
๑

(ราง)กําหนดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทําความเขาใจแนวทางการดําเนนิงานตามแผนสุขภาวะชุมชน

และพิธีลงนามความรวมมอืเครือขายรวมสรางชมุชนทองถิ่นนาอยู
ระหวางวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

ณ หองประชมุ GH ๒๐๑- ๒๐๓ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

เวลา กิจกรรม
วันอังคาร ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. พิธีเทิดพระเกียรติและถวายความอาลัยแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ปาฐกถาพิเศษ “ขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวยยุทธศาสตรเขาใจ เขาถึง พัฒนา

สูการจัดการตนเอง”
โดย นายสมพร ใชบางยาง ประธานเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ปฏิบัติการที่ ๑ สรางความเขาใจเปาหมายและยุทธศาสตรการขับเคล่ือนขบวนการรวมสรางชุมชน
ทองถ่ินนาอยู
ผูใหขอมูล นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ

ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓) สสส.
เอกสาร Powerpoint เปาหมายและยุทธศาสตรการขับเคล่ือน ขบวนการรวมสรางชุมชน

ทองถ่ินนาอยู
ประชุมหารือรวมกัน ทีมงานของ ศวภ. รวมกับ ศจค. และองคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขาย
ซักถามกับผูใหขอมูลเพ่ือความชัดเจนโดยแตละ ศจค. ประมวลจากการประชุมหารือ

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ปฏิบัติการที่ ๒ การจัดทีมและพัฒนาศักยภาพ ๕ นักสรางเสริมสุขภาวะชุมชน สูการบูรณาการกับ
ภารกิจของ ๔ ภาคีหลักในพ้ืนที่
ผูใหขอมูล นางธัญญา แสงอุบล

ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนทางวิชาการเพ่ือขับเคล่ือนเครือขายชุมชนทองถ่ินทองถ่ิน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.อีสาน)

เอกสาร หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐาน
ประชุมหารือรวมกัน ศจค.กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขาย
ผลผลิต (๑) รายชื่อคณะกรรมการพ้ืนที่และเครือขาย

(๒) รายชื่อ ๕ นักสรางเสริมสุขภาวะชุมชน
(๓) การวิเคราะหเชื่อมโยงกับภารกิจประจําของ อปท.และภาคีในพ้ืนที่

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติการที่ ๓ แนวทางการดําเนินงาน ๖ ชุดกิจกรรม (ภาพรวม)

ผูใหขอมูล ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขายพ้ืนที่ภาคกลาง

เอกสาร รายละเอียดการดําเนินงาน ๖ ชุดกิจกรรม
ประชุมหารือรวมกัน ศจค.กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขาย
ผลผลิต แผนปฏิบัติการของแตละ อปท. และเครือขาย

๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐น. ปฏิบัติการที่ ๔ การสนับสนุนทุนและการเบิกจาย
ผูใหขอมูล นางธัญญา  แสงอุบล

ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนทางวิชาการเพ่ือขับเคล่ือนเครือขายชุมชนทองถ่ิน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.อีสาน)

เอกสาร คูมือการเงินและไฟลบันทึกบัญชี

สิ่งท่ีสงมาดวย ๒



๒

เวลา กิจกรรม
ประชุมหารือรวมกัน ศจค.กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขาย
ผลผลิต แผนงบประมาณ

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐-๒๐.๓๐น. ประชุมรวมกันของแตละ ศจค. กับ อปท.เครือขาย

(๑) จัดทําเอกสารแนบทาย MOU
(๒) เตรียมซักซอมขั้นตอนการลงนามความรวมมือ

วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๙
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. สรุปเรื่องราวจากวันวาน
๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. เวทีเสวนา “นอมนําศาสตรพระราชาสูกระบวนการขับเคล่ือนตําบลสุขภาวะ”

โดย (๑) นายนพดล ณ เชียงใหม นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว
(๒) นางปล้ืมจิต ตอเสนา ปลัดองคการบริหารสวนตําบลศรีณรงค
(๓) นายโกเมศร ทองบุญชู ปราชญชุมชนและผูจัดการโครงการขับเคล่ือนการจัดการ

เครือขายสุขภาวะชุมชนโดยคณะกรรมการพัฒนาตําบลเกาะขันธุ
(๔)นางนัยนา ศรีเลิศ นักบริหารสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลคอรุม
(๕)นางจิตรา มะหะหมัดยูซบ แกนนําแหลงเรียนรู/รองนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมพล

ดําเนินรายการ โดย ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขายพ้ืนที่ภาคกลาง

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. รายงาน “ประมวลสถานะเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู”
(๑) สถานะเครือขายพ้ืนที่ภาคกลาง
โดย ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี

ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและผูอํานวยการศูนยสนับสนุนวิชาการ
เพ่ือการจัดการเครือขายพ้ืนที่ภาคกลาง

(๒) สถานะเครือขายพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย นางธัญญา  แสงอุบล

ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนทางวิชาการเพ่ือขับเคล่ือนเครือขายชุมชนทองถ่ิน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.อีสาน)

(๓) สถานะของเครือขายรวมรวมชุมชนทองถ่ินนาอยู ภาพรวม
โดย นางสาวนิสา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

นักบริหารแผนงานชํานาญการ สํานัก ๓ สสส.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. บรรยายพิเศษ “ทิศทางและจังหวะกาวเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยูกับการพัฒนา

ทองถ่ินอยางย่ังยืนตามรอยพอหลวง”
โดย  นายธวัชชัย ฟกอังกูร

ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ ๓ สสส.
๑๓.๓๐- ๑๔.๐๐ น. ประกาศเจตนารมณและทิศทางการขับเคล่ือนชุมชนทองถ่ินเขมแข็งตามรอยพอ
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู
๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. กลาวปดการประชุม

โดย นายสมพร ใชบางยาง ประธานเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
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จ ำนวนกลุ่มเปำ้หมำยในกำรเชญิ:
เชญิแห่งละ 2 คน เท่ำน้ัน ไดแ้ก่ ผู้บรหิำรท้องถ่ินและขำ้รำชกำรส่วนท้องถ่ิน

ล ำดบัที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
1 กาญจนบุรี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก

2 กาญจนบุรี ไทรโยค เทศบาลต าบลวังโพธิ์

3 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ เทศบาลต าบลทองผาภูมิ

4 กาญจนบุรี ไทรโยค เทศบาลต าบลไทรโยค

5 กาญจนบุรี ไทรโยค องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา

6 กาญจนบุรี ไทรโยค องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม

7 กาฬสินธุ์ ฆอ้งชัย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด
8 กาฬสินธุ์ กุฉนิารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองห้าง
9 กาฬสินธุ์ ห้วยผ้ึง เทศบาลต าบลหนองอีบุตร
10 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลภปูอ
11 กาฬสินธุ์ สมเด็จ เทศบาลต าบลผาเสวย
12 กาฬสินธุ์ กมลาไสย เทศบาลต าบลหลักเมือง
13 กาฬสินธุ์ ท่าคันโท เทศบาลต าบลกุดจกิ
14 กาฬสินธุ์ ท่าคันโท เทศบาลต าบลกรุงเก่า
15 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลกลางหมื่น
16 กาฬสินธุ์ เมือง เทศบาลต าบลเหนือ
17 กาฬสินธุ์ ค าม่วง องค์การบริหารส่วนด าบลดินจี่
18 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก เทศบาลต าบลค าเหมือดแก้ว
19 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลสหัสขันธ์
20 กาฬสินธุ์ สหสขันธ์ เทศบาลต าบลโนนศิลา
21 กาฬสินธุ์ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงเครือ
22 กาฬสินธุ์ กมลาไสย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสมบูรณ์
23 ขอนแก่น ภเูวยีง องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า
24 ขอนแก่น แวงใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง

รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เขำ้รว่ม "ประชมุเชงิปฏบิตักิำรเพ่ือท ำควำมเขำ้ใจแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมแผนสุขภำวะชมุชน

และพิธีลงนำมควำมรว่มมอืเครอืขำ่ยรว่มสรำ้งชมุชนท้องถ่ินน่ำอยู่ "
ระหว่ำงวันที ่29-30 พฤศจิกำยน 2559

ณ ห้องประชมุ GH 201- 203 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชมุไบเทค บำงนำ กรงุเทพมหำนคร
************************
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ล ำดบัที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

25 ขอนแก่น บ้านฝาง เทศบาลต าบลโนนฆอ้ง
26 ขอนแก่น หนองสองห้อง องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง
27 ขอนแก่น โคกโพธิ์ชัย องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์
28 ขอนแก่น มัญจาคีรี เทศบาลต าบลนาข่า
29 ขอนแก่น แวงน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย
30 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนต าบลลอมคอม
31 ขอนแก่น บ้านแฮด เทศบาลต าบลบ้านแฮด
32 จังหวัดสระบุรี อ าเภอวิหารแดง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง

33 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว องค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์ 

34 ชลบุรี พนัสนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

35 ชลบุรี พนัสนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช้าง 

36 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ องค์การบริหารส่วนต าบลซับสีทอง
37 ชัยภมูิ ภเูขียว เทศบาลต าบลธาตุทอง
38 ชัยภมูิ อ าเภอเนินสง่า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฉมิ
39 นครนายก ปากพลี องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะโพธิ์

40 นครนายก องครักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงศาล

41 นครปฐม ก าแพงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลกระตีบ

42 นครพนม กุดชุม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมี
43 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลต าบลนาหนาด
44 นครพนม ท่าอุเทน องค์การบริหารส่วนต าบลรามราช
45 นครพนม วงัยาง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสี
46 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลต าบลธาตุพนมใต้
47 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง
48 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลปลาปาก
49 นครพนม เรณูนคร องค์การบริหารส่วนต าบลนางาม
50 นครราชสีมา บัวลาย เทศบาลต าบลหนองบัวลาย
51 นครราชสีมา อ าเภอโนนสูง เทศบาลต าบลตลาดแค
52 นครราชสีมา อ าเภอปักธงชัย องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง
53 นนทบุรี อ.ปากเกร็ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด

54 บึงกาฬ ศรีวไิล องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง
55 บึงกาฬ พรเจริญ เทศบาลต าบลพรเจริญ
56 บึงกาฬ เซกา เทศบาลต าบลศรีพนา
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57 บุรีรัมย์ หนองกี่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่กระเต็น
58 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง
59 บุรีรัมย์ พทุไธสง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า
60 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนต าบลนิคม
61 ปทุมธานี ล าลูกกา องค์การบริหารส่วนต าบลพชือุดม

62 ปทุมธานี หนองเสือ องค์การบริหารส่วนต าบลนพรัตน์

63 ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย

64 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเด่ือ

65 พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลปากจัน่

66 พระนครศรีอยุธยา อ.ภาชี  องค์การบริหารส่วนต าบลกระจิว

67 พระนครศรีอยุธยา อ.ภาชี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกม่วง

68 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพระยาบันลือ

69 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ

70 พระนครศรีอยุธยา อ.มหาราช  เทศบาลต าบลโรงช้าง 

71 เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด 

72 เพชรบุรี เขาย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยท่าช้าง 

73 เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์

74 เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง

75 เพชรบุรี ท่ายาง เทศบาลต าบลหนองจอก 

76 เพชรบุรี ท่ายาง องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน

77 มหาสารคาม แกด า เทศบาลต าบลมิตรภาพ
78 มหาสารคาม เชียงยนื เทศบาลต าบลโพนทอง
79 มหาสารคาม วาปีปทุม เทศบาลต าบลวาปีปทุม
80 มหาสารคาม กุดรัง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง
81 มหาสารคาม ชื่นชม องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าดอกไม้
82 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง
83 มหาสารคาม เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง
84 มหาสารคาม แกด า องค์การบริหารส่วนต าบลโนนภบิาล
85 มุกดาหาร ค าชะอี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
86 มุกดาหาร ดงหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลพงัแดง
87 มุกดาหาร เมือง เทศบาลต าบลมุก
88 มุกดาหาร หวา้นใหญ่ เทศบาลต าบลชะโนด
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89 มุกดาหาร หนองสูง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้
90 มุกดาหาร ดงหลวง เทศบาลต าบลดงหลวง
91 มุกดาหาร หนองสูง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง
92 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลดงเยน็
93 มุกดาหาร นิคมค าสร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลนากอก
94 มุกดาหาร หนองสูง เทศบาลต าบลบ้านเป้า
95 ยโสธร กุดชุม องค์การบริหารส่วนต าบลก าแมด
96 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย
97 ร้อยเอ็ด ธวชับุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
98 ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์การบริหารส่วนต าบลผาน้ ายอ้ย
99 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง เทศบาลต าบลกกกุง
100 ร้อยเอ็ด เชียงขวญั องค์การบริหารส่วนต าบลพระเจา้
101 ราชบุรี บ้านโป่ง เทศบาลต าบลกรับใหญ่

