
ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่ ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน: ศจค.
1 กระบ่ี เกาะลันตา องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง
2 กระบ่ี เกาะลันตา องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง
3 กระบ่ี เกาะลันตา องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาด่าน องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง
4 กระบ่ี เขาพนม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร เทศบาลต าบลขุนทะเล(ต้นยวน)
5 กระบ่ี เขาพนม องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพนม องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง
6 กระบ่ี คลองท่อม องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลทรายขาว ต าบลเกาะขันธ์
7 กระบ่ี คลองท่อม เทศบาลต าบลคลองพนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน
8 กระบ่ี คลองท่อม องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยน  าขาว องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน
9 กระบ่ี ปลายพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลเขาเขน องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง

10 กระบ่ี เมืองกระบ่ี องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน
11 กระบ่ี เหนือคลอง องค์การบริหารส่วนต าบลเหนือคลอง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง
12 กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี ย องค์การบริหารส่วนต าบลกลอนโด เทศบาลต าบลบ้านดอน
13 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ เทศบาลต าบลสหกรณ์นิคม โครงการนครปฐมผาสุก
14 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ เทศบาลต าบลทองผาภูมิ เทศบาลต าบลเจ็ดเสมียน
15 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที
16 กาญจนบุรี ท่าม่วง เทศบาลต าบลวังขนาย องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า
17 กาญจนบุรี ท่ามะกา เทศบาลต าบลพระแท่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 2
18 กาญจนบุรี ไทรโยค เทศบาลต าบลไทรโยค เทศบาลต าบลเจ็ดเสมียน
19 กาญจนบุรี ไทรโยค เทศบาลต าบลวังโพธ์ิ เทศบาลต าบลเจ็ดเสมียน
20 กาญจนบุรี ไทรโยค องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา เทศบาลต าบลเจ็ดเสมียน
21 กาญจนบุรี ไทรโยค องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม เทศบาลต าบลเจ็ดเสมียน
22 กาญจนบุรี ไทรโยค องค์การบริหารส่วนต าบลบ้องตี เทศบาลต าบลบ้านดอน
23 กาญจนบุรี บ่อพลอย องค์การบริหารส่วนต าบลหลุมรัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 2
24 กาญจนบุรี พนมทวน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง
25 กาญจนบุรี พนมทวน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 2
26 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว โครงการนครปฐมผาสุก
27 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เทศบาลต าบลลาดหญ้า เทศบาลต าบลบ้านดอน
28 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง เทศบาลต าบลบ้านดอน
29 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี ยน เทศบาลต าบลบ้านดอน
30 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า เทศบาลต าบลบ้านดอน
31 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลวังด้ง เทศบาลต าบลบ้านดอน
32 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เทศบาลต าบลปากแพรก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง
33 กาญจนบุรี เลาขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฝ้าย เทศบาลต าบลบ้านดอน
34 กาญจนบุรี เลาขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระบ่ า องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที
35 กาญจนบุรี เลาขวัญ เทศบาลต าบลเลาขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า
36 กาญจนบุรี เลาขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนกแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า
37 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ เทศบาลต าบลเอราวัณ เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ
38 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา เทศบาลต าบลสระลงเรือ เทศบาลต าบลบ้านดอน
39 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา เทศบาลต าบลห้วยกระเจา เทศบาลต าบลบ้านดอน
40 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ เทศบาลต าบลบ้านดอน
41 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา องค์การบริหารส่วนต าบลวังไผ่ เทศบาลต าบลบ้านดอน
42 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย เทศบาลต าบลหลักเมือง เทศบาลต าบลกลางหม่ืน

รำยช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
เข้ำร่วม เวทีสำนพลังสร้ำงฐำนสุขให้คนไทย

วันท่ี ๒๐ - ๒๑ กรกฎำคม 2561
ณ ห้องประชุมแกรด์ ไดมอน บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธำนี

************************
จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยในกำรเชิญ : เชิญแห่งละ 2 ท่ำน ในต ำแหน่งและบทบำทหน้ำท่ีดังต่อไปน้ี
1. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือหัวหน้าส านักงาน
๓. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม หรือผู้แทน
๔. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม หรือผู้แทน
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ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่ ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน: ศจค.
43 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย เทศบาลต าบลธัญญา เทศบาลต าบลสาวะถี
44 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง
45 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย องค์การบริหารส่วนต าบลธัญญา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก
46 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม
47 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดค้าว โครงการพลังชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเองเพ่ือสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน
48 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวขาว เทศบาลต าบลพอกน้อย
49 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลกุดหว้า เทศบาลต าบลหนองอีบุตร
50 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่ เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่
51 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลจุมจัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน
52 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองห้าง องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า
53 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโก องค์การบริหารส่วนต าบลนาโก
54 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลนาขาม องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน
55 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลแจนแลน องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์
56 กาฬสินธ์ุ เขาวง เทศบาลต าบลกุดสิม เทศบาลต าบลบ้านแฮด
57 กาฬสินธ์ุ เขาวง เทศบาลต าบลสระพังทอง เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่
58 กาฬสินธ์ุ เขาวง องค์การบริหารส่วนต าบลคุ้มเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง
59 กาฬสินธ์ุ ค าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลดินจ่ี เทศบาลต าบลพอกน้อย
60 กาฬสินธ์ุ ค าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลโพน เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่
61 กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด เทศบาลต าบลพอกน้อย 
62 กาฬสินธ์ุ ดอนจาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาจ าปา เทศบาลต าบลกลางหม่ืน
63 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท เทศบาลต าบลกุงเก่า เทศบาลต าบลกลางหม่ืน
64 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท เทศบาลต าบลกุดจิก เทศบาลต าบลกลางหม่ืน
65 กาฬสินธ์ุ นาคู เทศบาลต าบลนาคู เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่
66 กาฬสินธ์ุ นาคู องค์การบริหารส่วนต าบลสายนาวัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน
67 กาฬสินธ์ุ นามน เทศบาลต าบลนามน เทศบาลต าบลท่าก้อน
68 กาฬสินธ์ุ นามน องค์การบริหารส่วนต าบลหลักเหล่ียม เทศบาลต าบลนาป่าแซง
69 กาฬสินธ์ุ นามน เทศบาลต าบลสงเปลือย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง 
70 กาฬสินธ์ุ นามน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง
71 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลกลางหม่ืน เทศบาลต าบลกลางหม่ืน
72 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลภูปอ เทศบาลต าบลท่าก้อน
73 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลภูดิน เทศบาลต าบลบ้านแฮด
74 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลไผ่ เทศบาลต าบลหนองอีบุตร
75 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง
76 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลเชียงเครือ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง
77 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด องค์การบริหารส่วนต าบลนาเชือก เทศบาลต าบลบ้านแฮด
78 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด เทศบาลต าบลหัวนาค า เทศบาลต าบลสาวะถี
79 กาฬสินธ์ุ ร่องค า องค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคี เทศบาลต าบลสาวะถี
80 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลผาเสวย เทศบาลต าบลกลางหม่ืน
81 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ เทศบาลต าบลสมเด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง
82 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแหลมทอง เทศบาลต าบลนาป่าแซง
83 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ เทศบาลต าบลโนนศิลา เทศบาลต าบลพอกน้อย
84 กาฬสินธ์ุ สามชัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้าง เทศบาลต าบลท่าก้อน
85 กาฬสินธ์ุ ห้วยผึ ง เทศบาลต าบลค าบง เทศบาลต าบลท่าก้อน
86 กาฬสินธ์ุ ห้วยผึ ง เทศบาลต าบลหนองอีบุตร เทศบาลต าบลหนองอีบุตร
87 กาฬสินธ์ุ ห้วยผึ ง องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ ง เทศบาลต าบลหนองอีบุตร
88 กาฬสินธ์ุ ห้วยผึ ง องค์การบริหารส่วนต าบลไค้นุ่น องค์การบริหารส่วนต าบลไค้นุ่น
89 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก เทศบาลต าบลค าเหมือดแก้ว เทศบาลต าบลพอกน้อย
90 ก าแพงเพชร โกสัมพีนคร องค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา
91 ก าแพงเพชร โกสัมพีนคร องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา
92 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี เทศบาลต าบลขาณุวรลักษบุรี เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว
93 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลวังหามแห องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา
94 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ
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ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่ ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน: ศจค.
95 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะตาล องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข
96 ก าแพงเพชร คลองขลุง องค์การบริหารส่วนต าบลวังบัว เทศบาลต าบลวังชมภู
97 ก าแพงเพชร คลองขลุง องค์การบริหารส่วนต าบลวังแขม องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ
98 ก าแพงเพชร คลองขลุง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพุทรา องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน
99 ก าแพงเพชร คลองลาน เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.

100 ก าแพงเพชร คลองลาน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล
101 ก าแพงเพชร ทรายทองวัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
102 ก าแพงเพชร ไทรงาม องค์การบริหารส่วนต าบลไทรงาม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล
103 ก าแพงเพชร ไทรงาม องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย
104 ก าแพงเพชร ไทรงาม เทศบาลต าบลไทรงาม องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข
105 ก าแพงเพชร บึงสามัคคี เทศบาลต าบลระหาน องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา
106 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย องค์การบริหารส่วนต าบลวังควง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพ
107 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะแบก องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม
108 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย เทศบาลต าบลเขาคีริส องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน
109 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลนาบ่อค า องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ
110 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลคลองแม่ลาย องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน
111 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร เทศบาลต าบลคลองแม่ลาย องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา
112 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร เทศบาลต าบลนิคมทุ่งโพธ์ิทะเล องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา
113 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลคณฑี องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา
114 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง
115 ก าแพงเพชร ลานกระบือ เทศบาลต าบลช่องลม เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว
116 ก าแพงเพชร ลานกระบือ องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา
117 ก าแพงเพชร ลานกระบือ องค์การบริหารส่วนต าบลลานกระบือ องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน
118 ขอนแก่น กระนวน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่
119 ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย เทศบาลต าบลนาแพง เทศบาลต าบลสาวะถี
120 ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง
121 ขอนแก่น ชนบท เทศบาลต าบลชนบท เทศบาลต าบลโนนทอง
122 ขอนแก่น ชนบท องค์การบริหารส่วนต าบลปอแดง องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า
123 ขอนแก่น ชนบท องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเพียขอม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์
124 ขอนแก่น ชุมแพ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ โครงการพลังชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเองเพ่ือสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
125 ขอนแก่น ชุมแพ องค์การบริหารส่วนต าบลไชยสอ โครงการพลังชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเองเพ่ือสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
126 ขอนแก่น ซ าสูง เทศบาลต าบลซ าสูง เทศบาลต าบลสาวะถี
127 ขอนแก่น น  าพอง เทศบาลต าบลสะอาด เทศบาลต าบลโนนทอง
128 ขอนแก่น น  าพอง องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม เทศบาลต าบลสาวะถี
129 ขอนแก่น น  าพอง องค์การบริหารส่วนต าบลบัวเงิน เทศบาลต าบลสาวะถี
130 ขอนแก่น โนนศิลา เทศบาลต าบลโนนศิลา เทศบาลต าบลสาวะถี
131 ขอนแก่น บ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ เทศบาลต าบลบ้านแฮด
132 ขอนแก่น บ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลาน องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า
133 ขอนแก่น บ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์
134 ขอนแก่น บ้านฝาง เทศบาลต าบลหนองบัว เทศบาลต าบลสาวะถี
135 ขอนแก่น บ้านฝาง เทศบาลต าบลโนนฆ้อง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง
136 ขอนแก่น บ้านแฮด เทศบาลต าบลบ้านแฮด เทศบาลต าบลบ้านแฮด
137 ขอนแก่น เปือยน้อย เทศบาลต าบลเปือยน้อย เทศบาลต าบลบ้านแฮด
138 ขอนแก่น พระยืน เทศบาลต าบลพระบุ องค์การบริหารส่วนต าบลบักได
139 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนต าบลลอมคอม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง
140 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก
141 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง
142 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์
143 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนต าบลโสกนกเต็น องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์
144 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์
145 ขอนแก่น ภูผาม่าน เทศบาลต าบลภูผาม่าน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก
146 ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลภูเวียง เทศบาลต าบลนาอ้อ
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ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่ ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน: ศจค.
147 ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงธนสาร เทศบาลต าบลหนองอีบุตร
148 ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า
149 ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า
150 ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้าทอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์
151 ขอนแก่น มัญจาคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลโพนเพ็ก เทศบาลต าบลท่าก้อน
152 ขอนแก่น มัญจาคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า
153 ขอนแก่น มัญจาคีรี เทศบาลต าบลนาข่า องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง
154 ขอนแก่น มัญจาคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลค าแคน องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน
155 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระ เทศบาลต าบลโนนทอง
156 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลต าบลสาวะถี เทศบาลต าบลสาวะถี
157 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลต าบลสาวะถี
158 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลต าบลบ้านค้อ เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่
159 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลต าบลส าราญ องค์การบริหารส่วนต าบลบักได
160 ขอนแก่น แวงน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง
161 ขอนแก่น แวงน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลละหานนา องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง
162 ขอนแก่น แวงน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลท่านางแนว องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง
163 ขอนแก่น แวงใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง
164 ขอนแก่น แวงใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก
165 ขอนแก่น สีชมพู องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ เทศบาลต าบลสาวะถี
166 ขอนแก่น หนองนาค า องค์การบริหารส่วนต าบลกุดธาตุ เทศบาลต าบลโนนทอง
167 ขอนแก่น หนองนาค า เทศบาลต าบลหนองนาค า เทศบาลต าบลหนองนาค า
168 ขอนแก่น หนองนาค า เทศบาลต าบลขนวน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์
169 ขอนแก่น หนองเรือ เทศบาลต าบลกุดกว้าง โครงการพลังชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเองเพ่ือสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน
170 ขอนแก่น หนองเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเม็ง โครงการพลังชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเองเพ่ือสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
171 ขอนแก่น หนองเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน เทศบาลต าบลนาอ้อ
172 ขอนแก่น หนองเรือ เทศบาลต าบลโนนทอง เทศบาลต าบลโนนทอง
173 ขอนแก่น หนองเรือ เทศบาลต าบลบ้านผือ เทศบาลต าบลโนนทอง
174 ขอนแก่น หนองเรือ เทศบาลต าบลยางค า เทศบาลต าบลบ้านแฮด
175 ขอนแก่น หนองเรือ เทศบาลต าบลโนนสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน
176 ขอนแก่น หนองเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลจระเข้ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน
177 ขอนแก่น หนองเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกง
178 ขอนแก่น หนองสองห้อง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสองห้อง องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า
179 ขอนแก่น หนองสองห้อง องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ
180 ขอนแก่น อุบลรัตน์ เทศบาลต าบลโคกสูง เทศบาลต าบลโนนทอง
181 ขอนแก่น อุบลรัตน์ เทศบาลต าบลเข่ือนอุบลรัตน์ เทศบาลต าบลสาวะถี
182 ขอนแก่น อุบลรัตน์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดง องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า
183 จันทบุรี ขลุง เทศบาลต าบลซึ ง เทศบาลต าบลชากไทย
184 จันทบุรี ขลุง เทศบาลต าบลบ่อ เทศบาลต าบลชากไทย
185 จันทบุรี ขลุง เทศบาลต าบลวันยาว องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพธ์ิ
186 จันทบุรี ขลุง องค์การบริหารส่วนต าบลตรอกนอง องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด
187 จันทบุรี ขลุง องค์การบริหารส่วนต าบลมาบไพ องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด
188 จันทบุรี ขลุง องค์การบริหารส่วนต าบลวังสรรพรส องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด
189 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ เทศบาลต าบลชากไทย เทศบาลต าบลชากไทย
190 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ เทศบาลต าบลตะเคียนทอง เทศบาลต าบลชากไทย
191 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ เทศบาลต าบลจันทเขลม องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพธ์ิ
192 จันทบุรี ท่าใหม่ เทศบาลต าบลเขาบายศรี เทศบาลต าบลชากไทย
193 จันทบุรี ท่าใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลโขมง เทศบาลต าบลชากไทย
194 จันทบุรี ท่าใหม่ เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด
195 จันทบุรี นายายอาม องค์การบริหารส่วนต าบลวังโตนด เทศบาลต าบลชากไทย
196 จันทบุรี นายายอาม เทศบาลต าบลสนามไชย เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
197 จันทบุรี นายายอาม องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่
198 จันทบุรี โป่งน  าร้อน เทศบาลต าบลคลองใหญ่ เทศบาลต าบลชากไทย
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ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่ ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน: ศจค.
199 จันทบุรี โป่งน  าร้อน เทศบาลต าบลโป่งน  าร้อน เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
200 จันทบุรี เมืองจันทบุรี เทศบาลต าบลบางกะจะ เทศบาลต าบลชากไทย
201 จันทบุรี เมืองจันทบุรี เทศบาลต าบลพลับพลา เทศบาลต าบลชากไทย
202 จันทบุรี เมืองจันทบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ เทศบาลต าบลชากไทย
203 จันทบุรี แหลมสิงห์ เทศบาลต าบลพลิ ว พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
204 ฉะเชิงเทรา บางคล้า เทศบาลต าบลปากน  า พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
205 ฉะเชิงเทรา บางคล้า องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดใต้
206 ฉะเชิงเทรา บางน  าเปรี ยว องค์การบริหารส่วนต าบลบึงน  ารักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงน  ารักษ์
207 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล
208 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขุด องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดใต้
209 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดใต้
210 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เทศบาลต าบลบ้านซ่อง เทศบาลต าบลบ้านซ่อง
211 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหลวงแพ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล
212 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนา องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
213 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลบ้านกล้วย องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต
214 ชลบุรี เกาะสีชัง เทศบาลต าบลเกาะสีชัง เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
215 ชลบุรี บ่อทอง องค์การบริหารส่วนต าบลพลวงทอง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพธ์ิ
216 ชลบุรี บางละมุง เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
217 ชลบุรี บางละมุง เทศบาลต าบลตะเคียนเตี ย พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
218 ชลบุรี บ้านบึง เทศบาลต าบลบ้านบึง เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
219 ชลบุรี บ้านบึง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองก่ิว องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพธ์ิ
220 ชลบุรี พนัสนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพธ์ิ
221 ชลบุรี พนัสนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล
222 ชลบุรี พนัสนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล
223 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองอ่างศิลา พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
224 ชัยนาท เนินขาม องค์การบริหารส่วนต าบลกะบกเตี ย เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว
225 ชัยนาท มโนรมย์ เทศบาลต าบลศิลาดาน เทศบาลต าบลศิลาดาน
226 ชัยนาท มโนรมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโคก องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
227 ชัยนาท มโนรมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลอู่ตะเภา องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ
228 ชัยนาท เมืองชัยนาท เทศบาลต าบลเสือโฮก องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต
229 ชัยนาท วัดสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่
230 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลต าบลตลุก องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข
231 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลต าบลโพธ์ิพิทักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง
232 ชัยนาท หันคา เทศบาลต าบลบ้านเช่ียน เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว
233 ชัยนาท หันคา เทศบาลต าบลหันคา องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง
234 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง เทศบาลต าบลโนนทอง
235 ชัยภูมิ แก้งคร้อ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน
236 ชัยภูมิ แก้งคร้อ องค์การบริหารส่วนต าบลเก่าย่าดี องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า
237 ชัยภูมิ แก้งคร้อ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง
238 ชัยภูมิ คอนสาร องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งพระ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง
239 ชัยภูมิ เนินสง่า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฉิม องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง
240 ชัยภูมิ บ้านเขว้า องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง
241 ชัยภูมิ บ้านแท่น เทศบาลต าบลบ้านเต่า เทศบาลต าบลหนองอีบุตร
242 ชัยภูมิ บ้านแท่น องค์การบริหารส่วนต าบลสระพัง องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง
243 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก
244 ชัยภูมิ ภูเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด โครงการพลังชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเองเพ่ือสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
245 ชัยภูมิ ภูเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคอนไทย โครงการพลังชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเองเพ่ือสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
246 ชัยภูมิ ภูเขียว เทศบาลต าบลธาตุทอง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง
247 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง
248 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลซับสีทอง องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า
249 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง
250 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง
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ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่ ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน: ศจค.
