
บัญชีแสดงจ ำนวนพนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนจ้ำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพุสวรรค์  อ ำเภอแก่งกระจำน  จังหวัดเพชรบุรี 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง อัตรำเงินเดือน หมำยเหตุ 
1. นายจิรพัฒน์  สายมาอินทร์ 38-3-00-1101-001 นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 31,340.-  
๒. - 38-3-00-1101-002 นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (รองปลัด อบต.) - ว่างเดิม 
 ส ำนักปลัด     

3. นายณัฐพล  แซ่ตั๊ง 38-3-01-2101-001 นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 25,470.-  

4. นายจ าลอง  บุตรจันทร์ 38-3-01-3103-001 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. 26,460.-  

5. นายสันธาน  ทองหล่อ 38-3-01-3401-001 นักวิชาการเกษตรช านาญการ 25,470.-  

6. นางสาววันเพ็ญ  แซ่ตั๊ง 38-3-01-3103-001 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 25,470.-  

7. พันจ่าเอกไพฑูรย์  ร้อยแก้ว 38-3-01-4825-001 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 28,430.-  
 ลูกจ้ำงประจ ำ     

8. นางสาวบุญน า  สดใส - เจ้าพนักงานธุรการ 14,850.-  

 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ     

๙. นายอรุณ  กลิ่นอุบล - พนักงานขับรถยนต์ 11,680.-  
๑๐. นางสาวจนันญา มีนุช - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 10,490.-  

 พนักงำนจ้ำงท่ัวไป     
๑๑. นางสาวสายลม  ใยหยวกตาฟัก  แม่บ้าน 9,000.-  
๑๒. นายสละ  เทศอ้น  คนงานทั่วไป 9,000.-  

 กองคลัง     
๑๓. นางนัฐวรรณ  สุขสวัสดิ ์ 38-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง  33,000.-  
๑๔. นางสายชล  แม้นเมฆ 38-3-04-3201-001 นักวิชาการจัดเกบ็รายได้ปฏิบัติการ 20,770.-  
๑๕. นางปราณี  สินสมุทร์ 38-3-04-3203-001 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 23,550.-  
๑๖. -   38-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) - ว่างเดิม 
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ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง อัตรำเงินเดือน หมำยเหตุ 
 ลูกจ้ำงประจ ำ     

1๗. นางทองหยิบ  หมื่นหาญ - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  15,440.-  
 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ     

๑๘. นางสาวจุฑาภรณ์  ใจอ่อน - ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 17,390.-  
19. นางสุวรรณา  หนูน้อย - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 13,330.-  

 กองช่ำง     
20. นายชัยวัฒน์  นวมงาม 38-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง 30,220.-  
21. -   38-3-05-4701-001 นายช่างโยธา  (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) - ว่างเดิม 

 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ     
22. นางสาวกัลยรัตน์  เอ่ียมสง่า - ผู้ช่วยนายช่างโยธา 11,000.-  
23. นายสุทธิพงษ์  ผูกศิริ  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 9,690.-  

 พนักงำนจ้ำงท่ัวไป     
24. นายพีรเดช  นาคข า - พนักงานผลิตน  าประปา 9,000.-  

 กองกำรศึกษำฯ     
25. นางสาวศิวรรจน์  บุญกูลธนพัฒน์ 38-3-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 25,970.-  
26. -  นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) - ว่างเดิม 
27. - 38-3-08-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) - ว่างเดิม 
28. นางสุริยา  บุตรจันทร์ 76-2-0005 ครู คศ.1  22,000.-  
29. - 76-2-0096 คร ู คศ.1 - ว่างเดิม 
๓๐. นางสาวสายรุ้ง  ค าชื่น 76-2-0๑๖๗ คร ูคศ.1 19,100.-  
๓๑. นางสงวน  เอราวรรณ์ 76-2-0๑๖๘ คร ูคศ.1 17,490.-  
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ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง อัตรำเงินเดือน หมำยเหตุ 
 พนักงำนจ้ำงท่ัวไป     

3๒. นางสาวรสรินทร์  พงษ์เทศ - ผู้ดูแลเด็ก 9,000.-  
๓๓. - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - อยู่ระหว่างสรรหา 

 กองสวัสดิกำรสังคม     
๓๔. -    38-3-11-2105-001 ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม - ว่างเดิม 
35. - 38-3-11-3801-001 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ - ว่างเดิม 
36. - 38-3-11-0000-001 เจ้าพนักงานธุรการ - ขอก าหนดเพิ่ม 
37. นางสาวบัณฑิตา  สดใส - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 16,720.-  

 
 
 
 
 

  ลงชื่อ...................................................... 
       (นายจิรพัฒน์  สายมาอินทร์) 

     ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพุสวรรค์ 


