
๑

กําหนดการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู

เพ่ือขับเคลื่อนงานเฉพาะประเด็นโดยใชพ้ืนที่เปนตัวตั้ง
ระหวางวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ หองประชุม GH ๒๐๑-๒๐๓ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
เวลา กิจกรรม

วันอาทิตยที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. กิจกรรมรวมพล “คนรวมสรางชุมชนทองถิน่เขมแข็ง”
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. ชี้แจงวัตถุประสงคและเปาหมายการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรูเพื่อ

ขับเคลื่อนงานเฉพาะประเด็นโดยใชพื้นที่เปนตัวตั้ง
โดย นางสาวดวงพร  เฮงบุณยพันธ

ผูอํานวยการสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น. เรียนรูแนวคิดการจัดการความรูเพื่อขับเคลื่อนงานเฉพาะประเด็นโดยใชพื้นที่เปนตัวตั้ง
โดย รองศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา  นันทบุตร

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. แนะนาํกระบวนการและขั้นตอนการจัดการความรูเพื่อขับเคลื่อนงานเฉพาะประเด็น
โดยใชพื้นที่เปนตัวตั้ง
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพงษ บุญสวัสด์ิกุลชัย

รองผูอํานวยการศนูยวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ปฏิบัติการที่ ๑ เรียนรูนวัตกรรมการขับเคลื่อนงานเฉพาะประเด็นโดยใชพื้นที่เปนตัวตั้ง
จากพื้นที่ที่มีประสบการณและมีรูปธรรมการทํางานทีเ่กดิขึ้นจริง เทียบเคียงกับพืน้ที่
ของตนเอง

ประเด็นผูสูงอายุ ประเด็นเด็กและเยาวชน ประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืน
เพ่ืออาหารสุขภาวะ

๑) ทต.ปาไผ อ.สันทราย
จ.เชียงใหม

๒) อบต.ขวงเปา อ.
จอมทอง จ.เชียงใหม

๓) อบต.ตําหนักธรรม
อ.หนองมวงไข จ.แพร

๔) อบต.จําปาหวาย
อ.เมอืง จ.พะเยา

๕) อบต.วังทาดี อ.หนองไผ
จ.เพชรบูรณ

๖) ทต.บานเหลา อ.แมใจ
จ.พะเยา

๑) ทต. บางไผ อ.บางมูล
นาก จ.พิจิตร

๒) อบต.ตากตก อ.ตากตก
จ.ตาก

๓) อบต.มหาชัย อ.ไทร
งาม จ.กําแพงเพชร

๔) ทต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี
จ.เพชรบูรณ

๕) อบต.กุดสะเทียน
อ.ศรีบุญเรอืง
จ.หนองบัวลําภู

๑) อบต.บงึกระจบั
อ.วิเชียรบรุี จ.เพชรบูรณ

๒) อบต.หวัขวาง อ.โกสมุ
พิสัย จ.มหาสารคาม

๓) อบต.ทุงโพ อ.หนองฉาง
จ.อุทัยธานี

๔) อบต.บานตุน อ.เมือง
จ.พะเยา

๕) อบต.บานกาด อ.แมวาง
จ.เชียงใหม

๖) อบต.ไรใหมพัฒนา
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี

สิ่งที่สงมาดวย ๑



๒

เวลา กิจกรรม
๗) ทต.พิมาน อ.นาแก

จ.นครพนม
๘) ทต.แมสะเรียง อ.แมสะ

เรียง จ.แมฮองสอน
๙) อบต.ไกรนอก อ.กรง

ไกรลาศ จ.สุโขทัย
๑๐) อบต.จอมบึง อ.จอม

บึง จ.ราชบุรี
๑๑) ทต.เชิงดอย อ.ดอย

สะเก็ด จ.เชียงใหม
ดําเนินรายการโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพงษ บุญสวัสด์ิกุลชัย

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวนั
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ปฏิบัติการที่ ๒ ทบทวนและสรุปเนื้อหาขอมลูแสดงศักยภาพของชุมชนและขอมลู

