บัญชีแนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1310 ลงวันที่ 6 พฤษภำคม 2565
ถึง สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม่
ตรัง
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
เพชรบุรี
มหาสารคาม
แม่ฮ่องสอน
ร้อยเอ็ด
ระยอง

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

ลพบุรี
เลย
สกลนคร
สงขลา
สมุทรสาคร
สระบุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลาภู
อ่างทอง
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อานาจเจริญ
กาญจนบุรี
กาแพงเพชร
ตราด
ประจวบคีรีขันธ์
มุกดาหาร
ยโสธร
ระนอง
ราชบุรี
ลาปาง
ลาพูน
สมุทรปราการ
สระแก้ว

ประกำศรำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมเทศบำลตำบลเพื่อรองรับกำรเป็นหน่วยรับงบประมำณ
ตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 สำหรับกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )
รุ่นที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 31 พฤษภำคม 2565 ถึงวันที่ 2 มิถุนำยน 2565
ณ โรงแรมปรินซ์พำเลซ มหำนำค กรุงเทพมหำนคร
ลำดับ
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8
9
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จังหวัด
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
จันทบุรี
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชุมพร
ชุมพร
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย

อำเภอ
ท่าม่วง
ท่าม่วง
ห้วยเม็ก
ห้วยเม็ก
ห้วยเม็ก
ท่าคันโท
ท่าคันโท
คาม่วง
คาม่วง
ร่องคา
หนองกุงศรี
ห้วยผึ้ง
ห้วยผึ้ง
ขาณุวรลักษบุรี
ขาณุวรลักษบุรี
โคกโพธิ์ไชย
น้าพอง
น้าพอง
น้าพอง
น้าพอง
สอยดาว
เขาคิชฌกูฏ
บางปะกง
บางปะกง
บางคล้า
สัตหีบ
สัตหีบ
บางละมุง
บางละมุง
เมืองชัยนาท
มโนรมย์
มโนรมย์
วัดสิงห์
วัดสิงห์
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
พญาเม็งราย
แม่ลาว
เมืองเชียงราย

อปท.
ทต.วังขนาย
ทต.วังขนาย
ทต.คาใหญ่
ทต.คาใหญ่
ทต.คาใหญ่
ทต.ท่าคันโท
ทต.ท่าคันโท
ทต.โพน
ทต.โพน
ทต.ร่องคา
ทต.หนองสรวง
ทต.หนองอีบุตร
ทต.หนองอีบุตร
ทต.ขาณุวรลักษบุรี
ทต.ขาณุวรลักษบุรี
ทต.ภูผาแดง
ทต.ม่วงหวาน
ทต.ม่วงหวาน
ทต.วังชัย
ทต.วังชัย
ทต.ทรายขาว
ทต.พลวง
ทต.ท่าสะอ้าน
ทต.ท่าสะอ้าน
ทต.บางคล้า
ทต.เขตรอุดมศักดิ์
ทต.เขตรอุดมศักดิ์
ทต.บางละมุง
ทต.บางละมุง
ทต.นางลือ
ทต.ศิลาดาน
ทต.ศิลาดาน
ทต.หนองน้อย
ทต.หนองน้อย
ทต.หาดทรายรี
ทต.หาดทรายรี
ทต.เม็งราย
ทต.แม่ลาว
ทต.ห้วยสัก