251 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง
252 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง
253 ชุมพร ท่าแซะ องค์การบริหารส่วนต าบลคุริง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน
254 ชุมพร ทุ่งตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลตะโก เทศบาลต าบลขุนทะเล(บ้านควน)
255 ชุมพร ปะทิว เทศบาลต าบลมาบอ ามฤต เทศบาลต าบลขุนทะเล(บ้านควน)
256 ชุมพร ปะทิว องค์การบริหารส่วนต าบลสะพลี เทศบาลต าบลขุนทะเล(บ้านควน)
257 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลต าบลวังไผ่ เทศบาลต าบลขุนทะเล(ต้นยวน)
258 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลต าบลนาชะอัง เทศบาลต าบลขุนทะเล(บ้านควน)
259 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลต าบลปากน  าชุมพร เทศบาลต าบลขุนทะเล(บ้านควน)
260 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลต าบลหาดทรายรี เทศบาลต าบลขุนทะเล(บ้านควน)
261 ชุมพร ละแม องค์การบริหารส่วนต าบลสวนแตง เทศบาลต าบลขุนทะเล(ต้นยวน)
262 ชุมพร ละแม องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคาวัด เทศบาลต าบลขุนทะเล(บ้านควน)
263 ชุมพร ละแม องค์การบริหารส่วนต าบลละแม พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
264 ชุมพร หลังสวน องค์การบริหารส่วนต าบลบางน  าจืด เทศบาลต าบลขุนทะเล(ต้นยวน)
265 เชียงราย ขุนตาล เทศบาลต าบลป่าตาล เทศบาลต าบลป่าตาล
266 เชียงราย ขุนตาล เทศบาลต าบลยางฮอม เทศบาลเมืองล้อมแรด
267 เชียงราย เชียงของ องค์การบริหารส่วนต าบลริมโขง เทศบาลต าบลแม่แรง
268 เชียงราย เชียงของ เทศบาลต าบลคร่ึง เทศบาลต าบลวังชิ น
269 เชียงราย เชียงของ เทศบาลต าบลเวียง เทศบาลต าบลวังชิ น
270 เชียงราย เชียงของ เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ เทศบาลต าบลวังชิ น
271 เชียงราย เชียงของ เทศบาลต าบลบุญเรือง เทศบาลเมืองล้อมแรด
272 เชียงราย เชียงของ เทศบาลต าบลสถาน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก(เชียงราย)
273 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลต าบลเวียง เทศบาลเมืองล้อมแรด
274 เชียงราย เชียงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก 
275 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลต าบลแม่เงิน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก(เชียงราย)
276 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก(เชียงราย)
277 เชียงราย เชียงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เงิน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก(เชียงราย)
278 เชียงราย เชียงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแซว องค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม
279 เชียงราย เชียงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนมูล องค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม
280 เชียงราย ดอยหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองป่าก่อ เทศบาลต าบลวังชิ น
281 เชียงราย ดอยหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลโชคชัย องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย
282 เชียงราย ดอยหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลปงน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย
283 เชียงราย เทิง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแรด เทศบาลต าบลแม่ยวม
284 เชียงราย เทิง เทศบาลต าบลเวียงเทิง เทศบาลต าบลเวียงเทิง
285 เชียงราย เทิง เทศบาลต าบลหงาว เทศบาลต าบลเวียงเทิง
286 เชียงราย เทิง เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย
287 เชียงราย เทิง เทศบาลต าบลสันทรายงาม องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย
288 เชียงราย เทิง เทศบาลต าบลบ้านปล้อง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม
289 เชียงราย ป่าแดด องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม
290 เชียงราย พญาเม็งราย เทศบาลต าบลพญาเม็งราย เทศบาลเมืองล้อมแรด
291 เชียงราย พญาเม็งราย เทศบาลต าบลเม็งราย องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย
292 เชียงราย พญาเม็งราย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต  า องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม
293 เชียงราย พญาเม็งราย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปา องค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม
294 เชียงราย พาน เทศบาลต าบลเมืองพาน เทศบาลต าบลงิม
295 เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงห้าว เทศบาลต าบลวังชิ น
296 เชียงราย พาน เทศบาลต าบลสันมะเค็ด เทศบาลต าบลเวียงเทิง
297 เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนต าบลธารทอง องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย
298 เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก(พะเยา)
299 เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงค า องค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม
300 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย
301 เชียงราย เมืองเชียงราย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ เทศบาลต าบลเวียงเทิง
302 เชียงราย เมืองเชียงราย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม เทศบาลต าบลเวียงเทิง
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303 เชียงราย เมืองเชียงราย องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง เทศบาลเมืองล้อมแรด
304 เชียงราย แม่จัน องค์การบริหารส่วนต าบลจอมสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก(พะเยา)
305 เชียงราย แม่จัน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก(พะเยา)
306 เชียงราย แม่จัน องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก(พะเยา)
307 เชียงราย แม่จัน เทศบาลต าบลสายน  าค า องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม
308 เชียงราย แม่จัน องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค  า องค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม
309 เชียงราย แม่จัน เทศบาลต าบลป่าซาง องค์การบริหารส่วนต าบลโหล่งขอด
310 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองนอก องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม
311 เชียงราย แม่ลาว เทศบาลต าบลป่าก่อด า เทศบาลต าบลป่าก่อด า
312 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย เทศบาลต าบลเวียงเทิง
313 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่
314 เชียงราย แม่สรวย เทศบาลต าบลเวียงสรวย องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก(เชียงราย)
315 เชียงราย แม่สรวย เทศบาลต าบลแม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม
316 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าก๊อ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าก๊อ
317 เชียงราย แม่สาย เทศบาลต าบลเวียงพางค า องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก(เชียงราย)
318 เชียงราย แม่สาย เทศบาลต าบลห้วยไคร้ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม
319 เชียงราย แม่สาย องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม
320 เชียงราย แม่สาย องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม
321 เชียงราย แม่สาย องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งผา องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม
322 เชียงราย แม่สาย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีเมืองชุม องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม
323 เชียงราย แม่สาย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย องค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม
324 เชียงราย เวียงแก่น เทศบาลต าบลท่าข้าม เทศบาลต าบลเวียงเทิง
325 เชียงราย เวียงแก่น เทศบาลต าบลม่วงยาย เทศบาลต าบลเวียงเทิง
326 เชียงราย เวียงแก่น เทศบาลต าบลหล่ายงาว เทศบาลต าบลเวียงเทิง
327 เชียงราย เวียงแก่น องค์การบริหารส่วนต าบลปอ เทศบาลต าบลเวียงเทิง
328 เชียงราย เวียงชัย เทศบาลต าบลเมืองชุม เทศบาลต าบลเวียงเทิง
329 เชียงราย เวียงชัย องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศิลา เทศบาลต าบลเวียงเทิง
330 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง เทศบาลต าบลบ้านเหล่า เทศบาลต าบลเวียงเทิง
331 เชียงราย เวียงป่าเป้า องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ เทศบาลต าบลงิม
332 เชียงราย เวียงป่าเป้า องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง เทศบาลต าบลงิม
333 เชียงราย เวียงป่าเป้า เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า เทศบาลต าบลน  าแพร่พัฒนา
334 เชียงราย เวียงป่าเป้า เทศบาลต าบลป่างิ ว เทศบาลต าบลแม่หล่าย
335 เชียงราย เวียงป่าเป้า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโป่ง พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
336 เชียงราย เวียงป่าเป้า องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่
337 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลแจ่มหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
338 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่แดด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
339 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านหลวง เทศบาลต าบลบ้านหลวง
340 เชียงใหม่ จอมทอง องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา
341 เชียงใหม่ จอมทอง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สอย องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย
342 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลดอยแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
343 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เทศบาลเมืองล้อมแรด
344 เชียงใหม่ ไชยปราการ เทศบาลต าบลหนองบัว เทศบาลเมืองล้อมแรด
345 เชียงใหม่ ไชยปราการ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทะลบ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม
346 เชียงใหม่ ไชยปราการ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดงเย็น องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม
347 เชียงใหม่ ไชยปราการ เทศบาลต าบลไชยปราการ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เงา
348 เชียงใหม่ ดอยเต่า องค์การบริหารส่วนต าบลดอยเต่า องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย
349 เชียงใหม่ ดอยเต่า องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเด่ือ องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย
350 เชียงใหม่ ดอยเต่า องค์การบริหารส่วนต าบลบงตัน องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย
351 เชียงใหม่ ดอยเต่า องค์การบริหารส่วนต าบลโปงทุ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย
352 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลเชิงดอย เทศบาลต าบลเชิงดอย
353 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน เทศบาลต าบลน  าแพร่พัฒนา
354 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลป่าเม่ียง เทศบาลต าบลเวียงเทิง
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355 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลส าราญราษฎร์ เทศบาลต าบลเวียงพร้าว
356 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลแม่โป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก
357 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลตลาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่
358 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลแม่คือ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก(เชียงราย)
359 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลสง่าบ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก(เชียงราย)
360 เชียงใหม่ ดอยหล่อ เทศบาลต าบลสองแคว เทศบาลต าบลสองแคว
361 เชียงใหม่ ดอยหล่อ เทศบาลต าบลสันติสุข องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก(เชียงราย)
362 เชียงใหม่ ฝาง เทศบาลต าบลแม่ข่า เทศบาลต าบลแม่ข่า
363 เชียงใหม่ ฝาง เทศบาลต าบลสันทราย เทศบาลต าบลสันทราย
364 เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม
365 เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน
366 เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลม่อนป่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลโหล่งขอด
367 เชียงใหม่ พร้าว เทศบาลต าบลบ้านโป่ง เทศบาลต าบลงิม
368 เชียงใหม่ พร้าว เทศบาลต าบลเวียงพร้าว เทศบาลต าบลเวียงพร้าว
369 เชียงใหม่ พร้าว เทศบาลต าบลป่าตุ้ม องค์การบริหารส่วนต าบลโหล่งขอด
370 เชียงใหม่ พร้าว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่แวน องค์การบริหารส่วนต าบลโหล่งขอด
371 เชียงใหม่ พร้าว องค์การบริหารส่วนต าบลโหล่งขอด องค์การบริหารส่วนต าบลโหล่งขอด
372 เชียงใหม่ พาน องค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม องค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม
373 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลต าบลขัวมุง เทศบาลต าบลขัวมุง
374 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองหอย เทศบาลต าบลน  าแพร่พัฒนา
375 เชียงใหม่ แม่แจ่ม เทศบาลต าบลท่าผา องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย
376 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
377 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลปางหินฝน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
378 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
379 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
380 เชียงใหม่ แม่แตง เทศบาลต าบลอินทขิล เทศบาลต าบลเวียงพร้าว
381 เชียงใหม่ แม่แตง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า เทศบาลต าบลเวียงพร้าว
382 เชียงใหม่ แม่แตง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแป๋ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผาปุ้ม
383 เชียงใหม่ แม่แตง องค์การบริหารส่วนต าบลสันป่ายาง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก(พะเยา)
384 เชียงใหม่ แม่ริม เทศบาลต าบลเหมืองแก้ว เทศบาลต าบลน  าแพร่พัฒนา
385 เชียงใหม่ แม่ริม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มหาวิชชาลัยดอนแก้ว
386 เชียงใหม่ แม่ริม องค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก(เชียงราย)
387 เชียงใหม่ แม่ริม เทศบาลต าบลสันโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม
388 เชียงใหม่ แม่วาง เทศบาลต าบลทุ่งป้ี เทศบาลต าบลทุ่งป้ี
389 เชียงใหม่ แม่วาง เทศบาลต าบลแม่วาง เทศบาลต าบลน  าแพร่พัฒนา
390 เชียงใหม่ แม่วาง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งรวงทอง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งรวงทอง
391 เชียงใหม่ แม่วาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย
392 เชียงใหม่ แม่วาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด
393 เชียงใหม่ แม่ออน องค์การบริหารส่วนต าบลทาเหนือ เทศบาลต าบลงิม
394 เชียงใหม่ แม่ออน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์
395 เชียงใหม่ แม่ออน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา
396 เชียงใหม่ สะเมิง เทศบาลต าบลสะเมิงใต้ เทศบาลต าบลน  าแพร่พัฒนา
397 เชียงใหม่ สะเมิง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่
398 เชียงใหม่ สันก าแพง เทศบาลต าบลแม่ปูคา เทศบาลต าบลแม่ปูคา
399 เชียงใหม่ สันก าแพง เทศบาลต าบลห้วยทราย เทศบาลต าบลแม่แรง
400 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลหนองแหย่ง เทศบาลต าบลงิม
401 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลป่าไผ่ เทศบาลต าบลป่าไผ่
402 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว เทศบาลต าบลวังชิ น
403 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลแม่แฝก เทศบาลต าบลเวียงพร้าว
404 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลหนองจ๊อม เทศบาลต าบลเวียงพร้าว
405 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลสันพระเนตร องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก
406 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลสันทรายหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก(เชียงราย)
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407 เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลต าบลบ้านแม เทศบาลต าบลน  าแพร่พัฒนา
408 เชียงใหม่ สันป่าตอง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว เทศบาลต าบลแม่แรง
409 เชียงใหม่ สันป่าตอง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสะโตก เทศบาลต าบลแม่แรง
410 เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลต าบลบ้านกลาง เทศบาลต าบลเวียงพร้าว
411 เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลต าบลสันป่าตอง เทศบาลต าบลเวียงพร้าว
412 เชียงใหม่ สันป่าตอง องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย
413 เชียงใหม่ สันป่าตอง องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม
414 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลไชยสถาน เทศบาลต าบลงิม
415 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลหนองแฝก เทศบาลต าบลน  าแพร่พัฒนา
416 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลดอนแก้ว เทศบาลต าบลแม่แรง
417 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลยางเนิ ง เทศบาลต าบลวังชิ น
418 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลท่าวังตาล องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก(เชียงราย)
419 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลป่าบง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก(เชียงราย)
420 เชียงใหม่ สารภี องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก(เชียงราย)
421 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลน  าแพร่พัฒนา เทศบาลต าบลน  าแพร่พัฒนา
422 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง เทศบาลต าบลน  าแพร่พัฒนา
423 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลหางดง เทศบาลเมืองล้อมแรด
424 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลหารแก้ว เทศบาลเมืองล้อมแรด
425 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลสันผักหวาน องค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม
426 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย
427 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกียน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
428 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลม่อนจอง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
429 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต่ืน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
430 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลยางเปียง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
431 เชียงใหม่ ฮอด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสลี องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
432 ตรัง กันตัง องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เทศบาลต าบลขุนทะเล(ต้นยวน)
433 ตรัง กันตัง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลิบง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง
434 ตรัง กันตัง องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง
435 ตรัง กันตัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง
436 ตรัง กันตัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางสัก องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน
437 ตรัง ปะเหลียน องค์การบริหารส่วนต าบลลิพัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน
438 ตรัง เมืองตรัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาท่ามใต้ ต าบลเกาะขันธ์
439 ตรัง รัษฎา องค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา เทศบาลต าบลขุนทะเล(บ้านควน)
440 ตรัง วังวิเศษ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวตง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน
441 ตรัง ห้วยยอด องค์การบริหารส่วนต าบลบางกุ้ง เทศบาลต าบลขุนทะเล(ต้นยวน)
442 ตรัง หาดส าราญ องค์การบริหารส่วนต าบลตะเสะ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน
443 ตรัง                     ห้วยยอด   เทศบาลต าบลท่างิ ว   องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
444 ตรัง                          ปะเหล่ียน องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสุกร      องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
445 ตราด เกาะช้าง เทศบาลต าบลเกาะช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพธ์ิ
446 ตราด เขาสมิง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโสม เทศบาลต าบลชากไทย
447 ตราด เขาสมิง องค์การบริหารส่วนต าบลประณีต เทศบาลต าบลชากไทย
448 ตราด เขาสมิง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิง องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด
449 ตราด คลองใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลไม้รูด เทศบาลต าบลชากไทย
450 ตราด คลองใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด
451 ตราด บ่อไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านชุมพล เทศบาลต าบลชากไทย
452 ตราด บ่อไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี เทศบาลต าบลชากไทย
453 ตราด บ่อไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
454 ตราด เมืองตราด เทศบาลต าบลท่าพริกเนินทราย เทศบาลต าบลชากไทย
455 ตราด เมืองตราด เทศบาลต าบลหนองเสม็ด เทศบาลต าบลชากไทย
456 ตราด เมืองตราด องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากุ่ม เทศบาลต าบลชากไทย
457 ตราด เมืองตราด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วงน  าขาว เทศบาลต าบลชากไทย
458 ตราด เมืองตราด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมกลัด เทศบาลต าบลชากไทย
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459 ตราด เมืองตราด องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวใหญ่ เทศบาลต าบลชากไทย
460 ตราด เมืองตราด เทศบาลต าบลช าราก องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด
461 ตราด เมืองตราด เทศบาลต าบลตะกาง องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด
462 ตราด เมืองตราด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด
463 ตราด เมืองตราด องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ
464 ตราด เมืองตราด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแร้ง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ
465 ตราด แหลมงอบ เทศบาลต าบลน  าเช่ียว เทศบาลต าบลชากไทย
466 ตราด แหลมงอบ เทศบาลต าบลแหลมงอบ เทศบาลต าบลชากไทย
467 ตราด แหลมงอบ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด
468 ตราด แหลมงอบ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมงอบ องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด
469 ตาก ท่าสองยาง เทศบาลต าบลแม่ต้าน เทศบาลเมืองล้อมแรด
470 ตาก บ้านตาก องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะตะเภา องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะตะเภา
471 ตาก บ้านตาก องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก
472 ตาก บ้านตาก เทศบาลต าบลทุ่งกระเชาะ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล
473 ตาก บ้านตาก เทศบาลต าบลบ้านตาก องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน
474 ตาก บ้านตาก องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน
475 ตาก พบพระ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องแคบ องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก
476 ตาก พบพระ องค์การบริหารส่วนต าบลรวมไทยพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลรวมไทยพัฒนา
477 ตาก เมืองตาก เทศบาลต าบลไม้งาม โครงการจังหวัดตากน่าอยู่
478 ตาก เมืองตาก องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ
479 ตาก เมืองตาก เทศบาลต าบลหนองบัวใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน
480 ตาก เมืองตาก องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท้อ องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน
481 ตาก เมืองตาก องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง
482 ตาก แม่ระมาด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต่ืน องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน
483 ตาก แม่สอด เทศบาลต าบลแม่กุ เทศบาลเมืองล้อมแรด
484 ตาก แม่สอด องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง เทศบาลเมืองล้อมแรด
485 ตาก แม่สอด เทศบาลต าบลแม่ตาว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ
486 ตาก แม่สอด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ
487 ตาก วังเจ้า เทศบาลต าบลวังเจ้า เทศบาลเมืองล้อมแรด
488 ตาก วังเจ้า องค์การบริหารส่วนต าบลนาโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน
489 ตาก สามเงา องค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี โครงการจังหวัดตากน่าอยู่
490 ตาก สามเงา องค์การบริหารส่วนต าบลสามเงา องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
