น ตน 41,550

(นักบริหารงานทั่วไป)

ระดับชื่อ - สกุล เลขที่ตําแหนง

บัญชีแสดงการจัดคนลงสูตําแหนงของพนักงานเทศบาล

เทศบาลนครอุบลราชธานี

แนบทายคําสั่ง   ที่          830 /2560        ลงวันที่         16        ตุลาคม  2560

หมายเหตุตําแหนง ประเภท เงินเดือน

- วาง-

- วาง-



2

ลํา

ดับ

ที่

ระดับชื่อ - สกุล เลขที่ตําแหนง หมายเหตุตําแหนง ประเภท เงินเดือน

งานธุรการ

7 นายวสันต ไชยโยธิน 76-2-01-4101-001 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน 23,370

8 นางนุธิดา วงศหอม 76-2-01-4101-002 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 15,440

งานเลขานุการและรัฐพิธี

9 น.ส.นิดารัตน ฤทธิ์โร 76-2-01-4101-003 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน 20,780

10 76-2-01-4101-004 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ปง./ชง 297,900 วางเดิม

งานควบคุมเทศพาณิชย

งานการเงินและบัญชี

งานธุรการสภา

11 น.ส.ดวงใจ สุพจนนิติภักดี 76-2-01-4101-005 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน 37,790

งานเลขานุการสภา

12 นายชัยยันต จันลองคํา 76-2-01-4101-006 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน 37,210

13 นายอนุชิต อัปกาญจน 76-2-01-4101-007 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 15,440

ฝายการเจาหนาที่

14 น.ส.สมพิศ โพธิ์คํา 76-2-01-2101-003 หน.ฝายการเจาหนาที่ อํานวยการทองถิ่น ตน 44,280

(นักบริหารงานทั่วไป)

- วาง-
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ลํา

ดับ

ที่

ระดับชื่อ - สกุล เลขที่ตําแหนง หมายเหตุตําแหนง ประเภท เงินเดือน

งานธุรการ

15 76-2-01-4101-008 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ปง./ชง 297,900 วางเดิม

งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง

16 น.ส.ยุรีพร คุณสุทธิ์ 76-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการ 30,790

17 น.ส.แคทลียา พรมรัตน 76-2-01-3102-002 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการ 27,480

18 วาที่ร.ต.หญิงวาสนา กนกหงษ 76-2-01-4101-009 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน 21,190

งานวางแผนและฝกอบรม

19 น.ส.สุนิตา ศรีทารัง 76-2-01-3102-003 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการ 25,970

20 น.ส.ปยนุช อาจหาญ 76-2-01-3102-004 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการ 26,980

21 น.ส.พราวพิชชา ไตรวงค 76-2-01-3102-005 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ 18,200 รับโอน 3 ต.ค.60

22 นางกรรณิกา นิธิพานิช 76-2-01-2101-004 หน.ฝายทะเบียนราษฎรฯ อํานวยการทองถิ่น ตน 48,740

(นักบริหารงานทั่วไป)

23 น.ส.ภาวนา มุสิกภัทร 76-2-01-4102-001 เจาพนักงานทะเบียน ทั่วไป ชํานาญงาน 37,790

24 นางพรรัก ดิษฐอ๊ัง 76-2-01-4102-002 เจาพนักงานทะเบียน ทั่วไป ชํานาญงาน 22,490

ฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน

งานธุรการทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน

- วาง-

งานทะเบียนประวัติและบําเหน็จบํานาญ
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ลํา

ดับ

ที่

ระดับชื่อ - สกุล เลขที่ตําแหนง หมายเหตุตําแหนง ประเภท เงินเดือน

งานทะเบียนราษฎร

25 นางนราคณุตม เชื้อแนน 76-2-01-4102-003 เจาพนักงานทะเบียน ทั่วไป ชํานาญงาน 27,490

26 นายพชร ชนะศรีรัตนกุล 76-2-01-4102-004 เจาพนักงานทะเบียน ทั่วไป ชํานาญงาน 21,190

27 76-2-01-4102-005 เจาพนักงานทะเบียน ทั่วไป ปง./ชง. 297,900 นายธีระเดช (เกษียณ)

งานบัตรประจําตัวประชาชน

28 นายนันทชัย พันธสุวรรณ 76-2-01-3104-001 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร วิชาการ ชํานาญการ 31,880

29 นายวิศนุกรณ มะลิลา 76-2-01-3104-002 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร วิชาการ ปฏิบัติการ 22,600

30 น.ส.ธันยรัศมิ์ โยธามาตย 76-2-01-4102-006 เจาพนักงานทะเบียน ทั่วไป ชํานาญงาน 22,040

31 นายชัย ตระกูลฟองทอง 76-2-01-4102-007 เจาพนักงานทะเบียน ทั่วไป ชํานาญงาน 28,430

32 76-2-01-4102-008 เจาพนักงานทะเบียน ทั่วไป ปง./ชง. 297,900 วางเดิม

33 76-2-01-4102-009 เจาพนักงานทะเบียน ทั่วไป ปง./ชง. 297,900 วางเดิม

ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

34 นายสมเดช คําโสม 76-2-01-2101-005 หน.ฝายปองกันฯ อํานวยการทองถิ่น ตน 40,900

(นักบริหารงานทั่วไป)

