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กองทุนเงินทดแทน 

ด้วยกระทรวงแรงงานได้เสนอขอแก้ไขพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 ให้มีผลบังคับใช้กับราชการส่วนกลาง 
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และองค์กรที่มิได้แสวงหาก าไร โดยได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 
ตุลาคม 2561    มีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ท าให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และ
องค์กรที่มิได้แสวงหาก าไร    มีหน้าที่ต้องด าเนินการย่ืนแบบขึ้นทะเบียนนายจ้างและจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจ าปี  

กองทุนเงินทดแทน คือ กองทุนที่จ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแก่ความตาย 
หรือสูญหาย เนื่องจากการท างานให้แก่นายจ้าง โดยไม่ค านึงถึงวันเวลา และสถานที่ แต่จะดูสาเหตุที่ท าให้ประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วย 
กองทุนเงินทดแทนต่างกับกองทุนประกันสังคมอย่างไร 

กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมมีความแตกต่างกัน ใน 3 ประเด็นใหญ่คือ 
1. การดูแล คือ กองทุนเงินทดแทนจะดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยเนื่องจากการท างานให้นายจ้าง ส่วนกองทุนประกันสังคมจะ

ดูแลผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยที่ไม่เกี่ยวกับการท างาน 
2. การจัดเก็บเงินสมทบ   คือ   กองทุนประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบจาก   3   ฝ่ายคือ   รัฐบาล   นายจ้าง   และลูกจ้าง            

ส่วนกองทุนเงินทดแทนจะจัดเก็บเงินสมทบจากนายจ้างเพียงฝ่ายเดียว โดยประเมินจากค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างทั้งปีรวมกัน
คูณกับอัตราเงินสมทบของประเภทกิจการระหว่างอัตรา 0.2 – 1.0%   

สูตรค านวณ  ค่าจ้างที่ได้ประมาณการไว้ล่วงหน้าทั้งปี x อัตราเงินสมทบ (ร้อยละ 0.2) 
ตัวอย่าง  บริษัท บีเอสจีทูเอ จ ากัด จ าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด           
  รวมค่าจ้างทั้งปี  =  120,000 บาท     อัตราเงินสมทบ  =  0.2% 
  การค านวณ  =  120,000 x 0.2  

ดังนั้น ต้องจ่ายเงินสมทบ  =  240 บาท/ปี  
3. การเข้ารับการรักษา คือ กองทุนประกันสังคมเมื่อเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลที่ได้เลือกไว้ใช้สิทธิ์ 

โดยไม่มีการก าหนดค่ารักษาพยาบาลไว้  ส่วนกองทุนเงินทดแทนสามารถรักษาจากสถานพยาบาลใดก็ได้ แต่ต้องส ารองจ่ายไปก่อน
หากไม่ได้เป็นโรงพยาบาลที่กองทุนเงินทดแทนท าความตกลงไว้ และมีการก าหนดเพดานค่ารักษาพยาบาลไว้  (ข้อมูลจาก 
https://www.dharmniti.co.th/compensation-fund-2/) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเงินทดแทน  (ต่อ) 
 
สิทธิประโยชน์ในกองทุนเงินทดแทนมีอะไรบ้าง 
1. ค่ารักษาพยาบาล 
 มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาท ต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 1 ครั้ง หากมีการ
บาดเจ็บเรื้อรังตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ.2558 จ่ายเพิ่มให้อีก  100,000  บาท 
หากไม่เพียงพอให้จ่ายเพิ่มอีกรวมแล้วไม่เกิน  300,000  บาท  หากไม่เพียงพอ  ให้จ่ายเพิ่มอีกรวมแล้วไม่เกิน  500,000  บาท         
โดยความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์ และหากไม่เพียงพอสามารถจ่ายเพิ่มอีก 1,000,000 บาท ทั้งนี้สามารถจ่ายค่า
รักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็นเพ่ิมขึ้นจนสิ้นสุดการรักษา แต่ไม่เกิน  2,000,000  บาท 
2. เงินทดแทนรายเดือน 
 - เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีลูกจ้างไม่สามารถท างานได้โดยมีใบรับรองแพทย์ ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป มีสิทธิได้รับ            
ค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 1 ปี  

- กรณีลูกจ้างทุพพลภาพ มีสิทธิได้รับค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 15 ปี 
- กรณีสูญเสียอวัยวะ สิทธิได้รับค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี 

 - กรณีลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ทายาทมีสิทธิได้รับค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน มีก าหนด 10 ปี  
- ก าหนดให้บุตรที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนต่อไปจนกว่าจะจบการศึกษา ในระดับปริญญาตรี และบุตร

ที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจนกว่าจะจบการศึกษา         
ในระดับปริญญาตรี 
3. ค่าท าศพ  

จะได้รับค่าท าศพเป็นจ านวน 100 เท่าของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ ารายวัน ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
โดยจ่ายให้กับผู้จัดการศพ 
4. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการท างาน   

 - ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานด้านอาชีพ ตามหลักสูตรที่ส านักงานประกันสังคมเป็นผู้ด าเนินการไม่เกิน 

24,000 บาท 

 - ค่าใช้จ่ายในกระบวนการเวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพในการท างานด้านการแพทย์ ค่าใช้จ่ายทางกายภาพบ าบัดไม่เกิน      

วันละ 200 บาท และกิจกรรมบ าบัดไม่เกินวันละ 100 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน 24,000 บาท 

 - ค่าใช้จ่ายในกระบวนการบ าบัดรักษาและการผ่าตัดเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการท างาน ไม่เกิน 40,000 บาท 

หากมีความจ าเป็นให้จ่ายเพิ่มได้อีกไม่เกิน 110,000 บาท  

 - ค่าวัสดุและอุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูหน่วยละไม่เกินอัตราตามที่กระทรวงการคลังก าหนด แต่รวมแล้วไม่เกิน 

160,000 บาท 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเงินทดแทน  (ต่อ) 
 

การเข้ารับการรักษาพยาบาล 

 นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลทันทีในสถานพยาบาลใดก็ได้ทั้งรัฐและเอกชน โดยแบ่งเป็น 2 กรณี  

 1. โดยส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน 

 2. กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในความตกลง ให้นายจ้างส่งแบบ กท.44 นายจ้า ลูกจ้างไม่ต้องส ารองจ่าย          

ค่ารักษาพยาบาล สถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทนจะเรียกเก็บจากกองทุนเงินทดแทนภายในวงเงินที่       

กฎหมายก าหนด 

การแจ้งการประสบอันตราย 

 นายจ้างหรือผู้รับมอบอ านาจ แจ้งตามแบบ กท.16 โดยยื่นเรื่อง ณ ส านักงานประกันสังคมที่ลูกจ้างท างานอยู่           

หรือที่นายจ้างมีภูมิล าเนา ซึ่งสามารถส่งเอกสารได้โดยตรงที่ส านักงานประกันสังคมหรือส่งทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่

ทราบการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของลูกจ้าง 

 การแจ้งการประสบอันตราย นายจ้างและลูกจ้างต้องแสดงเอกสารใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ ประวัติ                   

การรักษาพยาบาล และหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณา เช่น หลักฐานการลงเวลาท างาน รวมทั้งให้ข้อเท็จจริง        

จะท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่วินิจฉัยได้รวดเร็ว 

 ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิต้องยื่นค าร้องขอรับเงินทดแทนภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย    

หากการเจ็บป่วยหรือเกิดโรคจากการท างานหลังสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ให้ยื่นค าร้องภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วย 

ช่องทางการรับเงิน 

 1. ส านักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบ โดยรับเงินด้วยตนเอง หรือมอบอ านาจรับเงินแทน ใช้หลักฐาน คือ บัตรประจ าตัว

ประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย หากไม่ได้มารับด้วยตนเองจะต้องมีใบมอบอ านาจพร้อมทั้งบัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจมาแสดง 

 2. รับทางธนาณัติ 

 3. รับผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคาร 2 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 

(มหาชน) 

 

 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร 

นางสาวอภิรดี  หนองสิมมา  ต าแหน่งนักบริหารงานการศึกษา  ระดับกลาง 

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  

(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับสูง)  สังกัดส านักการศึกษาศาสนา   

และวัฒนธรรม   ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2561 
 

การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ต าแหน่งประเภททั่วไป 

นางสาวกมลวรรณ  วงศ์ดาว  สอบแข่งขันได้ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

บัญชี กสถ. ลงวันที่  30  พฤศจิกายน  2560  บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ

แข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต าแหน่งเจ้าพนักงาน

ธุรการปฏิบัติงาน สังกัดส านักการช่าง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  3  ธันวาคม  2561 
 

การแต่งตั้งพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
      
    
 

  นางสาวประภสัสร  แบสิ่ว วุฒกิารศึกษาปรญิญาตรี 
การศึกษาบณัฑติ (ภาษาไทย) 

ต าแหนง่ผู้ช่วยครู เอกภาษาไทย 
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท 

สังกดัส านกัการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(โรงเรียน อบจ.เชียงราย) 

นางสาวธัญรดา  จินดาธรรม วุฒกิารศึกษาปรญิญาตรี 
ครศุาสตรบณัฑติ (ฟสิิกส์) 

ต าแหนง่ผู้ช่วยครู เอกฟิสิกส ์
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท 

สังกดัส านกัการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(โรงเรียน อบจ.เชียงราย) 

นางสาววิภาดา  ปัญญาสิทธิ์ วุฒกิารศกึษาปริญญาตรี 
ครศุาสตรบณัฑติ (คณติศาสตร์)  