โดยรวมที่แสดงสถานะของตาํบลสขุภาวะในการขับเคลื่อนงานเฉพาะประเด็นโดยใช
พื้นที่เปนตัวตั้ง
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพงษ บุญสวัสด์ิกุลชัย

๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ปฏิบัติการที่ ๓ วิเคราะห เทียบเคียง ผลผลิตและผลลัพธจากการดําเนินงานการ
ขับเคลื่อนงานเฉพาะประเด็นโดยใชพื้นที่เปนตัวตั้ง กับชุดกิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดการ
ดําเนินงาน และคุณลักษณะการจัดการตนเอง
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพงษ บุญสวัสด์ิกุลชัย

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. ปฏิบัติการที่ ๓ (ตอ)
วันจันทรที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. กิจกรรมรวมพล “คนรวมสรางชุมชนทองถิน่เขมแข็ง”
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ปฏิบัติการที่ ๔ การรายงานความกาวหนาและการสรุปผลการดําเนินโครงการขับเคลื่อน

งานเฉพาะประเด็นโดยใชพื้นที่เปนตัวตั้ง
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพงษ บุญสวัสด์ิกุลชัย

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ -๑๔.๐๐ น. ปฏิบัติการที่ ๔ (ตอ)

(๑) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ ตามแบบฟอรมที่กําหนด
(๒) สงหลกัฐานการเงินเพ่ือตรวจสอบ

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สงรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ และตรวจสอบหลักฐานการเงิน
๑๗.๐๐ น. ปดการประชุม



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

จ ำนวนกลุ่มเปำ้หมำยในกำรเชิญ:
เชิญแหง่ละ 2 คน เทำ่น้ัน ได้แก่ ผู้บริหำรทอ้งถ่ินและข้ำรำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน

ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
1 กาญจนบรีุ ทา่มะกา เทศบาลต าบลพระแทน่ล าพระยา
2 กาญจนบรีุ ทา่มะกา องค์การบริหารส่วนต าบลพระแทน่ล าพระยา
3 กาญจนบรีุ พนมทวน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง
4 กาญจนบรีุ พนมทวน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาเพชร
5 กาฬสินธ์ กุฉนิารายณ์ เทศบาลต าบลนาขาม
6 กาฬสินธุ์ กุฉนิารายณ์ เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่
7 กาฬสินธุ์ กุฉนิารายณ์ เทศบาลต าบลจมุจงั
8 กาฬสินธุ์ กุฉนิารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า
9 กาฬสินธุ์ ค าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคลอง
10 กาฬสินธุ์ ค าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลโพน
11 ก าแพงเพชร โกสัมพีนคร องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก
12 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตอ
13 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลวังหามแห
14 ก าแพงเพชร คลองลาน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล
15 ก าแพงเพชร ไทรงาม องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย
16 ก าแพงเพชร บงึสามาคคี เทศบาลต าบลระหาน
17 ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว
18 ก าแพงเพชร เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลคณฑี
19 ก าแพงเพชร เมือง เทศบาลต าบลนิคมทุ่งโพธิท์ะเล
20 ก าแพงเพชร เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลนาบอ่ค า
21 ก าแพงเพชร เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง
22 ก าแพงเพชร ลานกระบอื องค์การบริหารส่วนต าบลลานกระบอื
23 ขอนแก่น พระยนื เทศบาลต าบลพระบุ
24 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก
25 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล
26 ขอนแก่น ภเูวียง องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า
27 ขอนแก่น เมือง เทศบาลต าบลส าราญ
28 ขอนแก่น เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลแดงใหญ่

รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เข้ำร่วม “กำรประชุมเชิงปฏบิตัิกำรกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือขับเคลื่อนงำนเฉพำะประเด็นโดยใช้พ้ืนที่เปน็ตัวตั้ง” 

