รำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
เข้ำร่วม เวทีสำนพลังสร้ำงฐำนสุขให้คนไทย
วันที่ ๒๐ - ๒๑ กรกฎำคม 2561
ณ ห้องประชุมแกรด์ ไดมอน บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธำนี
************************
จำนวนกลุ่มเป้ำหมำยในกำรเชิญ : เชิญแห่งละ 2 ท่ำน ในตำแหน่งและบทบำทหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหัวหน้าสานักงาน
๓. ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน
๔. ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม หรือผู้แทน
ลำดับ
จังหวัด
อำเภอ
อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
1 กระบี่
เกาะลันตา
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะกลาง
2 กระบี่
เกาะลันตา
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะลันตาใหญ่
3 กระบี่
เกาะลันตา
องค์การบริหารส่วนตาบลศาลาด่าน
4 กระบี่
เขาพนม
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหาร
5 กระบี่
เขาพนม
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาพนม
6 กระบี่
คลองท่อม
องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลทรายขาว
7 กระบี่
คลองท่อม
เทศบาลตาบลคลองพนพัฒนา
8 กระบี่
คลองท่อม
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยนาขาว
9 กระบี่
ปลายพระยา
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาเขน
10 กระบี่
เมืองกระบี่
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทอง
11 กระบี่
เหนือคลอง
องค์การบริหารส่วนตาบลเหนือคลอง
12 กาญจนบุรี
ด่านมะขามเตีย
องค์การบริหารส่วนตาบลกลอนโด
13 กาญจนบุรี
ทองผาภูมิ
เทศบาลตาบลสหกรณ์นิคม
14 กาญจนบุรี
ทองผาภูมิ
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
15 กาญจนบุรี
ทองผาภูมิ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยเขย่ง
16 กาญจนบุรี
ท่าม่วง
เทศบาลตาบลวังขนาย
17 กาญจนบุรี
ท่ามะกา
เทศบาลตาบลพระแท่น
18 กาญจนบุรี
ไทรโยค
เทศบาลตาบลไทรโยค
19 กาญจนบุรี
ไทรโยค
เทศบาลตาบลวังโพธิ์
20 กาญจนบุรี
ไทรโยค
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเสา
21 กาญจนบุรี
ไทรโยค
องค์การบริหารส่วนตาบลลุ่มสุ่ม
22 กาญจนบุรี
ไทรโยค
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้องตี
23 กาญจนบุรี
บ่อพลอย
องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมรัง
24 กาญจนบุรี
พนมทวน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโรง
25 กาญจนบุรี
พนมทวน
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตาเพชร
26 กาญจนบุรี
เมืองกาญจนบุรี
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
27 กาญจนบุรี
เมืองกาญจนบุรี
เทศบาลตาบลลาดหญ้า
28 กาญจนบุรี
เมืองกาญจนบุรี
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสาโรง
29 กาญจนบุรี
เมืองกาญจนบุรี
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งเสียน
30 กาญจนบุรี
เมืองกาญจนบุรี
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า
31 กาญจนบุรี
เมืองกาญจนบุรี
องค์การบริหารส่วนตาบลวังด้ง
32 กาญจนบุรี
เมืองกาญจนบุรี
เทศบาลตาบลปากแพรก
33 กาญจนบุรี
เลาขวัญ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฝ้าย
34 กาญจนบุรี
เลาขวัญ
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกระบ่า
35 กาญจนบุรี
เลาขวัญ
เทศบาลตาบลเลาขวัญ
36 กาญจนบุรี
เลาขวัญ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองนกแก้ว
37 กาญจนบุรี
ศรีสวัสดิ์
เทศบาลตาบลเอราวัณ
38 กาญจนบุรี
ห้วยกระเจา
เทศบาลตาบลสระลงเรือ
39 กาญจนบุรี
ห้วยกระเจา
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
40 กาญจนบุรี
ห้วยกระเจา
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
41 กาญจนบุรี
ห้วยกระเจา
องค์การบริหารส่วนตาบลวังไผ่
42 กาฬสินธุ์
กมลาไสย
เทศบาลตาบลหลักเมือง
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องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะกลาง
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะกลาง
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะกลาง
เทศบาลตาบลขุนทะเล(ต้นยวน)
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะกลาง
ตาบลเกาะขันธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแสน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแสน
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะกลาง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแสน
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะกลาง
เทศบาลตาบลบ้านดอน
โครงการนครปฐมผาสุก
เทศบาลตาบลเจ็ดเสมียน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยเก่า
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหม้อ 2
เทศบาลตาบลเจ็ดเสมียน
เทศบาลตาบลเจ็ดเสมียน
เทศบาลตาบลเจ็ดเสมียน
เทศบาลตาบลเจ็ดเสมียน
เทศบาลตาบลบ้านดอน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหม้อ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโรง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหม้อ 2
โครงการนครปฐมผาสุก
เทศบาลตาบลบ้านดอน
เทศบาลตาบลบ้านดอน
เทศบาลตาบลบ้านดอน
เทศบาลตาบลบ้านดอน
เทศบาลตาบลบ้านดอน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านในดง
เทศบาลตาบลบ้านดอน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยเก่า
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยเก่า
เทศบาลตาบลโพรงมะเดื่อ
เทศบาลตาบลบ้านดอน
เทศบาลตาบลบ้านดอน
เทศบาลตาบลบ้านดอน
เทศบาลตาบลบ้านดอน
เทศบาลตาบลกลางหมื่น
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ลำดับ
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

จังหวัด
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร

อำเภอ
กมลาไสย
กมลาไสย
กมลาไสย
กมลาไสย
กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
เขาวง
เขาวง
เขาวง
คาม่วง
คาม่วง
ฆ้องชัย
ดอนจาน
ท่าคันโท
ท่าคันโท
นาคู
นาคู
นามน
นามน
นามน
นามน
เมืองกาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์
ยางตลาด
ยางตลาด
ร่องคา
สมเด็จ
สมเด็จ
สหัสขันธ์
สหัสขันธ์
สามชัย
ห้วยผึง
ห้วยผึง
ห้วยผึง
ห้วยผึง
ห้วยเม็ก
โกสัมพีนคร
โกสัมพีนคร
ขาณุวรลักษบุรี
ขาณุวรลักษบุรี
ขาณุวรลักษบุรี

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
เทศบาลตาบลธัญญา
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลธัญญา
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดค้าว
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวขาว
เทศบาลตาบลกุดหว้า
เทศบาลตาบลเหล่าใหญ่
เทศบาลตาบลจุมจัง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองห้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโก
เทศบาลตาบลนาขาม
องค์การบริหารส่วนตาบลแจนแลน
เทศบาลตาบลกุดสิม
เทศบาลตาบลสระพังทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลคุ้มเก่า
องค์การบริหารส่วนตาบลดินจี่
องค์การบริหารส่วนตาบลโพน
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
องค์การบริหารส่วนตาบลนาจาปา
เทศบาลตาบลกุงเก่า
เทศบาลตาบลกุดจิก
เทศบาลตาบลนาคู
องค์การบริหารส่วนตาบลสายนาวัง
เทศบาลตาบลนามน
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักเหลี่ยม
เทศบาลตาบลสงเปลือย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
เทศบาลตาบลกลางหมื่น
เทศบาลตาบลภูปอ
เทศบาลตาบลภูดนิ
เทศบาลตาบลไผ่
เทศบาลตาบลเหนือ
เทศบาลตาบลเชียงเครือ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเชือก
เทศบาลตาบลหัวนาคา
องค์การบริหารส่วนตาบลสามัคคี
องค์การบริหารส่วนตาบลผาเสวย
เทศบาลตาบลสมเด็จ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแหลมทอง
เทศบาลตาบลโนนศิลา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองช้าง
เทศบาลตาบลคาบง
เทศบาลตาบลหนองอีบุตร
องค์การบริหารส่วนตาบลนิคมห้วยผึง
องค์การบริหารส่วนตาบลไค้นุ่น
เทศบาลตาบลคาเหมือดแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลโกสัมพี
องค์การบริหารส่วนตาบลลานดอกไม้ตก
เทศบาลตาบลขาณุวรลักษบุรี
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหามแห
องค์การบริหารส่วนตาบลโค้งไผ่
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เทศบาลตาบลสาวะถี
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหยวก
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม
โครงการพลังชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
เทศบาลตาบลพอกน้อย
เทศบาลตาบลหนองอีบุตร
เทศบาลตาบลเหล่าใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลดินดา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโก
องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีณรงค์
เทศบาลตาบลบ้านแฮด
เทศบาลตาบลเหล่าใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลกล้วยกว้าง
เทศบาลตาบลพอกน้อย
เทศบาลตาบลเหล่าใหญ่
เทศบาลตาบลพอกน้อย
เทศบาลตาบลกลางหมื่น
เทศบาลตาบลกลางหมื่น
เทศบาลตาบลกลางหมื่น
เทศบาลตาบลเหล่าใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน
เทศบาลตาบลท่าก้อน
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าโมง
เทศบาลตาบลกลางหมื่น
เทศบาลตาบลท่าก้อน
เทศบาลตาบลบ้านแฮด
เทศบาลตาบลหนองอีบุตร
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง
เทศบาลตาบลบ้านแฮด
เทศบาลตาบลสาวะถี
เทศบาลตาบลสาวะถี
เทศบาลตาบลกลางหมื่น
องค์การบริหารส่วนตาบลกล้วยกว้าง
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
เทศบาลตาบลพอกน้อย
เทศบาลตาบลท่าก้อน
เทศบาลตาบลท่าก้อน
เทศบาลตาบลหนองอีบุตร
เทศบาลตาบลหนองอีบุตร
องค์การบริหารส่วนตาบลไค้นุ่น
เทศบาลตาบลพอกน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลจันทิมา
องค์การบริหารส่วนตาบลจันทิมา
เทศบาลตาบลเก้าเลียว
องค์การบริหารส่วนตาบลจันทิมา
องค์การบริหารส่วนตาบลวังประจบ
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ลำดับ
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

จังหวัด
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

อำเภอ
ขาณุวรลักษบุรี
คลองขลุง
คลองขลุง
คลองขลุง
คลองลาน
คลองลาน
ทรายทองวัฒนา
ไทรงาม
ไทรงาม
ไทรงาม
บึงสามัคคี
พรานกระต่าย
พรานกระต่าย
พรานกระต่าย
เมืองกาแพงเพชร
เมืองกาแพงเพชร
เมืองกาแพงเพชร
เมืองกาแพงเพชร
เมืองกาแพงเพชร
เมืองกาแพงเพชร
ลานกระบือ
ลานกระบือ
ลานกระบือ
กระนวน
โคกโพธิ์ไชย
โคกโพธิ์ไชย
ชนบท
ชนบท
ชนบท
ชุมแพ
ชุมแพ
ซาสูง
นาพอง
นาพอง
นาพอง
โนนศิลา
บ้านไผ่
บ้านไผ่
บ้านไผ่
บ้านฝาง
บ้านฝาง
บ้านแฮด
เปือยน้อย
พระยืน
พล
พล
พล
พล
พล
พล
ภูผาม่าน
ภูเวียง

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะตาล
องค์การบริหารส่วนตาบลวังบัว
องค์การบริหารส่วนตาบลวังแขม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าพุทรา
เทศบาลตาบลคลองลานพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนาไหล
องค์การบริหารส่วนตาบลถาวรวัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลไทรงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาชัย
เทศบาลตาบลไทรงาม
เทศบาลตาบลระหาน
องค์การบริหารส่วนตาบลวังควง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะแบก
เทศบาลตาบลเขาคีริส
องค์การบริหารส่วนตาบลนาบ่อคา
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองแม่ลาย
เทศบาลตาบลคลองแม่ลาย
เทศบาลตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
องค์การบริหารส่วนตาบลคณฑี
องค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง
เทศบาลตาบลช่องลม
องค์การบริหารส่วนตาบลจันทิมา
องค์การบริหารส่วนตาบลลานกระบือ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงใหญ่
เทศบาลตาบลนาแพง
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
เทศบาลตาบลชนบท
องค์การบริหารส่วนตาบลปอแดง
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดเพียขอม
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมแพ
องค์การบริหารส่วนตาบลไชยสอ
เทศบาลตาบลซาสูง
เทศบาลตาบลสะอาด
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากระเสริม
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวเงิน
เทศบาลตาบลโนนศิลา
องค์การบริหารส่วนตาบลแคนเหนือ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไผ่
เทศบาลตาบลหนองบัว
เทศบาลตาบลโนนฆ้อง
เทศบาลตาบลบ้านแฮด
เทศบาลตาบลเปือยน้อย
เทศบาลตาบลพระบุ
องค์การบริหารส่วนตาบลลอมคอม
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสง่า
องค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล
องค์การบริหารส่วนตาบลโสกนกเต็น
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงโสกพระ
เทศบาลตาบลภูผาม่าน
องค์การบริหารส่วนตาบลภูเวียง
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องค์การบริหารส่วนตาบลสมอแข
เทศบาลตาบลวังชมภู
องค์การบริหารส่วนตาบลวังประจบ
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอโคน
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนาไหล
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ไชยมงคล
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอแข
องค์การบริหารส่วนตาบลจันทิมา
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหลุม
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอโคน
องค์การบริหารส่วนตาบลวังประจบ
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอโคน
องค์การบริหารส่วนตาบลจันทิมา
องค์การบริหารส่วนตาบลจันทิมา
องค์การบริหารส่วนตาบลจันทิมา
องค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง
เทศบาลตาบลเก้าเลียว
องค์การบริหารส่วนตาบลจันทิมา
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอโคน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงใหญ่
เทศบาลตาบลสาวะถี
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
เทศบาลตาบลโนนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลดินดา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงสวรรค์
โครงการพลังชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
โครงการพลังชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
เทศบาลตาบลสาวะถี
เทศบาลตาบลโนนทอง
เทศบาลตาบลสาวะถี
เทศบาลตาบลสาวะถี
เทศบาลตาบลสาวะถี
เทศบาลตาบลบ้านแฮด
องค์การบริหารส่วนตาบลดินดา
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีณรงค์
เทศบาลตาบลสาวะถี
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
เทศบาลตาบลบ้านแฮด
เทศบาลตาบลบ้านแฮด
องค์การบริหารส่วนตาบลบักได
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหยวก
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีณรงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีณรงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีณรงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหยวก
เทศบาลตาบลนาอ้อ
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ลำดับ
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
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168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

จังหวัด
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี

อำเภอ
ภูเวียง
ภูเวียง
ภูเวียง
ภูเวียง
มัญจาคีรี
มัญจาคีรี
มัญจาคีรี
มัญจาคีรี
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
แวงน้อย
แวงน้อย
แวงน้อย
แวงใหญ่
แวงใหญ่
สีชมพู
หนองนาคา
หนองนาคา
หนองนาคา
หนองเรือ
หนองเรือ
หนองเรือ
หนองเรือ
หนองเรือ
หนองเรือ
หนองเรือ
หนองเรือ
หนองเรือ
หนองสองห้อง
หนองสองห้อง
อุบลรัตน์
อุบลรัตน์
อุบลรัตน์
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
โป่งนาร้อน

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงธนสาร
องค์การบริหารส่วนตาบลดินดา
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งชมพู
องค์การบริหารส่วนตาบลหว้าทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนเพ็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
เทศบาลตาบลนาข่า
องค์การบริหารส่วนตาบลคาแคน
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าพระ
เทศบาลตาบลสาวะถี
เทศบาลเมืองศิลา
เทศบาลตาบลบ้านค้อ
เทศบาลตาบลสาราญ
องค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา
องค์การบริหารส่วนตาบลท่านางแนว
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนสะอาด
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดธาตุ
เทศบาลตาบลหนองนาคา
เทศบาลตาบลขนวน
เทศบาลตาบลกุดกว้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเม็ง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทัน
เทศบาลตาบลโนนทอง
เทศบาลตาบลบ้านผือ
เทศบาลตาบลยางคา
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
องค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสองห้อง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหิน
เทศบาลตาบลโคกสูง
เทศบาลตาบลเขื่อนอุบลรัตน์
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดง
เทศบาลตาบลซึง
เทศบาลตาบลบ่อ
เทศบาลตาบลวันยาว
องค์การบริหารส่วนตาบลตรอกนอง
องค์การบริหารส่วนตาบลมาบไพ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังสรรพรส
เทศบาลตาบลชากไทย
เทศบาลตาบลตะเคียนทอง
เทศบาลตาบลจันทเขลม
เทศบาลตาบลเขาบายศรี
องค์การบริหารส่วนตาบลโขมง
เทศบาลตาบลเขาวัว-พลอยแหวน
องค์การบริหารส่วนตาบลวังโตนด
เทศบาลตาบลสนามไชย
องค์การบริหารส่วนตาบลวังใหม่
เทศบาลตาบลคลองใหญ่
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เทศบาลตาบลหนองอีบุตร
องค์การบริหารส่วนตาบลดินดา
องค์การบริหารส่วนตาบลดินดา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงสวรรค์
เทศบาลตาบลท่าก้อน
องค์การบริหารส่วนตาบลดินดา
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
เทศบาลตาบลโนนทอง
เทศบาลตาบลสาวะถี
เทศบาลตาบลสาวะถี
เทศบาลตาบลเหล่าใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลบักได
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าโมง
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหยวก
เทศบาลตาบลสาวะถี
เทศบาลตาบลโนนทอง
เทศบาลตาบลหนองนาคา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงสวรรค์
โครงการพลังชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
โครงการพลังชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
เทศบาลตาบลนาอ้อ
เทศบาลตาบลโนนทอง
เทศบาลตาบลโนนทอง
เทศบาลตาบลบ้านแฮด
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกง
องค์การบริหารส่วนตาบลดินดา
องค์การบริหารส่วนตาบลอีเซ
เทศบาลตาบลโนนทอง
เทศบาลตาบลสาวะถี
องค์การบริหารส่วนตาบลดินดา
เทศบาลตาบลชากไทย
เทศบาลตาบลชากไทย
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปิด
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปิด
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปิด
เทศบาลตาบลชากไทย
เทศบาลตาบลชากไทย
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพธิ์
เทศบาลตาบลชากไทย
เทศบาลตาบลชากไทย
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปิด
เทศบาลตาบลชากไทย
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
องค์การบริหารส่วนตาบลวังใหม่
เทศบาลตาบลชากไทย
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ลำดับ
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

จังหวัด
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ

อำเภอ
โป่งนาร้อน
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
แหลมสิงห์
บางคล้า
บางคล้า
บางนาเปรียว
บ้านโพธิ์
บ้านโพธิ์
บ้านโพธิ์
พนมสารคาม
เมืองฉะเชิงเทรา
เมืองฉะเชิงเทรา
เมืองฉะเชิงเทรา
เกาะสีชัง
บ่อทอง
บางละมุง
บางละมุง
บ้านบึง
บ้านบึง
พนัสนิคม
พนัสนิคม
พนัสนิคม
เมืองชลบุรี
เนินขาม
มโนรมย์
มโนรมย์
มโนรมย์
เมืองชัยนาท
วัดสิงห์
สรรพยา
สรรพยา
หันคา
หันคา
เกษตรสมบูรณ์
แก้งคร้อ
แก้งคร้อ
แก้งคร้อ
คอนสาร
เนินสง่า
บ้านเขว้า
บ้านแท่น
บ้านแท่น
ภักดีชุมพล
ภูเขียว
ภูเขียว
ภูเขียว
เมืองชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
เทศบาลตาบลโป่งนาร้อน
เทศบาลตาบลบางกะจะ
เทศบาลตาบลพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์
เทศบาลตาบลพลิว
เทศบาลตาบลปากนา
องค์การบริหารส่วนตาบลเสม็ดใต้
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงนารักษ์
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองตีนนก
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองขุด
องค์การบริหารส่วนตาบลสิบเอ็ดศอก
เทศบาลตาบลบ้านซ่อง
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองหลวงแพ่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนา
เทศบาลตาบลบ้านกล้วย
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง
องค์การบริหารส่วนตาบลพลวงทอง
เทศบาลเมืองหนองปรือ
เทศบาลตาบลตะเคียนเตีย
เทศบาลตาบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองกิ่ว
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านช้าง
เทศบาลเมืองอ่างศิลา
องค์การบริหารส่วนตาบลกะบกเตีย
เทศบาลตาบลศิลาดาน
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคก
องค์การบริหารส่วนตาบลอู่ตะเภา
เทศบาลตาบลเสือโฮก
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแร่
เทศบาลตาบลตลุก
เทศบาลตาบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตาบลบ้านเชี่ยน
เทศบาลตาบลหันคา
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแก้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลเก่าย่าดี
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉิม
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง
เทศบาลตาบลบ้านเต่า
องค์การบริหารส่วนตาบลสระพัง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองคอนไทย
เทศบาลตาบลธาตุทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสีทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
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เทศบาลเมืองวังนาเย็น
เทศบาลตาบลชากไทย
เทศบาลตาบลชากไทย
เทศบาลตาบลชากไทย
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
องค์การบริหารส่วนตาบลเสม็ดใต้
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงนารักษ์
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพล
องค์การบริหารส่วนตาบลเสม็ดใต้
องค์การบริหารส่วนตาบลเสม็ดใต้
เทศบาลตาบลบ้านซ่อง
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพล
องค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมนิมิต
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพธิ์
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพล
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพล
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
เทศบาลตาบลเก้าเลียว
เทศบาลตาบลศิลาดาน
องค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
องค์การบริหารส่วนตาบลวังประจบ
องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมนิมิต
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแร่
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอแข
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวดง
เทศบาลตาบลเก้าเลียว
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวดง
เทศบาลตาบลโนนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลดงอีจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลดินดา
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
เทศบาลตาบลหนองอีบุตร
องค์การบริหารส่วนตาบลกล้วยกว้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหยวก
โครงการพลังชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
โครงการพลังชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลขุนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลดินดา
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
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ลำดับ
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
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282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302

จังหวัด
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย

อำเภอ
เมืองชัยภูมิ
หนองบัวแดง
ท่าแซะ
ทุ่งตะโก
ปะทิว
ปะทิว
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
ละแม
ละแม
ละแม
หลังสวน
ขุนตาล
ขุนตาล
เชียงของ
เชียงของ
เชียงของ
เชียงของ
เชียงของ
เชียงของ
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
ดอยหลวง
ดอยหลวง
ดอยหลวง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
ป่าแดด
พญาเม็งราย
พญาเม็งราย
พญาเม็งราย
พญาเม็งราย
พาน
พาน
พาน
พาน
พาน
พาน
เมืองเชียงราย
เมืองเชียงราย
เมืองเชียงราย

