หลักสูตร โครงการอบรมสัมมนา "การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นภายใตยุทธศาสตรชาติ และการจัดทํางบประมาณตามแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนด" รุน 13 (874013)

ระหวางวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2562
ลําดับ

คํานําหนาชื่อ

ชื่อ

1 นาย ฤทธี

สถานที่อบรม โรงแรมบี.พี.แกรนด ทาวนเวอร หาดใหญ จ.สงขลา
นามสกุล
ตําแหนง
อปท. สังกัด
อําเภอ
จังหวัด

รหัส อปท. หมายเหตุ

กุลอภิรักษ

ปลัดเทศบาลตําบล

ทต. เหนือคลอง เหนือคลอง

กระบี่

5810801

2 น.ส. กัญญารัตน สุทธิราช

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

ทต. ขุนกระทิง เมืองชุมพร

ชุมพร

5860110

3 น.ส. อุมาพร

มณทิพย

ปลัดเทศบาลตําบล

ทต. ขุนกระทิง เมืองชุมพร

ชุมพร

5860110

4 นาย จรัญ

สุชาติพงษ

ผูอํานวยการวิชาการและแผนงาน

ทม. ชุมพร

เมืองชุมพร

ชุมพร

4860102

5 น.ส. ภัททิยา

ไกรนฤมล

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทม. ชุมพร

เมืองชุมพร

ชุมพร

4860102

6 น.ส. สําราญ

มณีวงศ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทม. ชุมพร

เมืองชุมพร

ชุมพร

4860102

7 น.ส. มะลิวรรณ ธรรมบุตร

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบจ. ชุมพร

เมืองชุมพร

ชุมพร

2860101

8 น.ส. สุภรณ

รอดสิน

หัวหนางานแผนงาน อบจ. ชุมพร

เมืองชุมพร

ชุมพร

2860101

9 นาง ปาริชาติ

วัฒนานิล

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

เมืองชุมพร

ชุมพร

5860111

10 น.ส. พัชรี

ชุมวรฐายี

หัวหนาฝายอํานวยการ ทต. บางลึก

เมืองชุมพร

ชุมพร

5860106

11 น.ส. ปาริตา

วรรณนิยม

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ทต. วังใหม

เมืองชุมพร

ชุมพร

5860107

12 นาย อานนท

กิตยากาญจนกุล หัวหนาสํานักปลัด

ทต. วังใหม

เมืองชุมพร

ชุมพร

5860107

ทต. นาชะอัง

13 น.ส. มนัสนันท ศรีสุวรรณ

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. วังไผ

เมืองชุมพร

ชุมพร

6860119

14 น.ส. สายใจ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. วังไผ

เมืองชุมพร

ชุมพร

6860119

15 น.ส. จันทรจิรา เพ็งคลาย

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทต. ทาแซะ

ทาแซะ

ชุมพร

5860201

16 น.ส. พวงผกา

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. สองพี่นอง ทาแซะ

ชุมพร

6860209

17 น.ส. ชุติกาญจน เหมือนพรรณราย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. ชองไมแกว ทุงตะโก

ชุมพร

6860803

18 นาง ธันยา

เกษแกว

นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ

ชุมพร

6860803

19 น.ส. ปริชญา

นุมลืมคิด

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต.

ชุมพร

6860803

20 นาง ณัฐกฤตา

คงแกว

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

อบต. ตะโก

ทุงตะโก

ชุมพร

6860804

21 นาย สุติ

ยอดทอง

ปลัดเทศบาลตําบล

ทต. ทุงตะไคร ทุงตะโก

ชุมพร

5860802

22 นาง ธิติกาญจน ศักดิ์แสง

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

ทต. ปากตะโก ทุงตะโก

ชุมพร

5860801

23 นาง ปรีดา

ไชยฤกษ

หัวหนาฝายงานบริหารงานทั่วไป

ทต. ปากตะโก ทุงตะโก

ชุมพร

5860801

24 น.ส. เพ็ญศิริ

พรหมสุวรรณ

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ทต. ปากตะโก ทุงตะโก

ชุมพร

5860801

25 น.ส. แอนนา

ถวยทอง

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

อบต. ดอนยาง

ปะทิว

ชุมพร

6860308

26 น.ส. สุดารัตน

ศรีภิญโญ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ทต. มาบอํามฤต ปะทิว

ชุมพร

5860302

27 น.ส. จันจิรา

ตรีเทพ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. สะพลี

ปะทิว

ชุมพร

6860310

28 น.ส. ชญาดา

สุลีทัศน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. พระรักษ

พะโตะ

ชุมพร

6860605

29 นาง สุพัตรา

ชูโชติ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทต. พะโตะ

พะโตะ

ชุมพร

5860601

เสนคํา
มีสุวรรณ

อบต. ชองไมแกว ทุงตะโก
ชองไมแกว ทุงตะโก

หลักสูตร โครงการอบรมสัมมนา "การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นภายใตยุทธศาสตรชาติ และการจัดทํางบประมาณตามแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนด" รุน 13 (874013)

ระหวางวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2562
ลําดับ

คํานําหนาชื่อ

ชื่อ

30 น.ส. กรวรรณ

สถานที่อบรม โรงแรมบี.พี.แกรนด ทาวนเวอร หาดใหญ จ.สงขลา
นามสกุล
ตําแหนง
อปท. สังกัด
อําเภอ
จังหวัด

รหัส อปท. หมายเหตุ

ขําสุวรรณ

นักพัฒนาชุมชน

อบต. สวนแตง

ละแม

ชุมพร

6860505

31 น.ส. เยาวลักษณ พิมพเทพ

เจาพนักงานธุรการ

อบต. สวนแตง

ละแม

ชุมพร

6860505

32 นาง สุปรียา

ติละกุล

นักบริหารงานทั่วไป อบต. สวนแตง

ละแม

ชุมพร

6860505

33 นาย แสงทอง

ชนกเศรณีต

นายกองคการบริหารสวนตําบล

อบต. สวนแตง

ละแม

ชุมพร

6860505

34 น.ส. ณิศรา

หมื่นภู

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

อบต. เขาทะลุ

สวี

ชุมพร

6860709

35 น.ส. ชมัยพร

ปานสกุล

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. ดานสวี

สวี

ชุมพร

6860711

36 น.ส. สุภาพร

แสงอรุณ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

อบต. ทุงระยะ

สวี

ชุมพร

6860710

37

บุญชู

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

ทต. นาโพธิ์พัฒนา สวี

ชุมพร

5860703

วาที่ร.ต.หญิง

ดวงพร

38 น.ส. สุภารัตน

วงศสุดาลักษณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. ทามะพลา หลังสวน

ชุมพร

6860403

39 นาง เรณู

ยุติมิตร

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. บางน้ําจืด หลังสวน

ชุมพร

6860407

40 น.ส. จุฑาภัทร

เมนะคงคา

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทต.

ปากน้ําหลังสวน

หลังสวน

ชุมพร

5860402

41 วาที่ร.ต. ธีรยุทธ

ธีระโสพิศ

ปลัดเทศบาลตําบล

ทต.

ปากน้ําหลังสวน

หลังสวน

ชุมพร

5860402

42 น.ส. ทิพวรรณ มุสิโก

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

ทต. วังตะกอ

หลังสวน

ชุมพร

5860405

43 นาง จารีวรรณ อักษรนํา

ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน

ทม. หลังสวน

หลังสวน

ชุมพร

4860401

44 นาง ฉลองรัตน นาคสั่ว

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ทม. หลังสวน

หลังสวน

ชุมพร

4860401

45 นาย ไพบูลย

หัวหนาสํานักปลัด

ทม. หลังสวน

หลังสวน

ชุมพร

4860401

46 น.ส. ศุภลักษณ พระชัย

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

อบต. หาดยาย

หลังสวน

ชุมพร

6860409

47 นาย กฤตภาส

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

ทต. หวยยอด

หวยยอด

ตรัง

5920603

48 น.ส. ณัฐกานต นันตา

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ทต. ไมงาม

เมืองตาก

ตาก

5630103

49 นาย ดํารงค

ยวนทอง

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. เขาพระบาท เชียรใหญ

นครศรีธรรมราช 6800603

50 นาย จักรพันธ

ปลอดแกว

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. เสือหึง

เชียรใหญ

นครศรีธรรมราช 6800610

51 นาง ดวงกมล

ปาลเกลี้ยง

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล

อบต. เสือหึง

เชียรใหญ

นครศรีธรรมราช 6800610

52 นาย กันตพัฒน สงแสง

นายชางโยธา

อบต. ไสหมาก

เชียรใหญ

นครศรีธรรมราช 6800604

53 นาย จรัญ

บุญลอม

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต.

ไสหมาก

เชียรใหญ

นครศรีธรรมราช 6800604

54 น.ส. พรพิมล

มุกสง

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล

อบต. ไสหมาก

เชียรใหญ

นครศรีธรรมราช 6800604

55 นาย กิตติพงศ

ภักดีรัตน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทต. การะเกด เชียรใหญ

นครศรีธรรมราช 5800602

56 นาย ธิปไตย

ทองสุก

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

อบต. ทองลําเจียก เชียรใหญ

นครศรีธรรมราช 6800606

57 นาย จรูญ

โสภาคะ

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. ทาขนาน

เชียรใหญ

นครศรีธรรมราช 6800607

58 นาง ศิริขวัญ

คงชวย

นักบริหารงานทั่วไป อบต. ทาขนาน

เชียรใหญ

นครศรีธรรมราช 6800607

อักษรนํา
ปญจวงศ

หลักสูตร โครงการอบรมสัมมนา "การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นภายใตยุทธศาสตรชาติ และการจัดทํางบประมาณตามแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนด" รุน 13 (874013)

ระหวางวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2562
ลําดับ

คํานําหนาชื่อ

ชื่อ

สถานที่อบรม โรงแรมบี.พี.แกรนด ทาวนเวอร หาดใหญ จ.สงขลา
นามสกุล
ตําแหนง
อปท. สังกัด
อําเภอ
จังหวัด

รหัส อปท. หมายเหตุ

59 นาย อิทธิพล

ดิษฐอินทร

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

อบต. ทาขนาน

เชียรใหญ

นครศรีธรรมราช 6800607

60 น.ส. พัชรี

ทองเรือง

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. บานเนิน

เชียรใหญ

นครศรีธรรมราช 6800608

61 น.ส. กรพรรณ

จุนเด็น

หัวหนาสํานักปลัด

ทต. โพธิ์เสด็จ

เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 5800105

62 น.ส. ยมนา

วรรณาการ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทต. โพธิ์เสด็จ

เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 5800105

63 นาง ศิวลักษณ หยูทอง

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. ไชยมนตรี

เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 6800111

64 น.ส. สรินที

รักษาแกว

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. ไชยมนตรี

เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 6800111

65 น.ส. ผุสดี

เสาโสภณ

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. กําแพงเซา

เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 6800110

66 นาย คนึงเดช

แกวขวัญ

ปลัดเทศบาลตําบล

ทต. ทางิ้ว

เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 5800104

67 นาง ศิริพร

คารวินพฤกษ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทต. ทางิ้ว

เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 5800104

68 นาง ธันยนันทน ทิพยสุราษฎร

หัวหนาฝายนโยบายและแผน

อบต. ทาซัก

เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 6800112

69 น.ส. พนัดา

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. ทาซัก

เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 6800112

70 นาย วรรณรัตน มณีโชติ

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล

อบต. ทาซัก

เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 6800112

71 นาง อมรรัตน

วีรเดชกุล

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. ทาซัก

เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 6800112

72 น.ส. กิติยา

ระหังภัย

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

ทน.

