องค์ การบริหารส่ วนตาบลบ้ านด่ าน

นายผิน พยัคฆ์นอ
้ ย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด่าน

ที่ตั้ง : ที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนด่ำน เลขที่ 93/2 หมู่ที่ 2
ตำบลบ้ำนด่ำน อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ 64140
โทรศัพท์/โทรสาร : 055689247/ 055689246
พื้นที่ : 59,895 ไร่ (96 ตำรำงกิโลเมตร) เขตปกครอง 8 หมู่บ้ำน
ประชากร : ทั้งหมด 5,859 คน ชาย 2,885 คน หญิง 2,974 คน

https://www.bandan-st.go.th

คณะผู้บริหาร
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อ – สกุล
นายผิน พยัคฆ์น้อย
นายสุรพันธ์ เกตุจุ้ย
นายไชยพศ ท่าดี
นายสินชัย บุญอินทร์

ตาแหน่ง
นายก อบต.บ้านด่าน
รองนายก อบต.บ้านด่าน
รองนายก อบต.บ้านด่าน
เลขานุการนายก อบต.บ้านด่าน

เบอร์โทรศัพท์
081-4456153
095-6237417
081-3713285
085-0497567

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด่าน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ – สกุล
นายบุญฟื้น อ่วมปิ่น
นายแดง โตสุข
นายธวัชชัย อ้นอยู่
นายเพ็ญ บัวนวล
นายชะอม พันเขียว
นายบุญฟื้น อ่วมปิ่น
นายแดง โตสุข
นายมนัส อุ่นนุช
นายบุญช่วย สุขพลอย
นายสนิท ยังเที่ยง
นายเย็น กลิ่นทอง
นายถวิล อยู่เกิด
นายจง จาดทองศรี
นายเสนาะ ท่าดี
นางกรกนก อินทร์ชาญ
นายประเสริฐ ชาญประสิทธิ์

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.บ้านด่าน
รองประธานสภา อบต.บ้านด่าน
ส.อบต. หมู่ 1
ส.อบต. หมู่ 1
ส.อบต. หมู่ 2
ส.อบต. หมู่ 2
ส.อบต. หมู่ 3
ส.อบต. หมู่ 3
ส.อบต. หมู่ 4
ส.อบต. หมู่ 4
ส.อบต. หมู่ 5
ส.อบต. หมู่ 6
ส.อบต. หมู่ 6
ส.อบต. หมู่ 7
ส.อบต. หมู่ 7
ส.อบต. หมู่ 8

เบอร์โทรศัพท์
081-8861582
064-0633955
092-1974754
081-7404328
094-6322189
081-8861582
064-0633955
080-5167848
082-7680297
086-9932380
080-3866362
084-5766164
081-0410527
085-7253344
096-8820099
087-8474098

สานักงานปลัด
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ – สกุล
นำงธิติสุดำ ทิฆัมพรธีรวงศ์
นำงสำวกรภัทร์นวโศภำธนกุล
นำงสำวอทิตยำ อ้นชื่น
นำยเพ็ชร เกี๋ยวคำ
นำงสำวมัณฑนำ พุฒแดง
นำงสำวศศิภำ ค้อมทอง
พันจ่ำเอกสุริยำ โตงิ้ว
นำงสำวภัทธำวดี มั่นเหมำะ
นางสาวอภิญญา พรานบุญ
นายสมพงศ์ บุญเม่น
นายศักดิ์สกล บุญเม่น
นางสาวกรรณิการ์ จิตรจรัส
นายรัก โพธิ์พิเนตร
นายชญานนท์ มั่นเหมาะ
นายเมืองแมน บุญเม่น
นายวรเชษฐ์ อ่่าอิ่ม
นายสิรภพ บุญเม่น
นายอนุทัศน์ อุปานันท์
นายเจริญ สุขพลอย
นางสุภาวดี ปัญญาวงศ์

ตาแหน่ง
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนด่ำน
หัวหน้ำสำนักปลัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
นักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยชำนำญกำร
นักพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
คนงานทั่วไป
พนักงานประจ่ารถยนต์บรรทุกน่าดับเพลิง
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน่าดับเพลิง
พนักงานประจ่ารถยนต์บรรทุกน่าดับเพลิง
คนสวน
แม่บ้าน

