
 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 
แนวทางการจัดท าข้อมูลก๊าซเรือนกระจกส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ 5 วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2562 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี 

 

ที ่
หน่วยงาน 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
เทศบาล/หน่วยงาน จังหวัด 

1 เทศบาลต าบลคลองพน กระบี่ นายวรวิทย์ หัวแหลม ผู้อ านวยการกองช่าง 

2 เทศบาลต าบลหนองตากยา กาญจนบุรี นางอารีรัตน์ ถิ่นทุ่งทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

3 เทศบาลต าบลรางหวาย กาญจนบุรี นางวราภรณ์ บุญปราศภัย ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

4 เทศบาลต าบลเลาขวัญ กาญจนบุรี นายยศวิชัย สมใจดี นายช่างโยธา 

5 เทศบาลต าบลท่าลาดดงยาง กาฬสินธุ์ นายสิทธิพร  โอฆะพนม หัวหน้าส านักปลัด 

6 เทศบาลต าบลหนองอีบุตร กาฬสินธุ์ นายชวลิต ภารีย ์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ 

7 เทศบาลต าบลท่าพระ ขอนแก่น นางสาววราลักษณ์ อ่อนทุม เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

8 เทศบาลต าบลหนองเสาเล้า ขอนแก่น สิบเอกสมหมาย ทาโบราณ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

9 เทศบาลต าบลแวงใหญ่ ขอนแก่น พ.จ.อ.นฐพงศ์ เนยไธสง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

10 เทศบาลต าบลแวงใหญ่ ขอนแก่น นางสาวสุภัทรา สุภารัตน ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

11 เทศบาลต าบลแวงใหญ่ ขอนแก่น นางสาวนพวรรณ ชัยนาม นักวิชาการสาธาณสุข 

12 เทศบาลต าบลแปลงยาว ฉะเชิงเทรา นางสาววรรชมล อัญชลิสังกาศ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

13 เทศบาลต าบลแปลงยาว ฉะเชิงเทรา ว่าที่ร.ต.เขมชาติ จอมพรมมิล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 



 

ที ่
หน่วยงาน 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
เทศบาล/หน่วยงาน จังหวัด 

14 เทศบาลต าบลเขาชีจรรย์ ชลบุร ี นางสาวกรณษา พิมพิลา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

15 เทศบาลต าบลคลองต าหรุ ชลบุร ี พันจ่าเอกหญิงอัมพร สุขสันต์สิริมา เจ้าพนักสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

16 เทศบาลต าบลคลองต าหรุ ชลบุร ี นางสาวณัฏฐ์พิชา ดวงพระทัย ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

17 เทศบาลต าบลวังตะเคียน ชัยนาท นายณัฐพงศ์ แสงตะคล้อ นิติกรช านาญการ 

18 เทศบาลต าบลทุ่งทอง ชัยภูมิ พันจ่าเอกสุขกาย ยวงทอง หัวหนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

19 เทศบาลต าบลเกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ นางสาวเกสินี ชัยชนะ นักวิชาการสุขาภิบาล 

20 เทศบาลต าบลดอยฮาง เชียงราย นายธวัช แก้วจินดา ปลัดเทศบาล 

21 เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด เชียงใหม่ นางสาวปวีณา ปัญฎีกา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

22 เทศบาลต าบลเขาสมิง ตราด นายประหยัด พรหมพะเนาว์ รองนายกเทศมนตรี 

23 เทศบาลเมืองตราด ตราด วินิว บุญเรือง นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญงาน 

24 เทศบาลต าบลช าราก ตราด นางณัชชา กิจวิรัตน์ ปลัดเทศบาล 

25 เทศบาลต าบลบ่อพลอย  ตราด นายโยธิน  เยียรยงค์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

26 เทศบาลต าบลคลองใหญ่ ตราด จ่าเอกณัฐพงษ์ อ านวยศิลป์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

27 เทศบาลเมืองตาก ตาก นางปัญจลักษณ์ พรทอง นักวิชาการสุขาภิบาล 

28 เทศบาลต าบลวังเจ้า ตาก นางกัณตินันท์ นมเกษม ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

