
พนักงานสวนต าบล

งินประจ า งินพิไมอืไน ๆ
ต าหนง /คาตอบทน

ํ รัฐศาสตร 50-3-00-1101-001 ปลัด อบต ตຌน 50-3-00-1101-001 ปลัด อบต ตຌน 409,320       48,000        457,320   

มหาบัณฑิต (นักบริหารงานทຌองถิไน) (นักบริหารงานทຌองถิไน) (34,560x12) (4,000x12)

๎ รัฐศาสตร 50-3-00-1101-002 รองปลัด อบต. ตຌน 50-3-00-1101-002 รองปลัด อบต. ตຌน 342,720       42,000        384,720   

มหาบัณฑิต (นักบริหารงานทຌองถิไน) (นักบริหารงานทຌองถิไน) (28,560x12) (3,500x12)

๏ ศิลปศาสตร 50-3-01-2101-001 หัวหนຌาส านักปลัด ตຌน 50-3-01-2101-001 หัวหนຌาส านักปลัด ตຌน 329,760       42,000        371,760   

บัณฑิต (นักบริหารงานทัไวไป) (นักบริหารงานทัไวไป) (27,480x12) (3,500x12)

๐ บริหาธุรกิจ 50-3-04-2102-001 ผูຌอ านวยการกองคลัง ตຌน 50-3-04-2102-001 ผูຌอ านวยการกองคลัง ตຌน 323,760       42,000        365,760   

บัณฑิต (นักบริหารงานคลัง) (นักบริหารงานคลัง) (26,980x12) (3,500x12)

๑ นายสราวุฒิ  ผาผาง ทคนลยี 50-3-05-2103-001 ผูຌอ านวยการกองชาง ตຌน 50-3-05-2103-001 ผูຌอ านวยการกองชาง ตຌน 342,720       42,000        384,720   

บัณฑิต (นักบริหารงานชาง) (นักบริหารงานชาง) (28,560x12) (3,500x12)

๒ - - 50-3-08-2107-001 ผูຌอ านวยการกองการศึกษา ตຌน 50-3-08-2107-001 ผูຌอ านวยการกองการศึกษา ตຌน วางดิม
- (นักบริหารงานศึกษา) (นักบริหารงานศึกษา)

๓ ศิลปศาสตร 50-3-01-2101-002 หัวหนຌาฝ่ายบริหารทัไวไป ตຌน 50-3-01-2101-002 หัวหนຌาฝ่ายบริหารทัไวไป ตຌน 342,720       18,000        360,720   

บัณฑิต (นักบริหารงานทัไวไป) (นักบริหารงานทัไวไป) (24,490x12) (1,500x12)

๔ รัฐศาสตร 50-3-01-2101-003 หัวหนຌาฝ่ายนยบายละผน ตຌน 50-3-01-2101-003 หัวหนຌาฝ่ายนยบายละผน ตຌน 342,720       18,000        360,720   

มหาบัณฑิต (นักบริหารงานทัไวไป) (นักบริหารงานทัไวไป) (24,490x12) (1,500x12)

๕ - - 50-3-05-2103-002 หัวหนຌาฝ่ายกอสรຌาง ตຌน 50-3-05-2103-002 หัวหนຌาฝ่ายกอสรຌาง ตຌน วางดิม
(นักบริหารงานชาง) (นักบริหารงานชาง)

ํ์ บริหาธุรกิจ 50-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 50-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 266,760       266,760   

บัณฑิต (24,490x12)

             11.  บญัชีสดงการจดัคนลงสูต าหนงละการก าหนดลขทีไต าหนง฿นสวนราชการ

กรอบอัตราก าลังดิม งินดือน
ทีไ

งินดือนลขทีไต าหนง ชืไอต าหนง ระดับ
คุณวุฒิ

นางชุลีพร  บุญกตุ

นายฉลิมพันธ์  ถิไนมธุรส

ชืไอ - สกุล

บัญชีสดงการจัดคนลงสูต าหนงตามผนอัตราก าลัง 3 ปี ละผนอัตราก าลังพนักงานจຌาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

องค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด อ าภอวัดพลง จังหวัดราชบุรี

หมายหตุ

นางสาววิภารัตน์  ทองค า

ชืไอต าหนงลขทีไต าหนง ระดับ

กรอบอัตราก าลังดิม

นายพรอรุณ  ริไมรวย

นายสรายุทธ์  กุลสนาวงค์

นางสาววัลภา  กຌววรรณีสกุล

นางสาวศิริวรรณ  บุญณรงค์

ํ์๕



พนักงานสวนต าบล

งินประจ า งินพิไมอืไน ๆ
ต าหนง /คาตอบทน

ํํ - - 50-3-01-3103-001 นักวิคราะห์ ปฏิบัติการ 50-3-01-3103-001 นักวิคราะห์ ปฏิบัติการ วางดิม
นยบายละผน นยบายละผน

ํ๎ บริหาธุรกิจ 50-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ 50-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ 258,000       258,000   

บัณฑิต (21,500x12)