งานธุรการ

35 นายประยุทธ 76-2-01-4101-010 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 16,960

- วาง-

งานสอบสวนการทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน

- วาง-

- วาง-

รอยมาลี
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ลํา

ดับ

ที่

ระดับชื่อ - สกุล เลขที่ตําแหนง หมายเหตุตําแหนง ประเภท เงินเดือน

36 ส.อ.สมชาย เดชะคําภู 76-2-01-4805-001 เจาพนักงานปองกันฯ ทั่วไป ชํานาญงาน 34,430

37 นายภิเษกศักด์ิ คําศรี 76-2-01-4805-002 เจาพนักงานปองกันฯ ทั่วไป ชํานาญงาน 22,920

38 76-2-01-4805-003 เจาพนักงานปองกันฯ ทั่วไป ปง./ชง. 297,900 วางเดิม

39 76-2-01-4805-004 เจาพนักงานปองกันฯ ทั่วไป ปง./ชง. 297,900 วางเดิม

40 นายภากร บานใหม 76-2-01-4805-005 เจาพนักงานปองกันฯ ทั่วไป ชํานาญงาน 38,380

41 76-2-01-4805-006 เจาพนักงานปองกันฯ ทั่วไป ปง./ชง. 297,900 วางเดิม

42 นายธนานันต ชินรัตน 76-2-01-4805-007 เจาพนักงานปองกันฯ ทั่วไป ชํานาญงาน 30,290

43 จ.อ.เผาพงษ จิราพงษ 76-2-01-4805-008 เจาพนักงานปองกันฯ ทั่วไป ชํานาญงาน 26,580

ฝายรักษาความสงบ

44 น.ส.วิรุณภัสร ฐิติภัสรศุภเดช 76-2-01-2101-006 หน.ฝายรักษาความสงบ อํานวยการทองถิ่น ตน 36,310

   (นักบริหารงานทั่วไป)

งานคดีและธุรการ

45 นายสุนทร สุทธิธรรม 76-2-01-3105-001 นิติกร วิชาการ ชํานาญการ 44,280

46 จ.อ.นนทธวัช ทาศิริ 76-2-01-3105-002 นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ 28,690

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 -วาง -

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสถานีดับเพลิงเฉลิมพระเกียรติ

 -วาง -

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสถานีดับเพลิงบูรพา

 -วาง -



6

ลํา

ดับ

ที่

ระดับชื่อ - สกุล เลขที่ตําแหนง หมายเหตุตําแหนง ประเภท เงินเดือน

งานการเงินและบัญชี

งานตรวจและบังคับการ

47 พ.จ.อ.อดิศร ประจํา 76-2-01-3809-001 นักจัดการงานเทศกิจ วิชาการ ชํานาญการ 37,960

48 76-2-01-3809-002 นักจัดการงานเทศกิจ วิชาการ ปก./ชก. 355,320 วางเดิม

49 จ.อ.รัฐธรรมนูญ ชาติแดง 76-2-01-4804-001 เจาพนักงานเทศกิจ ทั่วไป ชํานาญงาน 25,660

งานกิจการพิเศษ

50 76-2-01-3809-003 นักจัดการงานเทศกิจ วิชาการ ปก./ชก. 355,320 วางเดิม

51 จ.อ.พีรพล สมภักดี 76-2-01-4804-002 เจาพนักงานเทศกิจ ทั่วไป ชํานาญงาน 25,660

ฝายสงเสริมการทองเที่ยว

52 น.ส.ณัฐสิมา ทุมโมง 76-2-01-2101-007 หน.ฝายสงเสริมการทองเที่ยว อํานวยการทองถิ่น ตน 40,260

(นักบริหารงานทั่วไป)

53 น.ส.ณฐอร ทีปวัฒน 76-2-01-3302-001 นักพัฒนาการทองเที่ยว วิชาการ ชํานาญการ 24,970

54 น.ส.วรีภรณ คําภามูล 76-2-01-3302-002 นักพัฒนาการทองเที่ยว วิชาการ ชํานาญการ 24,490

งานสนับสนุนกิจการทองเที่ยว

 -วาง-

 -วาง-

งานพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
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ลํา

ดับ

ที่

ระดับชื่อ - สกุล เลขที่ตําแหนง หมายเหตุตําแหนง ประเภท เงินเดือน

สํานักการคลัง

55 76-2-04-2102-001 ผูอํานวยการสํานักการคลัง อํานวยการทองถิ่น สูง 618,600 วางเดิม

(นักบริหารงานการคลัง)

ฝายบริหารงานทั่วไป

56 นางวารุณี สงวนรัษฏ 76-2-04-2101-008 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป อํานวยการทองถิ่น ตน 40,260

(นักบริหารงานทั่วไป)

งานธุรการ

57 นางพิมล นุยเลี้ยง 76-2-04-4101-011 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน 32,270

58 น.ส.รัชฎาพร ตะนะดี 76-2-04-4101-012 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน 16,570

59 นางวัลลภา วิจารณปญญา 76-2-04-4101-013 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน 21,190

งานระบบสารสนเทศ

60 นางกาญจนา พันธวิไล 76-2-04-3106-001 นักวิชาการคอมพิวเตอร วิชาการ ชํานาญการ 24,970

สวนบริหารงานการคลัง

61 นางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข 76-2-04-2102-002 ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง อํานวยการทองถิ่น กลาง 49,830

