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(ร่าง) แนวคิด 

เวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ย่ังยืน 

ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2565 

ณ ห้อง Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

-------------------- 

1. ความเป็นมา 

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ซึ่งเป็นการรวมตัวของ 4 องค์กรหลัก ประกอบด้วย องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ท้องที่ (ก านัน-ผู้ใหญ่) องค์กรชุมชน (กลุ่มทางสังคม) และหน่วยงานรัฐในพ้ืนที่ จ านวนกว่า 3,000 

ต าบล กระจายตัวทุกจังหวัด รวมทั้งสถาบันวิชาการหรือองค์กรทางวิชาการ องค์กรภาคเอกชน ศูนย์สนับสนุน

วิชาการของแผนสุขภาวะชุมชนและส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส านัก 3) ที่มีเป้าหมายเพ่ือร่วมขับเคลื่อน

ชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ โดยมีบทบาทส าคัญในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน การผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ

ระดับต าบล อ าเภอ เครือข่าย และจังหวัด รวมถึงการขับเคลื่อนและรณรงค์เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน  

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยการสนับสนุนของส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส านัก 3) ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ประกาศปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เพ่ือใช้

เป็นทิศทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาต าบลแบบมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วนโดยมุ่งที่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี 2563 ส าหรับ

ปี 2565 เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ภายใต้การสนับสนุนของส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน เติบโตเป็น

เครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีวิธีคิด วิธีปฏิบัติและวิธีการเรียนรู้แบบมุ่งใช้พ้ืนที่เป็นฐานในการพัฒนาและให้ทุกนโยบายเพื่อ

สุขภาวะ ได้ด าเนินการสรุปบทเรียนและประสบการณ์ในการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรชุมชน และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงในบางพ้ืนที่อาจจะมีองค์กรศาสนาเข้า

มาร่วมด้วยมาเป็นฐานส าคัญมุ่งสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในระยะ 10 ปี 

พ.ศ.2565-2574 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือข่ายภาค (ศวภ.) ทุกกลไก

ของการบริหารจัดการแผนสุขภาวะชุมชน ส านัก/ฝ่ายของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

และภาคี ประกอบด้วย หน่วยงานและองค์กรที่ร่วมสร้างปฏิบัติการสุขภาวะชุมชน จึงก าหนดให้มีการจัด เวทีสานพลัง 

สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ย่ังยืน อันน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนสู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน

ด้วยทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นสู่การบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพ ต่อไป  
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2. เป้าหมายของการจัดเวที 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนการสร้างสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืนด้วยทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน

ท้องถิ่นสู่การบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพ 

 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือสานพลังเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่และภาคีสร้างเสริมสุขภาพด้วยทุนทางสังคมและ

ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น 

3.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติการสุขภาวะชุมชนสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ 

3.3 เพ่ือขยายผลแนวคิดและแนวทางการด าเนินงานภายในและภายนอกเครือข่ายผ่านเส้นทางการสร้างสุข

ภาวะชุมชนที่ยั่งยืน 

 

4. กิจกรรมในเวที แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การจุดประกายและสร้างแรงบันดาล ประกอบด้วย 5 กิจกรรมย่อย คือ (1) สานพลัง สร้างนวัตกรรม 

สู่สุขภาวะชุมชน (2) ปาฐกถาพิเศษ (3) การเสวนา (4) ประกาศและมอบเกียรติบัตร และ (5) ประกาศเจตนารมณ ์

ส่วนที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางการสร้างสุขภาวะชุมชนที่ย่ังยืน ประกอบด้วย 10 กิจกรรมย่อย 

1) สานพลังสร้างคุณภาพเด็กปฐมวัยในชุมชน 2) สานพลังเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ 3) สานพลังสร้างเสริม

สุขภาพจิต กลุ่มเปราะบาง คนไร้บ้าน 4) สานพลังจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 5) สู่สุขภาวะชุมชนด้วยการควบคุมการ

บริโภคยาสูบ 6) สร้างความปลอดภัยทางถนน สร้างสุขภาวะชุมชน 7) สร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ 8) สร้างสุขภาวะด้วย

ระบบอาหารชุมชน 9) สานพลังผู้น าสู่เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และ 10) ฝึกอบรม 

ส่วนที ่3 นิทรรศการ “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 2,500 คน ประกอบด้วย 2 กลุ่มดังนี้ 

5.1 คณะท างาน จ านวน 500 คน ดังนี้ 

 1) ศูนย์เรียนรู้ (ศรร.)  

 2) ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.) 

 3) ศูนย์ประสานงานเฉพาะประเด็นและจัดการเรียนรู้ (ศปง.) 

 4) ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนเชี่ยวชาญเฉพาะ (มหาวิชชาลัย) 

 5) ศูนย์สนับสนุนวิชาการด้านการจัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนแต่ละภาค (ศวภ.) 

 6) ศูนย์จัดการระบบข้อมูลชุมชน (CCDM) 
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 7) ทีมสื่อสาร 

 8) ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 9) สถาบันวิชาการ 

 10) ส านัก/ฝ่ายของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  และภาคี ประกอบด้วย 

หน่วยงานและองคก์รที่ร่วมสร้างปฏิบัติการสุขภาวะชุมชน 

11) ส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส านัก 3) สสส. 

เป็นต้น 

5.2 ผู้เข้าร่วมเวที รวมจ านวน 2,000 คน ดังนี้ 

5.2.1 คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ 

1) คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ   

2) คณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 และ คณะกรรมการบริหารแผน สสส. 

3) คณะกรรมการก ากับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชน 

4) ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เป็นต้น 

5.2.2 ภาคียุทธศาสตร์ 

1) กระทรวงสาธารณสุข 

2) กระทรวงมหาดไทย 

3) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

5) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

6) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

7) ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

8) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

เป็นต้น 

5.2.3 เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ดังนี้ 

1) องค์กรหลักในพ้ืนที่ ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที ่(ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน) องค์กร

ชุมชน หน่วยงานรัฐในพ้ืนที ่และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาต าบล 

2) สถาบันวิชาการ 

เป็นต้น 

5.2.4 ภาคีเครือข่ายส านัก/ฝ่าย ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  

5.2.5 สื่อมวลชน 
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(ร่าง) ก าหนดการเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สูสุ่ขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน 
วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2565 

ณ ห้อง Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 

วันพฤหัสบดทีี่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง Royal Jubilee 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนสร้างสุข”  

09.00 – 09.30 น. เปิดเวที “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ย่ังยืน” 
09.30 – 10.00 น. รายงานวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการจัดเวที และรายงานสถานการณ์ “การสร้างสุขภาวะชุมชนทีย่ั่งยืน” 

โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

10.00 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ “เพิ่มขีดความสามารถให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองได้” 
โดย นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

10.30 – 11.00 น. ปาฐกถาพิเศษ “ร่วมสร้างสุขภาวะประเทศไทย” 
โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล*  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
11.00 – 12.30 น. 
 

