
 
 

 
 

ที่ ขก ๕๑๐๐๑/ว ๑๔๙๐                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
                    ถนนหน้าเมือง  อ.เมือง ขก. ๔๐๐๐๐ 
                                                                         
                                                                ๕  กันยายน  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
        พนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
เรียน  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  เทศบาลเมอืง  เทศบาลตําบล  และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล    
        ทุกแห่ง  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ผู้อํานวยการโรงเรียนสังกัด   
        องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
อ้างถึง  หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที ่ขก ๕๑๐๐๑/ว ๑๓๒๔  ลงวันที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารบัการฝึกอบรมฯ  
             ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมเครือข่ายคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจําปี พ.ศ.  
๒๕๕๕  ขึ้น  ในระหว่างวันที่  ๑๐  -  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๕  ณ ห้องภูพาน  โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล  อําเภอ
เมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  และให้หน่วยงานของท่านพิจารณาจัดส่งบุคลากรที่สนใจ  ซึ่งยังไม่เคยผ่านการ
ฝึกอบรมเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยเข้ารับการฝึกอบรม  โดยกรอกใบสมัครตามแบบตอบรับเข้าอบรม  น้ัน 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้พิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายช่ือให้ทราบและให้ผู้มีรายช่ือเข้ารับการฝึกอบรมตามกําหนดการ  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

                                                             ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                      
                                                       (นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์) 
                                                นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
สํานักปลัดฯ  ฝ่ายนิติการฯ 
โทร. ๐-๔๓๒๔-๓๒๙๐ 
โทรสาร ๐-๔๓๒๓-๕๑๔๔ 
www.kkpao.go.th 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 
 



ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน อําเภอ เบอร์โทรศัพท์ ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 ส.อ. ปรีชา  ทัพวิเศษ บุคลากร  4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น 089-4218720
2 นางสาวลัดดา  ป้อมสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น 043-237368
3 นางสาวธมนวรรณ  รัตนชัย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น 043-237368
4 นางมาลัย  รัตนเกื้อ เจ้าพนักงานพัสดุ  6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น 081-7298226
5 นางปัทมา  กานนท์ เจ้าพนักงานพัสดุ  3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น 086-9833977
6 นางวิลาวัณย์  โตประมาณ เจ้าพนักงานธุรการ  6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น
7 นางลําปาง  จันทะลุน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น
8 นายธนกร  ธระเสนา วิศวกรเครื่องกล  8วช องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น
9 นายอนันต์  ธรรมทอง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น 086-2221799
10 นายอภิวัฒน์  ประเสริฐ ครู  คศ. 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น 081-8718425
11 นายอนุชิต  อุปแก้ว ผู้อํานวยการสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น 086-2202854
12 นายภักดี  ศิริพรรณ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น 089-7105584
13 นายอํานาจ  โพธิ์ศรี ผู้อํานวยการสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น 085-0046765
14 นางสาวปริฉัตร  สายเนตร ครู  คศ. 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น 089-0356463
15 นางเสาวลักษณ์  ถนอมชีพ ผู้ช่วยครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น 087-8593375
16 นางสาวประภาสิริ  บางปา ผู้ช่วยครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น 082-1958993
17 นายสุเทพ  อ้นอมร ครู  คศ. 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น

18 นายทัฐสิน  สลางสิงห์ ครู  คศ. 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น

19 นายบํารุง  ป้องนาทราย ครู  คศ. 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น

20 นายธีระพันธ์  ทอนเทพ ครู  คศ. 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น

21 นางสุภาภรณ์  สุเพ็งคํา ครู  คศ. 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น 080-4117775
22 นายนพพล  จันทะพงษ์ ครู  คศ. 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น 084-7938679
23 นายพุทธาวุธ  เที่ยงเกตุ ครู  คศ. 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น 087-2209405

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
(หลักสูตรวินัยเบื้องต้นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น)

วันที่  10  -  11  กันยายน  2555  ณ  โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล  จังหวัดขอนแก่น



24 นายประวิทย์  ดรคําหลัก รองผู้อํานวยการสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น

25 นายวันเผด็จ  มีชัย รองผู้อํานวยการสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น