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 3800102

73 นาง ชนากานต ทัศนวิสุทธิ์

หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ

ทน.

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 3800102

74 นาย ดนัย

เหมนุกูล

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

ทน.

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 3800102

75 นาง สุรีวรรณ

สาสนานนท นักบริหารงานทั่วไป ทน.

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 3800102

76 นาง จุตติ

ชมชื่น

ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ

อบจ.

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 2800101

77 น.ส. ณปภัช

รัตนภูมิ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบจ.

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 2800101

78 น.ส. นฤมล

กาญจนภักดิ์

หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ

อบจ.

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 2800101

79 นาง นันทธนัส จันทรภักดี

หัวหนาฝายงบประมาณ อบจ.

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 2800101

80 นาย พัศวัส

บุญชู

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบจ.

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 2800101

81 นาย วุฒินันท

หวานนวล

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบจ.

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 2800101

82 นาง สันติยา

ศรีเจริญ

อบจ.

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 2800101

83 นาง ศศิวิมล

ทองเสมอ

หัวหนาฝายนโยบายและแผน

อบต. นาเคียน

เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 6800115

84 นาง นิศากร

สุขบําเพ็ญ

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. นาทราย

เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 6800116

85 น.ส. อารีวรรณ ปรีชาชาญ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. นาทราย

เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 6800116

86 น.ส. จรุณี

ศรีสะระ

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. บางจาก

เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 6800109

87 นาย ยงยุทธ

นาทะชัย

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต.

เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 6800109

ผลทอง

บางจาก

หลักสูตร โครงการอบรมสัมมนา "การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นภายใตยุทธศาสตรชาติ และการจัดทํางบประมาณตามแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนด" รุน 13 (874013)

ระหวางวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2562
ลําดับ

คํานําหนาชื่อ

ชื่อ

สถานที่อบรม โรงแรมบี.พี.แกรนด ทาวนเวอร หาดใหญ จ.สงขลา
นามสกุล
ตําแหนง
อปท. สังกัด
อําเภอ
จังหวัด

รหัส อปท. หมายเหตุ

88 นาย สิทธิเดช

ผกาศรี

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. ปากนคร

89 นาง จันธิมา

ไพรสุวรรณ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

อบต. มะมวงสองตน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 6800118

90 น.ส. นิรมล

เกิดพยัคฆ

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. มะมวงสองตน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 6800118

91 นาง ดวงพร

นุรักษ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

ทต. ทองเนียน ขนอม

นครศรีธรรมราช 5801503

92 นาง สิริลาวัลย อินทรัตน

หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ

ทต. ทองเนียน ขนอม

นครศรีธรรมราช 5801503

93 นาย สรายุทธ

ยอดเสน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทต. อาวขนอม ขนอม

นครศรีธรรมราช 5801501

94 นาง พิไลพร

คงเกิด

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต.

95 นาง วิดาลิน

เทวเดช

เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 6800117

ทุงโพธิ์

จุฬาภรณ

นครศรีธรรมราช 6801901

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. ทุงโพธิ์

จุฬาภรณ

นครศรีธรรมราช 6801901

96 นาง วิไลลักษณ สังสิทธิเสถียร

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล

อบต. ทุงโพธิ์

จุฬาภรณ

นครศรีธรรมราช 6801901

97 นาง ณิชมน

พิมเสน

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. นาหมอบุญ จุฬาภรณ

นครศรีธรรมราช 6801902

98 ส.อ. ประจบ

เพชรฤทธิ์

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต.

99 นาย ชูวิทย

บุหลันพฤกษ

100 นาง อุบลรัตน

มณี

นาหมอบุญ จุฬาภรณ

นครศรีธรรมราช 6801902

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. บานชะอวด จุฬาภรณ

นครศรีธรรมราช 6801905

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. บานชะอวด จุฬาภรณ

นครศรีธรรมราช 6801905

101 น.ส. จอมสุรางค สัณฐมิตร

เจาพนักงานจัดเก็บรายได ทต. ไมเรียง

ฉวาง

นครศรีธรรมราช 5800403

102 นาย กิตติศกั ดิ์

ทองเกตุ

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. ไสหรา

ฉวาง

นครศรีธรรมราช 6800407

103 นาย สุรศักดิ์

ดําดวงโรม

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. ไสหรา

ฉวาง

นครศรีธรรมราช 6800407

ฉวาง

นครศรีธรรมราช 6800407

104 นาง สุรางครัตน ไชยชนะ

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต.

105 น.ส. มนสิชา

จินา

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

อบต. กะเปยด

ฉวาง

นครศรีธรรมราช 6800404

106 น.ส. บูรณิมา

ชินราช

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทต. ฉวาง

ฉวาง

นครศรีธรรมราช 5800402

107 นาย เดชา

หุพาทิพย

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. นาเขลียง ฉวาง

นครศรีธรรมราช 6800411

108 นาย สําราญ

เดชารัตน

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. นาเขลียง ฉวาง

นครศรีธรรมราช 6800411

109 นาย สุรพงค

คงสุวรรณ

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

อบต. นาเขลียง ฉวาง

นครศรีธรรมราช 6800411

110 น.ส. วรรณิภา

แสงระวี

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. นาแว

ฉวาง

นครศรีธรรมราช 6800405

111 นาย ศักดา

รามแกว

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

อบต. นาแว

ฉวาง

นครศรีธรรมราช 6800405

112 น.ส. ตุลยา

โสตทิพย

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

ทต. ปากน้ําฉวาง ฉวาง

นครศรีธรรมราช 5800409

113 นาง วราภรณ

พรหมแกว

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. หวยปริก

ฉวาง

นครศรีธรรมราช 6800408

114 น.ส. นฤมล

มุสิเกิด

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. เคร็ง

ชะอวด

นครศรีธรรมราช 6800707

115 นาง อุไรวรรณ กัญชนะกาญจน นักวิเคราะหนโยบายและแผน อบต. ควนหนองหงษ ชะอวด

นครศรีธรรมราช 6800706

116 นาย จรัส

นครศรีธรรมราช 6800703

นิลทะรัตน

หัวหนาสํานักปลัด

ไสหรา

อบต. ชะอวด

ชะอวด

หลักสูตร โครงการอบรมสัมมนา "การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นภายใตยุทธศาสตรชาติ และการจัดทํางบประมาณตามแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนด" รุน 13 (874013)
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ลําดับ

คํานําหนาชื่อ

ชื่อ

117 นาง นงรัตน

สถานที่อบรม โรงแรมบี.พี.แกรนด ทาวนเวอร หาดใหญ จ.สงขลา
นามสกุล
ตําแหนง
อปท. สังกัด
อําเภอ
จังหวัด

รหัส อปท. หมายเหตุ

ชุมทอง

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. ชะอวด

ชะอวด

นครศรีธรรมราช 6800703

118 ส.ต.ต.หญิง เพ็ญจมาศ อนทอง

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ทต. ทาประจะ ชะอวด

นครศรีธรรมราช 5800710

119 น.ส. พิชชาภา

สงขาว

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. วังอาง

นครศรีธรรมราช 6800709

120 นาย นิรุตติ์

เชี่ยววิทย

หัวหนาฝายนโยบายและแผน

อบต. ชางกลาง ชางกลาง

นครศรีธรรมราช 6802201

121 นาง อุไรวรรณ นันตะรัตน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. ชางกลาง ชางกลาง

นครศรีธรรมราช 6802201

122 น.ส. นิศรา

ดําแดง

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

ทต. หลักชาง

ชางกลาง

นครศรีธรรมราช 5802203

123 น.ส. เพชรรัตน กามูณี

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. ดุสิต

ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช 6801803

124 น.ส. กาญจนา

มณีธรรม

เจาพนักงานธุรการ

อบต. โมคลาน

ทาศาลา

นครศรีธรรมราช 6800807

125 น.ส. อารยา

พันธุนิตย

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. โมคลาน

ทาศาลา

นครศรีธรรมราช 6800807

126 น.ส. เบญจรัตน จันทรคง

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. ไทยบุรี

ทาศาลา

นครศรีธรรมราช 6800806

127 นาง วารีรัตน

คงประดับ

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. ไทยบุรี

ทาศาลา

นครศรีธรรมราช 6800806

128 นาย สุพจน

อนทอง

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. กลาย

ทาศาลา

นครศรีธรรมราช 6800808

129 น.ส. พรทิพย

สืบกระพันธ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. ทาขึ้น

ทาศาลา

นครศรีธรรมราช 6800805

130 นาง ปาณิศา

พลอยดํา

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

อบต. ทาศาลา

ทาศาลา

นครศรีธรรมราช 6800802

131 นาย ลิปปภาส

สงทิพย

นายกองคการบริหารสวนตําบล

อบต. กรุงหยัน

ทุงใหญ

นครศรีธรรมราช 6801102

132 นาย ยงยุทธ

หมวดทิพย

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

อบต. กุแหระ

ทุงใหญ

นครศรีธรรมราช 6801105

133 นาย วุฒิพงค

สมจริง

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล

อบต. กุแหระ

ทุงใหญ

นครศรีธรรมราช 6801105

134 นาย ณรงคชัย

ใยทอง

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

ทต. ทายาง

ทุงใหญ

นครศรีธรรมราช 5801101

135 น.ส. กมลพร

มหาชัย

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. ทุงใหญ

ทุงใหญ

นครศรีธรรมราช 6801104

136 น.ส. ธิติมา

ศรีสุวรรณ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

ทต. ทุงสัง

ทุงใหญ

นครศรีธรรมราช 5801106

137 นาย สุรเชษฐ

ทิพยวงษ

ปลัดเทศบาลตําบล

ทต. ทุงสัง

ทุงใหญ

นครศรีธรรมราช 5801106

138 น.ส. จินตนา

กลิ่นสุวรรณ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. เขาโร

ทุงสง

นครศรีธรรมราช 6800907

139 นาง สุปาณี

มณีฉาย

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. เขาโร

ทุงสง

นครศรีธรรมราช 6800907

140 นาง รัตนา

พรหมเพศ

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล

อบต. ควนกรด

ทุงสง

นครศรีธรรมราช 6800908

141 นาง สุติมา

ไชยศร

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. ควนกรด

ทุงสง

นครศรีธรรมราช 6800908

142 นาง จรรยา

ศุทธางกูร

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล

อบต. น้ําตก

ทุงสง

นครศรีธรรมราช 6800913

143 นาย พิเชษฐ

คงไข

เจาพนักงานการประปา อบต. น้ําตก

ทุงสง

นครศรีธรรมราช 6800913

144 ส.อ. กําแหง

กรงกรด

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต.

