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จังหวัด อปท. รำยช่ือ ต ำแหน่ง เบอร์โทร อำหำร

1 กระบ่ี เมืองกระบ่ี อบจ.กระบ่ี นางนลวรรณ แสวงผล ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 0848898844 ท่ัวไป
2 กระบ่ี เมืองกระบ่ี อบจ.กระบ่ี นางสุชาดา ฤทธิวงศ์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 0866821431 ท่ัวไป
3 กาญจนบุรี ท่ามะกา ทม.ท่าเรือพระแท่น นางสาวกัญณ์ภรญ์ ตุ้มประชา ผู้อ านวยการกองการศึกษา 0818563891 ท่ัวไป
4 กาญจนบุรี ท่ามะกา ทม.ท่าเรือพระแท่น นางบุษบา หลงมา ครู 0925862259 ท่ัวไป
5 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี อบจ.กาญจนบุรี นางสาววัชรินทร์ กิจบ ารุง หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและโครงการ 0863919445 ท่ัวไป
6 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี อบจ.กาญจนบุรี นางเพ็ญศิริ ธนชิตชัยกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0863919445 ท่ัวไป
7 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี อบจ.กาญจนบุรี นางสาวณัฐธยาน์ ปุณยรัตนพิริยะ นักวิชาการศึกษา 0972979799 ท่ัวไป
8 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทม.กาฬสินธ์ุ นายรณยุทธ หอมหวล รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 0868580024 ท่ัวไป
9 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทม.กาฬสินธ์ุ นายประชัน บุตรดี หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 0807459851 ท่ัวไป
10 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทม.กาฬสินธ์ุ นางนุชรินทร์ ทองดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0815444401 ท่ัวไป
11 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ทม.ปางมะค่า นางวิชดา สังเกตุ ปลัดเทศบาลเมืองปางมะค่า 0863795459 ท่ัวไป
12 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ทม.ปางมะค่า นายดุสิต ชูโตศรี รองปลัดเทศบาลเมืองปางมะค่า 0956357631 ท่ัวไป
13 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ทม.ปางมะค่า นายสุจินต์ ช่างตีทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0927497384 ท่ัวไป
14 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ทม.หนองปลิง นายสุชาติ พันธ์ย้ิม ปลัดเทศบาลเมืองหนองปลิง 0873180602 ท่ัวไป
15 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทน.ขอนแก่น นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 0862224574 ท่ัวไป
16 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทน.ขอนแก่น นางอินทิรา ฆารเจริญ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 0868628865 ท่ัวไป
17 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทน.ขอนแก่น นางกุลิสรา วงศ์เครือศร หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 0814718346 ท่ัวไป
18 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทน.ขอนแก่น นางเมธินี สุดเสนาะ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 0865110775 ท่ัวไป
19 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทน.ขอนแก่น นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยวงษา นักวิชาการคลังช านาญการ 0949400949 ท่ัวไป
20 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทน.ขอนแก่น นางสาววัฒนา สีคาม นักวิชาการคลังช านาญการ 0942904788 ท่ัวไป
21 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทน.ขอนแก่น นางสาวเบญจวรรณ มหาโยธา นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 0819102432 ท่ัวไป
22 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทน.ขอนแก่น นางสุดารัตน์ อนุศักดากุล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 0814718346 ท่ัวไป
23 ขอนแก่น ชุมแพ ทม.ชุมแพ นางสาวลัดดา อุ่นเพ็ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 0888954439 ท่ัวไป
24 ขอนแก่น ชุมแพ ทม.ชุมแพ นางสาวอาภาภรณ์ ปัตถะพงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 0914627929 ท่ัวไป
25 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทม.บ้านทุ่ม นางภัทรา จันทระโสภา รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม 0914554636 ท่ัวไป
26 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทม.บ้านทุ่ม นางสาวนวลนภา วงศ์สุ่ย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0819653276 ท่ัวไป
27 ขอนแก่น พล ทม.เมืองพล นางเยาวเรศ ภูห้องไส ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 0823161687 ท่ัวไป
28 ขอนแก่น พล ทม.เมืองพล นางสาวผ่องศรี โสภา หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0845791126 ท่ัวไป
29 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทม.ศิลา นางสุมิตรา จันทร์อักษร ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 0823179960 ท่ัวไป
30 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทม.ศิลา นางสาวมัตติกา เกิดพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0813911488 ท่ัวไป
31 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทม.ศิลา นางสุริยาพร ตราชู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0956729441 ท่ัวไป
32 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทม.จันทบุรี นางสาวกิติมา กิจศุภไพศาล นักบริหารงานท่ัวไประดับต้น 0935985195 ท่ัวไป
33 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทม.จันทบุรี นายนิรุตต์ิ มงคลสุข นักบริหารงานช่างระดับต้น 0895434711 ท่ัวไป
34 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทม.จันทบุรี นางเง็กฮวย มาลีรักษ์ นักวิชาการคลังช านาญการ 0814284026 ท่ัวไป
35 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทม.จันทบุรี นางสาวอรัญญา สกลไชย นักวิชาการคลังช านาญการ 0897544760 ท่ัวไป
36 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทม.จันทบุรี นางสาวสกลรัตน์ อินทร์คูณ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 0831179491 ท่ัวไป
37 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทม.จันทบุรี นางสาวณัฏฐนันท์ นายร้อยบุญที นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 0828963622 ท่ัวไป
38 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทม.จันทบุรี นางสาวดวงพร สุริยะโชติ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 0655694499 ท่ัวไป
39 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทม.จันทบุรี นายสันติภาพ ทองช้อย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0963084904 ท่ัวไป
40 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทม.จันทบุรี นางสาวนพรรษพร รักความสุข ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 0831179491 ท่ัวไป
41 จันทบุรี เมืองจันทบุรี อบจ.จันทบุรี นางสาวพัณณ์ชุดา ใจค า หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 0611539614 ท่ัวไป
42 จันทบุรี เมืองจันทบุรี อบจ.จันทบุรี นางอัญชลี ขจรชีพ หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 0846718981 ท่ัวไป
43 จันทบุรี เมืองจันทบุรี อบจ.จันทบุรี นายไพฑูรย์ อุ่ยเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0611539614 ท่ัวไป
44 จันทบุรี เมืองจันทบุรี อบจ.จันทบุรี นางสาวรัชนิดา แก่นสิงห์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0818637381 ท่ัวไป
45 ชลบุรี เมืองชลบุรี อบจ.ชลบุรี นางสาวปณัชฎา สิทธ์ิสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0877844089 ท่ัวไป