(นักบริหารงานการคลัง)

- วาง-
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ลํา

ดับ

ที่

ระดับชื่อ - สกุล เลขที่ตําแหนง หมายเหตุตําแหนง ประเภท เงินเดือน

ฝายพัสดุและทรัพยสิน

62 76-2-04-2102-003 หน.ฝายพัสดุและทรัพยสิน อํานวยการทองถิ่น ตน 393,600 วางเดิม

(นักบริหารงานการคลัง)

งานพัสดุ

63 นางเสาวลักษณ กันธิยา 76-2-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ วิชาการ ชํานาญการ 28,030

64 น.ส.จันทรลักษณ นามบุญ 76-2-04-4203-001 เจาพนักงานพัสดุ ทั่วไป ชํานาญงาน 19,200

งานทรัพยสิน

65 นายสัญญา โลมรัตน 76-2-04-4203-002 เจาพนักงานพัสดุ ทั่วไป ชํานาญงาน 18,810

ฝายการเงินและบัญชี

66 น.ส.ลําพรรณ คุณประชา 76-2-04-2102-004 หน.ฝายการเงินและบัญชี อํานวยการทองถิ่น ตน 30,220

(นักบริหารงานการคลัง)

งานการเงินและบัญชี

67 น.ส.ปราณี นามจําปา 76-2-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ชํานาญการ 22,620

68 น.ส.มลิวรรณ ภักดี 76-2-04-3201-002 นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ 20,440

69 น.ส.ภัทธรินทร ศุภษร 76-2-04-3201-003 นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ 22,980

70 นางธนัชภรณ บุญจรัส 76-2-04-3201-004 นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ชํานาญการ 25,470

- วาง-
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ลํา

ดับ

ที่

ระดับชื่อ - สกุล เลขที่ตําแหนง หมายเหตุตําแหนง ประเภท เงินเดือน

71 นางวาสนา ภูโคกหิน 76-2-04-4201-001 เจาพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ชํานาญงาน 20,780

72 76-2-04-4201-002 เจาพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปง./ชง. 297,900 วางเดิม

73 76-2-04-4201-003 เจาพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปง./ชง. 297,900 วางเดิม

ฝายสถิติการคลัง

74 นางนิตยา ขวัญนู 76-2-04-2102-005 หน.ฝายสถิติการคลัง อํานวยการทองถิ่น ตน 30,790

(นักบริหารงานการคลัง)

งานสถิติการคลัง

75 76-2-04-4201-004 เจาพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปง./ชง. 297,900 นางสมรัก(เกษียณ 30 กย.60)

76 76-2-04-4201-005 เจาพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปง./ชง. 297,900 วางเดิม

งานทะเบียนพาณิชย

77 นางสุรัสวดี บุญลา 76-2-04-3201-005 นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ 18,520

สวนพัฒนารายได

78 76-2-04-2102-006 ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได อํานวยการทองถิ่น กลาง 598,200 นางสุภาวดี (เกษียณ 30 กย.60)

(นักบริหารงานการคลัง)

79 นางภิญญดา ธนาศราวุฒิ 76-2-04-2102-007 หน.ฝายแผนที่ภาษีฯ อํานวยการทองถิ่น ตน 40,260

(นักบริหารงานการคลัง)

- วาง-

- วาง-

- วาง-

ฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

- วาง-

- วาง-
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ลํา

ดับ

ที่

ระดับชื่อ - สกุล เลขที่ตําแหนง หมายเหตุตําแหนง ประเภท เงินเดือน

งานแผนที่ภาษี

80 นางรุจิรา โลมรัตน 76-2-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได วิชาการ ชํานาญการ 24,010

81 นายพลชัย คิดชอบ 76-2-04-4701-001 นายชางโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 19,720

งานทะเบียนทรัพยสิน

82 น.ส.จิรวรรณ กาญจนจิรวงศ 76-2-04-4204-001 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ทั่วไป ชํานาญงาน 18,440

83 นางอุษณี ชื่นมะเริง 76-2-04-4204-002 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ทั่วไป ชํานาญงาน 18,810

84 นางกัญญลักษณ ศิริโรจนฐิชา 76-2-04-4202-001 เจาพนักงานการคลัง ทั่วไป ชํานาญงาน 22,920

ฝายพัฒนารายได

85 นายเชิดศักด์ิ ดอกพิกุล 76-2-04-2102-008 หน.ฝายพัฒนารายได อํานวยการทองถิ่น ตน 31,340

(นักบริหารงานการคลัง)

งานพัฒนารายได

86 น.ส.พรทิพย ไชยยศนาม 76-2-04-4204-003 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ทั่วไป ชํานาญงาน 19,580

87 น.ส.รัชนีย ศรีพลาย 76-2-04-4204-004 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ทั่วไป ชํานาญงาน 20,780

งานเรงรัดรายได

งานบริการขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
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ลํา

ดับ

ที่

ระดับชื่อ - สกุล เลขที่ตําแหนง หมายเหตุตําแหนง ประเภท เงินเดือน

88 น.ส.พยอม โอภาส 76-2-04-2102-009 หน.ฝายผลประโยชนฯ อํานวยการทองถิ่น ตน 36,310

(นักบริหารงานการคลัง)