491 ตาก สามเงา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน
492 ตาก สามเงา องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน
493 ตาก สามเงา องค์การบริหารส่วนต าบลวังหมัน องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน
494 ตาก อุ้มผาง องค์การบริหารส่วนต าบลอุ้มผาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ
495 นครนายก บ้านนา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
496 นครนายก บ้านนา องค์การบริหารส่วนต าบลบางอ้อ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล
497 นครนายก ปากพลี เทศบาลต าบลเกาะหวาย เทศบาลต าบลหนองพลับ
498 นครนายก ปากพลี องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะโพธ์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล
499 นครนายก ปากพลี องค์การบริหารส่วนต าบลปากพลี องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
500 นครนายก เมืองนครนายก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
501 นครนายก เมืองนครนายก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าทราย เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
502 นครนายก องครักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลากด เทศบาลต าบลชากไทย
503 นครนายก องครักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล
504 นครนายก องครักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูล องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล
505 นครนายก องครักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงศาล องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล
506 นครนายก องครักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลพระอาจารย์ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล
507 นครนายก องครักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลศีรษะกระบือ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล
508 นครปฐม ก าแพงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง โครงการนครปฐมผาสุก
509 นครปฐม ก าแพงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งบัว โครงการนครปฐมผาสุก
510 นครปฐม ก าแพงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลสระพัฒนา โครงการนครปฐมผาสุก
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511 นครปฐม ก าแพงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหมอนทอง โครงการนครปฐมผาสุก
512 นครปฐม ก าแพงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ
513 นครปฐม ก าแพงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ
514 นครปฐม ดอนตูม เทศบาลต าบลสามง่าม โครงการนครปฐมผาสุก
515 นครปฐม ดอนตูม องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย โครงการนครปฐมผาสุก
516 นครปฐม ดอนตูม องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยด้วน โครงการนครปฐมผาสุก
517 นครปฐม ดอนตูม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
518 นครปฐม นครชัยศรี องค์การบริหารส่วนต าบลศีรษะทอง โครงการนครปฐมผาสุก
519 นครปฐม นครชัยศรี องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมบัว โครงการนครปฐมผาสุก
520 นครปฐม นครชัยศรี องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระชับ องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
521 นครปฐม นครชัยศรี องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
522 นครปฐม บางเลน เทศบาลต าบลบางเลน โครงการนครปฐมผาสุก
523 นครปฐม บางเลน เทศบาลต าบลรางกระทุ่ม โครงการนครปฐมผาสุก
524 นครปฐม บางเลน องค์การบริหารส่วนต าบลนิลเพชร โครงการนครปฐมผาสุก
525 นครปฐม บางเลน องค์การบริหารส่วนต าบลบางไทรป่า โครงการนครปฐมผาสุก
526 นครปฐม บางเลน องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา
527 นครปฐม บางเลน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนกกระทุง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง
528 นครปฐม บางเลน องค์การบริหารส่วนต าบลหินมูล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง
529 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลสระกระเทียม โครงการนครปฐมผาสุก
530 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม โครงการนครปฐมผาสุก
531 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลต าบลบ่อพลับ เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ
532 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลธรรมศาลา เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ
533 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ
534 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลต าบลธรรมศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
535 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลพระประโทน องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
536 นครปฐม สามพราน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองจินดา โครงการนครปฐมผาสุก
537 นครปฐม สามพราน องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง โครงการนครปฐมผาสุก
538 นครปฐม สามพราน องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง โครงการนครปฐมผาสุก
539 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลต าบลธาตุพนมใต้ เทศบาลต าบลกลางหม่ืน
540 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลต าบลนาหนาด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง
541 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง เทศบาลต าบลกลางหม่ืน
542 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน
543 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน
544 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน
545 นครพนม นาทม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองซน องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน
546 นครพนม นาทม องค์การบริหารส่วนต าบลนาทม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์
547 นครพนม นาหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าพัฒนา เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่
548 นครพนม นาหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลนาคูณใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาคูณใหญ่
549 นครพนม นาหว้า เทศบาลต าบลท่าเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน
550 นครพนม นาหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลนาหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน
551 นครพนม นาหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเสียว องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน
552 นครพนม บ้านแพง องค์การบริหารส่วนต าบลนางัว องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน
553 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลปลาปาก เทศบาลต าบลพอกน้อย
554 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮี องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน
555 นครพนม โพนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนบก องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน
556 นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนต าบลวังตามัว องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน
557 นครพนม เรณูนคร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองย่างชิ น เทศบาลต าบลนาป่าแซง
558 นครพนม เรณูนคร องค์การบริหารส่วนต าบลนางาม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง
559 นครพนม เรณูนคร องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน
560 นครพนม เรณูนคร องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน
561 นครพนม เรณูนคร องค์การบริหารส่วนต าบลนาขาม องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน
562 นครพนม เรณูนคร องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน
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563 นครพนม วังยาง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสี องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง
564 นครพนม วังยาง องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน
565 นครพนม ศรีสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลนาเด่ือ เทศบาลต าบลสาวะถี
566 นครพนม ศรีสงคราม เทศบาลต าบลนาค า เทศบาลต าบลหนองอีบุตร
567 นครพนม ศรีสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าบ่อสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน
568 นครพนม ศรีสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน
569 นครราชสีมา แก้งสนามนาง องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง
570 นครราชสีมา ขามทะเลสอ เทศบาลต าบลพันดุง องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง
571 นครราชสีมา คง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง
572 นครราชสีมา โนนแดง เทศบลต าบลวังหิน องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง
573 นครราชสีมา โนนแดง เทศบาลต าบลโนนแดง องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง
574 นครราชสีมา โนนสูง เทศบาลต าบลตลาดแค เทศบาลต าบลบ้านแฮด
575 นครราชสีมา โนนสูง องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก
576 นครราชสีมา บัวลาย เทศบาลต าบลหนองบัวลาย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง
577 นครราชสีมา บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ เทศบาลต าบลบ้านแฮด
578 นครราชสีมา บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง
579 นครราชสีมา บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง
580 นครราชสีมา บัวใหญ่ เทศบาลต าบลหนองบัวสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง
581 นครราชสีมา บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่
582 นครราชสีมา บ้านเหล่ือม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกระเบื อง องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง
583 นครราชสีมา ประทาย องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสว่าง เทศบาลต าบลบ้านแฮด
584 นครราชสีมา ประทาย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง
585 นครราชสีมา ปักธงชัย องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง เทศบาลต าบลบ้านแฮด
586 นครราชสีมา พระทองค า เทศบาลต าบลสระพระ องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง
587 นครราชสีมา พิมาย องค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธ์ิ เทศบาลต าบลบ้านแฮด
588 นครราชสีมา พิมาย องค์การบริหารส่วนต าบลกระชอน องค์การบริหารส่วนต าบลบักได
589 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
590 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลเมืองใหม่โคกกรวด เทศบาลต าบลบ้านแฮด
591 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง
592 นครราชสีมา วังน  าเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลวังหมี เทศบาลต าบลบ้านแฮด
593 นครราชสีมา สีดา องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่
594 นครราชสีมา สูงเนิน องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ
595 นครราชสีมา เสิงสาง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน
596 นครราชสีมา เสิงสาง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน
597 นครราชสีมา เสิงสาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านราษฎร์ องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน
598 นครราชสีมา หนองบุญมาก องค์การบริหารส่วนต าบลสารภี เทศบาลต าบลนาป่าแซง
599 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชะอวด ต าบลเกาะขันธ์
600 นครศรีธรรมราช ฉวาง เทศบาลต าบลปากน  าฉวาง เทศบาลต าบลขุนทะเล(ต้นยวน)
601 นครศรีธรรมราช ฉวาง                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาแว          องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
602 นครศรีธรรมราช ชะอวด เทศบาลต าบลท่าประจะ ต าบลเกาะขันธ์
603 นครศรีธรรมราช ชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด ต าบลเกาะขันธ์
604 นครศรีธรรมราช ชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตูล ต าบลเกาะขันธ์
605 นครศรีธรรมราช ชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง เทศบาลต าบลขุนทะเล(ต้นยวน)
606 นครศรีธรรมราช ชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง
607 นครศรีธรรมราช ถ  าพรรณรา องค์การบริหารส่วนต าบลดุสิต เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราช
608 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราช
609 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง เทศบาลต าบลกะปาง เทศบาลต าบลกะปาง
610 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ เทศบาลต าบลขุนทะเล(ต้นยวน)
611 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เทศบาลต าบลขุนทะเล(บ้านควน)
612 นครศรีธรรมราช นาบอน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง เทศบาลต าบลขุนทะเล(บ้านควน)
613 นครศรีธรรมราช บางขัน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม เทศบาลต าบลขุนทะเล(บ้านควน)
614 นครศรีธรรมราช ปากพนัง เทศบาลเมืองปากพนัง เทศบาลต าบลขุนทะเล(ต้นยวน)
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ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่ ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน: ศจค.
615 นครศรีธรรมราช ปากพนัง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย เทศบาลต าบลขุนทะเล(ต้นยวน)
616 นครศรีธรรมราช พิปูน เทศบาลต าบลเขาพระ เทศบาลต าบลขุนทะเล(ต้นยวน)
617 นครศรีธรรมราช พิปูน เทศบาลต าบลพิปูน เทศบาลต าบลขุนทะเล(ต้นยวน)
618 นครศรีธรรมราช พิปูน องค์การบริหารส่วนต าบลกะทูน เทศบาลต าบลขุนทะเล(ต้นยวน)
619 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก เทศบาลต าบลขุนทะเล(บ้านควน)
620 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลปากนคร เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราช
621 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก เทศบาลต าบลขุนทะเล(บ้านควน)
622 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ เทศบาลต าบลเขาชุมทอง เทศบาลต าบลขุนทะเล(ต้นยวน)
623 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง
624 นครศรีธรรมราช ลานสกา เทศบาลต าบลขุนทะเล เทศบาลต าบลขุนทะเล(ต้นยวน)
625 นครศรีธรรมราช สิชล องค์การบริหารส่วนต าบลส่ีขีด เทศบาลต าบลขุนทะเล(ต้นยวน)
626 นครศรีธรรมราช สิชล องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
627 นครศรีธรรมราช หัวไทร องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพังไกร ต าบลเกาะขันธ์
628 นครศรีธรรมราช หัวไทร องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว เทศบาลต าบลขุนทะเล(บ้านควน)
629 นครศรีธรรมราช  ทุ่งสง                 องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าพรรณรา                 องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
630 นครศรีธรรมราช      ชะอวด     องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด      องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
631 นครศรีธรรมราช          เมืองนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน      องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
632 นครสวรรค์ เก้าเลี ยว เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว
633 นครสวรรค์ เก้าเลี ยว องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว
634 นครสวรรค์ เก้าเลี ยว องค์การบริหารส่วนต าบลมหาโพธิ เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว
635 นครสวรรค์ เก้าเลี ยว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเต่า เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว
636 นครสวรรค์ โกรกพระ องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว
637 นครสวรรค์ โกรกพระ องค์การบริหารส่วนต าบลเนินศาลา เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว
638 นครสวรรค์ โกรกพระ องค์การบริหารส่วนต าบลโกรกพระ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
639 นครสวรรค์ โกรกพระ องค์การบริหารส่วนต าบลเนินกว้าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
640 นครสวรรค์ ชุมตาบง องค์การบริหารส่วนต าบลปางสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม
641 นครสวรรค์ ชุมตาบง องค์การบริหารส่วนต าบลชุมตาบง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง
642 นครสวรรค์ ชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว
643 นครสวรรค์ ชุมแสง องค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว
644 นครสวรรค์ ชุมแสง องค์การบริหารส่วนต าบลทับกฤช เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว
645 นครสวรรค์ ชุมแสง องค์การบริหารส่วนต าบลพิกุล องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม
646 นครสวรรค์ ตากฟ้า เทศบาลต าบลอุดมธัญญา องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต
647 นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต
648 นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต
649 นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหอม องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต
650 นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนต าบลจันเสน องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม
651 นครสวรรค์ ท่าตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลพนมรอก องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต
652 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว
653 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย เทศบาลต าบลบ้านแดน เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว
654 นครสวรรค์ พยุหะคีรี เทศบาลต าบลพยุหะ เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว
655 นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิประสาท องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต
656 นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลวังข่อย องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต
657 นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม
658 นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข
659 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงเสนาท องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า
660 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง เทศบาลเมืองล้อมแรด
661 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนเล่ือน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
662 นครสวรรค์ แม่เปิน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปิน องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม
663 นครสวรรค์ แม่วงก์ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เล่ย์ องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม
664 นครสวรรค์ แม่วงก์ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วงก์ องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า
665 นครสวรรค์ ลาดยาว เทศบาลต าบลศาลเจ้าไก่ต่อ องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์
666 นครสวรรค์ ลาดยาว องค์การบริหารส่วนต าบลลาดยาว องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต
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ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่ ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน: ศจค.
667 นครสวรรค์ ลาดยาว องค์การบริหารส่วนต าบลเนินขี เหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า
668 นครสวรรค์ ลาดยาว องค์การบริหารส่วนต าบลวังเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า
669 นครสวรรค์ หนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลวังบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา
670 นครสวรรค์ หนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์
671 นครสวรรค์ หนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยถ่ัวใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์
672 นครสวรรค์ หนองบัว เทศบาลต าบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง
673 นครสวรรค์ หนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า
674 นนทบุรี บางบัวทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนา พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
675 นราธิวาส จะแนะ องค์การบริหารส่วนต าบลจะแนะ องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง
676 นราธิวาส เจาะไอร้อง องค์การบริหารส่วนต าบลบูกิต องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ
677 นราธิวาส ตากใบ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ
678 นราธิวาส ตากใบ องค์การบริหารส่วนต าบลโฆษิต องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง
679 นราธิวาส ตากใบ องค์การบริหารส่วนต าบลไพรวัน องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง
680 นราธิวาส บาเจาะ องค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะ องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ
681 นราธิวาส บาเจาะ องค์การบริหารส่วนต าบลบาเระเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ
682 นราธิวาส บาเจาะ องค์การบริหารส่วนต าบลปะลุกาสาเมาะ องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ
683 นราธิวาส เมืองนราธิวาส เทศบาลต าบลกะลุวอเหนือ เทศบาลต าบลรือเสาะ
684 นราธิวาส เมืองนราธิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเคียน พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
685 นราธิวาส ย่ีงอ องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา เทศบาลต าบลรือเสาะ
686 นราธิวาส ย่ีงอ องค์การบริหารส่วนต าบลจอเบาะ องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ
687 นราธิวาส ย่ีงอ องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ
688 นราธิวาส ระแงะ เทศบาลต าบลมะรือโบตก เทศบาลต าบลมะรือโบตก
689 นราธิวาส ระแงะ องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลิม องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง
690 นราธิวาส ระแงะ องค์การบริหารส่วนต าบลช้างเผือก องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง
691 นราธิวาส ระแงะ องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง
692 นราธิวาส รือเสาะ เทศบาลต าบลรือเสาะ เทศบาลต าบลรือเสาะ
693 นราธิวาส รือเสาะ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะตอ เทศบาลต าบลรือเสาะ
694 นราธิวาส รือเสาะ องค์การบริหารส่วนต าบลบาตง เทศบาลต าบลรือเสาะ
695 นราธิวาส รือเสาะ องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ เทศบาลต าบลรือเสาะ
696 นราธิวาส แว้ง องค์การบริหารส่วนต าบลโละจูด องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง
697 นราธิวาส แว้ง องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง
698 นราธิวาส ศรีศาคร องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ
699 นราธิวาส ศรีสาคร เทศบาลต าบลศรีสาคร เทศบาลต าบลรือเสาะ
700 นราธิวาส สุคิริน องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง
701 นราธิวาส สุคิริน องค์การบริหารส่วนต าบลสุคิริน องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง
702 นราธิวาส สุไหงปาดี องค์การบริหารส่วนต าบลโต๊ะเด็ง องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง
703 น่าน เชียงกลาง เทศบาลต าบลพระพุทธบาทเชียงคาน เทศบาลต าบลพระพุทธบาทเชียงคาน
704 น่าน เชียงกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลเปือ องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย
705 น่าน ท่าวังผา เทศบาลต าบลท่าวังผา เทศบาลต าบลแม่หล่าย
706 น่าน ท่าวังผา องค์การบริหารส่วนต าบลจอมพระ เทศบาลต าบลแม่หล่าย
707 น่าน ท่าวังผา องค์การบริหารส่วนต าบลศรีภูมิ เทศบาลต าบลแม่หล่าย
708 น่าน ท่าวังผา องค์การบริหารส่วนต าบลป่าคา องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย
709 น่าน ท่าวังผา องค์การบริหารส่วนต าบลริม องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย
710 น่าน ทุ่งช้าง เทศบาลต าบลงอบ เทศบาลต าบลแม่หล่าย
711 น่าน ทุ่งช้าง เทศบาลต าบลทุ่งช้าง เทศบาลต าบลแม่หล่าย
712 น่าน ทุ่งช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก
713 น่าน นาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลนาน้อย เทศบาลต าบลงิม
714 น่าน นาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลสันทะ เทศบาลต าบลวังชิ น
715 น่าน นาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลน  าตก องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่
716 น่าน นาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่
717 น่าน นาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลสถาน องค์การบริหารส่วนต าบลสถาน
718 น่าน บ่อเกลือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงพญา องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย
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ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่ ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน: ศจค.
