รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการจัดทาข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2561
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี

ที่

หน่วยงาน
เทศบาล/หน่วยงาน

จังหวัด

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

1

เทศบาลตาบลวังขนาย

กาญจนบุรี

นางฉัตรสุนีย์ ปันโย

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

2

เทศบาลตาบลขาณุวรลักษบุรี

กาแพงเพชร

นางสาวสมมาส พระพิจิตร

นักพัฒนาชุมชนชานาญการ

3

เทศบาลตาบลขาณุวรลักษบุรี

กาแพงเพชร

นางสาวนภัทร หิรัญคุณากรณ์

หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

4

เทศบาลตาบลขาณุวรลักษบุรี

กาแพงเพชร

นางสาวจุรีรัตน์ ราชอาจ

นักพัฒนาชุมชนชานาญการ

5

เทศบาลตาบลขาณุวรลักษบุรี

กาแพงเพชร

นางสาวศิณีนาท พงษ์พูล

นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ

6

เทศบาลตาบลในเมือง

ขอนแก่น

นางศรีสุดา นนตา

ผู้อานวยการกองคลัง

7

เทศบาลตาบลภูเวียง

ขอนแก่น

นายฉิน วรปัญญาสถิต

นายกเทศมนตรีตาบลภูเวียง

8

เทศบาลตาบลตาบลวังเย็น

ฉะเชิงเทรา

นายทรงกิจ ทุมมา

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน

9

เทศบาลตาบลท่าข้าม

ฉะเชิงเทรา

นางสาวนพรัตน์ คงชาตรี

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน

ที่

หน่วยงาน
เทศบาล/หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

จังหวัด

ตาแหน่ง

10

เทศบาลตาบลบางทราย

ชลบุรี

นางพิมพากานต์ ช่วยชูทรัพย์

ปลัดเทศบาล

11

เทศบาลตาบลหัวกุญแจ

ชลบุรี

นางณัฐสิณี ตันติราพันธ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

12

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

ชลบุรี

นางสาวเตือนใจ สิทธิเวช

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

13

เทศบาลตาบลเจ้าพระยา

ชัยนาท

นางสาวเปรมใจ มากพงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

14

เทศบาลตาบลโพนางดาตก

ชัยนาท

นางอรุณี คาบริสุทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

15

เทศบาลตาบลบ้านเพชร

ชัยภูมิ

นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์

นายกเทศมนตรี

16

เทศบาลตาบลบาเหน็จณรงค์

ชัยภูมิ

นายนพ ภูมิชัยศักดิ์

นายกเทศมนตรี

17

เทศบาลเมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ

นางสาวสุวัลย์วนี ดีบ้านโสก

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

18

เทศบาลตาบลแม่ยาว

เชียงราย

นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ

ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

19

เทศบาลตาบลแม่ไร่

เชียงราย

พัชรียา ตันวงค์

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

20

เทศบาลตาบลป่าอ้อดอนชัย

เชียงราย

นางสาวภัทรวดี ชื่นชิต

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

21

เทศบาลตาบลตาบลเมืองชุม

เชียงราย

ว่าที่ร้อยตรีชัยยา พลอยแหวน

นายกเทศมนตรี

ที่

หน่วยงาน
เทศบาล/หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