งานจัดเก็บรายได

89 น.ส.อรุวรรณ โอชา 76-2-04-3203-002 นักวิชาการจัดเก็บรายได วิชาการ ชํานาญการ 24,010

90 น.ส.อุทัยวรรณ เผาสิงห 76-2-04-4204-005 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ทั่วไป ชํานาญงาน 20,780

91 นางศรัญญา นันสอาง 76-2-04-4204-006 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ทั่วไป ชํานาญงาน 16,920

งานจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน

งานพัฒนากิจการพาณิชย

92 น.ส.พิมพลดา ปรัชญาอภิบาล 76-2-04-4204-007 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ทั่วไป ชํานาญงาน 25,660

สํานักการชาง

93 นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ 76-2-05-2103-001 ผูอํานวยการสํานักการชาง อํานวยการทองถิ่น สูง 57,150

(นักบริหารงานชาง)

ฝายบริหารงานทั่วไป

94 นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล 76-2-05-2101-009 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป อํานวยการทองถิ่น ตน 40,900

(นักบริหารงานทั่วไป)

ฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย
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ลํา

ดับ

ที่

ระดับชื่อ - สกุล เลขที่ตําแหนง หมายเหตุตําแหนง ประเภท เงินเดือน

งานธุรการ

95 น.ส.นริสา กลิ่นทุม 76-2-05-4101-014 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน 27,490

96 76-2-05-4101-015 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ปง./ชง. 297,900 ณฐมณฑ (ยาย 16 ต.ค.60)

97 นางมารศรี งวงชาง 76-2-05-4101-016 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน 30,770

งานรับเรื่องราวรองทุกข

ฝายแผนงานและงบประมาณ

98 น.ส.ภัสรา สวัสดิ์กุล 76-2-05-2101-010 หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ อํานวยการทองถิ่น ตน 38,520

(นักบริหารงานทั่วไป)

งานแผนงานและโครงการ

งานการเงินและบัญชี

99 นายรัชตสุกิจ วรภัคพิธายงนิธิ 76-2-05-2103-002 ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสรางฯ อํานวยการทองถิ่น กลาง 47,380

(นักบริหารงานชาง)

ฝายบริหารงานทั่วไป

100 76-2-05-2101-011 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป อํานวยการทองถิ่น ตน 393,600 สุดารัตน (ลาออก)

(นักบริหารงานทั่วไป)

สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง

- วาง-

- วาง-
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ลํา

ดับ

ที่

ระดับชื่อ - สกุล เลขที่ตําแหนง หมายเหตุตําแหนง ประเภท เงินเดือน

งานจัดซื้อจัดจางโครงการกอสราง

101 น.ส.รัชวรรณ คําทวี 76-2-05-4101-017 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน 23,370

งานระบบสารสนเทศ

102 นางณัชกมล ถิระพัฒน 76-2-05-3106-002 นักวิชาการคอมพิวเตอร วิชาการ ปฏิบัติการ 23,710

ฝายบริหารงานทั่วไป

103 นางรุงณภา จันทรเกษ 76-2-05-2101-012 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป อํานวยการทองถิ่น ตน 40,900

(นักบริหารงานทั่วไป)

งานธุรการ

งานรับคําขออนุญาตกอสราง

ฝายควบคุมการกอสราง

104 นายทักษิณ กอนศิลา 76-2-05-2103-003 หน.ฝายควบคุมการกอสราง อํานวยการทองถิ่น ตน 24,010

(นักบริหารงานชาง)

งานวิศวกรรมโยธา

105 นายปญญา ทองสรรค 76-2-05-3701-001 วิศวกรโยธา วิชาการ ชํานาญการ 28,030

106 นายประสิทธิ์ สิทธิคุณ 76-2-05-3701-002 วิศวกรโยธา วิชาการ ชํานาญการ 26,460

107 นายวัฒนา สมลา 76-2-05-3701-003 วิศวกรโยธา วิชาการ ชํานาญการ 27,480

108 นายสันติศักด์ิ แสวงทรัพย 76-2-05-3701-004 วิศวกรโยธา วิชาการ ชํานาญการ 20,320
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ลํา

ดับ

ที่

ระดับชื่อ - สกุล เลขที่ตําแหนง หมายเหตุตําแหนง ประเภท เงินเดือน

109 นายณรงคฤทธิ์ ทองแสง 76-2-05-3702-001 สถาปนิก วิชาการ ปฏิบัติการ 28,250

งานสถาปตยกรรม

110 นายวิษณุ สุระชัย 76-2-05-3701-005 วิศวกรโยธา วิชาการ ชํานาญการ 25,970

111 นายคัชรินทร ทุมชาลี 76-2-05-4701-002 นายชางโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 17,570

112 นายธวัฒน กูลเกื้อ 76-2-05-4702-001 นายชางเขียนแบบ ทั่วไป ชํานาญงาน 36,640

113 นายศิริพงศ ศรีพร 76-2-05-4701-003 นายชางโยธา ทั่วไป ชํานาญงาน 19,200

114 76-2-05-4703-001 นายชางสํารวจ ทั่วไป ปง./ชง. 297,900 วางเดิม

ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง

115 นางสุพิศศรี ถิระพัฒน 76-2-05-2103-004 หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง อํานวยการทองถิ่น ตน 33,560

(นักบริหารงานชาง)