719 น่าน บ่อเกลือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเกลือเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย
720 น่าน บ่อเกลือ องค์การบริหารส่วนต าบลภูฟ้า องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย
721 น่าน บ้านหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพี เทศบาลต าบลเวียงเทิง
722 น่าน บ้านหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าคาหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก(เชียงราย)
723 น่าน ปัว เทศบาลต าบลปัว องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย
724 น่าน ปัว องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย
725 น่าน ปัว องค์การบริหารส่วนต าบลไชยวัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย
726 น่าน ปัว องค์การบริหารส่วนต าบลสกาด องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย
727 น่าน ปัว องค์การบริหารส่วนต าบลสถาน องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่
728 น่าน ภูเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี ยน เทศบาลต าบลแม่หล่าย
729 น่าน ภูเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย
730 น่าน ภูเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่
731 น่าน เมืองน่าน เทศบาลต าบลดู่ใต้ เทศบาลต าบลแม่หล่าย
732 น่าน เมืองน่าน องค์การบริหารส่วนต าบลสะเนียน องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่
733 น่าน เมืองน่าน องค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก(พะเยา)
734 น่าน เมืองน่าน องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์
735 น่าน แม่จริม เทศบาลต าบลหนองแดง เทศบาลต าบลแม่หล่าย
736 น่าน แม่จริม องค์การบริหารส่วนต าบลหมอเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย
737 น่าน เวียงสา เทศบาลต าบลข่ึง เทศบาลต าบลงิม
738 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลตาลชุม เทศบาลต าบลงิม
739 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ขะนิง เทศบาลต าบลงิม
740 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ายนาไลย เทศบาลต าบลงิม
741 น่าน เวียงสา เทศบาลต าบลเวียงสา เทศบาลต าบลเวียงเทิง
742 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลน  าป้ัว องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่
743 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สา องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก(เชียงราย)
744 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลยาบหัวนา องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก(เชียงราย)
745 น่าน สองแคว องค์การบริหารส่วนต าบลนาไร่หลวง องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่
746 บึงกาฬ เซกา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทุ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า
747 บึงกาฬ โซ่พิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน
748 บึงกาฬ โซ่พิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลบัวตูม องค์การบริหารส่วนต าบลบัวตูม
749 บึงกาฬ โซ่พิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีชมภู องค์การบริหารส่วนต าบลบัวตูม
750 บึงกาฬ บึงโขงหลง เทศบาลต าบลบึงโขงหลง เทศบาลต าบลนาอ้อ
751 บึงกาฬ บึงโขงหลง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดอกค า องค์การบริหารส่วนต าบลบัวตูม
752 บึงกาฬ บุ่งคล้า องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า องค์การบริหารส่วนต าบลบัวตูม
753 บึงกาฬ ปากคาด องค์การบริหารส่วนต าบลปากคาด เทศบาลต าบลนาอ้อ
754 บึงกาฬ ปากคาด องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก องค์การบริหารส่วนต าบลบัวตูม
755 บึงกาฬ ปากคาด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยอง องค์การบริหารส่วนต าบลบัวตูม
756 บึงกาฬ พรเจริญ เทศบาลต าบลดอนหญ้านาง องค์การบริหารส่วนต าบลบัวตูม
757 บึงกาฬ พรเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีชมภู องค์การบริหารส่วนต าบลบัวตูม
758 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนต าบลนาสวรรค์ เทศบาลต าบลนาอ้อ
759 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลไคสี เทศบาลต าบลพอกน้อย 
760 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลโคกก่อง องค์การบริหารส่วนต าบลบัวตูม
761 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลโนนสว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบัวตูม
762 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลหนองเลิง องค์การบริหารส่วนต าบลบัวตูม
763 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลหอค า องค์การบริหารส่วนต าบลบัวตูม
764 บึงกาฬ ศรีวิไล องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง เทศบาลต าบลพอกน้อย
765 บึงกาฬ ศรีวิไล องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง องค์การบริหารส่วนต าบลบัวตูม
766 บุรีรัมย์ แคนดง องค์การบริหารส่วนต าบลสระบัว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์
767 บุรีรัมย์ นางรอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน
768 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน
769 บุรีรัมย์ บ้านกรวด องค์การบริหารส่วนต าบลหินลาด องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง
770 บุรีรัมย์ ประโคนชัย เทศบาลต าบลประโคนชัย เทศบาลต าบลประโคนชัย
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ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่ ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน: ศจค.
771 บุรีรัมย์ ประโคนชัย องค์การบริหารส่วนต าบลไพศาล องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน
772 บุรีรัมย์ ประโคนชัย องค์การบริหารส่วนต าบลปังกู องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์
773 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขมิ น เทศบาลต าบลพุเตย
774 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขมิ น องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง
775 บุรีรัมย์ พุทไธสง เทศบาลต าบลพุทไธสง พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
776 บุรีรัมย์ พุทไธสง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง
777 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลกลันทา องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง
778 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง
779 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ
780 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลต าบลหนองตาด องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์
781 บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธ์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง
782 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง
783 บุรีรัมย์ หนองก่ี องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง
784 บุรีรัมย์ หนองก่ี องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง
785 บุรีรัมย์ หนองหงส์ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง
786 บุรีรัมย์ หนองหงส์ องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง
787 บุรีรัมย์ ห้วยราช เทศบาลต าบลสามแวง องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน
788 ปทุมธานี ล าลูกกา องค์การบริหารส่วนต าบลพืชอุดม  พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
789 ปทุมธานี ล าลูกกา องค์การบริหารส่วนต าบลบึงคอไห องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล
790 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลกุยบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง
791 ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง
792 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน เทศบาลต าบลบ้านกรูด เทศบาลต าบลหนองพลับ
793 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน องค์การบริหารส่วนต าบลชัยเกษม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง
794 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน องค์การบริหารส่วนต าบลพงศ์ประศาสน์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง
795 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี เทศบาลต าบลหนองพลับ
796 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลวังก์พง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง
797 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวาฬ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง
798 ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง
799 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน เทศบาลต าบลหนองพลับ เทศบาลต าบลหนองพลับ
800 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ เทศบาลต าบลหนองพลับ
801 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 1
802 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล
803 ปราจีนบุรี นาดี เทศบาลต าบลนาดี เทศบาลต าบลนาดี
804 ปราจีนบุรี นาดี องค์การบริหารส่วนต าบลส าพันตา เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
805 ปราจีนบุรี ประจันตคาม องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
806 ปราจีนบุรี ประจันตคาม องค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคาม องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด
807 ปราจีนบุรี ประจันตคาม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหอย องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล
808 ปราจีนบุรี ประจันตคาม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง องค์การบริหารส่วนต าบลวังท่าดี
809 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
810 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เทศบาลต าบลบ้านนาปรือ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพธ์ิ
811 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลเนินหอม องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพธ์ิ
812 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธ์ิ องค์การบริการส่วนต าบลดงกระทงยาม องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพ
813 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธ์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลดงกระทงยาม องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล
814 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธ์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล
815 ปัตตานี โคกโพธ์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ เทศบาลต าบลรือเสาะ
816 ปัตตานี โคกโพธ์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกโพธ์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ
817 ปัตตานี โคกโพธ์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลช้างให้ตก องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ
818 ปัตตานี โคกโพธ์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ
819 ปัตตานี โคกโพธ์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลนาประดู่ องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ
820 ปัตตานี ปะนาเระ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนอก องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ
821 ปัตตานี ปะนาเระ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าน  า องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงย
822 ปัตตานี ปะนาเระ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านน  าบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงย
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ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่ ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน: ศจค.
823 ปัตตานี เมืองปัตตานี องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง
824 ปัตตานี ยะรัง องค์การบริหารส่วนต าบลระแว้ง องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ
825 ปัตตานี ยะรัง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงย
826 ปัตตานี ยะรัง องค์การบริหารส่วนต าบลประจัน องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง
827 ปัตตานี ยะหร่ิง เทศบาลยะหร่ิง เทศบาลต าบลรือเสาะ
828 ปัตตานี ยะหร่ิง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
829 ปัตตานี สายบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลกะดุนง องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ
830 ปัตตานี สายบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลตะบิ ง องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ
831 ปัตตานี สายบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง
832 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง
833 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขนาก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขนาก
834 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา
835 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลับ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา
836 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา
837 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา
838 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสระบัว องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา
839 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
840 พระนครศรีอยุธยา ภาชี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหญ้านาง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหญ้านาง
841 พระนครศรีอยุธยา ภาชี องค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 2
842 พระนครศรีอยุธยา เสนา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
843 พระนครศรีอยุธยา เสนา องค์การบริหารส่วนต าบลรางจรเข้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
844 พะเยา จุน เทศบาลต าบลจุน เทศบาลต าบลงิม
845 พะเยา จุน เทศบาลต าบลทุ่งรวงทอง เทศบาลต าบลน  าแพร่พัฒนา
846 พะเยา จุน เทศบาลต าบลหงส์หิน  เทศบาลต าบลน  าแพร่พัฒนา
847 พะเยา จุน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม เทศบาลต าบลน  าแพร่พัฒนา
848 พะเยา จุน องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุขิงแกง องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่
849 พะเยา เชียงค า เทศบาลต าบลเวียง เทศบาลต าบลวังชิ น
850 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก(พะเยา)
851 พะเยา เชียงม่วน เทศบาลต าบลเชียงม่วน เทศบาลต าบลงิม
852 พะเยา ดอกค าใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลสันโค้ง เทศบาลต าบลน  าแพร่พัฒนา
853 พะเยา ดอกค าใต้ เทศบาลต าบลหนองหล่ม เทศบาลต าบลหนองหล่ม
854 พะเยา ดอกค าใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ
855 พะเยา ดอกค าใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก(พะเยา)
856 พะเยา ดอกค าใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปิน องค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม
857 พะเยา ปง เทศบาลต าบลงิม เทศบาลต าบลงิม
858 พะเยา ปง เทศบาลต าบลปง เทศบาลต าบลงิม
859 พะเยา ปง องค์การบริหารส่วนต าบลงิม เทศบาลต าบลงิม
860 พะเยา ปง องค์การบริหารส่วนต าบลผาช้างน้อย เทศบาลต าบลงิม
861 พะเยา ปง องค์การบริหารส่วนต าบลออย เทศบาลต าบลงิม
862 พะเยา ปง องค์การบริหารส่วนต าบลควร องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่
863 พะเยา ภูกามยาว องค์การบริหารส่วนต าบลดงเจน องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม
864 พะเยา ภูกามยาว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อิง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม
865 พะเยา ภูซาง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก 
866 พะเยา ภูซาง เทศบาลต าบลสบบง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก(พะเยา)
867 พะเยา ภูซาง องค์การบริหารส่วนต าบลภูซาง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก(พะเยา)
868 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลต าบลบ้านต  า เทศบาลต าบลบ้านต  า
869 พะเยา เมืองพะเยา องค์การบริหารส่วนต าบลจ าป่าหวาย องค์การบริหารส่วนต าบลจ าป่าหวาย
870 พะเยา เมืองพะเยา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น
871 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลต าบลบ้านต๋อม เทศบาลต าบลบ้านต๋อม
872 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลต าบลบ้านสาง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก(เชียงราย)
873 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลต าบลแม่กา องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก(พะเยา)
874 พะเยา แม่ใจ เทศบาลต าบลบ้านเหล่า เทศบาลต าบลบ้านเหล่า
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ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่ ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน: ศจค.
875 พะเยา แม่ใจ เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม
876 พะเยา แม่ใจ เทศบาลต าบลศรีถ้อย องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม
877 พังงา กะปง องค์การบริหารส่วนต าบลรมณีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน
878 พังงา เกาะยาว องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยาวน้อย พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
879 พังงา เกาะยาว เทศบาลต าบลเกาะยาว องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน
880 พังงา เกาะยาว เทศบาลต าบลพรุใน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน
881 พังงา คุระบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลคุระ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน
882 พังงา คุระบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นางขาว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นางขาว
883 พังงา ตะก่ัวทุ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลกะไหล องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน
884 พังงา ตะก่ัวทุ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเคียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน
885 พังงา ตะก่ัวทุ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลถ  า องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน
886 พังงา ตะก่ัวป่า องค์การบริหารส่วนต าบลบางไทร องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง
887 พังงา ทับปุด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน
888 พังงา ท้ายเหมือง องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเหมือง เทศบาลต าบลขุนทะเล(ต้นยวน)
889 พังงา ท้ายเหมือง องค์การบริหารส่วนต าบลล าภี องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน
890 พังงา เมืองพังงา องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะปันหยี องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง
891 พัทลุง กงหรา เทศบาลต าบลกงหรา เทศบาลต าบลปริก
892 พัทลุง กงหรา เทศบาลต าบลชะรัด เทศบาลต าบลปริก
893 พัทลุง กงหรา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเฉลิม เทศบาลต าบลปริก
894 พัทลุง กงหรา เทศบาลต าบลคลองทรายขาว องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง
895 พัทลุง เขาชัยสน องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชัยสน ต าบลเกาะขันธ์
896 พัทลุง เขาชัยสน เทศบาลต าบลโคกม่วง เทศบาลต าบลปริก
897 พัทลุง ควนขนุน เทศบาลต าบลบ้านสวน เทศบาลต าบลขุนทะเล(ต้นยวน)
898 พัทลุง ควนขนุน เทศบาลต าบลพนางตุง เทศบาลต าบลขุนทะเล(ต้นยวน)
899 พัทลุง ควนขนุน เทศบาลต าบลมะกอกเหนือ เทศบาลต าบลขุนทะเล(ต้นยวน)
900 พัทลุง ควนขนุน องค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์ เทศบาลต าบลปริก
901 พัทลุง ตะโหมด เทศบาลต าบลตะโหมด ต าบลเกาะขันธ์
902 พัทลุง ตะโหมด เทศบาลต าบลควนเสาธง เทศบาลต าบลปริก
903 พัทลุง ตะโหมด เทศบาลต าบลคลองใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง
904 พัทลุง บางแก้ว เทศบาลต าบลบางแก้ว เทศบาลต าบลปริก
905 พัทลุง บางแก้ว เทศบาลต าบลท่ามะเด่ือ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง
906 พัทลุง ปากพะยูน เทศบาลต าบลดอนประดู่ เทศบาลต าบลปริก
907 พัทลุง ปากพะยูน เทศบาลต าบลอ่าวพะยูน เทศบาลต าบลปริก
908 พัทลุง ป่าบอน เทศบาลต าบลป่าบอน ต าบลเกาะขันธ์
909 พัทลุง ป่าบอน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองธง เทศบาลต าบลปริก
910 พัทลุง ป่าพะยอม เทศบาลต าบลลานข่อย เทศบาลต าบลขุนทะเล(บ้านควน)
911 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลต าบลท่าแค เทศบาลต าบลขุนทะเล(บ้านควน)
912 พัทลุง เมืองพัทลุง องค์การบริหารส่วนต าบลต านาน เทศบาลต าบลปริก
913 พัทลุง เมืองพัทลุง องค์การบริหารส่วนต าบลล าป า เทศบาลต าบลปริก
914 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลต าบลนาท่อม องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง
915 พัทลุง เมืองพัทลุง         องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
916 พัทลุง ศรีนครินทร์ เทศบาลต าบลบ้านนา เทศบาลต าบลปริก
917 พัทลุง                     ศรีบรรพต    องค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่          องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
918 พัทลุง                      เขาชัยสน    องค์การบริหารส่วนต าบลควนขนุน    องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
919 พิจิตร ดงเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วม องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก
920 พิจิตร ตะพานหิน เทศบาลต าบลหนองพยอม องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม
921 พิจิตร ตะพานหิน เทศบาลเมืองตะพานหิน องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม
922 พิจิตร ตะพานหิน องค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม
923 พิจิตร ตะพานหิน องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม
924 พิจิตร ตะพานหิน องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่หลวง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง
925 พิจิตร ตะพานหิน องค์การบริหารส่วนต าบลดงตะขบ องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า
926 พิจิตร บางมูลนาก เทศบาลต าบลเนินมะกอก เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว
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ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่ ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน: ศจค.
