แบบรายงานอัตรากําลังขาราชการ / พนักงานสวนตําบล ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รอบ
มิถุนายน ๒๕๖๑
รอบ
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

1 นาย

สมมิตร

ข'อมูลบุคคล
การศึกษา
ว/ด/ป เกิด วุฒิการศึกษา
สาขา
จากสถาบัน
เลขประจําตัว
ประชาชน
ขันธการุญวงศ 3300101043629 21/03/2509 ปริญญาโท การปกครองท!องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก'น

2 นาง

ภณิดา

บุดดาวงค

3300700346025 25/02/2520 ปริญญาโท รัฐศาสตร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

รองปลัด อบต.

12/09/2558 ต!น 32,450 20/09/2547 2580

-

-

ท.ม. 16/10/2560

3 นาง

วรรณี

กิติพงษ

3300700129008 25/11/2513 ปริญญาโท รัฐศาสตร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

หัวหน!าสํานักปลัด

15/01/2557 ต!น 30,790 01/05/2550 2573

-

-

ท.ม. 16/10/2560

4 นาง

สุนันท

ครึบกระโทก

3300700576519 22/04/2521 ปริญญาโท รัฐศาสตร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 1/07/2559

ชก. 24,490 11/03/2547 2581

-

-

ต.ม. 05/12/2558

5 นางสาว สมใจ

ข'ากระโทก

3300700229495 05/11/2516 ปริญญาโท รัฐประสาสนศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นักทรัพยากรบุคคล

26/09/2559 ชก. 23,550 15/08/2551 2576

-

-

ต.ม. 16/10/2560

6 นางสาว ผกามาศ

แคร'กระโทก

3300700224175 28/05/2525 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา นักจัดการงานทั่วไป
นวัตกรรมการศึกษา
1309900144894 02/10/2528 ปริญญาตรี เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา นักวิชาการเกษตร

02/09/2557 ชก. 24,090 01/06/2549 2585

-

-

ต.ม. 05/12/2558

24/08/2560 ชก. 24,490 01/07/2554 2588

-

-

ต.ม. 16/10/2560

เจ!าพนักงานธุรการ

02/07/2557 ปง. 17,570 02/07/2555 2583

-

-

-

-

เจ!าพนักงานปAองกันฯ

29/08/2560 ชง. 18,810 05/01/2555 2584

-

-

-

-

ลําดับ

คํานํา
หน'าชื่อ

7 นาย

ชื่อ

สกุล

เกียรติกําธร สิทธิสุธี

8 นางสาว บรรจง

กลักกระโทก

3300700207238 16/06/2523

ปวส.

คอมพิวเตอรธุรกิจ

9 นาย

ธรรมนูญ

กกกระโทก

3300700576578 10/12/2524

ปวส.

ช'างเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

10 นาง

เสาวลักษณ เปรี้ยวกระโทก 3300700210760 04/08/2509 ปริญญาตรี การบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ผู!อํานวยการกองคลัง

31/05/2555 ต!น 36,310 01/10/2539 2569

-

-

ท.ช. 05/12/2556

11 นาง

สายใจ

บุญประสิทธิ์

3300700186681 19/04/2526 ปริญญาตรี การบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา นักวิชาการเงินและบัญชี

27/08/2557 ชก. 26,980 01/08/2551 2586

-

-

ท.ม. 16/10/2560

12 นาง

สาทิณีย

สิงหวรวงค

3300700219431 06/07/2518 ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยวงษเชาวลิตกุล

02/09/2557 ชก. 23,710 01/02/2549 2578

-

-

ต.ม. 05/12/2558

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา นักวิชาการจัดเก็บรายได!

