
ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท. ช่ือผู้สมัคร ต ำแหน่ง

1 กาญจนบุรี ท่ามะกา ทต.หนองลาน นางสาวศิรินกุล บุญมา -
2 กาญจนบุรี ไทรโยค ทต.วังโพธ์ิ นางสาวมัณฑนา มัจฉาสร้อย -
3 กาญจนบุรี ไทรโยค ทต.วังโพธ์ิ นางสาววรรณงาม คุ้มพะเนียด -
4 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทต.หนองบัว นางอมรรัตน์ ด าข า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทต.หนองบัว นางสาวฐิติวัลค์ุ ภู่สุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
6 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด ทต.อิต้ือ นายวิทยา ภูชมศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
7 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด ทต.อิต้ือ นางณัฐฐินันท์ คาวีวงศ์ หัวหน้าส านักปลัด
8 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ทต.คลองแม่ลาย นางสุชาดา ธนพันธ์สมบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
9 ก าแพงเพชร คลองขลุง ทต.ท่ามะเขือ นางสาววาสนา ขอนทอง ผู้อ านวยการกองคลัง
10 ก าแพงเพชร คลองขลุง ทต.ท่ามะเขือ นางสาวพัชรพร อินทรแผลง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
11 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย ทต.พรานกระต่าย นางสาวทวีรัตน์ สงคุ้ม หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
12 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย ทต.พรานกระต่าย นางสาววนิดา ถมอินทร์  หัวหน้าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดท าแผนและงบประมาณ

13 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ทต.ปากดง นางสาวรุ่งฤดี ย้ิมศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
14 ขอนแก่น ซ าสูง ทต.ซ าสูง นางสาวพัทรียา บุตรดาซุย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
15 ขอนแก่น ชุมแพ ทต.นาเพียง นายบัญชา ทวีกุล -
16 ขอนแก่น ซ าสูง ทต.ซ าสูง นายปรีชา ปาสาวัน รองปลัดเทศบาล
17 ขอนแก่น ชุมแพ ทต.หนองเสาเล้า นายวิรัญ วันเต็ม -
18 ขอนแก่น อุบลรัตน์ ทต.เข่ือนอุบลรัตน์ นางสาวนิภาเพ็ญ เตโช เจ้าพนักงานธุรการ
19 ขอนแก่น อุบลรัตน์ ทต.เข่ือนอุบลรัตน์ นางสุพิชชา ศรีหนองหว้า หัวหน้าส านักปลัด
20 ขอนแก่น แวงน้อย ทต.แวงน้อย นายระพี ค าสอนพันธ์ รองปลัดเทศบาล
21 ขอนแก่น แวงน้อย ทต.แวงน้อย นายกระจ่าง สวนไผ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
22 ขอนแก่น หนองเรือ ทต.ยางค า นางสาวรอยโก้ สุดตะนา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ
23 ขอนแก่น หนองเรือ ทต.ยางค า นางสาวเคลือวัลย์ หล้าทุม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
24 ขอนแก่น ชุมแพ ทต.โคกสูงสัมพันธ์ นางสาวนิภาพร คอนสูงเนิน นักจัดการงานทะเบียนและบัตร รักษาการในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

25 ขอนแก่น แวงใหญ่ ทต.แวงใหญ่ นางสาวนิภาพร หน่ายโสก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
26 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ทต.พลวง นางสาวธวัลรัตน์ นามธรรม ปลัดเทศบาล
27 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทต.พลับพลา นายณรงค์ พานิชกิจ ปลัดเทศบาล
28 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ทต.จันทเขลม นางสาวลัดดาวัลย์ บุญย่ิง เจ้าพนักงานธุรการ
29 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ทต.จันทเขลม นางเสาวคนธ์ ดิเรกรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
30 จันทบุรี แหลมสิงห์ ทต.ปากน้ าแหลมสิงห์ นายพันธ์ศักด์ิ อนุตรชัยสิริ ปลัดเทศบาล
31 จันทบุรี มะขาม ทต.วังแซ้ม นางสุกิจ โพธิเจริญ -
32 จันทบุรี มะขาม ทต.วังแซ้ม นางสาวบุญศิริ สุขากรณ์ -
33 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว ทต.ศาลาแดง นางสาวศศลักษณ์ ใจลา นักพัฒนาชุมชน

สรุปรำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมเทศบำลต ำบล
เพ่ือรองรับกำรเป็นหน่วยรับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำหรับกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

รุ่นท่ี 8 ระหว่ำงวันท่ี 8 - 10 มิถุนำยน 2565
ณ โรงแรมปรินซ์พำเลซ มหำนำค กรุงเทพมหำนคร
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34 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว ทต.ศาลาแดง นางฤทัยรัตน์ ตุลยนิษก์ นักทรัพยากรบุคคล
35 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว ทต.ศาลาแดง นายนิพล จันทร์ราตรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
36 ชลบุรี ศรีราชา ทต.บางพระ นางพนาพรรณ สุขสุทธ์ิ หัวหน้าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดท าแผนและงบประมาณ