927 พิจิตร บางมูลนาก เทศบาลต าบลบางไผ่ เทศบาลต าบลบางไผ่
928 พิจิตร บางมูลนาก องค์การบริหารส่วนต าบลวังกรด องค์การบริหารส่วนต าบลวังกรด
929 พิจิตร บางมูลนาก เทศบาลต าบลวังตะกู องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม
930 พิจิตร บางมูลนาก องค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม
931 พิจิตร บางมูลนาก  องค์การบริหารส่วนต าบลล าประดา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
932 พิจิตร บึงนาราง องค์การบริหารส่วนต าบลบางลาย เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว
933 พิจิตร บึงนาราง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว
934 พิจิตร บึงนาราง องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมรัง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง
935 พิจิตร โพทะเล องค์การบริหารส่วนต าบลโพทะเล เทศบาลต าบลบางไผ่
936 พิจิตร โพทะเล เทศบาลต าบลโพทะเล เทศบาลต าบลวังชมภู
937 พิจิตร โพทะเล องค์การบริหารส่วนต าบลวัดขวาง พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
938 พิจิตร โพทะเล องค์การบริหารส่วนต าบลทะนง องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา
939 พิจิตร โพทะเล องค์การบริหารส่วนต าบลท่าน่ัง องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม
940 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง องค์การบริการส่วนต าบลดงเสือเหลือง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพ
941 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลดงเสือเหลือง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง
942 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง   เทศบาลต าบลดงเสือเหลืง องค์การบริหารส่วนต าบลวังท่าดี
943 พิจิตร เมืองพิจิตร เทศบาลต าบลหัวดง เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว
944 พิจิตร เมืองพิจิตร องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง เทศบาลต าบลวังชมภู
945 พิจิตร เมืองพิจิตร เทศบาลต าบลวังกรด องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง
946 พิจิตร เมืองพิจิตร องค์การบริหารส่วนต าบลฆะมัง เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว
947 พิจิตร เมืองพิจิตร องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม
948 พิจิตร เมืองพิจิตร องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง
949 พิจิตร เมืองพิจิตร องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง
950 พิจิตร วังทรายพูน องค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก
951 พิจิตร สากเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเย่ียม เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว
952 พิจิตร สากเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลสากเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม
953 พิจิตร สามง่าม องค์การบริหารส่วนต าบลสามง่าม องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง
954 พิจิตร สามง่าม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง
955 พิษณุโลก ชาติตระการ องค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการ เครือข่ายขับเคล่ือนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
956 พิษณุโลก ชาติตระการ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดง เครือข่ายขับเคล่ือนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
957 พิษณุโลก ชาติตระการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะแก องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
958 พิษณุโลก ชาติตระการ องค์การบริหารส่วนต าบลสวนเม่ียง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล
959 พิษณุโลก นครไทย เทศบาลต าบลนครไทย เครือข่ายขับเคล่ือนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
960 พิษณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธ์ิ เครือข่ายขับเคล่ือนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
961 พิษณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว เครือข่ายขับเคล่ือนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
962 พิษณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเฮี ย เครือข่ายขับเคล่ือนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
963 พิษณุโลก นครไทย เทศบาลต าบลบ้านแยง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
964 พิษณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว
965 พิษณุโลก เนินมะปราง เทศบาลต าบลไทรย้อย เครือข่ายขับเคล่ือนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
966 พิษณุโลก เนินมะปราง องค์การบริหารส่วนต าบลชมพู เครือข่ายขับเคล่ือนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
967 พิษณุโลก เนินมะปราง องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง เครือข่ายขับเคล่ือนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
968 พิษณุโลก บางกระทุ่ม เทศบาลต าบลเนินกุ่ม เครือข่ายขับเคล่ือนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
969 พิษณุโลก บางกระทุ่ม เทศบาลบางกระทุ่ม เครือข่ายขับเคล่ือนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
970 พิษณุโลก บางระก า เทศบาลต าบลบึงระมาณ เครือข่ายขับเคล่ือนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
971 พิษณุโลก บางระก า เทศบาลต าบลปลักแรด เครือข่ายขับเคล่ือนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
972 พิษณุโลก บางระก า เทศบาลต าบลพันเสา เครือข่ายขับเคล่ือนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
973 พิษณุโลก บางระก า เทศบาลต าบลระก าเมืองใหม่ เครือข่ายขับเคล่ือนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
974 พิษณุโลก บางระก า องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสงสงคราม เครือข่ายขับเคล่ือนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
975 พิษณุโลก บางระก า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุลา องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง
976 พิษณุโลก พรหมพิราม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง เครือข่ายขับเคล่ือนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
977 พิษณุโลก พรหมพิราม องค์การบริหารส่วนต าบลศรีภิรมย์ เครือข่ายขับเคล่ือนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
978 พิษณุโลก พรหมพิราม องค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน
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979 พิษณุโลก พรหมพิราม องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง
980 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธ์ิ เครือข่ายขับเคล่ือนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
981 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลวัดพริก เครือข่ายขับเคล่ือนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
982 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามสูง องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน
983 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกร่าง เครือข่ายขับเคล่ือนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
984 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลปากโทก เครือข่ายขับเคล่ือนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
985 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข เครือข่ายขับเคล่ือนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
986 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบาลต าบลหัวรอ องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข
987 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกร่าง องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข
988 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป่า องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข
989 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข
990 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลชัยนาม เครือข่ายขับเคล่ือนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
991 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลพันชาลี เครือข่ายขับเคล่ือนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
992 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ระกา เครือข่ายขับเคล่ือนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
993 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง เครือข่ายขับเคล่ือนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
994 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลวังนกแอ่น เครือข่ายขับเคล่ือนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
995 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพระ เครือข่ายขับเคล่ือนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
996 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหม่ืนราม องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม
997 พิษณุโลก วัดโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง เครือข่ายขับเคล่ือนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
998 พิษณุโลก วัดโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหินลาด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล
999 เพชรบุรี แก่งกระจาน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าเด็ง เทศบาลต าบลหนองพลับ

1000 เพชรบุรี แก่งกระจาน องค์การบริหารส่วนต าบลพุสวรรค์ เทศบาลต าบลหนองพลับ
1001 เพชรบุรี เขาย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล โครงการนครปฐมผาสุก
1002 เพชรบุรี เขาย้อย เทศบาลต าบลเขาย้อย เทศบาลต าบลหนองพลับ
1003 เพชรบุรี เขาย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองชุมพลเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง
1004 เพชรบุรี เขาย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง
1005 เพชรบุรี เขาย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยท่าช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง
1006 เพชรบุรี ชะอ า องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
1007 เพชรบุรี ท่ายาง องค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง เทศบาลต าบลหนองพลับ
1008 เพชรบุรี ท่ายาง องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก เทศบาลต าบลหนองพลับ
1009 เพชรบุรี ท่ายาง เทศบาลต าบลหนองจอก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง
1010 เพชรบุรี ท่ายาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง
1011 เพชรบุรี ท่ายาง องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง
1012 เพชรบุรี ท่ายาง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง
1013 เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง
1014 เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง
1015 เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง
1016 เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 2
1017 เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยลึก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 2
1018 เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง
1019 เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 2
1020 เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด
1021 เพชรบุรี บ้านแหลม องค์การบริหารส่วนต าบลปากทะเล เทศบาลต าบลหนองพลับ
1022 เพชรบุรี บ้านแหลม องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 2
1023 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ
1024 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน เทศบาลต าบลหนองพลับ
1025 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลส ามะโรง เทศบาลต าบลหนองพลับ
1026 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ เทศบาลต าบลหนองพลับ
1027 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง
1028 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 2
1029 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง องค์การบริหารส่วนต าบลยางน  ากลัดใต้ เทศบาลต าบลหนองพลับ
1030 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง เทศบาลต าบลหนองพลับ
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ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่ ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน: ศจค.
1031 เพชรบูรณ์ เขาค้อ องค์การบริหารส่วนต าบลเข็กน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข
1032 เพชรบูรณ์ ชนแดน เทศบาลต าบลท่าข้าม เทศบาลต าบลท่าข้าม
1033 เพชรบูรณ์ ชนแดน เทศบาลต าบลศาลาลาย องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1034 เพชรบูรณ์ ชนแดน องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลาย องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1035 เพชรบูรณ์ ชนแดน เทศบาลต าบลชนแดน องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม
1036 เพชรบูรณ์ ชนแดน เทศบาลต าบลดงขุย องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม
1037 เพชรบูรณ์ น  าหนาว องค์การบริหารส่วนต าบลน  าหนาว องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์
1038 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์
1039 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน องค์การบริหารส่วนต าบลบึงสามพัน องค์การบริหารส่วนต าบลบึงสามพัน
1040 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม
1041 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน องค์การบริหารส่วนต าบลศรีมงคล องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม
1042 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลน  าร้อน เทศบาลต าบลวังชมภู
1043 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสะแก เทศบาลต าบลวังชมภู
1044 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลตะเบาะ องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1045 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาป่า องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์
1046 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู
1047 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนายม เทศบาลต าบลพุเตย
1048 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลวังชมภู เทศบาลต าบลวังชมภู
1049 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลระวิง เทศบาลต าบลวังชมภู
1050 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก
1051 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลนาง่ัว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ
1052 เพชรบูรณ์ วังโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลซับเปิบ เทศบาลต าบลงิม
1053 เพชรบูรณ์ วังโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม
1054 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เทศบาลต าบลพุเตย เทศบาลต าบลพุเตย
1055 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลซับน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์
1056 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์
1057 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลยางสาว องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์
1058 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลสามแยก องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์
1059 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ
1060 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง
1061 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนต าบลนาสนุ่น เทศบาลต าบลวังชมภู
1062 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองย่างทอย เทศบาลต าบลวังชมภู
1063 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนต าบลประดู่งาม องค์การบริหารส่วนต าบลประดู่งาม
1064 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีเทพ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ
1065 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ เทศบาลต าบลเฉลียงทอง เทศบาลต าบลวังชมภู
1066 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ เทศบาลต าบลนาเฉลียง เทศบาลต าบลวังชมภู
1067 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์
1068 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังท่าดี องค์การบริหารส่วนต าบลวังท่าดี
1069 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแดง องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม
1070 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล เทศบาลต าบลวังชมภู
1071 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลนาซ า องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์
1072 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบลลานบ่า องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา
1073 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวาย องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม
1074 เพชรบูรณ์ หล่มสัก    องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง องค์การบริหารส่วนต าบลวังท่าดี
1075 แพร่ เด่นชัย เทศบาลต าบลแม่จั วะ เทศบาลต าบลแม่หล่าย
1076 แพร่ เด่นชัย องค์การบริหารส่วนต าบลไทรย้อย เทศบาลต าบลวังชิ น
1077 แพร่ เด่นชัย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่จั วะ องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1078 แพร่ เด่นชัย เทศบาลต าบลปงป่าหวาย องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ
1079 แพร่ เมืองแพร่ องค์การบริหารส่วนต าบลต าหนักธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลต าหนักธรรม
1080 แพร่ เมืองแพร่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาจักร เทศบาลต าบลแม่แรง
1081 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลบ้านถ่ิน เทศบาลต าบลแม่หล่าย
1082 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลแม่หล่าย เทศบาลต าบลแม่หล่าย
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ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่ ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน: ศจค.
1083 แพร่ เมืองแพร่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังธง เทศบาลต าบลแม่หล่าย
1084 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลป่าแมต เทศบาลต าบลเวียงเทิง
1085 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลช่อแฮ องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1086 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1087 แพร่ เมืองแพร่ องค์การบริหารส่วนต าบลร่องฟอง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1088 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลสวนเข่ือน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล
1089 แพร่ ร้องกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ยางร้อง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1090 แพร่ ร้องกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ยางฮ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก
1091 แพร่ ร้องกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ยางตาล องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข
1092 แพร่ ลอง เทศบาลต าบลห้วยอ้อ เทศบาลต าบลวังชิ น
1093 แพร่ ลอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเหล็กลอง เทศบาลต าบลวังชิ น
1094 แพร่ ลอง เทศบาลต าบลแม่ปาน องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1095 แพร่ ลอง เทศบาลต าบลเวียงต้า องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1096 แพร่ ลอง องค์การบริหารส่วนต าบลต้าผามอก องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1097 แพร่ ลอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปิน องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1098 แพร่ ลอง เทศบาลต าบลแม่ลานนา องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่
1099 แพร่ ลอง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล
1100 แพร่ วังชิ น องค์การบริหารส่วนต าบลสรอย เทศบาลต าบลแม่หล่าย
1101 แพร่ วังชิ น เทศบาลต าบลวังชิ น เทศบาลต าบลวังชิ น
1102 แพร่ วังชิ น องค์การบริหารส่วนต าบลวังชิ น เทศบาลต าบลวังชิ น
1103 แพร่ สอง องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน เทศบาลต าบลแม่หล่าย
1104 แพร่ สอง เทศบาลต าบลห้วยหม้าย เทศบาลต าบลห้วยหม้าย
1105 แพร่ สอง องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เทศบาลเมืองล้อมแรด
1106 แพร่ สอง องค์การบริหารส่วนต าบลแดนชุมพล องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย
1107 แพร่ สอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหนุน องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก
1108 แพร่ สอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข
1109 แพร่ สอง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม
1110 แพร่ สูงเม่น เทศบาลต าบลสูงเม่น เทศบาลต าบลสูงเม่น
1111 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1112 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลพระหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1113 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลร่องกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1114 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย
1115 แพร่ หนองม่วงไข่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแค้ว องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1116 แพร่ หนองม่วงไข่ องค์การบริหารส่วนต าบลน  ารัด องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1117 แพร่ หนองม่วงไข่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล
1118 ภูเก็ต ถลาง องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ขาว  พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
1119 มหาสารคาม กันทรวิชัย เทศบาลต าบลขามเรียง เทศบาลต าบลสาวะถี
1120 มหาสารคาม กันทรวิชัย เทศบาลต าบลท่าขอนยาง เทศบาลต าบลสาวะถี
1121 มหาสารคาม กันทรวิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์
1122 มหาสารคาม กุดรัง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเตย องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า
1123 มหาสารคาม กุดรัง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง
1124 มหาสารคาม แกด า เทศบาลต าบลมิตรภาพ เทศบาลต าบลกลางหม่ืน
1125 มหาสารคาม แกด า องค์การบริหารส่วนต าบลโนนภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง
1126 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน เทศบาลต าบลบ้านแฮด
1127 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลแพง เทศบาลต าบลหนองอีบุตร
1128 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลแห่ใต้ เทศบาลต าบลหนองอีบุตร
1129 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่
1130 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งแก องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งแก
1131 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ
1132 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง
1133 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง
1134 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์
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1135 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลยางน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ
1136 มหาสารคาม ช่ืนชม องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าดอกไม้ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง
1137 มหาสารคาม เชียงยืน เทศบาลต าบลโพนทอง เทศบาลต าบลกลางหม่ืน
1138 มหาสารคาม เชียงยืน เทศบาลต าบลเชียงยืน เทศบาลต าบลสาวะถี
1139 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง
1140 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลสันป่าตอง องค์การบริหารส่วนต าบลสันป่าตอง
1141 มหาสารคาม นาดูน องค์การบริหารส่วนต าบลนาดูน เทศบาลต าบลบ้านแฮด
1142 มหาสารคาม นาดูน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่
1143 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโก องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า
1144 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง
1145 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจิก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์
1146 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเม็กด า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์
1147 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง
1148 มหาสารคาม ยางสีสุราช องค์การบริหารส่วนต าบลนาภู องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน
1149 มหาสารคาม ยางสีสุราช องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสันตุ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน
1150 มหาสารคาม วาปีปทุม เทศบาลต าบลวาปีปทุม เทศบาลต าบลกลางหม่ืน
1151 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวาย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวาย
1152 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์
1153 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทุ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์
1154 มุกดาหาร ค าชะอี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า เทศบาลต าบลพอกน้อย
1155 มุกดาหาร ค าชะอี องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก เทศบาลต าบลหนองอีบุตร
1156 มุกดาหาร ดงหลวง เทศบาลต าบลดงหลวง เทศบาลต าบลกลางหม่ืน
1157 มุกดาหาร ดงหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลพังแดง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง
1158 มุกดาหาร ดงหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลชะโนดน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน
1159 มุกดาหาร ดงหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน
1160 มุกดาหาร ดอนตาล เทศบาลต าบลดอนตาล เทศบาลต าบลนาอ้อ
1161 มุกดาหาร ดอนตาล องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง
1162 มุกดาหาร นิคมค าสร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลโชคชัย เทศบาลต าบลหนองอีบุตร
1163 มุกดาหาร นิคมค าสร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน
1164 มุกดาหาร นิคมค าสร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์
1165 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลผ่ึงแดด เทศบาลต าบลนาป่าแซง
1166 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแข้ เทศบาลต าบลนาอ้อ
1167 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลดงเย็น เทศบาลต าบลพอกน้อย
1168 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลมุก องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง
1169 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลดงมอน องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน
1170 มุกดาหาร หนองสูง เทศบาลต าบลหนองสูงเหนือ เทศบาลต าบลหนองอีบุตร
1171 มุกดาหาร หนองสูง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ เทศบาลต าบลหนองอีบุตร
1172 มุกดาหาร หนองสูง เทศบาลต าบลภูวง เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่
1173 มุกดาหาร หนองสูง องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่
1174 มุกดาหาร หนองสูง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง
1175 มุกดาหาร หนองสูง เทศบาลต าบลบ้านเป้า องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง 
1176 มุกดาหาร หว้านใหญ่ เทศบาลต าบลชะโนด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง
1177 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม องค์การบริหารส่วนต าบลขุนยวม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผาปุ้ม
1178 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กิ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผาปุ้ม
1179 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผาปุ้ม
1180 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม เทศบาลต าบลขุนยวม องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
1181 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
1182 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เงา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เงา
1183 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า องค์การบริหารส่วนต าบลนาปู่ป้อม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผาปุ้ม
1184 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า องค์การบริหารส่วนต าบลปางมะผ้า องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผาปุ้ม
1185 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า องค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผาปุ้ม
1186 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าลอด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
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1187 แม่ฮ่องสอน ปาย องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผาปุ้ม
1188 แม่ฮ่องสอน ปาย องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งสา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผาปุ้ม
1189 แม่ฮ่องสอน ปาย องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแปง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผาปุ้ม
1190 แม่ฮ่องสอน ปาย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเติง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผาปุ้ม
1191 แม่ฮ่องสอน ปาย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฮี องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผาปุ้ม
1192 แม่ฮ่องสอน ปาย องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผาปุ้ม
1193 แม่ฮ่องสอน ปาย องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผาปุ้ม
1194 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนต าบลหมอกจ าแป่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผาปุ้ม
1195 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผาปุ้ม
1196 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยผา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผาปุ้ม
1197 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
1198 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนต าบลปางหมู องค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง
1199 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
1200 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผาปุ้ม
1201 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผาปุ้ม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผาปุ้ม
1202 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
1203 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจาง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
1204 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
1205 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลสันติคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
1206 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยห้อม องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
1207 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่โถ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่โถ
1208 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาหลวง
1209 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง เทศบาลต าบลแม่ยวม เทศบาลต าบลแม่ยวม
1210 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง เทศบาลต าบลแม่สะเรียง เทศบาลต าบลแม่สะเรียง
1211 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผาปุ้ม
1212 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง เทศบาลต าบลเมืองยวมใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
1213 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแป๋ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
1214 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เหาะ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
1215 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนต าบลเสาหิน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
1216 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง องค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง
1217 แม่ฮ่องสอน สบเมย องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโปง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผาปุ้ม
1218 แม่ฮ่องสอน สบเมย องค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
1219 แม่ฮ่องสอน สบเมย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
1220 แม่ฮ่องสอน สบเมย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สวด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
1221 แม่ฮ่องสอน สบเมย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สามแลบ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
1222 แม่ฮ่องสอน สบเมย องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
1223 ยโสธร กุดชุม องค์การบริหารส่วนต าบลก าแมด เทศบาลต าบลกลางหม่ืน
1224 ยโสธร กุดชุม องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ง เทศบาลต าบลกลางหม่ืน
1225 ยโสธร กุดชุม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน เทศบาลต าบลพุเตย
1226 ยโสธร กุดชุม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมี องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง
1227 ยโสธร ค้อวัง องค์การบริหารส่วนต าบลน  าอ้อม เทศบาลต าบลกลางหม่ืน
1228 ยโสธร ค าเข่ือนแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน เทศบาลต าบลนาป่าแซง
1229 ยโสธร ค าเข่ือนแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า
1230 ยโสธร ไทยเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลค าไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ
1231 ยโสธร ป่าติ ว องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน
1232 ยโสธร ป่าติ ว องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงเพ็ง องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ
1233 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน
1234 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลผือฮี องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง 
1235 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ
1236 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์
1237 ยโสธร เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนางโอก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน
1238 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลต าบลสามัคคี เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่
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ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่ ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน: ศจค.