กะหรอ

นบพิตํา

นครศรีธรรมราช 6802101

145 น.ส. คนึงนิจ

สุทิน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. กะหรอ

นบพิตํา

นครศรีธรรมราช 6802101

ชะอวด
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146 น.ส. จันทรทิพย ชัยชนะ

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. กะหรอ

147 น.ส. วีระวรรณ จริงบํารุง

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต.

148 ส.ท.หญิง ศุภิกา

นิคม

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

149 นาย ธนศักดิ์

รุงตระการ

150 นาย ภัทรเดช
151 น.ส. รัตนา

รหัส อปท. หมายเหตุ

นบพิตํา

นครศรีธรรมราช 6802101

ทุงสง

นาบอน

นครศรีธรรมราช 6801004

อบต. ทุงสง

นาบอน

นครศรีธรรมราช 6801004

หัวหนาฝายอํานวยการ ทต. นาบอน

นาบอน

นครศรีธรรมราช 5801001

ทองแปน

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. นาบอน

นาบอน

นครศรีธรรมราช 6801003

รมเย็น

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. นาบอน

นาบอน

นครศรีธรรมราช 6801003

152 นาง ณิชาภัทร ปรางสุรางค หัวหนาสํานักปลัด

อบต. บางขัน

บางขัน

นครศรีธรรมราช 6801701

153 นาย ประกิต

รักษศรีทอง

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล

อบต. บางขัน

บางขัน

นครศรีธรรมราช 6801701

154 น.ส. ภัทรวดี

รัตนบุรี

ผูชวย

อบต. บางขัน

บางขัน

นครศรีธรรมราช 6801701

155 นาย ยงยุทธ

สุขศรี

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. บางขัน

บางขัน

นครศรีธรรมราช 6801701

156 นาย ภาสกร

คําสุวรรณ

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. บานนิคม บางขัน

นครศรีธรรมราช 6801702

157 นาย อนุเชตร

ไชยศร

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

อบต. บานนิคม บางขัน

นครศรีธรรมราช 6801702

158 น.ส. ปยะนันท ออนคง

หัวหนาฝายนโยบายและแผน

อบต. บานลํานาว บางขัน

นครศรีธรรมราช 6801703

159 น.ส. ชุติมณฑน รามฤทธิ์

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. วังหิน

บางขัน

นครศรีธรรมราช 6801704

160 น.ส. กัลยวรรธน อาญาสิทธิ์

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต.

แหลมตะลุมพุก

ปากพนัง

นครศรีธรรมราช 6801217

161 นาย ชินโชติ

แรทอง

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. แหลมตะลุมพุก

ปากพนัง

นครศรีธรรมราช 6801217

162 นาง สุวพัชร

จินดาวัฒน

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. ขนาบนาก ปากพนัง

นครศรีธรรมราช 6801209

163 น.ส. สิรินทิพย

พรมอิน

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

อบต. คลองกระบือ ปากพนัง

นครศรีธรรมราช 6801204

164 นาง สุขิตา

ศรีสุวรรณ

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต.

165 นาย จักรี

คงสันติ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

คลองกระบือ ปากพนัง

นครศรีธรรมราช 6801204

อบต. ทาพญา

ปากพนัง

นครศรีธรรมราช 6801211

166 นาง จุฑาทิพย แกวตาทิพย หัวหนาสํานักปลัด

ทต. บางพระ

ปากพนัง

นครศรีธรรมราช 5801206

167 น.ส. อนงรัตน

จันทรสุวรรณ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ทต. บางพระ

ปากพนัง

นครศรีธรรมราช 5801206

168 น.ส. นงเยาว

บุญคงมา

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. บานเพิง

ปากพนัง

นครศรีธรรมราช 6801207

169 นาง วาสนา

เนาวสุวรรณ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

อบต. บานเพิง

ปากพนัง

นครศรีธรรมราช 6801207

170 น.ส. นิตยา

มุสิเกตุ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. ปากแพรก ปากพนัง

นครศรีธรรมราช 6801215

171 นาย โสภณ

สงเสริมสกุล

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต.

172 นาง อุไรวรรณ จิตติศักดิ์

หัวหนาสํานักปลัด

ปากแพรก ปากพนัง

นครศรีธรรมราช 6801215

อบต. ปากแพรก ปากพนัง

นครศรีธรรมราช 6801215

173 น.ส. พรชนก

เหมทานนท หัวหนาสํานักปลัด

อบต.

ปากพนังฝงตะวันตก

ปากพนัง

นครศรีธรรมราช 6801214

174 น.ส. รวิวรรณ

โอพริก

อบต.

ปากพนังฝงตะวันออก

ปากพนัง

นครศรีธรรมราช 6801208

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
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อําเภอ
จังหวัด

175 น.ส. สภาวดี

วงศพรัด

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ปากพนัง

นครศรีธรรมราช 6801216

176 นาง ธินรัตน

กรงกรด

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต.

ทอนหงส

พรหมคีรี

นครศรีธรรมราช 6800204

177 นาง ปวันรัตน

ศรีเมือง

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. ทอนหงส

พรหมคีรี

นครศรีธรรมราช 6800204

178 นาย อนุวัฒน

วรรณรัตน

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล

อบต. ทอนหงส

พรหมคีรี

นครศรีธรรมราช 6800204

179 นาง อนุสรา

ทวีแกว

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. ทอนหงส

พรหมคีรี

นครศรีธรรมราช 6800204

180 นาย มานพ

หนูสอน

ปลัดเทศบาลตําบล

ทต. พรหมโลก พรหมคีรี

นครศรีธรรมราช 5800202

181 นาง ศรสวรรค เปยศรี

นักบริหารงานทั่วไป ทต. พรหมโลก พรหมคีรี

นครศรีธรรมราช 5800202

182 น.ส. รัชนีววรรณ คชินทร

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. อินคีรี

พรหมคีรี

นครศรีธรรมราช 6800207

183 นาง ภัททิชา

หัวหนาฝายนโยบายและแผน

อบต. ชางซาย

พระพรหม

นครศรีธรรมราช 6802004

184 นาง เฉลิมรัตน สุวรรณ

หัวหนาฝายนโยบายและแผน

อบต. ทายสําเภา พระพรหม

นครศรีธรรมราช 6802001

185 นาง เจียรนัยต มัชฌิมวงศ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. ยางคอม

พิปูน

นครศรีธรรมราช 6800506

186 นาง ศิวนาถ

กลอมพงศ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

อบต. ควนชุม

รอนพิบูลย

นครศรีธรรมราช 6801304

187 น.ส. ฉวีวรรณ

หนูสุด

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. ควนพัง

รอนพิบูลย

นครศรีธรรมราช 6801305

188 นาง จารีวัฒน

กุลเจริญ

ปลัดเทศบาลตําบล

ทต. รอนพิบูลย รอนพิบูลย

นครศรีธรรมราช 5801302

189 นาง อรพรรณ

จุลภักดิ์

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทต. รอนพิบูลย รอนพิบูลย

นครศรีธรรมราช 5801302

190 นาง พันธุทิพย พิกุลรัตน

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. รอนพิบูลย รอนพิบูลย

นครศรีธรรมราช 6801306

191 น.ส. ลดาวัลย

กลั่นสุวรรณ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

อบต. รอนพิบูลย รอนพิบูลย

นครศรีธรรมราช 6801306

192 น.ส. ทัศนีย

สมทอง

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

ทต. หินตก

รอนพิบูลย

นครศรีธรรมราช 5801303

193 นาย มานพ

กาญจนรส

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. เขาแกว

ลานสกา

นครศรีธรรมราช 6800304

194 น.ส. ดวงใจ

ขาวชวย

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. กําโลน

ลานสกา

นครศรีธรรมราช 6800303

195 น.ส. พุทธชาติ

ศรีบุปผา

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. กําโลน

ลานสกา

นครศรีธรรมราช 6800303

196 น.ส. อุไรวรรณ ชะวาจิตร

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. กําโลน

ลานสกา

นครศรีธรรมราช 6800303

197 นาย สุเมศ

หัวหนาสํานักปลัด

ทต. ขุนทะเล

ลานสกา

นครศรีธรรมราช 5800302

198 นาง นิภาภรณ สถาพร

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

อบต. ทาดี

ลานสกา

นครศรีธรรมราช 6800305

199 น.ส. จิรานันต

ชูนอย

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. เปลี่ยน

สิชล

นครศรีธรรมราช 6801408

200 น.ส. สิริวรรณ

สมจิตร

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. เปลี่ยน

สิชล

นครศรีธรรมราช 6801408

201 นาง กัลยา

ยังอุน

หัวหนาสํานักปลัด

ทต. เกาะเพชร หัวไทร

นครศรีธรรมราช 5801602

202 นาย ณรงค

ยิ้มสุด

ปลัดเทศบาลตําบล

ทต. เกาะเพชร หัวไทร

นครศรีธรรมราช 5801602

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทต. เกาะเพชร หัวไทร

นครศรีธรรมราช 5801602

คลับคลาย

มณีนิล

203 น.ส. อรกัญญา ตําแอ

อบต. ปาระกํา

รหัส อปท. หมายเหตุ
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รหัส อปท. หมายเหตุ

204 นาย สมพร

กาฬวัจนะ

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต.