29 เทศบาลต าบลคลองโยง นครปฐม จ.ส.อ.นพดล นิลบดี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 



 

ที ่
หน่วยงาน 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
เทศบาล/หน่วยงาน จังหวัด 

30 เทศบาลต าบลเวินพระบาท นครพนม นางณิชกานต์ ทองปัดถา นักวิชาการสาธารณสุข 

31 เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ นครศรีธรรมราช นายกัญจน์พงศ์ ศรีปรางค์ ปลัดเทศบาล 

32 เทศบาลต าบลชะมาย นครศรีธรรมราช นางจริยาวดี วิเชียรเชื อ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

33 เทศบาลต าบลหนองบัว นครสวรรค์ นายสุชาติ แหวนแก้ว ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

34 เทศบาลต าบลช่องแค นครสวรรค์ นางอัญชลี หว่างภักดี เจ้าพนักงานสุขาภิบาลช านาญงาน 

35 เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา นราธิวาส นายอับดุลรอฮิม มะดาโอ๊ะ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

36 เทศบาลต าบลปาเสมัส นราธิวาส นางสุภัทรียา ยูโซ๊ะ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

37 เทศบาลต าบลกะลุวอเหนือ นราธิวาส นายฮาซัน ลูโล๊ะ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

38 เทศบาลต าบลปะลุรู นราธิวาส นางซูไวบ๊ะห์ สมานธรรมกุล เจ้าพนักงงานสาธารณสุข 

39 เทศบาลต าบลบาเจาะ นราธิวาส นายอัณณัส ขุนกาเซ๊ะ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

40 เทศบาลต าบลขึ่ง น่าน นางณัฐชา ล าบาล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

41 เทศบาลต าบลศรีสะเกษ น่าน นางพิมพ์รัตน์ ปัญญาวรเมธ นักวิชาการเกษตร 

42 เทศบาลต าบลบ่อแก้ว น่าน นายอภิเดช เหงาจุ๊ นักป้องกันฯ 

43 เทศบาลต าบลแคนดง บุรีรัมย์ จ.ส.อ.หญิงสิริวรรณ สมบัติทิพย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

44 เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ บุรีรัมย์ พันจ่าตรีหญิงพูนศรี ภูชุม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

45 เทศบาลต าบลคูเมือง บุรีรัมย์ นายยุพาพร ชายแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 



 

ที ่
หน่วยงาน 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
เทศบาล/หน่วยงาน จังหวัด 

46 เทศบาลต าบลโคกเหล็ก บุรีรัมย์ นางปาลิณีย์ บูรณะพรรณรัตน์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

47 เทศบาลเมืองนางรอง บุรีรัมย์ นางสุวพิชญ์ ฉิมกูล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

48 เทศบาลต าบลสตึก บุรีรัมย์ นางสตรีรัตน์ กล่อมเชาวนันท์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

49 เทศบาลต าบลบางเตย ปทุมธานี นางอลิสา ชัยเทียนทอง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

50 เทศบาลต าบล กม.5 ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวพิชญาภา คีรีวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

51 เทศบาลต าบลเชียงรากน้อย พระนครศรีอยุธยา ขนิษฐา รอดเปรม ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 

52 เทศบาลต าบลบ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา นายนวสินธุ์ ช ามะรึ รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

53 เทศบาลต าบลอรัญญิก พระนครศรีอยุธยา จ่าสิบตรีบุญเจิด  ผิวบาง เจ้าพนักงานธุรการ 

54 เทศบาลต าบลอรัญญิก พระนครศรีอยุธยา นางสุพัตรา  แก่นจันทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

55 เทศบาลต าบลนครหลวง พระนครศรีอยุธา นางสาววิจิตรา ศรีสว่าง นักทรัพยากรบุคคล 

56 เทศบาลต าบลบางไทร พระนครศรีอยุธา นางชนเวทย์ ฤกษ์วิรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