เบอร์โทรศัพท์
093-1341929
091-2999221
089-9064223
087-3090025
081-2817628
063-8954567
098-8895297
089-4617977
083-5662807
064-7935625
088-2257318
061-3932416
099-3867760
084-4932724
087-5248087
063-3467869
086-9363342
062-5585610
093-1523859
099-2739109

กองคลัง
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ – สกุล
นำยวรวิทย์ สีขำว
นำงสำวประทุมภรณ์ ถิ่นเถิน
นำงสำวอรอุมำ เนื่องวัง
นางสาวผุสดี ใจแปลง
นางสาวสุจิตตรา โตสุข
นางสาววรรณฤดี บุญคล่่า
นางสาวจินตาพร เรืองแจ่ม
นางสาวลักษิณา แจงชู
นายภาณุรุจ มาค่า
นายวัชรพล มีกลิ่น
นางจริยา อุ่นนุช

ตาแหน่ง
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
นักวิชำกำรคลังชำนำญกำร
นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ปฏิบัติกำร
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองคลัง
คนงานช่วยเหลืองานพัสดุและทรัพย์สิน
พนักงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
พนักงานส่ารวจข้อมูลภาคสนาม
พนักงานส่ารวจข้อมูลภาคสนาม

เบอร์โทรศัพท์
091-8406091
099-2395121
084-4245099
086-5919440
083-6225342
083-1671349
083-1643300
094-6055048
086-4380507
094-7874722
062-4293681

กองช่าง
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ – สกุล
นำยศิริศักดิ์ เกตุขำ
นายอภิชาติ บุญอินทร์
นายชัยพฤกษ์ วงศ์เฮียน
นางสาวธิดารัตน์ อยู่สถิตย์
นายสายัณห์ ภูมี
นายอนาวิล จ้อยมี

ตาแหน่ง
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนงานช่วยเหลืองานกองช่าง
ผู้ช่วยปฏิบัติงานกองช่าง(ปฏิบัติงานด้านงานส่ารวจ)

เบอร์โทรศัพท์
085-1561469
080-5172535
080-5822540
061-3932614
095-6735781
083-6306383

กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ – สกุล
นำยศุภกิตติ์ กำวิละ
นางสาวมลฤดี อินเหลา
นายชัยวัฒน์ ทรัพย์ประเสริฐ
นายจเร สังเกต
นายชาญณรงค์ บัวนวล
นางสาวหนึ่งฤทัย ภู่แก้ว

ตาแหน่ง
รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนด่ำน
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
คนงานช่วยเหลืองานธุรการ
คนงานช่วยเหลืองานรักษาความสะอาดและดูแลสิ่งแวดล้อม
คนงานช่วยเหลืองานอนามัยสิ่งแวดล้อมและควบคุมโรค
คนงานช่วยเหลืองานส่งเสริมสุขภาพและบริการสาธารณสุข

เบอร์โทรศัพท์
082-5124606
082-3944927
097-2811480
095-1056157
082-0378045
066-1646426

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ – สกุล
จ.ส.ต. กมล เข็มนาจิตร์
นางสาวมาลินี จิตอนุกูล
นางสีไพร แตงไทย
นางสุรีรัตน์ จันทร์ศรี
นางสาวอมรรัตน์ พอสม
นางสาวธิติรัตน์ จิ๋วพรม
นางสาวจิรวรรณ สุวรรณชัย
นางสาวธารารัตน์ ละอองเดช
นางสาวเจนจิรา โตพ่วง
นางสาวศจี จาดทองศรี
นางสาวนิตยา มั่นพุ่ม
นางสาวจิตสุภา นัดครีพ

ตาแหน่ง
ผู้อ่านวยการกองการศึกษาฯ
ครู คศ. 2
ครู คศ. 2
ครู คศ. 1
ครู คศ. 1
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

เบอร์โทรศัพท์
062-4526546
080-6885015
087-9730390
061-0780705
087-5724569
098-2604612
085-2507125
095-3072223
095-6244298
099-4632836
080-1186899
091-2918027