เขาพังไกร หัวไทร

นครศรีธรรมราช 6801603

205 นาย สัญชาติ

ไชยชนะ

นักบริหารงานทั่วไป อบต. เขาพังไกร หัวไทร

นครศรีธรรมราช 6801603

206 นาง พัชรี

เกียรติสิงหทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ อบต. ทาซอม

หัวไทร

นครศรีธรรมราช 6801607

207 จ.อ. เกษม

ชูเมือง

หัวหนาสํานักปลัด

ทต. หัวไทร

หัวไทร

นครศรีธรรมราช 5801601

208 นาย วิเชียร

ดวงพริ้ม

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

ทต. หัวไทร

หัวไทร

นครศรีธรรมราช 5801601

209 นาย วิเชนทร

ชวยสม

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. หัวไทร

หัวไทร

นครศรีธรรมราช 6801604

210 จ.อ. เอกชัย

สุวรรณโกศัย

เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อบต. คลองควาย สามโคก

ปทุมธานี

211 น.ส. วารินทร

พิชัยแกว

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ทต. กม.5

ประจวบคีรีขันธ 5770104

212 นาง สงบ

ลักษณะ

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. เขาชัยสน เขาชัยสน

พัทลุง

6930304

213 นาย อภิชาติ

พิศพักตร

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

อบต. เขาชัยสน เขาชัยสน

พัทลุง

6930304

214 นาง อุมาภรณ จุลนันโท

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. หานโพธิ์

เขาชัยสน

พัทลุง

6930306

215 นาง อุสิญาพร

รัตนคช

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. หานโพธิ์

เขาชัยสน

พัทลุง

6930306

216 น.ส. ธมล

มงคลศิลป

ปลัดเทศบาลตําบล

ทต. ทามิหรํา

เมืองพัทลุง

พัทลุง

5930104

217 น.ส. มานิดา

ทองแปน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทต. ทามิหรํา

เมืองพัทลุง

พัทลุง

5930104

218 นาย เกียรติกมล รักนุม

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ทต. นาโหนด

เมืองพัทลุง

พัทลุง

5930112

219 นาง จรูญ

ชุมภูทอง

หัวหนาฝายนโยบายและแผน

อบจ. พัทลุง

เมืองพัทลุง

พัทลุง

2930101

220 น.ส. อุมาพร

คงศรีเจริญ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบจ. พัทลุง

เมืองพัทลุง

พัทลุง

2930101

221 น.ส. มนทกานต สันอี

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ทต. กงหรา

กงหรา

พัทลุง

5930203

222 นาง นิตธยา

ศิริวานิช

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

อบต. คลองเฉลิม กงหรา

พัทลุง

6930204

223 นาง มยุรา

พงศพิบูลเกียรติ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. คลองเฉลิม กงหรา

พัทลุง

6930204

224 นาย สิทธิศักดิ์

สาระอาภรณ

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต.

คลองเฉลิม กงหรา

พัทลุง

6930204

225 นาย ดนรีด

หวังขวัญ

หัวหนาสํานักปลัด

ทต.

คลองทรายขาว

กงหรา

พัทลุง

5930202

226 นาย บุญสง

เมืองสง

ปลัดเทศบาลตําบล

ทต.

คลองทรายขาว

กงหรา

พัทลุง

5930202

227 นาย สมคิด

ศรีปาล

หัวหนาสํานักปลัด

ทต. แพรกหา

ควนขนุน

พัทลุง

5930501

228 นาง โสภีพรรณ ใจดี

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทต. แพรกหา

ควนขนุน

พัทลุง

5930501

229 นาย ชัยชาญ

นาควิโรจน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

อบต. ชะมวง

ควนขนุน

พัทลุง

6930514

230 นาย มโน

คลายแกว

หัวหนาสํานักปลัด

ทต. มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง

5930504

231 น.ส. รัตนา

หมื่นเทพ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

ทต. มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง

5930504

232 น.ส. วิภา

มากเกื้อ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทต. หนองพอ ควนขนุน

พัทลุง

5930508

เมืองประจวบคีรีขันธ

6130704

หลักสูตร โครงการอบรมสัมมนา "การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นภายใตยุทธศาสตรชาติ และการจัดทํางบประมาณตามแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนด" รุน 13 (874013)

ระหวางวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2562
ลําดับ

คํานําหนาชื่อ

ชื่อ

สถานที่อบรม โรงแรมบี.พี.แกรนด ทาวนเวอร หาดใหญ จ.สงขลา
นามสกุล
ตําแหนง
อปท. สังกัด
อําเภอ
จังหวัด

รหัส อปท. หมายเหตุ

233 นาง ชนัญชิดา สาระนันท

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทต. ควนเสาธง ตะโหมด

พัทลุง

5930404

234 นาย สาธิต

รักเกตุ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. โคกทราย ปาบอน

พัทลุง

6930802

235 นาย สุริยา

เสนาทิพย

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. วังใหม

ปาบอน

พัทลุง

6930806

236 นาย เชาวเลข

เยาวนุน

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

ทต. ลานขอย

ปาพะยอม

พัทลุง

5931002

237 นาย บรรเจิด

ทองชูใจ

หัวหนาสํานักปลัด

ทต. ชุมพล

ศรีนครินทร พัทลุง

5931102

238 น.ส. ละออง

วุนแกว

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

ทต. ชุมพล

ศรีนครินทร พัทลุง

5931102

239 นาง วิภาวดี

ชูสุดรักษ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ทต. บานนา

ศรีนครินทร พัทลุง

5931101

240 น.ส. นิภาพร

คงแกว

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

อบต. เขาปู

ศรีบรรพต

พัทลุง

6930701

241 นาย นิวัตร

แจงชาติ

นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ

อบต. เขาปู

ศรีบรรพต

พัทลุง

6930701

242 นาง ธนพร

ชวยแกว

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. เขายา

ศรีบรรพต

พัทลุง

6930702

243 นาย ไสว

หนูคง

นักจัดการงานทั่วไป อบต. เขายา

ศรีบรรพต

พัทลุง

6930702

244 นาง ภาวีย

ดําจุติ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

ศรีบรรพต

พัทลุง

6930703

245 นาย วิโรจน

รัตนาลัย

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต.

เทพา

เทพา

สงขลา

6900503

246 นาย สหภาพ

จันทรสุข

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. เทพา

เทพา

สงขลา

6900503

247 น.ส. อัสมะ

หลีดินซุด

เจาพนักงานธุรการ

อบต. เทพา

เทพา

สงขลา

6900503

248 นาย นิพัทธ

สุวรรณรัตน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทต. ลําไพล

เทพา

สงขลา

5900502

249 นาย เกียรติรัตน ขวัญปาน

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

อบต. วังใหญ

เทพา

สงขลา

6900508

250 นาง วรรณี

หมาดหลัง

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. วังใหญ

เทพา

สงขลา

6900508

251 นาง สายใจ

ทองคํา

หัวหนาสํานักปลัด

ทต. เกาะแตว เมืองสงขลา สงขลา

5900104

252 นาง อัญชิษฐา

ลองสุวรรณ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทต. เกาะแตว เมืองสงขลา สงขลา

5900104

253 น.ส. ชนิชา

อมรทรัพย

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทม. เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา

4900103

254 นาย ชูชาติ

ธรรมโชติ

ปลัดเทศบาลเมือง

ทม. เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา

4900103

255 นาง ละออง

จารุวัณ

ผูอํานวยการวิชาการและแผนงาน

ทม. เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา

4900103

256 น.ส. มณฑาทิพย แซหยี

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ทน. สงขลา

เมืองสงขลา สงขลา

3900102

257 นาย ประพันธุ

ศรีสุวรรณ

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

อบจ. สงขลา

เมืองสงขลา สงขลา

2900101

258 นาง พรทิพย

ปาณศรี

ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ

อบจ. สงขลา

เมืองสงขลา สงขลา

2900101

259 น.ส. สราญตา

สุพัฒนกุล

หัวหนาฝายงบประมาณ อบจ. สงขลา

เมืองสงขลา สงขลา

2900101

260 นาง สุภาณี

วรจินต

หัวหนาฝายนโยบายและแผน

อบจ. สงขลา

เมืองสงขลา สงขลา

2900101

261 นาง อรวรรณ

ทองเสน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบจ. สงขลา

เมืองสงขลา สงขลา

2900101

อบต. ตะแพน

หลักสูตร โครงการอบรมสัมมนา "การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นภายใตยุทธศาสตรชาติ และการจัดทํางบประมาณตามแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนด" รุน 13 (874013)

ระหวางวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2562
ลําดับ

คํานําหนาชื่อ

ชื่อ

สถานที่อบรม โรงแรมบี.พี.แกรนด ทาวนเวอร หาดใหญ จ.สงขลา
นามสกุล
ตําแหนง
อปท. สังกัด
อําเภอ
จังหวัด

รหัส อปท. หมายเหตุ

262 นาง อุมาภรณ ขิตลอง

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบจ. สงขลา

เมืองสงขลา สงขลา

2900101

263 นาง นีรชา

เพ็งชวย

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. เกาะใหญ กระแสสินธุ สงขลา

6900803

264 น.ส. โอภาพร

บุญศรี

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

ทต. ควนเนียง ควนเนียง

สงขลา

5901302

265 นาย มังกร

กลิ่นแกว

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต.

266 นาย วีระชัย

หมวดดัน

รัตภูมิ

ควนเนียง

สงขลา

6901303

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. รัตภูมิ

ควนเนียง

สงขลา

6901303

267 นาง เพ็ญประภา หวั่นหวย

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. จะโหนง

จะนะ

สงขลา

6900306

268 นาง ละมาย

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. จะโหนง

จะนะ

สงขลา

6900306

269 น.ส. ศิริกาญจน โรจนรวีกร

หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ

ทต. จะนะ

จะนะ

สงขลา

5900302

270 นาย อาลี

เหลาะเห็ม

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ทต. จะนะ

จะนะ

สงขลา

5900302

271 นาย กุศล

ขุนเพ็ชร

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล

อบต. ตลิ่งชัน

จะนะ

สงขลา

6900303

272 น.ส. จิตรา

ใจแข็ง

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. ตลิ่งชัน

จะนะ

สงขลา

6900303

273 นาย ธีรวศิษฐ

สายควรเกย

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต.

ตลิ่งชัน

จะนะ

สงขลา

6900303

274 น.ส. มารียะ

หมัดอะดั้ม

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. ตลิ่งชัน

จะนะ

สงขลา

6900303

275 นาย สามารถ

ณะตุง

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล

อบต. ทาหมอไทร จะนะ

สงขลา

6900312

276 น.ส. กนิษฐา

จาระโห

เจาพนักงานธุรการ

อบต. นาหวา

จะนะ

สงขลา

6900313

277 นาง สิริญญา

ปรีพันธ

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. นาหวา

จะนะ

สงขลา

6900313

278 นาง ปญชนิตต ดูดวง

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. น้ําขาว

จะนะ

สงขลา

6900308

279 นาย วิลาศ

บุญนุน

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต.

