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ที่ ชื่อ - สกุล เลขที่ต ำแหนง่ ต ำแหนง่ ระดับ

1 นำงสำวชลิดำ  สืบสำยอ่อน 37-3-00-1101-001 ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กลำง
(นกับริหำรงำนท้องถิ่น)

ส ำนักปลัด (๐๑)
2 นำยสมชำย  เขียวทับทิม 37-3-01-2101-001 หวัหนำ้ส ำนกัปลัด กลำง

(นกับริหำรงำนทั่วไป)
ฝ่ำยบริหำรทัว่ไป

3  - ว่ำง - 37-3-01-2101-002 หวัหนำ้ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ต้น
(นกับริหำรงำนทั่วไป)

4  - ว่ำง - 37-3-01-3101-001 นกัจัดกำรงำนทั่วไป ปก./ชก.

5 นำงบญุญทิพย์  เกตุปำน 37-3-01-3102-001 นกัทรัพยำกรบคุคล ชก.

6 นำงทวี  นำคเจือทอง 37-3-01-3103-001 นกัวิเครำะหน์โยบำยและแผน ชก.

7  - ว่ำง - 37-3-01-3105-001 นติิกร ปก./ชก.

8 นำยธวัชชัย  โตสุข 37-3-01-3810-001 นกัปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั  ปก.

9 นำงสำวสุจินนัท์  ร่ืนชดกุลนษิฐ 37-3-01-4101-001 เจ้ำพนกังำนธุรกำร ชง.

10 สิบเอกชำติชำย  สิงหเดช 37-3-01-4805-001 เจำ้พนักงำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย ชง.

11 นำยสมนกึ  เกตุปำน 37-3-01-4805-002 เจำ้พนักงำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย ชง.

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (มคุีณวุฒิ)
12 นำงสำวชุติมำพร   สีสังข์ - ผู้ช่วยเจ้ำพนกังำนธุรกำร (คุณวุฒิ)

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (มทีกัษะ)
13 นำยพนม  พรำมนำค - พนกังำนขับรถยนต์ (ทักษะ)

14 นำยเอกสิทธิ์  กันมำ - พนกังำนขับเคร่ืองจักรกลขนำดเบำ (ทักษะ)

15 นำยวิชำญ  พยอมหอม - พนกังำนขับเคร่ืองจักรกลขนำดเบำ (ทักษะ)

16 นำยมงคล  สีฉิม - พนกังำนดับเพลิง (ทักษะ)

17 นำยเดชำ  ภูพ่งษ์ - พนกังำนดับเพลิง (ทักษะ)

บญัชรีำยละเอียดแนบทำ้ยค ำสัง่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทำ่โพธิ์  ที ่ 682/2563  ลงวันที ่ 1  ตลุำคม  2563
เรื่อง กำรจัดบคุลำกรลงสูต่ ำแหน่งตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ป ี พ.ศ. 2564 - 2566
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พนักงำนจ้ำงทัว่ไป
18 นำยแผน  ดอนไพรเมือง - พนกังำนขับเคร่ืองจักรกลขนำดเบำ (ทั่วไป)

19 นำยนนัทศักด์ิ  สุขมี - พนกังำนขับเคร่ืองจักรกลขนำดเบำ (ทั่วไป)

20 นำยกฤษดำ  กลมพุก - พนกังำนดับเพลิง (ทั่วไป)

21 สิบเอกพิทักษ์  อะกะเรือน - พนกังำนดับเพลิง (ทั่วไป)

22 นำยปญัณวิชย์  เขียวข ำ - พนกังำนดับเพลิง (ทั่วไป)

23 นำยภณูวัฒน ์ พูลเกษร - พนกังำนดับเพลิง (ทั่วไป)

24 นำยสุวพัชณ์  ด่ำนรุ่งเรืองกิจ - พนกังำนดับเพลิง (ทั่วไป)

25 นำงฐิติภคั  พูลเกษร - คนงำน (ทั่วไป)

26 นำยบญุเลิศ  งำมรัมย์ - คนงำน (ทั่วไป)

27 นำงสำวรัตนำวดี  แฟมไธสง - คนงำน (ทั่วไป)

28 นำงวนดิำ  อินสอำด - แม่บำ้น (ทั่วไป)

กองคลัง (04)

29 นำงภทัรภร   สุวรรณ 37-3-04-2102-001 ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง กลำง
(นกับริหำรงำนคลัง)

ฝ่ำยกำรเงิน 
30 นำยอมร   โพธิ์พุ่ม 37-3-04-2102-002 หวัหนำ้ฝ่ำยกำรเงิน ต้น

(นกับริหำรงำนคลัง)
31 นำงอมรรัตน ์ ใจดี 37-3-04-3201-001 นกัวิชำกำรเงินและบญัชี ชก.

