อัพเดทล่าสุด 09/11/2562

รำยชื่อพนักงำนเทศบำลสำมัญ พนักงำนครูเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำงเทศบำลตำบลทองผำภูมิ
ลำดับ

ชื่อ

1 นายวันชัย
หน่วยตรวจสอบภำยใน
2 นายสมพงษ์
สำนักปลัดเทศบำล
3 นางพัทธิยา
4 นางสาวเรวดี
5 นายสุชาติ
6 นายกรกฤษณ์
7 นางสาวนภชล
8 นายเจนยุทธ
9 นางสาวสุวิภา
กองคลัง
10 นางรัตนา
11 นางสาวผานิษฐ
12 นางสาวนุดจรา
13 นางสาวศุภลักษณ์
14 นางสาวจันทร์เพ็ญ
กองช่ำง
15 จ่าเอกฐิติพงศ์
กองกำรศึกษำ
16 นางรัชยา
17 นางสาวปณิตา
18 นางสาวกรรณิกา
19 นายชลวิทย์
20 นางปวาริศา
โรงเรียนเทศบำลทองผำภูมิ
1 นายสุเมธ
2 นางสาวอรพิน
3 นางวาสนา
4 นางสาวโสภาคย์สิริ
5 นางสาวบูรณิน
6 นางสาวธนินาถ
7 นายกองพล
8 นายธนวัฒน์

นำมสกุล

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

ปาลวัฒน์

พนักงานเทศบาลสามัญ 20 คน
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

เทพวรรณ

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

คงเกิด
ราชการดี
คงเกิด
เนตรสว่าง
แจ้งศรีพงศ์
พ่วงดี
สังฆะทิพย์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชานาญงาน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
บรรจุ 2 เม.ย.61
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
บรรจุ 1 มิ.ย.61
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
บรรจุ 1 ส.ค.61

บุญรอด
สวดมนต์
สังขดุษฎี
ชุ่มชื่น
ใจหาญ

ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

หมัน่ อุตส่าห์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

เครือบุตร
เทพเทียน
โพธินันทวงศ์
โชติสหัสวัฒน์
สามหาดไทย

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) โอนย้าย 1 ต.ค. 61

จันทร์เจือจุน
สาลิวงษ์
แก้ววิเชียร
สวัสดิ์ทอง
อภิวันท์สิริวัฒน์
สุขคี ูณ
ศรีจนั ทร์
เดชวงษา

ผู้อานวยการสถานศึกษา (ค.ศ.3)
ครู ค.ศ.1
ครู ค.ศ.1
ครู ค.ศ.1
ครู ค.ศ.1
ครู ค.ศ.2
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานครูเทศบาล 10 คน

บรรจุ 1 ก.พ.61
บรรจุ 1 ก.พ.61
บรรจุ 1 ก.พ.61

รับโอน 16 เม.ย. 61
บรรจุ 1 ก.พ.61
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ลำดับ

ชื่อ

นำมสกุล

ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กเทศบำลตำบลทองผำภูมิ
9 นางสาวเปรมฤดี
สบายเหลือ
10 นางสาวกิติยา
รักษากุล
กองคลัง
1 นายวรโชติ
กองช่ำง
2 นางเสวียนวรรณ
3 นายมานะ
สำนักปลัดเทศบำล
1 นายจตุพล
2 นายสมนึก
3 นายฐานันท์
4 นางสาวดวงใจ
5 นางสาวกาญจนา
6 นางสาวชนิฎา
7 นายสุรชัย
8 นางสาวบังอร
กองคลัง
9 นางสาวชุติมณฑน์
10 นางสายรุ้ง
11 นายรณชัย
12 นายประวิทย์
13 นางรินรดา
14 นางสาวสุนีย์
15 นางสาวชุติภา
กองช่ำง
16 นายกันตินันท์
17 นายอุทัย
18 นายนิยม
19 นายอัฐพงษ์
20 นายอนุชา
21 นางสาวเบญจมาศ
22 นางสาวมัลลิกา

ตำแหน่ง
ครู ค.ศ.1
ครู ค.ศ.1
ลูกจ้างประจา 3 คน

โอดจันทึก

พนักงานผลิตนาประปา

โอดจันทึก
วินทัศนสมบัติ

คนงาน
นายช่างไฟฟ้า
พนักงานจ้างตามภารกิจ 33 คน

ทิพยมณฑล
ปานหงษ์
จันทร์สืบสาย
กาบัว
ภูสวัสดิ์
จิตรีโภชน์
ฤทธิขนั ธ์
พิเภก

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับรถยนต์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