116 น.ส.เพียรชอ แสนวิชัย 76-2-05-4701-004 นายชางโยธา ทั่วไป ชํานาญงาน 21,620

117 นางศิริพร สืบเหลา 76-2-05-4701-005 นายชางโยธา ทั่วไป อาวุโส 29,110

118 นายพิชิต เดชทะสอน 76-2-05-4701-006 นายชางโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 18,790

119 76-2-05-3703-001 นักผังเมือง วิชาการ ปก./ชก. 355,320 วางเดิม

งานวิเคราะหและวางแผนจราจร

-วาง-

งานขออนุญาตอาคารและควบคุมอาคาร

งานควบคุมผังเมืองและจัดทําผังเมือง

-วาง-
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ลํา

ดับ

ที่

ระดับชื่อ - สกุล เลขที่ตําแหนง หมายเหตุตําแหนง ประเภท เงินเดือน

120 นายวีรพงษ อินทวัด 76-2-05-4706-001 นายชางไฟฟา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 16,650

สวนการโยธา

121 76-2-05-2103-005 ผูอํานวยการสวนการโยธา อํานวยการทองถิ่น กลาง 538,200

(นักบริหารงานชาง) วางเดิม

ฝายบริหารงานทั่วไป

122 นางประไพศรี     ศิริทรัพย 76-2-05-2101-013 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป อํานวยการทองถิ่น ตน 31,880

(นักบริหารงานทั่วไป)

งานธุรการ

งานเรือนเพาะชําและขยายพันธุ

123 นายอุดร ทาเงิน 76-2-05-4404-001 เจาพนักงานสวนสาธารณะ ทั่วไป ชํานาญงาน 26,580

งานควบคุมและบํารุงรักษาสถานที่

124 76-2-05-4404-002 เจาพนักงานสวนสาธารณะ ทั่วไป ปง./ชง. 297,900 วางเดิม

ฝายชางสุขาภิบาล

125 นายวรวิทย หลาทอง 76-2-05-2103-006 หน.ฝายชางสุขาภิบาล อํานวยการทองถิ่น ตน 36,310

(นักบริหารงานชาง)

งานติดตามผลการดําเนินการแกไขปญหาตามคํารอง

-วาง-

งานสัญญาณไฟฟาและเครื่องหมายจราจร

- วาง-
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ลํา

ดับ

ที่

ระดับชื่อ - สกุล เลขที่ตําแหนง หมายเหตุตําแหนง ประเภท เงินเดือน

126 นายทินภัทร บุญลี 76-2-05-4701-007 นายชางโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 16,960

งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งานบํารุงรักษาและซอมแซม

127 นายจรัญ สั่งศรี 76-2-05-4705-001 นายชางเครื่องกล ทั่วไป ชํานาญงาน 19,200

ฝายสาธารณูปโภค

128 นายศรัณย ศรีเมือง 76-2-05-2103-007 หน.ฝายสาธารณูปโภค อํานวยการทองถิ่น ตน 33,560

(นักบริหารงานชาง)

งานบํารุงรักษาทางและสะพาน

129 นายสุรเดช คําภู 76-2-05-4701-008 นายชางโยธา ทั่วไป ชํานาญงาน 29,810

130 76-2-05-4701-009 นายชางโยธา ทั่วไป ปง./ชง. 297,900 วางเดิม

งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ

131 76-2-05-3705-001 วิศวกรไฟฟา ปก./ชก. 355,320 วางเดิม

132 นายทองพูน เอิบสุข 76-2-05-4706-002 นายชางไฟฟา ทั่วไป ชํานาญงาน 38,380

133 น.ส.จรรยารักษ พิมพพรรค 76-2-05-4706-003 นายชางไฟฟา ทั่วไป ชํานาญงาน 18,060

134 จ.อ.อุบล จิราพงษ 76-2-05-4706-004 นายชางไฟฟา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 19,720

งานควบคุมและตรวจสอบการบําบัดนํ้าเสีย

- วาง-

- วาง-
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ลํา

ดับ

ที่

ระดับชื่อ - สกุล เลขที่ตําแหนง หมายเหตุตําแหนง ประเภท เงินเดือน

งานชางศิลป

135 นายสถาพร แสนทวีสุข 76-2-05-4708-001 นายชางศิลป ทั่วไป ชํานาญงาน 37,790

งานศูนยเครื่องจักรกล 1

136 นายสมชาย จันทรเกษ 76-2-05-4705-002 นายชางเครื่องกล ทั่วไป อาวุโส 51,770

137 นายวิษณุรักษ ใจเพียร 76-2-05-4705-003 นายชางเครื่องกล ทั่วไป อาวุโส 30,220

งานศูนยเครื่องจักรกล 2

138 นายอดิศักดิ์ นามพิทักษ 76-2-05-4705-004 นายชางเครื่องกล ทั่วไป อาวุโส 31,340

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

139 นางศิริวรรณ วิชัยโย 76-2-06-2104-001 ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อํานวยการทองถิ่น กลาง 49,010

(นักบริหารงานสาธาณสุขและสิ่งแวดลอม)

งานแผนงานสาธารณสุข

140 76-2-06-3601-001 นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ ปก./ชก. 355,320 วางเดิม

ฝายบริหารงานทั่วไป

141 นางวิไลลักษณ อัครอํานวย 76-2-06-2101-014 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป อํานวยการทองถิ่น ตน 31,880