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยบง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลคุริง
องค์การบริหารส่วนตาบลตะโก
เทศบาลตาบลมาบอามฤต
องค์การบริหารส่วนตาบลสะพลี
เทศบาลตาบลวังไผ่
เทศบาลตาบลนาชะอัง
เทศบาลตาบลปากนาชุมพร
เทศบาลตาบลหาดทรายรี
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนแตง
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งคาวัด
องค์การบริหารส่วนตาบลละแม
องค์การบริหารส่วนตาบลบางนาจืด
เทศบาลตาบลป่าตาล
เทศบาลตาบลยางฮอม
องค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง
เทศบาลตาบลครึ่ง
เทศบาลตาบลเวียง
เทศบาลตาบลเวียงเชียงของ
เทศบาลตาบลบุญเรือง
เทศบาลตาบลสถาน
เทศบาลตาบลเวียง
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก
เทศบาลตาบลแม่เงิน
เทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เงิน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแซว
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนมูล
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแรด
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
เทศบาลตาบลหงาว
เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
เทศบาลตาบลสันทรายงาม
เทศบาลตาบลบ้านปล้อง
องค์การบริหารส่วนตาบลโรงช้าง
เทศบาลตาบลพญาเม็งราย
เทศบาลตาบลเม็งราย
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตา
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เปา
เทศบาลตาบลเมืองพาน
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียงห้าว
เทศบาลตาบลสันมะเค็ด
องค์การบริหารส่วนตาบลธารทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง
องค์การบริหารส่วนตาบลม่วงคา
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่กรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ข้าวต้ม
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องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแสน
เทศบาลตาบลขุนทะเล(บ้านควน)
เทศบาลตาบลขุนทะเล(บ้านควน)
เทศบาลตาบลขุนทะเล(บ้านควน)
เทศบาลตาบลขุนทะเล(ต้นยวน)
เทศบาลตาบลขุนทะเล(บ้านควน)
เทศบาลตาบลขุนทะเล(บ้านควน)
เทศบาลตาบลขุนทะเล(บ้านควน)
เทศบาลตาบลขุนทะเล(ต้นยวน)
เทศบาลตาบลขุนทะเล(บ้านควน)
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
เทศบาลตาบลขุนทะเล(ต้นยวน)
เทศบาลตาบลป่าตาล
เทศบาลเมืองล้อมแรด
เทศบาลตาบลแม่แรง
เทศบาลตาบลวังชิน
เทศบาลตาบลวังชิน
เทศบาลตาบลวังชิน
เทศบาลเมืองล้อมแรด
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก (เชียงราย)
เทศบาลเมืองล้อมแรด
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก (เชียงราย)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก (เชียงราย)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก (เชียงราย)
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวง้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวง้ม
เทศบาลตาบลวังชิน
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
เทศบาลตาบลแม่ยวม
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวง้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวง้ม
เทศบาลเมืองล้อมแรด
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวง้ม
เทศบาลตาบลงิม
เทศบาลตาบลวังชิน
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก (พะเยา)
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวง้ม
เทศบาลนครเชียงราย
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
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ลำดับ
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354

จังหวัด
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

อำเภอ
เมืองเชียงราย
แม่จัน
แม่จัน
แม่จัน
แม่จัน
แม่จัน
แม่จัน
แม่ฟ้าหลวง
แม่ลาว
แม่สรวย
แม่สรวย
แม่สรวย
แม่สรวย
แม่สรวย
แม่สาย
แม่สาย
แม่สาย
แม่สาย
แม่สาย
แม่สาย
แม่สาย
เวียงแก่น
เวียงแก่น
เวียงแก่น
เวียงแก่น
เวียงชัย
เวียงชัย
เวียงเชียงรุ้ง
เวียงป่าเป้า
เวียงป่าเป้า
เวียงป่าเป้า
เวียงป่าเป้า
เวียงป่าเป้า
เวียงป่าเป้า
กัลยาณิวัฒนา
กัลยาณิวัฒนา
จอมทอง
จอมทอง
จอมทอง
จอมทอง
เชียงดาว
ไชยปราการ
ไชยปราการ
ไชยปราการ
ไชยปราการ
ดอยเต่า
ดอยเต่า
ดอยเต่า
ดอยเต่า
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
องค์การบริหารส่วนตาบลจอมสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าตึง
องค์การบริหารส่วนตาบลสันทราย
เทศบาลตาบลสายนาคา
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีคา
เทศบาลตาบลป่าซาง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก
เทศบาลตาบลป่าก่อดา
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีถ้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พริก
เทศบาลตาบลเวียงสรวย
เทศบาลตาบลแม่สรวย
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าก๊อ
เทศบาลตาบลเวียงพางคา
เทศบาลตาบลห้วยไคร้
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะช้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีเมืองชุม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด้าย
เทศบาลตาบลท่าข้าม
เทศบาลตาบลม่วงยาย
เทศบาลตาบลหล่ายงาว
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
เทศบาลตาบลเมืองชุม
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนศิลา
เทศบาลตาบลบ้านเหล่า
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง
เทศบาลตาบลเวียงป่าเป้า
เทศบาลตาบลป่างิว
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโป่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลสันสลี
องค์การบริหารส่วนตาบลแจ่มหลวง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่แดด
เทศบาลตาบลบ้านหลวง
องค์การบริหารส่วนตาบลข่วงเปา
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สอย
เทศบาลตาบลดอยแก้ว
เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง
เทศบาลตาบลหนองบัว
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ทะลบ
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดงเย็น
เทศบาลตาบลไชยปราการ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอยเต่า
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเดื่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลบงตัน
องค์การบริหารส่วนตาบลโปงทุ่ง
เทศบาลตาบลเชิงดอย
เทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน
เทศบาลตาบลป่าเมี่ยง
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เทศบาลเมืองล้อมแรด
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก (พะเยา)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก (พะเยา)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก (พะเยา)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวง้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลโหล่งขอด
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
เทศบาลตาบลป่าก่อดา
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก (เชียงราย)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าก๊อ
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก (เชียงราย)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวง้ม
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
เทศบาลตาบลงิม
เทศบาลตาบลงิม
เทศบาลตาบลนาแพร่พัฒนา
เทศบาลตาบลแม่หล่าย
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
เทศบาลตาบลบ้านหลวง
องค์การบริหารส่วนตาบลข่วงเปา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
เทศบาลเมืองล้อมแรด
เทศบาลเมืองล้อมแรด
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เงา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
เทศบาลตาบลเชิงดอย
เทศบาลตาบลนาแพร่พัฒนา
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
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ลำดับ
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406

จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

อำเภอ
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
ดอยหล่อ
ดอยหล่อ
ฝาง
ฝาง
ฝาง
ฝาง
ฝาง
พร้าว
พร้าว
พร้าว
พร้าว
พร้าว
พาน
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
แม่แจ่ม
แม่แจ่ม
แม่แจ่ม
แม่แจ่ม
แม่แจ่ม
แม่แตง
แม่แตง
แม่แตง
แม่แตง
แม่ริม
แม่ริม
แม่ริม
แม่ริม
แม่วาง
แม่วาง
แม่วาง
แม่วาง
แม่วาง
แม่ออน
แม่ออน
แม่ออน
สะเมิง
สะเมิง
สันกาแพง
สันกาแพง
สันทราย
สันทราย
สันทราย
สันทราย
สันทราย
สันทราย
สันทราย

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
เทศบาลตาบลสาราญราษฎร์
เทศบาลตาบลแม่โป่ง
เทศบาลตาบลตลาดใหญ่
เทศบาลตาบลแม่คือ
เทศบาลตาบลสง่าบ้าน
เทศบาลตาบลสองแคว
เทศบาลตาบลสันติสขุ
เทศบาลตาบลแม่ข่า
เทศบาลตาบลสันทราย
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
องค์การบริหารส่วนตาบลม่อนปิ่น
เทศบาลตาบลบ้านโป่ง
เทศบาลตาบลเวียงพร้าว
เทศบาลตาบลป่าตุ้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่แวน
องค์การบริหารส่วนตาบลโหล่งขอด
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวง้ม
เทศบาลตาบลขัวมุง
เทศบาลตาบลหนองหอย
เทศบาลตาบลท่าผา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทับ
องค์การบริหารส่วนตาบลปางหินฝน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาจร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ศึก
เทศบาลตาบลอินทขิล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเป้า
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าแป๋
องค์การบริหารส่วนตาบลสันป่ายาง
เทศบาลตาบลเหมืองแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลสะลวง
เทศบาลตาบลสันโป่ง
เทศบาลตาบลทุ่งปี้
เทศบาลตาบลแม่วาง
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งรวงทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่วิน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาด
องค์การบริหารส่วนตาบลทาเหนือ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสหกรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ทา
เทศบาลตาบลสะเมิงใต้
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแก้ว
เทศบาลตาบลแม่ปูคา
เทศบาลตาบลห้วยทราย
เทศบาลตาบลหนองแหย่ง
เทศบาลตาบลป่าไผ่
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
เทศบาลตาบลแม่แฝก
เทศบาลตาบลหนองจ๊อม
เทศบาลตาบลสันพระเนตร
เทศบาลตาบลสันทรายหลวง
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เทศบาลตาบลเวียงพร้าว
องค์การบริหารส่วนตาบลตากตก
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก (เชียงราย)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก (เชียงราย)
เทศบาลตาบลสองแคว
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก (เชียงราย)
เทศบาลตาบลแม่ข่า
เทศบาลตาบลสันทราย
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
องค์การบริหารส่วนตาบลโหล่งขอด
เทศบาลตาบลงิม
เทศบาลตาบลเวียงพร้าว
องค์การบริหารส่วนตาบลโหล่งขอด
องค์การบริหารส่วนตาบลโหล่งขอด
องค์การบริหารส่วนตาบลโหล่งขอด
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวง้ม
เทศบาลตาบลขัวมุง
เทศบาลตาบลนาแพร่พัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
เทศบาลตาบลเวียงพร้าว
เทศบาลตาบลเวียงพร้าว
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าผาปุ้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก (พะเยา)
เทศบาลตาบลนาแพร่พัฒนา
มหาวิชชาลัยดอนแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก (เชียงราย)
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวง้ม
เทศบาลตาบลทุ่งปี้
เทศบาลตาบลนาแพร่พัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งรวงทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาด
เทศบาลตาบลงิม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสหกรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ทา
เทศบาลตาบลนาแพร่พัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวใหญ่
เทศบาลตาบลแม่ปูคา
เทศบาลตาบลแม่แรง
เทศบาลตาบลงิม
เทศบาลตาบลป่าไผ่
เทศบาลตาบลวังชิน
เทศบาลตาบลเวียงพร้าว
เทศบาลตาบลเวียงพร้าว
องค์การบริหารส่วนตาบลตากตก
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก (เชียงราย)
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ลำดับ
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458

จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด

อำเภอ
สันป่าตอง
สันป่าตอง
สันป่าตอง
สันป่าตอง
สันป่าตอง
สันป่าตอง
สันป่าตอง
สารภี
สารภี
สารภี
สารภี
สารภี
สารภี
สารภี
หางดง
หางดง
หางดง
หางดง
หางดง
อมก๋อย
อมก๋อย
อมก๋อย
อมก๋อย
อมก๋อย
ฮอด
กันตัง
กันตัง
กันตัง
กันตัง
กันตัง
ปะเหลียน
เมืองตรัง
รัษฎา
วังวิเศษ
ห้วยยอด
หาดสาราญ
ห้วยยอด
ปะเหลี่ยน
เกาะช้าง
เขาสมิง
เขาสมิง
เขาสมิง
คลองใหญ่
คลองใหญ่
บ่อไร่
บ่อไร่
บ่อไร่
เมืองตราด
เมืองตราด
เมืองตราด
เมืองตราด
เมืองตราด

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
เทศบาลตาบลบ้านแม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งสะโตก
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
เทศบาลตาบลสันป่าตอง
องค์การบริหารส่วนตาบลมะขามหลวง
องค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง
เทศบาลตาบลไชยสถาน
เทศบาลตาบลหนองแฝก
เทศบาลตาบลดอนแก้ว
เทศบาลตาบลยางเนิง
เทศบาลตาบลท่าวังตาล
เทศบาลตาบลป่าบง
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าบง
เทศบาลตาบลนาแพร่พัฒนา
เทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง
เทศบาลตาบลหางดง
เทศบาลตาบลหารแก้ว
เทศบาลตาบลสันผักหวาน
องค์การบริหารส่วนตาบลอมก๋อย
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกียน
องค์การบริหารส่วนตาบลม่อนจอง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตื่น
องค์การบริหารส่วนตาบลยางเปียง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อสลี
องค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะลิบง
องค์การบริหารส่วนตาบลควนธานี
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเป้า
องค์การบริหารส่วนตาบลบางสัก
องค์การบริหารส่วนตาบลลิพัง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาท่ามใต้
องค์การบริหารส่วนตาบลควนเมา
องค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวตง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางกุ้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลตะเสะ
เทศบาลตาบลท่างิว
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสุกร
เทศบาลตาบลเกาะช้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโสม
องค์การบริหารส่วนตาบลประณีต
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาสมิง
องค์การบริหารส่วนตาบลไม้รูด
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านชุมพล
องค์การบริหารส่วนตาบลนนทรี
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อพลอย
เทศบาลตาบลท่าพริกเนินทราย
เทศบาลตาบลหนองเสม็ด
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากุ่ม
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วงนาขาว
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมกลัด
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เทศบาลตาบลนาแพร่พัฒนา
เทศบาลตาบลแม่แรง
เทศบาลตาบลแม่แรง
เทศบาลตาบลเวียงพร้าว
เทศบาลตาบลเวียงพร้าว
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวง้ม
เทศบาลตาบลงิม
เทศบาลตาบลนาแพร่พัฒนา
เทศบาลตาบลแม่แรง
เทศบาลตาบลวังชิน
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก (เชียงราย)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก (เชียงราย)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก (เชียงราย)
เทศบาลตาบลนาแพร่พัฒนา
เทศบาลตาบลนาแพร่พัฒนา
เทศบาลเมืองล้อมแรด
เทศบาลเมืองล้อมแรด
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวง้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
เทศบาลตาบลขุนทะเล(ต้นยวน)
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะกลาง
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะกลาง
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะกลาง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแสน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแสน
ตาบลเกาะขันธ์
เทศบาลตาบลขุนทะเล(บ้านควน)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแสน
เทศบาลตาบลขุนทะเล(ต้นยวน)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแสน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพธิ์
เทศบาลตาบลชากไทย
เทศบาลตาบลชากไทย
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปิด
เทศบาลตาบลชากไทย
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปิด
เทศบาลตาบลชากไทย
เทศบาลตาบลชากไทย
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
เทศบาลตาบลชากไทย
เทศบาลตาบลชากไทย
เทศบาลตาบลชากไทย
เทศบาลตาบลชากไทย
เทศบาลตาบลชากไทย
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ลำดับ
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510

จังหวัด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม

อำเภอ
เมืองตราด
เมืองตราด
เมืองตราด
เมืองตราด
เมืองตราด
เมืองตราด
แหลมงอบ
แหลมงอบ
แหลมงอบ
แหลมงอบ
ท่าสองยาง
บ้านตาก
บ้านตาก
บ้านตาก
บ้านตาก
บ้านตาก
พบพระ
พบพระ
เมืองตาก
เมืองตาก
เมืองตาก
เมืองตาก
เมืองตาก
แม่ระมาด
แม่สอด
แม่สอด
แม่สอด
แม่สอด
วังเจ้า
วังเจ้า
สามเงา
สามเงา
สามเงา
สามเงา
สามเงา
อุ้มผาง
บ้านนา
บ้านนา
ปากพลี
ปากพลี
ปากพลี
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
กาแพงแสน
กาแพงแสน
กาแพงแสน

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวใหญ่
เทศบาลตาบลชาราก
เทศบาลตาบลตะกาง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองคันทรง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังกระแจะ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแร้ง
เทศบาลตาบลนาเชี่ยว
เทศบาลตาบลแหลมงอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมงอบ
เทศบาลตาบลแม่ตา้ น
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะตะเภา
องค์การบริหารส่วนตาบลตากตก
เทศบาลตาบลทุ่งกระเชาะ
เทศบาลตาบลบ้านตาก
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอโคน
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องแคบ
องค์การบริหารส่วนตาบลรวมไทยพัฒนา
เทศบาลตาบลไม้งาม
องค์การบริหารส่วนตาบลวังประจบ
เทศบาลตาบลหนองบัวใต้
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ท้อ
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งแดง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตื่น
เทศบาลตาบลแม่กุ
องค์การบริหารส่วนตาบลพระธาตุผาแดง
เทศบาลตาบลแม่ตาว
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
เทศบาลตาบลวังเจ้า
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโบสถ์
องค์การบริหารส่วนตาบลย่านรี
องค์การบริหารส่วนตาบลสามเงา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
องค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหมัน
องค์การบริหารส่วนตาบลอุ้มผาง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
องค์การบริหารส่วนตาบลบางอ้อ
เทศบาลตาบลเกาะหวาย
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตาบลปากพลี
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าช้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าทราย
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปลากด
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพล
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายมูล
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงศาล
องค์การบริหารส่วนตาบลพระอาจารย์
องค์การบริหารส่วนตาบลศีรษะกระบือ
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งขวาง
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบัว
องค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา
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เทศบาลตาบลชากไทย
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปิด
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปิด
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปิด
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
เทศบาลตาบลชากไทย
เทศบาลตาบลชากไทย
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปิด
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปิด
เทศบาลเมืองล้อมแรด
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะตะเภา
องค์การบริหารส่วนตาบลตากตก
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ไชยมงคล
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอโคน
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอโคน
องค์การบริหารส่วนตาบลตากตก
องค์การบริหารส่วนตาบลรวมไทยพัฒนา
โครงการจังหวัดตากน่าอยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลวังประจบ
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอโคน
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอโคน
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งแดง
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอโคน
เทศบาลเมืองล้อมแรด
เทศบาลเมืองล้อมแรด
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
เทศบาลเมืองล้อมแรด
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอโคน
โครงการจังหวัดตากน่าอยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอโคน
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอโคน
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอโคน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพล
เทศบาลตาบลหนองพลับ
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพล
องค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
เทศบาลตาบลชากไทย
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพล
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพล
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพล
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพล
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพล
โครงการนครปฐมผาสุก
โครงการนครปฐมผาสุก
โครงการนครปฐมผาสุก
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ลำดับ
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562

จังหวัด
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม

อำเภอ
กาแพงแสน
กาแพงแสน
กาแพงแสน
ดอนตูม
ดอนตูม
ดอนตูม
ดอนตูม
นครชัยศรี
นครชัยศรี
นครชัยศรี
นครชัยศรี
บางเลน
บางเลน
บางเลน
บางเลน
บางเลน
บางเลน
บางเลน
เมืองนครปฐม
เมืองนครปฐม
เมืองนครปฐม
เมืองนครปฐม
เมืองนครปฐม
เมืองนครปฐม
เมืองนครปฐม
สามพราน
สามพราน
สามพราน
ธาตุพนม
ธาตุพนม
นาแก
นาแก
นาแก
นาแก
นาทม
นาทม
นาหว้า
นาหว้า
นาหว้า
นาหว้า
นาหว้า
บ้านแพง
ปลาปาก
ปลาปาก
โพนสวรรค์
เมืองนครพนม
เรณูนคร
เรณูนคร
เรณูนคร
เรณูนคร
เรณูนคร
เรณูนคร

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยหมอนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกระพังโหม
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม่วง
เทศบาลตาบลสามง่าม
องค์การบริหารส่วนตาบลลาเหย
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยด้วน
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนพุทรา
องค์การบริหารส่วนตาบลศีรษะทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากระชับ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
เทศบาลตาบลบางเลน
เทศบาลตาบลรางกระทุ่ม
องค์การบริหารส่วนตาบลนิลเพชร
องค์การบริหารส่วนตาบลบางไทรป่า
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปลา
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนกกระทุง
องค์การบริหารส่วนตาบลหินมูล
องค์การบริหารส่วนตาบลสระกระเทียม
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองงูเหลือม
เทศบาลตาบลบ่อพลับ
องค์การบริหารส่วนตาบลธรรมศาลา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านยาง
เทศบาลตาบลธรรมศาลา
องค์การบริหารส่วนตาบลพระประโทน
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองจินดา
องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางช้าง
เทศบาลตาบลธาตุพนมใต้
เทศบาลตาบลนาหนาด
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแก้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลคาพี
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเลียง
องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองซน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทม
องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาคูณใหญ่
เทศบาลตาบลท่าเรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหว้า
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเสียว
องค์การบริหารส่วนตาบลนางัว
องค์การบริหารส่วนตาบลปลาปาก
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮี
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนบก
องค์การบริหารส่วนตาบลวังตามัว
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิน
องค์การบริหารส่วนตาบลนางาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลาด
องค์การบริหารส่วนตาบลนาขาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง

ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน: ศจค.
โครงการนครปฐมผาสุก
เทศบาลตาบลโพรงมะเดื่อ
เทศบาลตาบลโพรงมะเดื่อ
โครงการนครปฐมผาสุก
โครงการนครปฐมผาสุก
โครงการนครปฐมผาสุก
องค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
โครงการนครปฐมผาสุก
โครงการนครปฐมผาสุก
องค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
โครงการนครปฐมผาสุก
โครงการนครปฐมผาสุก
โครงการนครปฐมผาสุก
โครงการนครปฐมผาสุก
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปลา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโรง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโรง
โครงการนครปฐมผาสุก
โครงการนครปฐมผาสุก
เทศบาลตาบลโพรงมะเดื่อ
เทศบาลตาบลโพรงมะเดื่อ
เทศบาลตาบลโพรงมะเดื่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
โครงการนครปฐมผาสุก
โครงการนครปฐมผาสุก
โครงการนครปฐมผาสุก
เทศบาลตาบลกลางหมื่น
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง
เทศบาลตาบลกลางหมื่น
องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงสวรรค์
เทศบาลตาบลเหล่าใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลนาคูณใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
เทศบาลตาบลพอกน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง
องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
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ลำดับ
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614

จังหวัด
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

อำเภอ
วังยาง
วังยาง
ศรีสงคราม
ศรีสงคราม
ศรีสงคราม
ศรีสงคราม
แก้งสนามนาง
ขามทะเลสอ
คง
โนนแดง
โนนแดง
โนนสูง
โนนสูง
บัวลาย
บัวใหญ่
บัวใหญ่
บัวใหญ่
บัวใหญ่
บัวใหญ่
บ้านเหลื่อม
ประทาย
ประทาย
ปักธงชัย
พระทองคา
พิมาย
พิมาย
เมืองนครราชสีมา
เมืองนครราชสีมา
เมืองนครราชสีมา
วังนาเขียว
สีดา
สูงเนิน
เสิงสาง
เสิงสาง
เสิงสาง
หนองบุญมาก
จุฬาภรณ์
ฉวาง
ฉวาง
ชะอวด
ชะอวด
ชะอวด
ชะอวด
ชะอวด
ถาพรรณรา
ทุ่งสง
ทุ่งสง
ทุ่งสง
ทุ่งสง
นาบอน
บางขัน
ปากพนัง