ระหว่ำงวันที่ 27-28 พฤศจิกำยน พ.ศ.2559   
ณ หอ้งประชุม GH 201-203 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร

************************
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 
ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

29 ขอนแก่น แวงน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลละหานนา
30 ขอนแก่น หนองเรือ เทศบาลต าบลโนนทอง
31 ขอนแก่น หนองเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทนั
32 จนัทบรีุ เขาคิฌกูฏ เทศบาลต าบลคลองพลู
33 จนัทบรีุ เขาคิฌกูฏ เทศบาลต าบลชากไทย
34 จนัทบรีุ เขาคิฌกูฏ เทศบาลต าบลตะเคียนทอง
35 จนัทบรีุ ทา่ใหม่ เทศบาลต าบลเขาบายศรี
36 จนัทบรีุ ทา่ใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งเบญจา
37 จนัทบรีุ ทา่ใหม่ เทศบาลต าบลเขาวัว - พลอยแหวน
38 จนัทบรีุ ทา่ใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลโขมง
39 จนัทบรีุ นายายอาม องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ
40 จนัทบรีุ นายายอาม องค์การบริหารส่วนต าบลวังโตนด
41 จนัทบรีุ นายายอาม องค์การบริหารส่วนต าบลนายายอาม
42 จนัทบรีุ เมือง เทศบาลต าบลพลับพลา
43 จนัทบรีุ สอยดาว องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขนาน
44 ชัยนาท วัดสิงห์ เทศบาลต าบลวัดสิงห์
45 ชัยนาท วัดสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่แร่
46 ชัยภมูิ บา้นเขว้า องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง
47 ชัยภมูิ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยบง
48 ชัยภมูิ หนองบวัแดง องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ใหญ่
49 ชุมพร เมือง เทศบาลต าบลวังไผ่
50 ชุมพร ระแม องค์การบริหารส่วนต าบลสวนแตง
51 ชุมพร หลังสวน องค์การบริหารส่วนต าบลบางน  าจดื
52 เชียงราย เทงิ เทศบาลต าบลเวียงเทงิ 
53 เชียงราย ปา่แดด เทศบาลต าบลศรีโพธิเ์งิน 
54 เชียงราย พาน เทศบาลต าบลสันมะเค็ด
55 เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนต าบลหวัง้ม
56 เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนต าบลปา่หุ่ง 
57 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลต าบลปา่อ้อดอนชัย 
58 เชียงราย แม่จนั องค์การบริหารส่วนต าบลปา่ตึง 
59 เชียงราย แม่จนั เทศบาลต าบลแม่จนั 
60 เชียงราย แม่สาย เทศบาลต าบลแม่สายมิตรภาพ
61 เชียงราย แม่สาย องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นด้าย 
62 เชียงใหม่ จอมทอง องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา
63 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง
64 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 
ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