(นักบริหารงานทั่วไป)

งานธุรการ

142 นางพิชยพรรญ สุวรรณพรม 76-2-06-4101-018 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน 36,640

- วาง-
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ลํา

ดับ

ที่

ระดับชื่อ - สกุล เลขที่ตําแหนง หมายเหตุตําแหนง ประเภท เงินเดือน

143 นางอุมาภร หมื่นทาว 76-2-06-4101-019 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน 17,310

144 นางเตือนจิตร วิริยวุฒิไกร 76-2-06-4101-020 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน 18,440

งานการเงินและบัญชี

145 นางศรินทรทิพย อุดรวงศ 76-2-06-4201-006 เจาพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ชํานาญงาน 20,780

ฝายบริหารงานสาธารณสุข

146 76-2-06-2104-002 หน.ฝายบริหารงานสาธารณสุข อํานวยการทองถิ่น ตน 393,600 วางเดิม

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

งานจัดเก็บขยะมูลฝอย

147 นางพัชรีภรณ นันตระกูล 76-2-06-3606-001 นักวิชาการสุขาภิบาล วิชาการ ปฏิบัติการ 21,140

งานรักษาความสะอาด

งานแปรรูปสิ่งของเหลือใช

148 นายอรุณชัย ปราบโสม 76-2-06-3606-002 นักวิชาการสุขาภิบาล วิชาการ ปฏิบัติการ 22,230

149 นายวีระศักดิ์ สินปรุ 76-2-06-3606-003 นักวิชาการสุขาภิบาล วิชาการ ชํานาญการ 41,550

150 นายธนบรรณ บุญเลิศ 76-2-06-3606-004 นักวิชาการสุขาภิบาล วิชาการ ปฏิบัติการ 21,500

งานคุมครองผูบริโภค

151 นางอรัญญา รอยมาลี 76-2-06-3601-002 นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ ปฏิบัติการ 25,270

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม

- วาง-
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ลํา

ดับ

ที่

ระดับชื่อ - สกุล เลขที่ตําแหนง หมายเหตุตําแหนง ประเภท เงินเดือน

ฝายบริการสาธารณสุข

152 นายโกวิท เริงนิรันดร 76-2-06-2104-003 หน.ฝายบริการสาธารณสุข อํานวยการทองถิ่น ตน 44,990

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

งานสงเสริมสุขภาพ

153 นางผุสดี ทวีบุตร 76-2-06-3602-001 พยาบาลวิชาชีพ วิชาการ ชํานาญการ 39,080

154 นางทิพวรรณ หลักรัตน 76-2-06-3601-003 นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ ปฏิบัติการ 27,350

งานปองกันควบคุมโรค

155 นางรัชนี อุทธสิงห 76-2-06-3602-002 พยาบาลวิชาชีพ วิชาการ ชํานาญการ 31,340

งานสัตวแพทย

156 76-2-06-3614-001 นายสัตวแพทย วิชาการ ปก./ชก. 355,320 วางเดิม

157 น.ส.วราภรณ บุญสาร 76-2-06-3614-002 นายสัตวแพทย วิชาการ ชํานาญการ 28,560

งานทันตสาธารณสุข

158 76-2-06-3613-001 ทันตแพทย วิชาการ ปก./ชก. 355,320 วางเดิม

159 นายคุณวุฒิ รินรุด 76-2-06-4609-001 เจาพนักงานทันตสาธารณสุข ทั่วไป ชํานาญงาน 20,780

งานเภสัชกรรม

งานศูนยบริการสาธารณสุข

 -วาง-

 -วาง-
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ลํา

ดับ

ที่

ระดับชื่อ - สกุล เลขที่ตําแหนง หมายเหตุตําแหนง ประเภท เงินเดือน

ศูนยบริการสาธารณสุข 1 (เทศบาล)

160 นางนงคนุช อุตสาห 76-2-06-3602-003 พยาบาลวิชาชีพ วิชาการ ชํานาญการ 34,680

161 นางอภันตรี วงษสายตา 76-2-06-3602-004 พยาบาลวิชาชีพ วิชาการ ชํานาญการ 30,220

162 นายไสว ดอกพุฒ 76-2-06-3602-005 พยาบาลวิชาชีพ วิชาการ ชํานาญการ 29,110

163 น.ส.กุลชญา ศาลานอย 76-2-06-3601-004 นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ ปฏิบัติการ 30,020

ศูนยบริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)

164 นางณภัทร สายธนู 76-2-06-3602-006 พยาบาลวิชาชีพ วิชาการ ชํานาญการ 32,450

ศูนยบริการสาธารณสุข 3 (พโลชัย)

165 น.ส.จุรีรัตน บุญภา 76-2-06-3602-007 พยาบาลวิชาชีพ วิชาการ ชํานาญการ 34,110

ศูนยบริการสาธารณสุข 4 (บานดู)

166 นางพัชรกนกชล เมืองเหนือ 76-2-06-3602-008 พยาบาลวิชาชีพ วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 36,450

ศูนยบริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจาปู)

167 นางชญานิศา คําภาบุตร 76-2-06-3602-009 พยาบาลวิชาชีพ วิชาการ ชํานาญการ 40,260

ศูนยบริการสาธารณสุข 6 (ราชภัฏ)