1239 ยะลา กรงปินัง องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงย
1240 ยะลา กรงปินัง องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอะ องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงย
1241 ยะลา กรงปินัง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยกระทิง องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง
1242 ยะลา กาบัง องค์การบริหารส่วนต าบลกาบัง องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ
1243 ยะลา กาบัง องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ
1244 ยะลา บันนังสตา องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ เทศบาลต าบลรือเสาะ
1245 ยะลา บันนังสตา องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสตา องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงย
1246 ยะลา บานังสตา องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าทะลุ องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ
1247 ยะลา เบตง องค์การบริหารส่วนต าบลยะรม องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ
1248 ยะลา เบตง เทศบาลต าบลธารน  าทิพย์ องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง
1249 ยะลา เมืองยะลา องค์การบริหารส่วนต าบลยะลา เทศบาลต าบลรือเสาะ
1250 ยะลา เมืองยะลา องค์การบริหารส่วนต าบลล าพะยา องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ
1251 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลต าบลบุดี องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ
1252 ยะลา เมืองยะลา องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ
1253 ยะลา เมืองยะลา องค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ
1254 ยะลา เมืองยะลา องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ
1255 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลต าบลล าใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงย
1256 ยะลา เมืองยะลา องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงย
1257 ยะลา เมืองยะลา องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าถ  า องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงย
1258 ยะลา ยะหา องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ เทศบาลต าบลปริก
1259 ยะลา ยะหา องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ เทศบาลต าบลรือเสาะ
1260 ยะลา ยะหา องค์การบริหารส่วนต าบลยะหา เทศบาลต าบลรือเสาะ
1261 ยะลา ยะหา องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงยซิแน องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงย
1262 ยะลา ยะหา องค์การบริหารส่วนต าบลกาตอง องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง
1263 ยะลา ยะหา องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง
1264 ยะลา รามัน เทศบาลต าบลบาลอ เทศบาลต าบลรือเสาะ
1265 ยะลา รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าธง เทศบาลต าบลรือเสาะ
1266 ยะลา รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลเนินงาม เทศบาลต าบลรือเสาะ
1267 ยะลา รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลวังพญา เทศบาลต าบลรือเสาะ
1268 ยะลา รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ
1269 ยะลา รามัน เทศบาลต าบลโกตาบารู องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงย
1270 ยะลา รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลจะกว๊ะ องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงย
1271 ยะลา รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงย องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงย
1272 ยะลา รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลบือมัง องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงย
1273 ยะลา รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลยะต๊ะ องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงย
1274 ยะลา รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลอาซ่อง องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงย
1275 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ เทศบาลต าบลโนนทอง
1276 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลน  าอ้อม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง
1277 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน เทศบาลต าบลหัวช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน
1278 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน องค์การบริหารส่วนต าบลน  าใส องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน
1279 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสังข์ องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน
1280 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน เทศบาลต าบลโคกล่าม เทศบาลต าบลโคกล่าม
1281 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน เทศบาลต าบลลิ นฟ้า เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่
1282 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน     เทศบาลต าบลเมืองหงส์  องค์การบริหารส่วนต าบลวังท่าดี
1283 ร้อยเอ็ด จังหาร เทศบาลต าบลจังหาร เทศบาลต าบลหนองอีบุตร
1284 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ เทศบาลต าบลเชียงขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง
1285 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลพระเจ้า องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง 
1286 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งเขาหลวง เทศบาลต าบลบ้านแฮด
1287 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพอก เทศบาลต าบลบ้านแฮด
1288 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี เทศบาลต าบลธงธานี องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง
1289 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ เทศบาลต าบลปทุมรัตต์ เทศบาลต าบลบ้านแฮด
1290 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแคน องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง
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ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่ ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน: ศจค.
1291 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลขี เหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน
1292 ร้อยเอ็ด พนมไพร องค์การบริหารส่วนต าบลแสนสุข องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง
1293 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค า เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่
1294 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย เทศบาลต าบลค าผอุง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง
1295 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง
1296 ร้อยเอ็ด โพนทราย องค์การบริหารส่วนต าบลยางค า องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน
1297 ร้อยเอ็ด โพนทราย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหาดยาว องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง
1298 ร้อยเอ็ด โพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองใหญ่ โครงการพลังชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเองเพ่ือสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน
1299 ร้อยเอ็ด โพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลอุ่มเม่า องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง
1300 ร้อยเอ็ด โพนทอง เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน
1301 ร้อยเอ็ด เมยวดี เทศบาลต าบลบุ่งเลิศ เทศบาลต าบลบุ่งเลิศ
1302 ร้อยเอ็ด เมยวดี เทศบาลต าบลชมสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน
1303 ร้อยเอ็ด เมยวดี เทศบาลต าบลชุมพร องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า
1304 ร้อยเอ็ด เมยวดี เทศบาลต าบลเมยวดี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์
1305 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทอง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง
1306 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ
1307 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง เทศบาลต าบลหนองหิน องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง
1308 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง เทศบาลต าบลคูเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า
1309 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง
1310 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลทุ่งกุลา เทศบาลต าบลหนองอีบุตร
1311 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ เทศบาลต าบลท่าม่วง เทศบาลต าบลบ้านแฮด
1312 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง เทศบาลต าบลบ้านแฮด
1313 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าน้อย เทศบาลต าบลบ้านแฮด
1314 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลนางาม องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง
1315 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ เทศบาลต าบลหนองหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน
1316 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ เทศบาลต าบลวังหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก
1317 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ เทศบาลต าบลพรสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า
1318 ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย เทศบาลต าบลกลางหม่ืน
1319 ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน
1320 ร้อยเอ็ด หนองพอก เทศบาลต าบลท่าสีดา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์
1321 ร้อยเอ็ด หนองฮี เทศบาลต าบลหนองฮี เทศบาลต าบลหนองฮี
1322 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลขี เหล็ก เทศบาลต าบลโนนทอง
1323 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดู่ เทศบาลต าบลบางไผ่
1324 ระนอง เมืองระนอง เทศบาลต าบลราชกูด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน
1325 ระนอง เมืองระนอง เทศบาลต าบลปากน  าท่าเรือ เทศบาลต าบลขุนทะเล(บ้านควน)
1326 ระยอง แกลง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองปูน เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
1327 ระยอง แกลง องค์การบริหารส่วนต าบลกระแสบน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพธ์ิ
1328 ระยอง แกลง เทศบาลต าบลเนินฆ้อ องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด
1329 ระยอง แกลง องค์การบริหารส่วนต าบลกองดิน องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด
1330 ระยอง แกลง องค์การบริหารส่วนต าบลพังราด องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด
1331 ระยอง แกลง องค์การบริหารส่วนต าบลวังหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด
1332 ระยอง แกลง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด
1333 ระยอง นิคมพัฒนา เทศบาลต าบลมะขามคู่ เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
1334 ระยอง บ้านค่าย เทศบาลต าบลชากบก เทศบาลต าบลชากไทย
1335 ระยอง บ้านค่าย เทศบาลต าบลบ้านค่ายพัฒนา เทศบาลต าบลชากไทย
1336 ระยอง บ้านค่าย องค์การบริหารส่วนต าบลตาขัน เทศบาลต าบลชากไทย
1337 ระยอง บ้านค่าย องค์การบริหารส่วนต าบลบางบุตร เทศบาลต าบลชากไทย
1338 ระยอง บ้านค่าย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เทศบาลต าบลชากไทย
1339 ระยอง เมืองระยอง องค์การบริหารส่วนต าบลกะเฉด พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
1340 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลต าบลทับมา เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
1341 ระยอง วังจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลป่ายุบใน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพธ์ิ
1342 ระยอง วังจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลพลงตาเอ่ียม องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด
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ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่ ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน: ศจค.
1343 ระยอง วังจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์
1344 ราชบุรี จอมบึง องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง
1345 ราชบุรี จอมบึง องค์การบริหารส่วนต าบลรางบัว องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที
1346 ราชบุรี ด าเนินสะดวก เทศบาลต าบลบ้านไร่ เทศบาลต าบลเจ็ดเสมียน
1347 ราชบุรี ด าเนินสะดวก เทศบาลต าบลด าเนินสะดวก เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ
1348 ราชบุรี ด าเนินสะดวก องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที
1349 ราชบุรี ด าเนินสะดวก เทศบาลต าบลประสาทสิทธ์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 2
1350 ราชบุรี ด าเนินสะดวก องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 2
1351 ราชบุรี ด าเนินสะดวก องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 2
1352 ราชบุรี บางแพ เทศบาลต าบลบางแพ เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ
1353 ราชบุรี บางแพ เทศบาลต าบลโพหัก เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ
1354 ราชบุรี บางแพ องค์การบริหารส่วนต าบลวัดแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 2
1355 ราชบุรี บ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบื อง โครงการนครปฐมผาสุก
1356 ราชบุรี บ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลสวนกล้วย โครงการนครปฐมผาสุก
1357 ราชบุรี บ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ โครงการนครปฐมผาสุก
1358 ราชบุรี บ้านโป่ง เทศบาลต าบลกรับใหญ่ เทศบาลต าบลเจ็ดเสมียน
1359 ราชบุรี บ้านโป่ง เทศบาลต าบลเบิกไพร เทศบาลต าบลเจ็ดเสมียน
1360 ราชบุรี บ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง
1361 ราชบุรี ปากท่อ เทศบาลต าบลปากท่อ เทศบาลต าบลเจ็ดเสมียน
1362 ราชบุรี ปากท่อ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางโทน เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ
1363 ราชบุรี ปากท่อ องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะนาว องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง
1364 ราชบุรี โพธาราม เทศบาลต าบลเจ็ดเสมียน เทศบาลต าบลเจ็ดเสมียน
1365 ราชบุรี โพธาราม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล เทศบาลต าบลเจ็ดเสมียน
1366 ราชบุรี โพธาราม องค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน เทศบาลต าบลเจ็ดเสมียน
1367 ราชบุรี โพธาราม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบื อง เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ
1368 ราชบุรี โพธาราม องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที
1369 ราชบุรี เมืองราชบุรี เทศบาลต าบลหลักเมือง เทศบาลต าบลหลักเมือง
1370 ราชบุรี เมืองราชบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
1371 ราชบุรี เมืองราชบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแร้ง องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที
1372 ราชบุรี เมืองราชบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลน  าพุ องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที
1373 ราชบุรี เมืองราชบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที
1374 ราชบุรี เมืองราชบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่
1375 ราชบุรี สวนผึ ง องค์การบริหารส่วนต าบลสวนผึ ง องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง
1376 ลพบุรี โคกเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลยางราก องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต
1377 ลพบุรี โคกส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา
1378 ลพบุรี โคกส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแขม องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต
1379 ลพบุรี โคกส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลหลุมข้าว องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต
1380 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะนาว เทศบาลต าบลวังชมภู
1381 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่สามัคคี เทศบาลต าบลวังชมภู
1382 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินด า องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์
1383 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริการส่วนต าบลท่าดินด า องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพ
1384 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริการส่วนต าบลบ้านใหม่สามัคคี องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพ
1385 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 2
1386 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะรัง องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต
1387 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลบัวชุม องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต
1388 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต
1389 ลพบุรี ท่าวุ้ง เทศบาลต าบลโพตลาดแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา
1390 ลพบุรี ท่าวุ้ง องค์การบริหารส่วนต าบลบางคู้ องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์
1391 ลพบุรี ท่าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผักแว่น องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา
1392 ลพบุรี ท่าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลซับจ าปา องค์การบริหารส่วนต าบลซับจ าปา
1393 ลพบุรี บ้านหม่ี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทรายขาว องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา
1394 ลพบุรี บ้านหม่ี องค์การบริหารส่วนต าบลชอนม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์
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ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่ ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน: ศจค.
1395 ลพบุรี บ้านหม่ี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทราย องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์
1396 ลพบุรี บ้านหม่ี องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์
1397 ลพบุรี บ้านหม่ี องค์การบริหารส่วนต าบลพุคา องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์
1398 ลพบุรี บ้านหม่ี องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์
1399 ลพบุรี บ้านหม่ี องค์การบริการส่วนต าบลไผ่ใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพ
1400 ลพบุรี บ้านหม่ี องค์การบริหารส่วนต าบลสายห้วยแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต
1401 ลพบุรี บ้านหม่ี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเบียน องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต
1402 ลพบุรี พัฒนานคม เทศบาลต าบลเขาพระยาเดินธง องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา
1403 ลพบุรี พัฒนานิคม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา
1404 ลพบุรี พัฒนานิคม องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา
1405 ลพบุรี พัฒนานิคม องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยขุนราม องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา
1406 ลพบุรี เมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกล าพาน องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา
1407 ลพบุรี เมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิเก้าต้น องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา
1408 ลพบุรี เมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านข่อย องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล
1409 ลพบุรี เมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตรุ องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์
1410 ลพบุรี ล าสนธิ องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล
1411 ลพบุรี ล าสนธิ องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
1412 ลพบุรี สระโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
1413 ลพบุรี สระโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
1414 ลพบุรี สระโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลมหาโพธ์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ
1415 ลพบุรี หนองม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อทอง องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา
1416 ลพบุรี หนองม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา
1417 ลพบุรี หนองม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลชอนสารเดช องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต
1418 ล าปาง เกาะคา เทศบาลต าบลเกาะคา เทศบาลต าบลเกาะคา
1419 ล าปาง เกาะคา องค์การบริหารส่วนต าบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย
1420 ล าปาง เกาะคา เทศบาลต าบลนาแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม
1421 ล าปาง เกาะคา เทศบาลต าบลศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม
1422 ล าปาง งาว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวด องค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม
1423 ล าปาง งาว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตีบ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม
1424 ล าปาง งาว องค์การบริหารส่วนต าบลปงเตา องค์การบริหารส่วนต าบลโหล่งขอด
1425 ล าปาง เถิน เทศบาลต าบลแม่มอก เทศบาลเมืองล้อมแรด
1426 ล าปาง เถิน เทศบาลเมืองล้อมแรด เทศบาลเมืองล้อมแรด
1427 ล าปาง เถิน องค์การบริหารส่วนต าบลนาโป่ง เทศบาลเมืองล้อมแรด
1428 ล าปาง เถิน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ เทศบาลเมืองล้อมแรด
1429 ล าปาง เถิน เทศบาลต าบลเวียงมอก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล
1430 ล าปาง เมืองล าปาง เทศบาลต าบลบุญนาคพัฒนา เทศบาลต าบลแม่แรง
1431 ล าปาง เมืองล าปาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า เทศบาลต าบลแม่แรง
1432 ล าปาง เมืองล าปาง เทศบาลต าบลต้นธงชัย องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม
1433 ล าปาง เมืองล าปาง องค์การบริหารส่วนต าบลพิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม
1434 ล าปาง เมืองล าปาง องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ
1435 ล าปาง เมืองล าปาง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย องค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม
1436 ล าปาง แม่ทะ เทศบาลต าบลน  าโจ้ เทศบาลต าบลงิม
1437 ล าปาง แม่ทะ เทศบาลต าบลนาครัว เทศบาลต าบลนาครัว
1438 ล าปาง แม่ทะ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไฟ องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย
1439 ล าปาง แม่ทะ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย
1440 ล าปาง แม่ทะ เทศบาลต าบลสิริราช องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย
1441 ล าปาง แม่เมาะ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดง เทศบาลต าบลวังชิ น
1442 ล าปาง วังเหนือ เทศบาลต าบลวังเหนือ เทศบาลต าบลวังเหนือ
1443 ล าปาง วังเหนือ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ เทศบาลต าบลเวียงเทิง
1444 ล าปาง วังเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายค า องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก(เชียงราย)
1445 ล าปาง วังเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฮั ว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ
1446 ล าปาง วังเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลวังแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ
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ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่ ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน: ศจค.
1447 ล าปาง วังเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลร่องเคาะ องค์การบริหารส่วนต าบลร่องเคาะ
1448 ล าปาง วังเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม
1449 ล าปาง สบปราบ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กัวะ เทศบาลเมืองล้อมแรด
1450 ล าปาง สบปราบ องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล
1451 ล าปาง เสริมงาม เทศบาลต าบลเสริมซ้าย เทศบาลต าบลแม่หล่าย
1452 ล าปาง เสริมงาม เทศบาลต าบลเสริมงาม เทศบาลต าบลเสริมงาม
1453 ล าปาง ห้างฉัตร องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สัน เทศบาลต าบลน  าแพร่พัฒนา
1454 ล าปาง ห้างฉัตร องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงตาล เทศบาลต าบลน  าแพร่พัฒนา
1455 ล าปาง ห้างฉัตร เทศบาลต าบลห้างฉัตร เทศบาลต าบลเวียงเทิง
1456 ล าปาง ห้างฉัตร องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว
1457 ล าพูน ทุ่งหัวช้าง เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง
1458 ล าพูน บ้านธิ เทศบาลต าบลบ้านธิ เทศบาลต าบลอุโมงค์
1459 ล าพูน บ้านธิ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ
1460 ล าพูน บ้านโฮ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์
1461 ล าพูน ป่าซาง เทศบาลต าบลแม่แรง เทศบาลต าบลแม่แรง
1462 ล าพูน ป่าซาง เทศบาลต าบลม่วงน้อย เทศบาลต าบลอุโมงค์
1463 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลต าบลเวียงยอง เทศบาลต าบลเวียงยอง
1464 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลต าบลอุโมงค์ มหาวิชชาลัยอุโมงค์
1465 ล าพูน เมืองล าพูน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหนาม เทศบาลต าบลงิม
1466 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลต าบลต้นธง เทศบาลต าบลอุโมงค์
1467 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลต าบลบ้านกลาง เทศบาลต าบลอุโมงค์
1468 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลต าบลประตูป่า เทศบาลต าบลอุโมงค์
1469 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลต าบลมะเขือแจ้ เทศบาลต าบลอุโมงค์
1470 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลต าบลหนองช้างคืน เทศบาลต าบลอุโมงค์
1471 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลต าบลเหมืองง่า เทศบาลต าบลอุโมงค์
1472 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลต าบลเหมืองจี เทศบาลต าบลอุโมงค์
1473 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลต าบลบ้านแป้น องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย
1474 ล าพูน แม่ทา เทศบาลต าบลทาสบชัย เทศบาลต าบลแม่แรง
1475 ล าพูน แม่ทา เทศบาลต าบลทากาศเหนือ เทศบาลต าบลอุโมงค์
1476 ล าพูน แม่ทา เทศบาลต าบลทาปลาดุก เทศบาลต าบลอุโมงค์
1477 ล าพูน ลี เทศบาลต าบลก้อ เทศบาลต าบลแม่แรง
1478 ล าพูน ลี เทศบาลต าบลลี เทศบาลต าบลแม่แรง
1479 ล าพูน ลี องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน เทศบาลต าบลแม่แรง
1480 ล าพูน ลี เทศบาลต าบลวังดิน เทศบาลต าบลวังชิ น
1481 ล าพูน ลี เทศบาลต าบลดงด า องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย
1482 ล าพูน ลี องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย
1483 ล าพูน เวียงหนองล่อง เทศบาลต าบลหนองล่อง เทศบาลต าบลแม่แรง
1484 ล าพูน เวียงหนองล่อง เทศบาลต าบลวังผาง เทศบาลต าบลอุโมงค์
1485 เลย เชียงคาน เทศบาลต าบลธาตุ เทศบาลต าบลสาวะถี
1486 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลกกสะทอน องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์
1487 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลปากหมัน องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์
1488 เลย ท่าล่ี องค์การบริหารส่วนต าบลน  าแคม เทศบาลต าบลนาอ้อ
1489 เลย นาด้วง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสวรรค์ เทศบาลต าบลนาอ้อ
1490 เลย นาแห้ว องค์การบริหารส่วนต าบลนาพึง เทศบาลต าบลนาอ้อ
1491 เลย นาแห้ว องค์การบริหารส่วนต าบลนามาลา เทศบาลต าบลโนนทอง
1492 เลย ปากชม องค์การบริหารส่วนต าบลปากชม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก
1493 เลย ภูกระดึง องค์การบริหารส่วนต าบลผานกเค้า เทศบาลต าบลนาป่าแซง
1494 เลย ภูเรือ เทศบาลต าบลภูเรือ เทศบาลต าบลวังชมภู
1495 เลย ภูเรือ เทศบาลต าบลร่องจิก เทศบาลต าบลวังชมภู
1496 เลย ภูเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลปลาบ่า เทศบาลต าบลวังชมภู
1497 เลย ภูเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดค่าง เทศบาลต าบลวังชมภู
1498 เลย ภูเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลสานตม เทศบาลต าบลวังชมภู
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ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่ ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน: ศจค.