น้ําขาว

จะนะ

สงขลา

6900308

280 น.ส. สาริศา

รัตนกุล

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. น้ําขาว

จะนะ

สงขลา

6900308

281 น.ส. ดรุณี

สถิตพิชญานนท นักวิเคราะหนโยบายและแผน ทต. บานนา

จะนะ

สงขลา

5900301

282 นาย ที่รัก

ประเทพ

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. สะพานไมแกน จะนะ

สงขลา

6900315

283 น.ส. วันดี

มณีรัตน

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

อบต. สะพานไมแกน จะนะ

สงขลา

6900315

284 นาง สุวรรณา

สังขะเวช

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. คลองกวาง นาทวี

สงขลา

6900404

285 นาย ธีรสิทธิ์

กุลสุวรรณ

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต.

286 นาย วรวุฒิ

วิบูลยพันธ

287 นาง จําเนียร

ยอดขวัญ

ทาประดู

นาทวี

สงขลา

6900403

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. ทาประดู

นาทวี

สงขลา

6900403

นิลรัตน

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

ทต. นาทวี

นาทวี

สงขลา

5900402

288 น.ส. ปริยา

พรหมสังวระ

หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ

ทต. นาทวี

นาทวี

สงขลา

5900402

289 น.ส. กาญจนา

อินทอง

หัวหนาฝายอํานวยการ ทต. นาทวีนอก นาทวี

สงขลา

5900401

290 น.ส. สุรีวรรณ

เกสโร

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทต. นาทวีนอก นาทวี

สงขลา

5900401

หลักสูตร โครงการอบรมสัมมนา "การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นภายใตยุทธศาสตรชาติ และการจัดทํางบประมาณตามแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนด" รุน 13 (874013)

ระหวางวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2562
สถานที่อบรม โรงแรมบี.พี.แกรนด ทาวนเวอร หาดใหญ จ.สงขลา
นามสกุล
ตําแหนง
อปท. สังกัด
อําเภอ
จังหวัด

รหัส อปท. หมายเหตุ

291 น.ส. ธนัชชา

โชติพนัง

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต.

สงขลา

6900409

292 นาย ไชยยศ

เหมรัตน

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. คลองหรัง นาหมอม

สงขลา

6901201

293 น.ส. ณฐภัค

ชูสง

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. คลองหรัง นาหมอม

สงขลา

6901201

294 นาง ยุวดี

รัฐธรรมรักษ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. ทุงขมิ้น

นาหมอม

สงขลา

6901204

295 น.ส. จันทราพร จริยานุกูล

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. พิจิตร

นาหมอม

สงขลา

6901203

296 นาง ภัทราวดี

ขําออน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

อบต. พิจิตร

นาหมอม

สงขลา

6901203

297 นาย ทรงศักดิ์

บุญที่สุด

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. แมทอม

บางกล่ํา

สงขลา

6901403

298 นาง ธัญชนก

สุขยะฤกษ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. แมทอม

บางกล่ํา

สงขลา

6901403

299 นาย ปรีชา

วิจิตรโสภา

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต.

แมทอม

บางกล่ํา

สงขลา

6901403

300 นาง นริสา

สุขแดง

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. บางกล่ํา

บางกล่ํา

สงขลา

6901404

301 นาย อัมรินทร

มณีรัตนาศักดิ์ หัวหนาสํานักปลัด

อบต. บางกล่ํา

บางกล่ํา

สงขลา

6901404

302 น.ส. อริสรา

พรหมจรรย ผูชวย

ทต. บานหาร

บางกล่ํา

สงขลา

5901402

303 น.ส. จุฑารัตน

ดวงไข

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. ทาบอน

ระโนด

สงขลา

6900709

304 นาง สุณิฏฐากรณ ถั่วทอง

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ทต. บอตรุ

ระโนด

สงขลา

5900702

305 นาง อรรจนวรมน สังขสงค

เจาพนักงานธุรการ

ทต. บอตรุ

ระโนด

สงขลา

5900702

306 น.ส. จินตนา

คงอินทร

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. บานใหม

ระโนด

สงขลา

6900711

307 น.ส. ธาราพร

สกุลรัตน

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต.

บานใหม

ระโนด

สงขลา

6900711

ลําดับ

คํานําหนาชื่อ

ชื่อ

ประกอบ

นาทวี

308 นาง วัชราภรณ รัตติโชติ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. บานใหม

ระโนด

สงขลา

6900711

309 นาง นุชจิรา

คงแกว

ผูอํานวยการกองสวัสดิการและสังคม

อบต. พังยาง

ระโนด

สงขลา

6900712

310 นาง พรรณณี

สุวรรณชาติ ผูอํานวยการกองคลัง อบต. พังยาง

ระโนด

สงขลา

6900712

311 นาง พัชรินทร

เตราชูสงฆ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

อบต. พังยาง

ระโนด

สงขลา

6900712

312 นาย มนตรี

สังขกุล

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. พังยาง

ระโนด

สงขลา

6900712

313 นาย รัฐ

ไชยศิริ

ผูอํานวยการกองชาง อบต. พังยาง

ระโนด

สงขลา

6900712

314 น.ส. อรินดาวน เพชรศรี

นักวิชาการศึกษา

ระโนด

สงขลา

6900712

315 นาย อุดมเดช

พรอมมูล

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต.

พังยาง

ระโนด

สงขลา

6900712

316 น.ส. ปาริชาด

เกตุเหมือน

นักบริหารงานทั่วไป อบต. ระโนด

ระโนด

สงขลา

6900704

317 น.ส. พอพรรณ บัวมาศ

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต.

ระโนด

ระโนด

สงขลา

6900704

318 นาย ราชวัตร

ไชยชํานาญ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. ระโนด

ระโนด

สงขลา

6900704

319 นาง ดาวเรือง

แกวรัตนะ

นักบริหารงานทั่วไป อบต. ระวะ

ระโนด

สงขลา

6900705

อบต. พังยาง

หลักสูตร โครงการอบรมสัมมนา "การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นภายใตยุทธศาสตรชาติ และการจัดทํางบประมาณตามแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนด" รุน 13 (874013)

ระหวางวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2562
สถานที่อบรม โรงแรมบี.พี.แกรนด ทาวนเวอร หาดใหญ จ.สงขลา
นามสกุล
ตําแหนง
อปท. สังกัด
อําเภอ
จังหวัด

รหัส อปท. หมายเหตุ

320 น.ส. สุวลี

นิลาพันธ

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. ระวะ

ระโนด

สงขลา

6900705

321 น.ส. ธนพร

พงคอินทร

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. วัดสน

ระโนด

สงขลา

6900713

322 น.ส. พิมพชนา ธัญรัตนเรืองเดช นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ทต. คูหาใต

รัตภูมิ

สงขลา

5900907

ลําดับ

คํานําหนาชื่อ

ชื่อ

323 นาง ชื่นนภา

ปราบณรงค หัวหนาสํานักปลัด

อบต. ทาชะมวง รัตภูมิ

สงขลา

6900905

324 นาง สุกัญญา

ทองออน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. ทาชะมวง รัตภูมิ

สงขลา

6900905

325 น.ส. นิตยา

คําแหง

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. กระดังงา สทิงพระ

สงขลา

6900209

326 น.ส. สุวภัทร

สาครินทร

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. จะทิ้งพระ สทิงพระ

สงขลา

6900204

327 น.ส. กันยกร

นิลรัตน

เจาพนักงานธุรการ

อบต. ดีหลวง

สทิงพระ

สงขลา

6900211

328 นาย สมนึก

ดวงชู

ผูอํานวยการกองชาง อบต. ดีหลวง

สทิงพระ

สงขลา

6900211

329 นาง มยุรา

นิรันตสุข

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

อบต. ทาหิน

สทิงพระ

สงขลา

6900205

330 นาง สุภาวดี

มงคลบุตร

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. บอดาน

สทิงพระ

สงขลา

6900212

331 น.ส. เมษา

ไมสัน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

ทต. คลองแงะ สะเดา

สงขลา

5901005

332 นาง นารีมัน

กาเจ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. ทาโพธิ์

สะเดา

สงขลา

6901008

333 นาย สมศักดิ์

ภักดีรัตนางกูร เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน อบต. ปริก

สะเดา

สงขลา

6901010

334 นาง พารินดา

ชัยวิวัฒนพงศ รองปลัดเทศบาลเมือง ทม. ปาดังเบซาร สะเดา

สงขลา

4901002

335 นาย จิรยุทธ

ศรีรักษ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

อบต. คูหา

สะบายอย

สงขลา

6900604

336 นาง ณัฐพิมล

ทองขาว

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

อบต. ธารคีรี

สะบายอย

สงขลา

6900607

337 น.ส. ปริศนา

อินทันแกว

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. บาโหย

สะบายอย

สงขลา

6900609

338 น.ส. รัตนา

หลีลาสัน

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

อบต. บาโหย

สะบายอย

สงขลา

6900609

339 น.ส. เจะฮายาตี หะยีเตะ

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. บานโหนด สะบายอย

สงขลา

6900608

340 นาย สุภัทร

เบ็ญฤทธิ์

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. บานโหนด สะบายอย

สงขลา

6900608

341 นาย พูลศิริ

พนภัย

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทต. ชะแล

สิงหนคร

สงขลา

5901502

342 นาง มณฑา

จันทมาศ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. ชิงโค

สิงหนคร

สงขลา

6901505

343 นาง สุภาภรณ ธิมาบุตร

นักบริหารงานทั่วไป อบต. ชิงโค

สิงหนคร

สงขลา

6901505

344 นาย มนตรี

กาญจนโรจน

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. บางเขียด สิงหนคร

สงขลา

6901503

345 นาง วาสนา

แกวอินทร

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. บางเขียด สิงหนคร

สงขลา

6901503

346 นาย สุพล

แกวเล็ก

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต.

