ผูเขารวมสัมมนา "รวมพลังราชการไทย ลดใชพลังงาน"
สัมมนาครั้งที่

1 กรุงเทพและปริมณฑล เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2548 ณ โรงแรมปริ๊นซพาเลซ มีขาราชการประมาณ 221 คน จาก107 หนวยงาน เขารวมสัมมนา

หนวยงาน
1.สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
2. สํานักขาวกรองแหงชาติ
3. สํานักงบประมาณ
4.สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
5.สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
6.สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
7.สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
8.สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
9. กรมประชาสัมพันธ
10.สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
11. กองทัพเรือ

ชื่อ-นามสกุล
1. นางเบญจวรรณ ธนะปทม
2. นางสาวจริยา แสงราม
1. นายบําเพ็ญ สะลอยรัมย
2. นางสุทิษา รังคเสนี
1. นายจิตธิเดช บุนนาค
2. นายธรรมประทีป ชูกลิ่น
1. นางชุติมา ใหญนอย
2. นางสาวปราณี ศรีสมบูรณสิริ
1. นางสาวฉวีวรรณ วรสงห
2. นางพเยาว วงศยุตติธรรม
1. นางวิบูลยลักษม มีชัย
2. นายอนุสรณ จันทรปรุงตน
1. นายพงษศักดิ์ ศิริวงษ
2. นายณรงค สิริศิวนารถ
1. นางสาวนิถานารถ กอลาภกิจกุล
2. นางสาวดวงหทัย ออยบํารุง
1. น.ส.ธนัชพร ถ้ําสิงห
1. พ.อ.อนุชิต อินทรทัด
2. พ.ท.ประชา จินะษุสิก
1. น.อ.ยงยุทธ พรอมพรหมราช
2. น.อ.กองศักดิ์ ปรีดีคณิต
3. น.ท.ประวิช ปาลกะวงศ ณ อยุธยา

ตําแหนง
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว
เจาหนาที่บริหารงานขาว 8
นักการขาว 5
นักวิชาการพัสดุ 6 ว
เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ 6 ว
หัวหนาสวนชางอํานวยการและประชาสัมพันธ
หัวหนาสวนการคลัง
ผูอํานวยการกลุมงานคลัง
เจาหนาที่พัสดุ 5
นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ว.
เจาหนาที่พัสดุ 5
ผูอํานวยการกองรักษาความปลอดภัย
นายชางไฟฟา 6
นักวิชาการเผยแพร
นักวิชาการเผยแพร
นักประชาสัมพันธ 6ว
ผอ.กบท.สงป.กห.
หัวหนาหลักเกณฑและมาตรฐาน กบท.สงป.กห.
ผูอํานวยการกองการวิจัยและพัฒนา
หัวหนาวางแผนงานอาคาร
หัวหนาแผนกสงกําลังบํารุง

12. กองทัพบก

13. กองบัญชาการทหารสูงสุด
14. กองทัพอากาศ
15. กรมราชองครักษ
16. องคการแบตเตอรี่
17. องคการฟอกหนัง
18.องคการสงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ
19.สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

20. กรมธนารักษ
21. กรมบัญชีกลาง
22. กรมศุลกากร
23. กรมสรรพสามิต

1. พันเอก อนันตพร กาญจนรัตน
2. พันเอก ตฤณ โชติกะคาม
3. พ.ท.หญิง ปาจรีย ชุนทร
1. พันเอก อภิชาต เชียงตรัย
2. พันโทหญิง จริยา วิชัยกุล
1.นาวาอากาศเอก ทวีศักดิ์ คณางกูร
2.นาวาอากาศโทหญิง อัญชลี พานิช
1.พลโท ทวีเกียรติ โกไศยกานนท
2. รอยตรี พระสรรค บุญสวาง
1. นายบุญตาม พยุงวงศ
2. นายชวลิต สาครนาวิน
1. นายปยะรัตน
2. นายสมภพ สุมาสา
1. นางสาวสรอยศรี ขัตติยวงศ
2. นายประสงค สมงาม
1. นายสุชัย ภูพิชญพงษ
2. นายวิทยา เตชามหานนท
3. นางสาวสมวรรณ จันทรใหญ
1. นายวิชัย คฤทโชคชัย
2. นางสาวทองจันทร มหายศ
1. นายณพงศ ศิริขันตยกุล
2. น.ส.ศิริพร กิตติดุษฎีกุล
1. นายคํานึง สินอยู
2. นายวันชาติ สุวรรณภิรมย
1. นายทศพร พินิจสะวะ
2. นายดนัย ฉัตรวีระสกุล

ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร
หัวหนาวิชาการ
ผูชวยผูอํานวยการกองบริการ
หัวหนาการแพทย กองบริการ
หัวหนาสนง.กํากับดูแลและอนุรักษพลังงานกอง
ประจํากรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ
รองผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน
ประจําแผนกจัดทํางบประมาณ สํานักนโยบายและแผน
หัวหนางานไฟฟาและโยธา
หัวหนางานวางแผนการตลาด
เจาหนาที่พัสดุ 7
รอง ผอ. กบก. ผกบ.
เจาหนาที่บริการ
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและประเมินผล
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว
เจาหนาที่พัสดุ 7
เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ 7
เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ 7
นักวิชาการคลัง 9
เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ 7
นายชางไฟฟา 6
นายชางไฟฟา 6
เจาหนาที่บริหารงานสรรพสามิต 7
เจาพนักงานพัสดุ 5

24. กรมสรรพากร
25.สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
26.สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
27. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
28.ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
29. ธนาคารอาคารสงเคราะห
30. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย
31. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
32.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
33. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
34. ธนาคารออมสิน
35. โรงงานไพ
36. องคการสุรา
37. สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล

1. คุณปรียาดา ธรรมยากร
2. คุณกาญจนา เลี่ยมสกุล
2. นางสาวอัญชลี ออนชา
1. นายทองเพทาย ทองดี
2. นางสาวสายสุนีย มีภู
1. นางนุสรา เมฆจันทรเรือง
2. นางวราพร โรจนทนงสกุล
1. นายเกรียงศักดิ์ สงวนศักดิ์
2. นายพิทักษ ยุทธวิสุทธิ์
1. นายตอศักดิ์ มุสิกุล
2. นายดนัย ฉัตรมงคลชัย
1. นางสาวปาลิดา เรืองตระกูล
2. นายสําเนียง แกวมวง
1. นายทัศพร กลิ่นเจริญ
2. นายปยะพงษ พงศสิริอนภัทร
1. นายสุระพล ผลทาน
2. นายสรณฉัตร วิถีธรรม
1. นายสุรินทร แกวระยา
1. นายทวีเกียรติ โสมะนันทน
2. นายรักแร ชวงกรุด
1. นางมณี วงษวิโรจน
2. นางดวงฤทัย เหลืองอราม
1. นางสาวสมศรี สวนเพ็ชร
2. นายสมควร จารุสมบัติ
1. นางดวงเดือน คงดี
2. นายสมชาย พานทอง

เจาหนาที่บริหารงานสรรพากร 7
สรรพากรอําเภอ
นักวิชาการพัสดุ 4
เศรษฐกร
เศรษฐกร
หนาหนาที่บริหารงานพัสดุ 7
นักวิชาการพัสดุ 6
ผูอํานวยการ
ผูดูแลงานดานเทคนิค
ผูชวยหัวหนาสวนบริการสํานักงาน
ผูชวยหัวหนาสวนกอสรางและบํารุงรักษา
ผูชวยผูอํานวยการ
พนักงาน
รองผูอํานวยการฝายและผูบริหาร
เจาหนาที่อาวุโสฯ
เจาหนาที่ฝายบริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
หัวหนากลุมงานซอมแซมและบํารุงรักษาอาคาร
ผูอํานวยการฝายจัดหาพัสดุและบริการ
รองผูอํานวยการฝายจัดหาพัสดุและบริการ
หัวหนาฝายอํานวยการ
เจาหนาที่ควบคุมงาน
หัวหนากองกลาง
หัวหนากองชาง
หัวหนางานอาคารสถานที่
หัวหนางานสารบรรณ

38. สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
39. สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
40. กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชนาวี
41. กรมการขนสงทางบก
42. กรมการขนสงทางอากาศ
43. กรมทางหลวง
44. กรมทางหลวงชนบท
45. บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
46. บริษัทการบินไทยจํากัด(มหาชน)
47. บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด
48.บริษัทวิทยุการบินการบินแหงประเทศไทย จํากัด
49. การทางพิเศษแหงประเทศไทย
50. การรถไฟแหงประเทศไทย
51. สถาบันการบินพลเรือน
52. การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