ชื่อผู้สมัคร
นางสาวณัฐอัญญ์ ธนาธีระไพศาล
นางสาวอนงค์ทิพย์ ชื่นเจริญ
นางสาวกัญญาภัค มาตรา
สิบเอกวิจัย แสนสมัคร
นางสาวเย็นตา กลางหนองแสง
นางสุรีย์พร ศรีโยวงค์
นายประพันธ์ ศรีนาทม
นางสาวภัทราพร โพนะทา
นางวิริยา ศรีบัว
นายสิทธิผล ผ่านสาแดง
นางสาวกนกทิพย์ วรวิเศษ
นางกนิษฐา คามุลคร
นางฤติมา แสนพวง
ว่าที่ร้อยโทวรากร ก้องเกรียงไกร
นายสมเจต ทรัพย์มาก
นางสาวปัญญรักษ์ บุตรศิริ
นายประดิษฐ์ชัย บุญช่วย
นายทรงศักดิ์ ลครขวา
นายชาติ มณีสา
นายชัยฤทธิ์ แสงสว่าง
นางสาวแก้วฟ้า จันทฑีโร
นางสาวธวัลรัตน์ นามธรรม
นางสาวนัยน์ปพร ประยูรศักดิ์
นางสาวนฤมล สัยวิจิตร
นายธนกฤต พิพัฒน์เดชาธร
นางประทัยรัตน์ รักธรรม
นางสาวศิรภัสสร พูลผล
นายธารงค์ เงาภู่ทอง
นายสิทธินนท์ ทองใบ
นางชนม์ณานันท์ อ่อนลมูล
นางสาวกัญรยาณีย์ กาฬภักดี
นางสาววัลลภา ฉัตรบุบผา
นางสาวประมณฑ์รัชย์ ภูพงษ์พานิช
นางสาวกรรณิการ์ พิศเพ็ง
นางพยุดา จันดากุล
นางสาวปียา กันตะโก
นายชัชพลวานิช เพชรดง
นายเอกภพ วงค์เที่ยง
นางสุรีรัตน์ หมื่นไชยวงศ์
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ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าสานักปลัด
ปลัดเทศบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
ปลัดเทศบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัด
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ปลัดเทศบาล
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
รองปลัดเทศบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
นายกเทศมนตรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกำศรำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมเทศบำลตำบลเพื่อรองรับกำรเป็นหน่วยรับงบประมำณ
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ณ โรงแรมปรินซ์พำเลซ มหำนำค กรุงเทพมหำนคร
ลำดับ

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

จังหวัด
เชียงราย
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตราด
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช

อำเภอ
เมืองเชียงราย
สารภี
สารภี
แม่แจ่ม
แม่แจ่ม
สันทราย
แม่แจ่ม
แม่แจ่ม
แม่ริม
แม่ริม
แม่แตง
หางดง
หางดง
สารภี
สารภี
หางดง
หางดง
แม่แตง
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
กันตัง
กันตัง
ห้วยยอด
เมืองตราด
เมืองนครพนม
เมืองนครพนม
โพนสวรรค์
ลาทะเมนชัย
ลาทะเมนชัย
ลาทะเมนชัย
ลาทะเมนชัย
ลาทะเมนชัย
ลาทะเมนชัย
ลาทะเมนชัย
ขามสะแกแสง
ขามสะแกแสง
ขามสะแกแสง
ลาทะเมนชัย
หัวไทร

อปท.
ทต.สันทราย
ทต.ขัวมุง
ทต.ขัวมุง
ทต.ท่าผา
ทต.ท่าผา
ทต.ป่าไผ่
ทต.แม่แจ่ม
ทต.แม่แจ่ม
ทต.แม่แรม
ทต.แม่แรม
ทต.แม่หอพระ
ทต.หนองควาย
ทต.หนองควาย
ทต.หนองแฝก
ทต.หนองแฝก
ทต.หางดง
ทต.หางดง
ทต.แม่หอพระ
ทต.แม่โป่ง
ทต.แม่โป่ง
ทต.ควนธานี
ทต.ควนธานี
ทต.ห้วยยอด
ทต.หนองเสม็ด
ทต.หนองญาติ
ทต.หนองญาติ
ทต.โพนสวรรค์
ทต.ช่องแมว
ทต.ช่องแมว
ทต.ช่องแมว
ทต.ช่องแมว
ทต.ช่องแมว
ทต.ช่องแมว
ทต.ช่องแมว
ทต.ขามสะแกแสง
ทต.โนนเมือง
ทต.โนนเมือง
ทต.ช่องแมว
ทต.เกาะเพชร