จังหวัด

ตาแหน่ง

22

เทศบาลตาบลแม่เงิน

เชียงราย

นางสาวจุฬาลักษณื นันทะเสน

พนักงานทั่วไป

23

เทศบาลตาบลหนองป่าครั่ง

เชียงใหม่

นายศรายุทธ อินทรักษ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

24

เทศบาลตาบลแม่คือ

เชียงใหม่

นายกษิติกานต์ ปาจุวัง

รองนายกเทศมนตรี

25

เทศบาลตาบลสันผักหวาน

เชียงใหม่

นางวาสนา เดชพงษ์วรานนท์

หัวหน้าสานักปลัด

26

เทศบาลตาบลสันผักหวาน

เชียงใหม่

นางวิมลวัลย์ ไชยกาญน์

หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

27

เทศบาลตาบลสันป่าเปา

เชียงใหม่

นางปริศนา จองเรือง

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

28

เทศบาลตาบลป่าไหน่

เชียงใหม่

นางสาวณิชมน บ่อทรัพย์

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

29

เทศบาลตาบลแม่คือ

เชียงใหม่

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตาบลแม่คือ

30

เทศบาลตาบลเมืองงาย

เชียงใหม่

นางสาวพัชรินทร์ สมัคร

ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

31

เทศบาลตาบลนาเมืองเพชร

ตรัง

นาวสาวสุภาณี แก้วมณี

นักจัดการงานทั่วไป

32

เทศบาลตาบลแม่จัน

ตาก

นายสุมิตร มนตรี

หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

33

เทศบาลตาบลลาพญา

นครปฐม

จ่าอากาศตรีสุรพล พรมกูล

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

ที่

หน่วยงาน
เทศบาล/หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

จังหวัด

ตาแหน่ง

34

เทศบาลตาบลจักราช

นครราชสีมา

นางนันทิชา ขวัญเกตุ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

35

เทศบาลตาบลวังหิน

นครราชสีมา

นายยศธร บูรณะบัญญัติ

นายกเทศมนตรี

36

เทศบาลเมืองทุ่งสง

นครศรีธรรมราช

นายศฤงคาร ชูไชยยัง

วิศวกรโยธา

37

เทศบาลตาบลไม้เรียง

นครศรีธรรมราช

นายเทพนรินทร์ ทองสัมฤทธิ์

รองปลัดเทศบาล

38

เทศบาลตาบลท่ายาง

นครศรีธรรมราช

นายจักราวุธ แคล้วอาวุธ

นักบริหารงานสาธารณสุข

39

เทศบาลตาบลทางพูน

นครศรีธรรมราช

นายชลันธร จันทร์ขาว

นักจัดการงานทั่วไป

40

เทศบาลตาบลเก้าเลี้ยว

นครสวรรค์

นางสาวอิศรัตน์ ประเสริฐศักดิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

41

เทศบาลตาบลศาลเจ้าไก่ต่อ

นครสวรรค์

นางวิชชุดา บรุณพันธ์

พยาบาลเทคนิคชานาญการ

42

เทศบาลตาบลท่าตะโก

นครสวรรค์

นายวินัย ศรีปิยะรัต

นายกเทศมนตรีตาบลท่าตะโก

43

เทศบาลตาบลท่าตะโก

นครสวรรค์

นายสมพล โพธิ์ทอง

รองปลัดเทศบาล

44

เทศบาลตาบลร่อนทอง

ประจวบคีรีขันธ์

นางชะอุ่ม หนูทวี

ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

45

เทศบาลตาบลปะนาเระ

ปัตตานี

นายเจะรูสลัน เจ๊ะอูมาร์

นายกเทศมนตรี

ที่

หน่วยงาน
เทศบาล/หน่วยงาน

จังหวัด

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

46

เทศบาลตาบลบ่อทอง

ปัตตานี

นายสุทธิพงษ์ อิสมาอิน

รองปลัดเทศบาล

47

เทศบาลตาบลบางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวปรียานุช จันทร์คา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

