
ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)
1 กระบี่ เขาพนม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร เทศบาลต าบลขุนทะเล

2 กระบี่ คลองท่อม องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยน  าขาว องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน

3 กระบี่ คลองท่อม เทศบาลต าบลคลองพนพฒันา องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน

4 กระบี่ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน

5 กาญจนบุรี ทองผาภมูิ เทศบาลต าบลสหกรณ์นิคม โครงการนครปฐมผาสุก

6 กาญจนบุรี ทองผาภมูิ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยเขย่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที

7 กาญจนบุรี ท่าม่วง เทศบาลต าบลหนองตากยา องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง

8 กาญจนบุรี ท่ามะกา เทศบาลต าบลพระแท่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

9 กาญจนบุรี ท่ามะกา เทศบาลต าบลพระแท่นล าพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง

10 กาญจนบุรี บ่อพลอย เทศบาลต าบลหนองรี องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

11 กาญจนบุรี บ่อพลอย องค์การบริหารส่วนต าบลหลุมรัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

12 กาญจนบุรี พนมทวน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

13 กาญจนบุรี พนมทวน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง

14 กาญจนบุรี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสะเดา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง

15 กาญจนบุรี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว โครงการนครปฐมผาสุก

16 กาญจนบุรี เลาขวัญ เทศบาลต าบลเลาขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที

17 กาญจนบุรี เลาขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่กระบ่ า องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที

18 กาญจนบุรี เลาขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนกแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที

19 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ เทศบาลต าบลเอราวัณ เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ

20 กาญจนบุรี สังขละบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลไล่โว่ องค์การบริหารส่วนต าบลรวมไทยพฒันา
21 กาญจนบุรี สังขละบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองลู เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ

22 กาญจนบุรี หนองปรือ องค์การบริหารส่วนต าบลสมเด็จเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง

23 กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี ย องค์การบริหารส่วนต าบลกลอนโด เทศบาลต าบลบ้านดอน

24 กาญจนบุรี ไทรโยค องค์การบริหารส่วนต าบลบ้องตี เทศบาลต าบลบ้านดอน

25 กาญจนบุรี เมือง เทศบาลต าบลลาดหญ้า เทศบาลต าบลบ้านดอน

26 กาญจนบุรี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง เทศบาลต าบลบ้านดอน

27 กาญจนบุรี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี ยน เทศบาลต าบลบ้านดอน

28 กาญจนบุรี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า เทศบาลต าบลบ้านดอน

29 กาญจนบุรี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลวังด้ง เทศบาลต าบลบ้านดอน

30 กาญจนบุรี เลาขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฝ้าย เทศบาลต าบลบ้านดอน

31 กาญจนบุรี หว้ยกระเจา เทศบาลต าบลสระลงเรือ เทศบาลต าบลบ้านดอน

32 กาญจนบุรี หว้ยกระเจา เทศบาลต าบลหว้ยกระเจา เทศบาลต าบลบ้านดอน

33 กาญจนบุรี หว้ยกระเจา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ เทศบาลต าบลบ้านดอน

34 กาญจนบุรี หว้ยกระเจา องค์การบริหารส่วนต าบลวังไผ่ เทศบาลต าบลบ้านดอน

35 กาฬสินธุ์  เขาวง เทศบาลต าบลกุดสิม เทศบาลต าบลบ้านแฮด

36 กาฬสินธุ์  เมือง เทศบาลต าบลภดิูน เทศบาลต าบลบ้านแฮด

37 กาฬสินธุ์  ยางตลาด องค์การบริหารส่วนต าบลนาเชือก เทศบาลต าบลบ้านแฮด

38 กาฬสินธุ์ กมลาไสย เทศบาลต าบลธัญญา เทศบาลต าบลสาวะถี

39 กาฬสินธุ์ กมลาไสย องค์การบริหารส่วนต าบลธัญญา เทศบาลต าบลส าโรงพลัน

40 กาฬสินธุ์ กมลาไสย องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง

41 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลจุมจัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน

42 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลนาขาม องค์การบริหารส่วนต าบลพมิาน

43 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่ เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

44 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลบักได

45 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลแจนแลน องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์

46 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหา้ง องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า

47 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าไฮงาม เทศบาลต าบลบุง่เลิศ

48 กาฬสินธุ์ กุฉินารายน์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโก องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ

49 กาฬสินธุ์ เขาวง เทศบาลต าบลสระพงัทอง เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่

50 กาฬสินธุ์ เขาวง องค์การบริหารส่วนต าบลคุ้มเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง

51 กาฬสินธุ์ เขาวง องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปลือย เทศบาลต าบลส าโรงพลัน

52 กาฬสินธุ์ เขาวง องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย เทศบาลต าบลส าโรงพลัน

53 กาฬสินธุ์ ค าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่คลอง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลเขมราฐ

54 กาฬสินธุ์ ค าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลเนินยาง เทศบาลต าบลหนองอีบุตร

55 กาฬสินธุ์ ค าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลโพน เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่

56 กาฬสินธุ์ นาคู เทศบาลต าบลนาคู เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่

57 กาฬสินธุ์ นาคู เทศบาลต าบลภแูล่นช้าง เทศบาลต าบลบุง่เลิศ

58 กาฬสินธุ์ นาคู องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว เทศบาลต าบลหนองอีบุตร

59 กาฬสินธุ์ นาคู องค์การบริหารส่วนต าบลสายนาวัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน

60 กาฬสินธุ์ นามน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง

61 กาฬสินธุ์ นามน องค์การบริหารส่วนต าบลนามน เทศบาลต าบลท่าก้อน

62 กาฬสินธุ์ นามน  เทศบาลต าบลนามน เทศบาลต าบลท่าก้อน

63 กาฬสินธุ์ เมือง เทศบาลต าบลกลางหมืน่ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน

64 กาฬสินธุ์ เมือง เทศบาลต าบลไผ่ เทศบาลต าบลหนองอีบุตร

65 กาฬสินธุ์ เมือง เทศบาลต าบลล าพวน เทศบาลต าบลหนองอีบุตร

66 กาฬสินธุ์ ยางตลาด เทศบาลต าบลโคกศรี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลเขมราฐ

67 กาฬสินธุ์ ยางตลาด เทศบาลต าบลหวันาค า เทศบาลต าบลสาวะถี

68 กาฬสินธุ์ ร่องค า องค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคี เทศบาลต าบลสาวะถี

69 กาฬสินธุ์ ร่องค า องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าอ้อย เทศบาลต าบลบุง่เลิศ

70 กาฬสินธุ์ สมเด็จ เทศบาลต าบลสมเด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง

71 กาฬสินธุ์ สามชัย   องค์การบริหารส่วนต าบลส าราญใต้ เทศบาลต าบลท่าก้อน

72 กาฬสินธุ์ สามชัย   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้าง เทศบาลต าบลท่าก้อน

73 กาฬสินธุ์ หว้ยผึ ง เทศบาลต าบลหนองอีบุตร เทศบาลต าบลหนองอีบุตร

74 กาฬสินธุ์ หว้ยผึ ง องค์การบริหารส่วนต าบลไค้นุน่ เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่

75 กาฬสินธุ์ หว้ยผึ ง องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ ง เทศบาลต าบลหนองอีบุตร

76 กาฬสินธุ์ หว้ยผึ ง  เทศมนตรีต าบลค าบง เทศบาลต าบลท่าก้อน

77 ก าแพงเพชร โกสัมพี องค์การบริหารส่วนต าบลเพชรชมภู องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล

78 ก าแพงเพชร โกสัมพนีคร องค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา

79 ก าแพงเพชร โกสัมพนีคร องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา

80 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี เทศบาลต าบลขาณุวรลักษบุรี เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว

81 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี เทศบาลต าบลสลกบาตร องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

82 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี เทศบาลเมืองปางมะค่า องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

83 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะตาล องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข

84 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว

85 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแตง องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

86 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อถ  า องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

87 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลยางสูง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล

88 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลวังชะพลู องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

89 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลวังหามแห องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา

90 ก าแพงเพชร คลองขลุง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล

91 ก าแพงเพชร คลองขลุง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาด องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

92 ก าแพงเพชร คลองขลุง องค์การบริหารส่วนต าบลวังแขม องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

93 ก าแพงเพชร คลองขลุง องค์การบริหารส่วนต าบลวังบัว เทศบาลต าบลวังชมภู

94 ก าแพงเพชร คลองลาน เทศมนตรีต าบลคลองลานพฒันา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล

95 ก าแพงเพชร คลองลาน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล

96 ก าแพงเพชร คลองลาน องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล

97 ก าแพงเพชร คลองลาน องค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล

98 ก าแพงเพชร ทรายทองวัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล ถาวรวัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

99 ก าแพงเพชร ไทรงาม เทศมนตรีต าบลไทรงาม องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข

100 ก าแพงเพชร ไทรงาม องค์การบริหารส่วนต าบลไทรงาม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล

101 ก าแพงเพชร ไทรงาม องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา

102 ก าแพงเพชร ไทรงาม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทอง องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

103 ก าแพงเพชร ไทรงาม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่แตง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล

104 ก าแพงเพชร บึงสามัคคี เทศบาลต าบลต าบลระหาน องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา

105 ก าแพงเพชร บึงสามัคคี องค์การบริหารส่วนต าบลบึงสามัคคี องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

106 ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล

107 ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิท์อง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล

108 ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนิดาต องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล

109 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย เทศบาลต าบลเขาคีรีส องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน

110 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย เทศบาลต าบลคลองพไิกร องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

111 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ากระต่ายทอง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล

112 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพทุรา องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน

113 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย องค์การบริหารส่วนต าบลวังควง องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม

114 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะแบก องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม

115 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยยั ง องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

116 ก าแพงเพชร เมือง เทศบาลต าบลนิคมทุง่โพธิท์ะเล องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา

117 ก าแพงเพชร เมือง เทศมนตรีต าบลปากดง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล

118 ก าแพงเพชร เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลคณฑี องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา

119 ก าแพงเพชร เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลไตรตรึงษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง

120 ก าแพงเพชร เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง

121 ก าแพงเพชร เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลนาบ่อค า องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล

122 ก าแพงเพชร เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล

123 ก าแพงเพชร เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล

124 ก าแพงเพชร เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล

125 ก าแพงเพชร เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง

126 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลคลองแม่ลาย องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน

127 ก าแพงเพชร ลานกระบือ เทศบาลต าบลช่องลม เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว

128 ก าแพงเพชร ลานกระบือ เทศบาลต าบลลานกระบือ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล

129 ก าแพงเพชร ลานกระบือ องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

130 ก าแพงเพชร ลานกระบือ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทับแรต องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

131 ก าแพงเพชร ลานกระบือ องค์การบริหารส่วนต าบลลานกระบือ องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน

132 ก าแพงเพชร ลานกระบือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

133 ขอนแกน บ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองวังน  าเย็น

134 ขอนแก่น  บ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ เทศบาลต าบลบ้านแฮด

135 ขอนแก่น  เปือยน้อย เทศบาลต าบลเปือยน้อย เทศบาลต าบลบ้านแฮด

136 ขอนแก่น  หนองเรือ เทศบาลต าบลยางค า เทศบาลต าบลบ้านแฮด

137 ขอนแก่น กระนวน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า

138 ขอนแก่น โคกโพธิช์ัย เทศบาลต าบลนาแพง เทศบาลต าบลสาวะถี

139 ขอนแก่น ชนบท เทศบาลต าบลชนบท เทศบาลต าบลโนนทอง

140 ขอนแก่น ชนบท องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเพยีขอม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์

141 ขอนแก่น ชนบท องค์การบริหารส่วนต าบลปอแดง องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า

142 ขอนแก่น ซ าสูง เทศบาลต าบลซ าสูง เทศบาลต าบลสาวะถี

143 ขอนแก่น น  าพอง เทศบาลต าบลสะอาด เทศบาลต าบลโนนทอง

144 ขอนแก่น น  าพอง องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม เทศบาลต าบลสาวะถี

145 ขอนแก่น น  าพอง องค์การบริหารส่วนต าบลบัวเงิน เทศบาลต าบลสาวะถี

146 ขอนแก่น โนนศิลา เทศบาลต าบลโนนศิลา เทศบาลต าบลสาวะถี

147 ขอนแก่น บ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์

148 ขอนแก่น บ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลาน องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า

149 ขอนแก่น บ้านฝาง เทศบาลต าบลหนองบัว เทศบาลต าบลสาวะถี

150 ขอนแก่น บ้านแฮด เทศบาลต าบลบ้านแฮด เทศบาลต าบลบ้านแฮด

151 ขอนแก่น พระยืน เทศบาลต าบลพระบุ องค์การบริหารส่วนต าบลบักได

152 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก

153 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง

154 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์

155 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนต าบลโสกนกเต็น องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์

156 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์

157 ขอนแก่น ภผู่าม่าน เทศบาลต าบลภผู่าม่าน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก

158 ขอนแก่น ภเูวียง องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า

159 ขอนแก่น ภเูวียง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ชมพู องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า

160 ขอนแก่น ภเูวียง องค์การบริหารส่วนต าบลภเูวียง เทศบาลต าบลนาอ้อ

161 ขอนแก่น ภเูวียง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้าทอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์

162 ขอนแก่น มัญจาคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลค าแคน องค์การบริหารส่วนต าบลพมิาน

163 ขอนแก่น มัญจาคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า

164 ขอนแก่น มัญจาคีรี   องค์การบริหารส่วนต าบลโพนเพก็ เทศบาลต าบลท่าก้อน

165 ขอนแก่น เมือง เทศบาลต าบลบ้านค้อ เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่

166 ขอนแก่น เมือง เทศบาลต าบลสาวะถี เทศบาลต าบลสาวะถี

167 ขอนแก่น เมือง เทศบาลต าบลส าราญ องค์การบริหารส่วนต าบลบักได

168 ขอนแก่น เมือง เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลต าบลสาวะถี

169 ขอนแก่น เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลแดงใหญ่ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลเขมราฐ

170 ขอนแก่น เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระ เทศบาลต าบลโนนทอง

171 ขอนแก่น แวงน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลท่านางแนว องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง

172 ขอนแก่น แวงน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลละหานนา องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

173 ขอนแก่น แวงใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง

174 ขอนแก่น สีชมพู องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ เทศบาลต าบลสาวะถี

175 ขอนแก่น หนองนาค า เทศบาลต าบลขนวน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์

176 ขอนแก่น หนองนาค า เทศบาลต าบลหนองนาค า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง

177 ขอนแก่น หนองนาค า  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดธาตุ  เทศบาลต าบลโนนทอง

178 ขอนแก่น หนองเรือ เทศบาลต าบลกุดกว้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก

179 ขอนแก่น หนองเรือ เทศบาลต าบลโนนทอง เทศบาลต าบลโนนทอง

180 ขอนแก่น หนองเรือ เทศบาลต าบลโนนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบักได

181 ขอนแก่น หนองเรือ เทศบาลต าบลโนนสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน

182 ขอนแก่น หนองเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลจระเข้ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน

183 ขอนแก่น หนองเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน เทศบาลต าบลนาอ้อ

184 ขอนแก่น หนองเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกง เทศบาลต าบลท่าก้อน

185 ขอนแก่น หนองเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผือ เทศบาลต าบลโนนทอง

186 ขอนแก่น หนองสองหอ้ง องค์การบริหารส่วนต าบลวังหนิ องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ

187 ขอนแก่น หนองสองหอ้ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสองหอ้ง องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า

188 ขอนแก่น อุบลรัตน์ เทศบาลต าบลเขือ่นอุบลรัตน์ เทศบาลต าบลสาวะถี

189 ขอนแก่น อุบลรัตน์ เทศบาลต าบลโคกสูง เทศบาลต าบลโนนทอง

190 ขอนแก่น อุบลรัตน์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดง องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า

191 ขอนแก่น อุบลรัตน์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดง องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า

192 จันทบุรี แก่งหางแมว เทศบาลต าบลพวา องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่

193 จันทบุรี แก่งหางแมว องค์การบริหารส่วนต าบลขุนซ่อง องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่

194 จันทบุรี ขลุง เทศบาลต าบลซึ ง เทศบาลต าบลชากไทย

195 จันทบุรี ขลุง เทศบาลต าบลบ่อ เทศบาลต าบลชากไทย

196 จันทบุรี ขลุง องค์การบริหารส่วนต าบลตรอกนอง องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด

197 จันทบุรี ขลุง องค์การบริหารส่วนต าบลบางชัน องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่

198 จันทบุรี ขลุง องค์การบริหารส่วนต าบลมาบไพ องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด

199 จันทบุรี ขลุง องค์การบริหารส่วนต าบลวังสรรพรส องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด

200 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ เทศบาลต าบลจันทเขลม เทศบาลต าบลชากไทย

201 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ เทศบาลต าบลชากไทย เทศบาลต าบลชากไทย

202 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ เทศบาลต าบลตะเคียนทอง เทศบาลต าบลชากไทย

203 จันทบุรี คิชฌกูฏ เทศบาลต าบลคลองพลู องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่

204 จันทบุรี ท่าใหม่ เทศบาลต าบลเขาบายศรี เทศบาลต าบลชากไทย

205 จันทบุรี ท่าใหม่ เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด

206 จันทบุรี ท่าใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลโขมง เทศบาลต าบลชากไทย

207 จันทบุรี ท่าใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่เบญจา องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่

208 จันทบุรี ท่าใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลร าพนั องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่

209 จันทบุรี นายายอาม เทศบาลต าบลนายายอาม องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่

210 จันทบุรี นายายอาม องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่

211 จันทบุรี นายายอาม องค์การบริหารส่วนต าบลวังโตนด เทศบาลต าบลชากไทย

212 จันทบุรี นายายอาม องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่

213 จันทบุรี นายายายอาม องค์การบริหารส่วนต าบลนายายอาม องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่

214 จันทบุรี โป่งน  าร้อน เทศบาลต าบลคลองใหญ่ เทศบาลต าบลชากไทย

215 จันทบุรี โป่งน  าร้อน เทศบาลต าบลทับไทร เทศบาลต าบลบ้านซ่อง
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

216 จันทบุรี โป่งน  าร้อน เทศบาลต าบลโป่งน  าร้อน เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

217 จันทบุรี โป่งน  าร้อน เทศบาลต าบลหนองตาคง เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

218 จันทบุรี มะขาม เทศบาลต าบลปัถวี องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่

219 จันทบุรี เมือง เทศบาลต าบลเกาะขวาง เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

220 จันทบุรี เมือง เทศบาลต าบลค่ายเนินวง องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่

221 จันทบุรี เมือง เทศบาลต าบลบางกะจะ เทศบาลต าบลชากไทย

222 จันทบุรี เมือง เทศบาลต าบลพลับพลา เทศบาลต าบลชากไทย

223 จันทบุรี เมือง เทศบาลเมืองจันทบุรี เทศบาลเมืองวังน  าเย็น

224 จันทบุรี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลคมบาง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง

225 จันทบุรี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ เทศบาลต าบลชากไทย

226 จันทบุรี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่

227 จันทบุรี สอยดาว องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่

228 จันทบุรี สอยดาว องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ขนาน องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่

229 จันทบุรี สอยดาว องค์การบริหารส่วนต าบลสะตอน เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

230 จันทบุรี แหลมสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางสระเก้า องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่

231 จันทบุรี แหลมสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองชิม่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่

232 ฉะเชิงเทรา คลองเขือ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบางโรง เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

233 ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

234 ฉะเชิงเทรา บางน  าเปรี ยว องค์การบริหารส่วนต าบลบึงน  ารักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล

235 ฉะเชิงเทรา บางน  าเปรี ยว องค์การบริหารส่วนต าบลหมอนทอง เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

236 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ เทศบาลต าบลเทพราช เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

237 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะไร่ เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

238 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองประเวศ เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

239 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล

240 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว เทศบาลต าบลทุง่สะเดา เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

241 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เทศบาลต าบลเขาหนิซ้อน เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

242 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เทศบาลต าบลท่าถ่าน เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

243 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านซ่อง เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

244 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลพนมสารคาม เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

245 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

246 ฉะเชิงเทรา เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองจุกกระเฌอ เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

247 ฉะเชิงเทรา เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหลวงแพง่ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล

248 ฉะเชิงเทรา เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล

249 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนา องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม

250 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต เทศบาลต าบลสนามชัยเขต เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

251 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องค์การบริหารส่วนต าบลคู้ยายหมี เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

252 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่พระยา เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

253 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องค์การบริหารส่วนต าบลลาดกระทิง เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

254 ชลบุรี เกาะสีชัง เทศบาลต าบลเกาะสีชัง เทศบาลเมืองวังน  าเย็น

255 ชลบุรี บางละมุง เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลเมืองวังน  าเย็น

256 ชลบุรี บ้านบึง เทศบาลต าบลบ้านบึง เทศบาลเมืองวังน  าเย็น

257 ชลบุรี บ้านบึง เทศบาลต าบลหนองซ  าซาก เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

258 ชลบุรี พนัสนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

259 ชัยนาท เนินขาม เทศบาลต าบลเนินขาม องค์การบริหารส่วนต าบลศิลาดาน

260 ชัยนาท เนินขาม องค์การบริหารส่วนต าบลสุขเดือนหา้ องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

261 ชัยนาท มโนรมย์ เทศบาลต าบลมโนรมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่

262 ชัยนาท มโนรมย์ เทศบาลต าบลศิลาดาน องค์การบริหารส่วนต าบลศิลาดาน

263 ชัยนาท มโนรมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉนวน องค์การบริหารส่วนต าบลศิลาดาน

264 ชัยนาท มโนรมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลไร่พฒันา องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่

265 ชัยนาท มโนรมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโคก องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม

266 ชัยนาท มโนรมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลอูต่ะเภา องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่

267 ชัยนาท เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาท่าพระ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่

268 ชัยนาท เมืองชัยนาท เทศบาลต าบลบ้านกล้วย องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต

269 ชัยนาท เมืองชัยนาท เทศบาลต าบลเสือโฮก องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต

270 ชัยนาท วัดสิงห์ เทศบาลต าบลวัดสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่

271 ชัยนาท วัดสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่

272 ชัยนาท สรรคบุรี เทศบาลต าบลดอนก า องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่

273 ชัยนาท สรรคบุรี เทศบาลต าบลแพรกศรีราชา องค์การบริหารส่วนต าบลศิลาดาน

274 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลต าบลเจ้าพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลศิลาดาน

275 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลต าบลโพนางด าตก องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่

276 ชัยนาท สรรพยา เทศมนตรีต าบลตลุก องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข

277 ชัยนาท หนองมะโมง เทศบาลต าบลวังตะเคียน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง

278 ชัยนาท หนองมะโมง เทศบาลต าบลหนองมะโมง องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

279 ชัยนาท หนัคา เทศบาลต าบลบ้านเชีย่น เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว

280 ชัยนาท หนัคา เทศบาลต าบลหนองแซง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่

281 ชัยนาท หนัคา องค์การบริหารส่วนต าบลวังไก่เถือ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่

282 ชัยนาท หนัคา องค์การบริหารส่วนต าบลหนัคา องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

283 ชัยภมูิ เกษตรสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง เทศบาลต าบลโนนทอง

284 ชัยภมูิ เกษตรสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพนงาม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก

285 ชัยภมูิ แก้งคร้อ องค์การบริหารส่วนต าบลเก่ายาดี องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า

286 ชัยภมูิ แก้งคร้อ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง

287 ชัยภมูิ แก้งคร้อง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน

288 ชัยภมูิ คอนสาร เทศบาลต าบลต าบลคอนสาร องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

289 ชัยภมูิ คอนสาร องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่พระ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง

290 ชัยภมูิ จัตุรัส เทศบาลต าบลจัตุรัส องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก

291 ชัยภมูิ เนินสง่า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฉิม องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง

292 ชัยภมูิ บ้านเขว้า องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง

293 ชัยภมูิ บ้านแท่น เทศบาลบ้านเต่า เทศบาลต าบลหนองอีบุตร

294 ชัยภมูิ บ้านแท่น องค์การบริหารส่วนต าบลสระพงั องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง

295 ชัยภมูิ ภกัดีชุมพล องค์การบริหารส่วนวังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก

296 ชัยภมูิ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลซับสีทอง องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า

297 ชัยภมูิ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยบง องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง

298 ชัยภมูิ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง

299 ชัยภมูิ หนองบัวแดง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง

300 ชุมพร ท่าแซะ องค์การบริหารส่วนต าบลคุริง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน

301 ชุมพร ทุง่ตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลตะโก เทศบาลต าบลขุนทะเล (บ้านควน)
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

302 ชุมพร ปะทิว เทศบาลต าบลมาบอ ามฤต เทศบาลต าบลขุนทะเล (บ้านควน)

303 ชุมพร ปะทิว องค์การบริหารส่วนต าบลสะพลี เทศบาลต าบลขุนทะเล (บ้านควน)

304 ชุมพร เมือง เทศบาลต าบลนาชะอัง เทศบาลต าบลขุนทะเล (บ้านควน)

305 ชุมพร เมือง เทศบาลต าบลปากน  าชุมพร เทศบาลต าบลขุนทะเล (บ้านควน)

306 ชุมพร เมือง เทศบาลต าบลหาดทรายรี เทศบาลต าบลขุนทะเล (บ้านควน)

307 ชุมพร เมือง  เทศบาลต าบลวังไผ่ เทศบาลต าบลขุนทะเล (ต้นยวน)

308 ชุมพร ละแม องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่คาวัด เทศบาลต าบลขุนทะเล (บ้านควน)

309 ชุมพร ละแม  องค์การบริหารส่วนต าบลสวนแตง เทศบาลต าบลขุนทะเล (ต้นยวน)

310 ชุมพร หลังสวน องค์การบริหารส่วนต าบลบางน  าจืด เทศบาลต าบลขุนทะเล

311 ชุมพร หลังสวน องค์การบริหารส่วนต าบลบางน  าจืด เทศบาลต าบลขุนทะเล (ต้นยวน)

312 เชียงราย ขุนตาล เทศบาลต าบลยางฮอม เทศบาลเมืองล้อมแรด

313 เชียงราย เชียงของ เทศบาลต าบลคร่ึง เทศบาลต าบลวังชิ น

314 เชียงราย เชียงของ เทศบาลต าบลบุญเรือง เทศบาลเมืองล้อมแรด

315 เชียงราย เชียงของ เทศบาลต าบลเวียง เทศบาลต าบลวังชิ น

316 เชียงราย เชียงของ เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ เทศบาลต าบลวังชิ น

317 เชียงราย เชียงของ องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงของ องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์

318 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลต าบลโยนก เทศบาลต าบลอุโมงค์

319 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลต าบลเวียง เทศบาลเมืองล้อมแรด

320 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน เทศบาลต าบลอุโมงค์

321 เชียงราย เชียงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลหนองหล่ม(ศวภ.)

322 เชียงราย ดอยหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลโชคชัย องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย

323 เชียงราย ดอยหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลปงน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย

324 เชียงราย ดอยหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองป่าก่อ เทศบาลต าบลวังชิ น

325 เชียงราย เทิง เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย

326 เชียงราย เทิง เทศบาลต าบลบ้านปล้อง องค์การบริหารส่วนต าบลหวัง้ม

327 เชียงราย เทิง เทศบาลต าบลเวียงเทิง เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

328 เชียงราย เทิง เทศบาลต าบลสันทรายงาม องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย

329 เชียงราย เทิง องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์

330 เชียงราย เทิง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแรด องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่

331 เชียงราย ป่าแดด เทศบาลต าบลศรีโพธิเ์งิน เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

332 เชียงราย พญาเม็งราย เทศบาลต าบลพญาเม็งราย เทศบาลเมืองล้อมแรด

333 เชียงราย พญาเม็งราย เทศบาลต าบลเม็งราย องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย

334 เชียงราย พญาเม็งราย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต  า องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม

335 เชียงราย พญาเม็งราย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปา องค์การบริหารส่วนต าบลหวัง้ม

336 เชียงราย พาน เทศบาลต าบลสันมะเค็ด เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

337 เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว เทศบาลต าบลอุโมงค์

338 เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนต าบลทานตะวัน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลหนองหล่ม(ศวภ.)

339 เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนต าบลธารทอง องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย

340 เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าหุง่ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลอุโมงค์

341 เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงค า องค์การบริหารส่วนต าบลหวัง้ม

342 เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เย็น เทศบาลต าบลอุโมงค์

343 เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงหา้ว เทศบาลต าบลวังชิ น

344 เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนต าบลสันติสุข ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลหนองหล่ม(ศวภ.)
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

345 เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนต าบลหวัง้ม องค์การบริหารส่วนต าบลหวัง้ม

346 เชียงราย เมือง เทศบาลต าบลนางแล เทศบาลต าบลอุโมงค์

347 เชียงราย เมือง เทศบาลต าบลป่าอ้อดอยชัย เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

348 เชียงราย เมือง เทศบาลต าบลแม่ยาว ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลหนองหล่ม(ศวภ.)

349 เชียงราย เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสาย องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

350 เชียงราย เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย

351 เชียงราย เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง เทศบาลเมืองล้อมแรด

352 เชียงราย เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลริมโขง เทศบาลต าบลแม่แรง

353 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลต าบลท่าสาย  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

354 เชียงราย แม่จัน เทศบาลต าบลแม่จัน เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

355 เชียงราย แม่จัน เทศบาลต าบลแม่ไร่ เทศบาลต าบลอุโมงค์

356 เชียงราย แม่จัน เทศบาลต าบลสันทราย เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

357 เชียงราย แม่จัน เทศบาลต าบลสายน  าค า องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม

358 เชียงราย แม่จัน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

359 เชียงราย แม่จัน องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค  า องค์การบริหารส่วนต าบลหวัง้ม

360 เชียงราย แม่จัน องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลอุโมงค์

361 เชียงราย แม่ทา เทศบาลทากาศเหนือ เทศบาลต าบลเกาะคา

362 เชียงราย แม่ฟา้หลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองนอก องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม

363 เชียงราย แม่ลาว เทศบาลต าบลดงมะดะ เทศบาลต าบลอุโมงค์

364 เชียงราย แม่ลาว เทศบาลต าบลป่าก่อด า เทศบาลต าบลเกาะคา

365 เชียงราย แม่ลาว องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เทศบาลต าบลเกาะคา

366 เชียงราย แม่สรวย เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง เทศบาลต าบลเกาะคา

367 เชียงราย แม่สรวย เทศบาลต าบลแม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม

368 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าก๊อ องค์การบริหารส่วนต าบลหวัง้ม

369 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด เทศบาลต าบลเกาะคา

370 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่

371 เชียงราย แม่สาย เทศบาลต าบลเวียงพางค า องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

372 เชียงราย แม่สาย เทศบาลต าบลหว้ยไคร้ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม

373 เชียงราย แม่สาย องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม

374 เชียงราย แม่สาย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย องค์การบริหารส่วนต าบลหวัง้ม

375 เชียงราย แม่สาย องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม

376 เชียงราย แม่สาย องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งผา องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม

377 เชียงราย แม่สาย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีเมืองชุม องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม

378 เชียงราย เวียงป่าเป้า เทศบาลต าบลป่างิ ว เทศบาลต าบลแม่หล่าย

379 เชียงราย เวียงป่าเป้า เทศบาลต าบลเวียงกาหลง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลอุโมงค์

380 เชียงราย เวียงป่าเป้า เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า เทศบาลต าบลน  าแพร่พฒันา

381 เชียงราย เวียงป่าเป้า องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่

382 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

383 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านหลวง เทศบาลต าบลอุโมงค์

384 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลสบเต๊ียะ เทศบาลต าบลแม่แรง

385 เชียงใหม่ จอมทอง องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

386 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลทุง่ข้าวพวง เทศบาลเมืองล้อมแรด

387 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลทุง่ข้าวพวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

388 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลปิงโค้ง เทศบาลต าบลอุโมงค์

389 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลพระธาตุปูก่่ า เทศบาลต าบลอุโมงค์

390 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบลอุโมงค์

391 เชียงใหม่ ไชยปราการ เทศบาลต าบลไชยปราการ เทศบาลต าบลอุโมงค์

392 เชียงใหม่ ไชยปราการ เทศบาลต าบลหนองบัว เทศบาลเมืองล้อมแรด

393 เชียงใหม่ ไชยปราการ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทะลบ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม

394 เชียงใหม่ ไชยปราการ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดงเย็น องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม

395 เชียงใหม่ ดอกค าใต้ เทศบาลต าบลบ้านถ  า ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลอุโมงค์

396 เชียงใหม่ ดอยเต่า องค์การบริหารส่วนต าบลดอยเต่า องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย

397 เชียงใหม่ ดอยเต่า องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเด่ือ องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย

398 เชียงใหม่ ดอยเต่า องค์การบริหารส่วนต าบลบงตัน องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย

399 เชียงใหม่ ดอยเต่า องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งทุง่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย

400 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

401 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลตลาดขวัญ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลอุโมงค์

402 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลตลาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่

403 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลแม่โป่ง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลอุโมงค์

404 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน เทศบาลต าบลน  าแพร่พฒันา

405 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลลวงเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

406 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด องค์การบริหารส่วนต าบลเทพเสด็จ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลอุโมงค์

407 เชียงใหม่ ดอยหล่อ เทศบาลต าบลสองแคว เทศบาลต าบลน  าแพร่พฒันา

408 เชียงใหม่ ฝาง เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า เทศบาลต าบลเกาะคา

409 เชียงใหม่ ฝาง เทศบาลต าบลเวียงฝาง เทศบาลต าบลเกาะคา

410 เชียงใหม่ ฝาง เทศบาลต าบลสันทราย องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่

411 เชียงใหม่ ฝาง เทสบาลต าบลแม่ข่า เทศบาลต าบลน  าแพร่พฒันา

412 เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน เทศบาลต าบลเกาะคา

413 เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข่า เทศบาลต าบลเกาะคา

414 เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เทศบาลต าบลแม่แรง

415 เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม

416 เชียงใหม่ พร้าว เทศบาลต าบลป่าตุ้ม เทศบาลต าบลอุโมงค์

417 เชียงใหม่ พร้าว เทศบาลต าบลป่าไหน่ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลอุโมงค์

418 เชียงใหม่ พร้าว เทศบาลต าบลแม่ปัง่ เทศบาลต าบลอุโมงค์

419 เชียงใหม่ พร้าว เทศบาลต าบลเวียงพร้าว เทศบาลต าบลแม่หล่าย

420 เชียงใหม่ พร้าว องค์การบริหารส่วนต าบลน  าแพร่ เทศบาลต าบลอุโมงค์

421 เชียงใหม่ พร้าว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่แวน เทศบาลต าบลอุโมงค์

422 เชียงใหม่ พร้าว องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

423 เชียงใหม่ พร้าว องค์การบริหารส่วนต าบลโหล่งขอด เทศบาลต าบลแม่หล่าย

424 เชียงใหม่ เมือง เทศบาลต าบลท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

425 เชียงใหม่ เมือง เทศบาลต าบลฟา้ฮ่าม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

426 เชียงใหม่ เมือง เทศบาลต าบลสันผีเสื อ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

427 เชียงใหม่ เมือง เทศบาลต าบลสุเทพ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

428 เชียงใหม่ เมือง เทศบาลต าบลหนองหอย เทศบาลต าบลอุโมงค์

429 เชียงใหม่ แม่แจ่ม เทศบาลต าบลท่าผา องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย

430 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลกองแขก องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

431 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

432 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลปางหนิฝน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

433 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน

434 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน

435 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแจ่มหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน

436 เชียงใหม่ แม่แตง เทศบาลต าบลเมืองแกนพฒันา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

437 เชียงใหม่ แม่แตง เทศบาลต าบลสันมหาพน เทศบาลต าบลอุโมงค์

438 เชียงใหม่ แม่แตง องค์การบริหารส่วนต าบลขี เหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

439 เชียงใหม่ แม่แตง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช้าง เทศบาลต าบลเกาะคา

440 เชียงใหม่ แม่แตง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลอุโมงค์

441 เชียงใหม่ แม่ริม เทศบาลต าบลแม่แรม เทศบาลต าบลอุโมงค์

442 เชียงใหม่ แม่ริม เทศบาลต าบลริมเหนือ  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

443 เชียงใหม่ แม่ริม เทศบาลต าบลสันโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหวัง้ม

444 เชียงใหม่ แม่ริม เทศบาลต าบลเหมืองแก้ว เทศบาลต าบลน  าแพร่พฒันา

445 เชียงใหม่ แม่ริม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

446 เชียงใหม่ แม่ริม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

447 เชียงใหม่ แม่ริม องค์การบริหารส่วนต าบลริมเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

448 เชียงใหม่ แม่ริม องค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

449 เชียงใหม่ แม่ริม องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยทราย องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

450 เชียงใหม่ แม่วาง เทศบาลต าบลแม่วาง เทศบาลต าบลน  าแพร่พฒันา

451 เชียงใหม่ แม่วาง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา เทศบาลต าบลเกาะคา

452 เชียงใหม่ แม่วาง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ปี้ เทศบาลต าบลแม่แรง

453 เชียงใหม่ แม่วาง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่รวงทอง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลอุโมงค์

454 เชียงใหม่ แม่วาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด เทศบาลต าบลแม่แรง

455 เชียงใหม่ แม่วาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย

456 เชียงใหม่ แม่สาย เทศบาลต าบลแม่สายมิตรภาพ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลอุโมงค์

457 เชียงใหม่ แม่ออน องค์การบริหารส่วนต าบลทาเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

458 เชียงใหม่ แม่ออน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

459 เชียงใหม่ แม่ออน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

460 เชียงใหม่ แม่ออน องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

461 เชียงใหม่ แม่ออน องค์การบริหารส่วนต าบลออนกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

462 เชียงใหม่ แม่ออน องค์การบริหารส่วนต าบลออนเหนือ เทศบาลต าบลอุโมงค์

463 เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

464 เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาว  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลอุโมงค์

465 เชียงใหม่ เวียงแหง เทศบาลต าบลแสนไห องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

466 เชียงใหม่ เวียงแหง องค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

467 เชียงใหม่ สะเมิง เทศบาลต าบลสะเมิงใต้ เทศบาลต าบลน  าแพร่พฒันา

468 เชียงใหม่ สะเมิง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่

469 เชียงใหม่ สะเมิง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เทศบาลต าบลอุโมงค์

470 เชียงใหม่ สะเมิงเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลสะเมิงเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

471 เชียงใหม่ สันก าแพง เทศบาลต าบลแม่ปูคา เทศบาลต าบลน  าแพร่พฒันา

472 เชียงใหม่ สันก าแพง เทศบาลต าบลสันกลาง เทศบาลต าบลอุโมงค์

473 เชียงใหม่ สันก าแพง องค์การบริหารส่วนต าบลแช่ช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

474 เชียงใหม่ สันก าแพง องค์การบริหารส่วนต าบลร้องวัวแดง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลอุโมงค์

475 เชียงใหม่ สันก าแพง องค์การบริหารส่วนต าบลออนใต้ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลอุโมงค์

476 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว เทศบาลต าบลวังชิ น

477 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลป่าไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

478 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลเมืองเล็น ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลอุโมงค์

479 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลสันทรายหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

480 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลสันนาเม็ง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลอุโมงค์

481 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลสันป่าเปา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

482 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลสันพระเนตร ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลอุโมงค์

483 เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลต าบลทุง่สะโตก เทศบาลต าบลแม่แรง

484 เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลต าบลบ้านกลาง เทศบาลต าบลอุโมงค์

485 เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลต าบลบ้านแม เทศบาลต าบลน  าแพร่พฒันา

486 เชียงใหม่ สันป่าตอง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว เทศบาลต าบลแม่แรง

487 เชียงใหม่ สันป่าตอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

488 เชียงใหม่ สันป่าตอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

489 เชียงใหม่ สันป่าตอง องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย

490 เชียงใหม่ สันป่าตอง องค์การบริหารส่วนต าบลมะขุนหวาน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

491 เชียงใหม่ สันป่าตอง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ก๊า ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลอุโมงค์

492 เชียงใหม่ สันป่าตอง องค์การบริหารส่วนต าบลยุหว่า องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

493 เชียงใหม่ สันป่าตอง องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลหวัง้ม

494 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลขัวมุง เทศบาลต าบลแม่แรง

495 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลดอนแก้ว เทศบาลต าบลแม่แรง

496 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลยางเนิ ง เทศบาลต าบลวังชิ น

497 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลสันทรายมหาวงศ์ เทศบาลต าบลแม่แรง

498 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลสารภี เทศบาลต าบลอุโมงค์

499 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลหนองผึ ง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลอุโมงค์

500 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลหนองแฝก เทศบาลต าบลน  าแพร่พฒันา

501 เชียงใหม่ สารภ ี เทศบาลต าบลท่ากว้าง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลอุโมงค์

502 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลน  าแพร่พฒันา เทศบาลต าบลน  าแพร่พฒันา

503 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลบ้านปง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

504 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง เทศบาลต าบลน  าแพร่พฒันา

505 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลสันผักหวาน องค์การบริหารส่วนต าบลหวัง้ม

506 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลหางดง เทศบาลเมืองล้อมแรด

507 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลหารแก้ว เทศบาลเมืองล้อมแรด

508 เชียงใหม่ หางดง องค์การบริหารส่วนต าบลขุนคง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

509 เชียงใหม่ หางดง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

510 เชียงใหม่ หางดง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองควาย องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

511 เชียงใหม่ อมก๋อย เทศบาลต าบลอมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

512 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลนาเปียง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

513 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลม่อนจอง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลอุโมงค์

514 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต่ืน เทศบาลต าบลอุโมงค์

515 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลยางเปียง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลอุโมงค์

516 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

517 เชียงใหม่ ฮอด เทศบาลต าบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

518 เชียงใหม่ ฮอด เทศบาลต าบลบ้านตาล ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลอุโมงค์

519 เชียงใหม่ ฮอด เทศบาลต าบลหางดง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

520 เชียงใหม่ ฮอด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสลี องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน

521 เชียงใหม่ ฮอด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

522 ตรัง กันตัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ

523 ตรัง กันตัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางหมาก เทศบาลต าบลขุนทะเล

524 ตรัง กันตัง องค์การบริหารส่วนต าบลย่านซ่ือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ

525 ตรัง กันตัง องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน เทศบาลต าบลขุนทะเล

526 ตรัง กันตัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบางสัก องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน

527 ตรัง กันตังใต้  องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เทศบาลต าบลขุนทะเล (ต้นยวน)

528 ตรัง นาโยง องค์การบริหารส่วนต าบลนาข้าวเสีย เทศบาลต าบลขุนทะเล

529 ตรัง นาโยง องค์การบริหารส่วนต าบลละมอ เทศบาลต าบลขุนทะเล

530 ตรัง ปะเหลียน องค์การบริหารส่วนต าบลลิพงั องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน

531 ตรัง เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลนาท่ามเหนือ เทศบาลต าบลขุนทะเล

532 ตรัง เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตรุด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ

533 ตรัง เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง เทศบาลต าบลขุนทะเล

534 ตรัง เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ เทศบาลต าบลขุนทะเล

535 ตรัง รัษฎา องค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา เทศบาลต าบลขุนทะเล (บ้านควน)

536 ตรัง วังวิเศษ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวตง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน

537 ตรัง วังวิเศษ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวิเศษ เทศบาลต าบลขุนทะเล

538 ตรัง วังวิเศษ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะบ้า เทศบาลต าบลขุนทะเล

539 ตรัง วังวิเศษ องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง เทศบาลต าบลขุนทะเล

540 ตรัง สิเกา องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ

541 ตรัง สิเกา องค์การบริหารส่วนต าบลกะลาเส เทศบาลต าบลขุนทะเล

542 ตรัง สิเกา องค์การบริหารส่วนต าบลสิเกา เทศบาลต าบลขุนทะเล

543 ตรัง หว้ยยอด องค์การบริหารส่วนต าบลนาวง เทศบาลต าบลขุนทะเล

544 ตรัง หว้ยยอด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่น เทศบาลต าบลขุนทะเล

545 ตรัง หว้ยยอด  องค์การบริหารส่วนต าบลบางกุง้ เทศบาลต าบลขุนทะเล (ต้นยวน)

546 ตรัง หาดส าราญ องค์การบริหารส่วนต าบลตะเสะ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน

547 ตราด เกาะช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะช้างใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่

548 ตราด เขาสมิง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิง องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด

549 ตราด เขาสมิง องค์การบริหารส่วนต าบลเทพนิมิต เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

550 ตราด เขาสมิง องค์การบริหารส่วนต าบลประณีต เทศบาลต าบลชากไทย

551 ตราด คลองใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด

552 ตราด บ่อไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

553 ตราด บ่อไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านชุมพล เทศบาลต าบลชากไทย

554 ตราด บ่อไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี เทศบาลต าบลชากไทย

555 ตราด บ่อไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

556 ตราด เมือง เทศบาลต าบลตะกาง องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด

557 ตราด เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด

558 ตราด เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมกลัด เทศบาลต าบลชากไทย