26 นายศุภชัย  หาทนต์ ครู  คศ. 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น

27 นางเสาวลักษณ์  ถนอมชีพ ครูผู้ช่วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น

28 นางสาวประภาสิริ  บางปา ครูผู้ช่วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น

29 นายชาตรี  ประสมศรี เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น

30 นางวะนะ  สุขวัฒน์วรากุล ครูชํานาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โคกโพธิ์ไชย

31 นายโกสินทร์  ศรีวรสาร ครูช่วยสอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โคกโพธิ์ไชย

32 นายบรรลุ  ชินน้ําพอง ครู  คศ. 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อุบลรัตน์

33 นายภานุพงษ์  พลีศักดิ์ ผู้ช่วยครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อุบลรัตน์

34 นายสนธยา  เสนามนตรี ครู  คศ. 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ชุมแพ

35 นางรุ่งเรือง  แสนขันธ์ ครู  คศ. 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ชุมแพ

36 นายพศวัต  ธรรมวงศา นิติกร  8วช เทศบาลนครขอนแก่น เมืองขอนแก่น

37 นางวนัสรินทร์  ธรรมวงศา นิติกร  6ว เทศบาลเมืองศิลา เมืองขอนแก่น 086-8725008
38 นางสาวสุภาพ  พิมพ์พา เจ้าพนักงาน เทศบาลเมืองศิลา เมืองขอนแก่น 086-2302525
39 นางดรุณี  ธารฤทธิ์ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ทต.สาวะถี เมืองขอนแก่น 089-7119921
40 นายสุรพล  แก้วตา ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ทต.บ้านค้อ เมืองขอนแก่น

41 นางสาวเยาวลักษณ์  นาใจดร ปลัดเทศบาลตําบล ทต.บึงเนียม เมืองขอนแก่น

42 นางเสวียร  บัวศรี เจ้าพนักงานธุรการ อบต.บ้านหว้า เมืองขอนแก่น 043-371551
43 นางสาวกรรณิการ์  ทํามา นักวิชาการเกษตร อบต.บ้านหว้า เมืองขอนแก่น 043-371551
44 นางวาริสา  แก้วดอนหัน หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลท่าพระ เมืองขอนแก่น 043-262758
45 นายบุญสนอง  แก้วบ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล อบต.โคกสี เมืองขอนแก่น 081-2637052
46 นายวุฒิสาร  กลางการ หัวหน้าสํานักปลัด อบต.โคกสี เมืองขอนแก่น 089-7113995
47 นายสุรพล  แก้วตา ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ทต.บ้านค้อ เมืองขอนแก่น

48 นางสาวเยาวลักษณ์  นาใจดร ปลัดเทศบาลตําบล ทต.บึงเนียม เมืองขอนแก่น

49 ส.ต.อ.อนันต์  อินไชยา นิติกร ทต.พระลับ เมืองขอนแก่น

50 นางสาวสุกัญญา  ประภาตะนันท์ บุคลากร อบต.ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง



51 นางสาวกัลยาณี  พิมพ์แน่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง

52 นายชัยณรงค์  นามนาเมือง รองปลัด  อบต.ไชยสอ อบต.ไชยสอ ชุมแพ 087-9465604
53 นายสุทธิชัย  ไชยมงคล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล อบต.วังหินลาด ชุมแพ 087-4261856
54 นายกล้า  มานาดี หัวหน้าสํานักปลัด อบต.วังหินลาด ชุมแพ 080-3567357
55 นายโกศล  เหล่าอุตั้ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต.โนนสะอาด ชุมแพ 087-2348165
56 นายสิทธิพร  มีเทพ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.โนนหัน ชุมแพ 084-9528855
57 นายยงยุทธ  เหล่าประเสริฐ นายกเทศมนตรี ทต.หนองเสาเล้า ชุมแพ 084-8960886
58 นางนันท์นภัส  สร้างทรัพย์ นักพัฒนาชุมชน ทต.หนองเสาเล้า ชุมแพ 085-6474235
59 จ่าเอกอภิชาติ  พ่วงฉ่ํา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.หนองเสาเล้า ชุมแพ 087-3734994
60 นายชิษณุพงศ์  วันดี นิติกร  5 อบต.นาหนองทุ่ม ชุมแพ 088-0347409
61 นายอุเทน  ยมธาตุ นักวิชาการเกษตร ทต.นาเพียง ชุมแพ 043-210203
62 นายพรมรินทร์  อรมา นักพัฒนาชุมชน ทต.นาเพียง ชุมแพ 043-210203
63 นายเกียรติศักดิ์  ประพฤติเป็น นิติกร อบต.ชุมแพ ชุมแพ

