
 
 

 
 
 
 
   

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลกรอกสมบูรณ์ 
ที่   ๓๗๙/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งบุคลำกรลงตำมต ำแหน่งที่ก ำหนดในโครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2566 

--------------------------------- 

  ตำมท่ีเทศบำลต ำบลกรอกสมบูรณ์ ได้ประกำศใช้แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 - 2566 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลำคม  พ.ศ.  2563 เป็นต้นไป  นั้น 

อำศัยควำมตำมมำตรำ 15 ประกอบมำตรำ 23 วรรคท้ำย แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และมติคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดปรำจีนบุรี   
ในกำรประชุมครั้งที่ 9/2563  เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2563  จึงแต่งตั้งบุคลำกรลงตำมต ำแหน่งที่ก ำหนด
ในโครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2566 ตำมบัญชีรำยละเอียด   
แนบท้ำยค ำสั่งนี้ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน ตุลำคม   พ.ศ. ๒๕63 

สั่ง  ณ  วันที่   ๒๙  เดือน กันยำยน   พ.ศ. 2563  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

ล ำดับ ส่วนรำชกำร/ ต ำแหน่ง ประเภท

ท่ี ต ำแหน่ง เลขท่ี ระดับ

1 ปลัดเทศบาล 30-2-00-1101-001 นายกฤษฎา  ภักดีวานิช ศศ.ม. บท. 37,310

(นักบริหารงานท้องถ่ิน) (รัฐศาสตร์) กลาง

ส ำนักปลัดเทศบำล (01)

2 หัวหน้าส านักปลัด 30-2-01-2101-001 นางวิรัตน์  ศรีสุดโท รป.บ. อท. 37,960 

(นักบริหารงานท่ัวไป) (การปกครองท้องถ่ิน) ต้น

3 หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 30-2-01-2101-002 นางจันทัย  ตอนศรี รป.ม. อท. 32,450 

(นักบริหารงานท่ัวไป) (นโยบายสาธารณะ) ต้น

4 นักทรัพยากรบุคคล 30-2-01-3102-001 นางสาวดารุณี   นาคะ ศศ.ม. วิชาการ 33,560 

(รัฐศาสตร์) ชก.

5 นักวิเคราะห์นโยบาย 30-2-01-3103-001 นางสาวสุภัสสร  กล้าพยัคฆ์ รป.บ. วิชาการ 17,290 

และแผน (การปกครองท้องถ่ิน) ปก.

6 นักจัดการงานทะเบียน 30-2-01-3104-001 นายอนุรักษ์   คชรินทร์ รศ.ม. วิชาการ 30,220 

และบัตร (รัฐศาสตร์) ชก.

7 นักพัฒนาชุมชน 30-2-01-3801-001 นางสาวบุษณีย์  เหย่ียวมนต์ชัย     รป.บ. วิชาการ 24,480 

(การปกครองท้องถ่ิน) ปก.

8 เจ้าพนักงานธุรการ 30-2-01-4101-001 นางสาวรักชนก  เทพเสฐียร ศศ.บ. ท่ัวไป 11,700 

รัฐประศาสนศาสตร์ ปง.

9 เจ้าพนักงานป้องกัน 30-2-01-4805-001 จ่าเอกพิชิตชัย  ปามุทา ปวส. ท่ัวไป 24,730 

และบรรเทาสาธารณภัย (เคร่ืองกล) ชง.

พนักงานจ้างตามภารกิจ

10 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย  - นายชยพล  บัวอ่อน รป.บ.  - 19,740 

และแผน (การปกครองท้องถ่ิน)

11 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  - นางสุนทรี  ปัญญา อ.ส.บ  - 19,030 

(การจัดการอุตสาหกรรม)

12 พนักงานวิทยุ  - นางสาวจันทร์เพ็ญ  กฤษณีไพบูลย์ ม.6 (ทักษะ)  - 13,900 

13 พนักงานดับเพลิง  - นายเจริญ  ฉ่ าสมบูรณ์ ม.6 (ทักษะ)  - 12,520 

14 พนักงานดับเพลิง  - นายวรรณไชย  ไชยชุน ปวส. (ไฟฟ้า)  - 9,780 

15 พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา  - นายสายชล  บานวงษ์ ป.6 (ทักษะ)  - 12,650 