เสวนา “บทเรียนจากวิกฤต สู่การสานพลัง สร้างสุขภาวะชุมชนให้ย่ังยืน”  
โดย  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น* กระทรวงมหาดไทย 
 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน* กระทรวงมหาดไทย 
 ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)* 
 รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส านัก 3 สสส.) 
 ด าเนินการเสวนาโดย : นายกิตติ สิงหาปัด ผู้ประกาศข่าวรายการข่าว 3 มิต ิ 

12.30 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
*อยู่ระหว่างการประสานงาน 
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วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 (ต่อ) 
ห้องย่อยท่ี 1 “สานพลัง สร้างคุณภาพเด็กปฐมวัยในชุมชน” ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 
13.15 – 13.30 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนรักษ์เด็ก” 
13.30 – 14.30 น. ประมวล “การน าใช้เครื่องมือเพื่อยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเครือข่ายต าบลสุขภาวะ” 

โดย นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (ส านัก 4 สสส.) 
ชี้น า “การพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น”  
โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

14.30 – 15.30 น. เสวนา “สานพลัง สร้างคุณภาพเด็กปฐมวัยในชุมชน” 
รูปแบบงาน โดย นายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีต าบลวังผาง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน 
รูปแบบเงิน โดย นายกิตติพงศ์ สีเหลือง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดใต้ อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
รูปแบบคน โดย นางสาวนูรือมา ลายามุง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา 
รูปแบบครอบครัว โดย นางสุนันทา มานะพิมพ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 

ด าเนินการเสวนาโดย : นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (ส านัก 4 สสส.) 
15.30 – 17.30 น. ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1) เทศบาลต าบลหล่ายงาว อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
2) องค์การบริการส่วนต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
3) เทศบาลต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 
4) เทศบาลต าบลวาปีปทุม อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
5) องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดใต้ อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
6) องค์การบริการส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
7) องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
8) องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา 
9) องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
10) องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
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ห้องย่อยท่ี 2 “สานพลัง เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ” ณ ห้อง Royal Jubilee 
13.15 – 13.30 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนปลอดโรค” 
13.30 – 13.50 น. สถานการณ์การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อโดยชุมชนท้องถิ่น 

โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
13.50 – 14.10 น. บรรยายพิเศษ “บทบาทชุมชนกับการควบคุมโรคติดต่อโดยชุมชนท้องถิ่น” 

โดย นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ กรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และอดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
14.10 – 15.30 น. เสวนา “สานพลัง เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ” 

แผนควบคุมโรคติดต่อโดยชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม โดย นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน  าเย็น อ าเภอวังน  าเย็น จังหวัดสระแก้ว 
การบริหารจัดการระบบการควบคุมโรคติดต่อโดยชุมชนท้องถิ่น โดย นางสาวจุฑามณี หามะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
การบริหารเครือข่ายและอาสาสมัคร โดย นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม  
ศูนย์บริการครบวงจร โควิด-19 โดย นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
Fast Team (SRRT) โดย นางสาวอารีรัตน์ มาตัน หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

                          องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
ด าเนินการเสวนาโดย : นางสาวฐปนีย์ เอียดศรีไชย The Reporters  

15.30 – 17.30 น. ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1) เทศบาลต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
2) เทศบาลต าบลสันนาเม็ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
3) เทศบาลต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
4) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
5) องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
6) เทศบาลต าบลงิม อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
7) เทศบาลต าบลโนนฆ้อง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 
8) องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าดอกไม้ อ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 
9) เทศบาลต าบลหลักเมือง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  
10) องค์การบริหารส่วนต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 

 
11) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมี อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
12) เทศบาลต าบลธาตุทอง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
13) องค์การบริหารส่วนต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 
14) เทศบาลต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 
15) องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
16) องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
17) เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
18) เทศบาลต าบลท่างิ ว อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
19) เทศบาลต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
20) องค์การบริหารส่วนต าบลละง ูอ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
21) องค์การบริหารส่วนต าบลคูหา อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
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ห้องย่อยท่ี 3 “สานพลัง สร้างเสริมสุขภาพจิต” ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-10 
13.15 – 13.30 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนอาสา” 
13.30 – 13.50 น. บรรยายพิเศษ “การเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต”  

โดย นพ.บุญชัย นวมงคลวัฒนา ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
13.50 - 15.30 น. เสวนา “สานพลัง สร้างเสริมสุขภาพจิต” 

รูปธรรมตอบสนอง มาตรา 33 มาตรา 35 โดย นางเรณู เล็กนิมิต นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
สร้างศักยภาพช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช โดย นายอาซือมิง เจ๊ะอุเซง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
มาตรการชุมชนท้องถิ่นร่วมดูแลผู้ป่วยจิตเวช โดย นายเกียรติศักดิ์ เภาโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนหอม 

อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  
รูปแบบการสร้างสุขลดทุกข์ในชุมชน โดย นางอรพิน วิมลภูษิต  สมาคมวิถีทางเลือกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ด าเนินการเสวนาโดย : นายชาติวุฒิ วังวน ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (ส านัก 2 สสส.) 
15.30 – 17.30 น. ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1) เทศบาลต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
2) องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
3) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหอม อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
4) องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงตาเจ็น อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
5) เทศบาลเมืองวังน  าเย็น อ าเภอวังน  าเย็น จังหวัดสระแก้ว 
6) องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
7) ชุมชนน้อมเกล้า เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
8) ต าบลไร่รถ อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
9) LGBT น  ากว๊านสีรุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
 

 
 
 
 
 



5 

ห้องย่อยที่ 4 “สร้างสุขภาวะด้วยระบบอาหารชุมชน” ณ ห้องจูปิเตอร์ 11-13 
13.15 – 13.30 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนอ่ิมดี... มีสุข”  
13.30 – 13.50 น. บรรยายพิเศษ “สร้างความม่ันคงทางอาหารโดยชุมชนท้องถิ่น” 

โดย ทพญ.จันทนา อึ งชูศักดิ์ ประธานกรรมการก ากับทิศทางแผนอาหารเพ่ือสุขภาวะ และกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

13.50 – 15.30 น. เสวนา “สร้างสุขภาวะด้วยระบบอาหารชุมชน” 
เครือข่ายอาหารปลอดภัยเขตเมือง โดย นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการแพทย์  
  เทศบาลนครเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ระบบการจัดการอาหารชุมชน โดย นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
การจัดการอาหารในภาวะวิกฤติ โดย นายเสน่ห์ แพงมา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงตาเจ็น อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
สวนผักคนเมือง โดย นางสาววรางคนางค์ นิ มหัตถา ผู้จัดการโครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน 

ด าเนินการเสวนาโดย : นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม  ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
และรักษาการผู้อ านวยการส านักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (ส านัก 5 สสส.) 