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมสัมมนำกำรจัดท ำงบประมำณเงินอุดหนุน 

รุ่นท่ี 1 ระหว่ำงวันท่ี 2 - 4 ธันวำคม 2563
ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ถนนพหลโยธิน ต ำบลคูคต อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยรับงบประมำณ ตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 
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46 ชลบุรี เมืองชลบุรี อบจ.ชลบุรี นางสาวสุกัญยา สัญญาใย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0899368483 ท่ัวไป
47 ชัยนาท เมืองชัยนาท อบจ.ชัยนาท นางสาวสมกิจ รงค์ทอง ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 0931383671 ท่ัวไป
48 ชัยนาท เมืองชัยนาท อบจ.ชัยนาท นางนงนุช ยอดด าเนิน หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 0870287472 ท่ัวไป
49 ชัยนาท เมืองชัยนาท อบจ.ชัยนาท นางวันนิสา อิงวะระ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 0814880429 ท่ัวไป
50 ชัยนาท เมืองชัยนาท อบจ.ชัยนาท นางสาคร โตจีน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0848140461 ท่ัวไป
51 ชุมพร เมืองชุมพร อบจ.ชุมพร นางสาวมะลิวรรณ ธรรมบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0813679234 ท่ัวไป
52 ชุมพร เมืองชุมพร อบจ.ชุมพร นางสาวขนิษฐา เกษรทอง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 0888209966 ท่ัวไป
53 เชียงใหม่ สันก าแพง ทม.ต้นเปา นายถวิล เมืองแทน หัวหน้าส านักปลัด 0910688392 ท่ัวไป
54 เชียงใหม่ สันก าแพง ทม.ต้นเปา นายเพชรนัทกิจ เรืองศิลป์สุวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0846090309 ท่ัวไป
55 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ นางศศิมา ศรีบรรเทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0910691016 ท่ัวไป
56 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ นางสาวนัยน์ปพร ถาตะถา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0910678244 ท่ัวไป
57 ตาก เมืองตาก ทม.ตาก นางสาวปาริชาติ หนุนยศ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0639427191 ท่ัวไป
58 นครปฐม สามพราน ทม.ไร่ขิง นางปราณี เปรมศรี ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 0933915878 ท่ัวไป
59 นครปฐม สามพราน ทม.ไร่ขิง นางสาวไพวรินทร์ ทองสัมฤทธ์ิ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 0894127139 ท่ัวไป
60 นครปฐม สามพราน ทม.ไร่ขิง นางสาวดารารัตน์ เพชรก าเนิด นักวิเคราะห์นโยบาบและแผน 0924784908 ท่ัวไป
61 นครปฐม สามพราน ทม.ไร่ขิง นางสายรุ้ง สามัญฤทธ์ิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 0849724115 ท่ัวไป
62 นครปฐม สามพราน ทม.ไร่ขิง นางสาวเพ็ญสุรัสม์ิ มรรคสุทธิกุล เจ้าพนักงานธุรการ 0955369878 ท่ัวไป
63 นครปฐม เมืองนครปฐม อบจ.นครปฐม พันจ่าเอกบุญเลิศ คนหาญ ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 0817178642 ท่ัวไป
64 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 0818792597 ท่ัวไป
65 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา นางภัทมาภรณ์ บุญชู นักวิชาการคลังช านาญการ 0813609468 ท่ัวไป
66 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา นางสาววาสนา สนิทโกศัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0892864087 ท่ัวไป
67 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา นางสาวปริณดา พิทักษ์ธานินทร์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 0895828748 ท่ัวไป
68 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา นางขวัญเรือน บุญศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0909209491 ท่ัวไป
69 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา นางสาวก่ิงกาญจน์ แตงกลาง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0872520118 ท่ัวไป
70 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา นางสาวนิตยา จงจอหอ ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 0972460808 ท่ัวไป
71 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา นางสาวศกุนตลา อุทกศิริ พนักงานจ้างตามภารกิจ 0906120982 ท่ัวไป
72 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 0819551855 ท่ัวไป
73 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา นางนิภา แขนรัมย์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและการพัฒนา 0878680352 ท่ัวไป
74 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา นายภูริชช์ พัจนสุนทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0972522198 ท่ัวไป
75 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา นางสาวนิตรติยา จันทร์ภิรมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0817894400 ท่ัวไป
76 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช นางอรนงค์ ชูล าภู ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 0848464699 ท่ัวไป
77 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช นางสาวจินตนา เกรียงเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0846893720 ท่ัวไป
78 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช นางรุ่งรัตน์ ณ นคร นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 0860919215 ท่ัวไป
79 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช นางสาวมะลิวัลย์ พริกประสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 0950270780 ท่ัวไป
80 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ทม.ปากพนัง นางวิภาวรรณ เจริญสุข ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 0847465995 ท่ัวไป
81 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ทม.ปากพนัง นางสาวพัชรี นุ่นรอด หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 0929828566 ท่ัวไป
82 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทม.ปากพูน นายชัยรัต บุญเนียม นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น 0992925599 ท่ัวไป
83 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทม.ปากพูน นางสาระภี ศรีพร นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น 0867392584 ท่ัวไป
84 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทม.ปากพูน นางอรทัย จันทร์เขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0829835720 ท่ัวไป
85 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทม.ปากพูน นางสาวนิสากร เสมอภพ นักวิชาการศึกษา 0810904600 ฮาลาล (มุสลิม)