16 พนักงานขับรถยนต์  - นายประเสริฐ  โฉมฉิน  ม.6  (ทักษะ)  - 12,610 

พนักงานจ้างท่ัวไป

17 พนักงานดับเพลิง  - นายนิคม  ด้ินทอง ป.6  - 9,000 

แนบท้ำยค ำส่ังเทศบำลต ำบลกรอกสมบูรณ์ ท่ี  ๓๗๙/2563  ลงวันท่ี  ๒๙ กันยำยน 2563

บัญชีรำยละเอียดกำรแต่งต้ังบุคลำกรลงตำมต ำแหน่งท่ีก ำหนดในโครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2566

ช่ือ - ช่ือสกุล คุณวุฒิ เงินเดือน หมำยเหตุ



 
 
 
 
 

 
 
 

กองคลัง (04)

18 ผู้อ านวยการกองคลัง 30-2-04-2102-001 นางปาลิดา  ทวีสิน บธ.บ.(การบัญชี) อท. 31,340 

(นักบริหารงานการคลัง) ต้น

19 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 30-2-04-2102-002  -ว่าง-  - อท.  - ว่างเดิม

(นักบริหารงานการคลัง) ต้น

20 นักวิชาการเงินและบัญชี 30-2-04-3201-001 นางสาวสุพัสตรา  คนรักษ์ บธ.บ. วิชาการ 25,270 

(การบัญชี) ปก.

21 นักวิชาการพัสดุ 30-2-04-3204-001 นายภาณุวิชญ์  สุรพงษ์พิทักษ์ บธ.บ. วิชาการ 17,290 

(การจัดการ) ปก.

22 เจ้าพนักงานพัสดุ 30-2-04-4203-001  -ว่าง-  - ท่ัวไป  - ก าหนดใหม่

ปง./ชง.

23 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 30-2-04-4204-001  -ว่าง-  - ท่ัวไป  - ว่างเดิม
ปง./ชง.

พนักงานจ้างตามภารกิจ

24 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  - นางสาวณัฏฐ์ชิชา  ศรีสุพะตะ  ปวส.(การบัญชี)  - 16,900 

25 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  -  -ว่าง-  -  -  - ก าหนดใหม่

กองช่ำง (05)

26 ผู้อ านวยการกองช่าง 30-2-05-2103-001  -ว่าง-  - อท.  -
(นักบริหารงานช่าง) ต้น

27 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 30-2-05-2103-002  -ว่าง-  - อท.  -
(นักบริหารงานช่าง) ต้น

28 นายช่างโยธา 30-2-05-4701-002  -ว่าง-  - ท่ัวไป  -
ปง./ชง.

พนักงานจ้างตามภารกิจ

29 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  - นางสาวบังอร  ค่ายม่ัน  ปวช. (การบัญชี)  - 11,590 

30 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  - นายนิกร  ราชบัณฑิต ปวช.(ช่างไฟฟ้า)  - 9,400 

พนักงานจ้างท่ัวไป

31 คนงานท่ัวไป  - นางสมส่วน  ไทยเจริญ ม.6  - 9,000 

32 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 30-2-06-2104-001  -ว่าง-  - อท.  - ว่างเดิม

และส่ิงแวดล้อม ต้น

(นักบริหารงานสาธารณสุข)

33 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 30-2-06-2104-002  -ว่าง-  - อท.  - ว่างเดิม

(นักบริหารงานสาธารณสุข) ต้น

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม (06)

ล ำดับ ส่วนรำชกำร/ ต ำแหน่ง ประเภท

ท่ี ต ำแหน่ง เลขท่ี ระดับ
ช่ือ - ช่ือสกุล คุณวุฒิ เงินเดือน หมำยเหตุ



 
 
 
 
 

 
 

34 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 30-2-06-4601-001 นางสาวผกามาศ  ป้องกัน ส.บ. ท่ัวไป 19,580 

(สาธารณสุข) ชง.