65 เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน
66 เชียงใหม่ พร้าว เทศบาลต าบลแม่ปั๋ง 
67 เชียงใหม่ พร้าว เทศบาลต าบลปา่ไหน่ 
68 เชียงใหม่ แม่แตง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเปา้ 
69 เชียงใหม่ แม่วาง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งรวงทอง 
70 เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาว 
71 เชียงใหม่ สะเมิง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
72 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลสันพระเนตร 
73 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลปา่ไผ่
74 เชียงใหม่ สันปา่ตอง องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง 
75 เชียงใหม่ สันปา่ตอง เทศบาลต าบลยหุว่า
76 เชียงใหม่ สันปา่ตอง องค์การบริหารส่วนต าบลยหุว่า
77 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลยางเนิ ง
78 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลน  าแพร่พัฒนา 
79 ตรัง หาดส าราญ องค์การบริหารส่วนต าบลตะเสะ
80 ตราด บอ่ไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี
81 ตราด บอ่ไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านชุมพล
82 ตราด เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง
83 ตราด เมือง เทศบาลต าบลช าราก
84 ตราด แหลมงอบ องค์การบริหารส่วนต าบลบางปดิ
85 ตาก ทา่สองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อุสุ
86 ตาก บา้นตาก องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก
87 ตาก บา้นตาก องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะตะเภา
88 ตาก บา้นตาก องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน
89 ตาก พบพระ องค์การบริหารส่วนต าบลรวมไทยพัฒนา
90 ตาก เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลโปง่แดง
91 ตาก แม่ระมาด เทศบาลต าบลทุ่งหลวง
92 ตาก แม่สอด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ
93 ตาก วังเจา้ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโบสถ์
94 ตาก สามเงา เทศบาลต าบลสามเงา
95 ตาก อุ้มฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลโมโกร
96 นครนายก เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลดงละคร
97 นครปฐม ก าแพงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง
98 นครปฐม ก าแพงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งบวั
99 นครปฐม ก าแพงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลสระพัฒนา
100 นครปฐม ดอนตูม องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย
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101 นครปฐม บางเลน องค์การบริหารส่วนต าบลหนิมูล
102 นครปฐม บางเลน องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา
103 นครปฐม เมือง เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ
104 นครปฐม สามพราน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองจนิดา
105 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน
106 นครพนม นาหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าพัฒนา
107 นครพนม เรณูนคร องค์การบริหารส่วนต าบลนาขาม
108 นครพนม เรณูนคร องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ลาด
109 นครราชสีมา แก้งสนามนาง องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง
110 นครราชสีมา พิมาย องค์การบริหารส่วนต าบลกระชอน
111 นครราชสีมา สีดา องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่
112 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่
113 นครศรีธรรมราช พิปนู เทศบาลต าบลเขาพระ
114 นครศรีธรรมราช ลานสกา เทศบาลต าบลขุนทะเล
115 นครสวรรค์ เก้าเลี ยว เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว
116 นครสวรรค์ ชุมแสง องค์การบริหารส่วนต าบลทบักฤช
117 นครสวรรค์ ตากฟ้า องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชายธง
118 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญผล
119 นครสวรรค์ ลาดยาว เทศบาลต าบลศาลเจา้ไก่ต่อ
120 นครสวรรค์ หนองบวั องค์การบริหารส่วนต าบลวังบอ่
121 น่าน ทุ่งช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลปอน
122 น่าน ทุ่งช้าง เทศบาลต าบลทุ่งช้าง
123 น่าน นาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลบวัใหญ่ 
124 น่าน บา้นหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นฟ้า
125 น่าน บา้นหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลสวด
126 น่าน ปวั องค์การบริหารส่วนต าบลเจดียช์ัย 
127 น่าน ภเูพียง องค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยน
128 น่าน เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์
129 น่าน เมือง เทศบาลเมืองน่าน
130 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ขะนิง
131 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลน  ามวบ 
132 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งศรีทอง
133 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สา
134 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลยาบหวันา
135 บรีุรัมย์ นางรอง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นสิงห์
136 บรีุรัมย์ หนองกี่ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่
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137 บรีุรัมย์ หนองหงส์ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝ้าย
138 บรีุรัมย์ หว้ยราช เทศบาลต าบลสามแวง
139 ประจวบคีรีขันธ์ ปรานบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลปราณบรีุ
140 ประจวบคีรีขันธ์ หวัหนิ เทศบาลต าบลหนองพลับ
141 ประจวบคีรีขันธ์ หวัหนิ องค์การบริหารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ
142 ปราจนีบรีุ ประจนัตคาม องค์การบริหารส่วนต าบลค าโตนด
143 ปตัตานี ยะรัง องค์การบริหารส่วนต าบลยะรัง
144 พระนครศรีอยธุยา ทา่เรือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขนาก
145 พระนครศรีอยธุยา ภาชี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหญ้านาง
146 พะเยา จนุ เทศบาลต าบลทุ่งรวงทอง
147 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลน  าแวน 
148 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 
149 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งผาสุข 
150 พะเยา เชียงม่วน เทศบาลต าบลเชียงม่วน 
151 พะเยา ดอกค าใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอกค าใต้ 
152 พะเยา ดอกค าใต้ เทศบาลต าบลบา้นถ  า 
153 พะเยา ปง องค์การบริหารส่วนต าบลนาปรัง 
154 พะเยา เมือง เทศบาลต าบลแม่กา
155 พะเยา เมืองพะเยา องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นตุ่น
156 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลต าบลบา้นต  า 
157 พะเยา เมืองพะเยา องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปา่หวาย 
158 พะเยา แม่ใจ เทศบาลต าบลบา้นเหล่า 
159 พะเยา แม่ใจ เทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา 
160 พังงา ทบัปดุ องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่แสน
161 พิจติร ตะพานหนิ องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม
162 พิจติร บางมูลนาก เทศบาลต าบลบางไผ่
163 พิจติร บงึนาราง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยแก้ว
164 พิจติร โพทะเล องค์การบริหารส่วนต าบลโพทะเล
165 พิจติร โพทะเล เทศบาลต าบลทุ่งน้อย
166 พิจติร วังทรายพูน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล
167 พิษณุโลก ชาติตระการ องค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการ
168 พิษณุโลก ชาติตระการ องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่ภาค
169 พิษณุโลก ชาติตระการ องค์การบริหารส่วนต าบลทา่สะแก
170 พิษณุโลก ชาติตระการ องค์การบริหารส่วนต าบลสวนเมี่ยง
171 พิษณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลนาบวั
172 พิษณุโลก เนินมะปราง เทศบาลต าบลไทรยอ้ย
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173 พิษณุโลก บางระก า เทศบาลต าบลปลักแรด
174 พิษณุโลก บางระก า เทศบาลต าบลพันเสา
175 พิษณุโลก เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข
176 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลทา่หมื่นราม
177 พิษณุโลก วัดโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง
178 พิษณุโลก วัดโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง
179 เพชรบรีุ เขายอ้ย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล
180 เพชรบรีุ บา้นแหลม องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว
181 เพชรบรูณ์ เขาค้อ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา
182 เพชรบรูณ์ ชนแดน เทศบาลต าบลทา่ข้าม
183 เพชรบรูณ์ ชนแดน องค์การบริหารส่วนต าบลลาดแค
184 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน องค์การบริหารส่วนต าบลซับไม้แดง
185 เพชรบรูณ์ เมือง เทศบาลต าบลวังชมภู
186 เพชรบรูณ์ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก
187 เพชรบรูณ์ วังโปง่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังหนิ
188 เพชรบรูณ์ วิเชียรบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบรูณ์
189 เพชรบรูณ์ วิเชียรบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลบงึกระจบั
190 เพชรบรูณ์ วิเชียรบรีุ เทศบาลต าบลพุเตย
191 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังทา่ดี
192 เพชรบรูณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบลลานบา่
193 เพชรบรูณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่
194 แพร่ เด่นชัย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่จั วะ
195 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลวังหงส์
196 แพร่ เมืองแพร่ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยม้า
197 แพร่ ร้องกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ยางตาล
198 แพร่ ร้องกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ยางร้อง
199 แพร่ ร้องกวาง เทศบาลต าบลร้องกวาง
200 แพร่ ลอง องค์การบริหารส่วนต าบลต้าผามอก
201 แพร่ วังชิ น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปา้ก