1. นางสุกัญญา แสงออน
2. นายจิรชาติ บุญรินทร
1. นายจตุพงศ จุฬาพันธุ
2. นางวิลาวัณย รัตนพันธุ
1. นางนิภารัตน วัฒนชีวโนปกรณ
2. นายธนัติ ชมสาคร
1. นายนิมิตร ศรีติรัตน
2. นายวินัย นิลประไพ
1. นายรักษโรจน ลูประเสริฐกุล
2. นายอรพิน แกวเนตร
1. นายสมยศ อุบลสถิตย
2. นางกนกกร ศิรินภาพันธ
1. นายสุชนม ชวลิตธํารง
2. นายสําเริง กาญจนานุช
1. นายวชิรศักดิ์ กลอมเกลี้ยง
2. นายประมุข ลัทธิตานนท
1. นายอํานวย ศรีวงษอยู
1. นางธาราทิพย มณฑลผลิน
2. นายชลอ นิยมสมาน
1. นายวันชัย ภาษิต
2. นายชูศักดิ์ รุงเรือง
1. นายฉัตรเพชร ฉายางาม
2. นายบุญมี ทองทวม
1. นายอนุศักดิ์ รัตนพราหมณ
2. นายยุทธนา มีระหงษ
1. นายชวลิต ศิริศักดิ์วัฒนา

เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ 6
เจาหนาที่บันทึกขอมูล 5
เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ 6
นักวิชาการเงินและบัญชี 5
เลขานุการกรม
เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ 7
วิศวกรไฟฟา 8 วช.
นายชางไฟฟาสื่อสาร 7
วิศวกรไฟฟา 5
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว
เจาหนาที่พัสดุ 6
วิศวกร 4
ชางเทคนิค 4
ผูจัดการแผนกซอมบํารุงรักษาระบบสาธารณูปการ
วิศวกร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4
ผูอํานวยการกองอาคารและสถานที
ผูอํานวยการกองบริการไฟฟาและโทรศัพท
พนักงานบริหารงานทั่วไป
บุคลากร 6
รองวิศวกรใหญดานโครงการและพัฒนาระบบ
พนักงานเทคนิค 10
หัวหนาแผนกธุรการ
พนักงานพัสดุ 3
หัวหนาแผนกบริหารสํานักงานและยานพาหนะ

53. บริษัท ขนสง จํากัด
54. การทาเรือแหงประเทศไทย
55. องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
56. สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

57. กรมธุรกิจพลังงาน
58. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
59. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
60. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

61. บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

62. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

2. นางอัฐณัฐ ดิษฐเกษร
1. นายสดุดี ทรงศิลป
2. นางอรพินท พูนทอง
1. นายสุรพงษ ใจหวัง
2. นายไกรยศ ธีระสําราญ
1. นายสมศักดิ์ บุญชวย
2. นายชาญชัย ชางสิงห
1. นายฐิติ ดานอําไพ
2. คุณศิริพร โสภิตภักดีพงษ
3. นายสมชาย แจงวงษ
4. นายศิริชัย ทัพกิลา
1. นายเจริญ ประจําแทน
2. นายวิชัย พรเสถียรกุล
1. นางสาวพัชรีพร หาญสกุล
2. นายสาธิต ทองวิลา
1. นายสุพรรณ พัวพงษ
2. นายวินัย บุญรอด
1. นางกัลยา ติยวัฒน
2. นายชฏิล ชวนะลิขิกร
3. นางสาวภัทรณี ธุวารี
1. นายวัชระพงษ ศุภพิทักษ
2. นายรุงโรจน สินธารา
3. นายยงยุทธ เชษฐเชาวลิต
4. นางฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล
1. นางเอมอร ชีพสุมล
2. นางกฤษณา จันทนะ

พนักงานบริหารงานทั่วไป
ผช. ผอ. กองบริหารสถานีขนสงกรุงเทพ
หัวหนางานจัดเก็บสถิติและขอมูล
รองผูอํานวยการฝายชาง
หัวหนาสํานักนโยบายและแผน
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบ
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง
เจาหนาที่วิเคราะห 8
นักวิชาการพัสดุ 5
เจาหนาที่พัสดุ
รองอธิบดี
เลขานุการกรม
นายชางเทคนิค 4
ผอ. ฝายบริหารและแผนงานตนการใชไฟฟา
วิทยากร ระดับ 11
ผช. กรรมการผูจัดการใหญบริหารองคกร
ผูจัดการสวนนโยบายคุณภาพความปลอดภัยฯ
ผูจัดการสวนบริหารสํานักงาน
วิศวกร
ผูจัดการสวนซอมบํารุง
ผูจัดการอาวุโสกิจการสัมพันธ
เลขานุการกรม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

63. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

64. กรมการปกครอง
65. กรมการพัฒนาชุมชน
66. กรมที่ดิน
67. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
68. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
69. การไฟฟานครหลวง

70. การไฟฟาสวนภูมิภาค

71. การประปานครหลวง

72. การประปาสวนภูมิภาค

73. องคการตลาด

1. นายสมพร ยิ้มเผือก
2. นายณรงค พลละเอียด
3. นางอัมพร โพธิ์ศรี
นายวิฑูร ทับเปนไทย
1. นายทวีป บุตรโพธิ์
2. นายเวนิช ทองดี
1. นายประทีป เจริญพร
2. นายพินิจ
1. นายกิตติชัย วีระจิตต
2. นายพุทธิเวชช ภูทอง
1. นายพิษณุ พรหมจารีย
2. นางประพาพร แกนจันทร
1. นายรังสรรค พูนอัศวสมบัติ
2. นางสาวเนตรนภา อุนใจ
3. นายอนุศักดิ์ มิตรภักดี
1. นายภัสสร เวียงเกตุ
2. คุณอมรรัตน มันตราภรณ
3. นายสุทัศน วิริยะศรี
1. นายบุญเทียม อินทปนต
2. นางอําไพศรี ธารธรรมวงศ
3. นางสุภัทรา วงศวิชิต
1. นางดาวรุง ปติปญญา
2. นางชไมพร กาญจนานุกูล
3. นางสาวเสานีย วิเศษธาร
1. นายสุทธิคม ชนากรพรสวัสดิ์
2. พจอ. เกรียง ดุสิตากุล

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว
ผูอํานวยการกองคลัง สป.มท.
เจาหนาที่พัสดุ 5
เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ 7
นายชางโยธา 6
รองอธิบดีกรมที่ดิน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7
วิศวกรเครื่องกล 7 วช.
นักวิชาการเผยแพร 7 ว
ผอ. กองคลัง
เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3
ผูอํานวยการฝายบริการระบบไฟฟา
รองผูอํานวยการโครงการฯ
ผอ. ฝายเศรษฐกิจและงบประมาณ
ผช. ผอ. กองเศรษฐกิจพลังไฟฟา
ผูอํานวยการฝายโรงงานผลิตน้ําบางเขน
หัวหนาสวน
นักประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการกองธุรการ
หัวหนางานสารสนเทศ
หัวหนางานติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ผูชวยหัวหนาแผนกธุรการและตลาด
ผูชวยหัวหนาแผนกธุรการและตลาด

74. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
75. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

76. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
78. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
79. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
80. สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล
81. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
82. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
83. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

84. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
85. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

1. นางสาวสิริอิสรีย บุณยกิตติโกวิท
2. นางสาวรีวรรณ บัณฑุศิลาอาสน
1. นางสาวพรพรรณ ศศิวงศ
2. นายเกษม วัฒนจริยา
3. นางสาวกัลยรัตน โสภโณคร
1. นายวสันต วงษนิยม
2. นางสาวนภวัล สาหรายทอง
3. นายนิติพันธุ วันตื่นดี
1. นางสาววัลภรณ อบสุวรรณ
2. นางสาวกาญจนา วิริยะปรีชา
1. นายสุทิน เหมือนพิทักษ
2. นางสาวจิราภรณ ทองคําวัฒนะ
1. นายชนินทร ขาวจันทร
2. นางสาวอัญชลี ทั่งศรี
1. นางอรทัย อรุณราช
2. นางกัลยา ศุภวัฒนกุล
1. นายฉฬิศร หอมหวล
2. นางอรพินท พลนาวี
1. นายศุภกิจ บุญศิริ
2. นายวิศิษยศักดิ์ กฤษณพันธ
1. นางนฤมล สุทธวารี
2. นางสาวศราวณีย ศรีเนาวรัตน
3. นายโชคชัย แกวกูล
4. นายพิศนุ ทองรัศมี
2. นายทักษิณ อุนวรรณกรรม
1. นางสวรรณ หัสวายุกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี 8 ว
เจาหนาที่บริหารทั่วไป 5
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว
เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ 6
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
หัวหนากลุมงานพัสดุ
เจาพนักงานพัสดุ 3
เจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 ว
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ 7
เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ 6
เจาหนาที่สงเสริมการลงทุน 8 ว
เจาพนักงานธุรการ 5
เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ 5
นักวิชาการมาตรฐาน (ชช) 9
เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ 6
วิศวกรไฟฟา 7 วช
วิศวกรไฟฟา 5
ผอ.สํานักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผูประกอบการ
นักวิชาการอุตสาหกรรม 7