32 นำงสำวปพิชญำ  สิตไทย 37-3-04-3202-001 นกัวิชำกำรคลัง ปก.

33 นำงสำวอภญิญำ  เกิดทองสุข   37-3-04-4201-001 เจ้ำพนกังำนกำรเงินและบญัชี ชง.

34 นำงสำวสุนนัทำ  นอ้ยผำ 37-3-04-4203-001 เจ้ำพนกังำนพัสดุ ปง.

35  - ว่ำง - 37-3-04-4203-002 เจ้ำพนกังำนพัสดุ ปง./ชง.

ลูกจ้ำงประจ ำ
36 นำงสำวจิณหน์ภำ  รักษำคม - เจ้ำพนกังำนกำรเงินและบญัชี ลจ.ประจ ำ
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พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (มีคุณวุฒิ)
37 นำงสำวอภญิญำ  สุทธิสำร - ผู้ช่วยเจ้ำพนกังำนพัสดุ (คุณวุฒิ)

พนักงำนจ้ำงทัว่ไป
38 นำงสำวภสัสร  อยู่ฉัตร - คนงำน (ทั่วไป)

ฝ่ำยพัฒนำและจัดเก็บรำยได้
39 นำงนริดำ  แนน่อุดร 37-3-04-2102-003 หวัหนำ้ฝ่ำยพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ ต้น

(นกับริหำรงำนคลัง)
40 นำงดวงใจ  สุดสวำท 37-3-04-3203-001 นกัวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ ชก.

41 สิบโทพลภทัร  กันมำ 37-3-04-4101-002 เจ้ำพนกังำนธุรกำร ชง.

42 นำยณัฐพล  ศิรวงษ์สุวรรณ 37-3-04-4204-001 เจ้ำพนกังำนจัดเก็บรำยได้ ชง.

43 นำงสำวสมหมำย  รุ่งมิตร 37-3-04-4204-002 เจ้ำพนกังำนจัดเก็บรำยได้ ปง.

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (มคุีณวุฒิ)
44  - ว่ำง - - ผู้ช่วยเจ้ำพนกังำนจัดเก็บรำยได้ (คุณวุฒิ)

45 นำงสำวรุศดำ  ช่วงโชติ - ผู้ช่วยเจ้ำพนกังำนจัดเก็บรำยได้ (คุณวุฒิ)

พนักงำนจ้ำงทัว่ไป
46 นำยกฤษดำ  สิงหเดช - คนงำน (ทั่วไป)

กองชำ่ง (05)

47  - ว่ำง - 37-3-05-2103-001 ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ต้น
(นกับริหำรงำนช่ำง)

ฝ่ำยก่อสร้ำง
48 นำยสยำม  ขันทอง 37-3-05-2103-002 หวัหนำ้ฝ่ำยก่อสร้ำง ต้น

(นกับริหำรงำนช่ำง)
49 นำงอนญัญำ  เกิดทิม 37-3-05-4101-003 เจ้ำพนกังำนธุรกำร ชง.

50 นำยชุมพล   โตสวัสด์ิ 37-3-05-4701-001 นำยช่ำงโยธำ ชง.

51 นำยยศพนธ์  เล่ียมด ำรงกุลกิจ 37-3-05-4701-002 นำยช่ำงโยธำ ชง.

52 นำยจรูญ  จันทร์บอ่โพธิ์ 37-3-05-4701-003 นำยช่ำงโยธำ ชง.
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พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (มคุีณวุฒิ)

53 นำงสำวไสว  กลมพุก - ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ (คุณวุฒิ)

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (มทีกัษะ)
54 นำยอ ำไพ  เชื้อขำว - ผู้ช่วยช่ำงก่อสร้ำง (ทักษะ)

ฝ่ำยออกแบบและควบคุมอำคำร
55 นำยเอก  ทับหุน่ 37-3-05-2103-003 หวัหนำ้ฝ่ำยออกแบบและควบคุมอำคำร ต้น

(นกับริหำรงำนช่ำง)
56  - ว่ำง - 37-3-05-3701-001 วิศวกรโยธำ ปก./ชก.

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (มคุีณวุฒิ)
57 นำงสำวมรกต  ทองค ำ - ผู้ช่วยเจ้ำพนกังำนธุรกำร (คุณวุฒิ)

58 นำยจิรำยุทธ  สีสังข์ - ผู้ช่วยนำยช่ำงเขียนแบบ (คุณวุฒิ)

พนักงำนจ้ำงทัว่ไป
59 นำยสำคร  สนศิริ - คนงำน (ทั่วไป)

ฝ่ำยผังเมอืง
60  - ว่ำง - 37-3-05-2103-004 หวัหนำ้ฝ่ำยผังเมือง ต้น

(นกับริหำรงำนช่ำง)
61  - ว่ำง - 37-3-05-4701-004 นำยช่ำงโยธำ ปง./ชง.