559 ตราด เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวใหญ่ เทศบาลต าบลชากไทย
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

560 ตราด แหงมงอบ องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด

561 ตราด แหลมงอบ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด

562 ตราด แหลมงอบ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมงอบ องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด

563 ตาก ท่าสองยาง เทศบาลต าบลแม่ต้าน เทศบาลเมืองล้อมแรด

564 ตาก ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

565 ตาก ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อุสุ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

566 ตาก บ้านตาก เทศบาลต าบลทุง่กระเชาะ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล

567 ตาก บ้านตาก เทศมนตรีต าบลบ้านตาก องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน

568 ตาก บ้านตาก องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะตะเภา องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะตะเภา

569 ตาก บ้านตาก องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

570 ตาก บ้านตาก องค์การบริหารส่วนต าบลตากออก องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

571 ตาก บ้านตาก องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟา้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

572 ตาก บ้านตาก องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน

573 ตาก พบพระ องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ องค์การบริหารส่วนต าบลรวมไทยพฒันา

574 ตาก พบพระ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องแคบ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

575 ตาก พบพระ องค์การบริหารส่วนต าบลรวมไทยพฒันา องค์การบริหารส่วนต าบลรวมไทยพฒันา

576 ตาก พบพระ องค์การบริหารส่วนต าบลวาเล่ย์ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

577 ตาก เมือง เทศบาลต าบลหนองบัวใต้ เทศบาลต าบลเกาะคา

578 ตาก เมือง เทศบาลต าบลหนองบัวเหนือ เทศบาลต าบลเกาะคา

579 ตาก เมือง เทศบาลเมืองตาก เทศบาลต าบลเกาะคา

580 ตาก เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลตลุกกลางทุง่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

581 ตาก เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

582 ตาก เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

583 ตาก เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล

584 ตาก เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลวังหนิ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

585 ตาก เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน

586 ตาก เมืองตาก องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท้อ องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน

587 ตาก แม่ระมาด เทศบาลต าบลแม่ระมาด องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว

588 ตาก แม่ระมาด เทศมนตรีต าบลทุง่หลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

589 ตาก แม่ระมาด องค์การบริหารส่วนต าบลขะเนจื อ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล

590 ตาก แม่ระมาด องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว

591 ตาก แม่ระมาด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต่ืน องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน

592 ตาก แม่ระมาด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ระมาด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

593 ตาก แม่ระมาด องค์การบริหารส่วนต าบลสามหมืน่ องค์การบริหารส่วนต าบลรวมไทยพฒันา

594 ตาก แม่สอด เทศบาลต าบลแม่กุ เทศบาลเมืองล้อมแรด

595 ตาก แม่สอด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสายลวด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

596 ตาก แม่สอด องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง เทศบาลเมืองล้อมแรด

597 ตาก แม่สอด องค์การบริหารส่วนต าบลพะวอ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

598 ตาก แม่สอด องค์การบริหารส่วนต าบลมหาวัน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

599 ตาก แม่สอด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กาษา องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว

600 ตาก แม่สอด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

601 ตาก วังเจ้า เทศบาลต าบลวังเจ้า เทศบาลเมืองล้อมแรด

602 ตาก วังเจ้า องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงทอง องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

603 ตาก วังเจ้า องค์การบริหารส่วนต าบลนาโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน

604 ตาก วังเจ้า องค์การบริหารส่วนต าบลประดาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

605 ตาก สามเงา เทศบาลต าบลสามเงา เทศบาลต าบลเกาะคา

606 ตาก สามเงา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน

607 ตาก สามเงา องค์การบริหารส่วนต าบลยกกระบัตร องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

608 ตาก สามเงา องค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

609 ตาก สามเงา องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน

610 ตาก สามเงา องค์การบริหารส่วนต าบลวังหมัน องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน

611 ตาก สามเงา องค์การบริหารส่วนต าบล สามเงา องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

612 ตาก อุม้ผาง องค์การบริหารส่วนต าบลอุม้ผาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

613 นคร ปากพลี องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

614 นคร เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยอ เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

615 นคร เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมณี เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

616 นคร เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระโจม เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

617 นครนายก บ้านนา องค์การบริหารส่วนต าบลบางอ้อ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล

618 นครนายก บ้านนา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา เทศบาลเมืองวังน  าเย็น

619 นครนายก ปากพลี เทศบาลต าบลเกาะหวาย เทศบาลต าบลหนองพลับ

620 นครนายก ปากพลี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกรวด เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

621 นครนายก ปากพลี องค์การบริหารส่วนต าบลปากพลี องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม

622 นครนายก เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง เทศบาลเมืองวังน  าเย็น

623 นครนายก เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าทราย เทศบาลเมืองวังน  าเย็น

624 นครนายก เมืองนครนายก องค์การบริหารส่วนต าบลดงละคร องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่

625 นครนายก องครักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล

626 นครนายก องครักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูล องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล

627 นครนายก องครักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลากด เทศบาลต าบลชากไทย

628 นครนายก องครักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่

629 นครนายก องครักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงศาล เทศบาลต าบลชากไทย

630 นครปฐม ก าแพงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่กระพงัโหม เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ

631 นครปฐม ก าแพงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ขวาง โครงการนครปฐมผาสุก

632 นครปฐม ก าแพงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่บัว โครงการนครปฐมผาสุก

633 นครปฐม ก าแพงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลรางพกิุล เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ

634 นครปฐม ก าแพงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลสระพฒันา โครงการนครปฐมผาสุก

635 นครปฐม ก าแพงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยม่วง เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ

636 นครปฐม ก าแพงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยหมอนทอง โครงการนครปฐมผาสุก

637 นครปฐม ดอนตูม เทศบาลต าบลสามง่าม โครงการนครปฐมผาสุก

638 นครปฐม ดอนตูม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนพทุรา องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม

639 นครปฐม ดอนตูม องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย โครงการนครปฐมผาสุก

640 นครปฐม ดอนตูม องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยด้วน โครงการนครปฐมผาสุก

641 นครปฐม นครชัยศรี องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระชับ องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม

642 นครปฐม นครชัยศรี องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม

643 นครปฐม นครชัยศรี องค์การบริหารส่วนต าบลศีรษะทอง โครงการนครปฐมผาสุก

644 นครปฐม นครชัยศรี องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมบัว โครงการนครปฐมผาสุก

645 นครปฐม บางเลน เทศบาลต าบลบางเลน โครงการนครปฐมผาสุก
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

646 นครปฐม บางเลน เทศบาลต าบลบางหลวง เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ

647 นครปฐม บางเลน เทศบาลต าบลรางกระทุม่ โครงการนครปฐมผาสุก

648 นครปฐม บางเลน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนกกระทุง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง

649 นครปฐม บางเลน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตูม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง

650 นครปฐม บางเลน องค์การบริหารส่วนต าบลนิลเพชร โครงการนครปฐมผาสุก

651 นครปฐม บางเลน องค์การบริหารส่วนต าบลบางไทรป่า โครงการนครปฐมผาสุก

652 นครปฐม บางเลน องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา โครงการนครปฐมผาสุก

653 นครปฐม บางเลน องค์การบริหารส่วนต าบลหนิมูล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง

654 นครปฐม เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลถนนขาด องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

655 นครปฐม เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลสระกะเทียม โครงการนครปฐมผาสุก

656 นครปฐม เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม โครงการนครปฐมผาสุก

657 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลต าบลธรรมศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม

658 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลต าบลบ่อพลับ เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ

659 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ

660 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลต าบลมาบแค เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ

661 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลเมืองนครปฐม เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ

662 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลทัพหลวง เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ

663 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลธรรมศาลา เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ

664 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ

665 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลพระประโทน องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม

666 นครปฐม สามพราน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองจินดา โครงการนครปฐมผาสุก

667 นครปฐม สามพราน องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง โครงการนครปฐมผาสุก

668 นครปฐม สามพราน องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง โครงการนครปฐมผาสุก

669 นครพนม ท่าอุเทน  เทศมนตรีต าบลท่าอุเทน เทศบาลต าบลท่าก้อน

670 นครพนม ท่าอุเทน  องค์การบริหารส่วนต าบลพะทาย เทศบาลต าบลท่าก้อน

671 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี   องค์การบริหารส่วนต าบลพมิาน

672 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง องค์การบริหารส่วนต าบลพมิาน

673 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง องค์การบริหารส่วนต าบลพมิาน

674 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลพมิาน องค์การบริหารส่วนต าบลพมิาน

675 นครพนม นาทม องค์การบริหารส่วนต าบลนาทม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์

676 นครพนม นาทม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองซน องค์การบริหารส่วนต าบลพมิาน

677 นครพนม นาหว้า เทศบาลต าบลท่าเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลพมิาน

678 นครพนม นาหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลนาคูณใหญ่ เทศบาลต าบลโนนทอง

679 นครพนม นาหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลนาหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลพมิาน

680 นครพนม นาหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเสียว องค์การบริหารส่วนต าบลพมิาน

681 นครพนม นาหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าพฒันา เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่

682 นครพนม ปลาปาก เทศบาลต าบลปลาปาก เทศบาลต าบลหนองอีบุตร

683 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮี องค์การบริหารส่วนต าบลพมิาน

684 นครพนม โพนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนบก องค์การบริหารส่วนต าบลพมิาน

685 นครพนม เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลวังตามัว องค์การบริหารส่วนต าบลพมิาน

686 นครพนม เรณูนคร องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแห่ องค์การบริหารส่วนต าบลพมิาน

687 นครพนม เรณูนคร องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด องค์การบริหารส่วนต าบลพมิาน

688 นครพนม เรณูนคร องค์การบริหารส่วนต าบลนาขาม องค์การบริหารส่วนต าบลพมิาน

16/55

ขอ้มลู ณ วนัที ่20 พ.ย.2558



ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

689 นครพนม เรณูนคร องค์การบริหารส่วนต าบลนางัว องค์การบริหารส่วนต าบลพมิาน

690 นครพนม เรณูนคร องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลพมิาน

691 นครพนม วังยาง องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง องค์การบริหารส่วนต าบลพมิาน

692 นครพนม ศรีสงคราม เทศบาลต าบลนาค า เทศบาลต าบลหนองอีบุตร

693 นครพนม ศรีสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าบ่อสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลพมิาน

694 นครพนม ศรีสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลนาเด่ือ เทศบาลต าบลสาวะถี

695 นครพนม ศรีสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลพมิาน

696 นครราชสีมา  ประทาย องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่สว่าง เทศบาลต าบลบ้านแฮด

697 นครราชสีมา  พมิาย องค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ ์ เทศบาลต าบลบ้านแฮด

698 นครราชสีมา  เมือง  เทศบาลต าบลเมืองใหม่โคกกรวด เทศบาลต าบลบ้านแฮด

699 นครราชสีมา  วังน  าเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลวังหมี เทศบาลต าบลบ้านแฮด

700 นครราชสีมา แก้งสนามนาง องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง

701 นครราชสีมา ครบุรี เทศบาลต าบลจระเข้หนิ เทศบาลต าบลบุง่เลิศ

702 นครราชสีมา บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา

703 นครราชสีมา บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ เทศบาลต าบลโนนทอง

704 นครราชสีมา บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง

705 นครราชสีมา บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ เทศบาลต าบลบ้านแฮด

706 นครราชสีมา ประทาย อบต.โคกกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

707 นครราชสีมา พมิาน องค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง

708 นครราชสีมา พมิาย องค์การบริหารส่วนต าบลกระชอน องค์การบริหารส่วนต าบลบักได

709 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลโคกสูง เทศบาลเมืองวังน  าเย็น

710 นครราชสีมา สีดา องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ เทศบาลต าบลประโคนชัย

711 นครราชสีมา สีดา องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ เทศบาลต าบลประโคนชัย

712 นครราชสีมา สีดา องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง

713 นครราชสีมา สีดา องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ องค์การบริหารส่วนต าบลบักได

714 นครราชสีมา สีดา องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ องค์การบริหารส่วนต าบลบักได

715 นครราชสีมา สีดา องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง

716 นครราชสีมา สูงเนิน องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ

717 นครราชสีมา เสิงสาง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบรูณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน

718 นครราชสีมา เสิงสาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านราษฎร์ องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน

719 นครราชสีมา หนองบุญมาก องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมทอง เทศบาลต าบลบ้านแฮด

720 นครศรีธรรมราช ฉวาง เทศบาลต าบลปากน  าฉวาง เทศบาลต าบลขุนทะเล (ต้นยวน)

721 นครศรีธรรมราช ชะอวด เทศบาลต าบลนางหลง เทศบาลต าบลปริก

722 นครศรีธรรมราช ชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง เทศบาลต าบลขุนทะเล (ต้นยวน)

723 นครศรีธรรมราช ท่งสง เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ เทศบาลต าบลขุนทะเล (บ้านควน)

724 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะโก เทศบาลต าบลขุนทะเล

725 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิท์อง เทศบาลต าบลขุนทะเล

726 นครศรีธรรมราช ทุง่สง องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ เทศบาลต าบลขุนทะเล (ต้นยวน)

727 นครศรีธรรมราช ทุง่สง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เทศบาลต าบลขุนทะเล (บ้านควน)

728 นครศรีธรรมราช นาบอน องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่สง เทศบาลต าบลขุนทะเล (บ้านควน)

729 นครศรีธรรมราช บางขัน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม เทศบาลต าบลขุนทะเล (บ้านควน)

730 นครศรีธรรมราช ปากพนัง เทศบาลต าบลปากพนัง เทศบาลต าบลขุนทะเล (ต้นยวน)

731 นครศรีธรรมราช ปากพนัง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย เทศบาลต าบลขุนทะเล (ต้นยวน)
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

732 นครศรีธรรมราช ปากพนัง องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก เทศบาลต าบลขุนทะเล

733 นครศรีธรรมราช ปากพนัง องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก เทศบาลต าบลขุนทะเล

734 นครศรีธรรมราช พปิูน เทศบาลต าบลพปิูน เทศบาลต าบลขุนทะเล (ต้นยวน)

735 นครศรีธรรมราช พปิูน องค์การบริหารส่วนต าบลกะทูน เทศบาลต าบลขุนทะเล (ต้นยวน)

736 นครศรีธรรมราช พปิูน เทศบาลต าบลเขาพระ เทศบาลต าบลขุนทะเล (ต้นยวน)

737 นครศรีธรรมราช เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก เทศบาลต าบลขุนทะเล (บ้านควน)

738 นครศรีธรรมราช เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก เทศบาลต าบลขุนทะเล (บ้านควน)

739 นครศรีธรรมราช เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา เทศบาลต าบลขุนทะเล

740 นครศรีธรรมราช เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร เทศบาลต าบลขุนทะเล

741 นครศรีธรรมราช ร่อนพบิุรณ์ เทศบาลต าบลเขาชุมทอง เทศบาลต าบลขุนทะเล (ต้นยวน)

742 นครศรีธรรมราช ลานสกา เทศบาลต าบลขุนทะเล เทศบาลต าบลขุนทะเล (ต้นยวน)

743 นครศรีธรรมราช ลานสกา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี เทศบาลต าบลขุนทะเล

744 นครศรีธรรมราช สิชล  องค์การบริหารส่วนต าบลส่ีขีด เทศบาลต าบลขุนทะเล (ต้นยวน)

745 นครศรีธรรมราช หวัไทร องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว เทศบาลต าบลขุนทะเล (บ้านควน)

746 นครศรีธรรมราช หวัไทร องค์การบริหารส่วนต าบลหวัไทร เทศบาลต าบลขุนทะเล

747 นครสวรรค์ เก้าเลี ยว เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว

748 นครสวรรค์ เก้าเลี ยว องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว

749 นครสวรรค์ เก้าเลี ยว องค์การบริหารส่วนต าบลมหาโพธิ เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว

750 นครสวรรค์ เก้าเลี ยว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเต่า เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว

751 นครสวรรค์ โกรกพระ องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่

752 นครสวรรค์ โกรกพระ องค์การบริหารส่วนต าบลเนินกว้าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่

753 นครสวรรค์ โกรกพระ องค์การบริหารส่วนต าบลเนินศาลา เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว

754 นครสวรรค์ โกรกพระ องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสูง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่

755 นครสวรรค์ ชุมตาบง องค์การบริหารส่วนต าบลปางสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม

756 นครสวรรค์ ชุมแสง เทศบาลเมืองต าบลชุมแสง เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว

757 นครสวรรค์ ชุมแสง องค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว

758 นครสวรรค์ ชุมแสง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล

759 นครสวรรค์ ชุมแสง องค์การบริหารส่วนต าบลฆะมัง เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว

760 นครสวรรค์ ชุมแสง องค์การบริหารส่วนต าบลทับกฤช เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว

761 นครสวรรค์ ชุมแสง องค์การบริหารส่วนต าบลพกิุล องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม

762 นครสวรรค์ ชุมแสง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจา องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่

763 นครสวรรค์ ตากฟา้ เทศบาลต าบลตากฟา้ เทศบาลต าบลท่าข้าม

764 นครสวรรค์ ตากฟา้ เทศบาลต าบลอุดมธัญญา องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต

765 นครสวรรค์ ตากฟา้ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชายธง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่

766 นครสวรรค์ ตากฟา้ องค์การบริหารส่วนต าบลตากฟา้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่

767 นครสวรรค์ ตากฟา้ องค์การบริหารส่วนต าบลพนุกยูง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่

768 นครสวรรค์ ตากฟา้ องค์การบริหารส่วนต าบลล าพยนต์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่

769 นครสวรรค์ ตากฟา้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพกิุล องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่

770 นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนต าบลจันเสน องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม

771 นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล

772 นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต

773 นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต

774 นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยหอม องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต

18/55

ขอ้มลู ณ วนัที ่20 พ.ย.2558



ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

775 นครสวรรค์ ท่าตะโก เทศบาลต าบลท่าตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย

776 นครสวรรค์ ท่าตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา เทศบาลต าบลท่าข้าม

777 นครสวรรค์ ท่าตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย

778 นครสวรรค์ ท่าตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว

779 นครสวรรค์ ท่าตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลศิลาดาน

780 นครสวรรค์ บรรพตพสัิย เทศบาลต าบลบรรพตพสัิย เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว

781 นครสวรรค์ บรรพตพสัิย เทศบาลต าบลบ้านแดน เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว

782 นครสวรรค์ บรรพตพสัิย องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญผล องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล

783 นครสวรรค์ บรรพตพสัิย องค์การบริหารส่วนต าบลตาขีด องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

784 นครสวรรค์ บรรพตพสัิย องค์การบริหารส่วนต าบลหกูวาง องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

785 นครสวรรค์ พยุหะคีรี เทศบาลต าบลพยุหะ เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว

786 นครสวรรค์ พยุหะคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

787 นครสวรรค์ พยุหะคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง องค์การบริหารส่วนต าบลศิลาดาน

788 นครสวรรค์ พยุหะคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลสระทะเล องค์การบริหารส่วนต าบลศิลาดาน

789 นครสวรรค์ ไพศาลี เทศบาลต าบลไพศาลี เทศบาลต าบลท่าข้าม

790 นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิป์ระสาท องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต

791 นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลวังข่อย องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต

792 นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม

793 นครสวรรค์ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง เทศบาลเมืองล้อมแรด

794 นครสวรรค์ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือ เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว

795 นครสวรรค์ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลพระนอน เทศบาลต าบลท่าข้าม

796 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนเล่ือน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่

797 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลวัดไทรย์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว

798 นครสวรรค์ แม่เปิน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปิน องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม

799 นครสวรรค์ แม่วงก์ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชนกัน องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

800 นครสวรรค์ แม่วงก์ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เล่ย์ องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม

801 นครสวรรค์ แม่วงก์ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วงก์ องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

802 นครสวรรค์ ลาดยาว เทศบาลต าบลลาดยาว องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว

803 นครสวรรค์ ลาดยาว เทศบาลต าบลศาลเจ้าไก่ต่อ องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์

804 นครสวรรค์ ลาดยาว องค์การบริหารส่วนต าบลเนินขี เหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

805 นครสวรรค์ ลาดยาว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว

806 นครสวรรค์ ลาดยาว องค์การบริหารส่วนต าบลมาบแก องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล

807 นครสวรรค์ ลาดยาว องค์การบริหารส่วนต าบลวังเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

808 นครสวรรค์ ลาดยาว องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว

809 นครสวรรค์ ลาดยาว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนมวัว องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว

810 นครสวรรค์ ลาดยาว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว

811 นครสวรรค์ หนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ทอง องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์

812 นครสวรรค์ หนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลธารทหาร องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต

813 นครสวรรค์ หนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลวังบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา

814 นครสวรรค์ หนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

815 นครสวรรค์ หนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยถัว่ใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์

816 นครสวรรค์ หนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยถัว่เหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

817 นครสวรรค์ หนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

818 นครสวรรณ์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข

819 นนทบุรี เมืองนนทบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบางรักน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย

820 นราธิวาส จะแนะ องค์การบริหารส่วนต าบลช้างเผือก องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง

821 นราธิวาส จะแนะ องค์การบริหารส่วนต าบลจะแนะ องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง

822 นราธิวาส เจาะไอร้อง องค์การบริหารส่วนต าบลบูกิต องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ

823 นราธิวาส เจาะไอร้อง องค์การบริหารส่วนต าบลจวบ  องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง

824 นราธิวาส ตันหยงมัส องค์การบริหารส่วนต าบลบองอ ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังดาล า

825 นราธิวาส ตากใบ องค์การบริหารส่วนต าบลนานาค องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ

826 นราธิวาส ตากใบ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ

827 นราธิวาส ตากใบ  องค์การบริหารส่วนต าบลโฆษติ   องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง

828 นราธิวาส ตากใบ  องค์การบริหารส่วนต าบลไพรวัน  องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง

829 นราธิวาส บาเจาะ เทศบาลต าบลต้นไทร ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังดาล า

830 นราธิวาส บาเจาะ องค์การบริหารส่วนต าบลกาเยาะมาตี องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ

831 นราธิวาส บาเจาะ องค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะ องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ

832 นราธิวาส บาเจาะ องค์การบริหารส่วนต าบลบาเระใต้ ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังดาล า

833 นราธิวาส บาเจาะ องค์การบริหารส่วนต าบลบาเระเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ

834 นราธิวาส บาเจาะ องค์การบริหารส่วนต าบลปะลุกาสาเมาะ องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ

835 นราธิวาส เมือง เทศบาลต าบลกะลุวอเหนือ เทศบาลต าบลรือเสาะ

836 นราธิวาส เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเคียน เทศบาลต าบลปริก