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสี
องค์การบริหารส่วนตาบลวังยาง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
เทศบาลตาบลนาคา
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าบ่อสงคราม
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสงคราม
องค์การบริหารส่วนตาบลแก้งสนามนาง
เทศบาลตาบลพันดุง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะนาว
เทศบลตาบลวังหิน
เทศบาลตาบลโนนแดง
เทศบาลตาบลตลาดแค
องค์การบริหารส่วนตาบลมะค่า
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแจ้งใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลขุนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
เทศบาลตาบลหนองบัวสะอาด
องค์การบริหารส่วนตาบลเสมาใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกกระเบือง
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งสว่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง
เทศบาลตาบลสระพระ
องค์การบริหารส่วนตาบลสัมฤทธิ์
องค์การบริหารส่วนตาบลกระชอน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
เทศบาลตาบลเมืองใหม่โคกกรวด
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหมี
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนประดู่
องค์การบริหารส่วนตาบลมะเกลือใหม่
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านราษฎร์
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านชะอวด
เทศบาลตาบลปากนาฉวาง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาแว
เทศบาลตาบลท่าประจะ
องค์การบริหารส่วนตาบลชะอวด
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านตูล
องค์การบริหารส่วนตาบลวังอ่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลดุสติ
เทศบาลตาบลถาใหญ่
เทศบาลตาบลกะปาง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาไม้ไผ่
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งสง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนิคม
เทศบาลเมืองปากพนัง

ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน: ศจค.
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง
องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
เทศบาลตาบลสาวะถี
เทศบาลตาบลหนองอีบุตร
องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลขุนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลขุนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลขุนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลขุนทอง
เทศบาลตาบลบ้านแฮด
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนจิก
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
เทศบาลตาบลบ้านแฮด
องค์การบริหารส่วนตาบลขุนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลขุนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลเสมาใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลขุนทอง
เทศบาลตาบลบ้านแฮด
องค์การบริหารส่วนตาบลขุนทอง
เทศบาลตาบลบ้านแฮด
องค์การบริหารส่วนตาบลขุนทอง
เทศบาลตาบลบ้านแฮด
องค์การบริหารส่วนตาบลบักได
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
เทศบาลตาบลบ้านแฮด
องค์การบริหารส่วนตาบลขุนทอง
เทศบาลตาบลบ้านแฮด
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนประดู่
องค์การบริหารส่วนตาบลอีเซ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงอีจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลดงอีจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลดงอีจาน
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
ตาบลเกาะขันธ์
เทศบาลตาบลขุนทะเล(ต้นยวน)
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
ตาบลเกาะขันธ์
ตาบลเกาะขันธ์
ตาบลเกาะขันธ์
เทศบาลตาบลขุนทะเล(ต้นยวน)
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะกลาง
เครือข่ายการจัดการภัยพิบัตจิ ังหวัดนครศรีธรรมราช
เครือข่ายการจัดการภัยพิบัตจิ ังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลตาบลกะปาง
เทศบาลตาบลขุนทะเล(ต้นยวน)
เทศบาลตาบลขุนทะเล(บ้านควน)
เทศบาลตาบลขุนทะเล(บ้านควน)
เทศบาลตาบลขุนทะเล(บ้านควน)
เทศบาลตาบลขุนทะเล(ต้นยวน)
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ลำดับ
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์

อำเภอ
ปากพนัง
พิปูน
พิปูน
พิปูน
เมืองนครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
ร่อนพิบูลย์
ร่อนพิบูลย์
ลานสกา
สิชล
สิชล
หัวไทร
หัวไทร
ทุ่งสง
ชะอวด
เมืองนครศรีธรรมราช
เก้าเลียว
เก้าเลียว
เก้าเลียว
เก้าเลียว
โกรกพระ
โกรกพระ
โกรกพระ
โกรกพระ
ชุมตาบง
ชุมตาบง
ชุมแสง
ชุมแสง
ชุมแสง
ชุมแสง
ตากฟ้า
ตาคลี
ตาคลี
ตาคลี
ตาคลี
ท่าตะโก
บรรพตพิสยั
บรรพตพิสยั
พยุหะคีรี
ไพศาลี
ไพศาลี
ไพศาลี
ไพศาลี
เมืองนครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์
แม่เปิน
แม่วงก์
แม่วงก์
ลาดยาว
ลาดยาว

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้อย
เทศบาลตาบลเขาพระ
เทศบาลตาบลพิปูน
องค์การบริหารส่วนตาบลกะทูน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางจาก
เทศบาลตาบลปากนคร
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก
เทศบาลตาบลเขาชุมทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลเสาธง
เทศบาลตาบลขุนทะเล
องค์การบริหารส่วนตาบลสี่ขีด
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาพังไกร
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
องค์การบริหารส่วนตาบลถาพรรณรา
องค์การบริหารส่วนตาบลขอนหาด
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเคียน
เทศบาลตาบลเก้าเลียว
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดิน
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาโพธิ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเต่า
องค์การบริหารส่วนตาบลนากลาง
องค์การบริหารส่วนตาบลเนินศาลา
องค์การบริหารส่วนตาบลโกรกพระ
องค์การบริหารส่วนตาบลเนินกว้าว
องค์การบริหารส่วนตาบลปางสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมตาบง
เทศบาลเมืองชุมแสง
องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย
องค์การบริหารส่วนตาบลทับกฤช
องค์การบริหารส่วนตาบลพิกุล
เทศบาลตาบลอุดมธัญญา
องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมนิมิต
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดทิพรส
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยหอม
องค์การบริหารส่วนตาบลจันเสน
องค์การบริหารส่วนตาบลพนมรอก
เทศบาลตาบลบรรพตพิสยั
เทศบาลตาบลบ้านแดน
เทศบาลตาบลพยุหะ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ประสาท
องค์การบริหารส่วนตาบลวังข่อย
องค์การบริหารส่วนตาบลวังนาลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลไพศาลี
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงเสนาท
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแก่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลตะเคียนเลื่อน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เปิน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เล่ย์
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่วงก์
เทศบาลตาบลศาลเจ้าไก่ตอ่
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดยาว
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เทศบาลตาบลขุนทะเล(ต้นยวน)
เทศบาลตาบลขุนทะเล(ต้นยวน)
เทศบาลตาบลขุนทะเล(ต้นยวน)
เทศบาลตาบลขุนทะเล(ต้นยวน)
เทศบาลตาบลขุนทะเล(บ้านควน)
เครือข่ายการจัดการภัยพิบัตจิ ังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลตาบลขุนทะเล(บ้านควน)
เทศบาลตาบลขุนทะเล(ต้นยวน)
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะกลาง
เทศบาลตาบลขุนทะเล(ต้นยวน)
เทศบาลตาบลขุนทะเล(ต้นยวน)
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
ตาบลเกาะขันธ์
เทศบาลตาบลขุนทะเล(บ้านควน)
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
เทศบาลตาบลเก้าเลียว
เทศบาลตาบลเก้าเลียว
เทศบาลตาบลเก้าเลียว
เทศบาลตาบลเก้าเลียว
เทศบาลตาบลเก้าเลียว
เทศบาลตาบลเก้าเลียว
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหลุม
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวดง
เทศบาลตาบลเก้าเลียว
เทศบาลตาบลเก้าเลียว
เทศบาลตาบลเก้าเลียว
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหลุม
องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมนิมิต
องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมนิมิต
องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมนิมิต
องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมนิมิต
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหลุม
องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมนิมิต
เทศบาลตาบลเก้าเลียว
เทศบาลตาบลเก้าเลียว
เทศบาลตาบลเก้าเลียว
องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมนิมิต
องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมนิมิต
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหลุม
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอแข
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยเก่า
เทศบาลเมืองล้อมแรด
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหลุม
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหลุม
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยเก่า
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมนิมิต
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ลำดับ
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718

จังหวัด
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน

อำเภอ
ลาดยาว
ลาดยาว
หนองบัว
หนองบัว
หนองบัว
หนองบัว
หนองบัว
บางบัวทอง
จะแนะ
เจาะไอร้อง
ตากใบ
ตากใบ
ตากใบ
บาเจาะ
บาเจาะ
บาเจาะ
เมืองนราธิวาส
เมืองนราธิวาส
ยี่งอ
ยี่งอ
ยี่งอ
ระแงะ
ระแงะ
ระแงะ
ระแงะ
รือเสาะ
รือเสาะ
รือเสาะ
รือเสาะ
แว้ง
แว้ง
ศรีศาคร
ศรีสาคร
สุคิริน
สุคิริน
สุไหงปาดี
เชียงกลาง
เชียงกลาง
ท่าวังผา
ท่าวังผา
ท่าวังผา
ท่าวังผา
ท่าวังผา
ทุ่งช้าง
ทุ่งช้าง
ทุ่งช้าง
นาน้อย
นาน้อย
นาน้อย
นาน้อย
นาน้อย
บ่อเกลือ

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลเนินขีเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลวังเมือง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังบ่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยถั่วใต้
เทศบาลตาบลหนองบัว
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
องค์การบริหารส่วนตาบลบางรักพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลจะแนะ
องค์การบริหารส่วนตาบลบูกิต
องค์การบริหารส่วนตาบลบางขุนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลโฆษิต
องค์การบริหารส่วนตาบลไพรวัน
องค์การบริหารส่วนตาบลบาเจาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลบาเระเหนือ
องค์การบริหารส่วนตาบลปะลุกาสาเมาะ
เทศบาลตาบลกะลุวอเหนือ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเคียน
องค์การบริหารส่วนตาบลลุโบะบือซา
องค์การบริหารส่วนตาบลจอเบาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ
เทศบาลตาบลมะรือโบตก
องค์การบริหารส่วนตาบลเฉลิม
องค์การบริหารส่วนตาบลช้างเผือก
องค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงลิมอ
เทศบาลตาบลรือเสาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะตอ
องค์การบริหารส่วนตาบลบาตง
องค์การบริหารส่วนตาบลลาโละ
องค์การบริหารส่วนตาบลโละจูด
องค์การบริหารส่วนตาบลแว้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงคีรี
เทศบาลตาบลศรีสาคร
องค์การบริหารส่วนตาบลเกียร์
องค์การบริหารส่วนตาบลสุคิริน
องค์การบริหารส่วนตาบลโต๊ะเด็ง
เทศบาลตาบลพระพุทธบาทเชียงคาน
องค์การบริหารส่วนตาบลเปือ
เทศบาลตาบลท่าวังผา
องค์การบริหารส่วนตาบลจอมพระ
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีภูมิ
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าคา
องค์การบริหารส่วนตาบลริม
เทศบาลตาบลงอบ
เทศบาลตาบลทุ่งช้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งช้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลสันทะ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาตก
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลสถาน
องค์การบริหารส่วนตาบลดงพญา
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องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยเก่า
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยเก่า
องค์การบริหารส่วนตาบลจันทิมา
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวดง
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยเก่า
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
องค์การบริหารส่วนตาบลแว้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลแว้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลแว้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ
เทศบาลตาบลรือเสาะ
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
เทศบาลตาบลรือเสาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ
เทศบาลตาบลมะรือโบตก
องค์การบริหารส่วนตาบลแว้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลแว้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลแว้ง
เทศบาลตาบลรือเสาะ
เทศบาลตาบลรือเสาะ
เทศบาลตาบลรือเสาะ
เทศบาลตาบลรือเสาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลแว้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลแว้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ
เทศบาลตาบลรือเสาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลแว้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลแว้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลแว้ง
เทศบาลตาบลพระพุทธบาทเชียงคาน
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
เทศบาลตาบลแม่หล่าย
เทศบาลตาบลแม่หล่าย
เทศบาลตาบลแม่หล่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
เทศบาลตาบลแม่หล่าย
เทศบาลตาบลแม่หล่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลตากตก
เทศบาลตาบลงิม
เทศบาลตาบลวังชิน
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลสถาน
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
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ลำดับ
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770

จังหวัด
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์

อำเภอ
บ่อเกลือ
บ่อเกลือ
บ้านหลวง
บ้านหลวง
ปัว
ปัว
ปัว
ปัว
ปัว
ภูเพียง
ภูเพียง
ภูเพียง
เมืองน่าน
เมืองน่าน
เมืองน่าน
เมืองน่าน
แม่จริม
แม่จริม
เวียงสา
เวียงสา
เวียงสา
เวียงสา
เวียงสา
เวียงสา
เวียงสา
เวียงสา
สองแคว
เซกา
โซ่พิสยั
โซ่พิสยั
โซ่พิสยั
บึงโขงหลง
บึงโขงหลง
บุ่งคล้า
ปากคาด
ปากคาด
ปากคาด
พรเจริญ
พรเจริญ
เมืองบึงกาฬ
เมืองบึงกาฬ
เมืองบึงกาฬ
เมืองบึงกาฬ
เมืองบึงกาฬ
เมืองบึงกาฬ
ศรีวิไล
ศรีวิไล
แคนดง
นางรอง
โนนสุวรรณ
บ้านกรวด
ประโคนชัย

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อเกลือเหนือ
องค์การบริหารส่วนตาบลภูฟ้า
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพี
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าคาหลวง
เทศบาลตาบลปัว
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลไชยวัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลสกาด
องค์การบริหารส่วนตาบลสถาน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกียน
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองจัง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาปัง
เทศบาลตาบลดู่ใต้
องค์การบริหารส่วนตาบลสะเนียน
องค์การบริหารส่วนตาบลไชยสถาน
องค์การบริหารส่วนตาบลผาสิงห์
เทศบาลตาบลหนองแดง
องค์การบริหารส่วนตาบลหมอเมือง
เทศบาลตาบลขึ่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลตาลชุม
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ขะนิง
องค์การบริหารส่วนตาบลอ่ายนาไลย
เทศบาลตาบลเวียงสา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาปั้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สา
องค์การบริหารส่วนตาบลยาบหัวนา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาไร่หลวง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองทุ่ม
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองพันทา
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวตูม
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีชมภู
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าดอกคา
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
องค์การบริหารส่วนตาบลปากคาด
องค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองยอง
เทศบาลตาบลดอนหญ้านาง
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีชมภู
องค์การบริหารส่วนตาบลนาสวรรค์
เทศบาลตาบลไคสี
เทศบาลตาบลโคกก่อง
เทศบาลตาบลโนนสว่าง
เทศบาลตาบลหนองเลิง
เทศบาลตาบลหอคา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาสะแบง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาแสง
องค์การบริหารส่วนตาบลสระบัว
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสิงห์
องค์การบริหารส่วนตาบลดงอีจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลหินลาด
เทศบาลตาบลประโคนชัย
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องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก (เชียงราย)
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวใหญ่
เทศบาลตาบลแม่หล่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวใหญ่
เทศบาลตาบลแม่หล่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก (พะเยา)
องค์การบริหารส่วนตาบลผาสิงห์
เทศบาลตาบลแม่หล่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
เทศบาลตาบลงิม
เทศบาลตาบลงิม
เทศบาลตาบลงิม
เทศบาลตาบลงิม
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก (เชียงราย)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก (เชียงราย)
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลดินดา
องค์การบริหารส่วนตาบลดงอีจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวตูม
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวตูม
เทศบาลตาบลนาอ้อ
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวตูม
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวตูม
เทศบาลตาบลนาอ้อ
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวตูม
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวตูม
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวตูม
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวตูม
เทศบาลตาบลนาอ้อ
เทศบาลตาบลพอกน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวตูม
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวตูม
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวตูม
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวตูม
เทศบาลตาบลพอกน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวตูม
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตาบลดงอีจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลดงอีจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลกล้วยกว้าง
เทศบาลตาบลประโคนชัย
15

ลำดับ
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822

จังหวัด
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี

อำเภอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
พลับพลาชัย
พลับพลาชัย
พุทไธสง
พุทไธสง
เมืองบุรีรัมย์
เมืองบุรีรัมย์
เมืองบุรีรัมย์
เมืองบุรีรัมย์
ลาปลายมาศ
สตึก
หนองกี่
หนองกี่
หนองหงส์
หนองหงส์
ห้วยราช
ลาลูกกา
ลาลูกกา
กุยบุรี
ทับสะแก
บางสะพาน
บางสะพาน
บางสะพาน
ปราณบุรี
ปราณบุรี
เมืองประจวบคีรีขันธ์
สามร้อยยอด
หัวหิน
หัวหิน
หัวหิน
กบินทร์บุรี
นาดี
นาดี
ประจันตคาม
ประจันตคาม
ประจันตคาม
ประจันตคาม
เมืองปราจีนบุรี
เมืองปราจีนบุรี
เมืองปราจีนบุรี
ศรีมหาโพธิ์
ศรีมหาโพธิ์
ศรีมหาโพธิ์
โคกโพธิ์
โคกโพธิ์
โคกโพธิ์
โคกโพธิ์
โคกโพธิ์
ปะนาเระ
ปะนาเระ
ปะนาเระ

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลไพศาล
องค์การบริหารส่วนตาบลปังกู
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกขมิน
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกขมิน
เทศบาลตาบลพุทไธสง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเป้า
องค์การบริหารส่วนตาบลกลันทา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านยาง
องค์การบริหารส่วนตาบลถลุงเหล็ก
เทศบาลตาบลหนองตาด
องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองแก
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกระเต็น
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองไผ่
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองฝ้าย
องค์การบริหารส่วนตาบลสระแก้ว
เทศบาลตาบลสามแวง
องค์การบริหารส่วนตาบลพืชอุดม
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงคอไห
องค์การบริหารส่วนตาบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
เทศบาลตาบลบ้านกรูด
องค์การบริหารส่วนตาบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตาบลพงศ์ประศาสน์
องค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี
องค์การบริหารส่วนตาบลวังก์พง
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองวาฬ
องค์การบริหารส่วนตาบลศาลาลัย
เทศบาลตาบลหนองพลับ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสัตว์ใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว
เทศบาลตาบลนาดี
องค์การบริหารส่วนตาบลสาพันตา
องค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
องค์การบริหารส่วนตาบลประจันตคาม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหอย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลตาบลบ้านนาปรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลเนินหอม
องค์การบริการส่วนตาบลดงกระทงยาม
องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทาม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตาบลช้างให้ตก
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
องค์การบริหารส่วนตาบลนาประดู่
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนอก
องค์การบริหารส่วนตาบลท่านา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนาบ่อ
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องค์การบริหารส่วนตาบลดงอีจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีณรงค์
เทศบาลตาบลพุเตย
องค์การบริหารส่วนตาบลขุนทอง
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลขุนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านยาง
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกระจับ
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีณรงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลขุนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลขุนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าโมง
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลดงอีจาน
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านในดง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านในดง
เทศบาลตาบลหนองพลับ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านในดง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านในดง
เทศบาลตาบลหนองพลับ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านในดง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านในดง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านในดง
เทศบาลตาบลหนองพลับ
เทศบาลตาบลหนองพลับ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหม้อ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพล
เทศบาลตาบลนาดี
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปิด
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพล
องค์การบริหารส่วนตาบลวังท่าดี
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพ
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพล
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพล
เทศบาลตาบลรือเสาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลบาละ
องค์การบริหารส่วนตาบลบาละ
องค์การบริหารส่วนตาบลบาละ
องค์การบริหารส่วนตาบลบาละ
องค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลบาโงย
องค์การบริหารส่วนตาบลบาโงย
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ลำดับ
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874

จังหวัด
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา

อำเภอ
เมืองปัตตานี
ยะรัง
ยะรัง
ยะรัง
ยะหริ่ง
ยะหริ่ง
สายบุรี
สายบุรี
สายบุรี
ท่าเรือ
ท่าเรือ
บางปะอิน
บางปะอิน
บางปะอิน
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
ภาชี
ภาชี
เสนา
เสนา
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
เชียงคา
เชียงคา
เชียงม่วน
ดอกคาใต้
ดอกคาใต้
ดอกคาใต้
ดอกคาใต้
ดอกคาใต้
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ปง
ภูกามยาว
ภูกามยาว
ภูซาง
ภูซาง
ภูซาง
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
แม่ใจ

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองมานิง
องค์การบริหารส่วนตาบลระแว้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองใหม่
องค์การบริหารส่วนตาบลประจัน
เทศบาลยะหริ่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละ
องค์การบริหารส่วนตาบลกะดุนง
องค์การบริหารส่วนตาบลตะบิง
องค์การบริหารส่วนตาบลละหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าหลวง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองขนาก
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเกิด
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลับ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหว้า
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดยม
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสระบัว
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านป้อม
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนหญ้านาง
องค์การบริหารส่วนตาบลพระแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลรางจรเข้
เทศบาลตาบลจุน
เทศบาลตาบลทุ่งรวงทอง
เทศบาลตาบลหงส์หิน
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยางขาม
องค์การบริหารส่วนตาบลพระธาตุขิงแกง
เทศบาลตาบลเวียง
องค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง
เทศบาลตาบลเชียงม่วน
องค์การบริหารส่วนตาบลสันโค้ง
เทศบาลตาบลหนองหล่ม
องค์การบริหารส่วนตาบลดงสุวรรณ
องค์การบริหารส่วนตาบลคือเวียง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปิน
เทศบาลตาบลงิม
เทศบาลตาบลปง
องค์การบริหารส่วนตาบลงิม
องค์การบริหารส่วนตาบลผาช้างน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลออย
องค์การบริหารส่วนตาบลควร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงเจน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อิง
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก
เทศบาลตาบลสบบง
องค์การบริหารส่วนตาบลภูซาง
เทศบาลตาบลบ้านตา
องค์การบริหารส่วนตาบลจาป่าหวาย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านตุ่น
เทศบาลตาบลบ้านต๋อม
เทศบาลตาบลบ้านสาง
เทศบาลตาบลแม่กา
เทศบาลตาบลบ้านเหล่า
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องค์การบริหารส่วนตาบลแว้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลบาโงย
องค์การบริหารส่วนตาบลแว้ง
เทศบาลตาบลรือเสาะ
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
องค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลแว้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลจอมบึง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองขนาก
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนหญ้านาง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหม้อ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
เทศบาลตาบลงิม
เทศบาลตาบลนาแพร่พัฒนา
เทศบาลตาบลนาแพร่พัฒนา
เทศบาลตาบลนาแพร่พัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวใหญ่
เทศบาลตาบลวังชิน
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก (พะเยา)
เทศบาลตาบลงิม
เทศบาลตาบลนาแพร่พัฒนา
เทศบาลตาบลหนองหล่ม
องค์การบริหารส่วนตาบลดงสุวรรณ
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก (พะเยา)
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวง้ม
เทศบาลตาบลงิม
เทศบาลตาบลงิม
เทศบาลตาบลงิม
เทศบาลตาบลงิม
เทศบาลตาบลงิม
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก (พะเยา)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก (พะเยา)
เทศบาลตาบลบ้านตา
องค์การบริหารส่วนตาบลจาป่าหวาย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านตุ่น
เทศบาลตาบลบ้านต๋อม
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก (เชียงราย)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก (พะเยา)
เทศบาลตาบลบ้านเหล่า
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ลำดับ
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
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905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926