15.30 – 17.30 น. ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1) เทศบาลนครเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
2) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสนิท อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
3) เทศบาลต าบลพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

    4)  ต าบลนาท่อม อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
5) องค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
6) องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอะ อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 
7) โรงพยาบาลเชียงแสน (โรงพยาบาลสีเขียว) อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
8) สงขลาโมเดล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
9) สถานีเกษตรแบ่งปัน อ าเภอสวนผึ ง จังหวัดราชบุรี 
10) เด็กไทยแก้มใส : อาหารและโภชนาการเด็กวัยเรียน และ “น่านโมเดล ระบบอาหารชุมชน-อาหารโรงเรียน” เทศบาลเมืองน่าน 
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ห้องฝึกอบรม : การน าใช้เครื่องมือ “สื่อสุขภาวะชุมชน : สื่อสารให้เป็น ส่งสารให้ปัง”  ณ ห้องจูปิเตอร์ 14-15 
13.00 -18.00 น. คิดให้ชัด จับประเด็นให้โดน เรียนรู้พลังสื่อในมือเรา 

โดย  นางสาวอรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์  อดีตโปรดิวเซอร์ ส านักเครือข่ายสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส  
 นายภคพล โคตรศรีภูมิ  อดีตโคโปรดิวเซอร์ นักข่าวพลเมืองไทยพีบีเอส 

Dinner Talk : Encouraging Resiliency Leadership...สานพลังผู้น าสู่เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ณ ห้อง Portal 
18.00 – 18.15 น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน 
18.15 – 18.30 น. รู้จัก...แผนสุขภาวะชุมชน 

โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รักษาการผู้อ านวยการส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส านัก 3 สสส.) 
18.30 – 19.00 น. รู้จริง...บทบาทท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 

โดย นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
19.00 – 19.30 น. รู้ใจ...ผู้น าขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน 

โดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
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วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง Royal Jubilee 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนสร้างสุข”  
09.00 – 09.30 น. บรรยายพิเศษ “บูรณาการให้พื้นที่เป็นฐานการสร้างเสริมสุขภาพ” 

โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รักษาการผู้อ านวยการส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส านัก 3 สสส.) 
09.30 – 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ สร้างแรงบันดาลใจ “ชุมชนท้องถิน่ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสุขภาวะชุมชน” 

โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10.00 – 10.30 น. ถ่ายทอดจากใจ “รางวัล Dr. LEE Jong-wook Memorial Prize for Public Health” 

โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่  
10.30 – 12.30 น. เวทีเสวนา “สานพลัง ร่วมสร้างสุขภาวะของประเทศไทย” 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพภายใต้การถ่ายโอน  
โดย ดร.ศุทธา แพรสี  ประธานชมรมถ่ายโอนสถานีอนามัยไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

และผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
เข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่กับสุขภาวะทางจิต 
โดย พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์  ผู้อ านวยการศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ  
Start up Social Enterprise จากชุมชนสู่สากล 
โดย นายอายุ จือปา  ผู้ก่อตั งอาข่า อาม่า แบรนด์กาแฟชาวเขาระดับโลก 
ร้อยวัฒนธรรมอาหารสื่อสารภูมิปัญญาชุมชน 
โดย นายจรงค์ศักดิ์ รองเดช  ผู้ด าเนินรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง 

ด าเนินการเสวนาโดย นางสาววิภาพร วัฒนวิทย์ ผู้ประกาศข่าวช่อง Thai PBS 
12.30 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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ห้องย่อยท่ี 5 “สู่สุขภาวะชุมชนด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบ” ณ ห้อง Royal Jubilee 
13.15 – 13.30 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนปลอดควัน” 
13.30 – 13.50 น. บรรยายพิเศษ “ชุมชนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภคยาสูบ” 

โดย ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการควบคุมยาสูบ (พศย.) 
13.50 - 15.30 น. ถกแถลง 

ศักยภาพชุมชนในการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดย รศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
กฎหมายและนโยบายสู่การสร้างรูปธรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบในชุมชน โดย นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อ านวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
สสส. กับการขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยชุมชนท้องถิ่น โดย นางรุ่งอรุณ ลิ มฬหะภัณ รักษาการผู้อ านวยการ 

ส านักสนับสนุนการควบคุมปัจจยัเสี่ยงหลัก (ส านัก 1 สสส.) 
15.30 – 17.30 น. ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1) เทศบาลต าบลแม่ไร่ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
2) องค์การบริหารส่วนต าบลร่องเคาะ ต าบลวังเหนือ จังหวัดล าปาง 
3) องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
4) เทศบาลต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
5) เทศบาลเมืองพะเยา อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
6) เทศบาลต าบลจุน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 
7) สาธารณสุขอ าเภอเชียงค า อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
8) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
9) เทศบาลต าบลวาปีปทุม อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
10) องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

 

 
11) เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
12) เทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
13) เทศบาลเมืองชัยภูมิ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
14) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
15) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
16) องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะกู อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
17) เทศบาลต าบลมะรือโบตก อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
18) องค์การบริหารส่วนต าบลปกาสัย อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 
19) องค์การบริหารส่วนต าบลล าพะยา อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
20) เทศบาลเมืองสะเตงนอก อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
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ห้องย่อยที่ 6 “สร้างความปลอดภัยทางถนน สร้างสุขภาวะชุมชน” ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 
13.15 – 13.30 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนต าบลขับขี่ปลอดภัย”  
13.30 – 13.50 น. สถานการณ์การจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชนท้องถิ่น 

โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์  รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อ านวยการส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส านัก 3 สสส.) 
13.50 – 14.10 น. บรรยายพิเศษ “บทบาทชุมชนท้องถิ่นในการลดอุบัติเหตุ” 

โดย นายแพทยธ์นะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) 
14.10 – 15.30 น. เสวนา “สร้างความปลอดภัยทางถนน สร้างสุขภาวะชุมชน” 

รณรงค์ลดอุบัติเหตุ โดย นางสาวเนตรชนก แสงเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะพานไม้แก่น อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
สร้างความร่วมมือและเครือข่ายขับขี่ปลอดภัย โดย นายภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
ปรับจุดเสี่ยงลดจุดอันตราย โดย นายยุทธนา รัตนมณี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข เทศบาลต าบลวังไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
ศพด.ลดอุบัติเหตุ โดย นางบัวแก้ว หล่ออ้าย หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

ด าเนินการเสวนาโดย : นางสาวนิตยา กีรติเสริมสิน ผู้สื่อข่าวช่อง Thai PBS 
15.30 – 17.30 น. ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1) เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
2) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
3) เทศบาลต าบลปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
4) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพิกุล อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
5) องค์การบริหารส่วนต าบลผาสามยอด อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 
6) องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
7) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านผึ ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
8) เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
9) องค์การบริหารส่วนต าบลดงละคร อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
10) องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
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ห้องย่อยที่ 7 “สร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ” ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-10 
13.15 – 13.30 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนสูงวัยสร้างเมือง”  
13.30 – 13.50 น. บรรยายพิเศษ “อนาคตคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน” 

โดย แพทย์หญิงลัดดา ด าริการเลิศ กรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 
13.50 – 15.30 น. เสวนา “ร่วมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ” 

สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย นายชาญชัย เเมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาคูณใหญ่ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
โรงเรียนผู้สูงอายุ : กลไกการสร้างเสริมสุขภาวะ โดย นายจิรทีปต ์ทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ โดย นายยาการียา ชิมะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบาโงย อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
แผนผู้สูงอายุต าบลแบบบูรณาการ โดย นางนัยนา ศรีเลศิ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด าเนินการเสวนาโดย : นางภรณี ภู่ประเสริฐ  ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (ส านัก 9 สสส.) 
15.30 – 17.30 น. ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
2) เทศบาลต าบลสองแคว อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
3) องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
4) องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
5) องค์การบริหารส่วนต าบลนาคูณใหญ่ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
6) องค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
7)  องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
8) เทศบาลเมืองจอมพล อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
9) เทศบาลต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
10) องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงย อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
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ห้องย่อยที่ 8 “สานพลัง จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน” ณ ห้องจูปิเตอร์ 11-13 
13.15 – 13.30 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนรักษ์โลก” 
13.30 – 13.50 น. บรรยายพิเศษ “บทบาทชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการสิ่งแวดล้อม”  

โดย นายศรีสุวรรณ ควรขจร  กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  และประธานกรรมการก ากับทิศทางด้านสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

13.50 - 15.30 น. ถกแถลง “เครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน” 
แผนที่รายงานความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (AQMRS) โดย ดร.พลภัทร เหมวรรณ  ผู้อ านวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
            (ภาคเหนือ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เครื่องมือประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดย ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล  นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บทบาทสภาลมหายใจเชียงใหม่ โดย นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานคณะกรรมการอ านวยการสภาลมหายใจเชียงใหม่ 

15.30 – 17.30 น. ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
2) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
3) เทศบาลต าบลในเมือง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
4) เทศบาลต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
5) องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
6) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมี อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
7) องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
8) ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
9) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
10) เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสตูล 
 

ห้องฝึกอบรม : การน าใช้เครื่องมือ “สื่อสุขภาวะชุมชน : สื่อสารให้เป็น ส่งสารให้ปัง” ณ ห้องจูปิเตอร์ 14-15 
13.00 – 17.30 น. การจัดการข้อมูล และการวางแผนเพื่อการสื่อสาร 

โดย  นางสาวอรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์ อดีตโปรดิวเซอร์ ส านักเครือข่ายสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส  
 นายภคพล โคตรศรีภูมิ  อดีตโคโปรดิวเซอร์ นักข่าวพลเมืองไทยพีบีเอส 
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วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง Royal Jubilee 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนสร้างสุข” 
09.00 – 09.30 น. ประมวลบทเรียน “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” 

โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
09.30 – 11.00 น. เสวนา “นวัตกรรมร่วมสร้างสุขภาวะชุมชน”  

โดย  นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์  ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 2 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
นายธวัชชัย ฟักอังกูร   ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
นางประภาศรี บุญวิเศษ   ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 5 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ด าเนินการเสวนาโดย : นายธีร์วัฒน์ ชูรัตน์ ผู้สื่อข่าวช่อง Thai PBS 
11.00 – 11.30 น. ทศวรรษที่ 3 สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน  

โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
11.30 – 11.45 น. ประกาศและมอบเกียรติบัตรศูนย์เรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 

มอบโดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
11.45 – 12.00 น. ปาฐกถาพิเศษ “สร้างสุขภาวะชุมชน สร้างสังคมที่เท่าเทียม”  

โดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
12.00 – 13.00 น. ประกาศเจตนารมณ์ “ร่วมสร้างสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” 

น าโดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
        ผู้บริหาร สสส. และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ 

13.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
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รายช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เข้าร่วม เวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ย่ังยืน  

ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2565  

ณ ห้อง Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยในกำรเชิญ : เชิญแห่งละ 2 คน 

1. ผู้บริหำรท้องถิ่น 

2. ตัวแทนทีมงำนขับเคลื่อนต ำบลสุขภำวะ  

ล าดับที่ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1 กระบี่ ปลำยพระยำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคีรีวง 

2 กำญจนบุรี ท่ำม่วง เทศบำลต ำบลท่ำม่วง 

3 กำญจนบุรี ท่ำมะกำ เทศบำลต ำบลท่ำมะกำ 

4 กำญจนบุรี ท่ำมะกำ เทศบำลต ำบลพระแท่น 

5 กำญจนบุรี ท่ำมะกำ เทศบำลต ำบลลูกแก 

6 กำญจนบุรี ท่ำมะกำ เทศบำลต ำบลหนองลำน 

7 กำญจนบุรี ท่ำมะกำ เทศบำลต ำบลหวำยเหนียว 

8 กำญจนบุรี ท่ำมะกำ เทศบำลเมืองท่ำเรือพระแท่น 

9 กำญจนบุรี ท่ำมะกำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำมะกำ 

10 กำญจนบุรี ท่ำมะกำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแสนตอ 

11 กำญจนบุรี ไทรโยค เทศบำลต ำบลไทรโยค  

12 กำญจนบุรี พนมทวน เทศบำลต ำบลดอนเจดีย์ 

13 กำญจนบุรี พนมทวน เทศบำลต ำบลตลำดเขต 

14 กำญจนบุรี พนมทวน เทศบำลต ำบลพนมทวน 

15 กำญจนบุรี พนมทวน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโรง 

16 กำฬสินธุ์ กมลำไสย เทศบำลต ำบลหลักเมือง 

17 กำฬสินธุ์ กมลำไสย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสมบูรณ์ 

18 กำฬสินธุ์ กมลำไสย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 

19 กำฬสินธุ์ ฆ้องชัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด 

20 กำฬสินธุ์ ดอนจำน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำจ ำปำ 
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ล าดับที่ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

21 กำฬสินธุ์ ท่ำคันโท เทศบำลต ำบลกุดจิก 

22 กำฬสินธุ์ นำมน เทศบำลต ำบลสงเปลือย 

23 กำฬสินธุ์ นำมน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 

24 กำฬสินธุ์ นำมน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลักเหลี่ยม 

25 กำฬสินธุ์ เมืองกำฬสินธุ์ เทศบำลต ำบลเชียงเครือ 

26 กำฬสินธุ์ สหัสขันธ์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนแหลมทอง 

27 กำฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไค้นุ่น 

28 กำฬสินธุ์ ห้วยเม็ก เทศบำลต ำบลค ำเหมือดแก้ว 

29 ก ำแพงเพชร โกสัมพีนคร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำนดอกไม้ตก 

30 ก ำแพงเพชร คลองลำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสักงำม 

31 ก ำแพงเพชร ไทรงำม เทศบำลต ำบลไทรงำม 

32 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร เทศบำลต ำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 

33 ก ำแพงเพชร ลำนกระบือ เทศบำลต ำบลช่องลม 

34 ก ำแพงเพชร ลำนกระบือ เทศบำลต ำบลลำนกระบือ 

35 ก ำแพงเพชร ลำนกระบือ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจันทิมำ 

36 ก ำแพงเพชร ลำนกระบือ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงทับแรต 