ชื่อผู้สมัคร
นายเจษฎาพงษ์ แสงสุวรรณ์
นางสาวอารีรัตน์ สายวงค์อินทร์
นางพรทิพย์ พรมจักร์
นางทองศรี ชมชื่น
นางกัญจณ์ชญา กันทะ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง กชพร ไชยวงค์
นางสาวนาฏยา อินทร
นางสาวจุไลภรณ์ วิเศษคุณ
นางสายสมร ปัญญาเมือง
นางสาวอรัญญา ธงนาค
นางสาวน้าทิพย์ กันธะ
นางสาวจริยาภรณ์ อินสอน
นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม
นางสาวอัญชลี สมุห์แจ้ง
นางสาวนนทลิการ์ มีนิสัย
นางกมนวรรณ ทรงพูล
นางสิริพร สมบูรณ์
นายอชิรเมษฐ์ ชัยวรรณา
นางระวิวรรณ ดาวเวียงกัน
นางสาวอารีลักษณ์ สลิดแก้ว
นางสาวปริญญา ทองใย
นางศรอนงค์ คงแป้น
นางสาวพลอยปภัส วัชรโชคชัยพงษ์
นางณัชชา กิจวิรัตน์
นางสาวรุจิรา แสงผา
นางประภาภรณ์ ศรีทิน
นางวิมลรัตน์ แก้ววงศ์
นายนิวารัตน์ ฤทธิ์ไธสง
นางสาวศุภนิดา เสี่ยงวิฐาน
นายสันติ ลาทวี
นางทัศนีย์ แท่นทอง
นายภาณุพงศ์ แก้วจันทร์
นางสาวอรอุมา โคตรศรี
นายธนบูลย์ ไตรจรัสพงศ์
นางสาวเวฬุวัน จันทร์จ่อกลิ่น
นางสาววิไลวรรณ เหล็กคงสันเทียะ
นางสาวอัญชลี แบขุนทด
นางสาวจีรดา ยอดบุญหล้า
นายสมจิตร ยิ้มสุด
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ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปลัดเทศบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รองปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปลัดเทศบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คนงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
ผู้อานวยการกองการศึกษา
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
ปลัดเทศบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
นักวิชาการศึกษา
นายช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองการศึกษา)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ผู้อานวยการกองคลัง
นายกเทศมนตรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รองปลัดเทศบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
-

ประกำศรำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมเทศบำลตำบลเพื่อรองรับกำรเป็นหน่วยรับงบประมำณ
ตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 สำหรับกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )
รุ่นที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 31 พฤษภำคม 2565 ถึงวันที่ 2 มิถุนำยน 2565
ณ โรงแรมปรินซ์พำเลซ มหำนำค กรุงเทพมหำนคร
ลำดับ

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์

อำเภอ
พิปูน
พิปูน
เมืองนครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
ขนอม
นบพิตา
นบพิตา
ท่าตะโก
ท่าตะโก
พยุหะคีรี
พยุหะคีรี
ปากเกร็ด
บางใหญ่
บางใหญ่
บางใหญ่
บางใหญ่
รือเสาะ
เมืองน่าน
เมืองน่าน
ทุ่งช้าง
ทุ่งช้าง
เวียงสา
เวียงสา
พรเจริญ
พลับพลาชัย
พลับพลาชัย
ลาปลายมาศ
โนนดินแดง
โนนดินแดง
เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
ปราณบุรี
ปราณบุรี
บางสะพาน
บางสะพาน

อปท.
ทต.ควนกลาง
ทต.ควนกลาง
ทต.ท่างิ้ว
ทต.ท่างิ้ว
ทต.ท่างิ้ว
ทต.ท่างิ้ว
ทต.ขนอม
ทต.นาเหรง
ทต.นาเหรง
ทต.ท่าตะโก
ทต.ท่าตะโก
ทต.ท่าน้าอ้อยม่วงหัก
ทต.พยุหะ
ทต.บางพลับ
ทต.บางใหญ่
ทต.บางใหญ่
ทต.เสาธงหิน
ทต.เสาธงหิน
ทต.รือเสาะ
ทต.ดู่ใต้
ทต.ดู่ใต้
ทต.ทุ่งช้าง
ทต.ทุ่งช้าง
ทต.ขึ่ง
ทต.ขึ่ง
ทต.พรเจริญ
ทต.โคกขมิ้น
ทต.โคกขมิ้น
ทต.ทะเมนชัย
ทต.โนนดินแดง
ทต.โนนดินแดง
ทต.บางขะแยง
ทต.บางขะแยง
ทต.บางหลวง
ทต.บางหลวง
ทต.เขาน้อย
ทต.เขาน้อย
ทต.บ้านกรูด
ทต.บ้านกรูด