จังหวัด
พะเยา
พะเยา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร

อำเภอ
แม่ใจ
แม่ใจ
กะปง
เกาะยาว
เกาะยาว
เกาะยาว
คุระบุรี
คุระบุรี
ตะกั่วทุ่ง
ตะกั่วทุ่ง
ตะกั่วทุ่ง
ตะกั่วป่า
ทับปุด
ท้ายเหมือง
ท้ายเหมือง
เมืองพังงา
กงหรา
กงหรา
กงหรา
กงหรา
เขาชัยสน
เขาชัยสน
ควนขนุน
ควนขนุน
ควนขนุน
ควนขนุน
ตะโหมด
ตะโหมด
ตะโหมด
บางแก้ว
บางแก้ว
ปากพะยูน
ปากพะยูน
ป่าบอน
ป่าบอน
ป่าพะยอม
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
ศรีนครินทร์
ศรีบรรพต
เขาชัยสน
ดงเจริญ
ตะพานหิน
ตะพานหิน
ตะพานหิน
ตะพานหิน
ตะพานหิน
ตะพานหิน
บางมูลนาก

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
เทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
เทศบาลตาบลศรีถ้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลรมณีย์
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะยาวน้อย
เทศบาลตาบลเกาะยาว
เทศบาลตาบลพรุใน
องค์การบริหารส่วนตาบลคุระ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นางขาว
องค์การบริหารส่วนตาบลกะไหล
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเคียน
องค์การบริหารส่วนตาบลถา
องค์การบริหารส่วนตาบลบางไทร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแสน
องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายเหมือง
องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะปันหยี
เทศบาลตาบลกงหรา
เทศบาลตาบลชะรัด
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเฉลิม
เทศบาลตาบลคลองทรายขาว
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาชัยสน
เทศบาลตาบลโคกม่วง
เทศบาลตาบลบ้านสวน
เทศบาลตาบลพนางตุง
เทศบาลตาบลมะกอกเหนือ
องค์การบริหารส่วนตาบลพนมวังก์
เทศบาลตาบลตะโหมด
เทศบาลตาบลควนเสาธง
เทศบาลตาบลคลองใหญ่
เทศบาลตาบลบางแก้ว
เทศบาลตาบลท่ามะเดื่อ
เทศบาลตาบลดอนประดู่
เทศบาลตาบลอ่าวพะยูน
เทศบาลตาบลป่าบอน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองธง
เทศบาลตาบลลานข่อย
เทศบาลตาบลท่าแค
องค์การบริหารส่วนตาบลตานาน
องค์การบริหารส่วนตาบลลาปา
เทศบาลตาบลนาท่อม
องค์การบริหารส่วนตาบลชัยบุรี
เทศบาลตาบลบ้านนา
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาปู่
องค์การบริหารส่วนตาบลควนขนุน
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
เทศบาลตาบลหนองพยอม
เทศบาลเมืองตะพานหิน
องค์การบริหารส่วนตาบลวังสาโรง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหลุม
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่หลวง
องค์การบริหารส่วนตาบลดงตะขบ
เทศบาลตาบลเนินมะกอก
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องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแสน
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแสน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแสน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแสน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นางขาว
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแสน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแสน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแสน
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะกลาง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแสน
เทศบาลตาบลขุนทะเล(ต้นยวน)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแสน
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะกลาง
เทศบาลตาบลปริก
เทศบาลตาบลปริก
เทศบาลตาบลปริก
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะกลาง
ตาบลเกาะขันธ์
เทศบาลตาบลปริก
เทศบาลตาบลขุนทะเล(ต้นยวน)
เทศบาลตาบลขุนทะเล(ต้นยวน)
เทศบาลตาบลขุนทะเล(ต้นยวน)
เทศบาลตาบลปริก
ตาบลเกาะขันธ์
เทศบาลตาบลปริก
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะกลาง
เทศบาลตาบลปริก
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะกลาง
เทศบาลตาบลปริก
เทศบาลตาบลปริก
ตาบลเกาะขันธ์
เทศบาลตาบลปริก
เทศบาลตาบลขุนทะเล(บ้านควน)
เทศบาลตาบลขุนทะเล(บ้านควน)
เทศบาลตาบลปริก
เทศบาลตาบลปริก
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะกลาง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
เทศบาลตาบลปริก
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
องค์การบริหารส่วนตาบลตากตก
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหลุม
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหลุม
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหลุม
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหลุม
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวดง
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยเก่า
เทศบาลตาบลเก้าเลียว
18

ลำดับ
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978

จังหวัด
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก

อำเภอ
บางมูลนาก
บางมูลนาก
บางมูลนาก
บางมูลนาก
บางมูลนาก
บึงนาราง
บึงนาราง
บึงนาราง
โพทะเล
โพทะเล
โพทะเล
โพทะเล
โพทะเล
โพธิ์ประทับช้าง
โพธิ์ประทับช้าง
โพธิ์ประทับช้าง
เมืองพิจิตร
เมืองพิจิตร
เมืองพิจิตร
เมืองพิจิตร
เมืองพิจิตร
เมืองพิจิตร
เมืองพิจิตร
วังทรายพูน
สากเหล็ก
สากเหล็ก
สามง่าม
สามง่าม
ชาติตระการ
ชาติตระการ
ชาติตระการ
ชาติตระการ
นครไทย
นครไทย
นครไทย
นครไทย
นครไทย
นครไทย
เนินมะปราง
เนินมะปราง
เนินมะปราง
บางกระทุ่ม
บางกระทุ่ม
บางระกา
บางระกา
บางระกา
บางระกา
บางระกา
บางระกา
พรหมพิราม
พรหมพิราม
พรหมพิราม

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
เทศบาลตาบลบางไผ่
องค์การบริหารส่วนตาบลวังกรด
เทศบาลตาบลวังตะกู
องค์การบริหารส่วนตาบลภูมิ
องค์การบริหารส่วนตาบลลาประดา
องค์การบริหารส่วนตาบลบางลาย
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมรัง
องค์การบริหารส่วนตาบลโพทะเล
เทศบาลตาบลโพทะเล
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดขวาง
องค์การบริหารส่วนตาบลทะนง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่านั่ง
องค์การบริการส่วนตาบลดงเสือเหลือง
องค์การบริหารส่วนตาบลดงเสือเหลือง
เทศบาลตาบลดงเสือเหลืง
เทศบาลตาบลหัวดง
องค์การบริหารส่วนตาบลดงกลาง
เทศบาลตาบลวังกรด
องค์การบริหารส่วนตาบลฆะมัง
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าหลวง
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวดง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเยี่ยม
องค์การบริหารส่วนตาบลสากเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลสามง่าม
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโสน
องค์การบริหารส่วนตาบลชาติตระการ
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าแดง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสะแก
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนเมี่ยง
เทศบาลตาบลนครไทย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพร้าว
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยเฮีย
เทศบาลตาบลบ้านแยง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
เทศบาลตาบลไทรย้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตาบลวังยาง
เทศบาลตาบลเนินกุ่ม
เทศบาลบางกระทุ่ม
เทศบาลตาบลบึงระมาณ
เทศบาลตาบลปลักแรด
เทศบาลตาบลพันเสา
เทศบาลตาบลระกาเมืองใหม่
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมแสงสงคราม
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุลา
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าช้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีภิรมย์
องค์การบริหารส่วนตาบลวงฆ้อง
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เทศบาลตาบลบางไผ่
องค์การบริหารส่วนตาบลวังกรด
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหลุม
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหลุม
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่
เทศบาลตาบลเก้าเลียว
เทศบาลตาบลเก้าเลียว
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวดง
เทศบาลตาบลบางไผ่
เทศบาลตาบลวังชมภู
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องค์การบริหารส่วนตาบลจันทิมา
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหลุม
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวดง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังท่าดี
เทศบาลตาบลเก้าเลียว
เทศบาลตาบลวังชมภู
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวดง
เทศบาลตาบลเก้าเลียว
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหลุม
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวดง
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวดง
องค์การบริหารส่วนตาบลตากตก
เทศบาลตาบลเก้าเลียว
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหลุม
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวดง
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวดง
เครือข่ายขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
เครือข่ายขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ไชยมงคล
เครือข่ายขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
เครือข่ายขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
เครือข่ายขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
เครือข่ายขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
เครือข่ายขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
เครือข่ายขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
เครือข่ายขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
เครือข่ายขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
เครือข่ายขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
เครือข่ายขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
เครือข่ายขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
เครือข่ายขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
เครือข่ายขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
เครือข่ายขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวดง
เครือข่ายขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
เครือข่ายขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอโคน
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ลำดับ
จังหวัด
979 พิษณุโลก
980 พิษณุโลก
981 พิษณุโลก
982 พิษณุโลก
983 พิษณุโลก
984 พิษณุโลก
985 พิษณุโลก
986 พิษณุโลก
987 พิษณุโลก
988 พิษณุโลก
989 พิษณุโลก
990 พิษณุโลก
991 พิษณุโลก
992 พิษณุโลก
993 พิษณุโลก
994 พิษณุโลก
995 พิษณุโลก
996 พิษณุโลก
997 พิษณุโลก
998 พิษณุโลก
999 เพชรบุรี
1000 เพชรบุรี
1001 เพชรบุรี
1002 เพชรบุรี
1003 เพชรบุรี
1004 เพชรบุรี
1005 เพชรบุรี
1006 เพชรบุรี
1007 เพชรบุรี
1008 เพชรบุรี
1009 เพชรบุรี
1010 เพชรบุรี
1011 เพชรบุรี
1012 เพชรบุรี
1013 เพชรบุรี
1014 เพชรบุรี
1015 เพชรบุรี
1016 เพชรบุรี
1017 เพชรบุรี
1018 เพชรบุรี
1019 เพชรบุรี
1020 เพชรบุรี
1021 เพชรบุรี
1022 เพชรบุรี
1023 เพชรบุรี
1024 เพชรบุรี
1025 เพชรบุรี
1026 เพชรบุรี
1027 เพชรบุรี
1028 เพชรบุรี
1029 เพชรบุรี
1030 เพชรบุรี

อำเภอ
พรหมพิราม
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
วังทอง
วังทอง
วังทอง
วังทอง
วังทอง
วังทอง
วังทอง
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
แก่งกระจาน
แก่งกระจาน
เขาย้อย
เขาย้อย
เขาย้อย
เขาย้อย
เขาย้อย
ชะอา
ท่ายาง
ท่ายาง
ท่ายาง
ท่ายาง
ท่ายาง
ท่ายาง
บ้านลาด
บ้านลาด
บ้านลาด
บ้านลาด
บ้านลาด
บ้านลาด
บ้านลาด
บ้านลาด
บ้านแหลม
บ้านแหลม
เมืองเพชรบุรี
เมืองเพชรบุรี
เมืองเพชรบุรี
เมืองเพชรบุรี
เมืองเพชรบุรี
เมืองเพชรบุรี
หนองหญ้าปล้อง
หนองหญ้าปล้อง

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลวังวน
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดพริก
องค์การบริหารส่วนตาบลมะขามสูง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกร่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลปากโทก
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอแข
เทศบาลตาบลหัวรอ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกร่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านป่า
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงพระ
องค์การบริหารส่วนตาบลชัยนาม
องค์การบริหารส่วนตาบลพันชาลี
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ระกา
องค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังนกแอ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองพระ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าหมื่นราม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านยาง
องค์การบริหารส่วนตาบลหินลาด
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าเด็ง
องค์การบริหารส่วนตาบลพุสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาไหล
เทศบาลตาบลเขาย้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองชุมพลเหนือ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรง
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยท่าช้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลไร่ใหม่พัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลกลัดหลวง
องค์การบริหารส่วนตาบลเขากระปุก
เทศบาลตาบลหนองจอก
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านในดง
องค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองจอก
องค์การบริหารส่วนตาบลถารงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าช้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระเจ็ด
องค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยลึก
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอพลือ
องค์การบริหารส่วนตาบลไร่มะขาม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหาด
องค์การบริหารส่วนตาบลปากทะเล
องค์การบริหารส่วนตาบลบางครก
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหม้อ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพไร่หวาน
องค์การบริหารส่วนตาบลสามะโรง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองพลับ
องค์การบริหารส่วนตาบลต้นมะพร้าว
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ
องค์การบริหารส่วนตาบลยางนากลัดใต้
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหญ้าปล้อง

ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน: ศจค.
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวดง
เครือข่ายขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
เครือข่ายขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอโคน
เครือข่ายขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
เครือข่ายขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
เครือข่ายขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอแข
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอแข
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอแข
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอแข
เครือข่ายขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
เครือข่ายขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
เครือข่ายขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
เครือข่ายขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
เครือข่ายขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
เครือข่ายขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหลุม
เครือข่ายขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ไชยมงคล
เทศบาลตาบลหนองพลับ
เทศบาลตาบลหนองพลับ
โครงการนครปฐมผาสุก
เทศบาลตาบลหนองพลับ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านในดง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านในดง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านในดง
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
เทศบาลตาบลหนองพลับ
เทศบาลตาบลหนองพลับ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านในดง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านในดง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านในดง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านในดง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านในดง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านในดง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านในดง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหม้อ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหม้อ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านในดง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหม้อ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหาด
เทศบาลตาบลหนองพลับ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหม้อ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหม้อ
เทศบาลตาบลหนองพลับ
เทศบาลตาบลหนองพลับ
เทศบาลตาบลหนองพลับ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านในดง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหม้อ 2
เทศบาลตาบลหนองพลับ
เทศบาลตาบลหนองพลับ
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ลำดับ
จังหวัด
1031 เพชรบูรณ์
1032 เพชรบูรณ์
1033 เพชรบูรณ์
1034 เพชรบูรณ์
1035 เพชรบูรณ์
1036 เพชรบูรณ์
1037 เพชรบูรณ์
1038 เพชรบูรณ์
1039 เพชรบูรณ์
1040 เพชรบูรณ์
1041 เพชรบูรณ์
1042 เพชรบูรณ์
1043 เพชรบูรณ์
1044 เพชรบูรณ์
1045 เพชรบูรณ์
1046 เพชรบูรณ์
1047 เพชรบูรณ์
1048 เพชรบูรณ์
1049 เพชรบูรณ์
1050 เพชรบูรณ์
1051 เพชรบูรณ์
1052 เพชรบูรณ์
1053 เพชรบูรณ์
1054 เพชรบูรณ์
1055 เพชรบูรณ์
1056 เพชรบูรณ์
1057 เพชรบูรณ์
1058 เพชรบูรณ์
1059 เพชรบูรณ์
1060 เพชรบูรณ์
1061 เพชรบูรณ์
1062 เพชรบูรณ์
1063 เพชรบูรณ์
1064 เพชรบูรณ์
1065 เพชรบูรณ์
1066 เพชรบูรณ์
1067 เพชรบูรณ์
1068 เพชรบูรณ์
1069 เพชรบูรณ์
1070 เพชรบูรณ์
1071 เพชรบูรณ์
1072 เพชรบูรณ์
1073 เพชรบูรณ์
1074 เพชรบูรณ์
1075 แพร่
1076 แพร่
1077 แพร่
1078 แพร่
1079 แพร่
1080 แพร่
1081 แพร่
1082 แพร่

อำเภอ
เขาค้อ
ชนแดน
ชนแดน
ชนแดน
ชนแดน
ชนแดน
นาหนาว
บึงสามพัน
บึงสามพัน
บึงสามพัน
บึงสามพัน
เมืองเพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
วังโป่ง
วังโป่ง
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี
ศรีเทพ
ศรีเทพ
ศรีเทพ
ศรีเทพ
หนองไผ่
หนองไผ่
หนองไผ่
หนองไผ่
หนองไผ่
หล่มเก่า
หล่มเก่า
หล่มสัก
หล่มสัก
หล่มสัก
เด่นชัย
เด่นชัย
เด่นชัย
เด่นชัย
เมืองแพร่
เมืองแพร่
เมืองแพร่
เมืองแพร่

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลเข็กน้อย
เทศบาลตาบลท่าข้าม
เทศบาลตาบลศาลาลาย
องค์การบริหารส่วนตาบลศาลาลาย
เทศบาลตาบลชนแดน
เทศบาลตาบลดงขุย
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหนาว
องค์การบริหารส่วนตาบลสระแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงสามพัน
องค์การบริหารส่วนตาบลกันจุ
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีมงคล
องค์การบริหารส่วนตาบลนาร้อน
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสะแก
องค์การบริหารส่วนตาบลตะเบาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาป่า
องค์การบริหารส่วนตาบลวังชมภู
องค์การบริหารส่วนตาบลนายม
เทศบาลตาบลวังชมภู
องค์การบริหารส่วนตาบลระวิง
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมูลเหล็ก
เทศบาลตาบลนางั่ว
องค์การบริหารส่วนตาบลซับเปิบ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหิน
เทศบาลตาบลพุเตย
องค์การบริหารส่วนตาบลซับน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลยางสาว
องค์การบริหารส่วนตาบลสามแยก
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกระจับ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาสนุ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างทอย
องค์การบริหารส่วนตาบลประดู่งาม
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีเทพ
เทศบาลตาบลเฉลียงทอง
เทศบาลตาบลนาเฉลียง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังท่าดี
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแดง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังบาล
องค์การบริหารส่วนตาบลนาซา
องค์การบริหารส่วนตาบลลานบ่า
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหวาย
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
เทศบาลตาบลแม่จัวะ
องค์การบริหารส่วนตาบลไทรย้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่จัวะ
เทศบาลตาบลปงป่าหวาย
องค์การบริหารส่วนตาบลตาหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลนาจักร
เทศบาลตาบลบ้านถิ่น
เทศบาลตาบลแม่หล่าย
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องค์การบริหารส่วนตาบลสมอแข
เทศบาลตาบลท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหลุม
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหลุม
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงสามพัน
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหลุม
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหลุม
เทศบาลตาบลวังชมภู
เทศบาลตาบลวังชมภู
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลวังชมภู
เทศบาลตาบลพุเตย
เทศบาลตาบลวังชมภู
เทศบาลตาบลวังชมภู
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมูลเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
เทศบาลตาบลงิม
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหลุม
เทศบาลตาบลพุเตย
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกระจับ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวดง
เทศบาลตาบลวังชมภู
เทศบาลตาบลวังชมภู
องค์การบริหารส่วนตาบลประดู่งาม
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
เทศบาลตาบลวังชมภู
เทศบาลตาบลวังชมภู
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลวังท่าดี
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหลุม
เทศบาลตาบลวังชมภู
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลจันทิมา
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหลุม
องค์การบริหารส่วนตาบลวังท่าดี
เทศบาลตาบลแม่หล่าย
เทศบาลตาบลวังชิน
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลวังประจบ
องค์การบริหารส่วนตาบลตาหนักธรรม
เทศบาลตาบลแม่แรง
เทศบาลตาบลแม่หล่าย
เทศบาลตาบลแม่หล่าย
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ลำดับ
จังหวัด
1083 แพร่
1084 แพร่
1085 แพร่
1086 แพร่
1087 แพร่
1088 แพร่
1089 แพร่
1090 แพร่
1091 แพร่
1092 แพร่
1093 แพร่
1094 แพร่
1095 แพร่
1096 แพร่
1097 แพร่
1098 แพร่
1099 แพร่
1100 แพร่
1101 แพร่
1102 แพร่
1103 แพร่
1104 แพร่
1105 แพร่
1106 แพร่
1107 แพร่
1108 แพร่
1109 แพร่
1110 แพร่
1111 แพร่
1112 แพร่
1113 แพร่
1114 แพร่
1115 แพร่
1116 แพร่
1117 แพร่
1118 ภูเก็ต
1119 มหาสารคาม
1120 มหาสารคาม
1121 มหาสารคาม
1122 มหาสารคาม
1123 มหาสารคาม
1124 มหาสารคาม
1125 มหาสารคาม
1126 มหาสารคาม
1127 มหาสารคาม
1128 มหาสารคาม
1129 มหาสารคาม
1130 มหาสารคาม
1131 มหาสารคาม
1132 มหาสารคาม
1133 มหาสารคาม
1134 มหาสารคาม

อำเภอ
เมืองแพร่
เมืองแพร่
เมืองแพร่
เมืองแพร่
เมืองแพร่
เมืองแพร่
ร้องกวาง
ร้องกวาง
ร้องกวาง
ลอง
ลอง
ลอง
ลอง
ลอง
ลอง
ลอง
ลอง
วังชิน
วังชิน
วังชิน
สอง
สอง
สอง
สอง
สอง
สอง
สอง
สูงเม่น
สูงเม่น
สูงเม่น
สูงเม่น
สูงเม่น
หนองม่วงไข่
หนองม่วงไข่
หนองม่วงไข่
ถลาง
กันทรวิชัย
กันทรวิชัย
กันทรวิชัย
กุดรัง
กุดรัง
แกดา
แกดา
โกสุมพิสยั
โกสุมพิสยั
โกสุมพิสยั
โกสุมพิสยั
โกสุมพิสยั
โกสุมพิสยั
โกสุมพิสยั
โกสุมพิสยั
โกสุมพิสยั