48

เทศบาลตาบลชุมพล

พัทลุง

นางวิภาดา คงเซ็น

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

49

เทศบาลตาบลควนเสาธง

พัทลุง

นายเสกสรรค์ สีสอาด

รองปลัดเทศบาล

50

เทศบาลตาบลนาท่อม

พัทลุง

นางวิภา พรหมแท่น

หัวหน้าสานักปลัด

51

เทศบาลตาบลวังกรด

พิจิตร

นางณพัฐอร สอาดบุญเรือง

ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

52

เทศบาลตาบลวังบงค์

พิจิตร

นางสาวอรสา หาแก้ว

เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชานาญงาน

53

ทต.สากเหล็ก

พิจิตร

นายสมควร ภู่ประเสริฐ

นายกเทศมนตรี

54

ทต.สากเหล็ก

พิจิตร

นายพิเชษฐ์ อุดมศิลป์

ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

55

เทศบาลตาบลบ้านลาด

เพชรบุรี

นางสาวโศภชา เพนวิมล

นักบริหารงานสาธารณสุข

56

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี

นายทวีชัย ลิมปสันติเจริญ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

57

ทต.บ้านลาด

เพชรบุรี

นายเมธี เมฆหมอก

วิศวกรโยธาชานาญการ

ที่

หน่วยงาน
เทศบาล/หน่วยงาน

จังหวัด

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

58

เทศบาลตาบลบัววัฒนา

เพชรบูรณ์

นางบุศรา รอดแสวง

หัวหน้าสานักปลัด

59

เทศบาลตาบลปงป่าหวาย

แพร่

นายวัชชิระพล กาศสกุล

นักวิชาการเกษตรชานาญการ

60

เทศบาลตาบลบ้านปิน

แพร่

นายวิเชียร จรวุฒิพันธ์

หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

61

เทศบาลเมืองมุกดาหาร

มุกดาหาร

นายบุญลักษณ์ บุญเรือง

นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ

62

เทศบาลตาบลนาสีนวน

มุกดาหาร

อัฉริยาภรณ์ คาโอภาส

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

63

เทศบาลตาบลนาเวียง

ยโสธร

นางภาวิณี นพพิบูลย์

นักวิชาการสุขาภิบาล

64

เทศบาลตาบลท่าม่วง

ร้อยเอ็ด

นางสาวประภาวดี ปิตะฝ่าย

รองปลัดเทศบาลตาบล

65

เทศบาลตาบลตาบลโพนทราย

ร้อยเอ็ด

นายพรชัย นามสีสุข

นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ

66

เทศบาลตาบลดงแดง

ร้อยเอ็ด

นางสาวบุปผา คณะนาม

รองปลัดเทศบาล

67

ทต.กาพวน

ระนอง

นายก้อเดช อินตัน

รองนายกเทศมนตรี

68

เทศบาลตาบลเนินฆ้อ

ระยอง

นางสาวกันทิมา พานทอง

เจ้าพนักงานธุรการ

69

เทศบาลตาบลสานักท้อน

ระยอง

นางพิกุล ทองชาวกรุง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ที่

หน่วยงาน
เทศบาล/หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

จังหวัด

ตาแหน่ง

70

เทศบาลตาบลบ้านฉาง

ระยอง

สิบเอกหญิงวรัญญา ตะนุเรือง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

71

เทศบาลตาบลมาบข่า

ระยอง

พจักรพันธ์ กรณีย์.อ.จ.