168 นางเสมอแข มาลัย 76-2-06-3602-010 พยาบาลวิชาชีพ วิชาการ ชํานาญการ 31,340
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ลํา

ดับ

ที่

ระดับชื่อ - สกุล เลขที่ตําแหนง หมายเหตุตําแหนง ประเภท เงินเดือน

ศูนยบริการสาธารณสุข 7 (อยูวงศธรรม)

169 นางสุพัตรา โคตรสุโพธิ์ 76-2-06-3602-011 พยาบาลวิชาชีพ วิชาการ ชํานาญการ 34,680

170 น.ส.เบ็ญจวรรณ พรมบุตร 76-2-06-3602-012 พยาบาลวิชาชีพ วิชาการ ชํานาญการ 27,480

กองวิชาการและแผนงาน

171 นางสมลักษณ บุญณพัฒน 76-2-07-2101-015 ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน อํานวยการทองถิ่น กลาง 44,930

(นักบริหารงานทั่วไป)

งานธุรการ

172 นางพรหมจักรี เวชมนัส 76-2-07-4101-021 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน 20,360

173 นายเอกชัย แกนสา 76-2-07-4101-022 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 15,440

ฝายแผนงานและงบประมาณ

174 นายพิศาล ดีพรอม 76-2-07-2101-016 หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ อํานวยการทองถิ่น ตน 36,310

(นักบริหารงานทั่วไป)

งานวิเคราะหนโยบายและแผน

175 วาที่รอยตรีมงคล อินจําปา 76-2-07-3103-001 นักวิเคราะหนโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ 22,980

176 น.ส.อรอนงค ยิ่งปญญาธิคุณ 76-2-07-3103-002 นักวิเคราะหนโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการ 23,080

177 นางหทัยชนก อุดมพืช 76-2-07-3103-003 นักวิเคราะหนโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ 19,480
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ลํา

ดับ

ที่

ระดับชื่อ - สกุล เลขที่ตําแหนง หมายเหตุตําแหนง ประเภท เงินเดือน

งานวิจัยและประเมินผล

178 นางณภัสนันท วงศลา 76-2-07-3103-004 นักวิเคราะหนโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการ 27,480

งานจัดทํางบประมาณ

179 น.ส.ณัฐปภัสร ฏปวรนันท 76-2-07-3202-001 นักวิชาการคลัง วิชาการ ชํานาญการ 25,470

180 76-2-07-3202-002 นักวิชาการคลัง วิชาการ ปก./ชก. 355,320 วางเดิม

ฝายนิติการ

181 76-2-07-2101-017 หน.ฝายนิติการ อํานวยการทองถิ่น ตน 393,600

(นักบริหารงานทั่วไป) วางเดิม

งานดานนิติการ

182 นายสุรศักดิ์ สุระวงศ 76-2-07-3105-003 นิติกร วิชาการ ชํานาญการ 30,790

183 นายบัญชา โสภาวงค 76-2-07-3105-004 นิติกร วิชาการ ชํานาญการ 34,110

งานวินัยพนักงานและลูกจาง

184 นายธนิต แหงธรรม 76-2-07-3105-005 นิติกร วิชาการ ชํานาญการ 25,470

185 นางเอมอร พันธคํา 76-2-07-3105-006 นิติกร วิชาการ ชํานาญการ 24,970

ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ

186 76-2-07-2101-018 หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ อํานวยการทองถิ่น ตน 393,600 วางเดิม

(นักบริหารงานทั่วไป)

 -วาง-

 -วาง-

 -วาง-
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ลํา

ดับ

ที่

ระดับชื่อ - สกุล เลขที่ตําแหนง หมายเหตุตําแหนง ประเภท เงินเดือน

งานบริการระบบคอมพิวเตอร

187 นายพงศธร โชติมานนท 76-2-07-3106-003 นักวิชาการคอมพิวเตอร วิชาการ ปฏิบัติการ 24,090

188 76-2-07-4101-023 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ปง./ชง. 297,900 วางเดิม

งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

189 นายเจนณรงค นามมณี 76-2-07-3106-004 นักวิชาการคอมพิวเตอร วิชาการ ชํานาญการ 28,560

ฝายประชาสัมพันธ

190 นางภัททิยาภรณ ใครบุตร 76-2-07-2101-019 หน.ฝายประชาสัมพันธ อํานวยการทองถิ่น ตน 36,860

(นักบริหารงานทั่วไป)

191 น.ส.ขนิษฐวดี ภูธรโยธิน 76-2-07-3301-001 นักประชาสัมพันธ วิชาการ ชํานาญการ 23,550

192 นายเอกลักษณ ซื่อสัตย 76-2-07-4301-001 เจาพนักงานประชาสัมพันธ ทั่วไป ชํานาญงาน 25,190

193 น.ส.พลอยฐิชาภรณ จันภิรักษ 76-2-07-3301-002 นักประชาสัมพันธ วิชาการ ชํานาญการ 23,080

194 น.ส.สุธีลาพร ริพล 76-2-07-3301-003 นักประชาสัมพันธ วิชาการ ปฏิบัติการ 24,480

สํานักการศึกษา

195 นายมนตตรี ธนะคุณ 76-2-08-2107-001 ผูอํานวยการสํานักการศึกษา อํานวยการทองถิ่น สูง 68,150