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลวังธง
เทศบาลตาบลป่าแมต
เทศบาลตาบลช่อแฮ
เทศบาลตาบลทุ่งโฮ้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
เทศบาลตาบลสวนเขื่อน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ยางร้อง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ยางฮ่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ยางตาล
เทศบาลตาบลห้วยอ้อ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อเหล็กลอง
เทศบาลตาบลแม่ปาน
เทศบาลตาบลเวียงต้า
องค์การบริหารส่วนตาบลต้าผามอก
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปิน
เทศบาลตาบลแม่ลานนา
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวทุ่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลสรอย
เทศบาลตาบลวังชิน
องค์การบริหารส่วนตาบลวังชิน
องค์การบริหารส่วนตาบลเตาปูน
เทศบาลตาบลห้วยหม้าย
องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
องค์การบริหารส่วนตาบลแดนชุมพล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเมือง
เทศบาลตาบลสูงเม่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกวาง
องค์การบริหารส่วนตาบลพระหลวง
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งแค้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลนารัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่คามี
องค์การบริหารส่วนตาบลไม้ขาว
เทศบาลตาบลขามเรียง
เทศบาลตาบลท่าขอนยาง
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยเตย
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดรัง
เทศบาลตาบลมิตรภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนภิบาล
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน
องค์การบริหารส่วนตาบลแพง
องค์การบริหารส่วนตาบลแห่ใต้
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลแก้งแก
องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่า
องค์การบริหารส่วนตาบลเขวาไร่
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนกลาง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงสวรรค์
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เทศบาลตาบลแม่หล่าย
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ไชยมงคล
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลตากตก
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอแข
เทศบาลตาบลวังชิน
เทศบาลตาบลวังชิน
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ไชยมงคล
เทศบาลตาบลแม่หล่าย
เทศบาลตาบลวังชิน
เทศบาลตาบลวังชิน
เทศบาลตาบลแม่หล่าย
เทศบาลตาบลห้วยหม้าย
เทศบาลเมืองล้อมแรด
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลตากตก
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอแข
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวง้ม
เทศบาลตาบลสูงเม่น
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ไชยมงคล
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
เทศบาลตาบลสาวะถี
เทศบาลตาบลสาวะถี
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีณรงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลดินดา
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
เทศบาลตาบลกลางหมื่น
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
เทศบาลตาบลบ้านแฮด
เทศบาลตาบลหนองอีบุตร
เทศบาลตาบลหนองอีบุตร
เทศบาลตาบลเหล่าใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลแก้งแก
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกระจับ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงสวรรค์
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ลำดับ
จังหวัด
1135 มหาสารคาม
1136 มหาสารคาม
1137 มหาสารคาม
1138 มหาสารคาม
1139 มหาสารคาม
1140 มหาสารคาม
1141 มหาสารคาม
1142 มหาสารคาม
1143 มหาสารคาม
1144 มหาสารคาม
1145 มหาสารคาม
1146 มหาสารคาม
1147 มหาสารคาม
1148 มหาสารคาม
1149 มหาสารคาม
1150 มหาสารคาม
1151 มหาสารคาม
1152 มหาสารคาม
1153 มหาสารคาม
1154 มุกดาหาร
1155 มุกดาหาร
1156 มุกดาหาร
1157 มุกดาหาร
1158 มุกดาหาร
1159 มุกดาหาร
1160 มุกดาหาร
1161 มุกดาหาร
1162 มุกดาหาร
1163 มุกดาหาร
1164 มุกดาหาร
1165 มุกดาหาร
1166 มุกดาหาร
1167 มุกดาหาร
1168 มุกดาหาร
1169 มุกดาหาร
1170 มุกดาหาร
1171 มุกดาหาร
1172 มุกดาหาร
1173 มุกดาหาร
1174 มุกดาหาร
1175 มุกดาหาร
1176 มุกดาหาร
1177 แม่ฮ่องสอน
1178 แม่ฮ่องสอน
1179 แม่ฮ่องสอน
1180 แม่ฮ่องสอน
1181 แม่ฮ่องสอน
1182 แม่ฮ่องสอน
1183 แม่ฮ่องสอน
1184 แม่ฮ่องสอน
1185 แม่ฮ่องสอน
1186 แม่ฮ่องสอน

อำเภอ
โกสุมพิสยั
ชื่นชม
เชียงยืน
เชียงยืน
นาเชือก
นาเชือก
นาดูน
นาดูน
บรบือ
บรบือ
บรบือ
พยัคฆภูมิพิสยั
เมืองมหาสารคาม
ยางสีสรุ าช
ยางสีสรุ าช
วาปีปทุม
วาปีปทุม
วาปีปทุม
วาปีปทุม
คาชะอี
คาชะอี
ดงหลวง
ดงหลวง
ดงหลวง
ดงหลวง
ดอนตาล
ดอนตาล
นิคมคาสร้อย
นิคมคาสร้อย
นิคมคาสร้อย
เมืองมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
หนองสูง
หนองสูง
หนองสูง
หนองสูง
หนองสูง
หนองสูง
หว้านใหญ่
ขุนยวม
ขุนยวม
ขุนยวม
ขุนยวม
ขุนยวม
ขุนยวม
ปางมะผ้า
ปางมะผ้า
ปางมะผ้า
ปางมะผ้า

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลยางน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าดอกไม้
เทศบาลตาบลโพนทอง
เทศบาลตาบลเชียงยืน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลสันป่าตอง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาดูน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองคู
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองม่วง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองจิก
องค์การบริหารส่วนตาบลเม็กดา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลิง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาภู
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวสันตุ
เทศบาลตาบลวาปีปทุม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหวาย
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองทุ่ม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเหล่า
องค์การบริหารส่วนตาบลคาบก
เทศบาลตาบลดงหลวง
องค์การบริหารส่วนตาบลพังแดง
องค์การบริหารส่วนตาบลชะโนดน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
เทศบาลตาบลดอนตาล
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าไร่
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลนาอุดม
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
เทศบาลตาบลผึ่งแดด
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแข้
เทศบาลตาบลดงเย็น
เทศบาลตาบลมุก
เทศบาลตาบลดงมอน
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้
เทศบาลตาบลภูวง
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง
เทศบาลตาบลบ้านเป้า
เทศบาลตาบลชะโนด
องค์การบริหารส่วนตาบลขุนยวม
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่กิ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อูคอ
เทศบาลตาบลขุนยวม
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เงา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาปู่ป้อม
องค์การบริหารส่วนตาบลปางมะผ้า
องค์การบริหารส่วนตาบลสบป่อง
องค์การบริหารส่วนตาบลถาลอด
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องค์การบริหารส่วนตาบลอีเซ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
เทศบาลตาบลกลางหมื่น
เทศบาลตาบลสาวะถี
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าโมง
องค์การบริหารส่วนตาบลสันป่าตอง
เทศบาลตาบลบ้านแฮด
เทศบาลตาบลเหล่าใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลดินดา
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน
เทศบาลตาบลกลางหมื่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหวาย
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีณรงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีณรงค์
เทศบาลตาบลพอกน้อย
เทศบาลตาบลหนองอีบุตร
เทศบาลตาบลกลางหมื่น
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง
องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
เทศบาลตาบลนาอ้อ
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าโมง
เทศบาลตาบลหนองอีบุตร
องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีณรงค์
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
เทศบาลตาบลนาอ้อ
เทศบาลตาบลพอกน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง
องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
เทศบาลตาบลหนองอีบุตร
เทศบาลตาบลหนองอีบุตร
เทศบาลตาบลเหล่าใหญ่
เทศบาลตาบลเหล่าใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าผาปุ้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าผาปุ้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าผาปุ้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เงา
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าผาปุ้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าผาปุ้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าผาปุ้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
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ลำดับ
จังหวัด
1187 แม่ฮ่องสอน
1188 แม่ฮ่องสอน
1189 แม่ฮ่องสอน
1190 แม่ฮ่องสอน
1191 แม่ฮ่องสอน
1192 แม่ฮ่องสอน
1193 แม่ฮ่องสอน
1194 แม่ฮ่องสอน
1195 แม่ฮ่องสอน
1196 แม่ฮ่องสอน
1197 แม่ฮ่องสอน
1198 แม่ฮ่องสอน
1199 แม่ฮ่องสอน
1200 แม่ฮ่องสอน
1201 แม่ฮ่องสอน
1202 แม่ฮ่องสอน
1203 แม่ฮ่องสอน
1204 แม่ฮ่องสอน
1205 แม่ฮ่องสอน
1206 แม่ฮ่องสอน
1207 แม่ฮ่องสอน
1208 แม่ฮ่องสอน
1209 แม่ฮ่องสอน
1210 แม่ฮ่องสอน
1211 แม่ฮ่องสอน
1212 แม่ฮ่องสอน
1213 แม่ฮ่องสอน
1214 แม่ฮ่องสอน
1215 แม่ฮ่องสอน
1216 แม่ฮ่องสอน
1217 แม่ฮ่องสอน
1218 แม่ฮ่องสอน
1219 แม่ฮ่องสอน
1220 แม่ฮ่องสอน
1221 แม่ฮ่องสอน
1222 แม่ฮ่องสอน
1223 ยโสธร
1224 ยโสธร
1225 ยโสธร
1226 ยโสธร
1227 ยโสธร
1228 ยโสธร
1229 ยโสธร
1230 ยโสธร
1231 ยโสธร
1232 ยโสธร
1233 ยโสธร
1234 ยโสธร
1235 ยโสธร
1236 ยโสธร
1237 ยโสธร
1238 ยโสธร

อำเภอ
ปาย
ปาย
ปาย
ปาย
ปาย
ปาย
ปาย
เมืองแม่ฮ่องสอน
เมืองแม่ฮ่องสอน
เมืองแม่ฮ่องสอน
เมืองแม่ฮ่องสอน
เมืองแม่ฮ่องสอน
เมืองแม่ฮ่องสอน
แม่ลาน้อย
แม่ลาน้อย
แม่ลาน้อย
แม่ลาน้อย
แม่ลาน้อย
แม่ลาน้อย
แม่ลาน้อย
แม่ลาน้อย
แม่ลาน้อย
แม่สะเรียง
แม่สะเรียง
แม่สะเรียง
แม่สะเรียง
แม่สะเรียง
แม่สะเรียง
แม่สะเรียง
แม่ฮ่องสอน
สบเมย
สบเมย
สบเมย
สบเมย
สบเมย
สบเมย
กุดชุม
กุดชุม
กุดชุม
กุดชุม
ค้อวัง
คาเขื่อนแก้ว
คาเขื่อนแก้ว
ไทยเจริญ
ป่าติว
ป่าติว
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
เมืองยโสธร
เลิงนกทา

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งยาว
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งสา
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองแปง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเติง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ฮี
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียงใต้
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียงเหนือ
องค์การบริหารส่วนตาบลหมอกจาแป่
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยผา
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยปูลงิ
องค์การบริหารส่วนตาบลปางหมู
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
เทศบาลตาบลแม่ลาน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าผาปุ้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลขุนแม่ลาน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาจาง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลาน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลสันติคีรี
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยห้อม
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่โถ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลาหลวง
เทศบาลตาบลแม่ยวม
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ
เทศบาลตาบลเมืองยวมใต้
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าแป๋
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เหาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลเสาหิน
องค์การบริหารส่วนตาบลผาบ่อง
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าโปง
องค์การบริหารส่วนตาบลกองก๋อย
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สวด
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สามแลบ
องค์การบริหารส่วนตาบลสบเมย
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแมด
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแหน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมี
องค์การบริหารส่วนตาบลนาอ้อม
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งมน
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดกุง
องค์การบริหารส่วนตาบลคาไผ่
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีฐาน
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงเพ็ง
องค์การบริหารส่วนตาบลคูเมือง
องค์การบริหารส่วนตาบลผือฮี
องค์การบริหารส่วนตาบลม่วง
องค์การบริหารส่วนตาบลพระเสาร์
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งนางโอก
เทศบาลตาบลสามัคคี
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องค์การบริหารส่วนตาบลท่าผาปุ้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าผาปุ้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าผาปุ้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าผาปุ้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าผาปุ้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าผาปุ้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าผาปุ้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าผาปุ้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าผาปุ้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าผาปุ้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
องค์การบริหารส่วนตาบลผาบ่อง
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าผาปุ้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าผาปุ้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่โถ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลาหลวง
เทศบาลตาบลแม่ยวม
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าผาปุ้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
องค์การบริหารส่วนตาบลผาบ่อง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าผาปุ้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
เทศบาลตาบลกลางหมื่น
เทศบาลตาบลกลางหมื่น
เทศบาลตาบลพุเตย
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง
เทศบาลตาบลกลางหมื่น
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
องค์การบริหารส่วนตาบลดินดา
องค์การบริหารส่วนตาบลอีเซ
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีฐาน
องค์การบริหารส่วนตาบลอีเซ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีณรงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน
เทศบาลตาบลเหล่าใหญ่
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ลำดับ
จังหวัด
1239 ยะลา
1240 ยะลา
1241 ยะลา
1242 ยะลา
1243 ยะลา
1244 ยะลา
1245 ยะลา
1246 ยะลา
1247 ยะลา
1248 ยะลา
1249 ยะลา
1250 ยะลา
1251 ยะลา
1252 ยะลา
1253 ยะลา
1254 ยะลา
1255 ยะลา
1256 ยะลา
1257 ยะลา
1258 ยะลา
1259 ยะลา
1260 ยะลา
1261 ยะลา
1262 ยะลา
1263 ยะลา
1264 ยะลา
1265 ยะลา
1266 ยะลา
1267 ยะลา
1268 ยะลา
1269 ยะลา
1270 ยะลา
1271 ยะลา
1272 ยะลา
1273 ยะลา
1274 ยะลา
1275 ร้อยเอ็ด
1276 ร้อยเอ็ด
1277 ร้อยเอ็ด
1278 ร้อยเอ็ด
1279 ร้อยเอ็ด
1280 ร้อยเอ็ด
1281 ร้อยเอ็ด
1282 ร้อยเอ็ด
1283 ร้อยเอ็ด
1284 ร้อยเอ็ด
1285 ร้อยเอ็ด
1286 ร้อยเอ็ด
1287 ร้อยเอ็ด
1288 ร้อยเอ็ด
1289 ร้อยเอ็ด
1290 ร้อยเอ็ด

อำเภอ
กรงปินัง
กรงปินัง
กรงปินัง
กาบัง
กาบัง
บันนังสตา
บันนังสตา
บานังสตา
เบตง
เบตง
เมืองยะลา
เมืองยะลา
เมืองยะลา
เมืองยะลา
เมืองยะลา
เมืองยะลา
เมืองยะลา
เมืองยะลา
เมืองยะลา
ยะหา
ยะหา
ยะหา
ยะหา
ยะหา
ยะหา
รามัน
รามัน
รามัน
รามัน
รามัน
รามัน
รามัน
รามัน
รามัน
รามัน
รามัน
เกษตรวิสยั
เกษตรวิสยั
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
จังหาร
เชียงขวัญ
เชียงขวัญ
ทุ่งเขาหลวง
ธวัชบุรี
ธวัชบุรี
ปทุมรัตต์
ปทุมรัตต์

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลกรงปินัง
องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอะ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยกระทิง
องค์การบริหารส่วนตาบลกาบัง
องค์การบริหารส่วนตาบลบาละ
องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนาะปูเต๊ะ
องค์การบริหารส่วนตาบลบันนังสตา
องค์การบริหารส่วนตาบลถาทะลุ
องค์การบริหารส่วนตาบลยะรม
เทศบาลตาบลธารนาทิพย์
องค์การบริหารส่วนตาบลยะลา
องค์การบริหารส่วนตาบลลาพะยา
เทศบาลตาบลบุดี
องค์การบริหารส่วนตาบลบันนังสาเรง
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลพร่อน
เทศบาลตาบลลาใหม่
องค์การบริหารส่วนตาบลตาเซะ
องค์การบริหารส่วนตาบลหน้าถา
องค์การบริหารส่วนตาบลละแอ
องค์การบริหารส่วนตาบลบาโร๊ะ
องค์การบริหารส่วนตาบลยะหา
องค์การบริหารส่วนตาบลบาโงยซิแน
องค์การบริหารส่วนตาบลกาตอง
องค์การบริหารส่วนตาบลตาชี
เทศบาลตาบลบาลอ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าธง
องค์การบริหารส่วนตาบลเนินงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลวังพญา
องค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ
เทศบาลตาบลโกตาบารู
องค์การบริหารส่วนตาบลจะกว๊ะ
องค์การบริหารส่วนตาบลบาโงย
องค์การบริหารส่วนตาบลบือมัง
องค์การบริหารส่วนตาบลยะต๊ะ
องค์การบริหารส่วนตาบลอาซ่อง
องค์การบริหารส่วนตาบลกู่กาสิงห์
องค์การบริหารส่วนตาบลนาอ้อม
เทศบาลตาบลหัวช้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาใส
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสังข์
เทศบาลตาบลโคกล่าม
เทศบาลตาบลลินฟ้า
เทศบาลตาบลเมืองหงส์
เทศบาลตาบลจังหาร
เทศบาลตาบลเชียงขวัญ
องค์การบริหารส่วนตาบลพระเจ้า
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งเขาหลวง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองพอก
เทศบาลตาบลธงธานี
เทศบาลตาบลปทุมรัตต์
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแคน
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องค์การบริหารส่วนตาบลบาโงย
องค์การบริหารส่วนตาบลบาโงย
องค์การบริหารส่วนตาบลแว้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลบาละ
เทศบาลตาบลรือเสาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลบาโงย
องค์การบริหารส่วนตาบลบาละ
องค์การบริหารส่วนตาบลบาละ
องค์การบริหารส่วนตาบลแว้ง
เทศบาลตาบลรือเสาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลบาละ
องค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลบาโงย
องค์การบริหารส่วนตาบลบาโงย
องค์การบริหารส่วนตาบลบาโงย
เทศบาลตาบลปริก
เทศบาลตาบลรือเสาะ
เทศบาลตาบลรือเสาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลบาโงย
องค์การบริหารส่วนตาบลแว้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลแว้ง
เทศบาลตาบลรือเสาะ
เทศบาลตาบลรือเสาะ
เทศบาลตาบลรือเสาะ
เทศบาลตาบลรือเสาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลบาโงย
องค์การบริหารส่วนตาบลบาโงย
องค์การบริหารส่วนตาบลบาโงย
องค์การบริหารส่วนตาบลบาโงย
องค์การบริหารส่วนตาบลบาโงย
องค์การบริหารส่วนตาบลบาโงย
เทศบาลตาบลโนนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลดงอีจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลดงอีจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลดงอีจาน
เทศบาลตาบลโคกล่าม
เทศบาลตาบลเหล่าใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลวังท่าดี
เทศบาลตาบลหนองอีบุตร
องค์การบริหารส่วนตาบลกล้วยกว้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง
เทศบาลตาบลบ้านแฮด
เทศบาลตาบลบ้านแฮด
องค์การบริหารส่วนตาบลกล้วยกว้าง
เทศบาลตาบลบ้านแฮด
องค์การบริหารส่วนตาบลขุนทอง
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ลำดับ
จังหวัด
1291 ร้อยเอ็ด
1292 ร้อยเอ็ด
1293 ร้อยเอ็ด
1294 ร้อยเอ็ด
1295 ร้อยเอ็ด
1296 ร้อยเอ็ด
1297 ร้อยเอ็ด
1298 ร้อยเอ็ด
1299 ร้อยเอ็ด
1300 ร้อยเอ็ด
1301 ร้อยเอ็ด
1302 ร้อยเอ็ด
1303 ร้อยเอ็ด
1304 ร้อยเอ็ด
1305 ร้อยเอ็ด
1306 ร้อยเอ็ด
1307 ร้อยเอ็ด
1308 ร้อยเอ็ด
1309 ร้อยเอ็ด
1310 ร้อยเอ็ด
1311 ร้อยเอ็ด
1312 ร้อยเอ็ด
1313 ร้อยเอ็ด
1314 ร้อยเอ็ด
1315 ร้อยเอ็ด
1316 ร้อยเอ็ด
1317 ร้อยเอ็ด
1318 ร้อยเอ็ด
1319 ร้อยเอ็ด
1320 ร้อยเอ็ด
1321 ร้อยเอ็ด
1322 ร้อยเอ็ด
1323 ร้อยเอ็ด
1324 ระนอง
1325 ระนอง
1326 ระยอง
1327 ระยอง
1328 ระยอง
1329 ระยอง
1330 ระยอง
1331 ระยอง
1332 ระยอง
1333 ระยอง
1334 ระยอง
1335 ระยอง
1336 ระยอง
1337 ระยอง
1338 ระยอง
1339 ระยอง
1340 ระยอง
1341 ระยอง
1342 ระยอง

อำเภอ
ปทุมรัตต์
พนมไพร
โพธิ์ชัย
โพธิ์ชัย
โพธิ์ชัย
โพนทราย
โพนทราย
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
เมยวดี
เมยวดี
เมยวดี
เมยวดี
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองสรวง
เมืองสรวง
ศรีสมเด็จ
สุวรรณภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
หนองพอก
หนองพอก
หนองพอก
หนองฮี
อาจสามารถ
อาจสามารถ
เมืองระนอง
เมืองระนอง
แกลง
แกลง
แกลง
แกลง
แกลง
แกลง
แกลง
นิคมพัฒนา
บ้านค่าย
บ้านค่าย
บ้านค่าย
บ้านค่าย
บ้านค่าย
เมืองระยอง
เมืองระยอง
วังจันทร์
วังจันทร์