ชื่อผู้สมัคร
นางสาวนิภาภรณ์ ไชยธรรม
นายฐานิตย์ ศรีสวัสดิ์
นางสาวศิริพร เมืองกาญ
นายคนึงเดช แก้วขวัญ
นายชาเลือง เที่ยวแสวง
นางอารีย์ คงแก้ว
นายศราวุฒิ เกตแก้ว
นางนิภาภรณ์ เพ็งทอง
นางนงค์เยาว์ ยุติธรรม
นายสมพล โพธิ์อ่อง
นางสาวจุฑามาส ศรีขจร
นายดาเกิง บุญลอย
นางพัชรสิทธิ์ เมืองคุ้ม
นางสาวนฤมล บัวจันทร์
นางสาวณิชมน สุดทอง
นางวารุณี เฟื่องจรัส
นางกัลยา คนขา
นางสาวอมรารักษ์ เจ้าสาย
นางสาวพัศจิกานย์ กาลังมาก
นายทรงพล อัชวากุล
นางสาวณัฐธิดา นามวงค์
นางสาวกัลยกร ตามัย
นางจรวยพร กัตติยา
นางวิรัลนัฐ ศรีกันไชย
นางสุภัทรา ดาวเรือง
นางสาวสุภาภรณ์ แผ่นทอง
นางสาววีรินทร์ฑิรา แกล้วกล้า
นางสาวศริวรรณ กิมานันท์
นางสาวพิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต
นายจานงค์ เลขะวัฒนะ
นางสาวกาญจนา สวายพล
นางวันดี เขียวเอี่ยม
นายสุรพัศ ลิ่มวงศ์
นางสุดใจ จิตรบรรเทา
นางสาวนิวาพร มะดาศรี
นายเสรี สมศักดิ์
นางสาวพรรณพิลาส แก้วคา
นางสาวชลาพร ขาวพวง
นางสาวเรวดี วัฒนะ
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ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองช่าง
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
รองปลัดเทศบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปลัดเทศบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปลัดเทศบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รองปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปลัดเทศบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
เจ้าพนักงานธุรการ

ประกำศรำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมเทศบำลตำบลเพื่อรองรับกำรเป็นหน่วยรับงบประมำณ
ตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 สำหรับกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )
รุ่นที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 31 พฤษภำคม 2565 ถึงวันที่ 2 มิถุนำยน 2565
ณ โรงแรมปรินซ์พำเลซ มหำนำค กรุงเทพมหำนคร
ลำดับ

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พังงา
พังงา
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
เพชรบุรี

อำเภอ
หัวหิน
หัวหิน
หัวหิน
เมืองปราจีนบุรี
เมืองปราจีนบุรี
ศรีมหาโพธิ
ศรีมหาโพธิ
ปะนาเระ
ปะนาเระ
บางไทร
บางไทร
เชียงคา
ปง
ปง
เกาะยาว
เกาะยาว
กงหรา
กงหรา
ควนขนุน
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
กงหรา
กงหรา
ควนขนุน
ควนขนุน
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
บางแก้ว
บางแก้ว
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
ควนขนุน
ควนขนุน
ตะโหมด
ตะโหมด
ควนขนุน
ควนขนุน
ตะโหมด
ท่ายาง