86 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทม.ปากพูน นายนพดล รามณรงค์ นักวิชาการศึกษา 0873913234 ท่ัวไป
87 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทม.ปากพูน นางสาววรรณา พันธรักษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0617202467 ท่ัวไป
88 นนทบุรี ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด นางสาวสุวลักษณ์ วิเชียรสาร หัวหน้างานจัดท างบประมาณ 0971282288 ท่ัวไป
89 นนทบุรี บางกรวย ทม.บางกรวย นางสุธานุช ทองชัยบัณฑิต หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 0896641296 ท่ัวไป
90 นนทบุรี บางกรวย ทม.บางกรวย นางทิพวรรณ์ วิชินโรจน์จรัล นักวิชาการคลัง 0818371033 ท่ัวไป
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จังหวัด อปท. รำยช่ือ ต ำแหน่ง เบอร์โทร อำหำร

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมสัมมนำกำรจัดท ำงบประมำณเงินอุดหนุน 

รุ่นท่ี 1 ระหว่ำงวันท่ี 2 - 4 ธันวำคม 2563
ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ถนนพหลโยธิน ต ำบลคูคต อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยรับงบประมำณ ตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 

91 นนทบุรี บางกรวย ทม.บางกรวย นางสาวอรุณี นิยมสุข พนักงานจ้างตามภารกิจ 0873517450 ท่ัวไป
92 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทม.บางศรีเมือง จ่าเอกสีไพร ชาวดง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 0897925183 ท่ัวไป
93 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทม.บางศรีเมือง นางสาวจริยา โพธ์ินิล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0814853080 ท่ัวไป
94 นราธิวาส เมืองนราธิวาส ทม.นราธิวาส นางนิรอบียะห์ กอบวิทยา รองปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 0864801553 ฮาลาล (มุสลิม)

95 นราธิวาส เมืองนราธิวาส ทม.นราธิวาส นายขจรศักด์ิ จันทรโคบุตร ผู้อ านวยการวิชาการและแผนงาน 0986936823 ท่ัวไป
96 นราธิวาส เมืองนราธิวาส ทม.นราธิวาส นายธีรวุธ มาลีวัด หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 0896678278 ท่ัวไป
97 นราธิวาส เมืองนราธิวาส ทม.นราธิวาส นางสาวศุภลักษณ์ เพชรประสิทธ์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0894704556 ท่ัวไป
98 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ทม.สุไหงโก-ลก นายสหพงศ์ พรหมสุทธ์ิ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 0814491864 ท่ัวไป
99 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ทม.สุไหงโก-ลก นางสโรชา เกรียวกราว หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0894635572 ท่ัวไป
100 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ทม.สุไหงโก-ลก นางวรรณา เล็กสุภาพ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 0817388262 ท่ัวไป
101 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ทม.สุไหงโก-ลก นางสาวชินกานต์ สินธนูชัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 0884881148 ท่ัวไป
102 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ทม.สุไหงโก-ลก นางจุรีพร วิเชียรประพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0811890606 ท่ัวไป
103 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ทม.สุไหงโก-ลก นางสุดารัตน์ เจ๊ะมามะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0862682452 ฮาลาล (มุสลิม)

104 นราธิวาส เมืองนราธิวาส อบจ.นราธิวาส นายสุทัศน์ สังขรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 0943183072 ท่ัวไป
105 นราธิวาส เมืองนราธิวาส อบจ.นราธิวาส นางภคินี แก้วง่าย หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 0807159028 ท่ัวไป
106 นราธิวาส เมืองนราธิวาส อบจ.นราธิวาส นางสุทิมาศ จิตต์ม่ัน หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตาม

และประเมินผลแผนงานและโครงการ
0896588772 ท่ัวไป

107 นราธิวาส เมืองนราธิวาส อบจ.นราธิวาส นายทวี ปุย หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 0869622160 ท่ัวไป
108 นราธิวาส เมืองนราธิวาส อบจ.นราธิวาส นางดารารัตน์ ชัยมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0874757569 ท่ัวไป
109 นราธิวาส เมืองนราธิวาส อบจ.นราธิวาส นางลักขณา สุภาไชยกิจ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 0897372353 ท่ัวไป
110 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ ทม.บึงกาฬ นางกรองแก้ว ธัญญาลาภ รองปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ 0815451103 ท่ัวไป
111 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ ทม.บึงกาฬ นางสาววนิดา เกษางาม ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 0885521567 ท่ัวไป
112 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ ทม.บึงกาฬ นายสมชาย อารีรมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0866364559 ท่ัวไป
113 บุรีรัมย์ นางรอง ทม.นางรอง นางดวงกมล อะทุมชาย ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 0818764731 ท่ัวไป
114 บุรีรัมย์ นางรอง ทม.นางรอง นายสมโชค กางรัมย์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 0872445558 ท่ัวไป
115 บุรีรัมย์ นางรอง ทม.นางรอง นางฤทัยรัตน์ ศรีนนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 0933217873 ท่ัวไป
116 บุรีรัมย์ นางรอง ทม.นางรอง นางสาวรุ่งกานต์ เนาวบุตร นักจัดการงานท่ัวไป 0981035059 ท่ัวไป
117 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อบจ.บุรีรัมย์ นางวันเพ็ญ ศรีสิริโชคชัย ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 0971693593 ท่ัวไป
118 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อบจ.บุรีรัมย์ นายเรืองเดช ศิลา หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 0615351561 ท่ัวไป
119 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อบจ.บุรีรัมย์ นายสมศักด์ิ ผกากอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0946499214 ท่ัวไป
120 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อบจ.บุรีรัมย์ นางสาวตะวัน ขมรัมย์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 0853007992 ท่ัวไป
121 ปทุมธานี ธัญบุรี ทน.รังสิต นางวรพรรณ ธุลีจันทร์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 0922460710 ท่ัวไป
122 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.ท่าโขลง นางสาวพิมพ์ชนก บุตรเสือ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 0957362953 ท่ัวไป
123 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.ท่าโขลง นางสาววาสนา พันเศษ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 0925463663 ท่ัวไป
124 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.ท่าโขลง นางสาววันเพ็ญ หิรัญพฤกษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0865577103 ท่ัวไป
125 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทม.บางกะดี นางสาวช่อผกา ศรีภิรมย์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 0840999379 ท่ัวไป
126 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.บึงย่ีโถ นางสาวอัญชรา เพ็ญญาไลย ผู้อ านวยการกองคลัง 0813433310 ท่ัวไป
127 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.บึงย่ีโถ นางสาวชนิดาภา ผ่องส าฤทธ์ิ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 0659256629 ท่ัวไป
128 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.บึงย่ีโถ นางสาวสุกัญญา เวฬุนัส นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 0979646369 ท่ัวไป
129 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.บึงย่ีโถ นางสุวรรณี บุญไกรภาคย์ นักวิเคราะห์นโนบายและแผน 0877185496 ท่ัวไป
130 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.บึงย่ีโถ นางรินนภา สุขส าราญ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 0876953840 ท่ัวไป
131 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทม.ปทุมธานี นางสาวปวันรัตน์ ชัชวาลกิจกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0982737830 ท่ัวไป
132 ปทุมธานี ล าลูกกา ทม.ลาดสวาย นางสาวปาณิสรา สุภาษี หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 0983716588 ท่ัวไป
133 ปทุมธานี ล าลูกกา ทม.ลาดสวาย นางสาวพัชราภรณ์ เกิดจ่ัน หัวหน้าฝ่ายธุรการ 0982712964 ท่ัวไป
134 ปทุมธานี ล าลูกกา ทม.ลาดสวาย นางสาวศศิพัชร นวมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 0892176311 ท่ัวไป

หนา้ที ่3 จาก 7



ล ำดับ
ท่ี

จังหวัด อปท. รำยช่ือ ต ำแหน่ง เบอร์โทร อำหำร

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมสัมมนำกำรจัดท ำงบประมำณเงินอุดหนุน 

รุ่นท่ี 1 ระหว่ำงวันท่ี 2 - 4 ธันวำคม 2563
ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ถนนพหลโยธิน ต ำบลคูคต อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยรับงบประมำณ ตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 