37 ชลบุรี ศรีราชา ทต.บางพระ นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญร่ืน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
38 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดงคอน นางสาวถนอม แย้มคล้าย ปลัดเทศบาล
39 ชัยนาท เนินขาม ทต.เนินขาม พ.อ.อ.กิตติศักด์ิ ป่ินแก้ว รองปลัดเทศบาล
40 ชัยนาท เนินขาม ทต.เนินขาม นางฉัฐมา ป่ินแก้ว ปลัดเทศบาล
41 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ห้วยกรดพัฒนา นางสาวชุติมา นุ่มแสง ปลัดเทศบาล
42 ชัยนาท เมืองชัยนาท ทต.ชัยนาท นายนพปกูล ว้ามุข -
43 ชัยนาท เมืองชัยนาท ทต.ชัยนาท นายเนรมิตร ชูมก -
44 ชัยนาท หันคา ทต.บ้านเช่ียน นางสาวจันทร์สุดา โฉมเชิด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
45 ชัยนาท หันคา ทต.บ้านเช่ียน นางสาวภัทรวรรณ จันทร์สุทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
46 ชัยนาท หันคา ทต.บ้านเช่ียน นายวิวัฒน์ชัย ปานด า หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ
47 ชัยภูมิ หนองบัวแดง ทต.หลวงศิริ นางสาวจ ารัสโฉม ประทุมกุล นักทรัพยากรบุคคล
48 ชัยภูมิ หนองบัวแดง ทต.หลวงศิริ นางบุญสิตา ศรีลาชัย หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ
49 ชัยภูมิ แก้งคร้อ ทต.นาหนองทุ่ม นางณัฎฐริกา ด ารงแดน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
50 ชัยภูมิ แก้งคร้อ ทต.นาหนองทุ่ม นางสาววะนิดา หาญพยัค ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
51 ชัยภูมิ บ้านเขว้า ทต.บ้านเขว้า นายพัฒนา น้อยวิเศษ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
52 ชัยภูมิ บ้านเขว้า ทต.บ้านเขว้า นายกนก สิงห์ชัย หัวหน้าส านักปลัด
53 ชัยภูมิ บ้านเขว้า ทต.บ้านเขว้า นายสราวุธ ชมศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
54 ชัยภูมิ บ้านเขว้า ทต.บ้านเขว้า นายวรวัส กุลเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
55 ชัยภูมิ แก้งคร้อ ทต.หนองสังข์ นายอดุลย์ ทองจ ารูญ ผู้อ านวยการกองช่าง
56 ชัยภูมิ แก้งคร้อ ทต.หนองสังข์ นางณภษร ทองจ ารูญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
57 ชุมพร เมืองชุมพร ทต.บางหมาก นางสาวอุมาพร มณทิพย์ ปลัดเทศบาล
58 ชุมพร ทุ่งตะโก ทต.ทุ่งตะไคร นางสาวศรีเพชร เอ่ียมโสภณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
59 เชียงราย พญาเม็งราย ทต.เม็งราย นายชัชพลวานิช เพชรดง -
60 เชียงราย แม่จัน ทต.สันทราย นางจีรวรรณ อุดมครบ ปลัดเทศบาล
61 เชียงราย แม่จัน ทต.สันทราย นางสาวทิชากร อรินต๊ะทราย หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ
62 เชียงราย แม่สาย ทต.เวียงพางค า นายสัมฤทธิรงค์ ภูมิย่ิง หัวหน้าส านักปลัด
63 เชียงราย แม่สาย ทต.เวียงพางค า นางสาวจิฬัฏฐ์ จาค าคง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
64 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต.เชิงดอย นางสาววาริณี สุดสวาท หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
65 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต.เชิงดอย นางศิริมณี นิกาแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
66 เชียงใหม่ สารภี ทต.ไชยสถาน นางสาวพร้ิมรวี สมงาม หัวหน้าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดท าแผนและงบประมาณ
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67 เชียงใหม่ สารภี ทต.ไชยสถาน นายธีรวัฒน์ ปลัดกองวัน รองปลัดเทศบาล
68 เชียงใหม่ สารภี ทต.ท่ากว้าง นางสาวเบญจวรรณ พรหมปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
69 เชียงใหม่ สารภี ทต.ท่ากว้าง นายปรีชา หนูทองแก้ว ปลัดเทศบาล
70 เชียงใหม่ ดอยเต่า ทต.ท่าเด่ือ-มืดกา นางสุภารัตน์ จิตตเขตต์ หัวหน้าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดท าแผนและงบประมาณ

71 เชียงใหม่ ฝาง ทต.บ้านแม่ข่า นางสาวกนกวรรณ โปธา พนักงานท่ัวไป (ปฏิบัติงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