เจาพนักงานพัสดุ 5
เจาหนาที่พัสดุ 5

86. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
87. สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
88. สํานักงานพระราชวัง
89. สนง. ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
90. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
91. ราชบัณฑิตยสถาน
92. สํานักงานตํารวจแหงชาติ
93. สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
94. สํานักงานอัยการสูงสุด
95. สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
96. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
97. ธนาคารแหงประเทศไทย
98. กรุงเทพมหานคร

2. นางสาวมานิศา วิรวิกรม
1. นางสาวภัทราภรณ สุมันตกุล
2. นายณัฐพัชร อารีรัชชกุล
1. นายธนา ปงวณิช
1. นายสิรินทร แกวละเอียด
2. นางอัจฉรา แกววัชระรังษี
1. นางอัชยา สัตยเทวา
2. นางภัทรพร เยี่ยมสมถะ
1. นางสาวสุกัญญา อามีน
2. นางสาววิภาวรรณ พิลึก
1. นายสํารวย นักการเรียน
2. นางสาวทองทวี เศวตนัย
1. พ.ต.อ. สิทธิพัฒน ตันติยานนท
2. พ.ต.ต.หญิง สมคิด ฮีเกษม
1. นายรพิน บาลี
2. นายณพล กุลคํายธร
1. นางสุกัญญา รัตนนาคินทร
2. นางโสภา โชติสิน
1. นายปราการ งามสันติพงศ
2. นางสาวจิดาภา จิตวิริยารัตน
1. น.ส.สุจินต ประเสริฐกิจ
2. น.ส. นุตยา ลิขิตหัตถศิลป
1. นายวินิจ วิริยาสิตาภรณ
2. นายอาตา พันธทองลาภทวี
1.วาที่ ร.ต.นิพนธ สุดยินดี
2. นายธนธร เปรมสิทธิ์

วิศวกรโยธา 4
ผอ. กองบริการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมรวมดําเนินงาน
วิทยากร 9
พนักงานบริหารระดับตน
พนักงานพิเศษ
พนักงานพิเศษ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6
พนักงานอัดสําเนา
นักวรรณศิลป 7 ว
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7
รอง ผบก. ผง. 2
สว. งานแผนงานฯ ผง. 2
นิติกร 7 ว
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4
อัยการจังหวัดประจํากรม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8
เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ 7
เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ 5
ผูอํานวยการกลุมงานติดตามและประเมินผล
ผูอํานวยการกลุมงานแผนงานและโครงการ
ผูบริหารสวน
หัวหนาชางเทคนิค
นายชางไฟฟา 6
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7

99. จังหวัดนนทบุรี
100. จังหวัดปทุมธานี
101. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
102.สนง.ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
103. สนง.กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
104.สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
105.สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
106. สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

107. สํานักงานศาลปกครอง

รวม 107 หนวยงาน

1.นายณรงค หุตานุกูล
2. นายวรรธนเศรษฐ เดชพิชัย
1. นายไพรัช สุวรรณรัตน
1. นางพนิดา เพชรสวาง
2. นางจีรวรรณ ประดิษฐพันธ
1. นายสมชาย อ่ําอิ่ม
2. นางสาวพรทิพย โรจนเกาะ
1. นายกิตติชัย ทะสน
1. นางวิยะดา สิมะเสถียร
2. นางสาวจินดา บุญฤทธิ์ฤทัยกุล
1. นางมารยาท วุฒิชาติปรีชา
2. นายไพฤทธิ์ สุขเกิด
1. นายสนิท จรอนันต
2. นางจริยา อัศวรักษ
3. นายเตชภัทร โพธิ์เดช
1. นางอภิญญา นิติอาภรณ
2. นางสาวกนกรักษ ศรีตะลหฤทัย
ขาราชการ 221 ทาน

ธุรกิจพลังงานจังหวัดนนทบุรี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ว
วิศวกรโยธา 8 วช. (ธุรกิจพลังงาน)
หัวหนางานอํานวยการ
เจาหนาที่การเลือกตั้ง
เจาหนาที่การคลังและพัสดุ
เจาหนาที่บริหารทั่วไป 6
เจาหนาที่บริหาร
ผูชวยเลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
เจาหนาที่บริหารทั่วไป
วิทยากร 6
เลขานุการประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
รองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีและขอมูลสารสนเทศ
ผูอํานวยการสวนบริหารและพัฒนาบุคคล
นักวิชาการพัสดุ 7 ว.
นักวิชาการพัสดุ 6 ว.