37 ขอนแก่น กระนวน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุงใหญ่ 

38 ขอนแก่น ชนบท เทศบำลต ำบลชนบท 

39 ขอนแก่น บ้ำนฝำง เทศบำลต ำบลโนนฆ้อง 

40 ขอนแก่น บ้ำนแฮด เทศบำลต ำบลโคกส ำรำญ 

41 ขอนแก่น บ้ำนแฮด เทศบำลต ำบลบ้ำนแฮด 

42 ขอนแก่น บ้ำนแฮด เทศบำลต ำบลวังสวรรค์ 

43 ขอนแก่น เปือยน้อย เทศบำลต ำบลเปือยน้อย 

44 ขอนแก่น พระยืน เทศบำลต ำบลบ้ำนโต้น 

45 ขอนแก่น พล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพล 

46 ขอนแก่น ภูเวียง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุงธนสำร 

47 ขอนแก่น มัญจำคีรี เทศบำลต ำบลนำข่ำ 
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ล าดับที่ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

48 ขอนแก่น มัญจำคีรี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนเพ็ก 

49 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบำลต ำบลท่ำพระ 

50 ขอนแก่น หนองเรือ เทศบำลต ำบลยำงค ำ 

51 จันทบุรี เขำคิชฌกูฏ เทศบำลต ำบลจันทเขลม 

52 จันทบุรี เขำคิชฌกูฏ เทศบำลต ำบลชำกไทย 

53 จันทบุรี เขำคิชฌกูฏ เทศบำลต ำบลตะเคียนทอง 

54 จันทบุรี เขำคิชฌกูฏ เทศบำลต ำบลพลวง 

55 จันทบุรี ท่ำใหม่ เทศบำลต ำบลเขำบำยศรี 

56 จันทบุรี ท่ำใหม่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งเบญจำ 

57 จันทบุรี นำยำยอำม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำยำยอำม 

58 จันทบุรี นำยำยอำม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังโตนด 

59 จันทบุรี นำยำยอำม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังใหม่ 

60 จันทบุรี เมืองจันทบุรี เทศบำลต ำบลเกำะขวำง 

61 จันทบุรี เมืองจันทบุรี เทศบำลต ำบลหนองบัว 

62 จันทบุรี เมืองจันทบุรี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

63 จันทบุรี แหลมสิงห์ เทศบำลต ำบลพริ้ว 

64 ฉะเชิงเทรำ บำงคล้ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำทองหลำง 

65 ฉะเชิงเทรำ บำงคล้ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงสวน 

66 ฉะเชิงเทรำ บำงคล้ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็ดใต้ 

67 ฉะเชิงเทรำ บำงคล้ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็ดเหนือ 

68 ฉะเชิงเทรำ บำงคล้ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวไทร 

69 ฉะเชิงเทรำ บำงน้ ำเปรี้ยว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงน้ ำรักษ์  

70 ฉะเชิงเทรำ พนมสำรคำม เทศบำลต ำบลบ้ำนซ่อง 

71 ชัยภูมิ แก้งคร้อ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกุง 

72 ชัยภูมิ ภูเขียว เทศบำลต ำบลธำตุทอง 

73 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนทอง 

74 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบำลต ำบลวังไผ่ 
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75 เชียงรำย เชียงของ เทศบำลต ำบลศรีดอนชัย 

76 เชียงรำย เชียงของ เทศบำลต ำบลสถำน 

77 เชียงรำย เชียงของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลริมโขง 

78 เชียงรำย เชียงแสน เทศบำลต ำบลแม่เงิน 

79 เชียงรำย เทิง เทศบำลต ำบลเชียงเคี่ยน 

80 เชียงรำย ป่ำแดด เทศบำลต ำบลป่ำแงะ 

81 เชียงรำย ป่ำแดด เทศบำลต ำบลสันมะค่ำ 

82 เชียงรำย พำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเจริญเมือง 

83 เชียงรำย พำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว 

84 เชียงรำย พำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทำนตะวัน 

85 เชียงรำย พำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลธำรทอง 

86 เชียงรำย พำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำหุ่ง 

87 เชียงรำย พำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่วงค ำ 

88 เชียงรำย พำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพำน 

89 เชียงรำย พำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่เย็น 

90 เชียงรำย พำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันกลำง 

91 เชียงรำย พำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันติสุข 

92 เชียงรำย เมืองเชียงรำย เทศบำลต ำบลป่ำอ้อดอนชัย 

93 เชียงรำย เมืองเชียงรำย เทศบำลนครเชียงรำย 

94 เชียงรำย เมืองเชียงรำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ 

95 เชียงรำย แม่จัน เทศบำลต ำบลแม่ไร่ 

96 เชียงรำย แม่จัน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำตึง 

97 เชียงรำย เวียงแก่น เทศบำลต ำบลท่ำข้ำม 

98 เชียงรำย เวียงแก่น เทศบำลต ำบลม่วงยำย 

99 เชียงรำย เวียงแก่น เทศบำลต ำบลหล่ำยงำว 

100 เชียงรำย เวียงป่ำเป้ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันสลี 

101 เชียงใหม่ เชียงดำว เทศบำลต ำบลปิงโค้ง 
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102 เชียงใหม่ เชียงดำว เทศบำลต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ 

103 เชียงใหม่ ไชยปรำกำร เทศบำลต ำบลไชยปรำกำร 

104 เชียงใหม่ ไชยปรำกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ทะลบ 

105 เชียงใหม่ ดอยหล่อ เทศบำลต ำบลสองแคว 

106 เชียงใหม่ ฝำง เทศบำลต ำบลบ้ำนแม่ข่ำ 

107 เชียงใหม่ ฝำง เทศบำลต ำบลแม่ข่ำ 

108 เชียงใหม่ ฝำง เทศบำลต ำบลเวียงฝำง 

109 เชียงใหม่ ฝำง เทศบำลต ำบลสันทรำย 

110 เชียงใหม่ ฝำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งน้ ำร้อน 

111 เชียงใหม่ ฝำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่อนปิ่น 

112 เชียงใหม่ ฝำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่คะ 

113 เชียงใหม่ ฝำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่งอน 

114 เชียงใหม่ ฝำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สูน 

115 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบำลต ำบลช้ำงเผือก 

116 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบำลต ำบลสันผีเสื้อ 

117 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบำลนครเชียงใหม่ 

118 เชียงใหม่ แม่แจ่ม เทศบำลต ำบลท่ำผำ 

119 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกองแขก 

120 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ 

121 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่นำจร 

122 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ศึก 

123 เชียงใหม่ แม่ริม เทศบำลต ำบลแม่แรม 

124 เชียงใหม่ แม่ริม เทศบำลต ำบลสันโป่ง 

125 เชียงใหม่ แม่ริม เทศบำลต ำบลเหมืองแก้ว 

126 เชียงใหม่ แม่ริม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนแก้ว 

127 เชียงใหม่ แม่ริม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งแยง 

128 เชียงใหม่ แม่ริม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะลวง 
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129 เชียงใหม่ แม่วำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนเปำ 