72 เชียงใหม่ ฝาง ทต.บ้านแม่ข่า นางกิตติกานต์ เกตุมาลา ปลัดเทศบาล
73 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต.หนองป่าคร่ัง จุฑามาศ ญาณะศร -
74 เชียงใหม่ หางดง ทต.หนองแก๋ว นายปณิธาน สรรพวุธ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
75 เชียงใหม่ หางดง ทต.หนองแก๋ว นางทัศพร ขอดแก้ว ปลัดเทศบาล
76 เชียงใหม่ แม่วาง ทต.แม่วาง นางวัชรี บุญเป่ียมเลิศ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ
77 เชียงใหม่ แม่วาง ทต.แม่วาง นางสาวกมลวรรณ กาละปัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
78 เชียงใหม่ เชียงดาว ทต.เชียงดาว นางจิณณพัต เจมิวัง พนักงานจ้างตามภารกิจ
79 เชียงใหม่ เชียงดาว ทต.เชียงดาว นายศุภกร เบญจกัญญา ปลัดเทศบาล
80 เชียงใหม่ เชียงดาว ทต.เชียงดาว นางเจษฎากรณ์ อภิวงค์งาม หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ
81 เชียงใหม่ สันทราย ทต.เจดีย์แม่ครัว นางนงนุช ถารียะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
82 เชียงใหม่ เชียงดาว ทต.แม่นะ นายสุภพ กันธิมา ปลัดเทศบาล
83 เชียงใหม่ เชียงดาว ทต.แม่นะ นายรุ่ง ไชยสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
84 เชียงใหม่ สารภี ทต.ท่ากว้าง นายนพดล สร้อยนาค ผู้อ านวยการกองการศึกษา
85 เชียงใหม่ สารภี ทต.ท่ากว้าง นางจุไรรัตน์ ใหม่จันทร์แดง หัวหน้าส านักปลัด
86 ตรัง ห้วยยอด ทต.นาวง นายธนวัฒน์ คีรีเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
87 ตรัง วังวิเศษ ทต.วังวิเศษ นางสาวสุดใจ รองวัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
88 ตราด แหลมงอบ ทต.แหลมงอบ นางสาวสุชาดา หวลถนอม ปลัดเทศบาล
89 ตราด บ่อไร่ ทต.หนองบอน นายมณเฑียร จ าเนียรกาล -
90 ตราด บ่อไร่ ทต.หนองบอน นายคมสันต์ รัตนวิชัย -
91 ตาก อุ้มผาง ทต.อุ้มผาง นางนิรมล กะณะศิริ รองปลัดเทศบาล
92 ตาก อุ้มผาง ทต.อุ้มผาง นางสาวณัทกาญจน์ ก้อนทอง นักวิชาการศึกษา
93 ตาก อุ้มผาง ทต.อุ้มผาง นายรังสรรค์ ขาวจุ้ย ผู้อ านวยการกองช่าง
94 ตาก พบพระ ทต.พบพระ นายวิเชียร จรวุฒิพันธ์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
95 ตาก พบพระ ทต.พบพระ นางสาวสุนิตา อินแก้ว นักจัดการงานท่ัวไป
96 นครนายก องครักษ์ ทต.องครักษ์ สิบเอกหญิง ผกาพรรณ น่ิมเรือง ปลัดเทศบาล
97 นครนายก องครักษ์ ทต.องครักษ์ นางสาวบัวขาว มีสุข หัวหน้าส านักปลัด
98 นครนายก องครักษ์ ทต.องครักษ์ นางสาวจิดาภา ภูส ารอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
99 นครปฐม เมืองนครปฐม ทต.ธรรมศาลา นางสาวปาริชาต ชินวรรณโณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
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ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท. ช่ือผู้สมัคร ต ำแหน่ง

สรุปรำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมเทศบำลต ำบล
เพ่ือรองรับกำรเป็นหน่วยรับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำหรับกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

รุ่นท่ี 8 ระหว่ำงวันท่ี 8 - 10 มิถุนำยน 2565
ณ โรงแรมปรินซ์พำเลซ มหำนำค กรุงเทพมหำนคร

100 นครปฐม เมืองนครปฐม ทต.ธรรมศาลา นางพิมพ์พิศา ชลภัทรนภัสสิริ หัวหน้าส านักปลัด
101 นครพนม ท่าอุเทน ทต.ท่าอุเทน นายนพดล ศรีวะรมย์ ปลัดเทศบาล
102 นครพนม ท่าอุเทน ทต.ท่าอุเทน นายทศพร แสนแก้ว หัวหน้าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดท าแผนและงบประมาณ