27/10/2560 ชก. 24,010 01/09/2549 2586

-

-

ต.ม. 05/12/2558

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา นักวิชาการพัสดุ

01/06/2560 ชก. 23,550 01/11/2548 2579

-

-

ต.ม. 05/12/2558

ผู!อํานวยการกองช'าง

19/04/2556 ต!น 25,970 30/04/2545 2581

-

-

ท.ม. 16/10/2560

เจ!าพนักงานธุรการ

14/07/2559 ชง. 18,810 26/02/2553 2584

-

-

ต.ม. 16/10/2560

13 นางสาว วิภาภรณ

หงอนกระโทก 3300700213475 26/03/2526 ปริญญาตรี การบัญชี

14 นางสาว กัญญารัตน

ชํานาญศิลปF 3300700088981 02/02/2519 ปริญญาตรี การบัญชี

15 สิบเอก พิชิต

โรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ

ปลัด อบต.

โทษทางวินัย
เครื่องราชฯ
การปฏิบัติราชการ
ว/ด/ป ที่ดํารง ระดับ เงินเดือน ว/ด/ป ที่เข'า
ป3
ร'ายแรง/ ว/ด/ป ที่ รับขั้น รับเมื่อ (ราช
ตําแหนง
รับราชการ เกษียณ ไมร'ายแรง
สูงสุด
กิจจา)
08/06/2556 กลาง 40,560 16/09/2540 2569
ท.ช. 05/12/2558

ตําแหนงป"จจุบัน

นักวิชาการคลัง

16 นาง

สุนิสา

โปรยกระโทก 3300700421761 06/03/2521 ปริญญาตรี การจัดการงานช'าง มหาวิทยาลัยขอนแก'น
และผังเมือง
วิทยาลัยนครราชสีมา
คร'อมกระโทก 3300700188497 02/04/2524 ปริญญาตรี การจัดการ

17 นาย

สุริวงค

ชัยนฤเวทย

3300700191455 28/05/2517 ปริญญาตรี คอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ผู!อํานวยการกองการศึกษาฯ 28/03/2556 ต!น 27,480 14/03/2548 2577

-

-

ท.ม. 16/10/2560

18 นาย

สุทธิพงษ

ศรีวิพัฒน

3300800422017 03/12/2515 ปริญญาตรี พัฒนาชุมชน

-

-

ท.ม. 16/10/2560

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ผู!อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 07/04/2558 ต!น 27,480 02/04/2550 2575

แบบรายงานอัตรากําลังขาราชการ / พนักงานสวนตําบล ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รอบ
มิถุนายน ๒๕๖๑
รอบ
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับ

คํานํา
หน'าชื่อ

ชื่อ

สกุล

ข'อมูลบุคคล
เลขประจําตัว
ประชาชน

การศึกษา
ว/ด/ป เกิด วุฒิการศึกษา

สาขา

จากสถาบัน

19 นาง

ฐิติรัตน

เกื่องกระโทก

3300700186427 27/03/2520 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

20 นาง

ญาดา

สวนะปรีดี

3300200333218 04/10/2525 ปริญญาตรี การบัญชี

21 นาย

ปริญญา

วัจนา

3300600069631 26/04/2520 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

21 นาง

หทัยรัตน

ทิพยพันดุง

3300700577272 20/03/2524 ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย

ตําแหนงป"จจุบัน
นักพัฒนาชุมชน

การปฏิบัติราชการ
ว/ด/ป ที่ดํารง ระดับ เงินเดือน ว/ด/ป ที่เข'า
ตําแหนง
รับราชการ

โทษทางวินัย
เครื่องราชฯ
ป3
ร'ายแรง/ ว/ด/ป ที่ รับขั้น รับเมื่อ (ราช
เกษียณ ไมร'ายแรง
สูงสุด
กิจจา)

27/02/2557 ปก. 23,340 07/12/2547 2580

-

-

ต.ม. 05/12/2558

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา นักวิชาการตรวจสอบภายใน 27/08/2557 ชก. 26,980 01/08/2551 2585

-

-

ท.ม. 16/10/2560

03/12/2561 ปก. 15,060 03/12/2561 2580

-

-

-

-

20/04/2559 คศ.1 17,910 20/04/2559 2584

-

-

-

-

นักวิชาการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ครู