135 ปทุมธานี ล าลูกกา ทม.ลาดสวาย นางสาวณัฐชยา ทุมพัฒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 089 9252547 ท่ัวไป
136 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี ทม.หนองก่ี นางสาวใจทิพย์ วินุราช
137 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี ทม.หนองก่ี นายสุวิทย์ ชมช่ืน
138 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทม.บ้านกรด นางสาวสิริกานต์ สิทธิขันแก้ว ปลัดเทศบาล 0818523351 ท่ัวไป
139 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทม.บ้านกรด นางสาวเบญจพร ชินายศ รองปลัดเทศบาล 0814953939 ท่ัวไป
140 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทม.บ้านกรด นางสาวศิวพร ช่วยชูฤทธ์ิ หัวหน้าส านักปลัด 0851968666 ท่ัวไป
141 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทม.บ้านกรด นางพลอย สุขช่วย ผู้อ านวยการกองคลัง 0819466835 ท่ัวไป
142 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทม.บ้านกรด นายธนภพ เริงโอสถ ผู้อ านวยการกองช่าง 0896129439 ท่ัวไป
143 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทม.บ้านกรด นายสราวุธ พงษ์สนิทกุล ผู้อ านวยการกองการศึกษา 0898844769 ท่ัวไป
144 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทม.บ้านกรด นางสาวสวลี วงษ์เสถียร หัวหน้าฝ่ายธุรการ 0631925679 ท่ัวไป
145 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทม.บ้านกรด นายเทิดศักด์ิ พิสิษฐ์สิริกุล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 0823831188 ท่ัวไป
146 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทม.บ้านกรด นายพูลลาภ จูมทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข 0863766381 ท่ัวไป
147 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทม.บ้านกรด นายจารี ภาคาเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0846420559 ท่ัวไป
148 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบจ.พระนครศรีอยุธยา นางสาวธันวลี เกตุแก้ว ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 0817802106 ท่ัวไป
149 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบจ.พระนครศรีอยุธยา นางสาวนฤมล สุขกลัด หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 0859185225 ท่ัวไป
150 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบจ.พระนครศรีอยุธยา นางสาวสิริมา พวงบุปผา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0841052439 ท่ัวไป
151 พะเยา ดอกค าใต้ ทม.ดอกค าใต้ ว่าท่ี ร.ต.เจริญ นามวงค์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 0623093366 ท่ัวไป
152 พะเยา ดอกค าใต้ ทม.ดอกค าใต้ นางอัมภาวัน ผัดวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 0839494194 ท่ัวไป
153 พะเยา ดอกค าใต้ ทม.ดอกค าใต้ นายไทยคชา อินต๊ะนิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0864391124 ท่ัวไป
154 พะเยา เมืองพะเยา อบจ.พะเยา นายสมศาสตร์ ประชุมของ นักบริหารงานท่ัวไป(อ านวยการท้องถ่ินระดับต้น) 0850325677 ท่ัวไป
155 พะเยา เมืองพะเยา อบจ.พะเยา สิบเอกสมภพ แช่มพุกพันธ์ุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0952655998 ท่ัวไป
156 พังงา ตะก่ัวป่า ทม.ตะก่ัวป่า นายเริงณรงค์ วสุโรจน์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 0879104094 ท่ัวไป
157 พังงา ตะก่ัวป่า ทม.ตะก่ัวป่า นางวนภรณ์ มหาโชติ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 0897279090 ท่ัวไป
158 พังงา ตะก่ัวป่า ทม.ตะก่ัวป่า นางสาวอาณดา วราลีวณิช หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0805236955 ท่ัวไป
159 พังงา ตะก่ัวป่า ทม.ตะก่ัวป่า นางสาวภัทราพร เน้ือทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0612291475 ท่ัวไป
160 พังงา ตะก่ัวป่า ทม.ตะก่ัวป่า นางไพจิตร เอกอดิธรรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 0612286451 ท่ัวไป
161 พังงา ตะก่ัวป่า ทม.ตะก่ัวป่า นางสาวปทิตตา ช านาญธุระกิจ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 0926328741 ท่ัวไป
162 พังงา เมืองพังงา ทม.พังงา นางสาวลักษณ์จัย ผลเกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0867107245 ท่ัวไป
163 พังงา เมืองพังงา อบจ.พังงา นางสาวจันทร์จิรา ชูระบ า ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 0815374088 ท่ัวไป
164 พังงา เมืองพังงา อบจ.พังงา นางสาวพรรณระพี แก้วสุทธ์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0843068834 ท่ัวไป
165 พัทลุง เมืองพัทลุง ทม.พัทลุง นางสมชีพ ศรีนาค หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0892938838 ท่ัวไป
166 พัทลุง เมืองพัทลุง ทม.พัทลุง นางวิไล กฤดาภรณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 0894654321 ท่ัวไป
167 พัทลุง เมืองพัทลุง อบจ.พัทลุง นางจรินทร รัฐการัณย์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 0898760399 ฮาลาล (มุสลิม)

168 พัทลุง เมืองพัทลุง อบจ.พัทลุง นางตาลทิพย์ รักแดง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0935768027 ท่ัวไป
169 พัทลุง เมืองพัทลุง อบจ.พัทลุง นางสะลายู รักใหม่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0898760399 ท่ัวไป
170 พัทลุง เมืองพัทลุง อบจ.พัทลุง นางประเทืองทิพย์ ทองทิพย์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 0898760399 ท่ัวไป
171 พิจิตร เมืองพิจิตร ทม.พิจิตร นางสาวขนิษฐา คุณจันทรโชติ ปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร 0641380918 ท่ัวไป
172 พิจิตร เมืองพิจิตร ทม.พิจิตร นายพิเชตร ศรีเมือง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 0811844560 ท่ัวไป
173 พิจิตร เมืองพิจิตร ทม.พิจิตร นางหทัยชนก เป่ียมงาม หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0846218894 ท่ัวไป
174 พิจิตร เมืองพิจิตร ทม.พิจิตร นางสาวทิฆัมพร แสงภูภาส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0963043986 ท่ัวไป
175 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทม.อรัญญิก นางสาวจาริยา เจนจบ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0991427747 ท่ัวไป
176 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทม.อรัญญิก นายจาตุรนต์ อุดค ามี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 0908931757 ท่ัวไป
177 แพร่ เมืองแพร่ ทม.แพร่ นางสุภา นาจักร์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 0899534974 ท่ัวไป
178 แพร่ เมืองแพร่ ทม.แพร่ นางสาวจตุมงคล เอมนฤมล เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน 0634193996 ท่ัวไป
179 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทน.ภูเก็ต นางสาวยมนา หอมหวล นักวิชาการคลังช านาญการ 0835267397 ฮาลาล (มุสลิม)
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ล ำดับ
ท่ี

จังหวัด อปท. รำยช่ือ ต ำแหน่ง เบอร์โทร อำหำร

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมสัมมนำกำรจัดท ำงบประมำณเงินอุดหนุน 

รุ่นท่ี 1 ระหว่ำงวันท่ี 2 - 4 ธันวำคม 2563
ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ถนนพหลโยธิน ต ำบลคูคต อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยรับงบประมำณ ตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 