103 นครพนม นาแก ทต.นาแก นางสาวนลินี วันชนะ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
104 นครพนม นาแก ทต.นาแก นางสาวอุทุมพร สมอุดม ปลัดเทศบาล
105 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.หนองไข่น้ า นางสาวสมมุ่ง แหวนโคกสูง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
106 นครราชสีมา ครบุรี ทต.อรพิมพ์ นางสาวศิริลักษณ์ อภิบาลบรรจง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
107 นครราชสีมา ครบุรี ทต.อรพิมพ์ นางสาวพงษ์นัดดา รัตนวิไลศักด์ิ หัวหน้าส านักปลัด
108 นครราชสีมา พิมาย ทต.พิมาย นางพุทธชาติ เหล่าป่ินรัตนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
109 นครราชสีมา พิมาย ทต.พิมาย นางปวีณา สุวรรณศักด์ิ หัวหน้าส านักปลัด
110 นครราชสีมา โนนสูง ทต.มะค่า นายดวงจันทร์ ผาสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
111 นครราชสีมา โนนสูง ทต.มะค่า นางกุลสิริ เปรมกลาง ปลัดเทศบาล
112 นครราชสีมา โนนไทย ทต.บัลลังก์ นางสาวสุดารัตน์ โพธ์ิถาวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
113 นครราชสีมา โนนไทย ทต.บัลลังก์ นางณัฐญาวีย์ งีสันเทียะ รองปลัดเทศบาล
114 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี ทต.พรหมโลก นางสาวสาธิตา แก้วจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
115 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี ทต.พรหมโลก นางศรสวรรค์ เปียศรี หัวหน้าส านักปลัด
116 นครศรีธรรมราช สิชล ทต.ทุ่งใส นางสาวนิตยา สายทองอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
117 นครศรีธรรมราช สิชล ทต.ทุ่งใส นางณานัญญา ทองก้ิม ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
118 นครศรีธรรมราช หัวไทร ทต.หัวไทร นายชาติชาย ชูช่วย หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ
119 นครศรีธรรมราช หัวไทร ทต.หัวไทร นายณรงค์ ย้ิมสุด ปลัดเทศบาล
120 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ทต.กะปาง นายชลิต ไทยทอง -
121 นครศรีธรรมราช ช้างกลาง ทต.หลักช้าง นางสาวนิศรา ด าแดง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
122 นครศรีธรรมราช ช้างกลาง ทต.หลักช้าง นางยุพา วุฒิพงศ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ
123 นครศรีธรรมราช ช้างกลาง ทต.สวนขัน นายสง่าชัย หนูเนียม ปลัดเทศบาล
124 นครศรีธรรมราช ช้างกลาง ทต.สวนขัน นางสาวอารีพร อินทร์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
125 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทต.หนองเบน นางสฎารัตน์ ดีสวน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
126 นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส นางสาวศุภลักษณ์ เพชรประสิทธ์ิ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
127 นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส นางวันดี ประยูรวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
128 นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส นายณัฐภัทร จิตนะมงคล ปลัดเทศบาล
129 นราธิวาส ศรีสาคร ทต.ศรีสาคร ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ศิริกัลยา ขวัญข า เจ้าพนักงานพัสดุ
130 นราธิวาส ศรีสาคร ทต.ศรีสาคร นางนูร์ไรมา อับดุลลาเต๊ะ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน
131 นราธิวาส ศรีสาคร ทต.ศรีสาคร นายเจ๊ะกูมารูเด็ง ฮาเฮาะ รองปลัดเทศบาล
132 นราธิวาส ศรีสาคร ทต.ศรีสาคร นายเปาซี เลาะแม ปลัดเทศบาล
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ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท. ช่ือผู้สมัคร ต ำแหน่ง

สรุปรำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมเทศบำลต ำบล
เพ่ือรองรับกำรเป็นหน่วยรับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำหรับกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

รุ่นท่ี 8 ระหว่ำงวันท่ี 8 - 10 มิถุนำยน 2565
ณ โรงแรมปรินซ์พำเลซ มหำนำค กรุงเทพมหำนคร

