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1 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต. เขาคราม นาย อดิศักด์ิ หรัิญ

2 กาญจนบรีุ ทา่มะกา อบต. อุโลกส่ีหมื่น นาย นิติกร ทรัพย์ประดิษฐ

3 กาญจนบรีุ บอ่พลอย อบต. หนองรี นาย นิรุต รอดภยั

4 กาฬสินธุ์ ค าม่วง อบต. นาบอน นาย ศุภวทิญ์ สุขกะ

5 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ทต. บงึวชิัย นาย มนัส ชนะมาร

6 กาฬสินธุ์ ยางตลาด อบต. นาเชือก นาย ทศพล ช่ าชอง

7 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ อบต. ยางสูง นาย เสฏฐวฒิุ หรัิณย์ปรีชากุล

8 ก าแพงเพชร ทรายทองวฒันา อบต. ถาวรวฒันา นาย อนุสรณ์ เจือมณี

9 ก าแพงเพชร ไทรงาม อบต. หนองคล้า นาย เฉลิม ขอนดอก

10 ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต. ปางตาไว นาย เฉลิมพล ราชจันทร์

11 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย ทต. บา้นพราน นาย พรชัย สิงหแ์ก้ว

12 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย อบต. ถ้ ากระต่ายทอง นาย เชาวฤทธิ์ สุวรรณเจริญ

13 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย อบต. หนองหวัววั นาย สุชาติ ตาลุสา

14 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร อบต. คณฑี นาย ธเนศ รจนา

15 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร อบต. สระแก้ว นาย สุบนิ ปญัญาเรือง

16 ก าแพงเพชร ลานกระบอื ทต. ประชาสุขสันต์ นาย วรพจน์ โพธิก์าศ

17 ก าแพงเพชร ลานกระบอื อบต. จันทมิา นาย สุสาคร หงัโส

18 ขอนแก่น หนองสองหอ้ง อบต. หนัโจด นาย เกรียงศักด์ิ ร่ืนเทยีน

19 จันทบรีุ แก่งหางแมว อบต. เขาวงกต นาย นพกร เกตุนุ้ย

20 จันทบรีุ ทา่ใหม่ ทต. เนินสูง นาย นิรุตต์ิ มงคลสุข

21 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต. คลองเขื่อน นาย ประดิษฐ์ นิลแสง

22 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต. เขาหนิซ้อน นาย ยุทธศักด์ิ เวยีงกมล

23 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต. เกาะขนุน นาย ชิตพชัร์ ภมรวสุธา

24 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต. วงัตะเคียน นาย วทิยา จันทร์หอม

25 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต อบต. ทุ่งพระยา นาย ประเสริฐ ภสูาลี

26 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ ทต. หว้ยกะปิ นาย ณัฐวฒัน์ วฒันา

27 ชัยนาท เมืองชัยนาท ทต. หาดทา่เสา นาย ชัชวาล สังข์ประเสริฐ

28 ชัยนาท เมืองชัยนาท อบต. ทา่ชัย นาย ธนวฒัน์ อินทรมณเฑียร

29 ชัยนาท หนัคา ทต. สามง่ามพฒันา นาย พนัธุว์ฒิุ รอดประเสริฐ

30 ชัยนาท หนัคา ทต. หนองแซง นาย เอนก หนูเมือง

31 ชัยภมูิ เกษตรสมบรูณ์ ทต. บา้นเปา้ นาย ชาญวทิย์ โพธิไ์ฮ

32 ชัยภมูิ แก้งคร้อ อบต. หลุบคา นาย ชัยวฒัน์ เคนโพธิ์

33 ชัยภมูิ เนินสง่า อบต. ตาเนิน นาย อ านาจ ปอ้พนัธดุ์ง

34 ชุมพร ปะทวิ ทต. มาบอ ามฤต นาย อุกฤษ มอดตะคุ

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานชา่ง รุ่นที ่63

ณ สถาบนัพัฒนาบคุลากรท้องถ่ิน ซอยคลองหลง8 ต าบลคลองหน่ึง ถนนพหลโยธิน อ าเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธานี
ชื่อ - สกุล