64 นางวัลยา  นิลหล้า เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตําบลหนองโน กระนวน 043-923023
65 นางดาวเรือง  คํามูล นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลตําบลหนองโน กระนวน 043-923023
66 นายชราวุฒิ  จารเครือ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เทศบาลตําบลห้วยยาง กระนวน 089-8436892
67 ว่าที่ร้อยตรีจํานงค์  ศิริไชยจํานงค์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลภูเวียง ภูเวียง 089-7155693
68 นางสาวอิศรา  โคตรจันดี นักวิชาการเกษตร อบต.บ้านเรือ ภูเวียง 043-291693
69 นางศุภานัน  ภูมิคอนสาร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต.หว้าทอง ภูเวียง 043-210028
70 พ.อ.อ.จักรวาล  ถุงวิชา นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล อบต.สงเปือย ภูเวียง 083-5602558
71 จ่าเอกสมชาญ  กองเกิด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.สงเปือย ภูเวียง 085-2941261
72 นางสาวอธิชา  อธิรุทมงคล รองปลัดองคืการบริหารส่วนตําบล อบต.สงเปือย ภูเวียง

73 นางนงลักษณ์  โปรณะ นักพัฒนาชุมชน อบต.ศรีสุข สีชมพู 081-9666983
74 นางเอ็มอร  รายโนนทัน ครูผู้ดูแลเด็ก อบต.ศรีสุข สีชมพู 089-8406829
75 นายศรีวิบูลย์  สีภูทอง หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต.หนองแดง สีชมพู 087-4214810
76 นายพิทักษ์  วรรณเวช รองปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลสีชมพู สีชมพู 081-7392729
77 นางสาวณัฐมน  น้อยแสงสี บุคลากร อบต.ภูห่าน สีชมพู 081-3203374



78 นายหาญวิชัย  เพียมณี ผู้อํานวยการกองช่าง ทต.วังเพิ่ม สีชมพู 081-9970110
79 นางสาวนริศรา  วันละคํา หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต.พังทุย น้ําพอง 084-5436799
80 นางศิริจรรยา  คําบา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.ท่ากระเสริม น้ําพอง 089-2423784
81 นางตวงพร  ขันตีกรม นักวิชาการศึกษา ทต.ม่วงหวาน น้ําพอง 083-2901559
82 นายสุริยัน  พรนิคม ผู้อํานวยการกองช่าง ทต.ม่วงหวาน น้ําพอง 081-5929768
83 นายโกวิทย์  อักขราสา หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองกุง น้ําพอง 087-4443427
84 จ.ส.อ.ศักดิ์ศิริ  ศรีเมืองใหม่ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองกุง น้ําพอง 083-1515775
85 นายวินัย  เชื้อในเขา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า อบต.หนองกุง น้ําพอง 089-5731139
86 นายจักรี  เหลาหอม หัวหน้าส่วนการคลัง อบต.บัวเงิน น้ําพอง 086-4502917
87 นายศิลป์ชัย  ใจทน หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บัวเงิน น้ําพอง 087-2218613
88 นายอํานาจ  ยุทธรรม หัวหน้าส่วนการศึกษา อบต.บัวเงิน น้ําพอง 089-6179858
89 นางสาวพรจิตร  ปัจจัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต.กุดเพียขอม ชนบท 085-6808268
90 นายเดชา  โพธิกุล หัวหน้าสํานักปลัด เทศบาลตําบลชนบท ชนบท 043-286200
91 นางสาวโยษิดา  ผาโคตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.บ้านดง อุบลรัตน์