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลขีเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลแสนสุข
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวคา
เทศบาลตาบลคาผอุง
องค์การบริหารส่วนตาบลสะอาด
องค์การบริหารส่วนตาบลยางคา
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลอุ่มเม่า
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง
เทศบาลตาบลบุ่งเลิศ
เทศบาลตาบลชมสะอาด
เทศบาลตาบลชุมพร
เทศบาลตาบลเมยวดี
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลสะอาดสมบูรณ์
เทศบาลตาบลหนองหิน
เทศบาลตาบลคูเมือง
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์สยั
เทศบาลตาบลทุ่งกุลา
เทศบาลตาบลท่าม่วง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าม่วง
องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลนางาม
เทศบาลตาบลหนองหลวง
เทศบาลตาบลวังหลวง
เทศบาลตาบลพรสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตาบลผานาย้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองขุ่นใหญ่
เทศบาลตาบลท่าสีดา
เทศบาลตาบลหนองฮี
องค์การบริหารส่วนตาบลขีเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่
เทศบาลตาบลราชกูด
เทศบาลตาบลปากนาท่าเรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองปูน
องค์การบริหารส่วนตาบลกระแสบน
เทศบาลตาบลเนินฆ้อ
องค์การบริหารส่วนตาบลกองดิน
องค์การบริหารส่วนตาบลพังราด
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหว้า
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
เทศบาลตาบลมะขามคู่
เทศบาลตาบลชากบก
เทศบาลตาบลบ้านค่ายพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลตาขัน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางบุตร
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
องค์การบริหารส่วนตาบลกะเฉด
เทศบาลตาบลทับมา
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ายุบใน
องค์การบริหารส่วนตาบลพลงตาเอี่ยม
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องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
เทศบาลตาบลเหล่าใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าโมง
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าโมง
องค์การบริหารส่วนตาบลดงอีจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง
โครงการพลังชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าโมง
องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
เทศบาลตาบลบุ่งเลิศ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงอีจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลดินดา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าโมง
องค์การบริหารส่วนตาบลอีเซ
องค์การบริหารส่วนตาบลกล้วยกว้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลดินดา
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง
เทศบาลตาบลหนองอีบุตร
เทศบาลตาบลบ้านแฮด
เทศบาลตาบลบ้านแฮด
เทศบาลตาบลบ้านแฮด
องค์การบริหารส่วนตาบลกล้วยกว้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลดงอีจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนจิก
องค์การบริหารส่วนตาบลดินดา
เทศบาลตาบลกลางหมื่น
องค์การบริหารส่วนตาบลดงอีจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงสวรรค์
เทศบาลตาบลหนองฮี
เทศบาลตาบลโนนทอง
เทศบาลตาบลบางไผ่
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแสน
เทศบาลตาบลขุนทะเล(บ้านควน)
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปิด
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปิด
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปิด
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปิด
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปิด
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
เทศบาลตาบลชากไทย
เทศบาลตาบลชากไทย
เทศบาลตาบลชากไทย
เทศบาลตาบลชากไทย
เทศบาลตาบลชากไทย
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปิด
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อำเภอ
วังจันทร์
จอมบึง
จอมบึง
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เมืองราชบุรี
เมืองราชบุรี
เมืองราชบุรี
เมืองราชบุรี
สวนผึง
โคกเจริญ
โคกสาโรง
โคกสาโรง
โคกสาโรง
ชัยบาดาล
ชัยบาดาล
ชัยบาดาล
ชัยบาดาล
ชัยบาดาล
ชัยบาดาล
ชัยบาดาล
ชัยบาดาล
ชัยบาดาล
ท่าวุ้ง
ท่าวุ้ง
ท่าหลวง
ท่าหลวง
บ้านหมี่
บ้านหมี่

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์
องค์การบริหารส่วนตาบลจอมบึง
องค์การบริหารส่วนตาบลรางบัว
เทศบาลตาบลบ้านไร่
เทศบาลตาบลดาเนินสะดวก
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนคลัง
เทศบาลตาบลประสาทสิทธิ์
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนไผ่
องค์การบริหารส่วนตาบลท่านัด
เทศบาลตาบลบางแพ
เทศบาลตาบลโพหัก
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนกระเบือง
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนกล้วย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ
เทศบาลตาบลกรับใหญ่
เทศบาลตาบลเบิกไพร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านม่วง
เทศบาลตาบลปากท่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยางโทน
องค์การบริหารส่วนตาบลวังมะนาว
เทศบาลตาบลเจ็ดเสมียน
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าชุมพล
องค์การบริหารส่วนตาบลธรรมเสน
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนกระเบือง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางโตนด
เทศบาลตาบลหลักเมือง
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแร่
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาแร้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาพุ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกลางนา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึง
องค์การบริหารส่วนตาบลยางราก
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเกตุ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแขม
องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินดา
องค์การบริการส่วนตาบลท่าดินดา
องค์การบริการส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
องค์การบริหารส่วนตาบลลานารายณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะรัง
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวชุม
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยหิน
เทศบาลตาบลโพตลาดแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลบางคู้
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองผักแว่น
องค์การบริหารส่วนตาบลซับจาปา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองทรายขาว
องค์การบริหารส่วนตาบลชอนม่วง
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องค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์
องค์การบริหารส่วนตาบลจอมบึง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที
เทศบาลตาบลเจ็ดเสมียน
เทศบาลตาบลโพรงมะเดื่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหม้อ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหม้อ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหม้อ 2
เทศบาลตาบลโพรงมะเดื่อ
เทศบาลตาบลโพรงมะเดื่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหม้อ 2
โครงการนครปฐมผาสุก
โครงการนครปฐมผาสุก
โครงการนครปฐมผาสุก
เทศบาลตาบลเจ็ดเสมียน
เทศบาลตาบลเจ็ดเสมียน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านในดง
เทศบาลตาบลเจ็ดเสมียน
เทศบาลตาบลโพรงมะเดื่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลจอมบึง
เทศบาลตาบลเจ็ดเสมียน
เทศบาลตาบลเจ็ดเสมียน
เทศบาลตาบลเจ็ดเสมียน
เทศบาลตาบลโพรงมะเดื่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที
เทศบาลตาบลหลักเมือง
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
องค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที
องค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที
องค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่
องค์การบริหารส่วนตาบลจอมบึง
องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมนิมิต
องค์การบริหารส่วนตาบลจันทิมา
องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมนิมิต
องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมนิมิต
เทศบาลตาบลวังชมภู
เทศบาลตาบลวังชมภู
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพ
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหม้อ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมนิมิต
องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมนิมิต
องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมนิมิต
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตาบลซับจาปา
องค์การบริหารส่วนตาบลจันทิมา
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
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ลำดับ
จังหวัด
1395 ลพบุรี
1396 ลพบุรี
1397 ลพบุรี
1398 ลพบุรี
1399 ลพบุรี
1400 ลพบุรี
1401 ลพบุรี
1402 ลพบุรี
1403 ลพบุรี
1404 ลพบุรี
1405 ลพบุรี
1406 ลพบุรี
1407 ลพบุรี
1408 ลพบุรี
1409 ลพบุรี
1410 ลพบุรี
1411 ลพบุรี
1412 ลพบุรี
1413 ลพบุรี
1414 ลพบุรี
1415 ลพบุรี
1416 ลพบุรี
1417 ลพบุรี
1418 ลาปาง
1419 ลาปาง
1420 ลาปาง
1421 ลาปาง
1422 ลาปาง
1423 ลาปาง
1424 ลาปาง
1425 ลาปาง
1426 ลาปาง
1427 ลาปาง
1428 ลาปาง
1429 ลาปาง
1430 ลาปาง
1431 ลาปาง
1432 ลาปาง
1433 ลาปาง
1434 ลาปาง
1435 ลาปาง
1436 ลาปาง
1437 ลาปาง
1438 ลาปาง
1439 ลาปาง
1440 ลาปาง
1441 ลาปาง
1442 ลาปาง
1443 ลาปาง
1444 ลาปาง
1445 ลาปาง
1446 ลาปาง

อำเภอ
บ้านหมี่
บ้านหมี่
บ้านหมี่
บ้านหมี่
บ้านหมี่
บ้านหมี่
บ้านหมี่
พัฒนานคม
พัฒนานิคม
พัฒนานิคม
พัฒนานิคม
เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
ลาสนธิ
ลาสนธิ
สระโบสถ์
สระโบสถ์
สระโบสถ์
หนองม่วง
หนองม่วง
หนองม่วง
เกาะคา
เกาะคา
เกาะคา
เกาะคา
งาว
งาว
งาว
เถิน
เถิน
เถิน
เถิน
เถิน
เมืองลาปาง
เมืองลาปาง
เมืองลาปาง
เมืองลาปาง
เมืองลาปาง
เมืองลาปาง
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่เมาะ
วังเหนือ
วังเหนือ
วังเหนือ
วังเหนือ
วังเหนือ

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทราย
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลพุคา
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
องค์การบริการส่วนตาบลไผ่ใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลสายห้วยแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระเบียน
เทศบาลตาบลเขาพระยาเดินธง
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสลุง
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยขุนราม
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกลาพาน
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านข่อย
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ตรุ
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลลาสนธิ
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งท่าช้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลนิยมชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองม่วง
องค์การบริหารส่วนตาบลชอนสารเดช
เทศบาลตาบลเกาะคา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
เทศบาลตาบลนาแก้ว
เทศบาลตาบลศาลา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหวด
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตบี
องค์การบริหารส่วนตาบลปงเตา
เทศบาลตาบลแม่มอก
เทศบาลเมืองล้อมแรด
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโป่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
เทศบาลตาบลเวียงมอก
เทศบาลตาบลบุญนาคพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเป้า
เทศบาลตาบลต้นธงชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลพิชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลนิคมพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งฝาย
เทศบาลตาบลนาโจ้
เทศบาลตาบลนาครัว
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนไฟ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเสือ
เทศบาลตาบลสิริราช
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดง
เทศบาลตาบลวังเหนือ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
องค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายคา
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งฮัว
องค์การบริหารส่วนตาบลวังแก้ว
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องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพ
องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมนิมิต
องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมนิมิต
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตาบลจันทิมา
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพล
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพล
องค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมนิมิต
เทศบาลตาบลเกาะคา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวง้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวง้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลโหล่งขอด
เทศบาลเมืองล้อมแรด
เทศบาลเมืองล้อมแรด
เทศบาลเมืองล้อมแรด
เทศบาลเมืองล้อมแรด
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ไชยมงคล
เทศบาลตาบลแม่แรง
เทศบาลตาบลแม่แรง
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวง้ม
เทศบาลตาบลงิม
เทศบาลตาบลนาครัว
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
เทศบาลตาบลวังชิน
เทศบาลตาบลวังเหนือ
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก (เชียงราย)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
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1478 ลาพูน
1479 ลาพูน
1480 ลาพูน
1481 ลาพูน
1482 ลาพูน
1483 ลาพูน
1484 ลาพูน
1485 เลย
1486 เลย
1487 เลย
1488 เลย
1489 เลย
1490 เลย
1491 เลย
1492 เลย
1493 เลย
1494 เลย
1495 เลย
1496 เลย
1497 เลย
1498 เลย

อำเภอ
วังเหนือ
วังเหนือ
สบปราบ
สบปราบ
เสริมงาม
เสริมงาม
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
ทุ่งหัวช้าง
บ้านธิ
บ้านธิ
บ้านโฮ่ง
ป่าซาง
ป่าซาง
เมืองลาพูน
เมืองลาพูน
เมืองลาพูน
เมืองลาพูน
เมืองลาพูน
เมืองลาพูน
เมืองลาพูน
เมืองลาพูน
เมืองลาพูน
เมืองลาพูน
เมืองลาพูน
แม่ทา
แม่ทา
แม่ทา
ลี
ลี
ลี
ลี
ลี
ลี
เวียงหนองล่อง
เวียงหนองล่อง
เชียงคาน
ด่านซ้าย
ด่านซ้าย
ท่าลี่
นาด้วง
นาแห้ว
นาแห้ว
ปากชม
ภูกระดึง
ภูเรือ
ภูเรือ
ภูเรือ
ภูเรือ
ภูเรือ

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่กัวะ
องค์การบริหารส่วนตาบลสบปราบ
เทศบาลตาบลเสริมซ้าย
เทศบาลตาบลเสริมงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนั
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียงตาล
เทศบาลตาบลห้างฉัตร
องค์การบริหารส่วนตาบลวอแก้ว
เทศบาลตาบลทุ่งหัวช้าง
เทศบาลตาบลบ้านธิ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียงกานต์
เทศบาลตาบลแม่แรง
เทศบาลตาบลม่วงน้อย
เทศบาลตาบลเวียงยอง
เทศบาลตาบลอุโมงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหนาม
เทศบาลตาบลต้นธง
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
เทศบาลตาบลประตูป่า
เทศบาลตาบลมะเขือแจ้
เทศบาลตาบลหนองช้างคืน
เทศบาลตาบลเหมืองง่า
เทศบาลตาบลเหมืองจี
เทศบาลตาบลบ้านแป้น
เทศบาลตาบลทาสบชัย
เทศบาลตาบลทากาศเหนือ
เทศบาลตาบลทาปลาดุก
เทศบาลตาบลก้อ
เทศบาลตาบลลี
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลาน
เทศบาลตาบลวังดิน
เทศบาลตาบลดงดา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
เทศบาลตาบลหนองล่อง
เทศบาลตาบลวังผาง
เทศบาลตาบลธาตุ
องค์การบริหารส่วนตาบลกกสะทอน
องค์การบริหารส่วนตาบลปากหมัน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาแคม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตาบลนาพึง
องค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา
องค์การบริหารส่วนตาบลปากชม
องค์การบริหารส่วนตาบลผานกเค้า
เทศบาลตาบลภูเรือ
เทศบาลตาบลร่องจิก
องค์การบริหารส่วนตาบลปลาบ่า
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดค่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลสานตม
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องค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวง้ม
เทศบาลเมืองล้อมแรด
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ไชยมงคล
เทศบาลตาบลแม่หล่าย
เทศบาลตาบลเสริมงาม
เทศบาลตาบลนาแพร่พัฒนา
เทศบาลตาบลนาแพร่พัฒนา
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
องค์การบริหารส่วนตาบลวอแก้ว
เทศบาลตาบลทุ่งหัวช้าง
เทศบาลตาบลอุโมงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียงกานต์
เทศบาลตาบลแม่แรง
เทศบาลตาบลอุโมงค์
เทศบาลตาบลเวียงยอง
มหาวิชชาลัยอุโมงค์
เทศบาลตาบลงิม
เทศบาลตาบลอุโมงค์
เทศบาลตาบลอุโมงค์
เทศบาลตาบลอุโมงค์
เทศบาลตาบลอุโมงค์
เทศบาลตาบลอุโมงค์
เทศบาลตาบลอุโมงค์
เทศบาลตาบลอุโมงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
เทศบาลตาบลแม่แรง
เทศบาลตาบลอุโมงค์
เทศบาลตาบลอุโมงค์
เทศบาลตาบลแม่แรง
เทศบาลตาบลแม่แรง
เทศบาลตาบลแม่แรง
เทศบาลตาบลวังชิน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
เทศบาลตาบลแม่แรง
เทศบาลตาบลอุโมงค์
เทศบาลตาบลสาวะถี
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
เทศบาลตาบลนาอ้อ
เทศบาลตาบลนาอ้อ
เทศบาลตาบลนาอ้อ
เทศบาลตาบลโนนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหยวก
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
เทศบาลตาบลวังชมภู
เทศบาลตาบลวังชมภู
เทศบาลตาบลวังชมภู
เทศบาลตาบลวังชมภู
เทศบาลตาบลวังชมภู
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ลำดับ
จังหวัด
1499 เลย
1500 เลย
1501 เลย
1502 เลย
1503 เลย
1504 เลย
1505 เลย
1506 เลย
1507 เลย
1508 เลย
1509 เลย
1510 เลย
1511 ศรีสะเกษ
1512 ศรีสะเกษ
1513 ศรีสะเกษ
1514 ศรีสะเกษ
1515 ศรีสะเกษ
1516 ศรีสะเกษ
1517 ศรีสะเกษ
1518 ศรีสะเกษ
1519 ศรีสะเกษ
1520 ศรีสะเกษ
1521 ศรีสะเกษ
1522 ศรีสะเกษ
1523 ศรีสะเกษ
1524 ศรีสะเกษ
1525 ศรีสะเกษ
1526 ศรีสะเกษ
1527 ศรีสะเกษ
1528 ศรีสะเกษ
1529 ศรีสะเกษ
1530 ศรีสะเกษ
1531 ศรีสะเกษ
1532 ศรีสะเกษ
1533 ศรีสะเกษ
1534 ศรีสะเกษ
1535 ศรีสะเกษ
1536 ศรีสะเกษ
1537 สกลนคร
1538 สกลนคร
1539 สกลนคร
1540 สกลนคร
1541 สกลนคร
1542 สกลนคร
1543 สกลนคร
1544 สกลนคร
1545 สกลนคร
1546 สกลนคร
1547 สกลนคร
1548 สกลนคร
1549 สกลนคร
1550 สกลนคร

อำเภอ
ภูเรือ
ภูเรือ
ภูหลวง
ภูหลวง
เมืองเลย
เมืองเลย
เมืองเลย
เมืองเลย
วังสะพุง
วังสะพุง
หนองหิน
เอราวัณ
กันทรลักษ์
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กันทรารมย์
ขุขันธ์
ขุขันธ์
ขุขันธ์
ขุนหาญ
ขุนหาญ
ขุนหาญ
นาเกลียง
นาเกลียง
นาเกลียง
บึงบูรพ์
โพธิ์ศรีสวุ รรณ
ไพรบึง
ไพรบึง
เมืองจันทร์
เมืองจันทร์
ยางชุมน้อย
ราศีไศล
ราศีไศล
วังหิน
วังหิน
ห้วยทับทัน
อุทุมพรพิสยั
กุดบาก
กุสมุ าลย์
คาตากล้า
คาตากล้า
โคกศรีสพุ รรณ
โคกศรีสพุ รรณ
เจริญศิลป์
เต่างอย
เต่างอย
บ้านม่วง
บ้านม่วง
พรรณานิคม
พรรณานิคม
พรรณานิคม

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าศาลา
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
องค์การบริหารส่วนตาบลภูหอ
เทศบาลตาบลนาสวย
เทศบาลตาบลนาอ้อ
องค์การบริหารส่วนตาบลเสียว
เทศบาลตาบลนาอาน
เทศบาลตาบลศรีสงคราม
เทศบาลตาบลปากปวน
องค์การบริหารส่วนตาบลตาดข่า
เทศบาลตาบลเอราวัณ
องค์การบริหารส่วนตาบลตระกาจ
องค์การบริหารส่วนตาบลยาง
องค์การบริหารส่วนตาบลทาม
องค์การบริหารส่วนตาบลจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลตะเคียน
องค์การบริหารส่วนตาบลสะเดาใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลสาโรงตาเจ็น
เทศบาลตาบลโนนสูง
เทศบาลตาบลขุนหาญ
องค์การบริหารส่วนตาบลภูฝา้ ย
องค์การบริหารส่วนตาบลคูบ
องค์การบริหารส่วนตาบลละเอาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลรุ่งระวี
เทศบาลตาบลบึงบูรพ์
องค์การบริหารส่วนตาบลอีเซ
เทศบาลตาบลสาโรงพลัน
องค์การบริหารส่วนตาบลสุขสวัสดิ์
เทศบาลตาบลหนองใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลตาโกน
เทศบาลตาบลยางชุมน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลด่าน
องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างปี่
องค์การบริหารส่วนตาบลดวนใหญ่
เทศบาลตาบลบุสงู
องค์การบริหารส่วนตาบลกล้วยกว้าง
เทศบาลตาบลโคกจาน
เทศบาลตาบลนาม่อง
เทศบาลตาบลกุสมุ าลย์
เทศบาลตาบลคาตากล้า
เทศบาลตาบลแพด
องค์การบริหารส่วนตาบลแมดนาท่ม
องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าโพนค้อ
เทศบาลตาบลเจริญศิลป์
องค์การบริหารส่วนตาบลนาตาล
องค์การบริหารส่วนตาบลเต่างอย
เทศบาลตาบลบ้านม่วง
องค์การบริหารส่วนตาบลดงหม้อทองใต้
องค์การบริหารส่วนตาบลช้างมิ่ง
เทศบาลตาบลไร่
เทศบาลตาบลพอกน้อย
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เทศบาลตาบลวังชมภู
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอแข
เทศบาลตาบลนาอ้อ
องค์การบริหารส่วนตาบลภูหอ
เทศบาลตาบลท่าก้อน
เทศบาลตาบลนาอ้อ
เทศบาลตาบลสาวะถี
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหยวก
โครงการพลังชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
องค์การบริหารส่วนตาบลอีเซ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
เทศบาลตาบลนาอ้อ
องค์การบริหารส่วนตาบลบักได
เทศบาลตาบลเหล่าใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลดงอีจาน
เทศบาลตาบลหนองอีบุตร
องค์การบริหารส่วนตาบลกล้วยกว้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลอีเซ
เทศบาลตาบลโนนสูง
องค์การบริหารส่วนตาบลขุนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลบักได
เทศบาลตาบลหนองอีบุตร
องค์การบริหารส่วนตาบลกล้วยกว้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลอีเซ
องค์การบริหารส่วนตาบลขุนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลอีเซ
เทศบาลตาบลสาโรงพลัน
องค์การบริหารส่วนตาบลกล้วยกว้าง
เทศบาลตาบลหนองใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลกล้วยกว้าง
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลดวนใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลบักได
องค์การบริหารส่วนตาบลกล้วยกว้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลขุนทอง
เทศบาลตาบลพอกน้อย
เทศบาลตาบลนาอ้อ
เทศบาลตาบลนาอ้อ
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
เทศบาลตาบลนาอ้อ
เทศบาลตาบลพอกน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
เทศบาลตาบลพอกน้อย
เทศบาลตาบลหนองอีบุตร
เทศบาลตาบลท่าก้อน
เทศบาลตาบลโนนทอง
เทศบาลตาบลพอกน้อย
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ลำดับ
จังหวัด
1551 สกลนคร
1552 สกลนคร
1553 สกลนคร
1554 สกลนคร
1555 สกลนคร
1556 สกลนคร
1557 สกลนคร
1558 สกลนคร
1559 สกลนคร
1560 สกลนคร
1561 สกลนคร
1562 สกลนคร
1563 สกลนคร
1564 สกลนคร
1565 สกลนคร
1566 สกลนคร
1567 สกลนคร
1568 สกลนคร
1569 สกลนคร
1570 สกลนคร
1571 สกลนคร
1572 สกลนคร
1573 สกลนคร
1574 สกลนคร
1575 สงขลา
1576 สงขลา
1577 สงขลา
1578 สงขลา
1579 สงขลา
1580 สงขลา
1581 สงขลา
1582 สงขลา
1583 สงขลา
1584 สงขลา
1585 สงขลา
1586 สงขลา
1587 สงขลา
1588 สงขลา
1589 สงขลา
1590 สงขลา
1591 สงขลา
1592 สงขลา
1593 สงขลา
1594 สงขลา
1595 สงขลา
1596 สงขลา
1597 สงขลา
1598 สงขลา
1599 สงขลา
1600 สงขลา
1601 สงขลา
1602 สงขลา

อำเภอ
พรรณานิคม
โพนนาแก้ว
โพนนาแก้ว
โพนนาแก้ว
โพนนาแก้ว
ภูพาน
ภูพาน
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
วานรนิวาส
วาริชภูมิ
วาริชภูมิ
สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
ส่องดาว
ส่องดาว
ส่องดาว
อากาศอานวย
อากาศอานวย
อากาศอานวย
อากาศอานวย
กระแสสินธุ์
จะนะ
เทพา
เทพา
เทพา
เทพา
เทพา
นาทวี
เมืองสงขลา
ระโนด
ระโนด
รัตภูมิ
รัตภูมิ
สทิงพระ
สทิงพระ
สทิงพระ
สะเดา
สะเดา
สะเดา
สะบ้าย้อย
สะบ้าย้อย
สะบ้าย้อย
สะบ้าย้อย
สะบ้าย้อย
สิงหนคร
สิงหนคร
สิงหนคร
หาดใหญ่