1499 เลย ภูเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เทศบาลต าบลวังชมภู
1500 เลย ภูเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข
1501 เลย ภูหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ เทศบาลต าบลนาอ้อ
1502 เลย ภูหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ องค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ
1503 เลย เมืองเลย เทศบาลต าบลน  าสวย เทศบาลต าบลท่าก้อน
1504 เลย เมืองเลย เทศบาลต าบลนาอ้อ เทศบาลต าบลนาอ้อ
1505 เลย เมืองเลย องค์การบริหารส่วนต าบลเสี ยว เทศบาลต าบลสาวะถี
1506 เลย เมืองเลย เทศบาลต าบลนาอาน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก
1507 เลย วังสะพุง เทศบาลต าบลศรีสงคราม โครงการพลังชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเองเพ่ือสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
1508 เลย วังสะพุง เทศบาลต าบลปากปวน องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ
1509 เลย หนองหิน องค์การบริหารส่วนต าบลตาดข่า องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ
1510 เลย เอราวัณ เทศบาลต าบลเอราวัณ เทศบาลต าบลนาอ้อ
1511 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ องค์การบริหารส่วนต าบลบักได
1512 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลยาง เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่
1513 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลทาม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน
1514 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลจาน องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน
1515 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน เทศบาลต าบลหนองอีบุตร
1516 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดาใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง
1517 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงตาเจ็น องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ
1518 ศรีสะเกษ ขุนหาญ เทศบาลต าบลโนนสูง เทศบาลต าบลโนนสูง
1519 ศรีสะเกษ ขุนหาญ เทศบาลต าบลขุนหาญ องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง
1520 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องค์การบริหารส่วนต าบลภูฝ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลบักได
1521 ศรีสะเกษ น  าเกลี ยง องค์การบริหารส่วนต าบลคูบ เทศบาลต าบลหนองอีบุตร
1522 ศรีสะเกษ น  าเกลี ยง องค์การบริหารส่วนต าบลละเอาะ องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง
1523 ศรีสะเกษ น  าเกลี ยง องค์การบริหารส่วนต าบลรุ่งระวี องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ
1524 ศรีสะเกษ บึงบูรพ์ เทศบาลต าบลบึงบูรพ์ องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง
1525 ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ
1526 ศรีสะเกษ ไพรบึง เทศบาลต าบลส าโรงพลัน เทศบาลต าบลส าโรงพลัน
1527 ศรีสะเกษ ไพรบึง องค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสด์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง
1528 ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ เทศบาลต าบลหนองใหญ่ เทศบาลต าบลหนองใหญ่
1529 ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลตาโกน องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง
1530 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย เทศบาลต าบลยางชุมน้อย เทศบาลต าบลนาป่าแซง
1531 ศรีสะเกษ ราศีไศล องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน
1532 ศรีสะเกษ ราศีไศล องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างป่ี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน
1533 ศรีสะเกษ วังหิน องค์การบริหารส่วนต าบลดวนใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลดวนใหญ่
1534 ศรีสะเกษ วังหิน เทศบาลต าบลบุสูง องค์การบริหารส่วนต าบลบักได
1535 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง
1536 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย เทศบาลต าบลโคกจาน องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง
1537 สกลนคร กุดบาก เทศบาลต าบลนาม่อง เทศบาลต าบลพอกน้อย
1538 สกลนคร กุสุมาลย์ เทศบาลต าบลกุสุมาลย์ เทศบาลต าบลนาอ้อ
1539 สกลนคร ค าตากล้า เทศบาลต าบลค าตากล้า เทศบาลต าบลนาอ้อ
1540 สกลนคร ค าตากล้า เทศบาลต าบลแพด พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
1541 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลแมดนาท่ม องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน
1542 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าโพนค้อ องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน
1543 สกลนคร เจริญศิลป์ เทศบาลต าบลเจริญศิลป์ เทศบาลต าบลนาอ้อ
1544 สกลนคร เต่างอย องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล เทศบาลต าบลพอกน้อย
1545 สกลนคร เต่างอย องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน
1546 สกลนคร บ้านม่วง เทศบาลต าบลบ้านม่วง เทศบาลต าบลพอกน้อย
1547 สกลนคร บ้านม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลดงหม้อทองใต้ เทศบาลต าบลหนองอีบุตร
1548 สกลนคร พรรณานิคม องค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง เทศบาลต าบลท่าก้อน
1549 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลต าบลไร่ เทศบาลต าบลโนนทอง
1550 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลต าบลพอกน้อย เทศบาลต าบลพอกน้อย
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1551 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลต าบลพรรณานคร องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง 
1552 สกลนคร โพนนาแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลนาตงวัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง
1553 สกลนคร โพนนาแก้ว เทศบาลต าบลเขียงสือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์
1554 สกลนคร โพนนาแก้ว เทศบาลต าบลเชียงสือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์
1555 สกลนคร โพนนาแก้ว เทศบาลต าบลบ้านโพน เทศบาลต าบลบ้านโพน
1556 สกลนคร ภูพาน เทศบาลต าบลโคกภู เทศบาลต าบลพอกน้อย
1557 สกลนคร ภูพาน องค์การบริหารส่วนต าบลกกปลาซิว องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง 
1558 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เทศบาลต าบลโนนทอง
1559 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหอม เทศบาลต าบลพอกน้อย
1560 สกลนคร วานรนิวาส เทศบาลต าบลหนองแวง เทศบาลต าบลกลางหม่ืน
1561 สกลนคร วาริชภูมิ เทศบาลต าบลวาริชภูมิ เทศบาลต าบลพอกน้อย
1562 สกลนคร วาริชภูมิ เทศบาลต าบลหนองลาด เทศบาลต าบลหนองอีบุตร
1563 สกลนคร สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลบงใต้ เทศบาลต าบลกลางหม่ืน
1564 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลแวง เทศบาลต าบลกลางหม่ืน
1565 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด เทศบาลต าบลพอกน้อย 
1566 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลตาลโกน เทศบาลต าบลหนองอีบุตร
1567 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า
1568 สกลนคร ส่องดาว เทศบาลต าบลวัฒนา เทศบาลต าบลวัฒนา
1569 สกลนคร ส่องดาว เทศบาลต าบลส่องดาวหนองแดง เทศบาลต าบลส่องดาวหนองแดง
1570 สกลนคร ส่องดาว เทศบาลต าบลท่าศิลา องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน
1571 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลท่าก้อน เทศบาลต าบลท่าก้อน
1572 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลโพนแพง เทศบาลต าบลโนนทอง
1573 สกลนคร อากาศอ านวย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าก้อน พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
1574 สกลนคร อากาศอ านวย องค์การบริหารส่วนต าบลอากาศ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก
1575 สงขลา กระแสสินธ์ุ เทศบาลต าบลเชิงแส องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม
1576 สงขลา จะนะ องค์การบริหารส่วนต าบลแค องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม
1577 สงขลา เทพา องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม
1578 สงขลา เทพา องค์การบริหารส่วนต าบลสะกอม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม
1579 สงขลา เทพา เทศบาลต าบลเทพา องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ
1580 สงขลา เทพา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ
1581 สงขลา เทพา องค์การบริหารส่วนต าบลเทพา องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ
1582 สงขลา นาทวี องค์การบริหารส่วนต าบลทับช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม
1583 สงขลา เมืองสงขลา องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหวัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม
1584 สงขลา ระโนด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองแดน องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง
1585 สงขลา ระโนด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาว องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม
1586 สงขลา รัตภูมิ เทศบาลต าบลคูหาใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม
1587 สงขลา รัตภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชะมวง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม
1588 สงขลา สทิงพระ องค์การบริหารส่วนต าบลดีหลวง เทศบาลต าบลปริก
1589 สงขลา สทิงพระ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองรี องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม
1590 สงขลา สทิงพระ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม
1591 สงขลา สะเดา เทศบาลต าบลคลองแงะ เทศบาลต าบลขุนทะเล(บ้านควน)
1592 สงขลา สะเดา เทศบาลต าบลปริก เทศบาลต าบลปริก
1593 สงขลา สะเดา องค์การบริหารส่วนต าบลปริก เทศบาลต าบลปริก
1594 สงขลา สะบ้าย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลคูหา องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ
1595 สงขลา สะบ้าย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลจะแหน องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ
1596 สงขลา สะบ้าย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งพอ องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ
1597 สงขลา สะบ้าย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลบาโหย องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ
1598 สงขลา สะบ้าย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลเปียน องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ
1599 สงขลา สิงหนคร เทศบาลต าบลชะแล้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม
1600 สงขลา สิงหนคร องค์การบริหารส่วนต าบลชิงโค องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม
1601 สงขลา สิงหนคร องค์การบริหารส่วนต าบลร าแดง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม
1602 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลต าบลน  าน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม
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1603 สงขลา หาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม
1604 สงขลา หาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม
1605 สงขลา                   จะนะ     เทศบาลต าบลนาทับ  องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
1606 สงขลา                   สิงหนคร     องค์การบริหารส่วนต าบลบางเขียด      องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
1607 สตูล ควนโดน องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน
1608 สตูล ท่าแพ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน
1609 สตูล ทุ่งหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหว้า เทศบาลต าบลปริก
1610 สตูล ทุ่งหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแก่บ่อหิน องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง
1611 สตูล ทุ่งหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
1612 สตูล เมืองสตูล องค์การบริหารส่วนต าบลเจ๊ะบิลัง พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
1613 สตูล เมืองสตูล องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงโป องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน
1614 สตูล เมืองสตูล องค์การบริหารส่วนต าบลต ามะลัง เทศบาลต าบลขุนทะเล(บ้านควน)
1615 สตูล เมืองสตูล เทศบาลต าบลฉลุง เทศบาลต าบลปริก
1616 สตูล เมืองสตูล องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสาหร่าย องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง
1617 สตูล เมืองสตูล องค์การบริหารส่วนต าบลควนขัน องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง
1618 สตูล ละงู องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพง เทศบาลต าบลขุนทะเล(บ้านควน)
1619 สตูล ละงู องค์การบริหารส่วนต าบลน  าผุด องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง
1620 สตูล ละงู องค์การบริหารส่วนต าบลปากน  า เทศบาลต าบลปริก
1621 สตูล ท่าแพ องค์การบริหารส่วนต าบลสาคร เทศบาลต าบลปริก
1622 สตูล            ควนโดน   เทศบาลต าบลควนโดน     องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
1623 สตูล                    ละงู         เทศบาลต าบลก าแพง  องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
1624 สตูล                       ท่าแพ          องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแพ            องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
1625 สมุทรปราการ บางบ่อ เทศบาลต าบลคลองสวน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพธ์ิ
1626 สมุทรปราการ บางบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองด่าน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพธ์ิ
1627 สมุทรปราการ บางบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเพรียง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพธ์ิ
1628 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลบางเมือง พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
1629 สมุทรสงคราม บางคนที องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม โครงการนครปฐมผาสุก
1630 สมุทรสงคราม บางคนที เทศบาลต าบลกระดังงา เทศบาลต าบลเจ็ดเสมียน
1631 สมุทรสงคราม บางคนที เทศบาลต าบลบางย่ีรงค์ เทศบาลต าบลเจ็ดเสมียน
1632 สมุทรสงคราม บางคนที องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะแก เทศบาลต าบลเจ็ดเสมียน
1633 สมุทรสงคราม บางคนที องค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
1634 สมุทรสงคราม บางคนที องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที
1635 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขิน เทศบาลต าบลหนองพลับ
1636 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที
1637 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที
1638 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที
1639 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที
1640 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน เทศบาลต าบลสวนหลวง โครงการนครปฐมผาสุก
1641 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนกไข่ โครงการนครปฐมผาสุก
1642 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที
1643 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว เทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา เทศบาลต าบลหนองพลับ
1644 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว องค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
1645 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว องค์การบริหารส่วนต าบลคลองตัน องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
1646 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว องค์การบริหารส่วนต าบลสวนส้ม องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที
1647 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลบางกระเจ้า เทศบาลต าบลหนองพลับ
1648 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง โครงการจังหวัดสระแก้ว3
1649 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
1650 สระแก้ว คลองหาด องค์การบริหารส่วนต าบลไทรเด่ียว โครงการจังหวัดสระแก้ว3
1651 สระแก้ว คลองหาด เทศบาลต าบลคลองหาด เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
1652 สระแก้ว คลองหาด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองไก่เถ่ือน เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
1653 สระแก้ว คลองหาด องค์การบริหารส่วนต าบลซับมะกรูด เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
1654 สระแก้ว คลองหาด องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
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ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่ ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน: ศจค.
1655 สระแก้ว คลองหาด องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
1656 สระแก้ว คลองหาด องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
1657 สระแก้ว โคกสูง เทศบาลต าบลโคกสูง เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
1658 สระแก้ว โคกสูง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
1659 สระแก้ว ตาพระยา เทศบาลต าบลตาพระยา โครงการจังหวัดสระแก้ว3
1660 สระแก้ว ตาพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช โครงการจังหวัดสระแก้ว3
1661 สระแก้ว ตาพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
1662 สระแก้ว เมืองสระแก้ว เทศบาลต าบลท่าเกษม เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
1663 สระแก้ว เมืองสระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเกษม เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
1664 สระแก้ว เมืองสระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
1665 สระแก้ว เมืองสระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
1666 สระแก้ว วังน  าเย็น เทศบาลเมืองวังน  าเย็น เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
1667 สระแก้ว วังน  าเย็น องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
1668 สระแก้ว วังน  าเย็น องค์การบริหารส่วนต าบลตาหลังใน เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
1669 สระแก้ว วังน  าเย็น องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
1670 สระแก้ว วังสมบูรณ์ เทศบาลต าบลวังทอง เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
1671 สระแก้ว วังสมบูรณ์ เทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
1672 สระแก้ว วังสมบูรณ์ เทศบาลต าบลวังใหม่ เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
1673 สระแก้ว วัฒนานคร เทศบาลต าบลวัฒนานคร โครงการจังหวัดสระแก้ว3
1674 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบลแซร์ออ โครงการจังหวัดสระแก้ว3
1675 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเกวียน โครงการจังหวัดสระแก้ว3
1676 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะเคียนบอน โครงการจังหวัดสระแก้ว3
1677 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง โครงการจังหวัดสระแก้ว3
1678 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด โครงการจังหวัดสระแก้ว3
1679 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบลวัฒนานคร เทศบาลต าบลชากไทย
1680 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าใส องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล
1681 สระแก้ว อรัญประเทศ เทศบาลต าบลบ้านด่าน โครงการจังหวัดสระแก้ว3
1682 สระแก้ว อรัญประเทศ เทศบาลต าบลบ้านใหม่หนองไทร โครงการจังหวัดสระแก้ว3
1683 สระแก้ว อรัญประเทศ เทศบาลต าบลป่าไร่ โครงการจังหวัดสระแก้ว3
1684 สระแก้ว อรัญประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ โครงการจังหวัดสระแก้ว3
1685 สระแก้ว อรัญประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก โครงการจังหวัดสระแก้ว3
1686 สระบุรี แก่งคอย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป่า องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
1687 สระบุรี แก่งคอย องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะปราง องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะปราง
1688 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลต าบลหน้าพระลาน เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
1689 สระบุรี ดอนพุด องค์การบริหารส่วนต าบลดงตะงาว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ
1690 สระบุรี บ้านหมอ เทศบาลต าบลตลาดน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา
1691 สระบุรี มวกเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล
1692 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลต าบลตะกุด องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที
1693 สระบุรี เมืองสระบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลดาวเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที
1694 สระบุรี เมืองสระบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลปากข้าวสาร องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที
1695 สระบุรี วังม่วง เทศบาลต าบลแสลงพัน องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา
1696 สระบุรี วังม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ
1697 สระบุรี วิหารแดง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมู องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล
1698 สระบุรี หนองแค องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้ พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
1699 สระบุรี หนองแค องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา
1700 สระบุรี หนองโดน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ
1701 สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
1702 สิงห์บุรี ค่ายบางระจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลโพสังโฆ โครงการพลังชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเองเพ่ือสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
1703 สิงห์บุรี ท่าช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลโพประจักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
1704 สิงห์บุรี บางระจัน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลา องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ
1705 สิงห์บุรี บางระจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ดัด โครงการพลังชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเองเพ่ือสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
1706 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบางกระบือ องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา
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ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่ ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน: ศจค.