ระหว่างวันที ่30 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2558

สังกัด



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ หมายเหตุ

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานชา่ง รุ่นที ่63

ณ สถาบนัพัฒนาบคุลากรท้องถ่ิน ซอยคลองหลง8 ต าบลคลองหน่ึง ถนนพหลโยธิน อ าเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธานี
ชื่อ - สกุล

ระหว่างวันที ่30 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2558

สังกัด

35 ชุมพร เมืองชุมพร ทต. วงัไผ่ นาย บญุช่วย จันทาโภ

36 ชุมพร หลังสวน ทม. หลังสวน นาย ธชัพงศ์ นาคอุดม

37 เชียงราย เชียงของ ทต. หว้ยซ้อ นาย วฒันา สิทธโิสด

38 เชียงราย เชียงแสน ทต. เวยีง นาย ชยภมูิ สีเขียว

39 เชียงราย แม่สรวย ทต. เจดีย์หลวง นาย นรินทร์ หล้าตัน

40 เชียงใหม่ พร้าว ทต. ปา่ไหน่ นาย นพรัตน์ อินทะนัย

41 เชียงใหม่ พร้าว ทต. เวยีงพร้าว นาย เมธี ทกัษณิ

42 เชียงใหม่ พร้าว อบต. แม่แวน นาย กิตติพงศ์ เจริญเกตุ

43 เชียงใหม่ แม่อาย อบต. แม่นาวาง นาย นพดล สิทธเิดช

44 เชียงใหม่ ฮอด อบต. หางดง นาย มานิต กันธยิะ

45 นครปฐม นครชัยศรี อบต. ทา่กระชับ นาย มาโนช สังเกตการณ์

46 นครปฐม นครชัยศรี อบต. บางแก้ว นาย วรีะโชค โฉมงาม

47 นครปฐม นครชัยศรี อบต. พะเนียด นาย ชัยโย คูพะเนียด

48 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต. บา้นยาง นาย ธนเสฏฐ์ จิระไชยบรูณ์

49 นครปฐม สามพราน อบต. บางเตย น.ส. วชัรินทร์ธรณ์ สมบรูณ์พงศ์

50 นครพนม นาแก อบต. สีชมพู นาย ปยิพงศ์ กลยนี

51 นครพนม บา้นแพง อบต. นาเข นาย ชวนิทร์ คลกลาง

52 นครราชสีมา คง อบต. เทพาลัย นาย พเิชษฐ์ คงนอก

53 นครราชสีมา ปากช่อง อบต. คลองม่วง นาย ธนบดี อะนันต์

54 นครราชสีมา พมิาย ทต. รังกาใหญ่ นาย ภากรณ์ พงษพ์มิาย

55 นครราชสีมา พมิาย อบต. กระชอน นาย ชโลธร เฉยสะอาด

56 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ทต. ถ้ าใหญ่ นาย อภสิิทธิ์ ฤทธชิัย

57 นครสวรรค์ พยุหะคีรี อบต. ยางขาว นาย อนุชา อุกฤษ

58 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต. บางพระหลวง นาย ศุภชัย ศรีประเสริฐ

59 นนทบรีุ ปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด นาย เจน จ าลองราช

60 นนทบรีุ ปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด นาย ชุมพล จันทร์เพญ็

61 นนทบรีุ ปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด นาย ภากร วรีะประจักษ์

62 นนทบรีุ ปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด นาย วศิว์ ชัยรุ่งเรือง

63 น่าน นาหมื่น อบต. ปงิหลวง นาย มนตรี เลิศหล้า

64 บรีุรัมย์ ละหานทราย อบต. ละหานทราย นาย โยธนิ สีหะวงษ์

65 บรีุรัมย์ หนองกี่ ทต. ดอนอะราง นาย วฒิุจักร บญุดี

66 บรีุรัมย์ หนองกี่ ทต. ศาลเจ้าพ่อขุนศรี นาย ชโนทยั แก้วอ าไพ

67 ปทมุธานี ล าลูกกา ทม. ล าสามเเก้ว นาย สมชาย บญุตา

68 ปทมุธานี หนองเสือ อบต. บงึช าอ้อ น.ส. สุวมิล ภู่มาลา
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69 ปตัตานี กะพอ้ อบต. กะรุบี นาง วราภรณ์ ดาวเรือง