180 ภูเก็ต กะทู้ ทม.ป่าตอง นางวิภา จันทร์ทอง ปลัดเทศบาลเมืองป่าตอง 0818932623 ท่ัวไป
181 ภูเก็ต กะทู้ ทม.ป่าตอง นางสุจิตรา ชลิตตานนท์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 0819560695 ท่ัวไป
182 ภูเก็ต กะทู้ ทม.ป่าตอง นางสาวสาวิตรี สุจริต นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 0909715684 ท่ัวไป
183 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต นางสาวกันยา หาญพิทักษ์วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0817883973 ท่ัวไป
184 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต นางสาววรัญญา เพ็งรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0620699292 ท่ัวไป
185 ยโสธร เมืองยโสธร ทม.ยโสธร จ่าเอกสุทธิชัย ไชยวิเศษ รองปลัดเทศบาล 0866512589 ท่ัวไป
186 ยโสธร เมืองยโสธร ทม.ยโสธร นางสุภาภรณ์ เวชกามา ผู้อ านวยการกองการศึกษา 0878800468 ท่ัวไป
187 ยโสธร เมืองยโสธร ทม.ยโสธร นางสินีพรรณ ปุริสา นักวิชาการศึกษา 0851854108 ท่ัวไป
188 ยโสธร เมืองยโสธร ทม.ยโสธร นายวรพล จันทะขันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 0896261005 ท่ัวไป
189 ยโสธร เมืองยโสธร อบจ.ยโสธร นางปุณณัฏฐา พชรกุลไพสิฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0952895619 ท่ัวไป
190 ยโสธร เมืองยโสธร อบจ.ยโสธร นางสุพิชฌาย์ รอดสมบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0878473553 ท่ัวไป
191 ยโสธร เมืองยโสธร อบจ.ยโสธร นางสาวธนาวดี พรหมบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0896280614 ท่ัวไป
192 ยโสธร เมืองยโสธร อบจ.ยโสธร นางสาวรุ่งอรุณ ส่างเสาร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0804322850 ท่ัวไป
193 ยะลา เมืองยะลา อบจ.ยะลา นางกัสมะห์ เก้ือกูล ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 0937633434 ฮาลาล (มุสลิม)

194 ยะลา เมืองยะลา อบจ.ยะลา นางสาวสุรีพร สุวรรณชาตรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0873940405 ท่ัวไป
195 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ทม.ร้อยเอ็ด นางจุฬาณี บุบผาพิลา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 0864592324 ท่ัวไป
196 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ทม.ร้อยเอ็ด นางวัชรี ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 0817175476 ท่ัวไป
197 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ทม.ร้อยเอ็ด นางอัฐพร สานุจิตร นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 0849946963 ท่ัวไป
198 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ทม.ร้อยเอ็ด นายสุริยา ทองห้าว นักวิชาการคลังช านาญการ 0961100223 ท่ัวไป
199 ระนอง เมืองระนอง ทม.บางร้ิน นางสาววิลาวัลย์ วงศ์ภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0858881758 ท่ัวไป
200 ระนอง เมืองระนอง ทม.ระนอง นางสาววันดี บูรณะ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 0892989356 ท่ัวไป
201 ระนอง เมืองระนอง ทม.ระนอง นางสาวกัลยพัทธ การดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0629394296 ท่ัวไป
202 ระนอง เมืองระนอง ทม.ระนอง นางสาวธิดารัตน์ ช่างทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0628068016 ท่ัวไป
203 ระนอง เมืองระนอง อบจ.ระนอง นางสาวกนิษฐา ยกทอง หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 0879875967 ท่ัวไป
204 ระนอง เมืองระนอง อบจ.ระนอง นางสาวรวินทร์นิภา ผาด า หัวหน้าฝ่ายข้อมูล และติดตามประเมินผล 0873955144 ท่ัวไป
205 ระยอง เมืองระยอง ทม.มาบตาพุด นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 0858275905 ท่ัวไป
206 ระยอง เมืองระยอง ทม.มาบตาพุด นางชยานิษฐ์ โชติพัชราภิรมย์ นักวิชาการคลังช านาญการ 0855058288 ท่ัวไป
207 ระยอง เมืองระยอง ทม.มาบตาพุด นางสาริสา วงศ์อนันต์นนท์ นักวิชาการคลังช านาญการ 0897616999 ท่ัวไป
208 ราชบุรี จอมบึง ทม.จอมพล นางอุบล ค าภูแสน ผู้อ านวยการกองคลัง 0614424166  ท่ัวไป
209 ราชบุรี จอมบึง ทม.จอมพล นางสาวจารุวรรณ กล่ินน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0632464505 ท่ัวไป
210 ราชบุรี จอมบึง ทม.จอมพล นางสาวนรัชย์ธรณ์ สุวรรณภารต นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 0849224734 ท่ัวไป
211 ราชบุรี จอมบึง ทม.จอมพล นางสาวรติกร ศรัทธาผล นักวิชาการศึกษาช านาญการ 0818802957 ท่ัวไป
212 ราชบุรี จอมบึง ทม.จอมพล นางสาววาสนา มณีทอง นักจัดการงานท่ัวไป 0870097394 ท่ัวไป
213 ราชบุรี จอมบึง ทม.จอมพล นางสาวศิรประภา ปาริน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 0985356532 ท่ัวไป
214 ราชบุรี เมืองราชบุรี อบจ.ราชบุรี นางสาวนิภาวรรณ ว่องวารี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0811959647 ท่ัวไป
215 ราชบุรี เมืองราชบุรี อบจ.ราชบุรี นายชัชชนม์ เกษศรี ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 0896156777 ท่ัวไป
216 ราชบุรี เมืองราชบุรี อบจ.ราชบุรี นางสาววรรณา จินดาโชติ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 0863456580 ท่ัวไป
217 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบจ.ลพบุรี นางสาวผกาทิพย์ บัวดี ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 0830951468 ท่ัวไป
218 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบจ.ลพบุรี นางจิรพรรณ เทียนศรี นักวิเคราะห์นโบายและแผนช านาญการ 0623236915 ท่ัวไป
219 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบจ.ลพบุรี นางสาวสุประวีณ์ หินกอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0823549423 ท่ัวไป
220 ล าปาง เมืองล าปาง ทม.เขลางค์นคร นางสาวพจนา วรรณเสวี ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 0875725777 ท่ัวไป
221 ล าปาง เมืองล าปาง ทม.เขลางค์นคร นางเตือนตรา หาญมนตรี ผู้อ านวยการกองศึกษา 0844283685  ท่ัวไป
222 ล าปาง เมืองล าปาง ทม.เขลางค์นคร นางเกศสุดา สอนแปง หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 0831565076 ท่ัวไป
223 ล าปาง เมืองล าปาง ทม.เขลางค์นคร นางสาวพิมพ์พนิต ภูปิง นักวิชาการคลัง 0812884631 ท่ัวไป
224 ล าปาง เมืองล าปาง ทม.พิชัย นางนวรัตน์ ศิริผัด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 0899999856 ท่ัวไป
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จังหวัด อปท. รำยช่ือ ต ำแหน่ง เบอร์โทร อำหำร

