
สิ่งที่ส่งมาด้วย 

ส ำเนำแจ้งท้ำย 
รำยชื่อหน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

“แนวทำงกำรจัดท ำข้อมูลก๊ำซเรือนกระจกส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ 5 วันที่ 26 – 27 มีนำคม 2562 

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธำนี 
 

ที ่ จังหวัด หน่วยงำน 

1 กระบี่ เทศบาลต าบลคลองพน 

2 กาญจนบุรี เทศบาลต าบลหนองตากยา 

3 กาญจนบุรี เทศบาลต าบลรางหวาย 

4 กาญจนบุรี เทศบาลต าบลเลาขวัญ 

5 กาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลท่าลาดดงยาง 

6 กาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลหนองอีบุตร 

7 ขอนแก่น เทศบาลต าบลท่าพระ 

8 ขอนแก่น เทศบาลต าบลหนองเสาเล้า 

9 ขอนแก่น เทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

10 ขอนแก่น เทศบาลต าบลนาค า 

11 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลแปลงยาว 

12 ชลบุร ี เทศบาลต าบลเขาชีจรรย์ 

13 ชลบุร ี เทศบาลต าบลคลองต าหรุ 

14 ชัยนาท เทศบาลต าบลวังตะเคียน 

15 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

16 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลเกษตรสมบูรณ์ 

17 เชียงราย เทศบาลต าบลดอยฮาง 

18 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 

19 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลท่ากว้าง 

20 ตราด เทศบาลต าบลเขาสมิง 

21 ตราด เทศบาลเมืองตราด 

22 ตราด เทศบาลต าบลช าราก 

23 ตราด  เทศบาลต าบลบ่อพลอย  
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24 ตราด เทศบาลต าบลคลองใหญ่ 

25 ตาก เทศบาลเมืองตาก 

26 ตาก เทศบาลต าบลวังเจ้า 

27 นครปฐม เทศบาลต าบลคลองโยง 

28 นครพนม เทศบาลต าบลเวินพระบาท 

29 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ 

30 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลชะมาย 

31 นครสวรรค์ เทศบาลต าบลหนองบัว 

32 นครสวรรค์ เทศบาลต าบลช่องแค 

33 นราธิวาส เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

34 นราธิวาส เทศบาลต าบลปาเสมัส 

35 นราธิวาส เทศบาลต าบลกะลุวอเหนือ 

36 นราธิวาส เทศบาลต าบลปะลุรู 

37 นราธิวาส เทศบาลต าบลบาเจาะ 

38 น่าน เทศบาลต าบลขึ่ง 

39 น่าน เทศบาลต าบลศรีสะเกษ 

40 น่าน เทศบาลต าบลบ่อแก้ว 

41 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลแคนดง 

42 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 

43 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลคูเมือง 

44 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลโคกเหล็ก 

45 บุรีรัมย์ เทศบาลเมืองนางรอง 

46 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลสตึก 

47 ปทุมธานี เทศบาลต าบลบางเตย 

48 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลต าบล กม.5 

49 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลเชียงรากน้อย 

50 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลบ้านแพรก 
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51 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลอรัญญิก 

52 พระนครศรีอยุธา เทศบาลต าบลนครหลวง 

53 พระนครศรีอยุธา เทศบาลต าบลบางไทร 

54 พัทลุง เทศบาลต าบลดอนทราย 

55 พิษณุโลก เทศบาลต าบลหัวรอ 

56 พิษณุโลก เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

57 เพชรบุรี เทศบาลต าบลนายาง 

58 เพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลท่าพล 

59 เพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลศาลาลาย 

60 แพร่ เทศบาลต าบลวังชิ น 

61 แพร่ เทศบาลต าบลแม่ปาน 

62 แพร่ เทศบาลต าบลช่อแฮ 

63 แพร่ เทศบาลต าบลแม่จั๊วะ 

64 ภูเก็ต เทศบาลต าบลเชิงทะเล 

65 มหาสารคาม เทศบาลต าบลแวงน่าง 

66 มหาสารคาม เทศบาลต าบลโพนทอง 

67 ยะลา เทศบาลต าบลท่าสาป 

68 ยะลา เทศบาลต าบลยุโป 

69 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลเมืองสรวง 

70 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลโคกสูง 

71 ระนอง เทศบาลต าบลปากน  าท่าเรือ 

72 ลพบุรี เทศบาลต าบลท่าศาลา 

73 ลพบุรี เทศบาลต าบลหนองม่วง 

74 ลพบุรี เทศบาลต าบลโคกตูม 

75 ลพบุรี เทศบาลต าบลท่าโขลง 

76 ลพบุรี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ 

77 ลพบุรี เทศบาลต าบลบางงา 
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78 ล าปาง เทศบาลต าบลทุ่งงาม 

79 ล าปาง เทศบาลต าบลต้นธงชัย 

80 ล าพูน เทศบาลต าบลหนองล่อง 

81 เลย เทศบาลต าบลเชียงคาน 

82 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลศรีรัตนะ 

83 สกลนคร เทศบาลต าบลงิ วด่อน 

84 สกลนคร เทศบาลต าบลไฮหย่อง 

85 สกลนคร เทศบาลต าบลเชียงเครือ 

86 สกลนคร เทศบาลต าบลฮางโฮง 

87 สกลนคร เทศบาลต าบลนาแก้ว 

88 สกลนคร เทศบาลต าบลหนองหลวง 

89 สกลนคร เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 

90 สกลนคร เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 

91 สกลนคร ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 

92 สกลนคร เทศบาลต าบลโพนแพง 

93 สกลนคร เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 

94 สกลนคร เทศบาลต าบลแร่ 

95 สงขลา เทศบาลต าบลบางเหรียง 

96 สงขลา เทศบาลต าบลเมืองสิงหนคร 

97 สตูล เทศบาลต าบลฉลุง 

98 สระแก้ว เทศบาลต าบลคลองหาด 

99 สระบุรี ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี 

100 สระบุรี เทศบาลต าบลตะกุด 

101 สุโขทัย เทศบาลต าบลเมืองบางขลัง 

102 สุโขทัย เทศบาลต าบลในเมือง 

103 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลบ้านดอน 

104 สุราษฎร์ธานี เทศบาลต าบลท่าขนอน 
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105 สุรินทร์ ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ 

106 หนองบัวล าภู เทศบาลต าบลหัวนา 

107 อ านาจเจริญ เทศบาลต าบลห้วย 

108 อ านาจเจริญ  เทศบาลต าบลเปือย   

109 อ านาจเจริญ เทศบาลต าบลเสนางคนิคม 

110 อ านาจเจริญ เทศบาลต าบลสิริเสนางค์ 

111 อุดรธานี เทศบาลต าบลทุ่งใหญ่ 

112 อุดรธานี เทศบาลต าบลหนองหาน 

113 อุดรธานี เทศบาลต าบลหนองไผ่ 

114 อุดรธานี เทศบาลต าบลบ้านจั่น 

115 อุดรธานี เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ 

116 อุดรธานี เทศบาลต าบลเชียงแหว 

117 อุดรธานี เทศบาลต าบลห้วยเกิ ง 

118 อุดรธานี เทศบาลต าบลบะยาว 

119 อุดรธานี เทศบาลต าบลกลางใหญ่ 

120 อุดรธานี เทศบาลต าบลกุมภวาปี 
 
 