ภิมาลย์
เชือฮ้อ
จันทร์ขจร
นกทอง
ธนพงศ์ภิญญา
สวัสดิ์โชนกุล
อ้วนสมบูรณ์

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
แม่ครัว
พนักงานผลิตนาประปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ศิริพัฒนาเจริญสุข
หุน่ จาลอง
น้อยอยู่นิตย์
แพทย์วงค์
เที่ยงแท้
สุขเจริญ
สอนสกุล

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
พนักงานขับรถยนต์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

หมำยเหตุ
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ลำดับ

ชื่อ

นำมสกุล

กองกำรศึกษำ
23 นางสาวธัณย์สิตา
เพชรพิทักโยธิน
24 นายโชติวัต
พนาพิทักษ์สกุล
โรงเรียนเทศบำลทองผำภูมิ
25 นางสาวนันนิภา
บุญยง
26 นางสาวพจมาลย์
อินทรโพธิ์
27 นางสาวอริสรา
ชัยชนะ
28 นางสาวกฤษณา
เนินทองผา
29 นางสาววิภัชชา
เสนาซิว
30 นางสาวจารุวรรณ เอกฉันท์
31 นางสาวดวงพร
บุญส่ง
ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กเทศบำลตำบลทองผำภูมิ
32 นางสาวรัชนี
ภมะราภา
33 นางอาไพ
มีทา
สำนักปลัดเทศบำล
1 นางสาวลาดวล
แตงเจริญ
2 นายพิทักษ์
จันทนา
3 นายธีระ
พ่วงน้อย
4 นายอานาจ
เอกจีน
5 นายนวพล
เพ็ชรริด
6 นายปารมี
ภูผาธนโชติ
7 นางสาวนารีรัตน์
จันทร์มูล
8 นางอนงค์นาฎ
มงคลเลิศ
9 นายสมชัย
พวงมาลัย
10 นางสาวจิณัฐฌา
บุญยะประทีป
โรงเรียนเทศบำลทองผำภูมิ
11 นางจินตนา
สมัยสงค์
12 นายกิตติพันธ์
จันทร
ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กเทศบำลตำบลทองผำภูมิ
13 นางสาวอัญพัชญ์
ดื่มโชค
14 นางสาวเจนจิรา
ทสร
15 นางสาวลัญฌญา
โพธิสัตย์
16 นางสกุณี
โชติธนันชพร
กองคลัง
17 นายกฤษดา
เมืองพิณ
18 นางสาววรรษมน
เนตรน้อย
19 นางสาวสุวนันท์
พิทักษ์วนาราษฎร์

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
ผู้ช่วยครู
ผู้ช่วยครู
ผู้ช่วยครู
ผู้ช่วยครู
ผู้ช่วยครู
ผู้ช่วยครู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป 32 คน
นักการ
คนงานประจารถดับเพลิง
คนงานประจารถดับเพลิง
คนงานประจารถดับเพลิง
คนงานประจารถดับเพลิง
คนงานประจารถดับเพลิง
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
ภารโรง
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
คนงาน
พนักงานจดมาตรวัดนา
คนงาน
คนงาน

หมำยเหตุ
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ลำดับ

ชื่อ

นำมสกุล

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

20 นายประยูร
สังขนิรมิต
คนงาน
21 นายอภิวัฒน์
อัญชัญภาส
คนงาน
22 นางสาววิภาวดี
วันศรี
คนงาน
กองช่ำง
23 นายประสิทธิ์
ยอดทอง
คนงานประจารถขยะ
24 นายธีรศักดิ์
จันทร์ขจร
คนงานประจารถขยะ
25 นางสิขรี
จันทร์ขจร
คนงาน
26 นางสาวฉันทนา
ลังมหา
คนงาน
27 นายชโลธร
มงคลสมัย
คนงาน
28 นายชวนันท์
ปิน่ หงส์ษา
คนงาน
29 นายบัญชา
ลังมหา
คนงาน
30 นายหนุม่
คงพงศ์ประยูร
คนงาน
31 นายณรงค์
วงษ์สุวรรณ
คนงาน
32 นายอานาจ
ล่องอาวุธ
คนงาน
จำนวนพนักงำนเทศบำลสำมัญ พนักงำนครูเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำงเทศบำลตำบลทองผำภูมิ
พนักงำนเทศบำลสำมัญ
20
พนักงำนครูเทศบำล
10
ลูกจ้ำงประจำ
3
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
33
พนักงำนจ้ำงทัว่ ไป
32
รวม
98