92 นางเพชรตะวัน  สมบัติ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ 043-312203
93 นางสาวอภิญญา  พระเจ้า นักวิชาการศึกษา อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ 043-312203
94 ว่าที่  ร.ต.ภูมิจิตร  วงศ์สถิตย์ หัวหน้าสํานักปลัด ทต.เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์

95 นายไพบูลย์  จันทะวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต.ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์

96 นายกังวาน  แสนอุดม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต.ศรีสุขสําราญ อุบลรัตน์

97 นางสาวสุคนธา  วงษ์คําหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต.แคนเหนือ บ้านไผ่ 081-7699976
98 นายปริญญา  พาละเอ็น ผู้อํานวยการกองช่าง อบต.แคนเหนือ บ้านไผ่ 081-3921213
99 นางลัดดาวัลย์  ข้าศิริเจริญสุข ผู้อํานวยการกองคลัง อบต.แคนเหนือ บ้านไผ่ 084-5122603
100 นางนันท์นภัส  แดงบุดดา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต.หินตั้ง บ้านไผ่ 087-2140649
101 นางประทุมพร  พาละเอ็น ผู้อํานวยการกองคลัง อบต.หนองน้ําใส บ้านไผ่

102 จ่าเอกกมล  สงวนญาติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ทม.บ้านไผ่ บ้านไผ่

103 นายยศกร  ศรีคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารและเผยแพร่วิชาการ ทม.บ้านไผ่ บ้านไผ่

104 นางประทุมพร  พาละเอ็น ผู้อํานวยการกองคลัง อบต.หนองน้ําใส บ้านไผ่



105 นายสะอาด  แสงสว่าง นิติกร อบต.ในเมือง เวียงเก่า

106 นายธนะเมศร์  ฤทธิ์มนตรีเตชิน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต.เขาน้อย เวียงเก่า 043-917099
107 นางจรัสรวี  พระคุณ ผู้อํานวยการกองคลัง อบต.หนองเรือ หนองเรือ

108 นายวรนันท์  จารนาเบียง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต.บ้านผือ หนองเรือ 081-9651023
109 นางสาวภัครดา  กาลวิบูลย์ หัวหน้าสํานักปลัด อบต.บ้านผือ หนองเรือ 084-9554855
110 นางณัฐฐิณี  พิมพาศรี นักวิชาการศึกษา อบต.โนนทัน หนองเรือ 088-5496445
111 นางสาวลัดดาวัลย์  โคตรบุรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต.จระเข้ หนองเรือ 085-8559525
112 นายรัศมี  ภูสนาม  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต.โนนสะอาด หนองเรือ

113 นางนัฐฐิณี  พิมนาศรี นักวิชาการศึกษา อบต.โนนทัน หนองเรือ

114 นายกิติโรจน์  มะลาไวย์ ผู้อํานวยการกองช่าง ทต.โนนศิลา โนนศิลา 043-281129  
115 นางรัชนี  กัลยาบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต.โนนแดง โนนศิลา 084-0329328
116 นางหฤทัย  ทวีแสงศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต.บ้านหัน โนนศิลา

117 ว่าที่  รต.คนบุญ  ศิริโชติ หัวหน้าสํานักปลัด อบต.ทางขวาง แวงน้อย 082-8484775
118 นางอนงค์  แดนสมปัดสา บุคลากร ทต.วังสวรรค์ บ้านแฮด 089-5754162
119 นางวิไล  พระณานนท์ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ทต.บ้านแฮด บ้านแฮด

120 พ.จ.ท.หญิง นิตยา  แจ้งไพร หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต.โนนสะอาด แวงใหญ่ 043-210335
121 ส.ต.อ.ยุทธสน  โสมาเกตุ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต.โนนทอง แวงใหญ่ 081-3914196
122 นางพรรนิภา  เพ็งค่ํา บุคลากร ทต.พระบุ พระยืน 081-0605392
123 นายชัชวาลย์  นามบ้านเหล่า เจ้าพนักงานพัสดุ ทต.พระบุ พระยืน 085-2064966
124 จ่าเอกธรรมศักดิ์  ศรียางนอก หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต.ขามป้อม พระยืน 081-7699007
125 นายพัชนันท์  พิมพ์วงศ์ นักพัฒนาชุมชน  4 อบต.บ้านโคก หนองนาคํา 080-3257620
126 นายทศพร  หาญโสภา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านโคก หนองนาคํา 089-3959952
127 พออ.เชิดศักดิ์  คํามี เจ้าหน้าที่ธุรการ อบต.บ้านโคก หนองนาคํา 082-3226022
128 นางสาววันเพ็ญ  ควบสระน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต.คูคํา ซําสูง