837 นราธิวาส ยีง่อ องค์การบริหารส่วนต าบลจอเบาะ องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ

838 นราธิวาส ยีง่อ องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ

839 นราธิวาส ยีง่อ องค์การบริหารส่วนต าบลยีง่อ องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ

840 นราธิวาส ยีง่อ องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา เทศบาลต าบลรือเสาะ

841 นราธิวาส ระแงะ เทศบาลต าบลมะรือโบตก เทศบาลต าบลรือเสาะ

842 นราธิวาส ระแงะ องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง

843 นราธิวาส ระแงะ  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลิม องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง

844 นราธิวาส รือเสาะ เทศบาลต าบลรือเสาะ เทศบาลต าบลรือเสาะ

845 นราธิวาส รือเสาะ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะตอ เทศบาลต าบลรือเสาะ

846 นราธิวาส รือเสาะ องค์การบริหารส่วนต าบลบาตง เทศบาลต าบลรือเสาะ

847 นราธิวาส รือเสาะ องค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะ เทศบาลต าบลรือเสาะ

848 นราธิวาส รือเสาะ องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ เทศบาลต าบลรือเสาะ

849 นราธิวาส รือเสาะ องค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคี เทศบาลต าบลรือเสาะ

850 นราธิวาส รือเสาะ องค์การบริหารส่วนต าบลสาวอ ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังดาล า

851 นราธิวาส รือเสาะ องค์การบริหารส่วนต าบลสุวารี ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังดาล า

852 นราธิวาส แว้ง  เทศบาลต าบลแว้ง องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง

853 นราธิวาส แว้ง  องค์การบริหารส่วนต าบลโละจูด  องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง

854 นราธิวาส แว้ง  องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง

855 นราธิวาส ศรีสาคร เทศบาลต าบลศรีสาคร เทศบาลต าบลรือเสาะ

856 นราธิวาส ศรีสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ

857 นราธิวาส สุคิริน องค์การบริหารส่วนต าบลสุคิริน  องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง

858 นราธิวาส สุคิริน  องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง

859 นราธิวาส สุไหงปาดี  องค์การบริหารส่วนต าบลโต๊ะเด็ง   องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง

860 น่าน เฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยโก๋น องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

861 น่าน เชียงกลาง เทศบาลต าบลพระพทุธบาทเชียงคาน องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่

862 น่าน เชียงกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลเปือ องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย

863 น่าน เชียงกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์

864 น่าน ท่าวังผา องค์การบริหารส่วนต าบลป่าคา องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย

865 น่าน ท่าวังผา องค์การบริหารส่วนต าบลผาทอง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

866 น่าน ท่าวังผา องค์การบริหารส่วนต าบลยม องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์

867 น่าน ท่าวังผา องค์การบริหารส่วนต าบลริม องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย

868 น่าน ท่าวังผา องค์การบริหารส่วนต าบลศรีภมูิ เทศบาลต าบลแม่หล่าย

869 น่าน ทุง่ช้าง เทศบาลต าบลงอบ เทศบาลต าบลแม่หล่าย

870 น่าน ทุง่ช้าง เทศบาลต าบลทุง่ช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

871 น่าน ทุง่ช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลงอบ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

872 น่าน ทุง่ช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ช้าง เทศบาลต าบลแม่หล่าย

873 น่าน ทุง่ช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลปอน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

874 น่าน นาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลนาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์

875 น่าน นาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลน  าตก องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่

876 น่าน นาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่

877 น่าน นาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีษะเกษ องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์

878 น่าน นาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลสถาน องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่

879 น่าน นาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลสันทะ เทศบาลต าบลวังชิ น

880 น่าน นาหมืน่ เทศบาลต าบลบ่อแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์

881 น่าน นาหมืน่ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

882 น่าน บ่อเกลือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงพญา องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย

883 น่าน บ่อเกลือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเกลือเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย

884 น่าน บ่อเกลือ องค์การบริหารส่วนต าบลภฟูา้ องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย

885 น่าน บ้านหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฟา้ องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์

886 น่าน บ้านหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลสวด องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์

887 น่าน บ้านหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพี องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

888 น่าน ปัว เทศบาลต าบลปัว องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย

889 น่าน ปัว องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย

890 น่าน ปัว องค์การบริหารส่วนต าบลไชยวัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย

891 น่าน ปัว องค์การบริหารส่วนต าบลศิลาเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

892 น่าน ปัว องค์การบริหารส่วนต าบลสกาด องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย

893 น่าน ปัว องค์การบริหารส่วนต าบลสถาน องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่

894 น่าน ภเูพยีง องค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่

895 น่าน ภเูพยีง องค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี ยน เทศบาลต าบลแม่หล่าย

896 น่าน ภเูพยีง องค์การบริหารส่วนต าบลน  าแก่น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

897 น่าน ภเูพยีง องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

898 น่าน ภเูพยีง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

899 น่าน เมือง เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลต าบลเกาะคา

900 น่าน เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลถืมตอง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

901 น่าน เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลนาซาว องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์

902 น่าน เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

903 น่าน เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

904 น่าน เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลสะเนียน องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่

905 น่าน เมืองน่าน เทศบาลต าบลดู่ใต้ เทศบาลต าบลแม่หล่าย

906 น่าน เมืองน่าน องค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลอุโมงค์

907 น่าน แม่จริม เทศบาลต าบลหนองแดง เทศบาลต าบลแม่หล่าย

908 น่าน แม่จริม องค์การบริหารส่วนต าบลน  าพาง องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์

909 น่าน แม่จริม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่จริม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

910 น่าน แม่จริม องค์การบริหารส่วนต าบลหมอเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย

911 น่าน เวียงสา เทศบาลต าบลกลางเวียง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลหนองหล่ม(ศวภ.)

912 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลจอมจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์

913 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ศรีทอง องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์

914 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลน  าปัว้ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่

915 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลน  ามวบ องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์

916 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ขะนิง องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์

917 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สา องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์

918 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลยาบหวันา องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์

919 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลส้าน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

920 น่าน สองแคว เทศบาลต าบลยอด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

921 น่าน สองแคว องค์การบริหารส่วนต าบลชนแดน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลหนองหล่ม(ศวภ.)

922 น่าน สองแคว องค์การบริหารส่วนต าบลนาไร่หลวง องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่

923 น่าน สันติสุข องค์การบริหารส่วนต าบลดู่พงษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

924 น่าน สันติสุข องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแลวหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

925 น่าน สันติสุข องค์การบริหารส่วนต าบลพงษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์

926 บึงกาฬ เซกา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทุม่ องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า

927 บึงกาฬ โซ่พสัิย องค์การบริหารส่วนต าบลบัวตูม องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์

928 บึงกาฬ โซ่พสัิย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพนัทา องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน

929 บึงกาฬ บึงโขลงหลง เทศบาลต าบลบึงโขงหลง เทศบาลต าบลนาอ้อ

930 บึงกาฬ ปากคาด องค์การบริหารส่วนต าบลปากคาด เทศบาลต าบลนาอ้อ

931 บึงกาฬ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลนาสวรรค์ เทศบาลต าบลนาอ้อ

932 บุรีรัมย์ แคนดง องค์การบริหารส่วนต าบลดงพลอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง

933 บุรีรัมย์ แคนดง องค์การบริหารส่วนต าบลสระบัว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์

934 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลต าบลยายแย้มวัฒนา เทศบาลต าบลประโคนชัย

935 บุรีรัมย์ ช านิ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง

936 บุรีรัมย์ นางรอง องค์การบริหารส่วนต าบลถนนหกั องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง

937 บุรีรัมย์ นางรอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสิงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน

938 บุรีรัมย์ นางรอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง

939 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสว่าง เทศบาลต าบลประโคนชัย

940 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ เทศบาลต าบลโกรกแก้ว เทศบาลต าบลบุง่เลิศ

941 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ เทศบาลต าบลประโคนชัย

942 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน

943 บุรีรัมย์ บ้านด่าน เทศบาลต าบลปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง

944 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ องค์การบริหารส่วนต าบลกูส่วนแตง เทศบาลต าบลประโคนชัย

945 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ องค์การบริหารส่วนต าบลทองหลาง เทศบาลต าบลประโคนชัย

946 บุรีรัมย์ ประโคนชัย เทศบาลต าบลเขาคอก เทศบาลต าบลประโคนชัย
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

947 บุรีรัมย์ ประโคนชัย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม เทศบาลต าบลประโคนชัย

948 บุรีรัมย์ ประโคนชัย องค์การบริหารส่วนต าบลปังกู องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์

949 บุรีรัมย์ ประโคนชัย องค์การบริหารส่วนต าบลไพศาล องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน

950 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย เทศบาลต าบลจันดุม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง

951 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขมิ น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง

952 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย องค์การบริหารส่วนต าบลป่าชัน เทศบาลต าบลประโคนชัย

953 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา เทศบาลต าบลประโคนชัย

954 บุรีรัมย์ พทุไธสง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง

955 บุรีรัมย์ เมือง เทศบาลต าบลหนองตาด องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์

956 บุรีรัมย์ เมือง เทศบาลต าบลหลักเขต องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง

957 บุรีรัมย์ เมือง เทศบาลเมืองชุมเหด็ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง

958 บุรีรัมย์ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลกลันทา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง

959 บุรีรัมย์ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง

960 บุรีรัมย์ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาด องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์

961 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก เทศบาลต าบลประโคนชัย

962 บุรีรัมย์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลรัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง

963 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง

964 บุรีรัมย์ หนองกี่ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง

965 บุรีรัมย์ หนองหงส์ เทศบาลต าบลหนองหงส์ เทศบาลต าบลประโคนชัย

966 บุรีรัมย์ หนองหงส์ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง

967 บุรีรัมย์ หนองหงส์ องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง

968 บุรีรัมย์ หนองหงส์ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว เทศบาลต าบลประโคนชัย

969 บุรีรัมย์ หว้ยราช เทศบาลต าบลสามแวง องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน

970 บุรีรัมย์ หว้ยราช องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตะโก เทศบาลต าบลประโคนชัย

971 บุรีรัมย์ หว้ยราช องค์การบริหารส่วนต าบลสนวน เทศบาลต าบลประโคนชัย

972 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลสามกระทาย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

973 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

974 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลกุยบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 

975 ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยยาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 

976 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน เทศบาลต าบลบ้านกรูด เทศบาลต าบลหนองพลับ

977 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน องค์การบริหารส่วนต าบลชัยเกษม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 

978 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน องค์การบริหารส่วนต าบลทองมงคล องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

979 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน องค์การบริหารส่วนต าบลพงศ์ประศาสร์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 

980 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี เทศบาลต าบลหนองพลับ

981 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลปากน  าปราณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

982 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลวังก์พง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 

983 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวาฬ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 

984 ประจวบคีรีขันธ์ หวัหนิ เทศบาลต าบลหนองพลับ เทศบาลต าบลหนองพลับ

985 ประจวบคีรีขันธ์ หวัหนิ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยสัตว์ใหญ่ เทศบาลต าบลหนองพลับ

986 ประจวบคีรีขันธ์ หวัหนิ องค์การบริหารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

987 ปราจีน ประจันตะคาม องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง เทศบาลเมืองวังน  าเย็น

988 ปราจีน ประจันตะคาม องค์การบริหารส่วนต าบลประจันตะคาม องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด

989 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

990 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

991 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

992 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

993 ปราจีนบุรี นาดี เทศบาลต าบลนาดี เทศบาลเมืองวังน  าเย็น

994 ปราจีนบุรี นาดี องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

995 ปราจีนบุรี นาดี องค์การบริหารส่วนต าบลสะพานหนิ เทศบาลเมืองวังน  าเย็น

996 ปราจีนบุรี นาดี องค์การบริหารส่วนต าบลส าพนัตา เทศบาลเมืองวังน  าเย็น

997 ปราจีนบุรี บ้านสร้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาร้า องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่

998 ปราจีนบุรี ประจันตคาม องค์การบริหารส่วนต าบลค าโตนด องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่

999 ปราจีนบุรี ประจันตคาม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหอย องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล

1000 ปราจีนบุรี ประจันตคาม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง เทศบาลเมืองวังน  าเย็น

1001 ปราจีนบุรี เมือง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองวังน  าเย็น

1002 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล

1003 ปัตตานี กะพอ้ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละดือรามัน ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังดาล า

1004 ปัตตานี โคกโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ เทศบาลต าบลรือเสาะ

1005 ปัตตานี ปะนาเระ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนอก องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ

1006 ปัตตานี ปะนาเระ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านน  าบ่อ ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังดาล า

1007 ปัตตานี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลกะมิยอ เทศบาลต าบลปริก

1008 ปัตตานี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบานา ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังดาล า

1009 ปัตตานี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง

1010 ปัตตานี ไม้แก่น องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลดอนทราย ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังดาล า

1011 ปัตตานี ไม้แก่น องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังดาล า

1012 ปัตตานี ยะรัง องค์การบริหารส่วนต าบลยะรัง เทศบาลต าบลปริก

1013 ปัตตานี ยะรัง องค์การบริหารส่วนต าบลระแว้ง องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ

1014 ปัตตานี ยะรัง  องค์การบริหารส่วนต าบลประจัน องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง

1015 ปัตตานี ยะหร่ิง เทศบาลต าบลยะหร่ิง เทศบาลต าบลรือเสาะ

1016 ปัตตานี ยะหร่ิง องค์การบริหารส่วนต าบลตาแกะ ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังดาล า

1017 ปัตตานี สายบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลกะดุนง องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ

1018 ปัตตานี สายบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลตะบิ ง องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ

1019 ปัตตานี สายบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบางเก่า ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังดาล า

1020 ปัตตานี สายบุรี  องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง

1021 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง

1022 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์อน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหญ้านาง

1023 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขนาก องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง

1024 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหญ้านาง

1025 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนลาน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหญ้านาง

1026 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหญ้านาง

1027 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง

1028 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม

1029 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหญ้านาง

1030 พระนครศรีอยุธยา ภาชี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหญ้านาง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหญ้านาง

1031 พระนครศรีอยุธยา เสนา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม

1032 พระนครศรีอยุธยา เสนา องค์การบริหารส่วนต าบลรางจรเข้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

1033 พะเยา จุน เทศบาลต าบลจุน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

1034 พะเยา จุน เทศบาลต าบลทุง่รวงทอง เทศบาลต าบลน  าแพร่พฒันา

1035 พะเยา จุน เทศบาลต าบลเวียงลอ เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

1036 พะเยา จุน เทศบาลต าบลหงส์หนิ เทศบาลต าบลน  าแพร่พฒันา

1037 พะเยา จุน เทศบาลต าบลหว้ยข้าวก่ า  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

1038 พะเยา จุน องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุขิงแกง องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่

1039 พะเยา จุน องค์การบริหารส่วนต าบลสันโค้ง เทศบาลต าบลน  าแพร่พฒันา

1040 พะเยา เชียงค า เทศบาลต าบลเวียง เทศบาลต าบลวังชิ น

1041 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ค า องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์

1042 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์

1043 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ผาสุข เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

1044 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลน  าแวน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลหนองหล่ม(ศวภ.)

1045 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลหนองหล่ม(ศวภ.)

1046 พะเยา เชียงม่วน เทศบาลต าบลเชียงม่วน เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

1047 พะเยา เชียงม่วน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลหนองหล่ม(ศวภ.)

1048 พะเยา เชียงม่วน องค์การบริหารส่วนต าบลสระ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลหนองหล่ม(ศวภ.)

1049 พะเยา ดอกค าใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ เทศบาลต าบลน  าแพร่พฒันา

1050 พะเยา ดอกค าใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอกค าใต้ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลหนองหล่ม(ศวภ.)

1051 พะเยา ดอกค าใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปิน องค์การบริหารส่วนต าบลหวัง้ม

1052 พะเยา ดอกค าใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยยางขาม เทศบาลต าบลน  าแพร่พฒันา

1053 พะเยา ปง เทศบาลต าบลงิม เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

1054 พะเยา ปง เทศบาลต าบลปง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

1055 พะเยา ปง องค์การบริหารส่วนต าบลควร องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่

1056 พะเยา ปง องค์การบริหารส่วนต าบลงิม เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

1057 พะเยา ปง องค์การบริหารส่วนต าบลนาปรัง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลหนองหล่ม(ศวภ.)

1058 พะเยา ปง องค์การบริหารส่วนต าบลออย องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

1059 พะเยา ภกูามยาว องค์การบริหารส่วนต าบลดงเจน องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม

1060 พะเยา ภกูามยาว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อิง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม

1061 พะเยา ภกูามยาว องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยแก้ว ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลหนองหล่ม(ศวภ.)

1062 พะเยา ภซูาง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่

1063 พะเยา ภซูาง องค์การบริหารส่วนต าบลภซูาง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลหนองหล่ม(ศวภ.)

1064 พะเยา เมือง เทศบาลต าบลบ้านต๊ า เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

1065 พะเยา เมือง เทศบาลต าบลบ้านสาง องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์

1066 พะเยา เมือง เทศบาลต าบลบ้านใหม่ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลหนองหล่ม(ศวภ.)

1067 พะเยา เมือง เทศบาลต าบลแม่กา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

1068 พะเยา เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลจ าป่าหวาย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลหนองหล่ม(ศวภ.)

1069 พะเยา เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

1070 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลต าบลท่าจ าปี เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

1071 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลต าบลบ้านต๋อม เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

1072 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลต าบลแม่ปืม เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

1073 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลต าบลสันป่าม่วง เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

1074 พะเยา เมืองพะเยา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

1075 พะเยา แม่ใจ เทศบาลต าบลเจริญราษฏ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

1076 พะเยา แม่ใจ เทศบาลต าบลบ้านเหล่า ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลหนองหล่ม(ศวภ.)

1077 พะเยา แม่ใจ เทศบาลต าบลฝ่าแฝก ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลหนองหล่ม(ศวภ.)

1078 พะเยา แม่ใจ เทศบาลต าบลรวมใจพฒันา เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

1079 พะเยา แม่ใจ เทศบาลต าบลศรีถ้อย องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม

1080 พงังา กะปง  องค์การบริหารส่วนต าบลรมณีย์  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน

1081 พงังา เกาะยาว เทศบาลต าบลเกาะยาว องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน

1082 พงังา เกาะยาว เทศบาลต าบลพรุใน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน

1083 พงังา คุระบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลคุระ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน

1084 พงังา คุระบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบางวัน เทศบาลต าบลขุนทะเล

1085 พงังา ตะกัว่ทุง่  องค์การบริหารส่วนต าบลกะไหล องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน

1086 พงังา ตะกัว่ทุง่  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเคียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน

1087 พงังา ตะกัว่ป่า องค์การบริหารส่วนต าบลบางนายสี เทศบาลต าบลขุนทะเล

1088 พงังา ทับปุด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน

1089 พงังา ท้ายเหมือง องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเหมือง เทศบาลต าบลขุนทะเล (ต้นยวน)

1090 พงังา ท้ายเหมือง องค์การบริหารส่วนต าบลล าภี องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน

1091 พงังา เมือง  องค์การบริหารส่วนต าบลถ  า องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน

1092 พทัลุง กงหรา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเฉลิม เทศบาลต าบลปริก

1093 พทัลุง กงหรา องค์การบริหารส่วนต าบลชะรัต เทศบาลต าบลปริก

1094 พทัลุง ควนขนุน เทศบาลต าบลพนางตุง เทศบาลต าบลขุนทะเล (ต้นยวน)

1095 พทัลุง ควนขนุน เทศบาลต าบลมะกอกเหนือ เทศบาลต าบลขุนทะเล (ต้นยวน)

1096 พทัลุง ควนขนุน องค์การบริหารส่วนต าบลนาขยาด เทศบาลต าบลขุนทะเล

1097 พทัลุง ควรขนุน เทศบาลต าบลบ้านสวน เทศบาลต าบลขุนทะเล (ต้นยวน)

1098 พทัลุง ป่าพะยอม เทศบาลต าบลลานข่อย เทศบาลต าบลขุนทะเล (บ้านควน)

1099 พทัลุง เมือง เทศบาลต าบลท่าแค เทศบาลต าบลขุนทะเล (บ้านควน)

1100 พจิิตร ดงเจริญ เทศบาลต าบลวังบงค์ เทศบาลต าบลท่าข้าม

1101 พจิิตร ดงเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลวังงิ วใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

1102 พจิิตร ดงเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยร่วม องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1103 พจิิตร ตะพานหนิ เทศบาลต าบลหนองพยอม องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม

1104 พจิิตร ตะพานหนิ องค์การบริหารส่วนต าบลดงตะขบ องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

1105 พจิิตร ตะพานหนิ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่หลวง องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

1106 พจิิตร ตะพานหนิ องค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม

1107 พจิิตร ตะพานหนิ องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม

1108 พจิิตร ตะพานหนิ องค์การบริหารส่วนต าบลวังหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

1109 พจิิตร ทับคล้อ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาเจ็ดลูก เทศบาลต าบลเกาะคา

1110 พจิิตร ทับคล้อ องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายทุง่ องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

1111 พจิิตร บางมูลนาก เทศบาลต าบลเนินมะกอก เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว

1112 พจิิตร บางมูลนาก เทศบาลต าบลบางไผ่ เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว

1113 พจิิตร บางมูลนาก เทศบาลต าบลหอไกร องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1114 พจิิตร บางมูลนาก องค์การบริหารส่วนต าบลภมูิ องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม

1115 พจิิตร บางมูลนาก องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะกู องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม

1116 พจิิตร บางมูลนาก องค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1117 พจิิตร บึงนาราง องค์การบริหารส่วนต าบลบางลาย เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว

1118 พจิิตร บึงนาราง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยแก้ว เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

1119 พจิิตร โพทะเล เทศมนตรีต าบลโพทะเล เทศบาลต าบลวังชมภู

1120 พจิิตร โพทะเล องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัง่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม

1121 พจิิตร โพทะเล องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล

1122 พจิิตร โพทะเล องค์การบริหารส่วนต าบลโพทะเล องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม

1123 พจิิตร โพธิท์ะเล องค์การบริหารส่วนต าบลทะนง องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา

1124 พจิิตร โพธิป์ระทับช้าง เทศมนตรีต าบลโพธิป์ระทับช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

1125 พจิิตร โพธิป์ระทับช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลดงเสือเหลือง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

1126 พจิิตร โพธิป์ระทับช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

1127 พจิิตร เมือง เทศบาลต าบลวังกรด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล

1128 พจิิตร เมือง เทศบาลต าบลหวัดง เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว

1129 พจิิตร เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง เทศบาลต าบลวังชมภู

1130 พจิิตร เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม

1131 พจิิตร เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1132 พจิิตร เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหวัดง เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว

1133 พจิิตร เมืองพจิิตร องค์การบริหารส่วนต าบลคลองคะเชนทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1134 พจิิตร เมืองพจิิตร องค์การบริหารส่วนต าบลฆะมัง องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1135 พจิิตร เมืองพจิิตร องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1136 พจิิตร เมืองพจิิตร องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฬ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1137 พจิิตร เมืองพจิิตร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบุง่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1138 พจิิตร วังทรายพนู องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

1139 พจิิตร สากเหล็ก เทศบาลต าบลสากเหล็ก เทศบาลต าบลท่าข้าม

1140 พจิิตร สากเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเยีย่ม เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว

1141 พจิิตร สากเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังทับไทร องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1142 พจิิตร สากเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลสากเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม

1143 พจิิตร สากเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าไทร องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1144 พจิิตร สามง่าม เทศบาลต าบลก าแพงดิน องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1145 พจิิตร สามง่าม เทศบาลต าบลสามง่าม องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1146 พจิิตร สามง่าม เทศมนตรีต าบลเนินปอ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล

1147 พจิิตร สามง่าม องค์การบริหารส่วนต าบลรังนก องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

1148 พษิณุโลก ชาติตระการ องค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการ องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

1149 พษิณุโลก ชาติตระการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะแก องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

1150 พษิณุโลก ชาติตระการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อภาค องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว

1151 พษิณุโลก ชาติตระการ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดง องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข

1152 พษิณุโลก ชาติตระการ องค์การบริหารส่วนต าบลสวนเมีย่ง           องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล

1153 พษิณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1154 พษิณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว

1155 พษิณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลน  ากุม่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1156 พษิณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลเนินเพิม่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1157 พษิณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว

1158 พษิณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1159 พษิณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแยง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

1160 พษิณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลยางโกลน องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว

1161 พษิณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะท้าว องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

1162 พษิณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยเฮี ย องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1163 พษิณุโลก เนินมะปราง เทศบาลต าบลไทรย้อย เทศบาลต าบลท่าข้าม

1164 พษิณุโลก เนินมะปราง เทศบาลต าบลเนินมะปราง องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1165 พษิณุโลก เนินมะปราง เทศบาลต าบลบ้านมุง องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1166 พษิณุโลก เนินมะปราง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านน้อยซุ้มขี เหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1167 พษิณุโลก เนินมะปราง องค์การบริหารส่วนต าบลวังโพรง องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

1168 พษิณุโลก เนินมะปราง องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1169 พษิณุโลก ในเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข

1170 พษิณุโลก บางกระทุม่ เทศบาลต าบลบางกระทุม่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1171 พษิณุโลก บางกระทุม่ เทศบาลต าบลสนามคลี องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1172 พษิณุโลก บางกระทุม่ เทศบาลต าบลหว้ยแก้ว(บางกระทุม่) องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1173 พษิณุโลก บางกระทุม่ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุด องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว

1174 พษิณุโลก บางกระทุม่ องค์การบริหารส่วนต าบลนครป่าหมาก องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1175 พษิณุโลก บางระก า เทศบาลต าบลบางระก าเมืองใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว

1176 พษิณุโลก บางระก า เทศมนตรีต าบลปลักแรด องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข

1177 พษิณุโลก บางระก า เทศมนตรีต าบลพนัเสา องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

1178 พษิณุโลก บางระก า องค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1179 พษิณุโลก บางระก า องค์การบริหารส่วนต าบลท่านางงาม องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1180 พษิณุโลก บางระก า องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพฒันา องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

1181 พษิณุโลก บางระก า องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อทอง องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว

1182 พษิณุโลก บางระก า องค์การบริหารส่วนต าบลบึงระมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล

1183 พษิณุโลก บางระก า องค์การบริหารส่วนต าบลวังอิทก องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว

1184 พษิณุโลก บางระก า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุลา องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1185 พษิณุโลก บ้านกร่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกร่าง องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข

1186 พษิณุโลก พรหมพริาม องค์การบริหารส่วนต าบลตลุกเทียม องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

1187 พษิณุโลก พรหมพริาม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1188 พษิณุโลก พรหมพริาม องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมพริาม องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

1189 พษิณุโลก พรหมพริาม องค์การบริหารส่วนต าบลมะฆ้อง องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1190 พษิณุโลก พรหมพริาม องค์การบริหารส่วนต าบลมะตูม องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1191 พษิณุโลก พรหมพริาม องค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน

1192 พษิณุโลก พรหมพริาม องค์การบริหารส่วนต าบลศรีภริมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

1193 พษิณุโลก พรหมพริาม องค์การบริหารส่วนต าบลหอกลอง องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1194 พษิณุโลก เมือง เทศบาลต าบลคลองแม่ลาย องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา

1195 พษิณุโลก เมือง เทศบาลต าบลบ้านคลอง องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

1196 พษิณุโลก เมือง เทศบาลต าบลพลายชุมพล องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

1197 พษิณุโลก เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสงสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา

1198 พษิณุโลก เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป่า องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข

1199 พษิณุโลก เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลปากโทก องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

1200 พษิณุโลก เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามสูง องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน

1201 พษิณุโลก เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลวัดจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

1202 พษิณุโลก เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข

1203 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1204 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

1205 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขอดอน องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1206 พษิณุโลก วังทอง เทศบาลต าบลวังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

1207 พษิณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโสภา องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1208 พษิณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลชัยนาม องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล

1209 พษิณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1210 พษิณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหมืน่ราม องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม

1211 พษิณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลพนัชาลี องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1212 พษิณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ระกา องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1213 พษิณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลวังนกแอ่น องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1214 พษิณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลวังพกิุล องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1215 พษิณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพระ องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม

1216 พษิณุโลก วัดโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

1217 พษิณุโลก วัดโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลท้อแท้ องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1218 พษิณุโลก วัดโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนิลาด      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล

1219 พษิณุโลก หวัรอ เทศบาลต าบลหวัรอ องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข

1220  พษิณูโลก เมืองพษิณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบล งิ วงาม องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1221 เพชรบุรี แก่งกระจาน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าเด็ง เทศบาลต าบลหนองพลับ

1222 เพชรบุรี แก่งกระจาน องค์การบริหารส่วนต าบลพสุวรรค์ เทศบาลต าบลหนองพลับ

1223 เพชรบุรี แก่งกระจาน องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

1224 เพชรบุรี เขาย้อย เทศบาลต าบลเขาย้อย เทศบาลต าบลหนองพลับ

1225 เพชรบุรี เขาย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองชุมพลเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 

1226 เพชรบุรี เขาย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 

1227 เพชรบุรี เขาย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล โครงการนครปฐมผาสุก

1228 เพชรบุรี ชะอ า องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พฒันา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

1229 เพชรบุรี ท่ายาง องค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง เทศบาลต าบลหนองพลับ

1230 เพชรบุรี ท่ายาง องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก เทศบาลต าบลหนองพลับ

1231 เพชรบุรี ท่ายาง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

1232 เพชรบุรี ท่ายาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 

1233 เพชรบุรี ท่ายาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

1234 เพชรบุรี ท่ายาง องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 

1235 เพชรบุรี ท่ายาง องค์การบริหารส่วนต าบลมาบปลาเค้า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

1236 เพชรบุรี ท่ายาง องค์การบริหารส่วนต าบลยางหย่อง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

1237 เพชรบุรี ท่ายาง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 

1238 เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง

1239 เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

1240 เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

1241 เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

1242 เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 

1243 เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยลึก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

1244 เพชรบุรี บ้านแหลม องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง

1245 เพชรบุรี บ้านแหลม องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

1246 เพชรบุรี บ้านแหลม องค์การบริหารส่วนต าบลปากทะเล เทศบาลต าบลหนองพลับ

1247 เพชรบุรี เมือง เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

1248 เพชรบุรี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 

1249 เพชรบุรี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลนาพนัสาม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

1250 เพชรบุรี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

1251 เพชรบุรี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

1252 เพชรบุรี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

1253 เพชรบุรี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลโพพระ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

1254 เพชรบุรี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง

1255 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาง องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง

1256 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน เทศบาลต าบลหนองพลับ

1257 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลส ามะโรง เทศบาลต าบลหนองพลับ

1258 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ เทศบาลต าบลหนองพลับ

1259 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง องค์การบริหารส่วนต าบลยางน  ากลัดใต้ เทศบาลต าบลหนองพลับ

1260 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง เทศบาลต าบลหนองพลับ

1261 เพชรบูรณ์ เขาค้อ องค์การบริหารส่วนต าบลเข็กน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข

1262 เพชรบูรณ์ เขาค้อ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาค้อ องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว

1263 เพชรบูรณ์ เขาค้อ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว

1264 เพชรบูรณ์ ชนแดน เทศบาลต าบลท่าข้าม เทศบาลต าบลท่าข้าม

1265 เพชรบูรณ์ ชนแดน เทศมนตรีต าบลดงขุย องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม

1266  เพชรบูรณ์ ชนแดน องค์การบริหารส่วนต าบล พทุธบาท องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1267  เพชรบูรณ์ ชนแดน องค์การบริหารส่วนต าบล ลาดแค องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1268 เพชรบูรณ์ ชนแดน องค์การบริหารส่วนต าบลชนแดน องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม

1269 เพชรบูรณ์ ชนแดน องค์การบริหารส่วนต าบลซับพทุรา เทศบาลต าบลท่าข้าม

1270 เพชรบูรณ์ ชนแดน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม

1271 เพชรบูรณ์ ชนแดน องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลาย องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

1272 เพชรบูรณ์ น  าหนาว องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมน องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

1273 เพชรบูรณ์ น  าหนาว องค์การบริหารส่วนต าบลน  าหนาว องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์

1274 เพชรบูรณ์ น  าหนาว องค์การบริหารส่วนต าบลหลักด่าน เทศบาลต าบลท่าข้าม

1275 เพชรบูรณ์ บึงสามพนั เทศบาลต าบลซับสมอทอด เทศบาลต าบลท่าข้าม

1276  เพชรบูรณ์ บึงสามพนั องค์การบริหารส่วนต าบล ซับไม้แดง องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1277 เพชรบูรณ์ บึงสามพนั องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม

1278 เพชรบูรณ์ บึงสามพนั องค์การบริหารส่วนต าบลบึงสามพนั องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม

1279 เพชรบูรณ์ บึงสามพนั องค์การบริหารส่วนต าบลพญาวัง องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1280 เพชรบูรณ์ บึงสามพนั องค์การบริหารส่วนต าบลศรีมงคล องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม

1281 เพชรบูรณ์ บึงสามพนั องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์

1282 เพชรบูรณ์ บึงสามพนั องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

1283 เพชรบูรณ์ เมือง เทศบาลต าบลนาง่ัว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

1284 เพชรบูรณ์ เมือง เทศบาลต าบลวังชมภู เทศบาลต าบลวังชมภู

1285 เพชรบูรณ์ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลชอนไพร องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

1286 เพชรบูรณ์ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1287 เพชรบูรณ์ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลตะเบาะ องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

1288 เพชรบูรณ์ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลนาป่า องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1289 เพชรบูรณ์ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลน  าร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1290 เพชรบูรณ์ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

1291 เพชรบูรณ์ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1292 เพชรบูรณ์ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าเลา องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1293 เพชรบูรณ์ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลระวิง เทศบาลต าบลวังชมภู

1294 เพชรบูรณ์ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1295 เพชรบูรณ์ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1296 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลท่าพล องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว

1297 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนายม เทศบาลต าบลวังชมภู

1298 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยสะแก เทศบาลต าบลวังชมภู

1299 เพชรบูรณ์ วังโป่ง เทศบาลต าบลท้ายดง องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

1300 เพชรบูรณ์ วังโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลซับเปิป องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

1301 เพชรบูรณ์ วังโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายดง องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

1302 เพชรบูรณ์ วังโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลวังหนิ องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม

1303 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เทศมนตรีต าบลพเุตย เทศบาลต าบลวังชมภู

1304  เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบล พเุตย องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1305 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปรง องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1306 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลซับน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1307 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์

1308 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลน  าร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

1309 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อรัง องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

1310 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

1311 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลพขุาม องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1312 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลภนู  าหยด องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว

1313 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลยางสาว องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์

1314 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลสระประดู่ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1315 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลสามแยก องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์

1316 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ เทศบาลต าบลโคกสะอาด เทศบาลต าบลท่าข้าม

1317 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนต าบลนาสนุน่ เทศบาลต าบลวังชมภู

1318 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองย่างทอย เทศบาลต าบลวังชมภู

1319 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ เทศบาลต าบลบ่อไทย องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1320 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ เทศบาลต าบลบัววัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

1321 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ เทศบาลต าบลบ้านโภชน์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว

1322 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ เทศมนตรีต าบลเฉลียงทอง เทศบาลต าบลวังชมภู

1323 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ เทศมนตรีต าบลนาเฉลียง เทศบาลต าบลวังชมภู

1324 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบล เพชรละคร องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1325 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบล หว้ยโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1326 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลกองทูล องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1327 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลช้างตะลูด องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว

1328 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์

1329 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแดง องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม

1330 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังท่าดี องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

1331 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า เทศบาลต าบลหล่มเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1332 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า องค์การบริหารส่วนต าบล ศิลา องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1333 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกาะ องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

1334 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลนาซ า องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์

1335 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลนาแซง องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

1336 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล เทศบาลต าบลวังชมภู

1337 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบล บ้านกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1338  เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบล บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1339 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบล บ้านโสก องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1340 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบล บุง่น  าเต้า องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1341 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบล สักหลง องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1342 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบลเข็กน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว

1343 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านติ ว องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1344 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวาย องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม

1345 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบลบุง่คล้า องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1346 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

1347 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบลปากดุก องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1348 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบลลานบ่า องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา

1349 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว

1350 แพร่ เด่นชัย เทศบาลต าบลปงป่าหวาย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล

1351 แพร่ เด่นชัย เทศมนตรีต าบลแม่จัว๊ะ องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

1352 แพร่ เด่นชัย องค์การบริหารส่วนต าบลไทรย้อย เทศบาลต าบลวังชิ น

1353 แพร่ เด่นชัย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่จัว๊ะ องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

1354 แพร่ เมือง เทศบาลต าบลแม่หล่าย เทศบาลต าบลแม่หล่าย

1355 แพร่ เมือง เทศบาลต าบลวังหงส์ เทศบาลต าบลอุโมงค์

1356 แพร่ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลนาจักร เทศบาลต าบลแม่แรง

1357 แพร่ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลร่องฟอง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

1358 แพร่ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยม้า เทศบาลต าบลอุโมงค์

1359 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลบ้านถิน่ เทศบาลต าบลแม่หล่าย

1360 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลสวนเขือ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล

1361 แพร่ เมืองแพร่ เทศมนตรีต าบลช่อแฮ องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

1362 แพร่ เมืองแพร่ เทศมนตรีต าบลทุง่โฮ้ง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

1363 แพร่ เมืองแพร่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังธง เทศบาลต าบลแม่หล่าย

1364 แพร่ ร้องกวาง เทศบาลต าบลบ้านเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

1365 แพร่ ร้องกวาง เทศบาลต าบลร้องกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

1366 แพร่ ร้องกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลน  าเลา เทศบาลต าบลอุโมงค์

1367 แพร่ ร้องกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ยางตาล องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข

1368 แพร่ ร้องกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ยางร้อง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

1369 แพร่ ร้องกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ยางฮ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

1370 แพร่ ร้องกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยโรง องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์

1371  แพร่ ลอง เทศบาลต าบลแม่ปาน องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

1372 แพร่ ลอง เทศบาลต าบลแม่ลานนา องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่

1373 แพร่ ลอง เทศบาลต าบลหว้ยอ้อ เทศบาลต าบลวังชิ น

1374  แพร่ ลอง เทศมนตรีต าบล เวียงต้า องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

1375 แพร่ ลอง องค์การบริหารส่วนต าบลต้าผามอก องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

1376  แพร่ ลอง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่แล้ง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

1377 แพร่ ลอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเหล็กลอง เทศบาลต าบลวังชิ น

1378 แพร่ ลอง องค์การบริหารส่วนต าบลหวัทุง่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล

1379 แพร่ วังชิ น เทศบาลต าบลวังชิ น เทศบาลต าบลวังชิ น

1380 แพร่ วังชิ น องค์การบริหารส่วนต าบลนาพนู องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

1381 แพร่ วังชิ น องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก เทศบาลต าบลอุโมงค์

1382 แพร่ วังชิ น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เกิ ง องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

1383 แพร่ วังชิ น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ป้าก องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

1384 แพร่ วังชิ น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พงุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

1385 แพร่ วังชิ น องค์การบริหารส่วนต าบลวังชิ น เทศบาลต าบลวังชิ น

1386 แพร่ วังชิ น องค์การบริหารส่วนต าบลสรอย เทศบาลต าบลแม่หล่าย

1387 แพร่ สอง เทศบาลต าบลสอง องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

1388 แพร่ สอง เทศบาลต าบลหว้ยหม้าย เทศบาลต าบลแม่หล่าย

1389 แพร่ สอง องค์การบริหารส่วนต าบลแดนชุมพล องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

1390 แพร่ สอง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่น้าว องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์

1391 แพร่ สอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข

1392 แพร่ สอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหนุน องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข

1393 แพร่ สอง องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เทศบาลเมืองล้อมแรด

1394 แพร่ สอง องค์การบริหารส่วนต าบลหวัเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหวัง้ม

1395 แพร่ สูงเม่น เทศมนตรีต าบลสูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

1396  แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบล ร่องกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

1397 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลแดนชุมพล องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย

1398 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

1399 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย

1400 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลพระหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

1401 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลสบสาย องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

1402 แพร่ หนองม่วงไข่ เทศบาลต าบลหนองม่วงไข่ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลหนองหล่ม(ศวภ.)

1403 แพร่ หนองม่วงไข่ องค์การบริหารส่วนต าบลต าหนักธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์

1404 แพร่ หนองม่วงไข่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่แค้ว องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

1405 แพร่ หนองม่วงไข่ องค์การบริหารส่วนต าบลน  ารัด องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

1406 แพร่ หนองม่วงไข่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล

1407 มหาสารคาม  โกสุมพสัิย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน เทศบาลต าบลบ้านแฮด

1408 มหาสารคาม  นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน เทศบาลต าบลบ้านแฮด

1409 มหาสารคาม กันทรวิชัย เทศบาลต าบลขามเรียง เทศบาลต าบลสาวะถี

1410 มหาสารคาม กันทรวิชัย เทศบาลต าบลท่าขอนยาง เทศบาลต าบลสาวะถี

1411 มหาสารคาม กันทรวิชัย องค์การบริหารส่วนต าบล ศรีสุข องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1412 มหาสารคาม กันทรวิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลคันธารราษฎร์ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1413 มหาสารคาม กันทรวิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์

1414 มหาสารคาม กุดรัง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยเตย องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า

1415 มหาสารคาม กุดรัง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง

1416 มหาสารคาม แกด า องค์การบริหารส่วนต าบลโนนภบิาล องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง

1417 มหาสารคาม โกสุมพสัิย องค์การบริหารส่วนต าบลแพง เทศบาลต าบลหนองอีบุตร

1418 มหาสารคาม โกสุมพสัิย องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย

1419 มหาสารคาม โกสุมพสัิย องค์การบริหารส่วนต าบลยางน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

1420 มหาสารคาม โกสุมพสัิย องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาว เทศบาลต าบลบุง่เลิศ

1421 มหาสารคาม โกสุมพสัิย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์

1422 มหาสารคาม โกสุมพสัิย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย

1423 มหาสารคาม โกสุมพสัิย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่

1424 มหาสารคาม โกสุมพสัิย องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่

1425 มหาสารคาม โกสุมพสัิย องค์การบริหารส่วนต าบลแหใ่ต้ เทศบาลต าบลหนองอีบุตร

1426 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.ยางน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1427 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.หนองบอน องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1428 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.หวัขวาง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1429 มหาสารคาม โกสุมพสัิย องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งแก องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง

1430 มหาสารคาม โกสุมพสัิย องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง

1431 มหาสารคาม โกสุมพสัิย องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง

1432 มหาสารคาม ชืน่ชม องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าดอกไม้ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง

1433 มหาสารคาม เชียงยืน เทศบาลต าบลเชียงยืน เทศบาลต าบลสาวะถี

1434 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลสันป่าตอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์

1435 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง

1436 มหาสารคาม นาดูน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่

1437 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโก องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า

1438 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจิก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์

1439 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง

1440 มหาสารคาม พยัคฆภมูิพสัิย องค์การบริหารส่วนต าบลเม็กด า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์

1441 มหาสารคาม เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง

1442 มหาสารคาม ยางสีสุราช องค์การบริหารส่วนต าบลนาภู องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน

1443 มหาสารคาม ยางสีสุราช องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสันตุ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน

1444 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิช์ัย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์

1445 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทุม่ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์

1446 มหาสารคาม วาปีปทุม  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวาย เทศบาลต าบลท่าก้อน

1447 มุกดาหาร ค าชะอี องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก เทศบาลต าบลหนองอีบุตร

1448 มุกดาหาร ค าชะอี องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่

1449 มุกดาหาร ค าชะอี อบต.ค าชะอี องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1450 มุกดาหาร ดงหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลชะโนดน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลพมิาน

1451 มุกดาหาร ดงหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลพมิาน

1452 มุกดาหาร ดอนตาล เทศบาลต าบลดอนตาล เทศบาลต าบลนาอ้อ

1453 มุกดาหาร ดอนตาล เทศบาลต าบลบ้านแก้ง เทศบาลต าบลหนองอีบุตร

1454 มุกดาหาร ดอนตาล องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง

1455 มุกดาหาร นิคมค าสร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลโชคชัย เทศบาลต าบลหนองอีบุตร

1456 มุกดาหาร นิคมค าสร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลพมิาน

1457 มุกดาหาร นิคมค าสร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์

1458 มุกดาหาร เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแข้ เทศบาลต าบลนาอ้อ

1459 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย

1460 มุกดาหาร หนองสูง เทศบาลต าบลภวูง เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่

1461 มุกดาหาร หนองสูง เทศบาลต าบลหนองสูงเหนือ เทศบาลต าบลหนองอีบุตร

1462 มุกดาหาร หนองสูง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

1463 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม เทศบาลต าบลแม่ยวม องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน

1464 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม องค์การบริหารส่วนต าบลขุนยวม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

1465 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน

1466 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เงา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน

1467 แม่ฮ่องสอน ปาย เทศบาลต าบลปาย เทศบาลต าบลอุโมงค์

1468 แม่ฮ่องสอน เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

1469 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน

1470 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผาปุม้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

1471 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่โถ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน

1472 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจาง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน

1473 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน

1474 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน

1475 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลสันติคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน

1476 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยหอ้ม องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน

1477 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง เทศบาลต าบลเมืองยวมใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน

1478 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง เทศบาลต าบลแม่ยวม เทศบาลต าบลอุโมงค์

1479 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง เทศบาลต าบลแม่สะเรียง เทศบาลต าบลอุโมงค์

1480 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง เทศบาลต าบลแม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน

1481 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

1482 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ยวม องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน

1483 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เหาะ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

1484 แม่ฮ่องสอน สบเมย องค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน

1485 แม่ฮ่องสอน สบเมย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน

1486 แม่ฮ่องสอน สบเมย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สวด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน

1487 แม่ฮ่องสอน สบเมย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สามแลบ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน

1488 แม่ฮ่องสอน สบเมย องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน

1489 ยโสธร กุดชุม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน เทศบาลต าบลบุง่เลิศ

1490 ยโสธร กุดชุม อบต.โนนเปือย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1491 ยโสธร กุดชุม อบต.โพนงาม องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1492 ยโสธร ค าเขือ่นแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า

1493 ยโสธร ค าเขือ่นแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าไฮ เทศบาลต าบลส าโรงพลัน

1494 ยโสธร ค าเขือ่นแก้ว อบต.แคนน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1495 ยโสธร ค าเขือ่นแก้ว อบต.ดงแคนใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1496 ยโสธร ค าเขือ่นแก้ว อบต.ทุง่มน องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1497 ยโสธร ค าเขือ่นแก้ว อบต.นาค า องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1498 ยโสธร ค าเขือ่นแก้ว อบต.เหล่าไฮ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1499 ยโสธร ไทยเจริญ ทต.ค าเตย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1500 ยโสธร ไทยเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลค าไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ

1501 ยโสธร ไทยเจริญ อบต.น  าค า องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1502 ยโสธร ไทยเจริญ อบต.ส้มผ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1503 ยโสธร ป่าติ ว องค์การบริหารส่วนต าบลเซียงเพง็ องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ

1504 ยโสธร ป่าติ ว องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1505 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบล บึงแก องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

1506 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน

1507 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์

1508 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

1509 ยโสธร เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่นางโอก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน

1510 ยโสธร เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ

1511 ยโสธร เมือง อบต.ขุมเงิน องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1512 ยโสธร เมือง อบต.หนองเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1513 ยโสธร เลิงนกทา ทต.ศรีแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1514 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลต าบลสามัคคี เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่

1515 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลต าบลหอ้งแซง เทศบาลต าบลบุง่เลิศ

1516 ยโสธร เลิงนกทา อบต.โคกส าราญ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1517 ยะลา กรงปินัง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยกระทิง องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง

1518 ยะลา กาบัง องค์การบริหารส่วนต าบลกาบัง องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ

1519 ยะลา กาบัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง

1520 ยะลา บันนังสตา องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ เทศบาลต าบลรือเสาะ

1521 ยะลา เบตง  เทศบาลต าบลธารน  าทิพย์  องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง

1522 ยะลา เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลยะลา เทศบาลต าบลรือเสาะ

1523 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลต าบลบุดี องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ

1524 ยะลา เมืองยะลา องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ

1525 ยะลา เมืองยะลา องค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ

1526 ยะลา เมืองยะลา องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ

1527 ยะลา ยะหา องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ เทศบาลต าบลรือเสาะ

1528 ยะลา ยะหา องค์การบริหารส่วนต าบลยะหา เทศบาลต าบลรือเสาะ

1529 ยะลา ยะหา องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ เทศบาลต าบลปริก

1530 ยะลา ยะหา องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง

1531 ยะลา ยะหา  องค์การบริหารส่วนต าบลกาตอง องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง

1532 ยะลา รามัน เทศบาลต าบลบาลอ เทศบาลต าบลรือเสาะ

1533 ยะลา รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ

1534 ยะลา รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าธง เทศบาลต าบลรือเสาะ

1535 ยะลา รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลเนินงาม เทศบาลต าบลรือเสาะ

1536 ยะลา รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงย เทศบาลต าบลรือเสาะ

1537 ยะลา รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลวังพญา เทศบาลต าบลรือเสาะ

1538 ร้อยเอ็ด  ทุง่เขาหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่เขาหลวง เทศบาลต าบลบ้านแฮด

1539 ร้อยเอ็ด  ประทุมรัตต์ เทศบาลต าบลปทุมรัตต์ เทศบาลต าบลบ้านแฮด

1540 ร้อยเอ็ด  เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลเหนือเมือง เทศบาลต าบลบ้านแฮด

1541 ร้อยเอ็ด  เสลภมูิ องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าน้อย เทศบาลต าบลบ้านแฮด

1542 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย เทศบาลต าบลกูก่าสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง

1543 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลกูก่าสิงห์ เทศบาลต าบลโนนทอง

1544 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย อบต.บ้านฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1545 ร้อยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลโคกล่าม เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่

1546 ร้อยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลเมืองหงส์ เทศบาลต าบลบุง่เลิศ

1547 ร้อยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลลิ นฟา้ เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่

1548 ร้อยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน องค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

1549 ร้อยเอ็ด จังหาร องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาด เทศบาลต าบลส าโรงพลัน

1550 ร้อยเอ็ด จุตรพตัรพมิาน เทศบาลต าบลหวัช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน

1551 ร้อยเอ็ด จุตรพตัรพมิาน องค์การบริหารส่วนต าบลน  าใส องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน

1552 ร้อยเอ็ด จุตรพตัรพมิาน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสังข์ องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน

1553 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ เทศบาลต าบลเชียงขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง

1554 ร้อยเอ็ด ทุง่เขาหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลมะบ้า เทศบาลต าบลส าโรงพลัน

1555 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี เทศบาลต าบลธงธานี องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง

1556 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพอก เทศบาลต าบลบ้านแฮด

1557 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี อบต.เมืองน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1558 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ ทต.ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1559 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ อบต.ดอกล  า องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1560 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ อบต.โนนสง่า องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1561 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ อบต.โนนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1562 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตน์ องค์การบริหารส่วนต าบลขี เหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน

1563 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตน์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแคน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง

1564 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตน์ อบต.บัวแดง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1565 ร้อยเอ็ด พนมไพร อบต.นานวล องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1566 ร้อยเอ็ด พนมไพร อบต.แสนสุข องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1567 ร้อยเอ็ด โพธิช์ัย เทศบาลต าบลค าพอุง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง

1568 ร้อยเอ็ด โพธิช์ัย องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค า เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่

1569 ร้อยเอ็ด โพธิช์ัย องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง

1570 ร้อยเอ็ด โพธิช์ัย อบต.บัวค า องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1571 ร้อยเอ็ด โพธิช์ัย อบต.หนองตาไก้ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1572 ร้อยเอ็ด โพนทราย องค์การบริหารส่วนต าบลยางค า องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน

1573 ร้อยเอ็ด โพนทอง เทศบาลต าบลโพธิท์อง องค์การบริหารส่วนต าบลพมิาน

1574 ร้อยเอ็ด โพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลอุม่เม่า องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง

1575 ร้อยเอ็ด โพนทอง อบต.วังสามัคคี องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1576 ร้อยเอ็ด เมยวดี เทศบาลต าบลชมสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน

1577 ร้อยเอ็ด เมยวดี เทศบาลต าบลชุมพร องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า

1578 ร้อยเอ็ด เมยวดี เทศบาลต าบลบุง่เลิศ เทศบาลต าบลบุง่เลิศ

1579 ร้อยเอ็ด เมยวดี เทศบาลต าบลเมยวดี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์

1580 ร้อยเอ็ด เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทอง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง

1581 ร้อยเอ็ด เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ

1582 ร้อยเอ็ด เมือง อบต.สะอาดสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1583 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง เทศบาลต าบลหนองหนิ องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง

1584 ร้อยเอ็ด สุวรรณภมูิ เทศบาลต าบลจ าปาขัน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง

1585 ร้อยเอ็ด สุวรรณภมูิ เทศบาลต าบลทุง่กุลา เทศบาลต าบลหนองอีบุตร

1586 ร้อยเอ็ด สุวรรณภมูิ เทศบาลต าบลสุวรรณภมูิ เทศบาลต าบลบุง่เลิศ

1587 ร้อยเอ็ด สุวรรณภมูิ องค์การบริหารส่วนต าบลช้างเผือก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง

1588 ร้อยเอ็ด สุวรรณภมูิ องค์การบริหารส่วนต าบลสระคู เทศบาลต าบลบุง่เลิศ

1589 ร้อยเอ็ด สุวรรณภมูิ อบต.หวัช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1590 ร้อยเอ็ด เสลภมูิ เทศบาลต าบลพรสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า

1591 ร้อยเอ็ด เสลภมูิ เทศบาลต าบลเสลภมูิ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลเขมราฐ

37/55

ขอ้มลู ณ วนัที ่20 พ.ย.2558



ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

1592 ร้อยเอ็ด เสลภมูิ เทศบาลต าบลหนองหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน

1593 ร้อยเอ็ด เสลภมูิ องค์การบริหารส่วนต าบลนางาม องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง

1594 ร้อยเอ็ด เสลภมูิ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงเกลือ เทศบาลต าบลส าโรงพลัน

1595 ร้อยเอ็ด เสลภมูิ อบต.วังหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1596 ร้อยเอ็ด หนองพอก ทต.หนองพอก องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1597 ร้อยเอ็ด หนองพอก เทศบาลต าบลท่าสีดา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์

1598 ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย เทศบาลต าบลประโคนชัย

1599 ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุน่ใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน

1600 ร้อยเอ็ด หนองฮี เทศบาลต าบลหนองฮี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์

1601 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลขี เหล็ก เทศบาลต าบลโนนทอง

1602 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดู่ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง

1603 ระนอง เมือง เทศบาลต าบลปากน  าท่าเรือ เทศบาลต าบลขุนทะเล (บ้านควน)

1604 ระนอง เมือง  เทศบาลต าบลราชกรูด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน

1605 ระนอง สุขส าราญ องค์การบริหารส่วนต าบลก าพวน เทศบาลต าบลขุนทะเล

1606 ระยอง แกลง เทศบาลต าบลเนินฆ้อ องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด

1607 ระยอง แกลง องค์การบริหารส่วนต าบลกองดิน องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด

1608 ระยอง แกลง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองปูน เทศบาลเมืองวังน  าเย็น

1609 ระยอง แกลง องค์การบริหารส่วนต าบลพงัราด องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด

1610 ระยอง แกลง องค์การบริหารส่วนต าบลวังหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด

1611 ระยอง แกลง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยยาง องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด

1612 ระยอง เขาชะเมา องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

1613 ระยอง นิคมพฒันา เทศบาลต าบลมะขามคู่ เทศบาลเมืองวังน  าเย็น

1614 ระยอง บ้านค่าย เทศบาลต าบลชากบก เทศบาลต าบลชากไทย

1615 ระยอง บ้านค่าย เทศบาลต าบลบ้านค่ายพฒันา เทศบาลต าบลชากไทย

1616 ระยอง บ้านค่าย องค์การบริหารส่วนต าบลตาขัน เทศบาลต าบลชากไทย

1617 ระยอง บ้านค่าย องค์การบริหารส่วนต าบลบางบุตร เทศบาลต าบลชากไทย

1618 ระยอง บ้านค่าย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เทศบาลต าบลชากไทย

1619 ระยอง เมือง เทศบาลต าบลทับมา เทศบาลเมืองวังน  าเย็น

1620 ระยอง เมืองระยอง องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่

1621 ระยอง วังจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลพลงตาเอีย่ม องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด

1622 ราชบุรี จอมบึง องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง

1623 ราชบุรี จอมบึง องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง

1624 ราชบุรี จอมบึง องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง

1625 ราชบุรี จอมบึง องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง

1626 ราชบุรี จอมบึง องค์การบริหารส่วนต าบลรางบัว องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที

1627 ราชบุรี ด าเนินสะดวก เทศบาลต าบลด าเนินสะดวก เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ

1628 ราชบุรี ด าเนินสะดวก เทศบาลต าบลบัวงาม องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง

1629 ราชบุรี ด าเนินสะดวก เทศบาลต าบลประสาทสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

1630 ราชบุรี ด าเนินสะดวก องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที

1631 ราชบุรี ด าเนินสะดวก องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

1632 ราชบุรี ด าเนินสะดวก องค์การบริหารส่วนต าบลตาหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง

1633 ราชบุรี ด าเนินสะดวก องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

1634 ราชบุรี บางแพ เทศบาลต าบลบางแพ เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

1635 ราชบุรี บางแพ เทศบาลต าบลโพหกั เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ

1636 ราชบุรี บางแพ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง

1637 ราชบุรี บางแพ องค์การบริหารส่วนต าบลวัดแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

1638 ราชบุรี บ้านคา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง

1639 ราชบุรี บ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบื อง โครงการนครปฐมผาสุก

1640 ราชบุรี บ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 

1641 ราชบุรี บ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลสวนกล้วย โครงการนครปฐมผาสุก

1642 ราชบุรี บ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ โครงการนครปฐมผาสุก

1643 ราชบุรี บ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ

1644 ราชบุรี ปากท่อ เทศบาลต าบลทุง่หลวง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง

1645 ราชบุรี ปากท่อ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง

1646 ราชบุรี ปากท่อ องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะนาว องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง

1647 ราชบุรี ปากท่อ องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยางงาม องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง

1648 ราชบุรี ปากท่อ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุม่ องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง

1649 ราชบุรี ปากท่อ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยยางโทน เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ

1650 ราชบุรี โพธาราม เทศบาลต าบลเจ็ดเสมียน เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ

1651 ราชบุรี โพธาราม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบื อง เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ

1652 ราชบุรี โพธาราม องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที

1653 ราชบุรี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพลับพลา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

1654 ราชบุรี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแร้ง องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที

1655 ราชบุรี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

1656 ราชบุรี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลน  าพุ องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที

1657 ราชบุรี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ โครงการนครปฐมผาสุก

1658 ราชบุรี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที

1659 ราชบุรี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหนิกอง องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง

1660 ราชบุรี วัดเพลง องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง

1661 ราชบุรี วัดเพลง องค์การบริหารส่วนต าบลวัดเพลง องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง

1662 ราชบุรี สวนผึ ง เทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1663 ราชบุรี สวนผึ ง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเคย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง

1664 ราชบุรี สวนผึ ง องค์การบริหารส่วนต าบลสวนผึ ง องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง

1665 ลพบุรี โคกเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

1666 ลพบุรี โคกเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลยางราก องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต

1667 ลพบุรี โคกส าโรง องค์การบยริหารส่วนต าบลหนองแขม องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต

1668 ลพบุรี โคกส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา

1669 ลพบุรี โคกส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต

1670 ลพบุรี โคกส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลหลุมข้าว องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต

1671 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะรัง องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต

1672 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินด า องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์

1673 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะนาว เทศบาลต าบลวังชมภู

1674 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลบัวชุม องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต

1675 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่สามัคคี เทศบาลต าบลวังชมภู

1676 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

1677 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยหนิ องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

1678 ลพบุรี ท่าวุง้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวุง้ เทศบาลเมืองวังน  าเย็น

1679 ลพบุรี ท่าวุง้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางคู้ องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์

1680 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลชอนม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์

1681 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทราย องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์

1682 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์

1683 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลพคุา องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์

1684 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์

1685 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลสายหว้ยแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต

1686 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเบียน องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต

1687 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทรายขาว องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา

1688 ลพบุรี พฒันานิคม เทศบาลต าบลดีลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย

1689 ลพบุรี เมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกล าพาน องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา

1690 ลพบุรี เมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิต์รุ องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์

1691 ลพบุรี ล าสนธิ องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม

1692 ลพบุรี สระโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

1693 ลพบุรี สระโปสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ท่าช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม

1694 ลพบุรี สระโปสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม

1695 ลพบุรี หนองม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลชอนสารเดช องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต

1696 ล าปาง เกาะคา เทศบาลต าบลเกาะคา เทศบาลต าบลเกาะคา

1697 ล าปาง เกาะคา เทศบาลต าบลเกาะคาแม่ยาว เทศบาลต าบลเกาะคา

1698 ล าปาง เกาะคา เทศบาลต าบลท่าผา เทศบาลต าบลเกาะคา

1699 ล าปาง เกาะคา เทศบาลต าบลวังพร้าว เทศบาลต าบลเกาะคา

1700 ล าปาง เกาะคา เทศบาลต าบลไหล่หนิ เทศบาลต าบลเกาะคา

1701 ล าปาง เกาะคา องค์การบริหารส่วนต าบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย

1702 ล าปาง เกาะคา องค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พฒันา เทศบาลต าบลเกาะคา

1703 ล าปาง เกาะคา เทศบาลต าบลนาแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม

1704 ล าปาง เกาะคา เทศบาลต าบลศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม

1705 ล าปาง งาว เทศบาลต าบลหลวงใต้ เทศบาลต าบลเกาะคา

1706 ล าปาง งาว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

1707 ล าปาง งาว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวด องค์การบริหารส่วนต าบลหวัง้ม

1708 ล าปาง งาว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลหนองหล่ม(ศวภ.)

1709 ล าปาง งาว องค์การบริหารส่วนต าบลปงเตา องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย

1710 ล าปาง งาว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตีบ องค์การบริหารส่วนต าบลหวัง้ม

1711 ล าปาง แจ้หม่ เทศบาลต าบลแจ้หม่ เทศบาลต าบลเกาะคา

1712 ล าปาง แจ้หม่ เทศบาลต าบลทุง่กว๋าว เทศบาลต าบลเกาะคา

1713 ล าปาง แจ้หม่ เทศบาลต าบลทุง่ผึ ง องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์

1714 ล าปาง แจ้หม่ เทศบาลต าบลบ้านสา เทศบาลต าบลเกาะคา

1715 ล าปาง แจ้หม่ องค์การบริหารส่วนต าบลปงดอน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

1716 ล าปาง แจ้หม่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สุก เทศบาลต าบลเกาะคา

1717 ล าปาง แจ้หม่ องค์การบริหารส่วนต าบลวิเชตนคร องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา

1718 ล าปาง เถิน เทศบาลต าบลแม่มอก องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย

1719 ล าปาง เถิน เทศบาลต าบลเวียงมอก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล

1720 ล าปาง เถิน เทศบาลเมืองล้อมแรด เทศบาลเมืองล้อมแรด
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

1721 ล าปาง เถิน องค์การบริหารส่วนต าบลนาโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย

1722 ล าปาง เถิน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ เทศบาลต าบลเกาะคา

1723 ล าปาง เถิน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ เทศบาลเมืองล้อมแรด

1724 ล าปาง เมือง เทศบาลต าบลต้นธงชัย องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม

1725 ล าปาง เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพฒันา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

1726 ล าปาง เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค่า องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

1727 ล าปาง เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า เทศบาลต าบลแม่แรง

1728 ล าปาง เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

1729 ล าปาง เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเสด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

1730 ล าปาง เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบุญนาคพฒันา เทศบาลต าบลแม่แรง

1731 ล าปาง เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลพชิัย องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม

1732 ล าปาง เมืองปาน เทศบาลต าบลเมืองปาน เทศบาลต าบลอุโมงค์

1733 ล าปาง เมืองปาน องค์การบริหารส่วนต าบลแจ้ซ้อน เทศบาลต าบลเกาะคา

1734 ล าปาง เมืองปาน องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่กว๋าว  เทศบาลต าบลเกาะคา

1735 ล าปาง เมืองปาน องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่กว๋าว  เทศบาลต าบลแม่แรง

1736 ล าปาง เมืองปาน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขอ เทศบาลต าบลเกาะคา

1737 ล าปาง เมืองปาน องค์การบริหารส่วนต าบลหวัเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

1738 ล าปาง เมืองปาน องค์การบิหารส่วนต าบลบ้านขอ เทศบาลต าบลแม่แรง

1739 ล าปาง เมืองล าปาง เทศบาลเมืองพชิัย องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

1740 ล าปาง เมืองล าปาง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ฝาย องค์การบริหารส่วนต าบลหวัง้ม

1741 ล าปาง แม่ทะ เทศบาลต าบลนาครัว เทศบาลต าบลแม่แรง

1742 ล าปาง แม่ทะ เทศบาลต าบลน  าโจ้ เทศบาลต าบลเกาะคา

1743 ล าปาง แม่ทะ เทศบาลต าบลสิริราช องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย

1744 ล าปาง แม่ทะ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไฟ องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย

1745 ล าปาง แม่ทะ องค์การบริหารส่วนต าบลหวัเสือ องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย

1746 ล าปาง แม่พริก เทศบาลต าบลแม่ปุ เทศบาลต าบลเกาะคา

1747 ล าปาง แม่เมาะ เทศบาลต าบลแม่เมาะ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

1748 ล าปาง แม่เมาะ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดง เทศบาลต าบลวังชิ น

1749 ล าปาง วังเหนือ เทศบาลต าบลวังเหนือ เทศบาลต าบลวังชิ น

1750 ล าปาง วังเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ฮั ว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

1751 ล าปาง วังเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลร่องเคาะ องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์

1752 ล าปาง วังเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลวังแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

1753 ล าปาง วังเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

1754 ล าปาง วังเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลหวัง้ม

1755 ล าปาง สบปราบ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กัวะ เทศบาลเมืองล้อมแรด

1756 ล าปาง สบปราบ องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล

1757 ล าปาง เสริมงาม เทศบาลต าบลเสริมงาม เทศบาลต าบลวังชิ น

1758 ล าปาง เสริมงาม องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่งาม ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลอุโมงค์

1759 ล าปาง เสริมงาม องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลอุโมงค์

1760 ล าปาง หา้งฉัตร เทศบาลต าบลปงยางคก เทศบาลต าบลเกาะคา

1761 ล าปาง หา้งฉัตร เทศบาลต าบลเมืองยาว เทศบาลต าบลน  าแพร่พฒันา

1762 ล าปาง หา้งฉัตร เทศบาลต าบลหา้งฉัตร เทศบาลต าบลเกาะคา

1763 ล าปาง หา้งฉัตร องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สัน เทศบาลต าบลน  าแพร่พฒันา
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