อปท.
ทต.หนองพลับ
ทต.หนองพลับ
ทต.หนองพลับ
ทต.บ้านนาปรือ
ทต.บ้านนาปรือ
ทต.ศรีมหาโพธิ
ทต.ศรีมหาโพธิ
ทต.พ่อมิ่ง
ทต.พ่อมิ่ง
ทต.บางไทร
ทต.บางไทร
ทต.ฝายกวาง
ทต.แม่ยม
ทต.แม่ยม
ทต.พรุใน
ทต.พรุใน
ทต.กงหรา
ทต.กงหรา
ทต.ควนขนุน
ทต.โคกชะงาย
ทต.โคกชะงาย
ทต.ชะรัด
ทต.ชะรัด
ทต.โตนดด้วน
ทต.โตนดด้วน
ทต.นาท่อม
ทต.นาท่อม
ทต.บางแก้ว
ทต.บางแก้ว
ทต.ปรางหมู่
ทต.ปรางหมู่
ทต.มะกอกเหนือ
ทต.มะกอกเหนือ
ทต.แม่ขรี
ทต.แม่ขรี
ทต.บ้านสวน
ทต.บ้านสวน
ทต.ควนเสาธง
ทต.ท่ายาง

ชื่อผู้สมัคร
นางสาวพิไลพร ทองอาบ
จ่าเอกลิขิต หนูนิน
นางสาววรัญญา สุขพร้อม
นางสาวกัญญพัชร ทองนาค
นางโชษิตา แดงศิริ
นางฉวีวรรณ ปันส่วน
นายถาวร กวีสันติภาพวัฒน์
นางโชติกา ไชยภัทรโสทร
นางสาวญาณพัฒน์ ขวัญญมุนี
นายพงศกร จันลาเศษ
นายองอาจ สายบุตร
นางสาวจิรนันท์ แก้วเรือง
นางปริยากร จิตอารีย์
นายกาญจนภักษ์ มานะกูล
นายอรรถพล กูลดี
นายวิชัย ดานาดี
นางวลัย มีขา
นางจินดา วีระสุนทร
นางสาวพรพิมล สุกชู
นางลัญฉนา คงสุวรรณ
นางสุดา เทพชนะ
นายสุเชษฐ์ คงดา
นางสาวจามรีย์ ดาแก้ว
นางสาวอุไรวัลย์ เกลี้ยงทอง
นางจิตรา หนูแก้ว
นางสาวสุภาวดี ขาวพิชัย
นางวิภา พรหมแท่น
นางสุธาสินี อินนุรักษ์
นางจิรารัตน์ สุขวิน
นางสาวสมคิด อินทรกุล
นางสุคนธ์ทิพย์ อินริสพงค์
นายศราวุฒิ เอียดดา
นางสาวรัตนา หมื่นเทพ
นางสาวจุฑาภา ศรีทองหนู
นายวัชรินทร์ ทองปี้
นางสมทรง ประยูรวงศ์
นางสาวสิริรัตน์ รัตนพิพัฒน์
นายเพียรชัย เสวตโสธร
นายชาคริต ผลศรัทธา
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ตำแหน่ง
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
รองปลัดเทศบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปลัดเทศบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ
ปลัดเทศบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปลัดเทศบาล
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
ปลัดเทศบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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อำเภอ
ท่ายาง
นาดูน
นาดูน
ดงหลวง
ดงหลวง
ดงหลวง
ขุนยวม
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กุดชุม
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
ธวัชบุรี
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ท่าหลวง
ท่าหลวง
สระโบสถ์