สงขลา

6901503

347 นาย ภคิน

หนูสวัสดิ์

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. ปากรอ

สิงหนคร

สงขลา

6901507

348 นาง มะลิ

คีรีโชติ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. วัดขนุน

สิงหนคร

สงขลา

6901510

บางเขียด สิงหนคร

หลักสูตร โครงการอบรมสัมมนา "การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นภายใตยุทธศาสตรชาติ และการจัดทํางบประมาณตามแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนด" รุน 13 (874013)

ระหวางวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2562
ลําดับ

คํานําหนาชื่อ

ชื่อ

สถานที่อบรม โรงแรมบี.พี.แกรนด ทาวนเวอร หาดใหญ จ.สงขลา
นามสกุล
ตําแหนง
อปท. สังกัด
อําเภอ
จังหวัด

รหัส อปท. หมายเหตุ

349 น.ส. กนกวรรณ ชายชูจีน

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ทม. สิงหนคร

สิงหนคร

สงขลา

4901501

350 น.ส. กมลภพ

ผูอํานวยการวิชาการและแผนงาน

ทม. สิงหนคร

สิงหนคร

สงขลา

4901501

351 นาง ณัฐภาคย ดํารงคสินธุ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทม. สิงหนคร

สิงหนคร

สงขลา

4901501

352 นาง อารีย

สุวรรณคีรี

นักบริหารงานทั่วไป ทม. สิงหนคร

สิงหนคร

สงขลา

4901501

353 น.ส. ประคอง

อดิสสร

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ทม. คลองแห

หาดใหญ

สงขลา

4901104

354 นาง ปยะฉัตร

อุสาหะ

หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ

ทม. คลองแห

หาดใหญ

สงขลา

4901104

355 นาง โชติกา

วัตรชวย

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทม. คอหงส

หาดใหญ

สงขลา

4901103

356 น.ส. ณดาพัณ

นิลตีป

นักวิชาการคลัง

ทม. คอหงส

หาดใหญ

สงขลา

4901103

357 น.ส. รชยา

ดรีรุจี

ผูชวย

ทม. คอหงส

หาดใหญ

สงขลา

4901103

358 นาย ศิขนัญ

โชคสุทินสกุล

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทม. คอหงส

หาดใหญ

สงขลา

4901103

359 น.ส. สุภาวดี

ปานชุม

นักบริหารงานทั่วไป ทม. คอหงส

หาดใหญ

สงขลา

4901103

360 น.ส. อภิษา

แกวโชติ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

ทม. คอหงส

หาดใหญ

สงขลา

4901103

361 นาง วนิดา

ชูมณี

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ทต. คูเตา

หาดใหญ

สงขลา

5901108

362 น.ส. อรวรรณ

ทับทิมทอง

หัวหนาสํานักปลัด

ทต. คูเตา

หาดใหญ

สงขลา

5901108

363 น.ส. จาตุพร

หมัดอะดั้ม

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

อบต. ฉลุง

หาดใหญ

สงขลา

6901112

364 น.ส. กชกร

บัวแหลม

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. ทาขาม

หาดใหญ

สงขลา

6901113

365 นาง นิรมล

ธานะวัน

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. ทาขาม

หาดใหญ

สงขลา

6901113

366 น.ส. ปาลิกา

วงศวาสนา

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล

อบต. ทาขาม

หาดใหญ

สงขลา

6901113

367 ส.ต.ท. สมพงศ

เขียวเลง

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต.

ทาขาม

หาดใหญ

สงขลา

6901113

368 นาง นิรณิช

ฟตประยูร

หัวหนาสํานักปลัด

ทต. บานไร

หาดใหญ

สงขลา

5901110

369 น.ส. ภัทรา

คงคานนท

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทต. บานไร

หาดใหญ

สงขลา

5901110

370 นาง กฤติยา

กมลวัล

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

ทม. บานพรุ

หาดใหญ

สงขลา

4901102

371 นาย ปุราณ

แกวรัตน

หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ

ทต. พะตง

หาดใหญ

สงขลา

5901107

372 นาย เอกศักดิ์

บัญชาศักดิ์เจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ทต. พะตง

หาดใหญ

สงขลา

5901107

373 นาง ไพศรี

โพธิพงศา

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

อบต. พะตง

หาดใหญ

สงขลา

6901115

374 นาง วนิดา

ฟาอรุณ

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. พะตง

หาดใหญ

สงขลา

6901115

375 นาย กฤษฎา

วัตรชวย

นักวิชาการคลังชํานาญการ

ทน. หาดใหญ

หาดใหญ

สงขลา

3901101

376 นาง ธันยนันท ทันหะวาสวริศรา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ทน. หาดใหญ

หาดใหญ

สงขลา

3901101

377 นาง รพีพรรณ สังคม

หาดใหญ

สงขลา

3901101

อาติวีโร

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ทน. หาดใหญ

หลักสูตร โครงการอบรมสัมมนา "การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นภายใตยุทธศาสตรชาติ และการจัดทํางบประมาณตามแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนด" รุน 13 (874013)

ระหวางวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2562
ลําดับ

คํานําหนาชื่อ

ชื่อ

สถานที่อบรม โรงแรมบี.พี.แกรนด ทาวนเวอร หาดใหญ จ.สงขลา
นามสกุล
ตําแหนง
อปท. สังกัด
อําเภอ
จังหวัด

378 น.ส. อุไรวรรณ โกบปุเลา

หัวหนาสํานักปลัด

379 นาย ขจรพงศ

มีขํา

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต.

380 น.ส. อังคณา

สะสิสุวรรณ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

381 น.ส. พรทิพย

จันทรผอง

รองปลัดเทศบาลนคร ทน. เกาะสมุย เกาะสมุย

382 นาง จีรวงศ

รุงอาญา

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ทต. เคียนซา

เคียนซา

สุราษฎรธานี 5841401

383 นาง กฤษณพร แพกุล

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ทต. ขุนทะเล

เมืองสุราษฎรธานี

สุราษฎรธานี 5840104

384 นาย กันตภณ

ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน

ทต. ขุนทะเล

เมืองสุราษฎรธานี

สุราษฎรธานี 5840104

385 นาง ณัฐปภัสร พูลประเสริฐ

หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ

ทต. ขุนทะเล

เมืองสุราษฎรธานี

สุราษฎรธานี 5840104

386 นาย เฉลิมพล

สังขทอง

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. บางโพธิ์

เมืองสุราษฎรธานี

สุราษฎรธานี 6840111

387 นาย นิรุตย

ดวงสุข

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. บางโพธิ์

เมืองสุราษฎรธานี

สุราษฎรธานี 6840111

388 นาย จารึก

เพ็ชรคง

ปลัดเทศบาลตําบล

ทต. วัดประดู

เมืองสุราษฎรธานี

สุราษฎรธานี 5840103

389 นาย พงศศกั ดิ์

รักษาวงศ

ปลัดเทศบาลตําบล

อบต. คลองฉนวน เวียงสระ

สุราษฎรธานี 6841506

390 นาง ขวัญชนก จันทวงษ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทต. ทุงหลวง

สุราษฎรธานี 5841504

391 นาย รักชาติ

วิเชียร

หัวหนาฝายงานบริหารงานทั่วไป

ทต. กาญจนดิษฐ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 5840202

392 น.ส. วาสนา

ศรีคิรินทร

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล

อบต. กะเปา

คีรีรัฐนิคม

สุราษฎรธานี 6840806

393 นาง สิริญาดา

ยังอน

เจาพนักงานธุรการ

อบต. กะเปา

คีรีรัฐนิคม

สุราษฎรธานี 6840806

394 น.ส. เบ็ญจมาศ ไชยชะนะ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

อบต. ถ้ําสิงขร

คีรีรัฐนิคม

สุราษฎรธานี 6840807

395 นาย จักรวาลย จิตตรง

หัวหนาสํานักปลัด

ทต. ทาขนอน คีรีรัฐนิคม

สุราษฎรธานี 5840801

396 น.ส. จันทรทิพย เจะเหยง

ปลัดเทศบาลตําบล

ทต. ทาขนอน คีรีรัฐนิคม

สุราษฎรธานี 5840801

397 น.ส. ชญานุช

พูลสวัสดิ์

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

ทต. ทาขนอน คีรีรัฐนิคม

สุราษฎรธานี 5840801

398 นาย ทศชัย

พิพัฒนกุล

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

อบต. บานทําเนียบ คีรีรัฐนิคม

สุราษฎรธานี 6840803

399 นาย ประยงค

แกวชู

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต.

400 น.ส. ภัทราพร

ชูสุวรรณ

401 นาย วัชรินทร

เรืองเดช

อบต. เกาะสาหราย เมืองสตูล

รหัส อปท. หมายเหตุ

สตูล

6910111

อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล

6910303

ทต. เกาะพะงัน เกาะพะงัน

เวียงสระ

สุราษฎรธานี 5840502
สุราษฎรธานี 3840401

บานทําเนียบ คีรีรัฐนิคม

สุราษฎรธานี 6840803

ผูชวย

อบต. บานทําเนียบ คีรีรัฐนิคม

สุราษฎรธานี 6840803

สอนศิลป

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล

อบต. บานทําเนียบ คีรีรัฐนิคม

สุราษฎรธานี 6840803

402 น.ส. ปยนุช

คุมไกรย

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

อบต. ชัยบุรี

ชัยบุรี

สุราษฎรธานี 6841803

403 น.ส. สุนีย

บุญราช

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. ชลคราม

ดอนสัก

สุราษฎรธานี 6840302

404 นาย อภิชาติ

ทองแดง

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

อบต. ปากฉลุย

ทาฉาง

สุราษฎรธานี 6841106

405 น.ส. ภัทชาวดี

ปลกะพันธ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

อบต. คันธุลี

ทาชนะ

สุราษฎรธานี 6840705

406 นาย สุรียา

มะหะหมัด

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. วัง

ทาชนะ

สุราษฎรธานี 6840707

หลักสูตร โครงการอบรมสัมมนา "การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นภายใตยุทธศาสตรชาติ และการจัดทํางบประมาณตามแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนด" รุน 13 (874013)

ระหวางวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2562
ลําดับ

คํานําหนาชื่อ

ชื่อ

สถานที่อบรม โรงแรมบี.พี.แกรนด ทาวนเวอร หาดใหญ จ.สงขลา
นามสกุล
ตําแหนง
อปท. สังกัด
อําเภอ
จังหวัด

407 น.ส. ศุภลักษณ ทองพันธ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

ทต.

408 น.ส. ลักขณา

มากบุญ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. ทุงเตาใหม บานนาสาร สุราษฎรธานี 6841209

409 นาย ศตวรรษ

ไชยลึก

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทต. คลองชะอุน พนม

สุราษฎรธานี 5841002

410 น.ส. สุนิศา

เกตุแดง

หัวหนากองคลัง

ทต. คลองชะอุน พนม

สุราษฎรธานี 5841002

411 น.ส. พิชชาอร

ศรีธารา

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. ตนยวน

พนม

สุราษฎรธานี 6841004

412 นาย ธรรมนูญ

ทองสงโสม

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. พนม

พนม

สุราษฎรธานี 6841005

413 นาย เรวัติ

ชุมนุม

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

อบต. พนม

พนม

สุราษฎรธานี 6841005

414 นาง ลักขณา

เพชรอนันต หัวหนาสํานักปลัด

อบต. ไทรขึง

พระแสง

สุราษฎรธานี 6841603

415 นาย วิรัตน

รักษา

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

อบต. ไทรขึง

พระแสง

สุราษฎรธานี 6841603

416 นาย นัทธพงศ

ชวยชัย

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

อบต. อิปน

พระแสง

สุราษฎรธานี 6841609

417 น.ส. ชวาลา

อินทรเอี่ยม

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

อบต. ตะปาน

พุนพิน

สุราษฎรธานี 6841710

418 น.ส. วรรณา

ลุงบาน

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. ตะปาน

พุนพิน

สุราษฎรธานี 6841710

419 น.ส. รัตนาภรณ สกุลหนู

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. ทาโรงชาง พุนพิน

สุราษฎรธานี 6841702

420 นาย สมพงษ

จันทรเกิด

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. ทาโรงชาง พุนพิน

สุราษฎรธานี 6841702

421 น.ส. สุวรรณี

โชติพนัง

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต.