133 นราธิวาส ย่ีงอ ทต.ย่ีงอ นายวาเหะ อับดุลราซิ หัวหน้าส านักปลัด
134 นราธิวาส ย่ีงอ ทต.ย่ีงอ นายอนุชา ศรีชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
135 นราธิวาส รือเสาะ ทต.รือเสาะ นายชนะสิทธ์ิ หมัดหมาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
136 น่าน แม่จริม ทต.หนองแดง พ.จ.อ.อุดร นัยทอง ปลัดเทศบาล
137 น่าน แม่จริม ทต.หนองแดง นางสุทธา เกตุ้ย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
138 น่าน ท่าวังผา ทต.ท่าวังผา นายสมชาติ ทองเรือง ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
139 น่าน ท่าวังผา ทต.ท่าวังผา นางภวันตรี สุเกตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
140 น่าน นาน้อย ทต.นาน้อย นางสาวนภสุพร ทองหล่อ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
141 บึงกาฬ ปากคาด ทต.ปากคาด นายอภิวัฒน์ หม่ืนหน้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
142 บึงกาฬ ปากคาด ทต.ปากคาด นายอภิชาติ นาทันลิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
143 บุรีรัมย์ บ้านกรวด ทต.จันทบเพชร นางบุศรากร จ าปา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
144 บุรีรัมย์ บ้านกรวด ทต.จันทบเพชร นายกิติศักด์ิ เกียรติเจริญศิริ ปลัดเทศบาล
145 บุรีรัมย์ ประโคนชัย ทต.ประโคนชัย นางสาวรักชนก ปึกประโคน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
146 บุรีรัมย์ ประโคนชัย ทต.ประโคนชัย นางสาววารุณี พวงไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
147 บุรีรัมย์ ประโคนชัย ทต.ประโคนชัย นายศราวุธ บุบผารัตน์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
148 บุรีรัมย์ ละหานทราย ทต.หนองแวง นางธญากร พลช านาญ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
149 บุรีรัมย์ ละหานทราย ทต.หนองแวง นางสาวอินทร์ทิวา จันทกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
150 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทต.หลักหก นางสาวสุกัญญา แก้วโมรา ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
151 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทต.หลักหก นางสาวอาทิยา อินทร์จันทร์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
152 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทต.หลักหก นางสาวช่อลัดดา พิทักษ์ทรัพย์ ปลัดเทศบาล
153 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทต.บางขะแยง นางสาวพิชญ์สิณี จิตรังษี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
154 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทต.บางขะแยง นางสาวเพ็ญศรี เผือกนาโพธ์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
155 ปัตตานี ยะหร่ิง ทต.ตันหยง นายเจ๊ะมูหามัดสัน เจ๊ะอูมา ปลัดเทศบาล
156 ปัตตานี ยะหร่ิง ทต.ตันหยง นางนัสหม๊ะ โตะดะ หัวหน้าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดท าแผนและงบประมาณ

157 ปัตตานี ปะนาเระ ทต.ปะนาเระ นางสาวธนัชพรณ์ บุญศรีลาภ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
158 ปัตตานี ปะนาเระ ทต.ปะนาเระ นางสาวโรสนีย์ แปเฮาะอีเลร์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
159 พัทลุง บางแก้ว ทต.ท่ามะเด่ือ นางเยาวลักษณ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล
160 พัทลุง บางแก้ว ทต.ท่ามะเด่ือ นางวลัยพร สุวรรณพาหุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
161 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต.ต านาน นางอุษณีย์ คงสง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
162 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต.ต านาน นางสาวจิราภรณ์ สิงหะพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
163 พิจิตร ตะพานหิน ทต.หนองพยอม นางชญาภา เฉลิมชาติ หัวหน้าส านักปลัดรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

164 พิจิตร ตะพานหิน ทต.หนองพยอม นางสาวเปรมจิตร ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
165 พิษณุโลก บางกระทุ่ม ทต.บางกระทุ่ม นางฐิติมา แสงวิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท. ช่ือผู้สมัคร ต ำแหน่ง

สรุปรำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมเทศบำลต ำบล
เพ่ือรองรับกำรเป็นหน่วยรับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำหรับกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
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166 พิษณุโลก บางกระทุ่ม ทต.บางกระทุ่ม นางสาวบังอร ยรรยง ปลัดเทศบาล
167 พิษณุโลก บางระก า ทต.บางระก า นางสาวสมใจ มะลิกุล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
168 พิษณุโลก บางระก า ทต.บางระก า นางสาวชุตินันท์ ขุนทองศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
169 พิษณุโลก บางระก า ทต.บึงระมาณ นางรุ่งทิวา ดีประสิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
170 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ทต.บ่อไทย นางสาวจริยาพร สุทธิประภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
171 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ทต.บ่อไทย นางสาวปัทมา มันตะลัมพะ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ
172 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ ทต.สว่างวัฒนา นายโกวิท โลเกศเสถียร นายกเทศมนตรี
173 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน ทต.ซับสมอทอด นางนิภารัตน์ ศุภจิตธนานันท์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
174 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน ทต.ซับสมอทอด นางชฎาวรรณ ศรีมงคล ปลัดเทศบาล
175 แพร่ สอง ทต.สอง นายจักรพงศ์ จงสุขสันติกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
176 แพร่ สอง ทต.สอง นางวารุณี สอนจิตต์ หัวหน้าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดท าแผนและงบประมาณ