130 เชียงใหม่ แม่วำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่วิน 

131 เชียงใหม่ แม่อำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหลวง 

132 เชียงใหม่ แม่อำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำว 

133 เชียงใหม่ แม่อำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันต้นหมื้อ 

134 เชียงใหม่ สันก ำแพง เทศบำลต ำบลบวกค้ำง 

135 เชียงใหม่ สันก ำแพง เทศบำลต ำบลสันกลำง 

136 เชียงใหม่ สันก ำแพง เทศบำลต ำบลออนใต้ 

137 เชียงใหม่ สันทรำย เทศบำลต ำบลสันนำเม็ง 

138 ตรัง กันตัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเป้ำ 

139 ตรัง ปะเหลียน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะสุกร 

140 ตรัง รัษฎำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำไพร 

141 ตรัง ห้วยยอด เทศบำลต ำบลท่ำงิ้ว 

142 ตรัง ห้วยยอด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำปูน 

143 ตรัง ห้วยยอด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยอด 

144 ตรำด แหลมงอบ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปิด 

145 ตำก บ้ำนตำก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำกตก 

146 ตำก แม่สอด เทศบำลต ำบลแม่ตำว 

147 ตำก สำมเงำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลย่ำนรี 

148 ตำก สำมเงำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังหมัน 

149 ตำก สำมเงำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมเงำ 

150 นครนำยก เมืองนครนำยก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงละคร 

151 นครนำยก เมืองนครนำยก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง  

152 นครนำยก เมืองนครนำยก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำทรำย  

153 นครนำยก เมืองนครนำยก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังกระโจม  

154 นครนำยก เมืองนครนำยก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีจุฬำ  

155 นครนำยก องครักษ์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุมพล 
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156 นครนำยก องครักษ์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงสมบูรณ์  

157 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบำลต ำบลโพรงมะเดื่อ 

158 นครพนม ท่ำอุเทน เทศบำลต ำบลท่ำอุเทน 

159 นครพนม ธำตุพนม เทศบำลต ำบลธำตุพนมใต้ 

160 นครพนม ธำตุพนม เทศบำลต ำบลนำหนำด 

161 นครพนม นำแก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำพ้ี 

162 นครพนม นำแก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนแก้ง 

163 นครพนม นำแก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิมำน 

164 นครพนม นำหว้ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคูณใหญ่ 

165 นครพนม ปลำปำก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองฮี 

166 นครพนม เรณูนคร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำลำด 

167 นครพนม เรณูนคร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำงำม 

168 นครพนม เรณูนคร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองย่ำงชิ้น 

169 นครรำชสีมำ แก้งสนำมนำง เทศบำลต ำบลบึงส ำโรง  

170 นครรำชสีมำ แก้งสนำมนำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก้งสนำมนำง 

171 นครรำชสีมำ ขำมทะเลสอ เทศบำลต ำบลขำมทะเลสอ 

172 นครรำชสีมำ ขำมทะเลสอ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงอ้อ 

173 นครรำชสีมำ ขำมทะเลสอ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองสรวง 

174 นครรำชสีมำ ครบุรี เทศบำลต ำบลจระเข้หิน 

175 นครรำชสีมำ จักรำช องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจักรำช 

176 นครรำชสีมำ จักรำช องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลวง 

177 นครรำชสีมำ โนนไทย เทศบำลต ำบลบัลลังก์ 

178 นครรำชสีมำ โนนสูง เทศบำลต ำบลมะค่ำ 

179 นครรำชสีมำ ปักธงชัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอน 

180 นครรำชสีมำ พระทองค ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทัพรั้ง 

181 นครรำชสีมำ เมืองนครรำชสีมำ เทศบำลต ำบลโคกสูง 

182 นครรำชสีมำ เมืองนครรำชสีมำ เทศบำลต ำบลไชยมงคล 
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183 นครรำชสีมำ เมืองนครรำชสีมำ เทศบำลต ำบลบ้ำนใหม่ 

184 นครรำชสีมำ เมืองนครรำชสีมำ เทศบำลต ำบลพุดซำ 

185 นครรำชสีมำ เมืองนครรำชสีมำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอหอ 

186 นครรำชสีมำ เมืองนครรำชสีมำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ 

187 นครรำชสีมำ เมืองนครรำชสีมำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพะเนำ 

188 นครรำชสีมำ เมืองนครรำชสีมำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมะเริง 

189 นครรำชสีมำ เมืองนครรำชสีมำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกระทุ่ม 

190 นครรำชสีมำ เมืองนครรำชสีมำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวศำลำ 

191 นครรำชสีมำ เมืองนครรำชสีมำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง 

192 นครรำชสีมำ วังน้ ำเขียว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทยสำมัคคี  

193 นครรำชสีมำ สีคิ้ว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมิตรภำพ 

194 นครรำชสีมำ สีดำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนประดู่ 

195 นครรำชสีมำ สูงเนิน เทศบำลต ำบลกุดจิก 

196 นครรำชสีมำ สูงเนิน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโค้งยำง 

197 นครรำชสีมำ สูงเนิน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนค่ำ 

198 นครรำชสีมำ สูงเนิน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมะเกลือเก่ำ  

199 นครรำชสีมำ สูงเนิน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมะเกลือใหม่ 

200 นครรำชสีมำ สูงเนิน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ 

201 นครรำชสีมำ เสิงสำง เทศบำลต ำบลเสิงสำง 

202 นครรำชสีมำ หนองบุญมำก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำรภี 

203 นครรำชสีมำ ห้วยแถลง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งประดู่ 

204 นครรำชสีมำ ห้วยแถลง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินดำด 

205 นครศรีธรรมรำช ชะอวด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนหำด 

206 นครศรีธรรมรำช เชียรใหญ่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่เจ้ำอยู่หัว 

207 นครศรีธรรมรำช ท่ำศำลำ เทศบำลต ำบลท่ำศำลำ 

208 นครศรีธรรมรำช ท่ำศำลำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระแก้ว 

209 นครศรีธรรมรำช นำบอน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก้วแสน 
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210 นครศรีธรรมรำช พระพรหม เทศบำลต ำบลนำสำร 

211 นครศรีธรรมรำช เมืองนครศรีธรรมรำช เทศบำลเมืองปำกพูน 

212 นครศรีธรรมรำช ร่อนพิบูลย์ เทศบำลต ำบลเขำชุมทอง 

213 นครศรีธรรมรำช หัวไทร เทศบำลต ำบลหัวไทร 

214 นครศรีธรรมรำช หัวไทร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลม 

215 นครสวรรค์ ตำกฟ้ำ เทศบำลต ำบลตำกฟ้ำ 

216 นครสวรรค์ ตำกฟ้ำ เทศบำลต ำบลอุดมธัญญำ 

217 นครสวรรค์ ตำกฟ้ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำชำยธง 

218 นครสวรรค์ ตำกฟ้ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำกฟ้ำ 

219 นครสวรรค์ ตำกฟ้ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพุนกยูง 

220 นครสวรรค์ ตำกฟ้ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำพยนต์ 

221 นครสวรรค์ ตำกฟ้ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุขส ำรำญ 

222 นครสวรรค์ ตำกฟ้ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพิกุล 

223 นครสวรรค์ ตำคลี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรหมนิมิต 

224 นครสวรรค์ แม่วงก์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังซ่ำน 

225 นครสวรรค์ ลำดยำว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้อยละคร 

226 นครสวรรค์ ลำดยำว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยน้ ำหอม 