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
เทศบาลตาบลพรรณานคร
องค์การบริหารส่วนตาบลนาตงวัฒนา
เทศบาลตาบลเขียงสือ
เทศบาลตาบลเชียงสือ
เทศบาลตาบลบ้านโพน
เทศบาลตาบลโคกภู
องค์การบริหารส่วนตาบลกกปลาซิว
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมะไฟ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนหอม
เทศบาลตาบลหนองแวง
เทศบาลตาบลวาริชภูมิ
เทศบาลตาบลหนองลาด
เทศบาลตาบลบงใต้
องค์การบริหารส่วนตาบลแวง
องค์การบริหารส่วนตาบลคาสะอาด
องค์การบริหารส่วนตาบลตาลโกน
องค์การบริหารส่วนตาบลค้อใต้
เทศบาลตาบลวัฒนา
เทศบาลตาบลส่องดาวหนองแดง
เทศบาลตาบลท่าศิลา
เทศบาลตาบลท่าก้อน
เทศบาลตาบลโพนแพง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าก้อน
องค์การบริหารส่วนตาบลอากาศ
เทศบาลตาบลเชิงแส
องค์การบริหารส่วนตาบลแค
องค์การบริหารส่วนตาบลวังใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลสะกอม
เทศบาลตาบลเทพา
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าม่วง
องค์การบริหารส่วนตาบลเทพา
องค์การบริหารส่วนตาบลทับช้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหวัง
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองแดน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านขาว
เทศบาลตาบลคูหาใต้
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าชะมวง
องค์การบริหารส่วนตาบลดีหลวง
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองรี
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าหิน
เทศบาลตาบลคลองแงะ
เทศบาลตาบลปริก
องค์การบริหารส่วนตาบลปริก
องค์การบริหารส่วนตาบลคูหา
องค์การบริหารส่วนตาบลจะแหน
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพอ
องค์การบริหารส่วนตาบลบาโหย
องค์การบริหารส่วนตาบลเปียน
เทศบาลตาบลชะแล้
องค์การบริหารส่วนตาบลชิงโค
องค์การบริหารส่วนตาบลราแดง
เทศบาลตาบลนาน้อย
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องค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงสวรรค์
เทศบาลตาบลบ้านโพน
เทศบาลตาบลพอกน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง
เทศบาลตาบลโนนทอง
เทศบาลตาบลพอกน้อย
เทศบาลตาบลกลางหมื่น
เทศบาลตาบลพอกน้อย
เทศบาลตาบลหนองอีบุตร
เทศบาลตาบลกลางหมื่น
เทศบาลตาบลกลางหมื่น
เทศบาลตาบลพอกน้อย
เทศบาลตาบลหนองอีบุตร
องค์การบริหารส่วนตาบลดินดา
เทศบาลตาบลวัฒนา
เทศบาลตาบลส่องดาวหนองแดง
องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
เทศบาลตาบลท่าก้อน
เทศบาลตาบลโนนทอง
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหยวก
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนตาบลบาละ
องค์การบริหารส่วนตาบลบาละ
องค์การบริหารส่วนตาบลบาละ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะกลาง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม
เทศบาลตาบลปริก
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม
เทศบาลตาบลขุนทะเล(บ้านควน)
เทศบาลตาบลปริก
เทศบาลตาบลปริก
องค์การบริหารส่วนตาบลบาละ
องค์การบริหารส่วนตาบลบาละ
องค์การบริหารส่วนตาบลบาละ
องค์การบริหารส่วนตาบลบาละ
องค์การบริหารส่วนตาบลบาละ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม
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ลำดับ
จังหวัด
1603 สงขลา
1604 สงขลา
1605 สงขลา
1606 สงขลา
1607 สตูล
1608 สตูล
1609 สตูล
1610 สตูล
1611 สตูล
1612 สตูล
1613 สตูล
1614 สตูล
1615 สตูล
1616 สตูล
1617 สตูล
1618 สตูล
1619 สตูล
1620 สตูล
1621 สตูล
1622 สตูล
1623 สตูล
1624 สตูล
1625 สมุทรปราการ
1626 สมุทรปราการ
1627 สมุทรปราการ
1628 สมุทรปราการ
1629 สมุทรสงคราม
1630 สมุทรสงคราม
1631 สมุทรสงคราม
1632 สมุทรสงคราม
1633 สมุทรสงคราม
1634 สมุทรสงคราม
1635 สมุทรสงคราม
1636 สมุทรสงคราม
1637 สมุทรสงคราม
1638 สมุทรสงคราม
1639 สมุทรสงคราม
1640 สมุทรสาคร
1641 สมุทรสาคร
1642 สมุทรสาคร
1643 สมุทรสาคร
1644 สมุทรสาคร
1645 สมุทรสาคร
1646 สมุทรสาคร
1647 สมุทรสาคร
1648 สระแก้ว
1649 สระแก้ว
1650 สระแก้ว
1651 สระแก้ว
1652 สระแก้ว
1653 สระแก้ว
1654 สระแก้ว

อำเภอ
หาดใหญ่
หาดใหญ่
จะนะ
สิงหนคร
ควนโดน
ท่าแพ
ทุ่งหว้า
ทุ่งหว้า
ทุ่งหว้า
เมืองสตูล
เมืองสตูล
เมืองสตูล
เมืองสตูล
เมืองสตูล
เมืองสตูล
ละงู
ละงู
ละงู
ท่าแพ
ควนโดน
ละงู
ท่าแพ
บางบ่อ
บางบ่อ
บางบ่อ
เมืองสมุทรปราการ
บางคนที
บางคนที
บางคนที
บางคนที
บางคนที
บางคนที
เมืองสมุทรสงคราม
เมืองสมุทรสงคราม
เมืองสมุทรสงคราม
เมืองสมุทรสงคราม
เมืองสมุทรสงคราม
กระทุ่มแบน
กระทุ่มแบน
กระทุ่มแบน
บ้านแพ้ว
บ้านแพ้ว
บ้านแพ้ว
บ้านแพ้ว
เมืองสมุทรสาคร
เขาฉกรรจ์
เขาฉกรรจ์
คลองหาด
คลองหาด
คลองหาด
คลองหาด
คลองหาด

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
เทศบาลตาบลนาทับ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเขียด
องค์การบริหารส่วนตาบลควนสตอ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหว้า
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าแก่บ่อหิน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
องค์การบริหารส่วนตาบลเจ๊ะบิลงั
องค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงโป
องค์การบริหารส่วนตาบลตามะลัง
เทศบาลตาบลฉลุง
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสาหร่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลควนขัน
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาผุด
องค์การบริหารส่วนตาบลปากนา
องค์การบริหารส่วนตาบลสาคร
เทศบาลตาบลควนโดน
เทศบาลตาบลกาแพง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแพ
เทศบาลตาบลคลองสวน
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองด่าน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเพรียง
เทศบาลตาบลบางเมือง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางพรม
เทศบาลตาบลกระดังงา
เทศบาลตาบลบางยี่รงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลบางสะแก
องค์การบริหารส่วนตาบลกระดังงา
องค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเขิน
องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด
องค์การบริหารส่วนตาบลนางตะเคียน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตก
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมใหญ่
เทศบาลตาบลสวนหลวง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองนกไข่
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าไม้
เทศบาลตาบลเกษตรพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลอาแพง
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองตัน
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนส้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลบางกระเจ้า
องค์การบริหารส่วนตาบลพระเพลิง
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาสามสิบ
องค์การบริหารส่วนตาบลไทรเดี่ยว
เทศบาลตาบลคลองหาด
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไก่เถื่อน
องค์การบริหารส่วนตาบลซับมะกรูด
องค์การบริหารส่วนตาบลไทยอุดม
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องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแสน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแสน
เทศบาลตาบลปริก
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะกลาง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแสน
เทศบาลตาบลขุนทะเล(บ้านควน)
เทศบาลตาบลปริก
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะกลาง
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะกลาง
เทศบาลตาบลขุนทะเล(บ้านควน)
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะกลาง
เทศบาลตาบลปริก
เทศบาลตาบลปริก
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพธิ์
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
โครงการนครปฐมผาสุก
เทศบาลตาบลเจ็ดเสมียน
เทศบาลตาบลเจ็ดเสมียน
เทศบาลตาบลเจ็ดเสมียน
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
องค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที
เทศบาลตาบลหนองพลับ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที
องค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที
องค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที
องค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที
โครงการนครปฐมผาสุก
โครงการนครปฐมผาสุก
องค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที
เทศบาลตาบลหนองพลับ
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
องค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
องค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที
เทศบาลตาบลหนองพลับ
โครงการจังหวัดสระแก้ว3
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
โครงการจังหวัดสระแก้ว3
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
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ลำดับ
จังหวัด
1655 สระแก้ว
1656 สระแก้ว
1657 สระแก้ว
1658 สระแก้ว
1659 สระแก้ว
1660 สระแก้ว
1661 สระแก้ว
1662 สระแก้ว
1663 สระแก้ว
1664 สระแก้ว
1665 สระแก้ว
1666 สระแก้ว
1667 สระแก้ว
1668 สระแก้ว
1669 สระแก้ว
1670 สระแก้ว
1671 สระแก้ว
1672 สระแก้ว
1673 สระแก้ว
1674 สระแก้ว
1675 สระแก้ว
1676 สระแก้ว
1677 สระแก้ว
1678 สระแก้ว
1679 สระแก้ว
1680 สระแก้ว
1681 สระแก้ว
1682 สระแก้ว
1683 สระแก้ว
1684 สระแก้ว
1685 สระแก้ว
1686 สระบุรี
1687 สระบุรี
1688 สระบุรี
1689 สระบุรี
1690 สระบุรี
1691 สระบุรี
1692 สระบุรี
1693 สระบุรี
1694 สระบุรี
1695 สระบุรี
1696 สระบุรี
1697 สระบุรี
1698 สระบุรี
1699 สระบุรี
1700 สระบุรี
1701 สิงห์บุรี
1702 สิงห์บุรี
1703 สิงห์บุรี
1704 สิงห์บุรี
1705 สิงห์บุรี
1706 สิงห์บุรี

อำเภอ
คลองหาด
คลองหาด
โคกสูง
โคกสูง
ตาพระยา
ตาพระยา
ตาพระยา
เมืองสระแก้ว
เมืองสระแก้ว
เมืองสระแก้ว
เมืองสระแก้ว
วังนาเย็น
วังนาเย็น
วังนาเย็น
วังนาเย็น
วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์
วัฒนานคร
วัฒนานคร
วัฒนานคร
วัฒนานคร
วัฒนานคร
วัฒนานคร
วัฒนานคร
วัฒนานคร
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
แก่งคอย
แก่งคอย
เฉลิมพระเกียรติ
ดอนพุด
บ้านหมอ
มวกเหล็ก
เมืองสระบุรี
เมืองสระบุรี
เมืองสระบุรี
วังม่วง
วังม่วง
วิหารแดง
หนองแค
หนองแค
หนองโดน
ค่ายบางระจัน
ค่ายบางระจันทร์
ท่าช้าง
บางระจัน
บางระจันทร์
เมืองสิงห์บุรี

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร
เทศบาลตาบลโคกสูง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
เทศบาลตาบลตาพระยา
องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช
องค์การบริหารส่วนตาบลทัพเสด็จ
เทศบาลตาบลท่าเกษม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเกษม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแก้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองหินปูน
องค์การบริหารส่วนตาบลตาหลังใน
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งมหาเจริญ
เทศบาลตาบลวังทอง
เทศบาลตาบลวังสมบูรณ์
เทศบาลตาบลวังใหม่
เทศบาลตาบลวัฒนานคร
องค์การบริหารส่วนตาบลแซร์ออ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเกวียน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองตะเคียนบอน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
องค์การบริหารส่วนตาบลวัฒนานคร
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองนาใส
เทศบาลตาบลบ้านด่าน
เทศบาลตาบลบ้านใหม่หนองไทร
เทศบาลตาบลป่าไร่
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองทับจันทร์
องค์การบริหารส่วนตาบลทับพริก
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านป่า
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะปราง
เทศบาลตาบลหน้าพระลาน
องค์การบริหารส่วนตาบลดงตะงาว
เทศบาลตาบลตลาดน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก
เทศบาลตาบลตะกุด
องค์การบริหารส่วนตาบลดาวเรือง
องค์การบริหารส่วนตาบลปากข้าวสาร
เทศบาลตาบลแสลงพัน
องค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมู
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกแย้
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโรง
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนตาบลโพสังโฆ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพประจักษ์
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลา
องค์การบริหารส่วนตาบลไม้ดดั
องค์การบริหารส่วนตาบลบางกระบือ
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เทศบาลเมืองวังนาเย็น
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
โครงการจังหวัดสระแก้ว3
โครงการจังหวัดสระแก้ว3
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
โครงการจังหวัดสระแก้ว3
โครงการจังหวัดสระแก้ว3
โครงการจังหวัดสระแก้ว3
โครงการจังหวัดสระแก้ว3
โครงการจังหวัดสระแก้ว3
โครงการจังหวัดสระแก้ว3
เทศบาลตาบลชากไทย
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพล
โครงการจังหวัดสระแก้ว3
โครงการจังหวัดสระแก้ว3
โครงการจังหวัดสระแก้ว3
โครงการจังหวัดสระแก้ว3
โครงการจังหวัดสระแก้ว3
องค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะปราง
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพล
องค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที
องค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที
องค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพล
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
โครงการพลังชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
องค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
องค์การบริหารส่วนตาบลวังประจบ
โครงการพลังชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
องค์การบริหารส่วนตาบลจันทิมา
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ลำดับ
จังหวัด
1707 สิงห์บุรี
1708 สิงห์บุรี
1709 สิงห์บุรี
1710 สิงห์บุรี
1711 สิงห์บุรี
1712 สิงห์บุรี
1713 สุโขทัย
1714 สุโขทัย
1715 สุโขทัย
1716 สุโขทัย
1717 สุโขทัย
1718 สุโขทัย
1719 สุโขทัย
1720 สุโขทัย
1721 สุโขทัย
1722 สุโขทัย
1723 สุโขทัย
1724 สุโขทัย
1725 สุโขทัย
1726 สุโขทัย
1727 สุโขทัย
1728 สุโขทัย
1729 สุโขทัย
1730 สุโขทัย
1731 สุโขทัย
1732 สุโขทัย
1733 สุโขทัย
1734 สุโขทัย
1735 สุโขทัย
1736 สุโขทัย
1737 สุพรรณบุรี
1738 สุพรรณบุรี
1739 สุพรรณบุรี
1740 สุพรรณบุรี
1741 สุพรรณบุรี
1742 สุพรรณบุรี
1743 สุพรรณบุรี
1744 สุพรรณบุรี
1745 สุพรรณบุรี
1746 สุพรรณบุรี
1747 สุพรรณบุรี
1748 สุพรรณบุรี
1749 สุพรรณบุรี
1750 สุพรรณบุรี
1751 สุราษฎร์ธานี
1752 สุราษฎร์ธานี
1753 สุราษฎร์ธานี
1754 สุราษฎร์ธานี
1755 สุราษฎร์ธานี
1756 สุรินทร์
1757 สุรินทร์
1758 สุรินทร์

อำเภอ
เมืองสิงห์บุรี
เมืองสิงห์บุรี
เมืองสิงห์บุรี
อินทร์บุรี
อินทร์บุรี
อินทร์บุรี
กงไกรลาศ
กงไกรลาศ
กงไกรลาศ
คีรีมาศ
คีรีมาศ
คีรีมาศ
คีรีมาศ
คีรีมาศ
คีรีมาส
ทุ่งเสลี่ยม
ทุ่งเสลี่ยม
ทุ่งเสลี่ยม
บ้านด่านลานหอย
บ้านด่านลานหอย
บ้านด่านลานหอย
เมืองสุโขทัย
เมืองสุโขทัย
ศรีนคร
ศรีสชั นาลัย
ศีรีมาศ
สวรรคโลก
สวรรคโลก
สวรรคโลก
สวรรคโลก
ดอนเจดีย์
ด่านช้าง
ด่านช้าง
บางปลาม้า
บางปลาม้า
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
สองพี่น้อง
หนองหญ้าไซ
อู่ทอง
อู่ทอง
อู่ทอง
อู่ทอง
อู่ทอง
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
พระแสง
เมืองสุราษฎร์ธานี
นาสาร
กาบเชิง
กาบเชิง
กาบเชิง

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลบางมัญ
องค์การบริหารส่วนตาบลต้นโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวไผ่
องค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
องค์การบริหารส่วนตาบลนาตาล
องค์การบริหารส่วนตาบลประศุก
องค์การบริหารส่วนตาบลไกรนอก
องค์การบริหารส่วนตาบลกกแรต
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าแฝก
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งยางเมือง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเชิงคีรี
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีคีรีมาศ
องค์การบริหารส่วนตาบลสามพวง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระดิ่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนาพุ
องค์การบริหารส่วนตาบลไทยชนะศึก
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งเสลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ไชยมงคล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด่าน
องค์การบริหารส่วนตาบลลานหอย
องค์การบริหารส่วนตาบลวังลึก
องค์การบริหารส่วนตาบลตาลเตีย
องค์การบริหารส่วนตาบลวังทองแดง
องค์การบริหารส่วนตาบลนครเดิฐ
เทศบาลเมืองศรีสชั นาลัย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านป้อม
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจง
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองบางยม
เทศบาลตาบลในเมือง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทุ่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสาหร่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะค่าโมง
เทศบาลตาบลด่านช้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลมะขามล้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลสาลี
องค์การบริหารส่วนตาบลศาลาขาว
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนแตง
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมะนาว
องค์การบริหารส่วนตาบลแจงงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย
เทศบาลตาบลเจดีย์
เทศบาลตาบลบ้านดอน
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมะเกลือ
เทศบาลตาบลอู่ทอง
เทศบาลตาบลช้างซ้าย
เทศบาลตาบลท่าทองใหม่
องค์การบริหารส่วนตาบลสาคู
เทศบาลตาบลขุนทะเล
องค์การบริหารส่วนตาบลนาพุ
องค์การบริหารส่วนตาบลคูตนั
องค์การบริหารส่วนตาบลแนงมุด
องค์การบริหารส่วนตาบลตะเคียน
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องค์การบริหารส่วนตาบลจันทิมา
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอโคน
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวไผ่
องค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
องค์การบริหารส่วนตาบลไกรนอก
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวดง
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอโคน
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ไชยมงคล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ไชยมงคล
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอโคน
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอโคน
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอโคน
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ไชยมงคล
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอแข
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ไชยมงคล
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ไชยมงคล
องค์การบริหารส่วนตาบลวังประจบ
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอโคน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสาหร่าย
โครงการพลังชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
เทศบาลตาบลด่านช้าง
เทศบาลตาบลเจ็ดเสมียน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหม้อ 2
เทศบาลตาบลบ้านดอน
เทศบาลตาบลบ้านดอน
เทศบาลตาบลเจ็ดเสมียน
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
โครงการนครปฐมผาสุก
เทศบาลตาบลบ้านดอน
เทศบาลตาบลบ้านดอน
เทศบาลตาบลบ้านดอน
เทศบาลตาบลหนองพลับ
เทศบาลตาบลขุนทะเล(ต้นยวน)
เทศบาลตาบลปริก
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
เทศบาลตาบลท่าก้อน
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
องค์การบริหารส่วนตาบลบักได
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ลำดับ
จังหวัด
1759 สุรินทร์
1760 สุรินทร์
1761 สุรินทร์
1762 สุรินทร์
1763 สุรินทร์
1764 สุรินทร์
1765 สุรินทร์
1766 สุรินทร์
1767 สุรินทร์
1768 สุรินทร์
1769 สุรินทร์
1770 สุรินทร์
1771 สุรินทร์
1772 สุรินทร์
1773 สุรินทร์
1774 สุรินทร์
1775 สุรินทร์
1776 สุรินทร์
1777 สุรินทร์
1778 สุรินทร์
1779 สุรินทร์
1780 สุรินทร์
1781 สุรินทร์
1782 สุรินทร์
1783 สุรินทร์
1784 สุรินทร์
1785 สุรินทร์
1786 หนองคาย
1787 หนองคาย
1788 หนองคาย
1789 หนองคาย
1790 หนองคาย
1791 หนองคาย
1792 หนองคาย
1793 หนองคาย
1794 หนองคาย
1795 หนองคาย
1796 หนองคาย
1797 หนองคาย
1798 หนองคาย
1799 หนองคาย
1800 หนองคาย
1801 หนองคาย
1802 หนองคาย
1803 หนองบัวลาภู
1804 หนองบัวลาภู
1805 หนองบัวลาภู
1806 หนองบัวลาภู
1807 หนองบัวลาภู
1808 หนองบัวลาภู
1809 หนองบัวลาภู
1810 หนองบัวลาภู

อำเภอ
จอมพระ
จอมพระ
จอมพระ
ชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี
ท่าตูม
บัวเชด
บัวเชด
ปราสาท
ปราสาท
ปราสาท
พนมดงรัก
พนมดงรัก
เมืองสุรินทร์
เมืองสุรินทร์
เมืองสุรินทร์
รัตนบุรี
รัตนบุรี
ลาดวน
ลาดวน
ศรีณรงค์
ศรีณรงค์
ศีขรภูมิ
สนม
สนม
สังขะ
ท่าบ่อ
เฝ้าไร่
เฝ้าไร่
เฝ้าไร่
เฝ้าไร่
โพธิ์ตาก
โพธิ์ตาก
โพนพิสยั
เมืองหนองคาย
เมืองหนองคาย
เมืองหนองคาย
เมืองหนองคาย
รัตนวาปี
ศรีเชียงใหม่
ศรีเชียงใหม่
สระใคร
สังคม
นากลาง
นากลาง
โนนสัง
โนนสัง
โนนสัง
เมืองหนองบัวลาภู
เมืองหนองบัวลาภู
เมืองหนองบัวลาภู

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสนิท
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสุข
เทศบาลตาบลบุแกรง
เทศบาลตาบลสระขุด
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองบัว
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีณรงค์
เทศบาลตาบลท่าตูม
องค์การบริหารส่วนตาบลจรัส
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวเชด
องค์การบริหารส่วนตาบลเชือเพลิง
องค์การบริหารส่วนตาบลปรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลสมุด
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตาบลบักได
องค์การบริหารส่วนตาบลสลักได
องค์การบริหารส่วนตาบลนอกเมือง
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองที
องค์การบริหารส่วนตาบลแก
องค์การบริหารส่วนตาบลทับใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลโชกเหนือ
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดวน
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสขุ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดหวาย
เทศบาลตาบลสนม
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
องค์การบริหารส่วนตาบลพระแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลนาข่า
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหลวง
เทศบาลตาบลเฝ้าไร่
องค์การบริหารส่วนตาบลอุดมพร
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ตาก
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโพธิ์
เทศบาลตาบลเวียงคุก
เทศบาลตาบลวัดธาตุ
องค์การบริหารส่วนตาบลพระธาตุบังพวน
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโงม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านต้อน
องค์การบริหารส่วนตาบลพระพุทธบาท
องค์การบริหารส่วนตาบลพานพร้าว
องค์การบริหารส่วนตาบลคอกช้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลแก้งไก่
เทศบาลตาบลกุดดินจี่
เทศบาลตาบลฝั่งแดง
เทศบาลตาบลกุดดู่
เทศบาลตาบลบ้านค้อ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกม่วง
องค์การบริหารส่วนตาบลนามะเฟือง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาคาไฮ
เทศบาลตาบลนาคาไฮ

ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน: ศจค.
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
องค์การบริหารส่วนตาบลบักได
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงสวรรค์
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีณรงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีณรงค์
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
องค์การบริหารส่วนตาบลบักได
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีณรงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลบักได
องค์การบริหารส่วนตาบลบักได
องค์การบริหารส่วนตาบลบักได
องค์การบริหารส่วนตาบลบักได
องค์การบริหารส่วนตาบลบักได
องค์การบริหารส่วนตาบลกล้วยกว้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลบักได
องค์การบริหารส่วนตาบลบักได
องค์การบริหารส่วนตาบลขุนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลทับใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลบักได
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตาบลบักได
องค์การบริหารส่วนตาบลบักได
องค์การบริหารส่วนตาบลกล้วยกว้าง
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
องค์การบริหารส่วนตาบลบักได
องค์การบริหารส่วนตาบลดินดา
เทศบาลตาบลท่าก้อน
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวตูม
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีณรงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีณรงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวตูม
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกระจับ
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวตูม
เทศบาลตาบลนาอ้อ
เทศบาลตาบลพอกน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีณรงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน
เทศบาลตาบลพอกน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลดินดา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหยวก
เทศบาลตาบลโนนทอง
เทศบาลตาบลนาอ้อ
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวตูม
เทศบาลตาบลท่าก้อน
เทศบาลตาบลหนองอีบุตร
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวตูม
เทศบาลตาบลท่าก้อน
เทศบาลตาบลเหล่าใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวตูม
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ลำดับ
จังหวัด
1811 หนองบัวลาภู
1812 หนองบัวลาภู
1813 หนองบัวลาภู
1814 หนองบัวลาภู
1815 หนองบัวลาภู
1816 หนองบัวลาภู
1817 หนองบัวลาภู
1818 อยุธยา
1819 อยุธยา
1820 อ่างทอง
1821 อ่างทอง
1822 อ่างทอง
1823 อ่างทอง
1824 อ่างทอง
1825 อ่างทอง
1826 อ่างทอง
1827 อ่างทอง
1828 อ่างทอง
1829 อ่างทอง
1830 อ่างทอง
1831 อ่างทอง
1832 อ่างทอง
1833 อานาจเจริญ
1834 อานาจเจริญ
1835 อานาจเจริญ
1836 อานาจเจริญ
1837 อานาจเจริญ
1838 อานาจเจริญ
1839 อานาจเจริญ
1840 อานาจเจริญ
1841 อานาจเจริญ
1842 อานาจเจริญ
1843 อานาจเจริญ
1844 อานาจเจริญ
1845 อานาจเจริญ
1846 อานาจเจริญ
1847 อานาจเจริญ
1848 อานาจเจริญ
1849 อานาจเจริญ
1850 อานาจเจริญ
1851 อานาจเจริญ
1852 อานาจเจริญ
1853 อานาจเจริญ
1854 อานาจเจริญ
1855 อานาจเจริญ
1856 อานาจเจริญ
1857 อานาจเจริญ
1858 อานาจเจริญ
1859 อานาจเจริญ
1860 อุดรธานี
1861 อุดรธานี
1862 อุดรธานี

อำเภอ
เมืองหนองบัวลาภู
ศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง
สุวรรณคูหา
สุวรรณคูหา
สุวรรณคูหา
บางปะอิน
มหาราช
ไชโย
ไชโย
ป่าโมก
ป่าโมก
ป่าโมก
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
เมืองอ่างทอง
เมืองอ่างทอง
วิเศษชัยชาญ
วิเศษชัยชาญ
ชานุมาน
ปทุมราชวงศา
ปทุมราชวงศา
ปทุมราชวงศา
ปทุมราชวงศา
ปทุมราชวงศา
พนา
พนา
เมืองอานาจเจริญ
เมืองอานาจเจริญ
เมืองอานาจเจริญ
เมืองอานาจเจริญ
เมืองอานาจเจริญ
เมืองอานาจเจริญ
เมืองอานาจเจริญ
เมืองอานาจเจริญ
เมืองอานาจเจริญ
เมืองอานาจเจริญ
ลืออานาจ
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
หัวตะพาน
หัวตะพาน
หัวตะพาน
หัวตะพาน
หัวตะพาน
หัวตะพาน
กุดจับ
กุมภวาปี
กุมภวาปี

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทัน
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดสะเทียน
เทศบาลตาบลหนองแก
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
เทศบาลตาบลสุวรรณคูหา
เทศบาลตาบลนาดี
เทศบาลตาบลบุญทัน
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเกิด
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านขวาง
องค์การบริหารส่วนตาบลเทวราช
องค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเสด็จ
องค์การบริหารส่วนตาบลโรงช้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลสายทอง
เทศบาลตาบลรามะสัก
เทศบาลตาบลม่วงคัน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเจ้าฉ่า
องค์การบริหารส่วนตาบลบางพลับ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวไผ่
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านอิฐ
เทศบาลตาบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตาบลศาลเจ้าโรงทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อ
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
เทศบาลตาบลหนองข่า
เทศบาลตาบลห้วย
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลคาโพน
เทศบาลตาบลพนา
องค์การบริหารส่วนตาบลไม้กลอน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาจิก
เทศบาลตาบลนายม
องค์การบริหารส่วนตาบลคึมใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลนาแต้
องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างนกทา
องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าพรวน
องค์การบริหารส่วนตาบลปลาค้าว
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดปลาดุก
องค์การบริหารส่วนตาบลนาปลีก
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะแซว
เทศบาลตาบลสามหนอง
เทศบาลตาบลสิริเสนางค์
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไฮ
เทศบาลตาบลหัวตะพาน
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนเมืองน้อย
เทศบาลตาบลนาปลีก
เทศบาลตาบลรัตนวารีศรีเจริญ
เทศบาลตาบลเค็งใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างถ่อน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างก่อ
เทศบาลตาบลหนองหว้า
เทศบาลตาบลเชียงแหว

ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน: ศจค.
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหยวก
เทศบาลตาบลนาอ้อ
เทศบาลตาบลโนนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหยวก
เทศบาลตาบลท่าก้อน
เทศบาลตาบลนาอ้อ
เทศบาลตาบลพอกน้อย
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
องค์การบริหารส่วนตาบลตากตก
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
องค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์
เทศบาลตาบลบ้านดอน
เทศบาลตาบลบ้านดอน
เทศบาลตาบลบ้านดอน
เทศบาลตาบลรามะสัก
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหม้อ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหม้อ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหม้อ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
เทศบาลตาบลบ้านดอน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหม้อ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนจิก
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนจิก
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนจิก
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
โครงการพลังชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนจิก
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าโมง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตาบลอีเซ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีเซ
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนจิก
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
องค์การบริหารส่วนตาบลกล้วยกว้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลดินดา
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าโมง
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าโมง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหยวก
เทศบาลตาบลนาอ้อ
เทศบาลตาบลโนนทอง
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ลำดับ
จังหวัด
1863 อุดรธานี
1864 อุดรธานี
1865 อุดรธานี
1866 อุดรธานี
1867 อุดรธานี
1868 อุดรธานี
1869 อุดรธานี
1870 อุดรธานี
1871 อุดรธานี
1872 อุดรธานี
1873 อุดรธานี
1874 อุดรธานี
1875 อุดรธานี
1876 อุดรธานี
1877 อุดรธานี
1878 อุดรธานี
1879 อุดรธานี
1880 อุดรธานี
1881 อุดรธานี
1882 อุดรธานี
1883 อุดรธานี
1884 อุดรธานี
1885 อุดรธานี
1886 อุดรธานี
1887 อุดรธานี
1888 อุดรธานี
1889 อุดรธานี
1890 อุดรธานี
1891 อุดรธานี
1892 อุดรธานี
1893 อุตรดิตถ์
1894 อุตรดิตถ์
1895 อุตรดิตถ์
1896 อุตรดิตถ์
1897 อุตรดิตถ์
1898 อุตรดิตถ์
1899 อุตรดิตถ์
1900 อุตรดิตถ์
1901 อุตรดิตถ์
1902 อุตรดิตถ์
1903 อุตรดิตถ์
1904 อุตรดิตถ์
1905 อุตรดิตถ์
1906 อุตรดิตถ์
1907 อุตรดิตถ์
1908 อุตรดิตถ์
1909 อุตรดิตถ์
1910 อุตรดิตถ์
1911 อุตรดิตถ์
1912 อุตรดิตถ์
1913 อุตรดิตถ์
1914 อุตรดิตถ์

อำเภอ
กุมภวาปี
กุมภวาปี
กุมภวาปี
กู่แก้ว
ทุ่งฝน
ทุ่งฝน
นาโสม
นาโสม
นาโสม
บ้านดุง
บ้านดุง
บ้านผือ
ประจักษ์ศิลปาคม
ประจักษ์ศิลปาคม
พิบูลย์รักษ์
พิบูลย์รักษ์
เพ็ญ
เพ็ญ
เมืองอุดรธานี
เมืองอุดรธานี
เมืองอุดรธานี
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
ศรีธาตุ
ศรีธาตุ
หนองวัวซอ
หนองแสง
หนองแสง
หนองหาน
ชัยจุมพล
ตรอน
ตรอน
ตรอน
ท่าปลา
ท่าปลา
ท่าปลา
ท่าปลา
นาปาด
นาปาด
บ้านโคก
บ้านโคก
บ้านโคก
บ้านโคก
พิชัย
พิชัย
พิชัย
พิชัย
พิชัย
พิชัย
พิชัย
พิชัย

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลเสอเพลอ
เทศบาลตาบลปะโค
องค์การบริหารส่วนตาบลตูมใต้
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทองอินทร์
องค์การบริหารส่วนตาบลนาชุมแสง
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดค้า
เทศบาลตาบลนาโสม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหยวก
องค์การบริหารส่วนตาบลนางัว
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดุง
องค์การบริหารส่วนตาบลถ่อนนาลับ
องค์การบริหารส่วนตาบลคาด้วง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาม่วง
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสามพาด
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนกลอย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแดง
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตาบลเตาไห
เทศบาลตาบลนาข่า
องค์การบริหารส่วนตาบลนิคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตาบลนาข่า
เทศบาลตาบลวังสามหมอ
องค์การบริหารส่วนตาบลคาโคกสูง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงทับม้า
เทศบาลตาบลศรีธาตุ
เทศบาลตาบลบ้านโปร่ง
เทศบาลตาบลหนองบัวบาน
องค์การบริหารส่วนตาบลทับกุง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
เทศบาลตาบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตาบลชัยจุมพล
องค์การบริหารส่วนตาบลนาอ่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลข่อยสูง
องค์การบริหารส่วนตาบลหาดสองแคว
องค์การบริหารส่วนตาบลนางพญา
องค์การบริหารส่วนตาบลผาเลือด
เทศบาลตาบลจริม
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหมัน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาไคร้
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยมุ่น
เทศบาลตาบลบ้านโคก
องค์การบริหารส่วนตาบลนาขุม
องค์การบริหารส่วนตาบลม่วงเจ็ดต้น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อเบีย
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลนายาง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโคน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหม้อ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาอิน
องค์การบริหารส่วนตาบลในเมือง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดารา
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก

ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน: ศจค.
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกระจับ
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าโมง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหยวก
เทศบาลตาบลกลางหมื่น
เทศบาลตาบลท่าก้อน
เทศบาลตาบลท่าก้อน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหยวก
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าโมง
เทศบาลตาบลท่าก้อน
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวตูม
องค์การบริหารส่วนตาบลดินดา
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนจิก
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนจิก
เทศบาลตาบลพอกน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหยวก
องค์การบริหารส่วนตาบลดินดา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหยวก
เทศบาลตาบลสาวะถี
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตาบลอีเซ
เทศบาลตาบลกลางหมื่น
องค์การบริหารส่วนตาบลดินดา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงทับม้า
เทศบาลตาบลพอกน้อย
เทศบาลตาบลเหล่าใหญ่
เทศบาลตาบลโนนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวตูม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหยวก
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีณรงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
องค์การบริหารส่วนตาบลหาดสองแคว
เทศบาลตาบลวังชิน
เทศบาลตาบลวังชิน
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลวังประจบ
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอแข
เทศบาลตาบลเก้าเลียว
องค์การบริหารส่วนตาบลนาขุม
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลวังประจบ
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวดง
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ลำดับ
จังหวัด
1915 อุตรดิตถ์
1916 อุตรดิตถ์
1917 อุตรดิตถ์
1918 อุตรดิตถ์
1919 อุตรดิตถ์
1920 อุตรดิตถ์
1921 อุตรดิตถ์
1922 อุตรดิตถ์
1923 อุตรดิตถ์
1924 อุตรดิตถ์
1925 อุตรดิตถ์
1926 อุตรดิตถ์
1927 อุตรดิตถ์
1928 อุตรดิตถ์
1929 อุตรดิตถ์
1930 อุทัยธานี
1931 อุทัยธานี
1932 อุทัยธานี
1933 อุทัยธานี
1934 อุทัยธานี
1935 อุทัยธานี
1936 อุทัยธานี
1937 อุทัยธานี
1938 อุทัยธานี
1939 อุทัยธานี
1940 อุทัยธานี
1941 อุทัยธานี
1942 อุทัยธานี
1943 อุทัยธานี
1944 อุทัยธานี
1945 อุทัยธานี
1946 อุทัยธานี
1947 อุทัยธานี
1948 อุทัยธานี
1949 อุทัยธานี
1950 อุทัยธานี
1951 อุทัยธานี
1952 อุทัยธานี
1953 อุทัยธานี
1954 อุทัยธานี
1955 อุทัยธานี
1956 อุทัยธานี
1957 อุทัยธานี
1958 อุทัยธานี
1959 อุทัยธานี
1960 อุทัยธานี
1961 อุทัยธานี
1962 อุทัยธานี
1963 อุทัยธานี
1964 อุทัยธานี
1965 อุบลราชธานี
1966 อุบลราชธานี

อำเภอ
พิชัย
ฟากท่า
ฟากท่า
เมืองอุตรดิตถ์
เมืองอุตรดิตถ์
เมืองอุตรดิตถ์
เมืองอุตรดิตถ์
เมืองอุตรดิตถ์
เมืองอุตรดิตถ์
ลับแล
ลับแล
ลับแล
ลับแล
ลับแล
ลับแล
ทัพทัน
ทัพทัน
ทัพทัน
บ้านไร่
บ้านไร่
บ้านไร่
บ้านไร่
บ้านไร่
บ้านไร่
บ้านไร่
เมืองอุทัยธานี
เมืองอุทัยธานี
เมืองอุทัยธานี
เมืองอุทัยธานี
เมืองอุทัยธานี
เมืองอุทัยธานี
ลานสัก
ลานสัก
ลานสัก
ลานสัก
สว่างอารมณ์
สว่างอารมณ์
สว่างอารมณ์
สว่างอารมณ์
หนองขาหย่าง
หนองขาหย่าง
หนองขาหย่าง
หนองขาหย่าง
หนองฉาง
หนองฉาง
หนองฉาง
หนองฉาง
หนองฉาง
หนองฉาง
หนองฉาง
เขมราฐ
เขมราฐ

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลพญาแมน
เทศบาลตาบลฟากท่า
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเสียว
เทศบาลตาบลนาริด
เทศบาลตาบลป่าเซ่า
เทศบาลตาบลด่านนาขาม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด่านนาขาม
องค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
เทศบาลตาบลวังกะพี
เทศบาลตาบลศรีพนมมาศ
เทศบาลตาบลทุ่งยัง
เทศบาลตาบลพระเสด็จ
เทศบาลตาบลหัวดง
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่คามัน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหม้อ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองยายดา
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
องค์การบริการส่วนตาบลห้วยแห้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองจอก
องค์การบริหารส่วนตาบลทัพหลวง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่มกล้วย
องค์การบริการส่วนตาบลเกาะเทโพ
องค์การบริการส่วนตาบลหนองไผ่แบน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเทโพ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่แบน
เทศบาลตาบลหาดทนง
องค์การบริหารส่วนตาบลระบา
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งนางาม
องค์การบริหารส่วนตาบลนารอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลประดู่ยืน
เทศบาลตาบลพลวงสองนาง
เทศบาลตาบลสว่างแจ้งสบายใจ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อยาง
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโพ
องค์การบริการส่วนตาบลท่าโพ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองขาหย่าง
องค์การบริการส่วนตาบลหนองยาง
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉาง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองนางนวล
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองยาง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยเก่า
เทศบาลตาบลเขมราฐ
เทศบาลตาบลหัวนา
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องค์การบริหารส่วนตาบลหัวดง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ไชยมงคล
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอแข
เทศบาลตาบลเก้าเลียว
เทศบาลตาบลป่าเซ่า
เทศบาลตาบลเก้าเลียว
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวดง
เทศบาลตาบลเก้าเลียว
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยเก่า
เทศบาลตาบลเก้าเลียว
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองจอก
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยเก่า
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยเก่า
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยเก่า
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพ
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพ
เทศบาลตาบลเก้าเลียว
องค์การบริหารส่วนตาบลจันทิมา
องค์การบริหารส่วนตาบลจันทิมา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่
เทศบาลตาบลเก้าเลียว
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวดง
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยเก่า
เทศบาลตาบลเก้าเลียว
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยเก่า
องค์การบริหารส่วนตาบลจันทิมา
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยเก่า
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพ
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพ
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยเก่า
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยเก่า
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยเก่า
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยเก่า
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยเก่า
เทศบาลตาบลเขมราฐ
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
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ลำดับ
จังหวัด
1967 อุบลราชธานี
1968 อุบลราชธานี
1969 อุบลราชธานี
1970 อุบลราชธานี
1971 อุบลราชธานี
1972 อุบลราชธานี
1973 อุบลราชธานี
1974 อุบลราชธานี
1975 อุบลราชธานี
1976 อุบลราชธานี
1977 อุบลราชธานี
1978 อุบลราชธานี
1979 อุบลราชธานี
1980 อุบลราชธานี
1981 อุบลราชธานี
1982 อุบลราชธานี
1983 อุบลราชธานี
1984 อุบลราชธานี
1985 อุบลราชธานี
1986 อุบลราชธานี
1987 อุบลราชธานี
1988 อุบลราชธานี
1989 อุบลราชธานี
1990 อุบลราชธานี
1991 อุบลราชธานี
1992 อุบลราชธานี
1993 อุบลราชธานี
1994 อุบลราชธานี
1995 อุบลราชธานี
1996 อุบลราชธานี
1997 อุบลราชธานี
1998 อุบลราชธานี
1999 อุบลราชธานี
2000 อุบลราชธานี
2001 อุบลราชธานี
2002 อุบลราชธานี
2003 อุบลราชธานี
2004 อุบลราชธานี
2005 อุบลราชธานี
2006 อุบลราชธานี
2007 อุบลราชธานี
2008 อุบลราชธานี

อำเภอ
เขื่องใน
เขื่องใน
เขื่องใน
เขื่องใน
โขงเจียม
ดอนมดแดง
เดชอุดม
เดชอุดม
เดชอุดม
เดชอุดม
เดชอุดม
ตระการพืชผล
ตระการพืชผล
ตระการพืชผล
ตระการพืชผล
ตระการพืชผล
ตาลสุม
นาเยีย
นาเยีย
นาเยีย
นายืน
นายืน
บุณฑริก
พิบูลมังสาหาร
พิบูลมังสาหาร
พิบูลมังสาหาร
พิบูลมังสาหาร
พิบูลมังสาหาร
พิบูลมังสาหาร
พิบูลมังสาหาร
พิบูลมังสาหาร
โพธิ์ไทร
โพธิ์ไทร
ม่วงสามสิบ
ม่วงสามสิบ
ม่วงสามสิบ
ม่วงสามสิบ
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
สว่างวีระวงศ์
สิรินธร
สิรินธร

อปท.เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่
เทศบาลตาบลเขื่องใน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไทย
องค์การบริหารส่วนตาบลยางขีนก
องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างถ่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเมือง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเจริญ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลาง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโพธิ์ศรี
เทศบาลตาบลโพนงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าโมง
องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาย
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดยาลวน
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลขามเปี้ย
องค์การบริหารส่วนตาบลไหล่ทุ่ง
เทศบาลตาบลตาลสุม
เทศบาลตาบลนาเยีย
เทศบาลตาบลนาจาน
เทศบาลตาบลนาเรือง
องค์การบริหารส่วนตาบลโดมประดิษฐ์
องค์การบริหารส่วนตาบลโซง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ
องค์การบริหารรส่วนตาบลโนนกลาง
องค์การบริหารส่วนตาบลระเว
องค์การบริหารส่วนตาบลไร่ใต้
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนจิก
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกาหลง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแขม
องค์การบริหารส่วนตาบลอ่างศิลา
เทศบาลตาบลโพธิ์ไทร
เทศบาลตาบลโพธิ์ไทร
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนแพง
องค์การบริหารส่วนตาบลดุมใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลเตย
องค์การบริหารส่วนตาบลกระโสบ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดลาด
เทศบาลตาบลท่าช้าง
เทศบาลตาบลนิคมสร้างตนเองลาโดมน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนก่อ
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องค์การบริหารส่วนตาบลดอนจิก
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกระจับ
องค์การบริหารส่วนตาบลยางขีนก
องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างถ่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีเซ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงอีจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลดงอีจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลบักได
องค์การบริหารส่วนตาบลบักได
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าโมง
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าโมง
พืนที่ปฏิบัตกิ ารร่วม 4 หน่วยงาน สถ. พช. พอช. และ สสส.
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลดงอีจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลไหล่ทุ่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนจิก
เทศบาลตาบลนาเยีย
เทศบาลตาบลพอกน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลกล้วยกว้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลบักได
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าโมง
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนจิก
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนจิก
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนจิก
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนจิก
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าโมง
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนจิก
องค์การบริหารส่วนตาบลขุนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตาบลอีเซ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีเซ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนจิก
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนจิก
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนจิก
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหยวก

39