70 ปตัตานี กะพอ้ อบต. ปล่องหอย นาย อัซนัน แบรอ

71 ปตัตานี ทุ่งยางแดง อบต. ตะโละแมะนา นาย สุไลมาน กูแม

72 ปตัตานี เมืองปตัตานี อบต. กะมิยอ นาย นุรอิสลาม ยะปาร์

73 ปตัตานี เมืองปตัตานี อบต. ตะลุโบะ นาย มันโซร์ แวเด็ง

74 ปตัตานี เมืองปตัตานี อบต. ตันหยงลุโละ นาย สะแปอิง ยามา

75 ปตัตานี เมืองปตัตานี อบต. ปะกาฮะรัง นาย ไซฟดุดีน ดาราแม

76 ปตัตานี เมืองปตัตานี อบต. ปยูุด นาย เจ๊ะอารง เจ๊ะอุมา

77 ปตัตานี ยะรัง อบต. คลองใหม่ นาย แวหามะ กะลูแป

78 ปตัตานี ยะหร่ิง อบต. สาบนั นาย อับดุลเล๊าะ ศธฮู

79 ปตัตานี หนองจิก อบต. บางตาวา นาย อัครเดช ผ่องใส

80 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน อบต. เกาะเกิด น.ส. พจนาถ จ านงค์ธรรม

81 พะเยา จุน ทต. หว้ยข้าวก่ า นาย สุพฒัน์ สุวรรณศักด์ิ

82 พะเยา เชียงค า ทต. ฝายกวาง นาย เดชา กองแก้ว

83 พะเยา แม่ใจ ทต. บา้นเหล่า นาย พนม ธรรมใจ

84 พะเยา แม่ใจ ทต. แม่ใจ นาย พร กองแก้ว

85 พงังา กะปง อบต. ทา่นา นาย อภหิาร โทแก้ว

86 พงังา กะปง อบต. รมณีย์ นาย ธรีศักด์ิ ธรรมรักษ์

87 พทัลุง ควนขนุน ทต. บา้นสวน นาง สุรีมาตร์ ทองขาวเผือก

88 เพชรบรีุ บา้นแหลม อบต. บางตะบนู นาย สมาน เย็นดี

89 แพร่ สอง อบต. แดนชุมพล นาย บญุชัย ปะละใจ

90 แพร่ สอง อบต. สะเอียบ นาย สุรชาติ จะเฮิง

91 มหาสารคาม นาดูน ทต. หวัดง นาย จงกล อาจวชิัย

92 มหาสารคาม วาปปีทมุ ทต. วาปปีทมุ นาย ปญัจพล อารยสมโพธิ์

93 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต. โพนทราย นาย รัชต์ธร สมมี

94 แม่ฮ่องสอน ปาย อบต. เวยีงเหนือ นาย ประสิทธิ์ ตาจักร์

95 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต. สบเมย นาย ณัฏฐกิตต์ิ นันทสมบรูณ์

96 ยะลา รามัน อบต. เนินงาม นาย วชัรพนัธ์ สังคนาคินทร์

97 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง อบต. มะบา้ นาย รักพงษ์ พนัธะไชย

98 ร้อยเอ็ด พนมไพร อบต. ชานุวรรณ นาย ปรีชา ค านวนดี

99 ร้อยเอ็ด เมยวดี ทต. ชุมพร นาย วฒิุไกร สุวรรณมารถ

100 ร้อยเอ็ด เสลภมูิ ทต. นาเมือง นาย บญุเกียรติ สังฆโคตร

101 ราชบรีุ จอมบงึ อบต. ด่านทบัตะโก นาย พพิฒัน์ ชั้นเล็ก

102 ราชบรีุ ปากทอ่ อบต. บอ่กระดาน นาย โสพศิ จงจุดเทยีน
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103 ราชบรีุ โพธาราม อบต. เขาชะงุ้ม นาย เทดิศักด์ิ เกิดสมจิตร