อปท.
ทต.ท่ายาง
ทต.นาดูน
ทต.นาดูน
ทต.กกตูม
ทต.กกตูม
ทต.กกตูม
ทต.ขุนยวม
ทต.ขุนยวม
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ชื่อผู้สมัคร
นางวิมลทิพย์ เครื่องทิพย์
นางสายสุนีย์ ศรีจันทร์
นางสาวนิภาพร ปะนาโส
นางสาวภัทรวดี ศรีบัวเทพ
นางสาวรัตนา เศษฤทธิ์
นายชัยรัติ แสงเพชร
นางแสงดาว วนาสวรรค์
นางสุภาพร เครืองาม
นายปริวัตร ส่งเสริม
นางสาวณัฏฐนิช แก้ววงศา
นางเนาวรัตน์ เหลืองเจริญ
นางสาวบุปผา คณะนาม
นายกฤษณะพงษ์ น้อยชา
นายทวีวุฒิ จันทร์คูเมือง
ว่าที่ร้อยโทอนันต์ เมาะราษี
นางสาวพรพิมล เศรษฐีวิบูลย์
นางนิรมล โพธินาม
นางสาวบัวขาว พรมโสภา
นายณรงค์ชัย ศรีสุกอง
นางพนิจดา สาระภักดี
นางจินตนา ฤทธิ์ขันธ์
นางสาวสิริพร สิงห์เสนา
นางพรธิวา เนตรพล
นางสาวศิริรัตน์ ตันหยง
นางสาวธารทิพย์ เพชรอินทร์
นายพีระ วานิชรัตน์
จ่าเอกหิรัณย์เศรษฐ วงษ์บาหรุ
พ.ต.ท.ธเนศ เปี่ยมสรศักดิ์
นางจุฬารัตน์  ฉ่าทรัพย์
นางอรวรานันท์  แสงทอง
นายชรัณ คงคาหลวง
นางศุภรดา คงคาหลวง
นางราตรี อ่อนน้อม
นางสาวสุวภัทร จันแพง
นางสาวนิรมล สุภาตรี
นางสาวน้าทิพย์ อินทะทรัพย์
นางสาววิภาวี ปี่ทอง
นางสาวนฤมล นกเขาเทศ
นางสาวศิริบดี แก่นทรัพย์
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ลาพูน
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สงขลา
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สงขลา
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สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สระแก้ว

อำเภอ
สระโบสถ์
เกาะคา
เกาะคา
เมืองลาปาง
เมืองลาปาง
เกาะคา
เกาะคา
เมืองปาน
เมืองปาน
เกาะคา
บ้านธิ
เมืองลาพูน
เมืองลาพูน
เวียงหนองล่อง
เวียงหนองล่อง
เอราวัณ
เอราวัณ
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
พรรณานิคม
พรรณานิคม
พรรณานิคม
พรรณานิคม
บางกล่า
บางกล่า
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
บางเสาธง
บางเสาธง
กระทุ่มแบน
กระทุ่มแบน
กระทุ่มแบน
เขาฉกรรจ์

อปท.
ทต.สระโบสถ์
ทต.เกาะคา
ทต.เกาะคา
ทต.ต้นธงชัย
ทต.ต้นธงชัย
ทต.ท่าผา
ทต.ท่าผา
ทต.เมืองปาน
ทต.เมืองปาน
ทต.ศาลา
ทต.บ้านธิ
ทต.ศรีบัวบาน
ทต.ศรีบัวบาน
ทต.หนองยวง
ทต.หนองยวง
ทต.เอราวัณ
ทต.เอราวัณ
ทต.ธาตุนาเวง
ทต.ธาตุนาเวง
ทต.บัวสว่าง
ทต.บัวสว่าง
ทต.พรรณานคร
ทต.พรรณานคร
ทต.ท่าช้าง
ทต.ท่าช้าง
ทต.คูเต่า
ทต.คูเต่า
ทต.น้าน้อย
ทต.พะตง
ทต.บางเมือง
ทต.บางเมือง
ทต.บางเมือง
ทต.บางเมือง
ทต.บางเสาธง
ทต.บางเสาธง
ทต.ดอนไก่ดี
ทต.ดอนไก่ดี
ทต.ดอนไก่ดี
ทต.เขาฉกรรจ์