(นักบริหารงานการศึกษา)

งานเผยแพรขอมูลขาวสาร

 -วาง-

งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น
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ลํา

ดับ

ที่

ระดับชื่อ - สกุล เลขที่ตําแหนง หมายเหตุตําแหนง ประเภท เงินเดือน

ฝายแผนงานและโครงการ

196 นายพรนิรันดร จัยสิน 76-2-08-2107-002 หน.ฝายแผนงานและโครงการ อํานวยการทองถิ่น ตน 26,980

(นักบริหารงานการศึกษา)

งานธุรการ

197 น.ส.พิสมัย ทวาเงิน 76-2-08-4101-024 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน 19,970

งานแผนงานและโครงการ

198 76-2-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา วิชาการ ปก./ชก. 355,320 วางเดิม

งานงบประมาณ

199 นางธมกร สองจันทึก 76-2-08-3201-006 นักวิชาการการเงินและบัญชี วิชาการ ชํานาญการ 28,030

200 น.ส.วาริณี บัวขาว 76-2-08-3201-007 นักวิชาการการเงินและบัญชี วิชาการ ชํานาญการ 24,970

งานระบบสารสนเทศ

สวนบริหารการศึกษา

201 76-2-08-2107-003 ผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา อํานวยการทองถิ่น กลาง 538,200

(นักบริหารงานการศึกษา) วางเดิม

ฝายการเจาหนาที่

งานการเจาหนาที่

202 76-2-08-3803-002 นักวิชาการศึกษา วิชาการ ปก./ชก. 355,320 วางเดิม- วาง-

- วาง-

- วาง-
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ลํา

ดับ

ที่

ระดับชื่อ - สกุล เลขที่ตําแหนง หมายเหตุตําแหนง ประเภท เงินเดือน

ฝายกิจการโรงเรียน

งานโรงเรียน

203 76-2-08-3803-003 นักวิชาการศึกษา วิชาการ ปก./ชก. 355,320 วางเดิม

งานการศึกษาปฐมวัย

204 76-2-08-3803-004 นักวิชาการศึกษา วิชาการ ปก./ชก. 355,320 วางเดิม

ฝายวิชาการ

205 นายเสรี ทองเลิศ 76-2-08-2107-004 ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อํานวยการทองถิ่น กลาง 51,520

(นักบริหารงานการศึกษา)

206 นางวิจิตรา ถังยิ้ม 76-2-08-3806-001 นักสันทนาการ วิชาการ ชํานาญการ 27,480

งานฝกและสงเสริมอาชีพ

งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ

- วาง-

- วาง-

งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร

สวนสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

งานหองสมุด  พิพิธภัณฑ และเครือขายทางการศึกษา
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ลํา

ดับ

ที่

ระดับชื่อ - สกุล เลขที่ตําแหนง หมายเหตุตําแหนง ประเภท เงินเดือน

207 น.ส.ระวีวรรณ จันทรสอง 76-2-08-2107-005 หน.ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม อํานวยการทองถิ่น ตน 42,890

(นักบริหารงานการศึกษา)

งานกิจการศาสนา

ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

งานกีฬาและนันทนาการ

หนวยศึกษานิเทศก

208 76-2-08-3811-001 ศึกษานิเทศก วิชาการ ปก./ชก. 355,320 วางเดิม

งานนิเทศกการศึกษา

209 นางศศิกาญจน โพธิ์ลังกา 76-2-08-3811-002 ศึกษานิเทศก/ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 40,860

กองสวัสดิการสังคม

210 นางสุจิตรา นามพิทักษ 76-2-11-2105-001 ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม อํานวยการทองถิ่น กลาง 46,560

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)

งานธุรการ

211 76-2-11-4101-025 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ปง./ชง. 297,900 วางเดิม- วาง-

ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

งานสงเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

- วาง-
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ลํา

ดับ

ที่

ระดับชื่อ - สกุล เลขที่ตําแหนง หมายเหตุตําแหนง ประเภท เงินเดือน

งานการเงินและบัญชี

212 น.ส.นรินทร คมเมน 76-2-11-4201-007 เจาพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏับัติงาน 13,760

งานระบบสารสนเทศ

ฝายพัฒนาชุมชน
213 76-2-11-2105-002 หน.ฝายพัฒนาชุมชน อํานวยการทองถิ่น ตน 393,600 วางเดิม

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
งานพัฒนาชุมชน

214 นางสุชญา ฤทธิ์เปยม 76-2-11-3801-001 นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ชํานาญการ 28,560

215 นางกรุณา ทองคํา 76-2-11-3801-002 นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ปฏิบัติการ 21,500
ฝายสังคมสงเคราะห
งานสังคมสงเคราะห

216 นางพัชรินทร ธรรมสัตย 76-2-11-3801-003 นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ชํานาญการ 24,970
งานสงเสริมสวัสดิการสังคม

หนวยตรวจสอบภายใน หนวยตรวจสอบภายใน
217 นางอรอินทร ไชยแสง 76-2-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ชํานาญการ 31,880

218 นางสุนทรี ทินกรวงศ 76-2-12-3205-002 นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ชํานาญการ 25,970
219 นายสุรศักดิ์ โตอิ่ม 76-2-12-4101-026 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 15,720

- วาง-

งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

งานจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห