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (มคุีณวุฒิ)
62 นำยประสิทธิ์  สุทธิสำร - ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ (คุณวุฒิ)

พนักงำนจ้ำงทัว่ไป
63 นำงลูกคิด  พูลเกษร - คนงำน (ทั่วไป)

กองสำธำรณสุขและสิง่แวดล้อม (06)
64 นำยสนธยำ  จิตต์ร ำพึง 37-3-06-2104-001 ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม กลำง

(นกับริหำรงำนสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)
ฝ่ำยอนำมยัและสิง่แวดล้อม

65 นำยสุบนิ  แตงเพ็ชร 37-3-06-2104-002 หวัหนำ้ฝ่ำยอนำมัยและส่ิงแวดล้อม ต้น
(นกับริหำรงำนสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

66 นำงสำวแปง้  เรืองเวช 37-3-06-3601-001 นกัวิชำกำรสำธำรณสุข ปก.

67 นำงกฤษติยำภรณ์  สถิตย์วรหรัิญ 37-3-06-4101-004 เจ้ำพนกังำนธุรกำร ชง.

68  - ว่ำง - 37-3-06-4601-001 เจ้ำพนกังำนสำธำรณสุขชุมชน ปง./ชง.
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พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (มคุีณวุฒิ)
69 นำงสำวอำรีรัตน ์ สิงหเดช - ผู้ช่วยเจ้ำพนกังำนธุรกำร (คุณวุฒิ)

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (มทีกัษะ)
70 นำยวิจิตร์  นำคภู่ - พนกังำนประจ ำรถขยะ (ทักษะ)

71 นำยพัลลภ  แก้วศรีทัศน์ - พนกังำนประจ ำรถขยะ (ทักษะ)

72 นำยณรงค์  อยู่ช้ำง - พนกังำนประจ ำรถขยะ (ทักษะ)

73  - ว่ำง - - พนกังำนประจ ำรถขยะ (ทักษะ)

74 นำยคมสันต์ น้ ำจันทร์ - พนกังำนประจ ำรถขยะ (ทักษะ)

75 นำยวงค์วัช  นว่มเฟื่อง - พนกังำนประจ ำรถขยะ (ทักษะ)

76 นำยอนนัต์  สำยหยุด - พนกังำนประจ ำรถขยะ (ทักษะ)

77 นำยสำยยันต์  ค ำโบสถ์ - พนกังำนประจ ำรถขยะ (ทักษะ)

78 นำยณะเรศ  บวัแบน - พนกังำนประจ ำรถขยะ (ทักษะ)

79 นำยวัชระ  นวลทิม - พนกังำนประจ ำรถขยะ (ทักษะ)

พนักงำนจ้ำงทัว่ไป
80 นำยมนตรี  ค ำหมอน - พนกังำนขับเคร่ืองจักรกลขนำดเบำ (ทั่วไป)

81 นำยธนศักด์ิ  ดอนไพรอ้น - พนกังำนประจ ำรถขยะ (ทั่วไป)

82 นำยนรุิช  สิงหฤทธิ์ - พนกังำนประจ ำรถขยะ (ทั่วไป)

83 นำยอุเทน  พงษ์นรินทร์ - พนกังำนประจ ำรถขยะ (ทั่วไป)

84 นำยภำณุวัฒน ์ สุดจิตร - พนกังำนประจ ำรถขยะ (ทั่วไป)

85 นำยชรินทร์  อุดม  พนกังำนประจ ำรถขยะ (ทั่วไป)

86 นำยนพดล  กันมำ - พนกังำนประจ ำรถขยะ (ทั่วไป)

87 นำยธวัช  คมินทกูล - พนกังำนประจ ำรถขยะ (ทั่วไป)
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88  - ว่ำง - - พนกังำนประจ ำรถขยะ (ทั่วไป)

89 นำยสุรนำท  ก้อนคง - พนกังำนประจ ำรถขยะ (ทั่วไป)

90 นำงสำวอุมำพร  ค ำหมอน - คนงำน (ทั่วไป)

91 นำงสำวนจุรี  รุ่งมิตร - คนงำน (ทั่วไป)

92 นำงสำวอภริดำ  เจริญสุขรุ่งเรือง - คนงำน (ทั่วไป)

93 นำยมนตรี  สิงหเดช - คนงำน (ทั่วไป)

94 นำยอ ำพล  เชื้อขำว - คนงำน (ทั่วไป)

95 นำยเชำวลิต  ด้วงบำ้นยำง - คนงำน (ทั่วไป)

กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (08)
96 นำงกุลิสรำ  จักรพัชรกุล 37-3-08-2107-001 ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ต้น

(นกับริหำรงำนกำรศึกษำ)
ฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ

97 นำงสำวศิริภสัสร  ขันหลวง 37-3-08-2107-002 หวัหนำ้ฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ต้น
(นกับริหำรงำนกำรศึกษำ)

98 นำยทวีพงษ์  ทุมชะ 37-3-08-3803-001 นกัวิชำกำรศึกษำ ปก.