พนักงานจ้างตามภารกิจ

35 พนักงานขับรถยนต์(ขยะ)  - นายยัง  ผักใหม ป.6 (ทักษะ)  - 13,410 

36 คนงานประจ ารถขยะ  - นายนิยม  เจริญรุ่ง ป.6 (ทักษะ)  - 12,920 

พนักงานจ้างท่ัวไป

37 คนงานประจ ารถขยะ  - นายกนก   บานวงษ์ ป.6  - 9,000 

38 คนงานประจ ารถขยะ  - นายสังวาล  รักษา ป.4  - 9,000 

39 คนงานประจ ารถขยะ  - นายไพรัช  สุวรรณข า ป.6  - 9,000 

40 คนงานประจ ารถขยะ  - นายสุบิน  วิถี ม.3  - 9,000 

41 คนงานประจ ารถขยะ  - นายนที  ทิพยสุข ป.6  - 9,000 

42 คนงานประจ ารถขยะ  - นายทศพล  เถาว์สี  -  - 9,000 

43 คนงานประจ ารถขยะ  - นางสาวมลิวัลย์  หนูเหลือง ปวช.(การบัญชี)  - 9,000 

44 คนงานท่ัวไป  - นางสาวสมปอง  นาคสุข ป.6  - 9,000 

45 คนงานท่ัวไป  - นางสาวจันทร์ดา  ใจกล้า ปวส.(คอมพิวเตอร์)  - 9,000 

กองกำรศึกษำ (08)

46 ผู้อ านวยการกองการศึกษา 30-2-08-2107-001  -ว่าง-  - อท.  - ว่างเดิม

(นักบริหารการศึกษา) ต้น

47 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา 30-2-08-2107-002  -ว่าง-  - อท.  - ว่างเดิม

(นักบริหารการศึกษา) ต้น

48 นักวิชาการศึกษา 30-2-08-3803-001 นายวิชชากรณ์  กาศโอสถ ค.บ. วิชาการ 17,290 

ปก.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

49 ครูช านาญการ 30-2-08-6600-155 นางสาวนงนุช  เหมือนส่อน ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) คศ.2 25,969 เงินอุดหนุน

50 ครู 30-2-08-6600-156 นางสาวศิริรัตน์  เหมือนส่อน ศ.บ.(การศึกษาปฐมวัย) คศ.1 22,817 เงินอุดหนุน

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

51 ผู้ดูแลเด็ก  - นางสาวสุกัญญา  วงษ์ประเทศ ศศ.บ.(การศึกษาปฐมวัย)  - 10,910 เงินอุดหนุน

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป

52 ผู้ดูแลเด็ก  - ว่าท่ี ร.ต.หญิง ณัฐรนันท์  แสนสวัสด์ิ รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)  - 9,000 

53 ผู้ดูแลเด็ก  - นางสาวมนัสนันท์  ซ่ือสัตย์ วท.บ.(เทคโนฯอาหาร)  - 9,000 

54 ผู้ดูแลเด็ก  - นางสุนันทา  บ้านโพธ์ิ ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)  - 9,000 

กองกำรประปำ (09)

55 ผู้อ านวยการกองการประปา 30-2-09-2106-001  -ว่าง-  - อท.  - ว่างเดิม

(นักบริหารงานประปา) ต้น

ล ำดับ ส่วนรำชกำร/ ต ำแหน่ง ประเภท

ท่ี ต ำแหน่ง เลขท่ี ระดับ
ช่ือ - ช่ือสกุล คุณวุฒิ เงินเดือน หมำยเหตุ



 
 
 
 
 

 

56 หัวหน้าฝ่ายบริหารการประปา 30-2-09-2106-002  -ว่าง-  - อท.  - ว่างเดิม

(นักบริหารงานประปา) ต้น

57 เจ้าพนักงานประปา 30-2-09-4707-001 นายธงชัย   วงศ์ชู ปวส. (ช่างผลิต ท่ัวไป 18,790 
เคร่ืองมือและแม่พิมพ์) ปง.

พนักงานจ้างตามภารกิจ

58 พนักงานผลิตน้ าประปา  - นายสุธา   ปานเหม็น ม.3  - 11,450 

พนักงานจ้างท่ัวไป

59 พนักงานจดมาตรวัดน้ า  - นางสาวสมพิตร  จันทร์แก้ว ม.3  - 9,000 

(นายอัครเดช   อารี)
นายกเทศมนตรีต าบลกรอกสมบูรณ์

ข้อมูลถูกต้อง

(นายกฤษฎา  ภักดีวานิช)
ปลัดเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์

รับรองถูกต้อง

ล ำดับ ส่วนรำชกำร/ ต ำแหน่ง ประเภท

ท่ี ต ำแหน่ง เลขท่ี ระดับ
ช่ือ - ช่ือสกุล คุณวุฒิ เงินเดือน หมำยเหตุ