ํ๏ บริหาธุรกิจ 50-3-01-3801-002 นักพัฒนาชุมชน ปฎิบัติการ 50-3-01-3801-002 นักพัฒนาชุมชน ปฎิบัติการ 237,600       237,600   

บัณฑิต (19,800x12)

ํ๐ บริหาธุรกิจ 50-3-04-4201-001 จຌาพนักงาน ปฏิบัติงาน 50-3-04-4201-001 จຌาพนักงาน ปฏิบัติงาน 199,800       199,800   

บัณฑิต การงินละบัญชี การงินละบัญชี (16,650x12)

ํ๑ ศิลปศาสตร 50-3-04-4203-001 จຌาพนักงานพัสดุ ช านาญงาน 50-3-04-4203-001 จຌาพนักงานพัสดุ ช านาญงาน 275,040       275,040   

บัณฑิต (22,920x12)

ํ๒ 50-3-05-4701-001 นายชางยธา ปง/ชง 50-3-05-4701-001 นายชางยธา ปง/ชง วางดิม

ลูกจຌางประจ า

งินประจ า งินพิไมอืไน ๆ
ต าหนง /คาตอบทน

ํ ศิลปศาสตร จຌาพนักงานการงินละบัญชี จຌาพนักงานการงินละบัญชี 203,520       203,520   

บัณฑิต (16,960x12)

๎ ครุศาสตร์ นักสันทนาการ นักสันทนาการ 210,840       210,840   

บัณฑิต (17,570x12)

กรอบอัตราก าลังดิม งินดือน
หมายหตุ

ลขทีไต าหนง ชืไอต าหนง ระดับ ลขทีไต าหนง ชืไอต าหนง ระดับ งินดือน
ทีไ ชืไอ - สกุล คุณวุฒิ

กรอบอัตราก าลังดิม

นางวรลักษณ์  ผึๅงยຌม

ํํ์

นายวิทูร  จิตอรม

นางระบียบ  ดึกภุมรินทร์

งินดือน
หมายหตุ

ลขทีไต าหนง ชืไอต าหนง ระดับ ลขทีไต าหนง ชืไอต าหนง ระดับ งินดือน
ทีไ ชืไอ - สกุล คุณวุฒิ

กรอบอัตราก าลังดิม กรอบอัตราก าลังดิม

จ.ส.อ.สมกริช  สุรสีห์รืองชัย

นางสาวนปภรณ์วรรณ์  ศรีจริญ

นางพัชรี  อินทะพทย์



พนักงานจຌางตามภารกิจ

งินประจ า งินพิไมอืไน ๆ
ต าหนง /คาตอบทน

ํ ศิลปศาสตร ผูຌชวยจຌาพนักงาน ผูຌชวยจຌาพนักงาน 116,760       116,760   

บัณทิต พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน (9,730x12)

๎ ผูຌชวยจຌาพนักงานธุรการ ผูຌชวยจຌาพนักงานธุรการ วาง
(ส านักปลัด) (ส านักปลัด) ดิม

๏ บริหารธุรกิจ จຌาพนักงานการงิน จຌาพนักงานการงิน 116,760       116,760   

บัณทิต ละบัญชี ละบัญชี (9,730x12)

๐ ทคนลยี ผูຌชวยจຌาพนักงานธุรการ ผูຌชวยจຌาพนักงานธุรการ 131,040       131,040   

กอสรຌางบัณฑิต (กองชาง) (กองชาง) (10,920x12)

๑ ครุศาสตร์ ผูຌชวยครูผูຌดูลดใก ผูຌชวยครูผูຌดูลดใก 116,760       116,760   

บัณทิต (9,730x12)

งินประจ า งินพิไมอืไน ๆ
ต าหนง /คาตอบทน

ํ ครุศาสตร 70-2-0160 ปลัด อบต ตຌน 70-2-0160 ปลัด อบต ตຌน 229,200       229,200   

บัณทิต (นักบริหารงานทຌองถิไน) (นักบริหารงานทຌองถิไน) (19,100x12) (งินอุดหนุน)

นางสาวนวรัตน์  ศรีทรงงาม

พนักงานสวนต าบล(สวนนีๅเมรวม฿นการค านวนภาระคา฿ชຌจาย)

งินดือน
หมายหตุ

ลขทีไต าหนง ชืไอต าหนง ระดับ ลขทีไต าหนง ชืไอต าหนง ระดับ งินดือน
ทีไ ชืไอ - สกุล คุณวุฒิ

กรอบอัตราก าลังดิม กรอบอัตราก าลังดิม

ํํ๎

นางนันทนา วรชัยนันทสกุล

นางศิรินทร์ทิพย์ กิตติศักด์ินภาลิศ

นางสาวพจนี  มีตຌองปัน

นายณัฐพล  ฉัตรทอง

คุณวุฒิ
กรอบอัตราก าลังดิม กรอบอัตราก าลังดิม งินดือน

หมายหตุ
ลขทีไต าหนง ชืไอต าหนง ระดับ ลขทีไต าหนง ชืไอต าหนง ระดับ งินดือน

ตอ 

ทีไ ชืไอ - สกุล