ต าแหนง่ผู้ช่วยครู เอกคณติศาสตร์  
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท  

สังกดัส านกัการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
(โรงเรียน อบจ.เชียงราย) 

นายนัทธพงศ์  ยะมา วุฒิการศกึษาปริญญาตรี 
ครศุาสตรบณัฑติ (คณติศาสตร์)  

ต าแหนง่ผู้ช่วยครู เอกคณติศาสตร์  
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท  

สังกดัส านกัการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(โรงเรียน อบจ.เชียงราย) 

นางสาวชฎาพร  หตัถกอง วุฒกิารศึกษาปรญิญาตรี 
การศึกษาบณัฑติ (คณติศาสตร์)  

ต าแหนง่ผู้ช่วยครู เอกคณติศาสตร์  
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท  

สังกดัส านกัการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
(โรงเรียน อบจ.เชียงราย) 

นายภานพุงศ์  แจขจัด วุฒกิารศกึษาปริญญาตรี  
ครศุาสตรบณัฑติ (สังคมศกึษา)    

ต าแหนง่ผู้ช่วยครู เอกสังคมศกึษา  
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท  

สังกดัส านกัการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
(โรงเรียน อบจ.เชียงราย) 
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การแต่งตั้งพนักงานจ้างองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงราย  (ต่อ) 
      

  

นายเจริญศกัดิ์  กนัสม วุฒกิารศกึษาปรญิญาตรี  
ครศุาสตรบณัฑติ (ดนตรีศกึษา)     

ต าแหนง่ผู้ช่วยครู เอกดนตรศีึกษา  
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท  

สังกดัส านกัการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(โรงเรียน อบจ.เชียงราย) 

นายอนรุักษ์  ชัยธนานันท์ วุฒิการศกึษาปรญิญาตร ี 
ศึกษาศาสตรบณัฑิต (คหกรรมศาสตร์ศกึษา)  

ต าแหนง่ผู้ช่วยครู เอกคหกรรม  
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท  

สังกดัส านกัการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(โรงเรียน อบจ.เชียงราย) 

นางสาวจิตรลดา  จิตกุล วุฒิการศกึษาปรญิญาตรี 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  
ต าแหนง่ผู้ช่วยครู เอกภาษาอังกฤษ  

อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท  
สังกดัส านกัการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(โรงเรียน อบจ.เชียงราย) 

นายชัชวาล  สมัยงาม วุฒิการศกึษาปรญิญาตรี 
การศึกษาบณัฑติ (ภาษาอังกฤษ) 

ต าแหนง่ผู้ช่วยครู เอกภาษาอังกฤษ 
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท 

สังกดัส านกัการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(โรงเรียน อบจ.เชียงราย) 

นายสหพนัธุ์  ไหวพินิจ วุฒกิารศกึษาปริญญาตรี 
 ครศุาสตรบณัฑติ (ภาษาอังกฤษ)  
ต าแหนง่ผู้ช่วยครู เอกภาษาอังกฤษ  

อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท  
สังกดัส านกัการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(โรงเรียน อบจ.เชียงราย) 

นางสาวพิชชากร  นามวงค์ วุฒกิารศึกษาปริญญาตรี 
ครศุาสตรบณัฑติ (นาฏศิลป์) 

ต าแหนง่ผู้ช่วยครู เอกนาฏศิลป ์
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท 

สังกดัส านกัการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(โรงเรียน อบจ.เชียงราย) 

นางสาวเจนจิรา  เสาวะระ วุฒกิารศึกษาปรญิญาตรี  
ครศุาสตรบณัฑติ (ภาษาจีน)  

ต าแหนง่ผู้ช่วยครู เอกภาษาจีน  
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท  

สังกดัส านกัการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
(โรงเรียน อบจ.เชียงราย) 

นางสาวชไมพร  ชูมนต์ วุฒกิารศกึษาปรญิญาตรี 
ครศุาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร์) 

ต าแหนง่ผู้ช่วยครู เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท 

สังกดัส านกัการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(โรงเรียน อบจ.เชียงราย) 

นางสาวศิรนิุช  ทองแดง วฒุิการศกึษาปรญิญาตรี 
นิเทศศาสตรบณัฑติ 

ต าแหนง่ผู้ช่วย   นักจัดการงานทั่วไป 
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท 

สังกดัส านกัปลดั อบจ. 
 

นายสงกรานต์  แก้วหลวง วุฒิการศกึษาปรญิญาตรี 
บริหารธรุกิจบณัฑิต (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

ต าแหนง่ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท 

สังกดัส านกัปลดั อบจ. 
 

นางสาวสุภณดิา  ม่ิงเหลก็ วุฒกิารศกึษาปรญิญาตรี  

รัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ  (รัฐประศาสนศาสตร์)  

ต าแหนง่ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  

อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท  

สังกดัส านกัปลดั อบจ. 

