
 
  

 
                                      

 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว 
    ที่  366/๒๕64 

เรื่อง  การจัดคนลงสูตําแหนงตามประกาศกําหนดตําแหนง 
------------------------------ 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคทาย ประกอบกับมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ 23  แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชุมพร  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม  ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชุมพรในการประชุม  
ครั้งที่  3/2564 เมื่อวันที ่ 31  พฤษภาคม ๒๕64 องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  จึงจัดคนลงสูตําแหนง
ตามประกาศกําหนดตําแหนงตามประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 – 2566) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)  
ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้ 

  ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  สั่ง  ณ  วันที่    18   มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 
                                                             (นายสนัต   ฉิมหาด) 

                   นายกองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีจัดคนลงสูตําแหนงตามประกาศกําหนดตําแหนงตามประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 – 2566) (ฉบับปรับปรุง  ครั้งที่ 1)    
แนบทายคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  ที่  366  /2564   ลงวันที่   18  มิถุนายน  2564 

 

ลําดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ คุณวุฒิ เงินเดือน หมายเหตุ 

๑ นางสาวปริญชา  นุมลืมคิด 11-3-00-1101-001 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถิ่น) 

กลาง รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 40,560 
 

สํานักงานปลัด อบต. 

๒ นางสาวศศิชา  สุขยุพักตร 11-3-01-2101-001 หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

ตน รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 34,680 
 

๓ นางนฤดี  จันทรเกลี้ยง 11-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 36,310  

๔ วาง 11-3-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก./ชก. - -  

5 นางสาวอัญชลี  ดึงสุวรรณ 11-3-01-3105-001 นิติกร ปก. นิติศาสตรบัณฑิต 17,570  

๖ นางสาวศิริวรรณ  กัลญาน 11-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 30,220  

๗ นางปานทิพย  ศรีทอง 11-3-01-3803-001 นักวิชาการศึกษา ชก. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 24,010  

8 พันจาเอก ชํานาญ  ขําอนันต 11-3-01-4101-001 เจาพนักงานธุรการ ชง. รัฐศาสตรบัณฑิต 33,870  

9 สิบเอก ทรงศักดิ์  รอดสวัสดิ์ 11-3-01-4805-001 เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชง. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
(ชางอุตสาหกรรม) 

20,360 
 

10 วาง 11-3-01-6600-215 คร ู คศ.1 - - เงินอุดหนุน 

11 วาง 11-3-01-6600-216 คร ู คศ.1 - - เงินอุดหนุน 
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ลําดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ คุณวุฒิ เงินเดือน หมายเหตุ 

พนักงานจางตามภารกิจ 

12 นายภูวนัย  แกวเพ็ชร - ผูชวยนักสันทนาการ ภารกิจ ศึกษาบัณฑิต 24,170  

13 นางสาวมลฤดี พัฒนบุญเรือง - ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน ภารกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

15,830  

14 นางสาวสิรินาถ   เกื้อสกุล - ผูชวยนักพัฒนาชุมชน ภารกิจ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว) 

16,550  

15 นางสาวกัญญาภัทร  ถาวรสังข - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ภารกิจ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(คอมพิวเตอร) 

14,020 
 

16 นายประจิน  ทองยอย -  ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภารกิจ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
(อิเลคทรอนิกส) 

12,140  

17 นายธีรยุทธ  จันทรสถิตย - ครูผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) ภารกิจ ครุศาสตรบัณฑิต 11,630 เงินอุดหนุน 

18 นายสมโชค  ศรีวารินทร - พนักงานขับรถยนต (ผูมีทักษะ) ภารกิจ ป.6 14,580  

พนักงานจางทั่วไป 

19 นายสุรเทพ  สุกานนท - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ทั่วไป ม.6 9,000  
20 นายยงยุทธ  บุญรื่น - คนงานทั่วไป ทั่วไป ป.7 9,000  
21 นางสาวรวิวรรณ  ชัยรัตน - ผูดูแลเด็ก ทั่วไป บริหารธุรกิจบัณฑิต 9,000  
22 วาที่ ร.ต. หญิง จุฑามาศ 

   อุดมเศรษฐ 
- ผูดูแลเด็ก ทั่วไป ศึกษาศาสตรบัณฑิต 9,000  

23 นางสาวจฑุารัตน  บกสุวรรณ - ผูดูแลเด็ก ทั่วไป ศิลปศาสตรบัณฑิต 9,000  
 
 



-3- 

ลําดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ คุณวุฒิ เงินเดือน หมายเหตุ 

กองคลัง 
24 นางสาววรรณวนัช  จันทร 11-3-04-2102-001 ผูอํานวยการกองคลัง  

(นักบริหารงานคลัง) 
ตน บริหารธุรกิจบัณฑิต 32,450  

25 นางสาวขวัญยืนยิ่ง ราชเจริญ 11-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได  ปก. บัญชีบัณฑิต 21,500  

26 วาง 11-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. - -  
27 วาง 11-3-04-4201-001 เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. - -  
28 วาง 11-3-04-4204-001 เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปง./ชง. - -  

ลูกจางประจํา 

29 นางสาวเยาวณีย นาคสวัสดิ์ - นักวิชาการเงินและบัญช ี - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 23,710  

พนักงานจางตามภารกิจ 

30 น.ส.ศิริกรกัลยา อําพันมณี - ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี ภารกิจ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
(การบัญชี) 

10,470  

31 น.ส.อัญญภักษฐิตา  เพชรโสม - ผูชวยนักวิชาการพัสดุ ภารกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 16,710  

32 นายสถาพร    ฉิมหาด - ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ ภารกิจ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
(เครื่องกล) 

12,020  

33 นางสาววริษฐา  โกกิฬา - ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได ภารกิจ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
(คอมพิวเตอร) 

11,500  

 
 
 



-4- 

ลําดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ คุณวุฒิ เงินเดือน หมายเหตุ 

กองชาง 
34 นายสุชาติ  จันทรถองแท 11-3-05-2103-001 ผูอํานวยการกองชาง  

(นักบริหารงานชาง) 
ตน วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 34,680  

35 นายดําเนิน  เจริญสุข 11-3-05-4701-001 นายชางโยธา ชง. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
(ชางกอสราง) 

25,660  

36 นายปฐมชาติ  เทศสุวรรณ 11-3-05-4706-001 นายชางไฟฟา ชง. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
(ชางไฟฟา) 

19,200  

พนักงานจางตามภารกิจ 

37 นายเสมอ  อนสุวรรณ - ผูชวยนายชางโยธา ภารกิจ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
(ชางกอสราง) 

15,910  

38 น.ส.อัจฉรา  พรหมสวัสดิ์ - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ภารกิจ รัฐศาสตรบัณฑิต 12,020  

39 นายนพดล  ปรอยสําอางค - พนักงานผลิตน้ําประปา (ผูมีทักษะ) ภารกิจ ม.6 10,640  

พนักงานจางทั่วไป 

40 นายนพดล  อุดมเศรษฐ - พนักงานผลิตน้ําประปา ทั่วไป ม.3 9,000  

41 นายพูนศักดิ์  พูลสวัสดิ์ - พนักงานผลิตน้ําประปา ทั่วไป ม.3 9,000  

42 นายสราวุธ  แซอึ้ง - คนงานทั่วไป ทั่วไป ปวส. 9,000  

หนวยตรวจสอบภายใน 
43 วาง 11-3-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. - -  

 