177 แพร่ สอง ทต.สอง นางสาวศรินยา พูนพรพัฒนากุล ผู้อ านวยการกองคลัง
178 แพร่ สอง ทต.สอง นายฉัตร์ชัย ถนอม ปลัดเทศบาล
179 แพร่ เด่นชัย ทต.แม่จ๊ัวะ นางชมบุญ หมดมลทิน ปลัดเทศบาล
180 แพร่ เมืองแพร่ ทต.ป่าแมต นางกนกวรรณ ยาวิชัย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
181 แพร่ เมืองแพร่ ทต.ป่าแมต นางวิภาดา จรรยาสิทธ์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
182 แพร่ ร้องกวาง ทต.บ้านเวียง นายพิศิษฐ์ สิงห์เหาะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
183 แพร่ ร้องกวาง ทต.บ้านเวียง นายอดุลย์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าส านักปลัด
184 แพร่ ร้องกวาง ทต.ร้องกวาง นายจตุรนต์ อุดค ามี นักวิชการศึกษา
185 แพร่ ร้องกวาง ทต.ร้องกวาง นายวันชนะ กอฝ้ัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
186 แพร่ ร้องกวาง ทต.ร้องกวาง นางสาวสุภาวดี ปัญพรวรากุล หัวหน้าฝ่ายปกครอง
187 แพร่ ร้องกวาง ทต.ร้องกวาง นางพัชรินทร์ อัฐวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
188 แพร่ ร้องกวาง ทต.ร้องกวาง นางสาวลดาวัลย์ วัฒนาโกศัย ปลัดเทศบาล
189 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทต.รัษฎา นางจรรยารัตน์ ต๋ิวสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
190 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทต.รัษฎา นางจันทิพย์ ย่ิงด านุ่น ปลัดเทศบาล
191 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทต.รัษฎา นายหัสกร เกษน้อย นักวิชาการ
192 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทต.ฉลอง นายวสุพล เครือรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
193 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทต.ฉลอง นางณฐอร เทพณรงค์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา
194 มุกดาหาร นิคมค าสร้อย ทต.ร่มเกล้า นายเนรศ อินทะกอง ห้วหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

195 มุกดาหาร นิคมค าสร้อย ทต.ร่มเกล้า นายธงชัย ธนพรภูวดล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
196 แม่ฮ่องสอน ปาย ทต.ปาย นางสาวมริษฏดา เล็กอ่ิง หัวหน้าส านักปลัด
197 แม่ฮ่องสอน ปาย ทต.ปาย นางสาวศิริขวัญ ธัญญสิทธ์ิ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
198 ยโสธร เมืองยโสธร ทต.น้ าค าใหญ่ นายพินิจ ยอดข า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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199 ยโสธร เมืองยโสธร ทต.น้ าค าใหญ่ นางประไพศรี กรินรักษ์ ปลัดเทศบาล
200 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ทต.เสลภูมิ นางสาวบังอร มาตยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
201 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ทต.เสลภูมิ นายณรงค์ พฤกษชาติ ปลัดเทศบาล
202 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ทต.เมืองไพร นางปริชาติ แก้วภู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
203 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ทต.เมืองไพร นางสาวพัชรี ยืนยง นักทรัพยากรบุคคล
204 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ทต.เกาะแก้ว นายส าเร็จ ชมภูวิเศษ ปลัดเทศบาล
205 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย ทต.อัคคะค า นางสาวสรัญญา พรรจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
206 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย ทต.อัคคะค า นางสาววลัยพรรณ ประเสริฐสังข์ ปลัดเทศบาล
207 ระยอง แกลง ทต.กองดิน นางวรินทร์ดา วงศ์เขาอ่อน ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
208 ระยอง แกลง ทต.กองดิน นางสาวรัตนา วงศ์นาป่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
209 ราชบุรี ด าเนินสะดวก ทต.บ้านไร่ นางสาววรรณี แก้วงอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
210 ราชบุรี ด าเนินสะดวก ทต.บ้านไร่ นายณัฐศักด์ิ จิระรัฐิติกานต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
211 ราชบุรี ด าเนินสะดวก ทต.ศรีดอนไผ่ นายวุฒิชัย สอนประสาน ปลัดเทศบาล
212 ราชบุรี ด าเนินสะดวก ทต.ศรีดอนไผ่ นางสาวพัชรินทร์ อมราภิรักขิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
213 ล าปาง แจ้ห่ม ทต.แจ้ห่ม นางสุปราณี วรนันท์ปัญญา หัวหน้าส านักปลัด
214 ล าปาง เกาะคา ทต.วังพร้าว นางจิราพร อนันตโสภณ -
215 ล าปาง เกาะคา ทต.วังพร้าว ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สายฝน ราชล า ผอ.กองการศึกษา
216 ล าปาง เกาะคา ทต.วังพร้าว นางสาวข่ายค า อินน่ังแท่น ผู้อ านวยการกองคลัง
217 ล าปาง เกาะคา ทต.วังพร้าว ว่าท่ีร้อยตรีจ ารูญ กุญชรโพธ์ิสกุล ปลัดเทศบาล
218 ล าปาง เสริมงาม ทต.เสริมงาม นางสาวนฤมล แก้วมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
219 ล าปาง เสริมงาม ทต.เสริมงาม นางชฎาพร เสาร์เจริญ ผู้อ านวยการกองการศึกษา รก.แทนปลัดเทศบาล