57 เทศบาลต าบลดอนทราย พัทลุง นางสาวเมทิณี ฉีดเกตุ นิติกรชนาญการ 

58 เทศบาลต าบลหัวรอ พิษณุโลก นางสาวศุภกร ใจทัน นักบริหารงานสาธารณสุข 

59 เทศบาลต าบลบ้านใหม่ พิษณุโลก นายจักรวาล วัฒนากุล ปลัดเทศบาล 

60 เทศบาลต าบลนายาง เพชรบุรี นางสาวรัตนา มาแป้น พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

61 เทศบาลต าบลท่าพล เพชรบูรณ์ นางปองชนกานต์ บุญมี รองปลัดเทศบาล 



 

ที ่
หน่วยงาน 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
เทศบาล/หน่วยงาน จังหวัด 

62 เทศบาลต าบลศาลาลาย เพชรบูรณ์ นางสาวน  าฝน ทะนุ พนักงานจ้างทั่วไป 

63 เทศบาลต าบลวังชิ น แพร่ วรุฒม์ ยุททา เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

64 เทศบาลต าบลแม่ปาน แพร่ นางดรุณี  ธนัญชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

65 เทศบาลต าบลช่อแฮ แพร่ นางสาวธนารักษ์  พุ่มพวง ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

66 เทศบาลต าบลแม่จั๊วะ แพร่ พันจ่าเอกสุเมธี ศิริตังสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

67 เทศบาลต าบลเชิงทะเล ภูเก็ต นางสาวมนทิรา เตี ยเล็ก นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

68 เทศบาลต าบลแวงน่าง มหาสารคาม นางสาวประภาพร กามะพร ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

69 เทศบาลต าบลโพนทอง มหาสารคาม พันจ่าตรีหญิงพูลผล ดอนหอมดี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

70 เทศบาลต าบลท่าสาป ยะลา นายอุสมาน แวหะยี เจ้าพนักงานสุขาภิบาลช านาญการ 

71 เทศบาลต าบลยุโป ยะลา นางสาวนวรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ปลัดเทศบาลต าบลยุโป 

72 เทศบาลต าบลเมืองสรวง ร้อยเอ็ด นางจ ารัส จันนา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

73 เทศบาลต าบลโคกสูง ร้อยเอ็ด นายฉลาด ภูมิโชติ นิติกรช านาญการ 

74 เทศบาลต าบลปากน  าท่าเรือ ระนอง นางสาวโศภิษฐ์ ลักษณะ หัวหน้าส านักปลัด 

75 เทศบาลต าบลท่าศาลา ลพบุรี นายมนัส นาคประสิทธิ์ ปลัดเทศบาล 

76 เทศบาลต าบลหนองม่วง ลพบุรี จ่าสิบเอกหญิง จันทรา กลั่นพจน์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

77 เทศบาลต าบลโคกตูม ลพบุรี นางนงลักษณ์ สถิตย์ธรรม หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด (นักบริหารงานต้น) 



 

ที ่
หน่วยงาน 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
เทศบาล/หน่วยงาน จังหวัด 

78 เทศบาลต าบลท่าโขลง ลพบุรี นางวาสนา เรืองวิลัย นักวิชาการสาธารณสุข 

79 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ลพบุรี พ.จ.อ.หญิงปวีณา นาคสกุล เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

80 เทศบาลต าบลบางงา ลพบุรี นางสาวสุจรรยา ทองคุ้ม หัวหน้าส านักปลัด 

81 เทศบาลต าบลบางงา ลพบุรี นางสาววรารัตน์ กล่อมกุล หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

82 เทศบาลต าบลทุ่งงาม ล าปาง นายอรรถพล อุทุมพร หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

83 เทศบาลต าบลต้นธงชัย ล าปาง นางนุชรัตน์ เยาวรัตน์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

84 เทศบาลต าบลหนองล่อง ล าพูน นายสถิตย์ มะโนสร้อย นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

85 เทศบาลต าบลเชียงคาน เลย นายสวาท แก้วสุฟอง ผอ.กองช่าง 

86 เทศบาลต าบลศรีรัตนะ ศรีสะเกษ นางภัสราพร วรรณทวี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

87 เทศบาลต าบลงิ วด่อน สกลนคร นางสาวอรจิรา ถนอมโกมล นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ 

88 เทศบาลต าบลไฮหย่อง สกลนคร นางแสงอรุณ หาริชัย นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