422 น.ส. วรรณศรี

ทิวแพ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทม. ทาขาม

พุนพิน

สุราษฎรธานี 4841701

423 นาง กิตติยา

จิตอารี

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

อบต. ทาสะทอน พุนพิน

สุราษฎรธานี 6841712

424 น.ส. ปุญชรัสมิ์ พัฒนประดิษฐ หัวหนาสํานักปลัด

อบต. ทาสะทอน พุนพิน

สุราษฎรธานี 6841712

425 น.ส. พรพิมล

คงสูงเนิน

ผูชวย

อบต. ทาสะทอน พุนพิน

สุราษฎรธานี 6841712

426 น.ส. จริชยา

แสงเดช

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

อบต. บางเดือน พุนพิน

สุราษฎรธานี 6841715

427 นาง จิตติมา

ศรีทาพักตร หัวหนาสํานักปลัด

บานเชี่ยวหลาน

บานตาขุน

รหัส อปท. หมายเหตุ

ทาโรงชาง พุนพิน

สุราษฎรธานี 5840901

สุราษฎรธานี 6841702

อบต. ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 6342401

หลักสูตร โครงการอบรมสัมมนา "การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นภายใตยุทธศาสตรชาติ และการจัดทํางบประมาณตามแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนด" รุน 14 (874014)

ระหวางวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2562
ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ

สถานที่อบรม โรงแรม บี.พี.แกรนด ทาวนเวอร หาดใหญ จ.สงขลา
นามสกุล
ตําแหนง
อปท. สังกัด
อําเภอ
จังหวัด

รหัส อปท. หมายเหตุ

1

นาย

นิรุตติ์

มีมะแม

หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ

ทต. กระบี่นอย เมืองกระบี่ กระบี่

5810109

2

นาย

ดาวุธ

แอออย

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร

อบต. หวยน้ําขาว คลองทอม กระบี่

6810407

3

น.ส.

พรกมล

เสรีรักษ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

ทต. โคกหลอ

เมืองตรัง

ตรัง

5920104

4

น.ส.

ฉัตติมา

ตั้งคํา

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

ทน. ตรัง

เมืองตรัง

ตรัง

3920102

5

น.ส.

ปยณัฏฐา หวงจีน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบจ. ตรัง

เมืองตรัง

ตรัง

2920101

6

นาย

สมโชค

คงแปน

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

อบต. นาโตะหมิง เมืองตรัง

ตรัง

6920110

7

พ.อ.อ. สิรภพ

นาทุงนุย

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. นาโตะหมิง เมืองตรัง

ตรัง

6920110

8

น.ส.

สิวิพรรณ

พัดทอง

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. นาโตะหมิง เมืองตรัง

ตรัง

6920110

9

นาง

พิสุทธิ์ศรี

จิตตมั่น

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. นาทามใต เมืองตรัง

ตรัง

6920111

10 นาง

อัญชลี

จุยเส็ง

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. นาทามใต เมืองตรัง

ตรัง

6920111

11 นาย

วิชาญ

นาเกลือ

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

อบต. นาบินหลา เมืองตรัง

ตรัง

6920113

12 นาง

ปรีดา

รัตนเกษร

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. บางรัก

เมืองตรัง

ตรัง

6920115

13 น.ส.

สุคนธ

ไทยกลาง

เจาหนาที่วเิ คราะหนโยบายและแผน

อบต. บางรัก

เมืองตรัง

ตรัง

6920115

14 นาย

ภิรมย

ทองผึ้ง

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

อบต. บานโพธิ์

เมืองตรัง

ตรัง

6920107

15 นาย

วทัญู

ตั้งคํา

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

อบต. บานโพธิ์

เมืองตรัง

ตรัง

6920107

16 นาย

กมล

ไหมทอง

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. โคกยาง

กันตัง

ตรัง

6920213

17 น.ส.

จีราวรรณ ขาวคง

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร

อบต. โคกยาง

กันตัง

ตรัง

6920213

18 นาง

จารุวรรณ ศรีขวัญชวย

ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน

ทม. กันตัง

กันตัง

ตรัง

4920201

19 นาย

ถวิล

สุวรรณวัฒน

หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ

ทม. กันตัง

กันตัง

ตรัง

4920201

20 นาย

ชัยวัฒ

ดําไฝ

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. คลองลุ

กันตัง

ตรัง

6920211

21 นาง

อรสา

อุปมัยรัตน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร

อบต. คลองลุ

กันตัง

ตรัง

6920211

22 นาย

กรวิชญ

บุณโยดม

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร

อบต. บางสัก

กันตัง

ตรัง

6920207

23 นาง

ธนัฏฐา

จํานงค

ผูชวย

อบต. บางสัก

กันตัง

ตรัง

6920207

24 นาง

ลีลีนนาญ พระจันทรขาว หัวหนาสํานักปลัด

อบต. บางสัก

กันตัง

ตรัง

6920207

25 น.ส.

วิไล

อบต. บางสัก

กันตัง

ตรัง

6920207

26 น.ส.

จิราวรรณ พลประสิทธิ์ หัวหนาสํานักปลัด

อบต. นาชุมเห็ด ยานตาขาว ตรัง

6920305

27 นาย

ปยะกานต เกื้อจันทร

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

อบต. นาชุมเห็ด ยานตาขาว ตรัง

6920305

28 นาง

ยุพเยา

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล

อบต. นาชุมเห็ด ยานตาขาว ตรัง

6920305

29 น.ส.

นงลักษณ ลิขิตธํารงกวิน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. หนองบัว

6920905

เกื้อมณี

นวลนิ่ม

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

รัษฎา

ตรัง

หลักสูตร โครงการอบรมสัมมนา "การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นภายใตยุทธศาสตรชาติ และการจัดทํางบประมาณตามแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนด" รุน 14 (874014)

ระหวางวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2562
ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ

สถานที่อบรม โรงแรม บี.พี.แกรนด ทาวนเวอร หาดใหญ จ.สงขลา
นามสกุล
ตําแหนง
อปท. สังกัด
อําเภอ
จังหวัด

รหัส อปท. หมายเหตุ

30 นาย

จํานรรจ

แสงฉ่ํา

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร

อบต. เขาไมแกว สิเกา

ตรัง

6920505

31 นาง

สุภาพร

จันทรจารุ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. ไมฝาด

สิเกา

ตรัง

6920503

32 นาย

อรรถวิทย นุนตา

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. ไมฝาด

สิเกา

ตรัง

6920503

33 น.ส.

ชนิตา

สมรักษ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

ทต. ควนกุน

สิเกา

ตรัง

5920501

34 น.ส.

จิตลัดดา

ภักดีโชติ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. บอหิน

สิเกา

ตรัง

6920507

35 น.ส.

สุณิชชา

แซตัน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร

ทต. ทางิ้ว

หวยยอด

ตรัง

5920616

36 นาง

นวพรนภัส จําแลงนคร

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. บางกุง

หวยยอด

ตรัง

6920610

37 นาย

ภานุมาศ

บัวเนียม

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล

อบต. บางกุง

หวยยอด

ตรัง

6920610

38 นาย

วีรยุทธ

เต็มสังข

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร

อบต. บางกุง

หวยยอด

ตรัง

6920610

39 น.ส.

ปริชษาลัคณ สุนา

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. ดงขวาง

เมืองนครพนม นครพนม

6480108

40 น.ส.

มลชิตา

วงลอง

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. เขาโร

ทุงสง

6800907

41 น.ส.

ณิฐกิตติ์

จันทนะโสตถิ์

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. ถ้ําน้ําผุด

เมืองพังงา พังงา

6820104

42 น.ส.

ลักษณจัย ผลเกิด

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

ทม. พังงา

เมืองพังงา พังงา

4820102

43 นาย

สิทธิชัย

เพ็งจํารัส

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร

อบต. เหล

กะปง

พังงา

6820305

44 น.ส.

ฐิติภา

คงนุม

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร

ทต. ทานา

กะปง

พังงา

5820301

45 นาย

สุนทร

ซวนเหี้ย

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร

อบต. เกาะพระทอง คุระบุรี

พังงา

6820603

46 นาง

นันธิกานต แกวกลั่น

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

ทต. กระโสม

ตะกั่วทุง

พังงา

5820401

47 น.ส.

นันทนภัส ไกรนรา

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร

อบต. กะไหล

ตะกั่วทุง

พังงา

6820407

48 นาย

สุเทพ

ปฏิมินต

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล

อบต. กะไหล

ตะกั่วทุง

พังงา

6820407

49 นาย

วสุพล

เครือรัตน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร

อบต. หลอยูง

ตะกั่วทุง

พังงา

6820406

50 น.ส.

อภิรดี

จินดานุ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร

อบต. เกาะคอเขา ตะกั่วปา

พังงา

6820506

51 น.ส.

ชวนพิศ

แซฮั่น

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล

อบต. โคกเคียน ตะกั่วปา

พังงา

6820507

52 น.ส.

วารีญา

บิลตาลี

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร

อบต. โคกเคียน ตะกั่วปา

พังงา

6820507

53 น.ส.

ภัทราพร

เนื้อทอง

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร

ทม. ตะกั่วปา

ตะกั่วปา

พังงา

4820501

54 น.ส.

อาณดา

วราลีวณิช

หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ

ทม. ตะกั่วปา

ตะกั่วปา

พังงา

4820501

55 นาย

เกรด

ธารจักร

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

อบต. บางไทร

ตะกั่วปา

พังงา

6820504

56 นาง

อุทัยรัตน

วงศพานิช

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. บางไทร

ตะกั่วปา

พังงา

6820504

57 น.ส.

ชนิกา

พนมชนารักน

หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ

ทต. บางนายสี ตะกั่วปา

พังงา

5820502

58 นาง

ปยะมาศ

แสวงธัญญะ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร

อบต. ทับปุด

พังงา

6820702

ทับปุด

นครศรีธรรมราช

หลักสูตร โครงการอบรมสัมมนา "การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นภายใตยุทธศาสตรชาติ และการจัดทํางบประมาณตามแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนด" รุน 14 (874014)

ระหวางวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2562
ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ

สถานที่อบรม โรงแรม บี.พี.แกรนด ทาวนเวอร หาดใหญ จ.สงขลา
นามสกุล
ตําแหนง
อปท. สังกัด
อําเภอ
จังหวัด

รหัส อปท. หมายเหตุ

59 นาง

อริยา

แสวงกิจ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. บางเหรียง ทับปุด

พังงา

6820706

60 นาย

คํานวล

ชูจันทร

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทต. กะรน

เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

5830104

61 น.ส.