ชื่อผู้สมัคร
นางสาวรัชนีวรรณ สุขลักษณ์
นางรุจิรา เปียงชมภู
นางกมลรัตน์ ศิริมงคลลาวัลย์
นางสาวหนึ่ง เขียวมาวงศ์
จ่าเอกสุเทพ มาลีบุตร
นางเบ็ญจวรรณ บุตร์โส
นายปรีชา คาชุม
นายจักร์กทัณฑ์ ขัดธิพงษ์
นายประสิทธิ์ จาเดิม
นางสุพรรณี เอี่ยมดี
นางนุชนรี มะโนชัย
นางสาวจิราภรณ์ แสงศิลา
นายนิเวศร์ ปานดวง
นายพิชย ไชยวงค์
นางวานีย์ ไชยประสพ
นางสาวสุรีรัตน์ นันตระกูล
นายอุเทน แสงนาโก
นายชานาญ จันฤาไชย
นางอนุศร พรหมคาบุตร
นางสาวกิรณา จันทร์มาลา
นายประมง วงศ์สาย
นางนิตยา รัตนวงศ์
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา กุลอัก
นางอาจินต์ ประพันธ์วงค์
นางพชรมนต์ พชรภูดินันท์
นางสมใจ ลิ่มตระกูล
นายอนุเศรษฐ์ พิพิธธนชัย
นางสาวยิ่งคนึง โขมพัฒน์
นางนิสา เรืองช่วย
นางลักขณา ตันเจริญ
นายณัฐวุธ เพชรฤทธิ์
นายสุวิทย์ วัฒนานนท์
นายอิทธิชัย ชูเรณู
นางสาววารุณี หาญวันนา
นางพัชรี นิรมลธาราสิทธิ์
นางสาวณฐิกา บ้านกล้วย
นางสาวนฤมล วินทะไชย
นายอชิรพล ดีจรูญ
นางกาญจนา อัศเวก
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นายกเทศมนตรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
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หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปลัดเทศบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกำศรำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมเทศบำลตำบลเพื่อรองรับกำรเป็นหน่วยรับงบประมำณ
ตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 สำหรับกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )
รุ่นที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 31 พฤษภำคม 2565 ถึงวันที่ 2 มิถุนำยน 2565
ณ โรงแรมปรินซ์พำเลซ มหำนำค กรุงเทพมหำนคร
ลำดับ

235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273

จังหวัด
สระแก้ว
สระบุรี
สุโขทัย
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
หนองคาย
หนองคาย
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อานาจเจริญ
อานาจเจริญ

อำเภอ
เขาฉกรรจ์
พระพุทธบาท
คีรีมาศ
คีรีมาศ
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
ศรีประจันต์
ศรีประจันต์
ศรีประจันต์
อู่ทอง
อู่ทอง
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
เวียงสระ
ปราสาท
ปราสาท
ลาดวน
ลาดวน
เมืองหนองคาย
เมืองหนองคาย
นากลาง
นากลาง
สุวรรณคูหา
ศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
ไชโย
ไชโย
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
ป่าโมก
ป่าโมก
ลืออานาจ
ลืออานาจ

อปท.
ทต.เขาฉกรรจ์
ทต.ห้วยป่าหวาย
ทต.บ้านโตนด
ทต.บ้านโตนด
ทต.ท่าเสด็จ
ทต.ท่าเสด็จ
ทต.บ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์
ทต.วังน้าซับ
ทต.วังยาง
ทต.วังยาง
ทต.สระยายโสม
ทต.สระยายโสม
ทต.ท่าชี
ทต.พรุพี
ทต.บ้านส้อง
ทต.กันตวจระมวล
ทต.กันตวจระมวล
ทต.ลาดวนสุรพินท์
ทต.ลาดวนสุรพินท์
ทต.หาดคา
ทต.หาดคา
ทต.นากลาง
ทต.นากลาง
ทต.นาดี
ทต.โนนสูงเปลือย
ทต.โนนสูงเปลือย
ทต.โคกพุทรา
ทต.โคกพุทรา
ทต.ไชโย
ทต.ไชโย
ทต.รามะสัก
ทต.รามะสัก
ทต.รามะสัก
ทต.รามะสัก
ทต.ป่าโมก
ทต.ป่าโมก
ทต.อานาจ
ทต.อานาจ