227 นรำธิวำส จะแนะ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะแนะ 

228 นรำธิวำส จะแนะ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช้ำงเผือก 

229 นรำธิวำส เมืองนรำธิวำส องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกเคียน 

230 นรำธิวำส ยี่งอ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลูโบ๊ะบือซำ 

231 นรำธิวำส ระแงะ เทศบำลต ำบลมะรือโบตก 

232 นรำธิวำส ระแงะ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตันหยงลิมอ 

233 นรำธิวำส แว้ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำยูคละ 

234 นรำธิวำส แว้ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโละจูด 

235 นรำธิวำส แว้ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแว้ง 

236 นรำธิวำส แว้ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเอรำวัณ 



หน้า 10 จาก 29 

 

ล าดับที่ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

237 นรำธิวำส ศรีสำคร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะมะยูง 

238 นรำธิวำส สุคิริน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุคีริน 

239 น่ำน ท่ำวังผำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำคำ 

240 น่ำน ท่ำวังผำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลริม 

241 น่ำน ปัว เทศบำลต ำบลปัว 

242 น่ำน ปัว เทศบำลต ำบลศิลำแลง 

243 น่ำน ปัว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแงง 

244 น่ำน ปัว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเจดีย์ชัย 

245 น่ำน ปัว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไชยวัฒนำ 

246 น่ำน ปัว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวรนคร 

247 น่ำน ปัว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศิลำเพชร 

248 น่ำน ปัว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสถำน 

249 น่ำน ภูเพียง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำปัง 

250 น่ำน ภูเพียง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำเกี๋ยน 

251 น่ำน ภูเพียง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำแก่น 

252 น่ำน ภูเพียง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่วงตึ๊ด 

253 น่ำน ภูเพียง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองจัง 

254 น่ำน เมืองน่ำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถืมตอง 

255 น่ำน เวียงสำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส้ำน 

256 น่ำน สันติสุข องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดู่พงษ์ 

257 น่ำน สันติสุข องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำแลวหลวง 

258 บึงกำฬ โซ่พิสัย เทศบำลต ำบลโซ่ 

259 บึงกำฬ โซ่พิสัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโซ่ 

260 บึงกำฬ โซ่พิสัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำเจริญ 

261 บึงกำฬ โซ่พิสัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวตูม 

262 บึงกำฬ โซ่พิสัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเหล่ำทอง 

263 บึงกำฬ พรเจริญ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีชมภู 
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264 บึงกำฬ เมืองบึงกำฬ เทศบำลต ำบลโคกก่อง 

265 บึงกำฬ เมืองบึงกำฬ เทศบำลต ำบลโนนสว่ำง 

266 บึงกำฬ เมืองบึงกำฬ เทศบำลต ำบลหนองเลิง 

267 บึงกำฬ เมืองบึงกำฬ เทศบำลต ำบลหอค ำ 

268 บึงกำฬ เมืองบึงกำฬ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งเปือย 

269 บึงกำฬ ศรีวิไล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะแบง 

270 บึงกำฬ ศรีวิไล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแสง 

271 บุรีรัมย์ กระสัง เทศบำลต ำบลสองชั้น 

272 บุรีรัมย์ กระสัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสูงเนิน 

273 บุรีรัมย์ แคนดง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระบัว 

274 บุรีรัมย์ นำงรอง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโบสถ์ 

275 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งจังหัน 

276 บุรีรัมย์ บ้ำนกรวด เทศบำลต ำบลจันทบเพชร 

277 บุรีรัมย์ บ้ำนกรวด เทศบำลต ำบลบึงเจริญ 

278 บุรีรัมย์ ประโคนชัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไพศำล 

279 บุรีรัมย์ ปะค ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทยเจริญ 

280 บุรีรัมย์ พลับพลำชัย เทศบำลต ำบลโคกขมิ้น 

281 บุรีรัมย์ พลับพลำชัย เทศบำลต ำบลจันดุม 

282 บุรีรัมย์ พลับพลำชัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำชัน 

283 บุรีรัมย์ พลับพลำชัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง 

284 บุรีรัมย์ พุทไธสง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำยโศก 

285 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ เทศบำลต ำบลหลักเขต 

286 บุรีรัมย์ ล ำปลำยมำส องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกลำง 

287 บุรีรัมย์ สตึก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระสัง 

288 บุรีรัมย์ หนองก่ี เทศบำลต ำบลดอนอะรำง 

289 บุรีรัมย์ หนองก่ี เทศบำลต ำบลศำลเจ้ำพ่อขุนศรี 

290 บุรีรัมย์ หนองก่ี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำโพธิ์ชัย 
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291 บุรีรัมย์ หนองก่ี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกระเต็น 

292 บุรีรัมย์ หนองก่ี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุกระสัง 

293 บุรีรัมย์ หนองก่ี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเย้ยปรำสำท 

294 ปทุมธำนี ล ำลูกกำ เทศบำลต ำบลล ำไทร 

295 ปทุมธำนี ล ำลูกกำ เทศบำลต ำบลล ำลูกกำ 

296 ปทุมธำนี ล ำลูกกำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงคอไห 

297 ปทุมธำนี ล ำลูกกำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงทองหลำง 

298 ปทุมธำนี ล ำลูกกำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำไทร 

299 ปทุมธำนี ล ำลูกกำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำลูกกำ 

300 ปทุมธำนี หนองเสือ เทศบำลต ำบลหนองเสือ 

301 ปทุมธำนี หนองเสือ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศำลำครุ 

302 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบำลต ำบล กม.5 

303 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน เทศบำลต ำบลหนองพลับ 

304 ปรำจีนบุรี นำดี  เทศบำลต ำบลนำดี 

305 ปัตตำนี โคกโพธิ์ เทศบำลต ำบลนำประดู่ 

306 ปัตตำนี โคกโพธิ์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช้ำงให้ตก 

307 ปัตตำนี โคกโพธิ์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำเกตุ 

308 ปัตตำนี ปะนำเระ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำน้ ำ 

309 ปัตตำนี ปะนำเระ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนน้ ำบ่อ 

310 ปัตตำนี มำยอ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตรัง 

311 ปัตตำนี ยะรัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกอล ำ 

312 ปัตตำนี ยะรัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยะรัง 

313 ปัตตำนี ยะหริ่ง เทศบำลต ำบลยะหริ่ง 

314 ปัตตำนี สำยบุรี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะบิ้ง 

315 ปัตตำนี สำยบุรี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะเสยะวอ 

316 ปัตตำนี หนองจิก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำก ำช ำ 

317 ปัตตำนี หนองจิก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงตำวำ 
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318 พะเยำ จุน เทศบำลต ำบลทุ่งรวงทอง 