1764 ล าปาง หา้งฉัตร องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เทศบาลต าบลวังชิ น

1765 ล าปาง หา้งฉัตร องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงตาล เทศบาลต าบลน  าแพร่พฒันา

1766 ล าพนู ทุง่หวัช้าง เทศบาลต าบลทุง่หวัช้าง เทศบาลต าบลอุโมงค์

1767 ล าพนู ทุง่หวัช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนปม เทศบาลต าบลอุโมงค์

1768 ล าพนู ทุง่หวัช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปวง เทศบาลต าบลอุโมงค์

1769 ล าพนู บ้านธิ เทศบาลต าบลบ้านธิ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลอุโมงค์

1770 ล าพนู บ้านธิ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยยาบ เทศบาลต าบลน  าแพร่พฒันา

1771 ล าพนู บ้านโฮ่ง เทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง เทศบาลต าบลอุโมงค์

1772 ล าพนู บ้านโฮ่ง เทศบาลต าบลศรีเตี ย องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

1773 ล าพนู บ้านโฮ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าพลู เทศบาลต าบลอุโมงค์

1774 ล าพนู บ้านโฮ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ เทศบาลต าบลแม่แรง

1775 ล าพนู บ้านโฮ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาสะวาย เทศบาลต าบลอุโมงค์

1776 ล าพนู บ้านโฮ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ายาว เทศบาลต าบลอุโมงค์

1777 ล าพนู ป่าซาง เทศบาลต าบลท่าเชียงทอง เทศบาลเมืองล้อมแรด

1778 ล าพนู ป่าซาง เทศบาลต าบลป่าซาง เทศบาลต าบลอุโมงค์

1779 ล าพนู ป่าซาง เทศบาลต าบลม่วงน้อย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลอุโมงค์

1780 ล าพนู ป่าซาง เทศบาลต าบลมะกอก เทศบาลต าบลอุโมงค์

1781 ล าพนู ป่าซาง เทศบาลต าบลแม่แรง เทศบาลต าบลแม่แรง

1782 ล าพนู เมือง เทศบาลต าบลต้นธง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

1783 ล าพนู เมือง เทศบาลต าบลทุง่หวัช้าง เทศบาลต าบลแม่หล่าย

1784 ล าพนู เมือง เทศบาลต าบลบ้านกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

1785 ล าพนู เมือง เทศบาลต าบลบ้านแป้น องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย

1786 ล าพนู เมือง เทศบาลต าบลประตูป่า เทศบาลต าบลอุโมงค์

1787 ล าพนู เมือง เทศบาลต าบลมะเขือแจ้ เทศบาลต าบลเกาะคา

1788 ล าพนู เมือง เทศบาลต าบลริมปิง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลอุโมงค์

1789 ล าพนู เมือง เทศบาลต าบลเวียงยอง เทศบาลต าบลแม่หล่าย

1790 ล าพนู เมือง เทศบาลต าบลหนองช้างคืน เทศบาลต าบลอุโมงค์

1791 ล าพนู เมือง เทศบาลต าบลเหมืองง่า เทศบาลต าบลอุโมงค์

1792 ล าพนู เมือง เทศบาลต าบลเหมืองจี เทศบาลต าบลอุโมงค์

1793 ล าพนู เมือง เทศบาลต าบลอุโมงค์ เทศบาลต าบลอุโมงค์

1794 ล าพนู เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบัวบาน เทศบาลต าบลอุโมงค์

1795 ล าพนู เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหนาม เทศบาลต าบลอุโมงค์

1796 ล าพนู แม่ทา เทศบาลต าบลทากาศเหนือ  เทศบาลต าบลเกาะคา

1797 ล าพนู แม่ทา เทศบาลต าบลทาขุมเงิน เทศบาลต าบลอุโมงค์

1798 ล าพนู แม่ทา เทศบาลต าบลทาทุง่หลวง เทศบาลต าบลอุโมงค์

1799 ล าพนู แม่ทา เทศบาลต าบลทาปลาดุก องค์การบริหารส่วนต าบลหวัง้ม

1800 ล าพนู แม่ทา เทศบาลต าบลทาสบชัย เทศบาลต าบลแม่แรง

1801 ล าพนู แม่ทา เทศบาลต าบลทาสบเส้า เทศบาลต าบลอุโมงค์

1802 ล าพนู ลี เทศบาลต าบลก้อ องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย

1803 ล าพนู ลี เทศบาลต าบลดงด า องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย

1804 ล าพนู ลี เทศบาลต าบลลี เทศบาลต าบลแม่แรง

1805 ล าพนู ลี เทศบาลต าบลวังดิน เทศบาลต าบลวังชิ น

1806 ล าพนู ลี เทศบาลต าบลศรีวิชัย เทศบาลต าบลอุโมงค์
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

1807 ล าพนู ลี องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย

1808 ล าพนู ลี องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย

1809 ล าพนู ลี องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว เทศบาลต าบลอุโมงค์

1810 ล าพนู เวีงหนองล่อง เทศบาลต าบลวังผาง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

1811 ล าพนู เวียงหนองล่อง เทศบาลต าบลหนองยวง เทศบาลต าบลอุโมงค์

1812 ล าพนู เวียงหนองล่อง เทศบาลต าบลหนองล่อง เทศบาลต าบลแม่แรง

1813 เลย เชียงคาน เทศบาลต าบลธาตุ เทศบาลต าบลสาวะถี

1814 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลกกสะทอน องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์

1815 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลปากหมัน องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์

1816 เลย ท่าล่ี เทศบาลต าบลท่าล่ี องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

1817 เลย ท่าล่ี องค์การบริหารส่วนต าบลน  าแคม เทศบาลต าบลนาอ้อ

1818 เลย ท่าล่ี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

1819 เลย นาด้วง เทศบาลต าบลนาด้วง องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1820 เลย นาด้วง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสวรรค์ เทศบาลต าบลนาอ้อ

1821 เลย นาแหว้ องค์การบริหารส่วนต าบลนาพงึ เทศบาลต าบลนาอ้อ

1822 เลย นาแหว้ องค์การบริหารส่วนต าบลนามาลา เทศบาลต าบลโนนทอง

1823 เลย ปากชม เทศบาลต าบลต าบลคอนสา องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1824 เลย ปากชม องค์การบริหารส่วนต าบลปากชม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก

1825 เลย ปากชม องค์การบริหารส่วนต าบลหาดคัมภร์ี เทศบาลต าบลบุง่เลิศ

1826 เลย ผาขาว เทศบาลต าบลโนนปอแดง องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

1827 เลย ภกูระดึง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยส้ม องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1828 เลย ภเูรือ เทศบาลต าบลภเูรือ เทศบาลต าบลวังชมภู

1829 เลย ภเูรือ เทศบาลต าบลร่องจิก เทศบาลต าบลวังชมภู

1830 เลย ภเูรือ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข

1831 เลย ภเูรือ องค์การบริหารส่วนต าบลปลาบ่า เทศบาลต าบลวังชมภู

1832 เลย ภเูรือ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดค่าง เทศบาลต าบลวังชมภู

1833 เลย ภเูรือ องค์การบริหารส่วนต าบลสานตม เทศบาลต าบลวังชมภู

1834 เลย ภเูรือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เทศบาลต าบลวังชมภู

1835 เลย ภหูลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภมูิ เทศบาลต าบลนาอ้อ

1836 เลย ภหูลวง องค์การบริหารส่วนต าบลภหูอ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก

1837 เลย เมือง เทศบาลต าบลนาอ้อ เทศบาลต าบลนาอ้อ

1838 เลย เมือง เทศบาลต าบลนาอาน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก

1839 เลย เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลเสี ยว เทศบาลต าบลสาวะถี

1840 เลย เมืองเลย องค์การบริหารส่วนต าบลกกดู่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง

1841 เลย วังสะพงุ เทศบาลต าบลปากปวน องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ

1842 เลย เอราวัณ เทศบาลต าบลเอราวัณ เทศบาลต าบลนาอ้อ

1843 ศรีษะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลยาง เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่

1844 ศรีสะเกษ กันทรารมณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลทาม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน

1845 ศรีสะเกษ กันทรารัมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลจาน องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน

1846 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลตาอุด ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลเขมราฐ

1847 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดาใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง

1848 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงตาเจ็น องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ

1849 ศรีสะเกษ ขุญหาญ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

1850 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องค์การบริหารส่วนต าบลภฝู้าย องค์การบริหารส่วนต าบลบักได

1851 ศรีสะเกษ น  าเกลี ยง องค์การบริหารส่วนต าบลรุ่งระวี องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ

1852 ศรีสะเกษ น  าเกลี ยง องค์การบริหารส่วนต าบลละเอาะ องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง

1853 ศรีสะเกษ บึงบูรณ์ เทศบาลต าบลบึงบูรณ์ เทศบาลต าบลส าโรงพลัน

1854 ศรีสะเกษ โพธิศ์รีสุวรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ

1855 ศรีสะเกษ โพธิศ์รีสุวรรณ อบต.เสียว องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1856 ศรีสะเกษ ไพรบึง เทศบาลต าบลส าโรงพลัน เทศบาลต าบลส าโรงพลัน

1857 ศรีสะเกษ ไพรบึง องค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสด์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง

1858 ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ เทศบาลต าบลส าโรงพลัน

1859 ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ เทศบาลต าบลหนองใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ

1860 ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลตาโกน องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง

1861 ศรีสะเกษ ราศีไศล องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน

1862 ศรีสะเกษ ราศีไศล องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างปี่ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน

1863 ศรีสะเกษ ราษไีศล องค์การบริหารส่วนต าบลบัวหุง่ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลเขมราฐ

1864 ศรีสะเกษ วังหนิ เทศบาลต าบลบุสูง องค์การบริหารส่วนต าบลบักได

1865 ศรีสะเกษ หว้ยทับทัน องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง

1866 ศรีสะเกษ อ าเภอกันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง เทศบาลต าบลส าโรงพลัน

1867 ศรีสะเกษ อ าเภอขุญหาญ เทศบาลต าบลขุนหาญ เทศบาลต าบลส าโรงพลัน

1868 ศรีสะเกษ อุทุมพรพสัิย เทศบาลต าบลโคกจาน เทศบาลต าบลส าโรงพลัน

1869 ศรีสะเกษ วังหนิ  องค์การบริหารส่วนต าบลดวนใหญ่  เทศบาลต าบลท่าก้อน

1870 สกลนคร กุสุมาลย์ เทศบาลต าบลกุสุมาลย์ เทศบาลต าบลนาอ้อ

1871 สกลนคร ค าตากล้า เทศบาลต าบลค าตากล้า เทศบาลต าบลนาอ้อ

1872 สกลนคร ค าตากล้า   เทศมนตรีต าบลแพด เทศบาลต าบลท่าก้อน

1873 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ ทต.ตองโขบ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1874 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลแมดนาท่ม องค์การบริหารส่วนต าบลพมิาน

1875 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าโพนค้อ องค์การบริหารส่วนต าบลพมิาน

1876 สกลนคร เจริญศิลป์ เทศบาลต าบลเจริญศิลป์ เทศบาลต าบลนาอ้อ

1877 สกลนคร เต่างอย องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย องค์การบริหารส่วนต าบลพมิาน

1878 สกลนคร บ้านม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลดงหม้อทองใต้ เทศบาลต าบลหนองอีบุตร

1879 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลต าบลนาหวับ่อ เทศบาลต าบลบุง่เลิศ

1880 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลต าบลพอกน้อย เทศบาลต าบลบุง่เลิศ

1881 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลต าบลไร่ เทศบาลต าบลโนนทอง

1882 สกลนคร พรรณานิคม   องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิง่ เทศบาลต าบลท่าก้อน

1883 สกลนคร โพนนาแก้ว เทศบาลต าบลเชียงสือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์

1884 สกลนคร โพนนาแก้ว   เทศบาลต าบลบ้านโพน เทศบาลต าบลท่าก้อน

1885 สกลนคร ภพูาน เทศบาลต าบลสร้างค้อ เทศบาลต าบลหนองอีบุตร

1886 สกลนคร เมือง เทศบาลต าบลดงมะไฟ เทศบาลต าบลโนนทอง

1887 สกลนคร วาริชภมูิ เทศบาลต าบลหนองลาด เทศบาลต าบลหนองอีบุตร

1888 สกลนคร สว่างแดนดิน ทต.สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

1889 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลตาลโกน เทศบาลต าบลหนองอีบุตร

1890 สกลนคร ส่องดาว เทศบาลต าบลท่าศิลา องค์การบริหารส่วนต าบลพมิาน

1891 สกลนคร ส่องดาว เทศบาลต าบลส่องดาวหนองแดง เทศบาลต าบลหนองอีบุตร

1892 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

1893 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลโพนแพง เทศบาลต าบลโนนทอง

1894 สกลนคร อากาศอ านวย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าก้อน เทศบาลต าบลท่าก้อน

1895 สกลนคร อากาศอ านวย องค์การบริหารส่วนต าบลอากาศ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก

1896 สกลนคร  ส่องดาว  เทศมนตรีต าบลวัฒนา  เทศบาลต าบลท่าก้อน

1897 สงขลา จะนะ องค์การบริหารส่วนต าบลสะกอม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม

1898 สงขลา ระโนด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาว องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม

1899 สงขลา ระโนด องค์การบริหารส่วนต าบลพงัยาง เทศบาลต าบลขุนทะเล

1900 สงขลา ระโนด องค์การบริหารส่วนต าบลระวะ เทศบาลต าบลขุนทะเล

1901 สงขลา สิงหนคร องค์การบริหารส่วนต าบลร าแดง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม

1902 สงขลา หาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลฉลุง เทศบาลต าบลปริก

1903 สงขลา หาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลน  าน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม

1904 สตูล  ควนโดน เทศบาลต าบลควนโดน เทศบาลต าบลปริก

1905 สตูล ก าแพง องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพง เทศบาลต าบลขุนทะเล (บ้านควน)

1906 สตูล ควนกาหลง องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง เทศบาลต าบลขุนทะเล

1907 สตูล ควนโดน องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน

1908 สตูล ท่าแพ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแพ เทศบาลต าบลขุนทะเล

1909 สตูล ท่าแพ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน

1910 สตูล ท่าแพ องค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ เทศบาลต าบลขุนทะเล

1911 สตูล เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลต ามะลัง เทศบาลต าบลขุนทะเล (บ้านควน)

1912 สตูล เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลเจ๊ะบิลัง เทศบาลต าบลขุนทะเล

1913 สตูล เมือง  องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงโป องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน

1914 สตูล ละงู องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพง เทศบาลต าบลขุนทะเล

1915 สมุทรปราการ พระประแดง องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

1916 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟา้ผ่า เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ

1917 สมุทรปราการ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบางโปรง องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก

1918 สมุทรสงคราม บางคนที องค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที

1919 สมุทรสงคราม บางคนที องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที

1920 สมุทรสงคราม บางคนที องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม โครงการนครปฐมผาสุก

1921 สมุทรสงคราม เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที

1922 สมุทรสงคราม เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที

1923 สมุทรสงคราม เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที

1924 สมุทรสงคราม เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปรก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

1925 สมุทรสงคราม เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที

1926 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขิน เทศบาลต าบลหนองพลับ

1927 สมุทรสงคราม อัมพวา องค์การบริหารส่วนต าบลวัดประดู่ องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง

1928 สมุทรสาคร กระทุม่แบน เทศบาลต าบลสวนหลวง โครงการนครปฐมผาสุก

1929 สมุทรสาคร กระทุม่แบน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนกไข่ โครงการนครปฐมผาสุก

1930 สมุทรสาคร บ้านแพว้ เทศบาลต าบลเกษตรพฒันา เทศบาลต าบลหนองพลับ

1931 สมุทรสาคร บ้านแพว้ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองตัน องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม

1932 สมุทรสาคร บ้านแพว้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที

1933 สมุทรสาคร บ้านแพว้ องค์การบริหารส่วนต าบลสวนส้ม องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที

1934 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลบางกระเจ้า เทศบาลต าบลหนองพลับ

1935 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เทศบาลต าบลชากไทย
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

1936 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง เทศบาลต าบลชากไทย

1937 สระแก้ว คลองหาด เทศบาลต าบลคลองหาด เทศบาลเมืองวังน  าเย็น

1938 สระแก้ว คลองหาด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองไก่เถือ่น เทศบาลเมืองวังน  าเย็น

1939 สระแก้ว คลองหาด องค์การบริหารส่วนต าบลไทรเด่ียว องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่

1940 สระแก้ว โคกสูง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง เทศบาลเมืองวังน  าเย็น

1941 สระแก้ว ตาพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

1942 สระแก้ว ตาพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ เทศบาลเมืองวังน  าเย็น

1943 สระแก้ว เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเกษม เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

1944 สระแก้ว เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง เทศบาลเมืองวังน  าเย็น

1945 สระแก้ว เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

1946 สระแก้ว วังน  าเย็น เทศบาลเมืองวังน  าเย็น เทศบาลเมืองวังน  าเย็น

1947 สระแก้ว วังน  าเย็น องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหนิปูน เทศบาลเมืองวังน  าเย็น

1948 สระแก้ว วังน  าเย็น องค์การบริหารส่วนต าบลตาหลังใน เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

1949 สระแก้ว วังน  าเย็น องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มหาเจริญ เทศบาลต าบลชากไทย

1950 สระแก้ว วังสมบูรณ์ เทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ เทศบาลเมืองวังน  าเย็น

1951 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบลแซร์ออ องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด

1952 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเกวียน เทศบาลต าบลชากไทย

1953 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบลวัฒนานคร เทศบาลต าบลชากไทย

1954 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะเคียนบอน องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด

1955 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยโจด เทศบาลต าบลชากไทย

1956 สระแก้ว อรัญประเทศ เทศบาลต าบลป่าไร่ เทศบาลต าบลบ้านซ่อง

1957 สระบุรี แก่งคอย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป่า องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม

1958 สระบุรี พระพทุธบาท องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย

1959 สระบุรี มวกเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล

1960 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลต าบลตะกุด องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที

1961 สระบุรี เมืองสระบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลดาวเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที

1962 สระบุรี เมืองสระบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลปากข้าวสาร องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที

1963 สระบุรี เมืองสระบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย

1964 สระบุรี วิหารแดง เทศบาลต าบลวิหารแดง องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม

1965 สระบุรี วิหารแดง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมู องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล

1966 สระบุรี หนองแค องค์การบริหารส่วนต าบลคชสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหญ้านาง

1967 สระบุรี หนองแค องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม-โพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหญ้านาง

1968 สระบุรี หนองแค องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยขมิ น องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

1969 สระบุรี หน้าพระลาน เทศบาลต าบลหน้าพระลาน เทศบาลเมืองวังน  าเย็น

1970 สระบุรี หน้าพระลาน องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าพระลาน เทศบาลเมืองวังน  าเย็น

1971 สิงหบ์ุรี ท่าช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลโพประจักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม

1972 สิงหบ์ุรี บางระจัน องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ดัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย

1973 สิงหบ์ุรี เมืองสิงหบ์ุรี องค์การบริหารส่วนต าบลต้นโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน

1974 สิงหบ์ุรี เมืองสิงหบ์ุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบางมัญ องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา

1975 สิงหบ์ุรี อินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม

1976 สิงหบ์ุรี อินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลน  าตาล องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม

1977 สิงหบ์ุรี อินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม

1978 สุโขทัย กงไกรลาศ เทศบาลต าบลกงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

1979 สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลกง องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

1980 สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลไกรกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

1981 สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

1982 สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลไกรใน องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

1983 สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่สุขเกษม องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

1984 สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตูม องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

1985  สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบล ทุง่ยางเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

1986  สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบล ศรีคีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

1987  สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบล สามพวง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

1988  สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบล หนองกระด่ิง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

1989  สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบล หนองจิก องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

1990 สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล

1991 สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเชิงคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

1992 สุโขทัย คีรีมาศ องค์การรบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล

1993 สุโขทัย คีรีมาศ องคารบริหารส่วนต าบลน  าพุ องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน

1994 สุโขทัย ทุง่เสล่ียม เทศบาลต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

1995 สุโขทัย ทุง่เสล่ียม องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่เสล่ียม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล

1996 สุโขทัย ทุง่เสล่ียม องค์การบริหารส่วนต าบลไทยชนะศึก องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

1997 สุโขทัย ทุง่เสล่ียม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล

1998 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย เทศบาลต าบลตล่ิงชัน องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

1999 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน

2000 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย องค์การบริหารส่วนต าบลลานหอย องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน

2001 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะคร้อ องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

2002 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าขาว องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว

2003 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย องค์การบริหารส่วนต าบลวังลึก องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน

2004 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

2005  สุโขทัย บ้านด่านลานหอย อบต.บ้านด่านลานหอย องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

2006 สุโขทัย เมือง เทศบาลต าบลบ้านกล้วย องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

2007 สุโขทัย เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลตาลเตี ย องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

2008 สุโขทัย เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสวน องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

2009 สุโขทัย เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลปากแคว องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

2010 สุโขทัย เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

2011 สุโขทัย เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลยางซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

2012 สุโขทัย เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลวังทองแดง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

2013 สุโขทัย ศรีนคร องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมะพลับ องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

2014 สุโขทัย ศรีนคร องค์การบริหารส่วนต าบลนครเดิฐ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล

2015 สุโขทัย ศรีนคร องค์การบริหารส่วนต าบลน  าขุม องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

2016 สุโขทัย ศรีนคร องค์การบริหารส่วนต าบลศรีนคร องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

2017 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย เทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข

2018 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนต าบลดงคู่ องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

2019 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตึก องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

2020 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

2021 สุโขทัย ศรีส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะตาเลี ยง องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

2022 สุโขทัย ศรีส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลทับผึ ง องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

2023 สุโขทัย ศรีส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านซ่าน องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

2024 สุโขทัย ศรีส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

2025 สุโขทัย ศรีส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลราวต้นจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

2026 สุโขทัย ศรีส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลวังลึก องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

2027 สุโขทัย ศรีส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลสามเรือน องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

2028 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลต าบลคลองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

2029 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลต าบลเมืองบางขลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

2030  สุโขทัย สวรรคโลก องค์การบริหารส่วนต าบล คลองกระจง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

2031  สุโขทัย สวรรคโลก องค์การบริหารส่วนต าบล ปากน  า องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

2032 สุโขทัย สวรรคโลก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าทอง องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

2033 สุโขทัย สวรรคโลก องค์การบริหารส่วนต าบลนาทุง่ องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน

2034 สุโขทัย สวรรคโลก องค์การบริหารส่วนต าบลวังไม้ขอน องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

2035 สุโขทัย สวรรคโลก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลับ องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

2036 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลต าบลในเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล

2037 สุโขทัย สวรรคโลก องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองบางยม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล

2038 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลทะเลบก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย

2039 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลไร่รถ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย

2040 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย

2041 สุพรรณบุรี ด่านช้าง เทศบาลต าบลด่านช้าง เทศบาลต าบลหนองพลับ

2042 สุพรรณบุรี ด่านช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมกระเสียว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย

2043 สุพรรณบุรี บางปลาม้า องค์การบริหารส่วนต าบลสาลี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

2044 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมะสังข์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย

2045 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลวังยาง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย

2046 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง

2047 สุพรรณบุรี สามชุก องค์การบริหารส่วนต าบลกระเสียว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย

2048 สุพรรณบุรี สามชุก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสะเดา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง

2049 สุพรรณบุรี อูท่อง เทศบาลต าบลขุนพดัเพง็ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง

2050 สุพรรณบุรี อูท่อง เทศบาลต าบลจรเข้สามพนั องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง

2051 สุพรรณบุรี อูท่อง เทศบาลต าบลบ้านดอน เทศบาลต าบลบ้านดอน

2052 สุพรรณบุรี อูท่อง เทศบาลต าบลบ้านดอน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย

2053 สุพรรณบุรี อูท่อง เทศบาลต าบลอูท่อง เทศบาลต าบลหนองพลับ

2054 สุพรรณบุรี อูท่อง องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไชย โครงการนครปฐมผาสุก

2055 สุพรรณบุรี อูท่อง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโอ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย

2056 สุพรรณบุรี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาขาว เทศบาลต าบลบ้านดอน

2057 สุพรรณบุรี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลสวนแตง เทศบาลต าบลบ้านดอน

2058 สุพรรณบุรี อูท่อง เทศบาลต าบลเจดีย์ เทศบาลต าบลบ้านดอน

2059 สุพรรณบุรี อูท่อง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมะเกลือ เทศบาลต าบลบ้านดอน

2060 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ เทศบาลต าบลช้างซ้าย เทศบาลต าบลขุนทะเล (ต้นยวน)

2061 สุราษฎร์ธานี คีรรีรัตน์นิคม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านท าเนียบ เทศบาลต าบลขุนทะเล

2062 สุราษฎร์ธานี พนม องค์การบริหารส่วนต าบลคลองชะอุน่      เทศบาลต าบลขุนทะเล

2063 สุราษฎร์ธานี พนม องค์การบริหารส่วนต าบลต้นยวน เทศบาลต าบลขุนทะเล

2064 สุราษฎร์ธานี พนม องค์การบริหารส่วนต าบลพนม               เทศบาลต าบลขุนทะเล
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

2065 สุรินทร์ กาบเชิง องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน องค์การบริหารส่วนต าบลบักได

2066 สุรินทร์ กาบเชิง องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน องค์การบริหารส่วนต าบลบักได

2067 สุรินทร์ จอมพระ เทศบาลต าบลบุแกรง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์

2068 สุรินทร์ จอมพระ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีง องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

2069 สุรินทร์ ชุมพลบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบักได

2070 สุรินทร์ ชุมพลบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์

2071 สุรินทร์ ชุมพลบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์

2072 สุรินทร์ ท่าตูม เทศบาลต าบลท่าตูม เทศบาลเมืองวังน  าเย็น

2073 สุรินทร์ บัวเชด องค์การบริหารส่วนต าบลบัวเชด องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์

2074 สุรินทร์ บัวเชด อบต.ส าเภาลูน องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

2075 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลเชื อเพลิง องค์การบริหารส่วนต าบลบักได

2076 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลปรือ องค์การบริหารส่วนต าบลบักได

2077 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด องค์การบริหารส่วนต าบลบักได

2078 สุรินทร์ พนมดงรัก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลบักได

2079 สุรินทร์ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองที องค์การบริหารส่วนต าบลบักได

2080 สุรินทร์ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลสลักได องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง

2081 สุรินทร์ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลสลักได องค์การบริหารส่วนต าบลบักได

2082 สุรินทร์ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลสลักได องค์การบริหารส่วนต าบลบักได

2083 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลแก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง

2084 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลทับใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์

2085 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลยางสว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง

2086 สุรินทร์ ล าดวน องค์การบริหารส่วนต าบลโชกเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลบักได

2087 สุรินทร์ ล าดวน องค์การบริหารส่วนต าบลล าดวน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์

2088 สุรินทร์ ศรีขรภมูิ องค์การบริหารส่วนต าบลนารุ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง

2089 สุรินทร์ ศรีขรภมูิ องค์การบริหารส่วนต าบลระแงง เทศบาลต าบลส าโรงพลัน

2090 สุรินทร์ ศรีณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหวาย องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง

2091 สุรินทร์ ศรีณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข องค์การบริหารส่วนต าบลบักได

2092 สุรินทร์ ศรีณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง องค์การบริหารส่วนต าบลบักได

2093 สุรินทร์ ศีขรภมูิ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหวาย องค์การบริหารส่วนต าบลบักได

2094 สุรินทร์ ศีขรภมูิ องค์การบริหารส่วนต าบลจารพตั เทศบาลต าบลบุง่เลิศ

2095 สุรินทร์ สนม เทศบาลต าบลสนม เทศบาลต าบลบุง่เลิศ

2096 สุรินทร์ สนม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอียอ องค์การบริหารส่วนต าบลพมิาน

2097 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลสะกาด องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง

2098 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลสะกาด องค์การบริหารส่วนต าบลบักได

2099 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลสะกาด องค์การบริหารส่วนต าบลบักได

2100 หนองคาย ท่าบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลนาข่า องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า

2101 หนองคาย เฝ้าไร่ เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์

2102 หนองคาย เฝ้าไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์

2103 หนองคาย โพธิต์าก องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิต์าก เทศบาลต าบลโนนทอง

2104 หนองคาย เมือง เทศบาลต าบลเวียงคุก เทศบาลต าบลนาอ้อ

2105 หนองคาย เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหนิโงม องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์

2106 หนองคาย รัตนวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน

2107 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลพานพร้าว องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

2108 หนองคาย สระใคร องค์การบริหารส่วนต าบลคอกช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก

2109 หนองคาย สังคม องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งไก่ เทศบาลต าบลโนนทอง

2110 หนองบัวล าภู นากลาง เทศบาลต าบลกุดดินจี่ เทศบาลต าบลนาอ้อ

2111 หนองบัวล าภู นาค าไฮ องค์การบริหารส่วนต าบลนาค าไฮ เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่

2112 หนองบัวล าภู โนนสัง เทศบาลต าบลบ้านค้อ เทศบาลต าบลหนองอีบุตร

2113 หนองบัวล าภู เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก

2114 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลโนนสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก

2115 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลหนองแก เทศบาลต าบลโนนทอง

2116 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดสะเทียน เทศบาลต าบลนาอ้อ

2117 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลนากอก เทศบาลต าบลบุง่เลิศ

2118 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลนาดี เทศบาลต าบลนาอ้อ

2119 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก

2120 อยุธยา ภาชี องค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

2121 อ่างทอง ไชโย องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์

2122 อ่างทอง ไชโย องค์การบริหารส่วนต าบลชัยฤทธิ์ เทศบาลต าบลขุนทะเล

2123 อ่างทอง ป่าโมก องค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหญ้านาง

2124 อ่างทอง โพธิท์อง เทศบาลต าบลม่วงคัน เทศบาลเมืองวังน  าเย็น

2125 อ่างทอง โพธิท์อง เทศบาลต าบลร ามะสัก เทศบาลเมืองวังน  าเย็น

2126 อ่างทอง โพธิท์อง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเจ้าฉ่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

2127 อ่างทอง โพธิท์อง องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

2128 อ่างทอง เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหวัไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

2129 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลเจ้าโรงทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

2130 อ่างทอง ป่าโมก องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสด็จ เทศบาลต าบลบ้านดอน

2131 อ่างทอง ป่าโมก องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง เทศบาลต าบลบ้านดอน

2132 อ่างทอง ป่าโมก องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง เทศบาลต าบลบ้านดอน

2133 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลต าบลบางจัก เทศบาลต าบลบ้านดอน

2134 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา เทศบาลต าบลนาป่าแซง องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ

2135 อ านาจเจริญ ประทุมราชวงค์ษา เทศบาลต าบลประทุมราชวงค์ษา เทศบาลต าบลส าโรงพลัน

2136 อ านาจเจริญ พนา เทศบาลต าบลพนา ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลเขมราฐ

2137 อ านาจเจริญ เมือง เทศบาลต าบลไก่ค า ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลเขมราฐ

2138 อ านาจเจริญ เมือง เทศบาลต าบลนาหมอม้า เทศบาลต าบลส าโรงพลัน

2139 อ านาจเจริญ เมือง เทศบาลต าบลน  าปลีก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน

2140 อ านาจเจริญ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน

2141 อ านาจเจริญ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลน  าปลีก องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ

2142 อ านาจเจริญ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลปลาค้าว องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง

2143 อ านาจเจริญ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน

2144 อ านาจเจริญ เมือง อบต.น  าปลีก องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

2145 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดปลาดุก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์

2146 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะแซว องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ

2147 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ ทต.เปือย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

2148 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ เทศบาลต าบลเปือย เทศบาลต าบลส าโรงพลัน

2149 อ านาจเจริญ หวัตะพาน เทศบาลต าบลเค็งใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง

2150 อ านาจเจริญ หวัตะพาน เทศบาลต าบลรัตนวารีศรีเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

2151 อ านาจเจริญ หวัตะพาน องค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมืองน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง

2152 อ านาจเจริญ หวัตะพาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง

2153 อุดร บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วง องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า

2154 อุดรธานี กุดจับ องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างก่อ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก

2155 อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลต าบลแชแล องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

2156 อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลต าบลตูมใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์

2157 อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลต าบลปะโค องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง

2158 อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลต าบลหนองว้า เทศบาลต าบลนาอ้อ

2159 อุดรธานี กุมภวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ

2160 อุดรธานี กุมภวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลกุมภวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ

2161 อุดรธานี กุมวาปี เทศบาลต าบลเชียงแหว เทศบาลต าบลโนนทอง

2162 อุดรธานี น  าโสม องค์การบริหารส่วนต าบลนางัว องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง

2163 อุดรธานี น  าโสม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก

2164 อุดรธานี น  าโสม  เทศมนตรีต าบลน  าโสม เทศบาลต าบลท่าก้อน

2165 อุดรธานี บ้านดุง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดุง เทศบาลต าบลท่าก้อน

2166 อุดรธานี บ้านผือ เทศบาลต าบลค าบง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก

2167 อุดรธานี พบิูลย์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก

2168 อุดรธานี เพญ็ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า

2169 อุดรธานี เพญ็ องค์การบริหารส่วนต าบลเตาไห องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก

2170 อุดรธานี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดสระ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก

2171 อุดรธานี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลนาข่า องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ

2172 อุดรธานี เมืองอุดร องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์

2173 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลต าบลนาข่า เทศบาลต าบลสาวะถี

2174 อุดรธานี วังสามหมอ องค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า

2175 อุดรธานี วังสามหมอ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงทับม้า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก

2176 อุดรธานี ศรีธาตุ เทศบาลต าบลบ้านโปร่ง เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่

2177 อุดรธานี หนองวัวซอ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน เทศบาลต าบลโนนทอง

2178 อุดรธานี หนองแสง องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

2179 อุดรธานี หนองแสง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

2180 อุดรธานี หนองหาน เทศบาลต าบลหนองไผ่  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์

2181 อุตรดิตถ์ ตรอน องค์การบริหารส่วนต าบลข่อยสูง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

2182 อุตรดิตถ์ ตรอน องค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

2183 อุตรดิตถ์ ตรอน องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

2184 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน องค์การบริหารส่วนต าบลน  าพี องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

2185 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าคาย องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

2186 อุตรดิตถ์ ท่าปลา องค์การบริหารส่วนต าบลนางพญา เทศบาลต าบลวังชิ น

2187 อุตรดิตถ์ ท่าปลา องค์การบริหารส่วนต าบลน  าหมัน องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

2188 อุตรดิตถ์ ท่าปลา องค์การบริหารส่วนต าบลผาเลือด เทศบาลต าบลวังชิ น

2189 อุตรดิตถ์ น  าปาด องค์การบริหารส่วนต าบลน  าไคร้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล

2190 อุตรดิตถ์ น  าปาด องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยมุน่ องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข

2191 อุตรดิตถ์ บ้านโคก เทศบาลต าบลบ้านโคก เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว

2192 อุตรดิตถ์ บ้านโคก องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข

2193 อุตรดิตถ์ บ้านโคก องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงเจ็ดต้น องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

2194 อุตรดิตถ์ บ้านโค้ก องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบี ย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล

2195 อุตรดิตถ์ พชิัย องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

2196 อุตรดิตถ์ พชิัย องค์การบริหารส่วนต าบลนายาง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

2197 อุตรดิตถ์ พชิัย องค์การบริหารส่วนต าบลนาอิน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

2198 อุตรดิตถ์ พชิัย องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

2199 อุตรดิตถ์ พชิัย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคน องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

2200 อุตรดิตถ์ พชิัย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดารา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

2201 อุตรดิตถ์ พชิัย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

2202 อุตรดิตถ์ ฟากท่า เทศบาลต าบลฟากท่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล

2203 อุตรดิตถ์ ฟากท่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเสี ยว องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข

2204 อุตรดิตถ์ เมือง เทศบาลต าบลน  าริด เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว

2205 อุตรดิตถ์ เมือง เทศบาลบ้านด่านนาขาม เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว

2206 อุตรดิตถ์ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะตะเภา

2207 อุตรดิตถ์ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่านนาขาม องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่

2208 อุตรดิตถ์ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลวังดิน องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข

2209 อุตรดิตถ์ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลป่าเซ่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล

2210 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่านนาขาม องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้

2211 อุตรดิตถ์ ลับแล เทศบาลต าบลทุง่ยั ง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

2212 อุตรดิตถ์ ลับแล เทศบาลต าบลพระเสด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

2213 อุตรดิตถ์ ลับแล เทศบาลต าบลแม่พลู องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

2214 อุตรดิตถ์ ลับแล เทศบาลต าบลศรีพนมมาศ เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว

2215 อุตรดิตถ์ ลับแล เทศบาลหวัดง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

2216 อุตรดิตถ์ ลับแล องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ค ามัน องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม

2217 อุทัยธานี ทัพทัน เทศบาลต าบลหนองสระ องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

2218 อุทัยธานี ทัพทัน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่

2219 อุทัยธานี ทัพทัน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุม่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่

2220 อุทัยธานี ทัพทัน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางดง องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

2221 อุทัยธานี ทัพทัน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายดา องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

2222 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลทัพหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่

2223 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

2224 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

2225 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่คลองเคียน องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

2226 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่

2227 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่มกล้วย องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

2228 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยแหง้ เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว

2229 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลหชู้าง องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

2230 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบล คอกควาย องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

2231 อุทัยธานี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเทโพ องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา

2232 อุทัยธานี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนขวาง องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

2233 อุทัยธานี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลน  าซึม องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

2234 อุทัยธานี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่แบน องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา

2235 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนต าบลเนินแจง องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

2236 อุทัยธานี ลานสัก องค์การบริหารส่วนต าบล ประดู่ยืน องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

2237 อุทัยธานี ลานสัก องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่นางาม องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

2238 อุทัยธานี ลานสัก องค์การบริหารส่วนต าบลป่าอ้อ องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

2239 อุทัยธานี ลานสัก องค์การบริหารส่วนต าบลระบ า เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว

2240 อุทัยธานี ลานสัก องค์การบริหารส่วนต าบลลานสัก องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก

2241 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ เทศบาลต าบลพลวงสองนาง เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว

2242 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ เทศบาลต าบลสว่างแจ้งสบายใจ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่

2243 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อยาง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่

2244 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่เขียว องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

2245 อุทัยธานี หนองขาหย่าง องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

2246 อุทัยธานี หนองขาหย่าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพ องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา

2247 อุทัยธานี หนองขาหย่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาหย่าง องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

2248 อุทัยธานี หนองขาหย่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่

2249 อุทัยธานี หนองขาหย่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหลุมเข้า องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

2250 อุทัยธานี หนองฉาง เทศบาลต าบลเขาบางแกรก องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

2251 อุทัยธานี หนองฉาง เทศบาลต าบลหนองฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

2252 อุทัยธานี หนองฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลเขากวางทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่

2253 อุทัยธานี หนองฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่พง องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

2254 อุทัยธานี หนองฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่โพ เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว

2255 อุทัยธานี หนองฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

2256 อุทัยธานี หนองฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนางนวล องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

2257 อุทัยธานี หนองฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

2258 อุทัยธานี หนองฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

2259 อุทัยธานี หนองฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

2260 อุทัยธานี หว้ยคต องค์การบริหารส่วนต าบลทองหลาง องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

2261 อุทัยธานี หว้ยคต องค์การบริหารส่วนต าบลสุขฤทัย องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

2262 อุทัยธานี หว้ยคต องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยคต องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า

2263 อุบลราชธานี กุดข้าวปุน้ เทศบาลต าบลกุดข้าวปุน้ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลเขมราฐ

2264 อุบลราชธานี กุดข้าวปุน้ อบต.กาบิน องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

2265 อุบลราชธานี กุดข้าวปุน้ อบต.โนนสว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

2266 อุบลราชธานี กุดข้าวปุน้ อบต.หนองทันน  า องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

2267 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลต าบลขามป้อม ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลเขมราฐ

2268 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลต าบลเขมราฐ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลเขมราฐ

2269 อุบลราชธานี เขมราฐ องค์การบริหารส่วนต าบลเจียด ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลเขมราฐ

2270 อุบลราชธานี เขือ่งใน องค์การบริหารส่วนต าบลก่อเอ้ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลเขมราฐ

2271 อุบลราชธานี เขือ่งใน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทย องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน

2272 อุบลราชธานี เขือ่งใน องค์การบริหารส่วนต าบลยางขี นก องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า

2273 อุบลราชธานี เขือ่งใน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน

2274 อุบลราชธานี เขือ่งใน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า เทศบาลต าบลบุง่เลิศ

2275 อุบลราชธานี โขงเจียม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงใหญ่ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลเขมราฐ

2276 อุบลราชธานี โขงเจียม องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยยาง องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ

2277 อุบลราชธานี โขงเจียม อบต.หว้ยยาง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

2278 อุบลราชธานี ดอนมดแดง เทศบาลต าบลเหล่าเสือโก้ก เทศบาลต าบลส าโรงพลัน

2279 อุบลราชธานี ดอนมดแดง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

2280 อุบลราชธานี เดชอุดม เทศบาลต าบลโพนงาม องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง

2281 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลบักได

2282 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิศ์รี องค์การบริหารส่วนต าบลบักได

2283 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลนาเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน

2284 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลนาสว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง

2285 อุบลราชธานี ตระการการพชืผล ทต.ตระการพชืผล องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

2286 อุบลราชธานี ตระการพชืผล องค์การบริหารส่วนต าบลกุดยาลวน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน

2287 อุบลราชธานี ตระการพชืผล องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปีย้ องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน

2288 อุบลราชธานี ตระการพชืผล องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสาย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลเขมราฐ

2289 อุบลราชธานี ตระการพชืผล องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน

2290 อุบลราชธานี ตระการพชืผล องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุง่ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน

2291 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.กุศกร องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

2292 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.ท่าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

2293 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.นาพนิ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

2294 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.โนนกุง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

2295 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.บ้านแดง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

2296 อุบลราชธานี ทุง่ศรีอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลนาหอ่ม ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลเขมราฐ

2297 อุบลราชธานี นาจะหลวย ทต.นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

2298 อุบลราชธานี นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกแสง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลเขมราฐ

2299 อุบลราชธานี นาเยีย เทศบาลต าบลนาเยีย เทศบาลต าบลสาวะถี

2300 อุบลราชธานี นาเยีย เทศบาลต าบลนาเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง

2301 อุบลราชธานี นาเยีย องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี เทศบาลต าบลส าโรงพลัน

2302 อุบลราชธานี นาเยีย องค์การบริหารส่วนต าบลนาเยีย องค์การบริหารส่วนต าบลบักได

2303 อุบลราชธานี นาเยีย องค์การบริหารส่วนต าบลนาเยีย องค์การบริหารส่วนต าบลบักได

2304 อุบลราชธานี น  ายืน เทศบาลต าบลโซง องค์การบริหารส่วนต าบลบักได

2305 อุบลราชธานี น  ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลเก่าขาม ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลเขมราฐ

2306 อุบลราชธานี น  ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลโดมประดิษฐ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน

2307 อุบลราชธานี บุณฑริก  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง

2308 อุบลราชธานี พบิูลมังสารหาร เทศบาลต าบลโพธิศ์รี องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง

2309 อุบลราชธานี พบิูลมังสาหาร เทศบาลต าบลโพธิไ์ทร องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง

2310 อุบลราชธานี พบิูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่

2311 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร เทศบาลต าบลโพธิไ์ทร ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลเขมราฐ

2312 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร อบต.โพธิไ์ทร องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

2313 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ ทต.ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

2314 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลดุมใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ

2315 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลเตย องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ

2316 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ เทศบาลต าบลส าโรงพลัน

2317 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์

2318 อุบลราชธานี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดลาด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์

2319 อุบลราชธานี วารินช าราบ องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลเขมราฐ

2320 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง เทศบาลต าบลบุง่เลิศ

2321 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.หนามแท่ง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน

2322 อุบลราชธานี สว่างวีระวงค์ เทศบาลต าบลท่าช้าง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลเขมราฐ
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ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำย ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน (ศจค.)

 รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วมเวทีสำนพลังประชำรัฐ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสุขภำวะในทุกมิติ

ณ ห้องประชุม EH101-EH102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ในวันที่  28-29 พฤศจิกำยน 2558

เชิญแหง่ละจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าทีห่รือแกนน าชุมชนทีดู่แลเร่ืองการพฒันาอาชีพ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน

2323 อุบลราชธานี สว่างวีระวงค์ เทศบาลต าบลสว่าง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลเขมราฐ

2324 อุบลราชธานี สิรินธร เทศบาลต าบลช่องเม็ก เทศบาลต าบลบุง่เลิศ

2325 อุบลราชธานี สิรินธร องค์การบริหารส่วนต าบลช่องเม็ก ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต าบลเขมราฐ
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