พิมพมาดา บุญศิริ

หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ

ทต. กะรน

เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

5830104

62 นาง

สุธาทิพย

ผูอํานวยการวิชาการและแผนงาน

ทต. กะรน

เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

5830104

63 นาง

ปรีดาภรณ ภิญโญ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

ทน. ภูเก็ต

เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

3830102

64 นาย

ภูวิศ

หัวหนาสํานักปลัด

ทต. รัษฎา

เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

5830105

65 น.ส.

จันทรจิรา มุขแกว

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

ทต. วิชิต

เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

5830106

66 น.ส.

ชนากานต ศฤงคาร

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร

ทม. กะทู

กะทู

ภูเก็ต

4830202

67 นาย

มณฑล

ดีบุก

หัวหนาฝายบริหารงานการศึกษา

ทต. ปาคลอก

ถลาง

ภูเก็ต

5830308

68 นาย

อภิรักษ

พรรณสุข

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. สาคู

ถลาง

ภูเก็ต

6830307

69 น.ส.

สาลีฮะ

ดารานีตาแล

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

ทต. โกตาบารู รามัน

ยะลา

5950602

70

ศมนกนก แจมนอย

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

อบต. เกาะพยาม เมืองระนอง ระนอง

6850112

71 น.ส.

สายสุนีย

นุนดํา

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร

อบต. เกาะพยาม เมืองระนอง ระนอง

6850112

72 น.ส.

กุลิสรา

จําปาหอม

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร

อบต. ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง

6850109

73 นาย

วัชระ

ทิพยประชาบาล หัวหนาสํานักปลัด

อบต. ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง

6850109

74 น.ส.

กิตติมา

ดวงแปน

หัวหนาสํานักปลัด

ทต. ปากน้ํา

เมืองระนอง ระนอง

5850104

75 น.ส.

ปนัดดา

กิตติวรารัตน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทต. ปากน้ํา

เมืองระนอง ระนอง

5850104

76 นาง

นนทกช

ครุอําโพธิ์

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

อบต. หาดสมแปน เมืองระนอง ระนอง

6850111

77 น.ส.

พนิสา

พิจยานนท

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. หาดสมแปน เมืองระนอง ระนอง

6850111

78 นาง

หทัยกาญจน โสมกุล

นักบริหารงานทั่วไป

ทต. จ.ป.ร.

กระบุรี

ระนอง

5850402

79 น.ส.

พิมลมาศ

ภาสะเตมีย

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ทต. น้ําจืด

กระบุรี

ระนอง

5850401

80 นาง

นวรัตน

เทพประดิษฐ หัวหนาสํานักปลัด

อบต. มะมุ

กระบุรี

ระนอง

6850407

81 นาง

ภิษฌา

กําเนิดมณี

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. มะมุ

กระบุรี

ระนอง

6850407

82 นาง

กานตรวี

เพชรอาวุธ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. ลําเลียง

กระบุรี

ระนอง

6850408

83 นาง

ฤทธิพร

คงสมาน

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. ลําเลียง

กระบุรี

ระนอง

6850408

84 นาย

สิงหนาท

ศันติวิชยะ

หัวหนาสํานักปลัด

ทต. กะเปอร

กะเปอร

ระนอง

5850301

85 น.ส.

ดวงฤทัย

ทัดแกว

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. มวงกลวง กะเปอร

ระนอง

6850304

86 นาย

ศุภกร

เสนขวัญแกว

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร

อบต. มวงกลวง กะเปอร

ระนอง

6850304

87 น.ส.

ปภาดา

ยุทนาวา

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร

อบต. บางแกว

ระนอง

6850202

วาที่ร.ต.หญิง

ศรีวะโร
เพชรขาว

ละอุน

หลักสูตร โครงการอบรมสัมมนา "การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นภายใตยุทธศาสตรชาติ และการจัดทํางบประมาณตามแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนด" รุน 14 (874014)

ระหวางวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2562
ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ

สถานที่อบรม โรงแรม บี.พี.แกรนด ทาวนเวอร หาดใหญ จ.สงขลา
นามสกุล
ตําแหนง
อปท. สังกัด
อําเภอ
จังหวัด

รหัส อปท. หมายเหตุ

88 นาย

จิรโชติ

แกววงษา

ปลัดเทศบาลตําบล

ทต. ไพรบึง

ศรีสะเกษ

5330601

89 นาง

สุกัญญา

ทองออน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. ทาชะมวง รัตภูมิ

สงขลา

6900905

90 น.ส.

ปุณญดา

เตชะวรรณโต

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. เกตรี

เมืองสตูล

สตูล

6910110

91 นาย

นพดล

อุมาจิ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร

อบต. เกาะสาหราย เมืองสตูล

สตูล

6910111

92 น.ส.

อุไรวรรณ โกบปุเลา

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. เกาะสาหราย เมืองสตูล

สตูล

6910111

93 นาง

วรรณี

กาดีโลน

ผูชวย

ทต. เจะบิลัง

เมืองสตูล

สตูล

5910103

94 นาง

วรรณิยา

มาลัยสนั่น

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. เจะบิลัง

เมืองสตูล

สตูล

6910107

95 นาย

อํารน

นาคสงา

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. เจะบิลัง

เมืองสตูล

สตูล

6910107

96 น.ส.

ปยนันท

ปุณะตุง

เจาพนักงานจัดเก็บรายได ทต. คลองขุด

เมืองสตูล

สตูล

5910105

97 น.ส.

พรพิมล

ปนแกว

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทต. คลองขุด

เมืองสตูล

สตูล

5910105

98 นาย

นารา

ปากบารา

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. ควนขัน

เมืองสตูล

สตูล

6910106

99 น.ส.

วัลยา

อบทอง

นักจัดการงานทั่วไป

อบต. ควนขัน

เมืองสตูล

สตูล

6910106

100 นาง

โกรินทร

อินทสระ

รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. ฉลุง

เมืองสตูล

สตูล

5910104

101 น.ส.

นุศรา

สมายุทธพงศ เจาพนักงานธุรการ

ทต. ฉลุง

เมืองสตูล

สตูล

5910104

102 นาง

ผกาภรณ

แสงงาม

นักจัดการงานทั่วไป

ทต. ฉลุง

เมืองสตูล

สตูล

5910104

103 นาง

พรทิภา

รอเกต

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. ฉลุง

เมืองสตูล

สตูล

6910108

104 นาย

รัฐศาสตร ลารีนู

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

อบต. ฉลุง

เมืองสตูล

สตูล

6910108

105 นาย

เชาวลิต

หาญกิจ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร

อบต. ตันหยงโป เมืองสตูล

สตูล

6910113

106 นาง

ธัญวรัตม

ชูนวล

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

อบต. ตํามะลัง

เมืองสตูล

สตูล

6910114

107 น.ส.

สุชาดา

ยาหยาหมัน หัวหนาสํานักปลัด

อบต. ตํามะลัง

เมืองสตูล

สตูล

6910114

108 น.ส.

จินดารัตน จันทรภักดี

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ทต. ควนโดน

ควนโดน

สตูล

5910201

109 นาย

สมปอง

ตาเดอิน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทต. ควนโดน

ควนโดน

สตูล

5910201

110 นาย

ริน

หลงยาหนาย หัวหนาสํานักปลัด

อบต. ควนโดน

ควนโดน

สตูล

6910202

111 น.ส.

จินตนา

หลงหา

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อบต. ควนสตอ ควนโดน

สตูล

6910203

112 นาง

ธิดา

พนัสนอก

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

อบต. ควนสตอ ควนโดน

สตูล

6910203

113 นาย

มานะ

ดานเทง

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. ควนสตอ ควนโดน

สตูล

6910203

114 น.ส.

กรกนก

แกวสวัสดิ์

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. ยานซื่อ

ควนโดน

สตูล

6910204

115 จ.ส.ต. ชาตรี

โตะมีนา

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

อบต. วังประจัน ควนโดน

สตูล

6910205

116 น.ส.

มิสลิมิน

เจาหนาที่วเิ คราะหนโยบายและแผน

อบต. วังประจัน ควนโดน

สตูล

6910205

ซานะ

ไพรบึง

หลักสูตร โครงการอบรมสัมมนา "การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นภายใตยุทธศาสตรชาติ และการจัดทํางบประมาณตามแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนด" รุน 14 (874014)

ระหวางวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2562
ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ

สถานที่อบรม โรงแรม บี.พี.แกรนด ทาวนเวอร หาดใหญ จ.สงขลา
นามสกุล
ตําแหนง
อปท. สังกัด
อําเภอ
จังหวัด

รหัส อปท. หมายเหตุ

117 น.ส.

ดนิตา

โขมรัตน

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. วังประจัน ควนโดน

สตูล

6910205

118 นาง

ธัญญกร

แกวอัมพร

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. ทุงนุย

ควนกาหลง สตูล

6910302

119 นาง

ซารีตา

เด็นหลี

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. ขอนคลาน ทุงหวา

สตูล

6910604

120 น.ส.

สาลี่ขอ

ชายเกตุ

อบต. ขอนคลาน ทุงหวา

สตูล

6910604

121 น.ส.

ผการัตน

หลังเถาะ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ทต. ทุงหวา

ทุงหวา

สตูล

5910601

122 น.ส.

ยศสรัล

หีมปอง

หัวหนาสํานักปลัด

ทต. ทุงหวา

ทุงหวา

สตูล

5910601

123 น.ส.

วนิดา

มะสะกา

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. ทุงหวา

ทุงหวา

สตูล

6910602

124 น.ส.

สุวรรณี

สมัยอยู

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. ทุงหวา

ทุงหวา

สตูล

6910602

125 นาย

กองพล

ฤทธิโชติ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร

อบต. ปาแกบอหิน ทุงหวา

สตูล

6910606

126 น.ส.

กันตพัฒน พุฒรอด

ผูชวย

อบต. ปาแกบอหิน ทุงหวา

สตูล

6910606

127 นาย

อราม

เกื้อเดช

หัวหนาสํานักปลัด

อบต. แหลมสน ละงู

สตูล

6910506

128 น.ส.

อําภา

เจะสา

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

อบต. แหลมสน ละงู

สตูล

6910506

129 น.ส.

สาธิดา

อาดุลเบบ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ทต. กําแพง

สตูล

5910501

ละงู

