
   

 

 
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบางพลวง 
เรื่อง ก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

ตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 – 2566  
 

   
ด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี  ในการประชุมครั้งที่  9/2564  

เมื่อวันที่  23  กันยายน  2564  ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  อ าเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี 

อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2545  ลงวันที่  19  
พฤศจิกายน  2545  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดปราจีนบุรี ในประชุมครั้งที่  9/2564  เมื่อวันที่  23  กันยายน  2564  องค์การบริหารส่วนต าบล
บางพลวง  จึงประกาศก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  ตามแผน
อัตราก าลัง  3  ปี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 – 2566 ดังนี้ 

 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ 

1 นายคมสันต์  สันตผิลธรรม 30-3-00-1101-001 ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) กลาง 

2 นางธัญญ์นรี  คล่องแคล่ว 30-3-00-1101-002 รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) ต้น 

 ส านักปลัด  (01)  ส านักปลัด  (01)  

3 นางสาวปิ่นมณี  ชาญชนะวิวัฒน์ 30-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ต้น 

4 นางสาวกรกชกร  ชูจิตร   30-3-01-3101-001 นักจัดการงานท่ัวไป  ปฏิบัติการ 

5 นางสาวกันยรัตน์  ราดสาย 30-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล   ช านาญการ 

6 นางปัญญ์ลภัส  โพตยิะ 30-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ช านาญการ 

7 นายภิญโญ ท่วมไธสง 30-3-01-3105-001 นิติกร  ช านาญการ 

8 นางสาวเนาวรตัน์  กอนเสน 

 

30-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ 



   

 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ 

9                  -ว่าง- 30-3-01-4805-001 จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 

   

10 นายพรทวี  สร้อยสน - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

11 -ว่างเดิม- - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  

12 นางสาววิชดา  เซ็นนันท ์ - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

13 นางสาวศรุดา  เจริญรัตน ์ - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

14 นายสายชล  สิงห์โตเผือก - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

 

 พนกังานจ้างทั่วไป    

15 นายรุ่งโรจน์  เจริญรัตน ์ - ยาม  

16 นางสาวโสภา  จุลค้ า - นักการภารโรง  

17 นางวรรณวิมล  พงษ์มี - คนงานท่ัวไป  

18 นายปฏิวัติ  คงช่ืน - คนงานท่ัวไป  

 กองคลัง (04) กองคลัง (04)   

19 นางสาววชิรญาณ์ จันทร์แดง 30-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงาน
คลัง) 

ต้น 

20 นางสาวศรัณย์รัตน์ ประครองพันธ์ 30-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบญัชี  ช านาญการ 

21 นางสาวสุจารี  มีบุญ 30-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ ปฏิบัติการ 

22 -ว่างเดิม- 30-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ  (ปง./ชง.) 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 

   

23 นางสาวสุปราณี  ไวว่อง - ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญช ี  

24 -ว่างเดิม- - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี  

25 นางสาวอรัญญา  ยะประดิษฐ์ - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้  



   

 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ 

26 นางสาวพัชรินทร์  ทองเล็ก - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ  

 กองช่าง  (05) กองช่าง  (05)   

27 นายวิรวัฒน์  เศรษฐาธนาศักดิ ์ 30-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 
ระดับต้น) 

 

28 -ว่างเดิม- - นายช่างโยธา   (ปง./ชง.) 

29 -ว่างเดิม- - นายช่างโยธา  (ปง./ชง.) 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 

   

30 นายอนุพนธ์  พิมพ์โพธิ ์ - ผู้ช่วยนายช่างโยธา  

 พนักงานจ้างทั่วไป    

31 นายไชยฤกษ์  แสงค า - คนงานท่ัวไป  

32 นายอัมรินทร์  ยิ่งยง - คนงานท่ัวไป  

33            -ว่างเดิม- - คนงานท่ัวไป  

34 นายสุชิน  สมสกุล - คนงานท่ัวไป  

35 นายจิระเดช  นิ่มนวล - คนงานท่ัวไป  

36 นายบุญยืน  ยิ่งยง - คนงานท่ัวไป  

 กองการศึกษา  (08) กองการศึกษา  (08)   

37           -ว่างเดิม- 30-3-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศกึษา (นกับริหารงาน
การศกึษา ) 

ต้น 

38 นางสาวรัชนี  พราวศร ี 30-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

39 นางสาวแก้วใจ  ตันเสียง 30-3-08-6600-085 ครู  คศ.1 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 

   

40 นางสาวมาลยั  เกสร - ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก  

     



   

 

 
 

ล าดับที ่            ชื่อ - สกุล เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ 

 กองส่งเสรมิการเกษตร   กองส่งเสรมิการเกษตร     

41            -ว่างเดิม- 30-3-14-2109-001 ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร 
(นักบริหารงานการเกษตร) 

ต้น 

 พนักงานจ้างทั่วไป    

42 นางจิตรา  แตงรอด - พนักงานสูบน้ า  

43 นางมะลิ  พิมพิ์โพธ์ิ - พนักงานสูบน้ า  

44 นายชลอ  เครืองใหญ่ - พนักงานสูบน้ า  

 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่    30   กันยายน  2563  เป็นต้นไป 

   ประกาศ   ณ   วันที่    30  กันยายน  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 

(นายเสถียร  แก้วไทรเลิศ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


