
 

 
ข้อมูลบุคลากร 

หน่วยงาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด ที่อยู่  
เบอร์โทรศัพท์  

 
หมายเหตุ 

๑. นางสาวอรสา  ไชยเมือง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ดอนศรีชุม 254 หมู่ 8 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 0-93132-4850  
๒. นางประภัสษร  เรืองเดช รองปลัด อบต. อบต.ดอนศรีชุม 88 หมู่ 8 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 0-81998-7389  

ส านักปลัด 

1. นายพรชัย วงศ์ประสิทธิ์ หัวหน้าส านักปลัด ส านักปลัด 179 หมู่ 9 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 0-6132-36218  

2. นางกุลฉัตร  ธรรมขันแก้ว นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักปลัด 9/14 หมู่ 3 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 0-83208-3335  
3. นายธนาการ  เสมอใจ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักปลัด 123 หมู่ 6 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 0-86910-5223  
4. นายสิวะพันธ์  เจนใจ นักวิเคราะห์ฯ ช านาญการ ส านักปลัด 132 หมู่ 1 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 0-89556-4692  
5. นางสาวจุฬากาญจน์  ล าพูน นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ส านักปลัด 108/1 หมู่ 18 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา  0-85040-6347  
6. ส.อ.ธงชัย  ส่องแสง นักป้องกันฯ ช านาญการ ส านักปลัด 2 หมู่ 6 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 0-93195-9754  
7. นางนิภาพร นาคุระ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักปลัด 200 หมู่ 7 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 0-84612-5601  
8. นางนรินทร์รัตน์  ไชยมงคล คร ูระดับ คศ.1 ส านักปลัด 41 หมู่ 4 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 0-81706-5051  
9. นางทัศนีย์  เท่าบุรี นักจัดการงานทั่วไป ส านักปลัด 235 หมู่ 4 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 0-83566-6713  

๑0. นายธรรมรัตน์  ธรรมขันธ์ ผช.จนท.ป้องกันฯ ส านักปลัด 172 หมู่ 4 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 0-84040-5879  
๑1. นางศรีไพร  เลิศรัตน์ ผช.จนท.ธุรการ ส านักปลัด 128 หมู่ 4 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 0-85031-0433  
๑2. นายอุเทน  ยศวัฒนะ พนักงานดับเพลิง ส านักปลัด 40 หมู่ 3 ต.บุญเกิด อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 0-86118-5607  
13. นางนงคราญ  ส่องแสง คนงานทั่วไป ส านักปลัด 2 หมู่ 6 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 0-89006-4283  
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14. นางสาวณัฐกาญจน์ กันจินะ คนงานทั่วไป ส านักปลัด 35 หมู่ 5 ต.บุญเกิด อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 0-81034-5506  
15. นายวีระพงษ์  บุญธรรม พนักงานขับรถบรรทุกน  า ส านักปลัด 102 หมู่ 2 ต. ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 0-64018-7188  
16. นางอินทร์ทิรา  ฟองอินทร์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ส านักปลัด 44 หมู่ 2 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 0-80670-3024  
17. นางอัมพิกา  วงศ์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ส านักปลัด 135 หมู่ 9 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 0-89265-1174  

กองช่าง 

1. นายนิธิศ  อ่ินศิริ ผู้อ านวยการกองช่าง กองช่าง 204 หมู่ 8 ต.ดอกค าใต้ อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 0-85715-0619  

2. นายเจษฎา  กาวิละ นายช่างโยธาช านาญงาน กองช่าง 55 หมู่ 2 ต.ดอกค าใต้ อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 0-89637-1476  
3. นายสุเทพ  เผ่าเต็ม ผช.ช่างโยธา กองช่าง 233 หมู่ 7 ต.คือเวียง อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 0-89644-4341  

กองคลงั 

1. นางสาวศรัญญา บุญเรือง ผู้อ านวยการกองคลัง กองคลัง 28 หมู่ที่ 9 ต.ดอกค าใต้ อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 09-3148-5924  

2. นางสาวภัททิรา พนอนุอุดมสุข นักวิชาการพัสดุช านาญการ กองคลัง 271 หมู่ 8 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 0-87174-5937  
3. นางพรพิมล กันทา นักวิชาการเงินฯ ช านาญการ กองคลัง 126/1 หมู่ 8 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 0-81035-5294  
4. นางสาวอัจจิมาภรณ์ ค ามาบุตร จพง.จัดเก็บรายได้ช านาญงาน กองคลัง 120 หมู่ 8 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 09-3240-8264  

                                                                                                                                                               งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
 