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมสัมมนำกำรจัดท ำงบประมำณเงินอุดหนุน 

รุ่นท่ี 1 ระหว่ำงวันท่ี 2 - 4 ธันวำคม 2563
ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ถนนพหลโยธิน ต ำบลคูคต อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยรับงบประมำณ ตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 

225 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ นางสาวสุพรรนี นาค า ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 0934514535 ท่ัวไป
226 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ นางปวีณา มาลีวรรณ ผู้อ านวยการส่วนบริหารการศึกษา 0918280189 ท่ัวไป
227 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ นางสิริสุดา ปัญจศุภวงศ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0850247576 ท่ัวไป
228 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ นางอนงค์นาถ ชินรัตน์ หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี 0898647245 ท่ัวไป
229 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ นางจิณห์วรา ทองดี นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 0837989559 ท่ัวไป
230 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ นางภัทรกรรณ อรรถเวทิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0812666157 ท่ัวไป
231 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ นางสาววิไลย์ ดวงศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0879419679 ท่ัวไป
232 สกลนคร เมืองสกลนคร ทน.สกลนคร นายมนตรี มีสูงเนิน ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม รักษาราชการ ผู้อ านวยการส านัก
การศึกษา

0810538299 ท่ัวไป

233 สกลนคร เมืองสกลนคร ทน.สกลนคร นางสาวณัฐสุนันท์ โคตรวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 0809395978 ท่ัวไป
234 สกลนคร เมืองสกลนคร ทน.สกลนคร นางกาญจนา ยีรัมย์ นักวิชาการเงินและบัญชี 0646635398 ท่ัวไป
235 สกลนคร เมืองสกลนคร อบจ.สกลนคร นางสาวกนกพัชร แก้วศรีไตรย์ ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 0809749689 ท่ัวไป
236 สกลนคร เมืองสกลนคร อบจ.สกลนคร นางยุวณี เกษมสินธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0965463646 ท่ัวไป
237 สงขลา หาดใหญ่ ทม.บ้านพรุ นางสาวอารีย์วรรณ มูลติไชย หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 0993656161 ท่ัวไป
238 สงขลา หาดใหญ่ ทม.บ้านพรุ นางจริยา นิศวอนุตรพันธ์ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 0896551843 ท่ัวไป
239 สงขลา หาดใหญ่ ทม.บ้านพรุ นางจินดา ไชยธรรม นักวิชาการคลังช านาญการ 0892997988 ท่ัวไป
240 สงขลา หาดใหญ่ ทม.บ้านพรุ นางสาวก่ิงมณี จันทร์ประทีป นักวิชาการศึกษาช านาญการ 0899787531 ท่ัวไป
241 สงขลา หาดใหญ่ ทม.บ้านพรุ นางอรนุช ด าดี นักวิชาการ คลังช านาญการ 0899788152 ท่ัวไป
242 สงขลา หาดใหญ่ ทม.บ้านพรุ นายทัศนะ ประทุมวรรณ นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ 0629835966 ท่ัวไป
243 สงขลา สิงหนคร ทม.สิงหนคร นางสาวกมลภพ อาติวีโร ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 0919824991 ท่ัวไป
244 สงขลา สิงหนคร ทม.สิงหนคร นางอุใหม หมัดอาด้ า ผู้อ านวยการกองคลัง 0819630559 ฮาลาล (มุสลิม)

245 สตูล เมืองสตูล อบจ.สตูล นางนุธิตา ขุนแก้ว นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 0935799214 ฮาลาล (มุสลิม)

246 สตูล เมืองสตูล อบจ.สตูล นางสาวมัลลิกา พันธภาค หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน 0812752962 ฮาลาล (มุสลิม)