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

72

เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

ราชบุรี

นายทศพร จิตร์ประเสริฐ

นักวิชาการสุขาภิบาล

73

เทศบาลตาบลท่าศาลา

ลพบุรี

นายมนัส นาคประสิทธิ์

ปลัดเทศบาล

74

เทศบาลตาบลกงดา

ลาพูน

มธุริณี เมืองใจ

หัวหน้าสานักปลัด

75

เทศบาลตาบลป่าซาง

ลาพูน

นายปัญญวัฒน์ บุญเทพ

นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญงาน

76

เทศบาลตาบลนาอาน

เลย

นางสาวจารุดา วิพายา

นักวิชาการสุขาภิบาล

77

เทศบาลตาบลนาดินดา

เลย

นางจิรัฐยา สิงห์สุวรรณ์

ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

78

เทศบาลตาบลน้าสวย

เลย

นายวิฑูรย์ บุญหนัก

ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

79

เทศบาลตาบลบุสูง

ศรีสะเกษ

นายยงยุทธ วิปุละ

ปลัดเทศบาล

80

เทศบาลตาบลส่องดาว

สกลนคร

จารุวรรณ เมืองสอง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

81

เทศบาลตาบลท่าแร่

สกลนคร

นายวินเทพ ถาบุตร

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ที่

หน่วยงาน
เทศบาล/หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

จังหวัด

ตาแหน่ง

82

เทศบาลตาบลโพนแพง

สกลนคร

นายสามชัย ชาไมล์

ปลัดเทศบาล

83

เทศบาลตาบลวานรนิวาส

สกลนคร

ไชยยา ห้วยทราย

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

84

เทศบาลตาบลพะตง

สงขลา

นางสาวสิริวดี ปิ่นทองพันธ์

หัวหน้าสานักปลัด

85

เทศบาลตาบลน้าน้อย

สงขลา

พ.จ.อ.สกล วัฒนอัมพร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

86

เทศบาลตาบลน้าน้อย

สงขลา

พ.จ.อ.คณัสนันท์ สิทธิศักดิ์

นักวิชาการสุขชานาญการ

87

เทศบาลตาบลคูเต่า

สงขลา

นางสาววารุจี จุลนวล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

88

เทศบาลตาบลคูเต่า

สงขลา

นางวนิดา ชูมณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

89

เทศบาลเมืองปากน้าสมุทรปราการ สมุทรปราการ

นายปิติพงษ์ คนเจน

นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ

90

เทศบาลตาบลสาโรงเหนือ

สมุทรปราการ

นางสาวทิชา สว่างศรี

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

91

เทศบาลตาบลบางเมือง

สมุทรปราการ

นางสาวเบญญาภา ธีระวิทยเลิศ

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

92

เทศบาลตาบลบางหญ้าแพรก

สมุทรสาคร

นายถวิล ทองสิน

ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

93

เทศบาลตาบลด่านสาโรง

สมุทราปราการ

นายปรีชา ตรงดี

นักวิชาการสุขาภิบาล

ที่

หน่วยงาน
เทศบาล/หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

จังหวัด

ตาแหน่ง

94

เทศบาลตาบลตาพระยา

สระแก้ว

นางวิรวรรณ จรรยาดี

ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

95

เทศบาลตาบลตาพระยา

สระแก้ว

นางสาวกัลษณา โอมา

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

96

เทศบาลตาบลเสาไห้

สระบุรี

นางเด่นนภา คาผง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

97

เทศบาลตาบลเสาไห้

สระบุรี

นางสาวอมรรัตน์ แก้วม่วง

ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

98

เทศบาลตาบลเมืองเก่า

สระบุรี

ณัฐธภา พรหมรส

หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

99

เทศบาลตาบลต้นตาล-พระยาทด

สระบุรี

นางสาวจุฑาทิพ ศรพรหมกุล

หัวหน้าสานักปลัด

100 เทศบาลตาบลหัวปลวก

สระบุรี

นางหฤษนันท์ จันทะโข

รองปลัดเทศบาล

101 เทศบาลตาบลขุนทะเล

สุราฎร์ธานี

ภัทรา ดารงค์สกุล

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

102 เทศบาลเมืองท่าข้าม

สุราษฎร์ธานี

นางสาวรัชฎาภรณ์ รุ่งบุญคง

นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ

103 เทศบาลตาบลเมืองแก

สุรินทร์

นางจินตนา แกล้วกล้า

หัวหน้าสานักปลัด

104 เทศบาลตาบลเมืองที

สุรินทร์

นางสาวสุภัทรา นามวงค์

นักวิชาการสาธารณสุข

105 เทศบาลตาบลสังคม

หนองคาย

อนนท์ แสนติด

นักวิชาการสุขาภิบาล

ที่

หน่วยงาน
เทศบาล/หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

จังหวัด

ตาแหน่ง

106 เทศบาลตาบลกุดดู่

หนองบัวลาภู

นางสาวมินตรา จาระ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงงานสาธารณสุขชุมชน

107 ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง

อ่างทอง

นายบุริศร์ กาบเครือ

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชานาญการ

108 เทศบาลตาบลนาป่าแซง

อานาจเริญ

นางสาววิไลวรรณ สีบุญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

109 เทศบาลตาบลลาพันชาด

อุดรธานี

นางเกษร ภูน้าต้น

เจ้าพนักงงานธุรการ

110 เทศบาลตาบลทุ่งใหญ่

อุดรธานี

ปวรรณรัตน์ หอมหวล

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

111 เทศบาลตาบลน้าริด

อุตรดิตถ์

อัจฉริยะ ธัญญกรรม

นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ

112 เทศบาลตาบลผาจุก

อุตรดิตถ์

จิตริณี ทายา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

113 เทศบาลตาบลพลวงสองนาง

อุทัยธานี

นางสาวอัญชลี มรรยาทอ่อน

ปลัดเทศบาล

114 เทศบาลตาบลห้วยขะยุง

อุบลราชธานี

นางบุษยา จันทร์ทรง

เจ้าพนักงานธุรการ