220 ล าปาง เสริมงาม ทต.เสริมงาม นายธีระศักด์ิ กระจ่างฉาย หัวหน้าส านักปลัด
221 ล าพูน เมืองล าพูน ทต.อุโมงค์ นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล
222 เลย ภูเรือ ทต.ร่องจิก นางสาวลัดฎาพร วงศ์โสภา -
223 เลย ท่าล่ี ทต.ท่าล่ี นายสุวัจน์ พิมพ์สวัสด์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
224 เลย ท่าล่ี ทต.ท่าล่ี จ.ส.ท.รุ่งอโนทัย ดีรักษา ปลัดเทศบาล
225 สงขลา สะเดา ทต.ปาดัง นายประพฤกษ์ นิลโมทย์ -
226 สงขลา สะเดา ทต.ปาดัง นางสาวนิภาภัทร เกษรมาศ -
227 สงขลา รัตภูมิ ทต.คูหาใต้ นางสาวกฤษณา คงเจ้ียง หัวหน้าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดท าแผนและงบประมาณ

228 สงขลา รัตภูมิ ทต.คูหาใต้ นายมนตรี กาญจนโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
229 สงขลา รัตภูมิ ทต.คูหาใต้ นางสาวสิริพิมล นมรักษ์ หัวหน้าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดท าแผนและงบประมาณ

230 สงขลา รัตภูมิ ทต.คูหาใต้ นางสาวภัทรียา พัววิริยะพันธ์ุ ปลัดเทศบาล
231 สงขลา รัตภูมิ ทต.คูหาใต้ นายประกอบ จันทสุวรรณ นายกเทศมนตรี
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232 สงขลา สทิงพระ ทต.สทิงพระ นางสาวกัญญา สุวรรโณ นักวิชาการศึกษา
233 สงขลา สทิงพระ ทต.สทิงพระ นางปราณี จ าปา นักวิชาการสาธารณสุข
234 สงขลา สทิงพระ ทต.สทิงพระ นางสาวเสาวลักษณ์ หวังมะโน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
235 สงขลา จะนะ ทต.บ้านนา นางปภาดา ปัดถา -
236 สงขลา จะนะ ทต.บ้านนา นางสาวฝาตีเม๊าะ สล า -
237 สงขลา สะเดา ทต.ส านักขาม นายสุทธิพงษ์ ขุนฤทธ์ิ ปลัดเทศบาล
238 สงขลา สะเดา ทต.ส านักขาม นางสาวจุราภรณ์ สุวรรณมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
239 สงขลา ระโนด ทต.บ่อตรุ นางสาวศุภราภรณ์ ย้อยแก้ว หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ
240 สงขลา ระโนด ทต.บ่อตรุ นางสุณิฏฐากรณ์ ถ่ัวทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
241 สงขลา ระโนด ทต.บ่อตรุ นายสุภัทร รอดบน ปลัดเทศบาล
242 สมุทรสงคราม อัมพวา ทต.อัมพวา นางสาวอุษา พิทักษ์พิเศษ หัวหน้าส านักปลัด
243 สมุทรสงคราม อัมพวา ทต.อัมพวา นางสาวเพ็ญพักตร์ ปานประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
244 สมุทรสงคราม บางคนที ทต.บางย่ีรงค์ นางสาวกัลย์รวี แสงทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
245 สมุทรสงคราม บางคนที ทต.บางย่ีรงค์ นางสาวสุรตรี กันณะ หัวหน้าส านักปลัด
246 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทต.บางหญ้าแพรก นางสาวนาตยา ก่อแก้ว ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
247 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทต.บางหญ้าแพรก นางสาวรดามณี อินทร์กรานต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
248 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทต.บางหญ้าแพรก นางสาวสุทธิตรา ม่วงอยู่ หัวหน้าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดท าแผนและงบประมาณ

249 สระบุรี มวกเหล็ก ทต.มวกเหล็ก นางโชตสิตา ศรีนุกูลชากร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
250 สระบุรี มวกเหล็ก ทต.มวกเหล็ก นางสาวสุพรรณี สายทิพย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
251 สระบุรี เมืองสระบุรี ทต.กุดนกเปล้า นายภูฐิติพัศ ภัทรวุฒิโชติพงศ์ ปลัดเทศบาล
252 สระบุรี เมืองสระบุรี ทต.กุดนกเปล้า นางสาวณภัทร บัวงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
253 สิงห์บุรี พรหมบุรี ทต.พรหมบุรี นางพรชนก ปราโมช ณ อยุธยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
254 สิงห์บุรี พรหมบุรี ทต.พรหมบุรี นายวิรภัทร ประทุมชาติ หัวหน้าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดท าแผนและงบประมาณ