89 เทศบาลต าบลเชียงเครือ สกลนคร นางอินทรา ศรีละวัลย์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

90 เทศบาลต าบลฮางโฮง สกลนคร นางนิตยา อุปชาค า นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

91 เทศบาลต าบลนาแก้ว สกลนคร นายธณัฐพงศ์ ร้อยพิลา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

92 เทศบาลต าบลหนองหลวง สกลนคร นางสาวทัศนีย์ ศิริบุตร นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ 

93 เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ สกลนคร พรรณานิคม นักจัดการงานทั่วไป 
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94 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ สกลนคร นางรักษิณาพร พันทอง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

95 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 

สกลนคร นายธนวิชญ์ จุลโสม พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

96 เทศบาลต าบลโพนแพง สกลนคร นายสามชัย ชาไมล์ ปลัดเทศบาล 

97 เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา สกลนคร วัชราพร รังคะราษฎร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

98 เทศบาลต าบลแร่ สกลนคร นางสาวรัษฎาภรณ์ อัคพิน นักจัดการงานทั่วไป 

99 เทศบาลต าบลแร่ สกลนคร นางสาวช่อทิพย์ ชาติช านิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 

100 เทศบาลต าบลบางเหรียง สงขลา น.ส.เสาวลักษณ์ ขุนเอียด นักวิชาการสุขาภิบาล 

101 เทศบาลต าบลเมืองสิงหนคร สงขลา นางเพ็ญพัสสร โอมอภิญญาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศาธารณสุข 

102 เทศบาลต าบลฉลุง สตูล นางศุภัศร์มา ยี่สุ่นศรี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

103 เทศบาลต าบลคลองหาด สระแก้ว นายกิติศักดิ์ พรมงาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

104 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี 

สระบุรี นางสาวเกษรภรณ์ พันธ์พลวงษ์ จนท.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

105 เทศบาลต าบลตะกุด สระบุรี นางเนาวรัตน์ เรือนจัทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

106 ทเทศบาลต าบลเมืองบางขลัง สุโขทัย นางสาวฉัตรนภา สนองบุญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

107 เทศบาลต าบลในเมือง สุโขทัย จ่าเอกไพศาล ยันต์วิเศษ ปลัดเทศบาล 

108 เทศบาลต าบลบ้านดอน สุพรรณบุรี นางสาวศันสนีย์ จันทร์นาลาว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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109 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ 

สุรินทร์ นายพลวัฒน์ การุญภาสกร นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการพิเศษ 

110 เทศบาลต าบลหัวนา หนองบัวล าภู นายสานิตย์ สมณะ นายกเทศมนตรี 

111 เทศบาลต าบลห้วย อ านาจเจริญ สิบเอกณัฐพงษ์ โสภี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

112 เทศบาลต าบลเปือย   อ านาจเจริญ นายจรกา บุญเรือง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

113 เทศบาลต าบลทุ่งใหญ่ อุดรธานี ปวรรณรัตน์ หอมหวล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

114 เทศบาลต าบลหนองหาน อุดรธานี นางเสาวคนธุ์ สุโขยะชัย ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

115 เทศบาลต าบลหนองไผ่ อุดรธานี ว่าที่ร้อยโทสมพร อยู่เจริญ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

116 เทศบาลต าบลบ้านจั่น อุดรธานี อุรณรุ่ง สายรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

117 เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ อุดรธานี สิบเอกสมพงษ์ สาระรัตน์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 

118 เทศบาลต าบลเชียงแหว อุดรธานี นางดวงเดือน ชัยสงคราม นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

119 เทศบาลต าบลห้วยเกิ ง อุดรธานี นางทัศน์วรรณ พลอุทัย นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

120 เทศบาลต าบลบะยาว อุดรธานี นายเอกพงศ์ บุตรอินทร์ นักวิชาการเกษตร 

121 เทศบาลต าบลกลางใหญ่ อุดรธานี จ่าเอก ค าพันธ์ ชาวท่าโขลง เจ้าพนักงานเทศกิจ 

122 เทศบาลต าบลกุมภวาปี อุดรธานี นางรจนา พลสงคราม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 


