
                                                                                                                            

 
 

                         องคก์ารบรหิารสว่นตำบลลานหอย 
              วสิยัทศัน ์                                                                   

    “สง่เสรมิการศกึษา พัฒนาคณุภาพชวีติ  
                          ปลกูจติรกัสิง่แวดลอ้ม นอ้มนำเศรษฐกจิพอเพียง” 

นายประกอบ  ค้อมทอง 
         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย 

 
ที่ตั้ง  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย หมู่ที่ 1 ถนนมหาราช ตำบลลานหอย  

อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64140  
โทร/แฟ็ก 055 - 634194 และ 084-6206555 

พื้นที่  113,750 ไร่  (182 ตารางกิโลเมตร) 
ประชากร  ทั้งหมด  4,104  คน  ชาย  2,088  คน  หญิง  2,016  คน (ข้อมูล ณ 15 มีนาคม 2564) 
เขตการปกครอง 6  หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทิศเหนือ ติดต่อเทศบาลตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย 
ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย 

อาชีพ  เกษตรกร ทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับจ้าง อื่น ฯลฯ   
สถานที่น่าสนใจ วัดป่าบนเนิน หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า 
งานประจำปี งานประเพณีออกพรรษาวัดเชิงครีี 
เว็ปไซต์  www.lanhoi.go.th 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวนพื้นที่ 
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รวม 113,750 182 100 

http://www.lanhoi.go.th/


 
 
 
 

คณะผู้บริหาร 

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล 
โทรศัพท ์

สำนักงาน มือถือ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย นายประกอบ  ค้อมทอง 055-634194 08-46206555 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย นายเสนาะ  สงจันทร์ 055-634194 06-45159015 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย นายสนอง  เข็มวง 055-634194 09-91716794 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย นายฉวี  เกาะกิ่ง 055-634194 08-36210748 
  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย 

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล 
โทรศัพท ์

สำนักงาน มือถือ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย นายสมศักดิ์  เวียนระวัง 055-634194 06-61453553 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย นางนวลละออ  บุญคล่ำ 055-634194 08-7729-1949 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย นายธวัชชัย  ทิฆัมพรธีรวงศ์ 055-634194 08-1786-4802 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย หมู่ที ่3 นางนวลละออ  บุญคล่ำ 055-634194 08-7729-1949 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย หมู่ที ่5 นายมานิตย์  ทองกล่ำ 055-634194 08-03461798 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย หมู่ที ่6 นายมานิตย์  อินกรัด 055-634194 08-2410-8660 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย หมู่ที ่7 นายสมศักดิ์  เวียนระวัง 055-634194 06-61453553 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย หมู่ที ่9 นางสมถวิล  นาทองถม 055-634194 06-40055982 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย หมู่ที ่10 นายสังข์  คงทัศน์ 055-634194 09-31701108 
 

นักบริหารงานท้องถิ่น 

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล 
โทรศัพท ์

สำนักงาน มือถือ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

นายธวัชชัย  ทิฆัมพรธีรวงศ์ 055-634194 08-1786-4802 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

นางสาวจินตนา  พุ่มทอง 055-634194 08-0117-7830 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล 
โทรศัพท ์

สำนักงาน มือถือ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ -ว่าง- - - 
 
 
 
 
 
 
 



 

สำนักปลัด 

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล 
โทรศัพท ์

สำนักงาน มือถือ 
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) นางสาวสายพิณ  พุ่มกลัด 055-634194 08-9565-0661 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นายมณตรา  หนูหริ่ง 055-634194 09-0696-3906 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน นายประวิทย์  มากอยู่ 055-634194 09-0696-3906 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นางสาวสุภาภรณ์  เข็มคง 055-634194 08-0689-4240 
พนักงานจ้าง 
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป -ว่าง- - - 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน นางสาวเพชรรัตน์  ยอดทัพ 055-634194 08-3628-0999 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นางจำรอง  สุวรรณรัตน์ 055-634194 08-8905-5771 
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ นายธงชัย  คล่ำคง 055-634194 06-4061-6125 
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง นายชัยณรงค์  ทั่งโต 055-634194 08-0506-1478 
คนงาน นายจิรศักดิ์  เสาแบน 055-634194 08-9559-2484 
จา้งเหมาบริการ นายสุทัศน์  พึ่งพัก 055-634194 08-1045-8654 
 

กองคลัง 

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล 
โทรศัพท ์

สำนักงาน มือถือ 
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) นางจิตรดา  เพริ้งจันทร์ 055-634194 08-1038-9540 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ -ว่าง- - - 
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ -ว่าง- - - 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน -ว่าง- - - 
พนักงานจ้าง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นางทัศนีย ์ บูรณศรี 055-634194 08-6202-9736 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ นางปิยะนัน  เข็มวง 055-634194 08-3877-6083 
จ้างเหมาบริการ นางสาวสุวิมล  อินไชย 055-634194 08-2397-7281 
จ้างเหมาบริการ นายณัฐวุฒิ  เผือกเปีย 055-634194 08-8904-6186 
 

กองช่าง 

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล 
โทรศัพท ์

สำนักงาน มือถือ 
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) -ว่าง- - - 
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน -ว่าง- - - 
ผู้ช่วยนายช่างโยา นายธรรมนูญ  จันทรเ์ทศ 055-634194 08-9707-3577 
พนักงานจ้าง 
จ้างเหมาบริการ นายสุเมธ  พ่ึงพัก 055-634194 09-6068-8949 
 



 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล 
โทรศัพท ์

สำนักงาน มือถือ 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 

-ว่าง- - - 

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ -ว่าง- - - 
พนักงานจ้าง 
จ้างเหมาบริการ นายสุรินทร์  อ่อมอินทร์ 055-634194 08-8232-2489 
จ้างเหมาบริการ นายอดิเรก  พรมมี 055-634194 08-31663717 
อาสาสมัครบริบาล นางประดับ  เข็มวง 055-634194 08-8146-9378 
 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล 
โทรศัพท ์

สำนักงาน มือถือ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

นายพันธกิจ  แก้วสาแสน 055-634194 08-5365-1789 

ครู (คศ.2) นางสมหมาย  เจริญผล 055-634194 09-0913-0050 
ครู (คศ.1) นางยุพิน ชำนินอก 055-634194 09-5845-0991 
ครู (คศ.1) นางธมลวรรณ  คงดวน 055-634194 09-47247609 
พนักงานจ้าง 
ผู้ดูแลเด็ก นางสาวกัญญารัตน์  คำทอง 055-634194 09-6486-4978 
ผู้ดูแลเด็ก นางสาวสุภัสสร  ยอดทัพ 055-634194 09-6879-3609 
จ้างเหมาบริการ นางสาวกัญญารัตน์  ไล้สม 055-634194 09-6456-5184 
 
 
 
 
 
   