1707 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบางมัญ องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา
1708 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลต้นโพธ์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน
1709 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไผ่
1710 สิงห์บุรี อินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
1711 สิงห์บุรี อินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลน  าตาล องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
1712 สิงห์บุรี อินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
1713 สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก
1714 สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลกกแรต องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1715 สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝก องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง
1716 สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยางเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1717 สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเชิงคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1718 สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีคีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1719 สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลสามพวง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1720 สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระด่ิง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1721 สุโขทัย คีรีมาส องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านน  าพุ องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน
1722 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม องค์การบริหารส่วนต าบลไทยชนะศึก องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1723 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งเสล่ียม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล
1724 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล
1725 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน
1726 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย องค์การบริหารส่วนต าบลลานหอย องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน
1727 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย องค์การบริหารส่วนต าบลวังลึก องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน
1728 สุโขทัย เมืองสุโขทัย องค์การบริหารส่วนต าบลตาลเตี ย องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1729 สุโขทัย เมืองสุโขทัย องค์การบริหารส่วนต าบลวังทองแดง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1730 สุโขทัย ศรีนคร องค์การบริหารส่วนต าบลนครเดิฐ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล
1731 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข
1732 สุโขทัย ศีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล
1733 สุโขทัย สวรรคโลก องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระจง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1734 สุโขทัย สวรรคโลก องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองบางยม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล
1735 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลต าบลในเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ
1736 สุโขทัย สวรรคโลก องค์การบริหารส่วนต าบลนาทุ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน
1737 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย
1738 สุพรรณบุรี ด่านช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะค่าโมง โครงการพลังชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเองเพ่ือสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
1739 สุพรรณบุรี ด่านช้าง เทศบาลต าบลด่านช้าง เทศบาลต าบลด่านช้าง
1740 สุพรรณบุรี บางปลาม้า องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามล้ม เทศบาลต าบลเจ็ดเสมียน
1741 สุพรรณบุรี บางปลาม้า องค์การบริหารส่วนต าบลสาลี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 2
1742 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาขาว เทศบาลต าบลบ้านดอน
1743 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลสวนแตง เทศบาลต าบลบ้านดอน
1744 สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมะนาว เทศบาลต าบลเจ็ดเสมียน
1745 สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ องค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
1746 สุพรรณบุรี อู่ทอง องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไชย โครงการนครปฐมผาสุก
1747 สุพรรณบุรี อู่ทอง เทศบาลต าบลเจดีย์ เทศบาลต าบลบ้านดอน
1748 สุพรรณบุรี อู่ทอง เทศบาลต าบลบ้านดอน เทศบาลต าบลบ้านดอน
1749 สุพรรณบุรี อู่ทอง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมะเกลือ เทศบาลต าบลบ้านดอน
1750 สุพรรณบุรี อู่ทอง เทศบาลต าบลอู่ทอง เทศบาลต าบลหนองพลับ
1751 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ เทศบาลต าบลช้างซ้าย เทศบาลต าบลขุนทะเล(ต้นยวน)
1752 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ เทศบาลต าบลท่าทองใหม่ เทศบาลต าบลปริก
1753 สุราษฎร์ธานี พระแสง องค์การบริหารส่วนต าบลสาคู พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
1754 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลต าบลขุนทะเล พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
1755 สุราษฎร์ธานี            นาสาร       องค์การบริหารส่วนต าบลน  าพุ            องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
1756 สุรินทร์ กาบเชิง องค์การบริหารส่วนต าบลคูตัน เทศบาลต าบลท่าก้อน
1757 สุรินทร์ กาบเชิง องค์การบริหารส่วนต าบลแนงมุด พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
1758 สุรินทร์ กาบเชิง องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน องค์การบริหารส่วนต าบลบักได
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ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่ ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน: ศจค.
1759 สุรินทร์ จอมพระ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสนิท เทศบาลต าบลนาป่าแซง
1760 สุรินทร์ จอมพระ องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นสุข องค์การบริหารส่วนต าบลบักได
1761 สุรินทร์ จอมพระ เทศบาลต าบลบุแกรง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์
1762 สุรินทร์ ชุมพลบุรี เทศบาลต าบลสระขุด เทศบาลต าบลนาป่าแซง
1763 สุรินทร์ ชุมพลบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์
1764 สุรินทร์ ชุมพลบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์ 
1765 สุรินทร์ ท่าตูม เทศบาลต าบลท่าตูม เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
1766 สุรินทร์ บัวเชด องค์การบริหารส่วนต าบลจรัส องค์การบริหารส่วนต าบลบักได
1767 สุรินทร์ บัวเชด องค์การบริหารส่วนต าบลบัวเชด องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์
1768 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลเชื อเพลิง องค์การบริหารส่วนต าบลบักได
1769 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลปรือ องค์การบริหารส่วนต าบลบักได
1770 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด องค์การบริหารส่วนต าบลบักได
1771 สุรินทร์ พนมดงรัก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลบักได
1772 สุรินทร์ พนมดงรัก องค์การบริหารส่วนต าบลบักได องค์การบริหารส่วนต าบลบักได
1773 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลสลักได องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง
1774 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลนอกเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบักได
1775 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองที องค์การบริหารส่วนต าบลบักได
1776 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลแก องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง
1777 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลทับใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลทับใหญ่
1778 สุรินทร์ ล าดวน องค์การบริหารส่วนต าบลโชกเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลบักได
1779 สุรินทร์ ล าดวน องค์การบริหารส่วนต าบลล าดวน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์
1780 สุรินทร์ ศรีณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข องค์การบริหารส่วนต าบลบักได
1781 สุรินทร์ ศรีณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง องค์การบริหารส่วนต าบลบักได
1782 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหวาย องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง
1783 สุรินทร์ สนม เทศบาลต าบลสนม เทศบาลต าบลนาป่าแซง
1784 สุรินทร์ สนม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอียอ องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน
1785 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบักได
1786 หนองคาย ท่าบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลนาข่า องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า
1787 หนองคาย เฝ้าไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง เทศบาลต าบลท่าก้อน
1788 หนองคาย เฝ้าไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลบัวตูม
1789 หนองคาย เฝ้าไร่ เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์
1790 หนองคาย เฝ้าไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์
1791 หนองคาย โพธ์ิตาก องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบัวตูม
1792 หนองคาย โพธ์ิตาก องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ
1793 หนองคาย โพนพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธ์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวตูม
1794 หนองคาย เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลเวียงคุก เทศบาลต าบลนาอ้อ
1795 หนองคาย เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลวัดธาตุ เทศบาลต าบลพอกน้อย
1796 หนองคาย เมืองหนองคาย องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุบังพวน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ
1797 หนองคาย เมืองหนองคาย องค์การบริหารส่วนต าบลหินโงม องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์
1798 หนองคาย รัตนวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน
1799 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลพระพุทธบาท เทศบาลต าบลพอกน้อย
1800 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลพานพร้าว องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า
1801 หนองคาย สระใคร องค์การบริหารส่วนต าบลคอกช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก
1802 หนองคาย สังคม องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งไก่ เทศบาลต าบลโนนทอง
1803 หนองบัวล าภู นากลาง เทศบาลต าบลกุดดินจ่ี เทศบาลต าบลนาอ้อ
1804 หนองบัวล าภู นากลาง เทศบาลต าบลฝ่ังแดง องค์การบริหารส่วนต าบลบัวตูม
1805 หนองบัวล าภู โนนสัง เทศบาลต าบลกุดดู่ เทศบาลต าบลท่าก้อน
1806 หนองบัวล าภู โนนสัง เทศบาลต าบลบ้านค้อ เทศบาลต าบลหนองอีบุตร
1807 หนองบัวล าภู โนนสัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลบัวตูม
1808 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลนามะเฟือง เทศบาลต าบลท่าก้อน
1809 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลนาค าไฮ เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่
1810 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู เทศบาลต าบลนาค าไฮ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวตูม
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1811 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก
1812 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดสะเทียน เทศบาลต าบลนาอ้อ
1813 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลหนองแก เทศบาลต าบลโนนทอง
1814 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลโนนสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก
1815 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลสุวรรณคูหา เทศบาลต าบลท่าก้อน
1816 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลนาดี เทศบาลต าบลนาอ้อ
1817 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลบุญทัน เทศบาลต าบลพอกน้อย 
1818 อยุธยา บางปะอิน องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
1819 อยุธยา มหาราช องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขวาง องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก
1820 อ่างทอง ไชโย องค์การบริหารส่วนต าบลเทวราช องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ
1821 อ่างทอง ไชโย องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์
1822 อ่างทอง ป่าโมก องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสด็จ เทศบาลต าบลบ้านดอน
1823 อ่างทอง ป่าโมก องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง เทศบาลต าบลบ้านดอน
1824 อ่างทอง ป่าโมก องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง เทศบาลต าบลบ้านดอน
1825 อ่างทอง โพธ์ิทอง เทศบาลต าบลร ามะสัก เทศบาลต าบลร ามะสัก
1826 อ่างทอง โพธ์ิทอง เทศบาลต าบลม่วงคัน เทศบาลเมืองวังน  าเย็น
1827 อ่างทอง โพธ์ิทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเจ้าฉ่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 2
1828 อ่างทอง โพธ์ิทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 2
1829 อ่างทอง เมืองอ่างทอง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 2
1830 อ่างทอง เมืองอ่างทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านอิฐ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ
1831 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลต าบลบางจัก เทศบาลต าบลบ้านดอน
1832 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลเจ้าโรงทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 2
1833 อ านาจเจริญ ชานุมาน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง
1834 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา เทศบาลต าบลนาป่าแซง เทศบาลต าบลนาป่าแซง
1835 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา เทศบาลต าบลหนองข่า องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก
1836 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา เทศบาลต าบลห้วย องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก
1837 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา องค์การบริหารส่วนต าบลโนนงาม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง
1838 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา องค์การบริหารส่วนต าบลค าโพน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ
1839 อ านาจเจริญ พนา เทศบาลต าบลพนา เทศบาลต าบลนาป่าแซง
1840 อ านาจเจริญ พนา องค์การบริหารส่วนต าบลไม้กลอน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก
1841 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลนาจิก พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
1842 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลต าบลนายม โครงการพลังชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเองเพ่ือสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน
1843 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลคึมใหญ่ เทศบาลต าบลนาป่าแซง
1844 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน
1845 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน
1846 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าพรวน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก
1847 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลปลาค้าว องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง
1848 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดปลาดุก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์
1849 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลน  าปลีก องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ
1850 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะแซว องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ
1851 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ เทศบาลต าบลสามหนอง เทศบาลต าบลนาป่าแซง
1852 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม เทศบาลต าบลสิริเสนางค์ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก
1853 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง
1854 อ านาจเจริญ หัวตะพาน เทศบาลต าบลหัวตะพาน เทศบาลต าบลนาป่าแซง
1855 อ านาจเจริญ หัวตะพาน องค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมืองน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง
1856 อ านาจเจริญ หัวตะพาน เทศบาลต าบลน  าปลีก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน
1857 อ านาจเจริญ หัวตะพาน เทศบาลต าบลรัตนวารีศรีเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า
1858 อ านาจเจริญ หัวตะพาน เทศบาลต าบลเค็งใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง
1859 อ านาจเจริญ หัวตะพาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง
1860 อุดรธานี กุดจับ องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างก่อ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก
1861 อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลต าบลหนองหว้า เทศบาลต าบลนาอ้อ
1862 อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลต าบลเชียงแหว เทศบาลต าบลโนนทอง
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1863 อุดรธานี กุมภวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ
1864 อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลต าบลปะโค องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง
1865 อุดรธานี กุมภวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลตูมใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์
1866 อุดรธานี กู่แก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก
1867 อุดรธานี ทุ่งฝน องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง เทศบาลต าบลกลางหม่ืน
1868 อุดรธานี ทุ่งฝน องค์การบริหารส่วนต าบลกุดค้า เทศบาลต าบลท่าก้อน
1869 อุดรธานี น  าโสม เทศบาลต าบลน  าโสม เทศบาลต าบลท่าก้อน
1870 อุดรธานี น  าโสม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก
1871 อุดรธานี น  าโสม องค์การบริหารส่วนต าบลนางัว องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง
1872 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดุง เทศบาลต าบลท่าก้อน
1873 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวตูม
1874 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วง องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า
1875 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม องค์การบริหารส่วนต าบลนาม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก
1876 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสามพาด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก
1877 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกลอย เทศบาลต าบลพอกน้อย
1878 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก
1879 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า
1880 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลเตาไห องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก
1881 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลต าบลนาข่า เทศบาลต าบลสาวะถี
1882 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์
1883 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลนาข่า องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ
1884 อุดรธานี วังสามหมอ เทศบาลต าบลวังสามหมอ เทศบาลต าบลกลางหม่ืน
1885 อุดรธานี วังสามหมอ องค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า
1886 อุดรธานี วังสามหมอ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงทับม้า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงทับม้า
1887 อุดรธานี ศรีธาตุ เทศบาลต าบลศรีธาตุ เทศบาลต าบลพอกน้อย 
1888 อุดรธานี ศรีธาตุ เทศบาลต าบลบ้านโปร่ง เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่
1889 อุดรธานี หนองวัวซอ เทศบาลต าบลหนองบัวบาน เทศบาลต าบลโนนทอง
1890 อุดรธานี หนองแสง องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง องค์การบริหารส่วนต าบลบัวตูม
1891 อุดรธานี หนองแสง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก
1892 อุดรธานี หนองหาน เทศบาลต าบลหนองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์
1893 อุตรดิตถ์ ชัยจุมพล องค์การบริหารส่วนต าบลชัยจุมพล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
1894 อุตรดิตถ์ ตรอน องค์การบริหารส่วนต าบลน  าอ่าง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1895 อุตรดิตถ์ ตรอน องค์การบริหารส่วนต าบลข่อยสูง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ
1896 อุตรดิตถ์ ตรอน องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
1897 อุตรดิตถ์ ท่าปลา องค์การบริหารส่วนต าบลนางพญา เทศบาลต าบลวังชิ น
1898 อุตรดิตถ์ ท่าปลา องค์การบริหารส่วนต าบลผาเลือด เทศบาลต าบลวังชิ น
1899 อุตรดิตถ์ ท่าปลา เทศบาลต าบลจริม องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1900 อุตรดิตถ์ ท่าปลา องค์การบริหารส่วนต าบลน  าหมัน องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1901 อุตรดิตถ์ น  าปาด องค์การบริหารส่วนต าบลน  าไคร้ องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ
1902 อุตรดิตถ์ น  าปาด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข
1903 อุตรดิตถ์ บ้านโคก เทศบาลต าบลบ้านโคก เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว
1904 อุตรดิตถ์ บ้านโคก องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม
1905 อุตรดิตถ์ บ้านโคก องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงเจ็ดต้น องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่
1906 อุตรดิตถ์ บ้านโคก องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบี ย องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ
1907 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1908 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลนายาง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1909 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคน องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1910 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1911 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลนาอิน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ
1912 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ
1913 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดารา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ
1914 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสัก องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง
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1915 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลพญาแมน องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง
1916 อุตรดิตถ์ ฟากท่า เทศบาลต าบลฟากท่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล
1917 อุตรดิตถ์ ฟากท่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเสี ยว องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข
1918 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลน  าริด เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว
1919 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลป่าเซ่า เทศบาลต าบลป่าเซ่า
1920 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลด่านนาขาม เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว
1921 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่านนาขาม องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่
1922 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลวังดิน องค์การบริหารส่วนต าบลวังดิน
1923 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลวังกะพี องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง
1924 อุตรดิตถ์ ลับแล เทศบาลต าบลศรีพนมมาศ เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว
1925 อุตรดิตถ์ ลับแล เทศบาลต าบลทุ่งยั ง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1926 อุตรดิตถ์ ลับแล เทศบาลต าบลพระเสด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1927 อุตรดิตถ์ ลับแล เทศบาลต าบลหัวดง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1928 อุตรดิตถ์ ลับแล องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ค ามัน องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1929 อุตรดิตถ์ ลับแล องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พูล องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม
1930 อุทัยธานี ทัพทัน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
1931 อุทัยธานี ทัพทัน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
1932 อุทัยธานี ทัพทัน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายดา องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า
1933 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแห้ง เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว
1934 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริการส่วนต าบลห้วยแห้ง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพ
1935 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก
1936 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลทัพหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
1937 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า
1938 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า
1939 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่มกล้วย องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า
1940 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี องค์การบริการส่วนต าบลเกาะเทโพ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพ
1941 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี องค์การบริการส่วนต าบลหนองไผ่แบน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพ
1942 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว
1943 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเทโพ องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา
1944 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่แบน องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา
1945 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี เทศบาลต าบลหาดทนง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
1946 อุทัยธานี ลานสัก องค์การบริหารส่วนต าบลระบ า เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว
1947 อุทัยธานี ลานสัก องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนางาม องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพ
1948 อุทัยธานี ลานสัก องค์การบริหารส่วนต าบลน  ารอบ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง
1949 อุทัยธานี ลานสัก องค์การบริหารส่วนต าบลประดู่ยืน องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า
1950 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ เทศบาลต าบลพลวงสองนาง เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว
1951 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ เทศบาลต าบลสว่างแจ้งสบายใจ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
1952 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อยาง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
1953 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่เขียว องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า
1954 อุทัยธานี หนองขาหย่าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพ องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา
1955 อุทัยธานี หนองขาหย่าง องค์การบริการส่วนต าบลท่าโพ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพ
1956 อุทัยธานี หนองขาหย่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
1957 อุทัยธานี หนองขาหย่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาหย่าง องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า
1958 อุทัยธานี หนองฉาง องค์การบริการส่วนต าบลหนองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพ
1959 อุทัยธานี หนองฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพ
1960 อุทัยธานี หนองฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า
1961 อุทัยธานี หนองฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนางนวล องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า
1962 อุทัยธานี หนองฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า
1963 อุทัยธานี หนองฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า
1964 อุทัยธานี หนองฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า
1965 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลต าบลเขมราฐ เทศบาลต าบลเขมราฐ
1966 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลต าบลหัวนา เทศบาลต าบลนาป่าแซง
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1967 อุบลราชธานี เข่ืองใน เทศบาลต าบลเข่ืองใน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก
1968 อุบลราชธานี เข่ืองใน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทย องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ
1969 อุบลราชธานี เข่ืองใน องค์การบริหารส่วนต าบลยางขี นก องค์การบริหารส่วนต าบลยางขี นก
1970 อุบลราชธานี เข่ืองใน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อ
1971 อุบลราชธานี โขงเจียม องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ
1972 อุบลราชธานี ดอนมดแดง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน
1973 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลนาเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน
1974 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลบักได
1975 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธ์ิศรี องค์การบริหารส่วนต าบลบักได
1976 อุบลราชธานี เดชอุดม เทศบาลต าบลโพนงาม องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง
1977 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง
1978 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสาย พื นท่ีปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
1979 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลกุดยาลวน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน
1980 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน
1981 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลขามเป้ีย องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน
1982 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง
1983 อุบลราชธานี ตาลสุม เทศบาลต าบลตาลสุม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก
1984 อุบลราชธานี นาเยีย เทศบาลต าบลนาเยีย เทศบาลต าบลนาเยีย
1985 อุบลราชธานี นาเยีย เทศบาลต าบลนาจาน เทศบาลต าบลพอกน้อย
1986 อุบลราชธานี นาเยีย เทศบาลต าบลนาเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง
1987 อุบลราชธานี น  ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลโดมประดิษฐ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน
1988 อุบลราชธานี น  ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลโซง องค์การบริหารส่วนต าบลบักได
1989 อุบลราชธานี บุณฑริก องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง
1990 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารรส่วนต าบลโนนกลาง เทศบาลต าบลนาป่าแซง
1991 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลระเว เทศบาลต าบลนาป่าแซง
1992 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใต้ เทศบาลต าบลนาป่าแซง
1993 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก
1994 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก
1995 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก
1996 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างศิลา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก
1997 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร เทศบาลต าบลโพธ์ิไทร องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง
1998 อุบลราชธานี โพธ์ิไทร เทศบาลต าบลโพธ์ิไทร เทศบาลต าบลนาป่าแซง
1999 อุบลราชธานี โพธ์ิไทร องค์การบริหารส่วนต าบลสารภี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก
2000 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง
2001 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์
2002 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลดุมใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ
2003 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลเตย องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ
2004 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก
2005 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดลาด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์
2006 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ เทศบาลต าบลท่าช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก
2007 อุบลราชธานี สิรินธร เทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก
2008 อุบลราชธานี สิรินธร องค์การบริหารส่วนต าบลโนนก่อ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก
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