247 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม ทม.สมุทรสงคราม นางสาวรจนา แก้วภักดี ผู้อ านวยการกองการศึกษา 0830145518 ท่ัวไป
248 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบจ.สมุทรสงคราม นางสาวอรัญญา วิสิทธ์ิ ผู้อ านวยกองแผนและงบประมาณ 0622959826 ท่ัวไป
249 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบจ.สมุทรสงคราม นางสาวรุ่งรวี ตัวกล่ัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0944956944 ท่ัวไป
250 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบจ.สมุทรสงคราม นางอมราพร มาจีน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0840992872 ท่ัวไป
251 สระแก้ว วังน้ าเย็น ทม.วังน้ าเย็น นางสาวพรพรรณ ธนวิวัฒน์ นิติกรช านาญการพิเศษ 0982963777 ท่ัวไป
252 สระแก้ว วังน้ าเย็น ทม.วังน้ าเย็น นางสาวสุรัชดา วุฒิรัตน์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0876107840 ท่ัวไป
253 สระแก้ว เมืองสระแก้ว อบจ.สระแก้ว นางสาวณัฐวรรณ เพียรหมอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0925626445 ท่ัวไป
254 สระบุรี แก่งคอย ทม.ทับกวาง นายชนะ รายณะสุข ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 0619655996 ท่ัวไป
255 สิงห์บุรี บางระจัน ทม.บางระจัน นางสาวจิราภรณ์ อ่อนส าอางค์ ปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน 0898035891 ท่ัวไป
256 สิงห์บุรี บางระจัน ทม.บางระจัน นางสาวทิพากร กันเกตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน 0971364541 ท่ัวไป
257 สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง ทม.สองพ่ีน้อง นางสาวสุธินี รูปดีเหมาะ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 0891249581 ท่ัวไป
258 สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง ทม.สองพ่ีน้อง นางสาวดวงพร จันทร์สว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0897626345 ท่ัวไป
259 สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง ทม.สองพ่ีน้อง นางสาวมลฤดี อินทร์ใจเอ้ือ
260 สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง ทม.สองพ่ีน้อง นางสาวอัญชลี ศิริเชษฐ
261 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ทน.เกาะสมุย นายธนัญชย์ เรืองพรหม หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0868841340 ท่ัวไป
262 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ทน.เกาะสมุย นายชาญชัย กล่ินเมฆ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0866855820 ท่ัวไป
263 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ทน.สุราษฎร์ธานี นางสาวศศิธร เต่ียมังกรพันธ์ุ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 089195584 ท่ัวไป
264 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ทน.สุราษฎร์ธานี นางสาวนิตยา ทองปลอด นักวิชาการคลัง 0996144616 ท่ัวไป
265 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี อบจ.สุราษฎร์ธานี นางสาววรรณา ตะโฉ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 0659659560 ท่ัวไป
266 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี อบจ.สุราษฎร์ธานี นางสาวชไมรัตน์ ชุมทอง หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 0936565479 ท่ัวไป
267 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี อบจ.สุราษฎร์ธานี นายดนัย ศรีแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0812733017 ฮาลาล (มุสลิม)

หนา้ที ่6 จาก 7



ล ำดับ
ท่ี

จังหวัด อปท. รำยช่ือ ต ำแหน่ง เบอร์โทร อำหำร

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมสัมมนำกำรจัดท ำงบประมำณเงินอุดหนุน 

รุ่นท่ี 1 ระหว่ำงวันท่ี 2 - 4 ธันวำคม 2563
ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ถนนพหลโยธิน ต ำบลคูคต อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยรับงบประมำณ ตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 

268 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบจ.สุรินทร์ นางลฎาภา ฉันทะไท นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0810667211 ท่ัวไป
269 หนองคาย เมืองหนองคาย ทม.หนองคาย นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย 0889695651 ท่ัวไป
270 หนองคาย เมืองหนองคาย ทม.หนองคาย นายสมบัติ บินตะคุ ปลัดเทศบาลเมืองหนองคาย 0614452749 ท่ัวไป
271 หนองคาย เมืองหนองคาย ทม.หนองคาย นางพรพรรณ ชลประทาน ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 0831463245 ท่ัวไป
272 หนองคาย เมืองหนองคาย ทม.หนองคาย นางสาวกมลพร จันทร์จ้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0817992038 ท่ัวไป
273 หนองคาย เมืองหนองคาย อบจ.หนองคาย นางปิติพร ค าบัว ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 0810614248 ท่ัวไป
274 หนองคาย เมืองหนองคาย อบจ.หนองคาย นายสมบัติ ภูศรีฤทธ์ิ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 0819659759 ท่ัวไป
275 หนองคาย เมืองหนองคาย อบจ.หนองคาย นางสาวปุณยภรณ์ เจริญสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0857402288 ท่ัวไป
276 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ ทม.อ านาจเจริญ นางสาวรัชนี โนนตูม นักวิชาการคลัง 0637744471 ท่ัวไป
277 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี นางสาวกนกกาญน์ ศรีสกุน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 042325176-85 ต่อ 7115 ท่ัวไป
278 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี นางสาวนัทช์หทัย ศิริสุวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 042325176-85 ต่อ 7115 ท่ัวไป
279 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี นางรัชนี สีหะ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 042325176-85 ต่อ 7115 ท่ัวไป
280 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี นางสาวภณิศชกร กันหบุตร เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 042325176-85 ต่อ 7115 ท่ัวไป
281 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบจ.อุดรธานี นางสาวฐิติวรดา จ าวงศ์ ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 0872355796 ท่ัวไป
282 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ทม.อุทัยธานี นางสาวหน่ึงฤทัย เกิดยอด นักวิชาการคลัง 0823976355 ท่ัวไป
283 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทน.อุบลราชธานี นางสาววิรุณภัสร์ ฐิติภัสร์ศุภเดช หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0956159935 ท่ัวไป
284 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทน.อุบลราชธานี นางสาวณัฐปภัสร์ ฏปวรนันท์ หัวหน้างานจัดท างบประมาณ 0991494914 อาหารเจ
285 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทน.อุบลราชธานี นางสาวหัสยา เวชชูศักด์ิชัยกุล นักวิชาการคลัง 09225697440 ท่ัวไป
286 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทม.แจระแม นางเกตน์นิภา เดชคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0870417507 ท่ัวไป
287 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทม.แจระแม นางสาวศุภธิดา ก้อนศิลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0812659323 ท่ัวไป
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