202 แพร่ วังชิ น องค์การบริหารส่วนต าบลสรอย
203 แพร่ สอง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง
204 แพร่ สอง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นหนุน
205 แพร่ สอง เทศบาลต าบลสอง
206 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลพระหลวง
207 แพร่ สูงเม่น เทศบาลต าบลสูงเม่น
208 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกวาง
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209 แพร่ หนองม่วงไข่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี
210 แพร่ หนองม่วงไข่ เทศบาลต าบลหนองม่วงไข่
211 แพร่ หนองม่วงไข่ เทศบาลต าบลหนองม่วงไข ่
212 แพร่ หนองม่วงไข่ องค์การบริหารส่วนต าบลต าหนักธรรม 
213 แพร่ หนองม่วงไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลน  ารัด
214 มหาสารคาม กันทรวิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระ
215 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลหวัขวาง
216 มหาสารคาม โกสุมพิสัย เทศบาลต าบลหวัขวาง
217 มหาสารคาม คันธารราษฏร์ องค์การบริหารส่วนต าบลคันธารราษฏร์
218 มหาสารคาม นาดูน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู
219 มุกดาหาร ดงหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลชะโนดน้อย
220 มุกดาหาร หนองสูง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง
221 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
222 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ผาปุ้ม
223 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจาง
224 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่โถ
225 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง เทศบาลต าบลแม่สะเรียง 
226 ยโสธร ไทยเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลน  าค า
227 ยโสธร ไทยเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลส้มผ่อ
228 ยโสธร ปา่ติ ว องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน
229 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลบงึแก
230 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง
231 ยโสธร เลิงนกทา องค์การบริหารส่วนต าบลสามแยก
232 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน เทศบาลต าบลโคกล่าม
233 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหงส์
234 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย
235 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นดู่
236 ระยอง วังจนัทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจนัทร์
237 ราชบรีุ บางแพ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา
238 ราชบรีุ บา้นโปง่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ
239 ลพบรีุ โคกเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเจริญ
240 ลพบรีุ พัฒนานิคม องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา
241 ลพบรีุ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกล าพาน
242 ลพบรีุ สระโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลมหาโพธิ
243 ล าปาง เกาะคา เทศบาลต าบลเกาะคา
244 ล าปาง งาว องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นหวด 
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245 ล าปาง เถิน เทศบาลเมืองล้อมแรด
246 ล าปาง สบปราบ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กั วะ
247 ล าปาง เสริมงาม องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง
248 ล าปาง เสริมงาม เทศบาลต าบลทุ่งงาม
249 ล าพูน ทุ่งหวัช้าง เทศบาลต าบลทุ่งหวัช้าง 
250 ล าพูน บา้นธิ เทศบาลต าบลบา้นธิ 
251 ล าพูน บา้นโฮ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลปา่พลู
252 ล าพูน ปา่ซาง เทศบาลต าบลม่วงน้อย
253 ล าพูน ปา่ซาง เทศบาลต าบลม่วงน้อย 
254 ล าพูน ปา่ซาง เทศบาลต าบลแม่แรง 
255 ล าพูน เมือง เทศบาลต าบลอุโมงค์
256 ล าพูน เมือง เทศบาลต าบลเหมืองจี 
257 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลต าบลศรีบวับาน
258 ล าพูน แม่ทา เทศบาลต าบลทาปลาดุก
259 ล าพูน ลี องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
260 ล าพูน เวียงหนองล่อง เทศบาลต าบลหนองล่อง
261 ล าพูน เวียงหนองล่อง เทศบาลต าบลวังผาง 
262 เลย เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลน  าสวย
263 เลย เมือง เทศบาลต าบลนาอ้อ
264 ศรีษะเกษ กันทรลักษณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลภฝู้าย
265 ศรีษะเกษ โพธิศ์รีสุวรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ
266 ศรีสะเกษ โพธิศ์รีสุวรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลเสียว
267 ศรีสะเกษ วังหนิ เทศบาลต าบลบสูุง
268 ศรีสะเกษ หว้ยทบัทนั องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง
269 สกลนคร กุสุมาลย์ เทศบาลต าบลกุสุมาลย์
270 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ เทศบาลต าบลตองโขบ
271 สกลนคร ส่องดาว เทศบาลต าบลทา่ศิลา
272 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลทา่ก้อน
273 สตูล เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงโป
274 สมุทรปราการ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบางโปรง
275 สมุทรสงคราม บางคนที องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที
276 สระบรีุ พระพุทธบาท องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง
277 สิงหบ์รีุ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบางมัญ
278 สิงหบ์รีุ อินทร์บรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลทา่งาม
279 สุโขทยั กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก
280 สุโขทยั เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลยางซ้าย
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281 สุโขทยั สวรรคโลก องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองบางขลัง
282 สุพรรณบรีุ ดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย
283 สุพรรณบรีุ ด่านช้าง เทศบาลต าบลด่านช้าง
284 สุพรรณบรีุ บางปลาม้า เทศบาลต าบลไผ่กองดิน
285 สุพรรณบรีุ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมะสังข์
286 สุพรรณบรีุ สองพี่น้อง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน
287 สุพรรณบรีุ สองพี่น้อง องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะเคียน
288 สุพรรณบรีุ อู่ทอง เทศบาลต าบลบา้นดอน
289 สุพรรณบรีุ อู่ทอง องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไชย
290 สุรินทร์ กาบเชิง องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน
291 สุรินทร์ กาบเชิง องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน
292 สุรินทร์ จอมพระ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลิง
293 สุรินทร์ ชุมพลบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์
294 สุรินทร์ บวัเชด องค์การบริหารส่วนต าบลบวัเชด
295 สุรินทร์ ประสาท องค์การบริหารส่วนต าบลปรือ
296 สุรินทร์ พนมดงรัก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง
297 สุรินทร์ พนมดงรัก องค์การบริหารส่วนต าบลบกัได
298 สุรินทร์ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลสลักได
299 สุรินทร์ ศรีขรภมูิ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหวาย
300 สุรินทร์ ศรีณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข
301 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลสะกาด
302 หนองคาย เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหนิโงม
303 หนองบวัภู เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลนาค าไฮ
304 หนองบวัล าภู ศรีบญุเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดสะเทยีน
305 อ านาจเจริญ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลปลาค้าว
306 อ านาจเจริญ เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา
307 อ านาจเจริญ หวัตะพาน เทศบาลต าบลเค็งใหญ่
308 อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลต าบลหนองหว้า
309 อุดรธานี น  าโสม องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นหยวก
310 อุตรดิตถ์ ตรอน องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
311 อุทยัธานี บา้นไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นบงึ
312 อุทยัธานี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเทโพ
313 อุทยัธานี ลานสัก องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนางาม
314 อุทยัธานี หนองขาหยา่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
315 อุทยัธานี หนองฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพ
316 อุทยัธานี หนองฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลเขากวางทอง
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317 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทนัน  า
318 อุบลราชธานี เขมราฐ องค์การบริหารส่วนต าบลเจยีด
319 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า
320 อุบลราชธานี โขมเจยีม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงใหญ่
321 อุบลราชธานี ดอนมดแดง องค์การบริหารส่วนต าบลทา่เมือง
322 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลกลาง
323 อุบลราชธานี เดชอุดม เทศบาลต าบลโพนงาม
324 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลปา่โมง
325 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน
326 อุบลราชธานี ตระการพืชผล เทศบาลต าบลตระการพืชผล
327 อุบลราชธานี ทุ่งศรรีอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลนาหอ่ม
328 อุบลราชธานี นาจะหลวย เทศบาลต าบลนาจะหลวย
329 อุบลราชธานี นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกแสง
330 อุบลราชธานี นาเยยี เทศบาลต าบลนาเยยี
331 อุบลราชธานี น  ายนื องค์การบริหารส่วนต าบลเก่าขาม
332 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร เทศบาลต าบลโพธิไ์ทร
333 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิไ์ทร
334 อุบลราชธานี สว่างวีระวงค์ เทศบาลต าบลสว่าง
335 อุบลราชธานี สว่างวีระวงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลสว่าง
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