104 ล าปาง เกาะคา ทต. ล าปางหลวง นาย พทิกัษ์ รัตนา

105 ล าปาง งาว อบต. ปงเตา นาย อนุสรณ์ เรือนค าปา

106 ล าปาง เถิน ทต. เวยีงมอก นาย พงศ์เกษม ของดีงาม

107 ล าปาง เมืองล าปาง ทต. ต้นธงชัย นาย วฒันา อิ่มพวง

108 ล าพนู เมืองล าพนู ทต. ริมปงิ นาย ยุทธนา โกชัยยา

109 ล าพนู แม่ทา ทต. ทากาศ นาย อุเทยีน ค าเดชศักด์ิ

110 ล าพนู แม่ทา ทต. ทาสบเส้า นาย สิริทรรศน์ ปญัญาสุรจิต

111 เลย ภกูระดึง อบต. หว้ยส้ม นาย จิรศักด์ิ วรรณศรี

112 เลย เมืองเลย อบต. เมือง นาย ไพฑูรย์ อาจแก้ว

113 เลย วงัสะพงุ ทต. ปากปวน นาย ณัฐภทัร พลซา

114 เลย วงัสะพงุ อบต. โคกขมิ้น นาย พงพนัธุ์ บตุรศรี

115 เลย วงัสะพงุ อบต. หนองหญ้าปล้อง นาย รัฐการ สารพมิพา

116 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ อบต. กุดเสลา นาย บญุบารมี อุตส่าห์

117 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ อบต. เวยีงเหนือ นาย ทนงศักด์ิ ค าสอนพนัธ์

118 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต. โนนค้อ นาย สมชาย บบุุ่น

119 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ อบต. เหล่าโพนค้อ นาย นัธวฒิุ ค าภษูา

120 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต. เหล่าปอแดง นาย ทรงศักด์ิ ทรงเหล็กสิงห์

121 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต. ฮางโฮง นาย เจษฎา กิรัมย์

122 สกลนคร อากาศอ านวย ทต. อากาศอ านวย นาย ภริมย์ พรมบตุร

123 สงขลา เทพา ทต. เทพา นาย นิพนธ์ พงศ์ทพิย์พนัส

124 สตูล ควนกาหลง อบต. อุใดเจริญ นาย เกียรติศักด์ิ ไชยแสง

125 สตูล ละงู ทต. ก าแพง นาย ยุทธนา หลงหา

126 สมุทรปราการ บางบอ่ อบต. บางเพรียง นาย พนูลาภ ศกุนะสิงห์

127 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ อบต. ในคลองบางปลากด นาย กฤษฎา มากเต

128 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต. บางเมือง นาย เดชชาติ ทติศานติกุล

129 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ อบต. บางโปรง นาง กุลทรัพย์ วจันไกรโรจน์
130 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ทม. กระทุ่มแบน นาย สนิท รังผ้ึง
131 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อบต. ทา่เสา นาย อนันตชัย นาคแกมทอง
132 สระแก้ว อรัญประเทศ อบต. ทบัพริก นาย วชิัย มณีจันทร์
133 สระแก้ว อรัญประเทศ อบต. หนัทราย นาย ก่อเกียรติ บญุชื่น
134 สุโขทยั เมืองสุโขทยั ทต. บา้นกล้วย นาย ปรัชญา ผ่องใส
135 สุโขทยั ศรีสัชนาลัย ทต. หาดเส้ียว ส.อ. กันตพงศ์ ทพิย์สุคนธ์
136 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ ทต. สวนแตง นาย วฑูิรย์ โพร้งวงค์
137 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ อบต. ดอนก ายาน นาย บญัชา เกษมสวสัด์ิ