ชื่อผู้สมัคร
นางเพลินตา บุญเล็ก
นางสาวสมาพร ต๊ะทองดี
นางสาวนุชนาถ คล้ายขา
นางนงนุช แก้วเสือ
นางสาวถนอมศรี พลายสาสินธุ์
นางสาวอัญชลี กิ่มศาสตร์
นางสาวกุลภัสสรณ์ วจนะเสถียร
นายอานาจ นกโต
นางสาวอรภัทร ศรีดุษฎี
นางสาวกุลชญา คล้ายสุบรรณ
นางสาวสายทอง กล่อมจิตร์
นางสาวสรญา อุดมพร
นายชัยวัฒน์ บุญจง
นายเดชอนันต์ กาญจนพานิช
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
นางสาววิลาวัล อินทร์เนื่อง
นายธนากร เปมะภิญญ์
นางสาวรัชญา ปิยไพร
นางสาวภัทรียา วงศ์เหิม
นางพรพรรณ สุจินพรัหม
นางรุ่งนภา พิมพเคณา
นางวิราภร สุริยา
นายธีรภัทร์ เศวตวงศ์
นางจันทร์สุดา ก้อนวิมล
นางสาวพรทิพย์ จันดาแพง
นายกัมพล สาสูงเนิน
สิบเอกสุรเดช เขียวทิพย์
นายชูชาติ ตะโกทอง
ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ อนุศาสตร์
นางมณีรัตน์ พลอยดี
นางสาวสาวิตรี ทองผาสุข
นางสาวเบญจรัตน์ สุนทร
นางสมใจ ศรีประมัย
นางสาวตรีรัตน์ ป้องหมู่
นายรณชัย เสือวงษ์
นางลภัสรดา จงแพทย์
นางสาววรวรรณ สิงห์ไพร
นางเกษมณีย์ คามั่นทูล
นางปัญญาพร ทองเสริม
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ตำแหน่ง
ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานทะเบียน
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ปลัดเทศบาล
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปลัดเทศบาล
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
ปลัดเทศบาล
ผู้จัดทาคาของบประมาณเงินอุดหนุน
ผู้อานวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าสานักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
ผู้อานวยการกองช่าง
ปลัดเทศบาล
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ผู้อานวยการกองคลัง
ปลัดเทศบาล
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ

ประกำศรำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมเทศบำลตำบลเพื่อรองรับกำรเป็นหน่วยรับงบประมำณ
ตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 สำหรับกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )
รุ่นที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 31 พฤษภำคม 2565 ถึงวันที่ 2 มิถุนำยน 2565
ณ โรงแรมปรินซ์พำเลซ มหำนำค กรุงเทพมหำนคร
ลำดับ

274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

จังหวัด
อานาจเจริญ
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

อำเภอ
ลืออานาจ
ทุ่งฝน
ทุ่งฝน
กุมภวาปี
กุมภวาปี
เมืองอุดรธานี
หนองหาน
เมืองอุตรดิตถ์
เมืองอุตรดิตถ์
ลับแล
ลับแล
ทัพทัน
เขื่องใน
เขื่องใน
สาโรง
สาโรง
สาโรง
สาโรง

อปท.
ทต.อานาจ
ทต.ทุ่งใหญ่
ทต.ทุ่งใหญ่
ทต.เวียงคา
ทต.เวียงคา
ทต.หนองบัว
ทต.หนองหาน
ทต.ผาจุก
ทต.ผาจุก
ทต.หัวดง
ทต.หัวดง
ทต.หนองสระ
ทต.เขื่องใน
ทต.เขื่องใน
ทต.สาโรง
ทต.สาโรง
ทต.สาโรง
ทต.สาโรง

ชื่อผู้สมัคร
นางวาสนา ศรีลาพัฒน์
นางสาวชนิภรณ์ พรหมภักดิ์
นายไชยยันต์ สุขสบาย
นางสาวสาวิตรี แสนสิงห์
นางสาวนิตยา น๊อบฟลิต
นางราไพ ตรีกุล
นางสาวถนอมทรัพย์ นรินทร์
นางสาวรักคณา สังข์แก้ว
นางชยุดา เกตุสุวรรณ
นางพิมลภัส วงศ์เวียน
นางสุวรรณภา วงศ์ชู
นางนฤมล สามัคคี
นางสาวปานรวี พลศรี
นางสาวกัญจณาลักษณ์ เจริญวัย
นางอรพิน ดอกดวง
นางสายสมร บุดดีภักดิ์
นายอาคม ธนูทอง
นางสาวรักษินา นีละเสน
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ตำแหน่ง
ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าสานักปลัด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนและงบประมาณ
นักจัดการงานทั่วไป
ปลัดเทศบาล
นักวิชาการศึกษา(ผู้รับผิดชอบการจัดทางบประมาณ)