นางสาวน้ าฟ้า  จีระยา วุฒิการศกึษาปรญิญาตรี 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 

ต าแหนง่ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท 

สังกดัส านกัการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแต่งตั้งพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  (ต่อ) 
      

  

นางสาววันวิสาข์  ปิงมะโน วุฒกิารศกึษาปริญญาตรี 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (การจัดการประมง) 

ต าแหนง่ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท 
สังกดักองส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

 

นายสมันตวัชร  ราชตา วุฒกิารศกึษาปรญิญาตรี 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดุริยางค์สากล)  
ต าแหนง่ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท  

สังกดักองปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

นางสาวไฉไล  มามงคล วุฒิการศกึษาปริญญาตร ี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

ต าแหนง่ผู้ช่วยนักประชาสัมพนัธ ์
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท 

สังกดัส านกัปลดั อบจ. 
 

นายนฤดล  ชัยนันต๊ะ วุฒิการศกึษาปรญิญาตรี  

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารสื่อใหม่และมัลติมีเดีย)  

ต าแหนง่ผู้ช่วยนักประชาสัมพนัธ์  

อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท  

สังกดัส านกัปลดั อบจ. 

นางสาวณัฐธมล  แม่ก๋วม วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (การบัญชี)    

ต าแหนง่ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ  
อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท  

สังกดักองคลัง 
 

นางสาวกัญญา  ทะนันไชย วุฒิการศกึษาปรญิญาตรี 
บัญชบีณัฑิต 

ต าแหนง่ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ 
อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท 

สังกดักองคลัง 
 

นางสาวศิศริา  รังสนัเทียะ วุฒกิารศึกษาปริญญาตรี  
ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม)  
ต าแหนง่ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ  
อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท  

สังกดักองคลัง 
 

นางสาวศุภกานต์  สันธิ วฒุิการศกึษาปรญิญาตรี 
บริหารธรุกิจบณัฑิต (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

ต าแหนง่ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ 
อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท 

สังกดักองปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

นางสาวณิชนนัท์  ชอบจิตร วุฒิการศกึษา 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (การบัญชี) 

ต าแหนง่ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ 
อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท 

สังกดัส านกัการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

นายธนวัฒน์  ศรีวงค์วรรณ์ วุฒิการศกึษาปรญิญาตรี  
วิทยาศาสตรบณัฑิต (จิตวิทยาสังคม)  

ต าแหนง่ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ  
อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท  

สังกดัการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

นายวัชระ  ธาตอุินจันทร์ วุฒกิารศกึษา
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  

ต าแหนง่ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัสดุ  
อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท 
 สังกดักองพัสดแุละทรพัย์สิน 

 

นางสาวณิชาภา  บญุแก้ว วุฒิการศกึษา 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (บริหารธุรกิจ)  

ต าแหนง่ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัสดุ  
อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท  

สังกดักองพัสดแุละทรพัย์สิน 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแต่งตั้งพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  (ต่อ) 
      

  

นายชิณณวรรณ์  มณีจันทร์สุข วุฒกิารศกึษา
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (บริหารธุรกิจ)  

ต าแหนง่ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัสดุ  
อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท  

สังกดักองพัสดแุละทรพัย์สิน 

 

นายณัฐวุฒิ  มโนใจ วุฒิการศกึษาปรญิญาตรี 
บริหารธรุกิจบณัฑิต (การจัดการทั่วไป)  

ต าแหนง่ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัสดุ  
อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท  

สังกดักองพัสดแุละทรพัย์สิน 

 

นายสืบสกุล  ศรีธเิดช วุฒกิารศกึษาประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง (เครื่องกล)           

ต าแหนง่ผู้ช่วยเจ้าพนกังานปอ้งกนั 
และบรรเทาสาธารณภัย  

สังกดักองปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

นายนภดล  กนัธะ วุฒกิารศึกษาประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง (เครื่องกล)            

ต าแหนง่ผู้ช่วยเจ้าพนกังานปอ้งกนั 
และบรรเทาสาธารณภัย  

อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท  
สังกดักองปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เจา้หน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราท าความดีด้วยหัวใจ" 

ณ แม่น้ ากก บริเวณสวนไม้งามริมน้ ากก (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น) ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัตหิน้าที่ 

นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้มอบนโยบายผ่าน video call แก่พนักงานจ้าง จ านวน 34 ราย 

กรณีแต่งตั้งใหม่ ประจ าปงีบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day  

"เจียงฮายเกมส์" ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย 



กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

521  หมู่ที่  6  ถนนศูนยร์าชการฝั่งหมิ่น  ต าบลรมิกก  อ าเภเมือง  จังหวัดเชียงราย  57100 

โทรศัพท์  0 5317 5352  โทรสาร  0 5317 5319  Call Center  1131 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