129 นายวชิรพล  วิสิลา นายกองค์การบริหารส่วนตําบล อบต.บ้านโนน ซําสูง 086-6377818
130 นางรจนา  ชาติทหาร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต.วังสวาป ภูผาม่าน

131 นางรจนา  ชาติทหาร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต.วังสวาป ภูผาม่าน



132 นางจิราวรรณ  ขอสืบอํานวย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต.หัวทุ่ง พล 089-5699100
133 นายอดิศร  สงสันเที๊ยะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต.โจดหนองแก พล

134 นางสาววชิรพรรณ  ศรีประทีป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.หนองมะเขือ พล

135 นางสาวสายใจ  อ่อนสําอางค์ นักพัฒนาชุมชน  5 เทศบาลตําบลภูผาแดง โคกโพธิ์ไชย 083-2869393
136 นางอุไร  จันทร์ลา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป อบต.บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย

137 นางสุภาพร  ขันบัง รองปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลป่ามะนาว บ้านฝาง 043-210911
138 นายชาญยุทธ  พรมโม้ หัวหน้าสํานักปลัด อบต.ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง

139 นายธนโชติ  สอนจันดา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต.บ้านเหล่า บ้านฝาง

140 นางธนพร  พันสนิท หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ เทศบาลตําบลบ้านฝาง บ้านฝาง 043-269002
141 นางยศวดี  มาตย์นอก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต.หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง

142 นายวีระศักดิ์  ชิดนอก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต.โนนธาตุ หนองสองห้อง 082-8387954
143 นายสุชาติ  พลรักษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต.วังหิน หนองสองห้อง

144 นางนิธิพร  นิคม บุคลากร อบต.หันโจด หนองสองห้อง

145 นายธีรวุฒิ  สูงเนิน นิติกร อบต.ดงเค็ง หนองสองห้อง

146 นายธีระ  อ้วนสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต.ดอนดั่ง หนองสองห้อง

147 นายสําเนียง  สุดดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต.คึมชาด หนองสองห้อง 090-8419500
148 นายสุภาพ  หน่ายโสก นักบริหารงานช่าง  7 อบต.คึมชาด หนองสองห้อง 081-2631108
149 นางเบญจมาศ  อรุณพงศ์ศิริ นิติกร อบต.ท่าศาลา มัญจาคีรี

150 นายอภิชาติ  อ้นเกียน หัวหน้าสํานักปลัด อบต.โพนเพ็ก มัญจาคีรี

151 นางสาวนุช  วิเศษสา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทต.นาข่า มัญจาคีรี

152 นางสุวิตรี  นวลกลม นักวิชาการเงินและบัญชี ทต.นาข่า มัญจาคีรี

153 นางดวงธิดา  ไสยันต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ทต.นาข่า มัญจาคีรี

154 นายกิตติศักดิ์  โนนเทวา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.นาข่า มัญจาคีรี

155 จ่าเอกณัฐพร  ทะวะระ หัวหน้าสํานักปลัด อบต.กุดเค้า มัญจาคีรี 080-3548153
156 นายพระคุ้มครอง  อุดม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.กุดเค้า มัญจาคีรี 084-4282412
157 นายสรายุธ  เบ้าจรรยา นายกองค์การบริหารส่วนตําบล อบต.ท่าศาลา มัญจาคีรี 084-0300777
158 นายศราวุธ  ภูมี หัวหน้าสํานักปลัด อบต.ท่าศาลา มัญจาคีรี 080-4039382



159 นางรุ่งฤดี  โปศรี นักวิชาการเงินและบัญชี อบต.สวนหม่อน มัญจาคีรี 082-3130484
160 นายเฉลิม  โคตรทา หัวหน้าส่วนโยธา อบต.สวนหม่อน มัญจาคีรี 089-7110745