102 ราชบุรี ด าเนินสะดวก เทศบาลต าบลบ้านไร่

103 ราชบุรี โพธาราม เทศบาลต าบลบ้านฆอ้ง

104 ราชบุรี ปากท่อ เทศบาลต าบลปากท่อ

105 ราชบุรี บ้านโป่ง เทศบาลต าบลเบิกไพร

106 ราชบุรี โพธาราม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ

107 ราชบุรี โพธาราม องค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน

108 ราชบุรี โพธาราม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล
109 ราชบุรี ปากท่อ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไก่

110 ลพบุรี ล าสนธิ องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์

111 ลพบุรี อ.ท่าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลซับจ าปา

112 ลพบุรี อ.ท่าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง

113 ลพบุรี อ.บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลหินปัก

114 ลพบุรี อ.หนองม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อทอง

115 ลพบุรี อ.เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น

116 ลพบุรี อ.หนองม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง

117 ลพบุรี อ.เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันหมาก

118 ลพบุรี อ.ท่าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวล า

119 ลพบุรี อ.พฒันานิคม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง

120 ศรีสะเกษ น้ าเกล้ียง องค์การบริหารส่วนต าบลคูบ
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121 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน
122 สกลนคร โพนนาแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลตงวฒันา
123 สกลนคร วาริชภมูิ เทศบาลต าบลวาริชภมูิ
124 สกลนคร ภพูาน เทศบาลต าบลโคกภู
125 สกลนคร ภพูาน องค์การบริหารส่วนต าบลกกปลาซิว
126 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลท่าก้อน
127 สกลนคร สวา่งแดนดิน เทศบาลต าบลโคกสี
128 สกลนคร สวา่งแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลแวง
129 สกลนคร สวา่งแดนดิน เทศบาลต าบลบงใต้
130 สกลนคร วานอนนิวาส เทศบาลต าบลหนองแวง
131 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลต าบลพอกน้อย
132 สกลนคร กุดบาก เทศบาลต าบลนาม่อง
133 สกลนคร เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหอม
134 สมุทรสงคราม บางคนที เทศบาลต าบลบางยีร่งค์

135 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ

136 สระแก้ว เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเกษม

137 สระแก้ว เมือง เทศบาลต าบลท่าเกษม

138 สระแก้ว วังสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่

139 สระแก้ว วังสมบูรณ์ เทศบาลต าบลวังทอง

140 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง

141 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบลผักขะ

142 สระแก้ว วังน้ าเย็น องค์การบริหารส่วนต าบลตาหลังใน

143 สระแก้ว เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก

144 สระแก้ว คลองหาด องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร

145 สระแก้ว อรัญประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลผ่านศึก

146 สระบุรี วิหารแดง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมู 

147 สระบุรี อ.แก่งคอย องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะปราง

148 สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน องค์การบริหารส่วนต าบลค่ายบางระจัน

149 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่คอก

150 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง เทศบาลต าบลทุง่คอก

151 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมะนาว

152 หนองคาย เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลวดัธาตุ
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153 หนองคาย ท่าบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลนาข่า
154 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลพานพร้าว
155 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลพระพทุธบาท
156 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลบุญทัน
157 อ่างทอง อ.วิเศษชัยชาญ  เทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ

158 อ านาจเจริญ ชานุมาน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อ
159 อ านาจเจริญ เสนานิคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ
160 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา องค์การบริหารส่วนต าบลโนนงาม
161 อ านาญเจริญ เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลต าบลไก่ค า
162 อุบลราชธานี ศรีธาตุ เทศบาลต าบลศรีธาตุ
163 อุบลราชธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วง
164 อุบลราชธานี ทุง่ฝน องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง
165 อุบลราชธานี วงัสามหมอ เทศบาลต าบลวงัสามหมอ
166 อุบลราชธานี อ าเภอกูแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์

167 อุบลราชธานี อ าเภอหนองแสง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

168 อุบลราชธานี น้ าโสม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก
169 อุบลราชธานี พบิูลยรั์กษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกลอย
170 อุบลราชธานี นาเยยี เทศบาลต าบลนาจาน
171 อุบลราชธานี น้ าขุ่น เทศบาลต าบลขี้เหล็ก
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