255 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม ทต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ นางวิมล แก้วจาเครือ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
256 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม ทต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ นางพยอม ชาญเพราะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
257 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม ทต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ นายแสวง ฤกษ์ดี ปลัดเทศบาล
258 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ ทต.บ้านกร่าง นางเบญจวรรณ มงคลถ่ิน ปลัดเทศบาล
259 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ ทต.บ้านกร่าง นางสาวอารยา ศรีเมือง เจ้าพนักงานธุรการ
260 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ทต.ปากน้ า นางสาวสุดารัตน์ แสงสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
261 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ทต.ปากน้ า นางหรัณญา รอดกลาง ปลัดเทศบาล
262 สุพรรณบุรี อู่ทอง ทต.อู่ทอง จ่าสิบตรีสุรเจต สุดตา ปลัดเทศบาล
263 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ ทต.ปลายนา นางเกษศิรินทร์ ศรีวังยาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
264 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ ทต.ปลายนา นายธนากร พุดขุนทด ปลัดเทศบาล

Page 8 of 9



ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท. ช่ือผู้สมัคร ต ำแหน่ง

สรุปรำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมเทศบำลต ำบล
เพ่ือรองรับกำรเป็นหน่วยรับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำหรับกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

รุ่นท่ี 8 ระหว่ำงวันท่ี 8 - 10 มิถุนำยน 2565
ณ โรงแรมปรินซ์พำเลซ มหำนำค กรุงเทพมหำนคร

265 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทต.กรูด นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย ปลัดเทศบาล
266 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทต.กรูด นางสาวจิราวรรณ กลับวิลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
267 สุราษฎร์ธานี เคียนซา ทต.บ้านเสด็จ นางสาวเรณู อินทเช้ือ หัวหน้าส านักปลัด
268 สุราษฎร์ธานี เคียนซา ทต.บ้านเสด็จ นางสาวจุรีรัตน์ รักชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
269 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทต.ช้างซ้าย นายประสิทธ์ิ สุดแก้ว ปลัดเทศบาล
270 สุราษฎร์ธานี พนม ทต.พนม นายสุเมธี แก้วทับทิม นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
271 สุรินทร์ จอมพระ ทต.บุแกรง นางสาวสุพัตรา ซ่ือสัตย์ -
272 สุรินทร์ จอมพระ ทต.บุแกรง นางสาวกาญจนา ตรึกตรา -
273 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง ทต.ยางหล่อ นางพิมลรัตน์ รงค์ทอง ผู้อ านวยการกองคลัง
274 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง ทต.ยางหล่อ นายวรุตต์ จันทร์ศิริ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
275 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง ทต.ยางหล่อ นายประชา สถิตอินทาพร ผู้อ านวยการกองช่าง
276 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง ทต.ยางหล่อ นางสาวศิริธร มอญขาม หัวหน้าส านักปลัด
277 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง ทต.ยางหล่อ นางสาวพรพิมล สิทธิพูนอนุภาพ ปลัดเทศบาล
278 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา ทต.นาดี นายเด่น วรวะลัย -
279 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ทต.บางจัก นางสาวณัฐพร ช่วยชู ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
280 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ทต.บางจัก นางสาวสิตาภรณ์ เพ็ชรอ าไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
281 อุดรธานี กุดจับ ทต.ตาลเลียน นางสาวลัดดาวัลย์ แก่นศักด์ิศิริ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
282 อุดรธานี กุมภวาปี ทต.กุมภวาปี นางพัณณิตา ขามรัตน์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
283 อุดรธานี กุมภวาปี ทต.กุมภวาปี นางสาวเสาวณี อัยแก้ว ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
284 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.หนองไผ่ นางสาวลินดา ชาญประเสริฐ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
285 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.หนองไผ่ นางสุภาพร สีหาทับ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
286 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.หนองไผ่ นางสาวคีรีบูรณ์ ศรีไตรเรือง -
287 อุดรธานี หนองแสง ทต.นาดี นายศุภจิตร โคตรสมุทร ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
288 อุดรธานี หนองหาน ทต.บ้านเชียง นางนิรมล ย่ิงยอด ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
289 อุดรธานี หนองหาน ทต.บ้านเชียง นางสาวพิศมัย กิติพัฒน์มนตรี ผู้ข่วยเจ้าพนักงานธุรการ
290 อุตรดิตถ์ น้ าปาด ทต.น้ าปาด นางสาววราภรณ์ ยานัน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

291 อุบลราชธานี นาเยีย ทต.นาเยีย นางสาวณภาดา บุญยืน หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ
292 อุบลราชธานี นาเยีย ทต.นาเยีย นายชาตรี นามวงศ์ หัวหน้าส านักปลัด
293 อุบลราชธานี น้ าขุ่น ทต.ข้ีเหล็ก นายจีรศักด์ิ แคนังเรียะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
294 อุบลราชธานี น้ าขุ่น ทต.ข้ีเหล็ก นายชัยยา สมศรี ปลัดเทศบาล
295 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นายชณาธิปย์ ใจอ่อน -
296 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นางสาวหทัยชนก นครค าสิงห์ -

* ผู้ท่ีไม่มีข้อมูลต าแหน่ง ให้เร่งด าเนินการบันทึกข้อมูลในแบบตอบรับออนไลน์ (Google From) ภายในวันท่ี 7 มิถุนายน 2565

Page 9 of 9