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ หมายเหตุ
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ณ สถาบนัพัฒนาบคุลากรท้องถ่ิน ซอยคลองหลง8 ต าบลคลองหน่ึง ถนนพหลโยธิน อ าเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธานี
ชื่อ - สกุล
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สังกัด
138 สุพรรณบรีุ สองพี่น้อง อบต. บางตาเถร นาย พเิชษฐ ปตัวนิ
139 สุพรรณบรีุ สองพี่น้อง อบต. หวัโพธิ์ นาย พาณิชย์ มะอินทร์
140 สุราษฎร์ธานี ทา่ฉาง อบต. ปากฉลุย นาย ช านิ เกตุนุ้ย
141 สุราษฎร์ธานี บา้นตาขุน อบต. พะแสง นาย ธนัฐกรณ์ คุระแก้ว
142 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ทน. สุราษฎร์ธานี นาย เอกสิทธิ์ สังหอ
143 สุรินทร์ ปราสาท ทต. นิคมปราสาท นาย อภนิันท์ โสรกนิษฐ์
144 สุรินทร์ ปราสาท อบต. กังแอน นาย สันติ วรรณูปถัมภ์
145 หนองคาย ทา่บอ่ อบต. ทา่บอ่ นาย พฒันพงษ์ ไกยรัตน์
146 หนองคาย เมืองหนองคาย อบจ. หนองคาย วา่ที่ร.ต. สุริยน สีหไตร
147 หนองบวัล าภู เมืองหนองบวัล าภู ทต. นามะเฟอืง นาย ปรีนะ สิงหบ์ญุมา
148 หนองบวัล าภู เมืองหนองบวัล าภู อบต. หนองหวา้ นาย สมศักด์ิ สุโอษฐ
149 หนองบวัล าภู ศรีบญุเรือง อบต. หนองกุงแก้ว นาย ชัชวาลย์ ยอดชาญ
150 หนองบวัล าภู สุวรรณคูหา อบต. ดงมะไฟ นาย ทวศัีกด์ิ ทะวงศ์เงิน
151 หนองบวัล าภู สุวรรณคูหา อบต. นาสี นาย สุรชัย นิกรสุข
152 อ่างทอง เมืองอ่างทอง อบต. ตลาดกรวด นาย สิริณัฎฐ์ จิตต์สอาด
153 อ านาจเจริญ ปทมุราชวงศา อบต. นาหวา้ นาย นิรุตติ ตระดวงดี
154 อ านาจเจริญ ปทมุราชวงศา อบต. ลือ นาย ปรีชา หาระสาร
155 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ อบต. ปลาค้าว นาย วชิัย บริสุทธิ์
156 อ านาจเจริญ หวัตะพาน อบต. จิกดู่ นาย ธรีศักด์ิ ยืนยง
157 อุดรธานี กุมภวาปี อบต. เสอเพลอ นาย ชาญชัย เจริญสุข
158 อุดรธานี บา้นผือ อบต. เขือน้ า นาย สุพจน์ หริตกุล
159 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทม. หนองส าโรง นาย ประทยั จันทะสี
160 อุตรดิตถ์ ลับแล ทต. ทุ่งยั้ง นาย วรียุทธ จงศิริ
161 อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต. โนนสวรรค์ นาย ประภทัรพงศ์ ทางทอง
162 อุบลราชธานี นาตาล อบต. พะลาน นาย ไกรพล ศิริทพิย์
163 อุบลราชธานี น้ ายืน ทต. สีวเิชียร นาย ยุทธพงษ์ ปราบชมภู



 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

๑. การรายงานตัว ๗.๐๐ –  ๙.๐๐ น. ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว    
เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท. 

๒. การแต่งกาย 
     ๒.๑ ชุดเรียน 
             ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
             ๒) กรณีลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ของ อปท. ให้เตรียมเสื้อสูท/แจ๊คเก๊ตสีด า ใส่ในวัน 
                    รายงานตัวและพิธีเปิด-ปิด 
                ๓) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า ใส่ในวันอังคาร –   
                    วันศุกร ์
                ๔) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า ใส่ใน 
                    วันอังคาร –  วันศุกร ์
      ๒.๒ ชุดออกก าลังกาย 
               ๑) เสื้อกฬีาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๒) กางเกงวอร์มขายาว สีด า หรือสีกรมท่า  อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๓) รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว 

๓. ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

๔. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
    ๔.๑ กระเป๋าเอกสาร    ๑   ใบ 
    ๔.๒ ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร 
    ๔.๓ เนคไท 

 การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย   
          ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ         
(Counter Service) ได้ท่ี ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
          ส าหรับ 
          (Ref.No.๑) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร –  รหัสรุ่น             
           (Ref.No.๒)  ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ที ่www.dla.go.th คอลัมน์บริการ อปท. หรือ 
รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม)  
           (Ref.No.๓)   ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว ๑๓ หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช้
แบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
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