99 นำงสำวณิชำภำ  อ ำพวลิน 37-3-08-4101-005 เจ้ำพนกังำนธุรกำร ปง.

พนักงำนจ้ำงทัว่ไป
100 นำงสำววิลำวรรณ  ก้อนคง - คนงำน (ทั่วไป)

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็กบำ้นวังส้มซ่ำ
101 นำงกำญจนำ  ศรีเกษม 37-3-08-6600-225 ครู (คศ.1)

102 นำงอุไร   จันทร์ศิริไพบลูย์ 37-3-08-6600-231 ครู (คศ.1)

พนักงำนจ้ำงทัว่ไป
103 นำงสำวสุพรรณี  ข ำจันทร์ - ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็กบำ้นยำงเอน
104 นำงรัชน ี  มงคลวงศ์วณิช 37-3-08-6600-226 ครู (คศ.1)

105 นำงอุ่นจิตร   มัง่เงิน 37-3-08-6600-230 ครู (คศ.1)
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พนักงำนจ้ำงทัว่ไป
106 นำงสำวพรพิมล  กลมพุก - ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็กบำ้นคลองหนองเหล็ก
107 นำงยุพิน   พูลทวี 37-3-08-6600-227 ครู (คศ.1)

108 นำงสำวลัดดำวัลย์   ฮวดอ้น 37-3-08-6600-229 ครู (คศ.1)

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (มทีกัษะ)
109 นำงนงลักษณ์  ดอนทรำย - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

พนักงำนจ้ำงทัว่ไป
110 นำงสำววรรณอนงค์  เขียวใจดี - ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็กบำ้นคุ้งวำรี
111 นำงสำวกิติญำ   ปำนมณี 37-3-08-6600-232 ครู (คศ.1)

112 นำงดลยำ    คงธนศุภกร 37-3-08-6600-228 ครู (คศ.1)

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (มทีกัษะ)
113 นำงวัฒนำ  อินทร์แก้ว - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็กบำ้นวังวน
114  - ว่ำง - 37-3-08-6600-233 ครู (ครูผู้ช่วย)

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (มทีกัษะ)
115 นำงรัตนำ  สิงหเดช - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

พนักงำนจ้ำงทัว่ไป
116 นำงสำวพัชรำกร  ไม้ส้มซ่ำ - ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

กองสวัสดกิำรสังคม (11)
117  - ว่ำง - 37-3-11-2105-001 ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม ต้น

(นกับริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม)
ฝ่ำยสวัสดกิำรและพัฒนำชมุชน

118 นำงชูมน  วรรณทวี 37-3-11-2105-002 หวัหนำ้ฝ่ำยสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน ต้น
(นกับริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม)

119 นำยรังสรรค์   สุวรรณศรี 37-3-11-3801-001 นกัพัฒนำชุมชน ชก.

120 นำงสำวสมพร  โพธิ์ดง 37-3-11-4801-001 เจ้ำพนกังำนพัฒนำชุมชน ปง.

พนักงำนจ้ำงทัว่ไป
121 นำงสำววิมลลักษณ์  แก้วทรัพย์ - คนงำน (ทั่วไป)
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กองส่งเสริมกำรเกษตร (14)

122  - ว่ำง - 37-3-14-2109-001 ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมกำรเกษตร ต้น
(นกับริหำรงำนกำรเกษตร)

ฝ่ำยส่งเสริมกำรเกษตร
123 นำยชัยวัฒ  ไคร้โท้ง 37-3-14-2109-002 หวัหนำ้ฝ่ำยส่งเสริมกำรเกษตร ต้น

(นกับริหำรงำนกำรเกษตร)
124  - ว่ำง - 37-3-14-3401-001 นกัวิชำกำรเกษตร ปก./ชก.

พนักงำนจ้ำงทัว่ไป
125 นำงมำรีณัญ  ปัน้ท่ำโพ - คนงำน (ทั่วไป)

หน่วยตรวจสอบภำยใน (12)

งำนตรวจสอบภำยใน
126 นำงวรันยณัฐ  ประชุม 37-3-12-3205-001 นกัวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ชก.

(นำยธวัช  สิงหเดช)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำโพธิ์