319 พะเยำ จุน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำงขำม 

320 พะเยำ เชียงม่วน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ 

321 พะเยำ ดอกค ำใต้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงสุวรรณ 

322 พะเยำ ปง เทศบำลต ำบลงิม 

323 พะเยำ ปง เทศบำลต ำบลปง 

324 พะเยำ ปง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร 

325 พะเยำ ปง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลงิม 

326 พะเยำ ปง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำปรัง 

327 พะเยำ ปง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลออย 

328 พะเยำ ภูกำมยำว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อิง 

329 พะเยำ ภูกำมยำว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแก้ว 

330 พะเยำ เมืองพะเยำ เทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม 

331 พะเยำ เมืองพะเยำ เทศบำลต ำบลบ้ำนใหม่ 

332 พะเยำ เมืองพะเยำ เทศบำลต ำบลแม่กำ 

333 พะเยำ แม่ใจ เทศบำลต ำบลรวมใจพัฒนำ 

334 พัทลุง กงหรำ เทศบำลต ำบลชะรัด 

335 พัทลุง กงหรำ เทศบำลต ำบลสมหวัง 

336 พัทลุง ควนขนุน เทศบำลต ำบลทะเลน้อย 

337 พัทลุง ควนขนุน เทศบำลต ำบลพนำงตุง 

338 พัทลุง ควนขนุน เทศบำลต ำบลแพรกหำ 

339 พัทลุง ควนขนุน เทศบำลต ำบลมะกอกเหนือ 

340 พัทลุง ควนขนุน เทศบำลต ำบลแหลมโตนด 

341 พัทลุง ควนขนุน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปันแต 

342 พัทลุง ควนขนุน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพนมวังก์ 

343 พัทลุง ตะโหมด เทศบำลต ำบลเขำหัวช้ำง 

344 พัทลุง ตะโหมด เทศบำลต ำบลคลองใหญ่ 
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345 พัทลุง ปำกพะยูน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะหมำก 

346 พัทลุง ป่ำพะยอม เทศบำลต ำบลบ้ำนพร้ำว 

347 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบำลต ำบลท่ำมิหร ำ 

348 พัทลุง ศรีนครินทร์ เทศบำลต ำบลบ้ำนนำ 

349 พัทลุง ศรีบรรพต องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำปู่ 

350 พัทลุง ศรีบรรพต องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำย่ำ 

351 พัทลุง ศรีบรรพต องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะแพน 

352 พิษณุโลก นครไทย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำกุ่ม 

353 พิษณุโลก เนินมะปรำง เทศบำลต ำบลไทรย้อย 

354 พิษณุโลก เนินมะปรำง เทศบำลต ำบลเนินมะปรำง 

355 พิษณุโลก เนินมะปรำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชมพู 

356 พิษณุโลก บำงกระทุ่ม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแก้ว 

357 พิษณุโลก บำงระก ำ เทศบำลต ำบลบึงระมำณ 

358 พิษณุโลก บำงระก ำ เทศบำลต ำบลปลักแรด 

359 พิษณุโลก บำงระก ำ เทศบำลต ำบลพันเสำ 

360 พิษณุโลก บำงระก ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคุยม่วง 

361 พิษณุโลก พรหมพิรำม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมะต้อง 

362 พิษณุโลก พรหมพิรำม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมะตูม 

363 พิษณุโลก พรหมพิรำม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหอกลอง 

364 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบำลต ำบลท่ำทอง 

365 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบำลต ำบลบ้ำนคลอง 

366 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบำลต ำบลพลำยชุมพล 

367 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบำลต ำบลหัวรอ 

368 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมทอง 

369 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกร่ำง 

370 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกโทก 

371 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมะขำมสูง 
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372 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดจันทร์ 

373 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดพริก 

374 พิษณุโลก วังทอง เทศบำลต ำบลวังทอง 

375 พิษณุโลก วังทอง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ระกำ 

376 เพชรบุรี แก่งกระจำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำเด็ง 

377 เพชรบุรี แก่งกระจำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ 

378 เพชรบุรี แก่งกระจำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสองพ่ีน้อง 

379 เพชรบุรี แก่งกระจำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแม่เพรียง 

380 เพชรบุรี เขำย้อย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองชุมพลเหนือ 

381 เพชรบุรี ท่ำยำง เทศบำลต ำบลท่ำไม้รวก 

382 เพชรบุรี ท่ำยำง เทศบำลต ำบลหนองจอก 

383 เพชรบุรี ท่ำยำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลัดหลวง 

384 เพชรบุรี ท่ำยำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำกระปุก 

385 เพชรบุรี ท่ำยำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคอย 

386 เพชรบุรี ท่ำยำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง 

387 เพชรบุรี ท่ำยำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปึกเตียน 

388 เพชรบุรี ท่ำยำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมำบปลำเค้ำ 

389 เพชรบุรี ท่ำยำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหย่อง 

390 เพชรบุรี ท่ำยำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังไคร้ 

391 เพชรบุรี ท่ำยำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองจอก 

392 เพชรบุรี บ้ำนลำด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำรงค์ 

393 เพชรบุรี บ้ำนลำด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหำด 

394 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม 

395 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหม้อ 

396 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไร่ส้ม 

397 เพชรบุรี หนองหญ้ำปล้อง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหญ้ำปล้อง 

398 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์ 
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399 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุร ี เทศบำลต ำบลพุเตย 

400 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุร ี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำโรง 

401 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุร ี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ 

402 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประดู่งำม 

403 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ เทศบำลต ำบลบ่อไทย 

404 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังท่ำดี 

405 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช้ำงตะลูด 

406 แพร่ ร้องกวำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำเลำ 

407 แพร่ ร้องกวำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ยำงฮ่อ 

408 แพร่ วังชิ้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสรอย 

409 แพร่ สอง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งน้ำว 

410 แพร่ หนองม่วงไข่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำหนักธรรม 

411 แพร่ หนองม่วงไข่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งแค้ว 

412 แพร่ หนองม่วงไข่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำรัด 

413 แพร่ หนองม่วงไข่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ค ำมี 

414 แพร่ หนองม่วงไข่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังหลวง 

415 มหำสำรคำม แกด ำ เทศบำลต ำบลมิตรภำพ 

416 มหำสำรคำม ชื่นชม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเหล่ำดอกไม้ 

417 มหำสำรคำม เชียงยืน เทศบำลต ำบลโพนทอง 

418 มหำสำรคำม นำดูน เทศบำลต ำบลหัวดง 

419 มหำสำรคำม นำดูน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงยำง 

420 มหำสำรคำม บรบือ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวมำศ 

421 มหำสำรคำม บรบือ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง 

422 มหำสำรคำม เมืองมหำสำรคำม เทศบำลเมืองมหำสำรคำม 

423 มหำสำรคำม ยำงสีสุรำช องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงสีสุรำช 

424 มหำสำรคำม วำปีปทุม เทศบำลต ำบลวำปีปทุม 

425 มหำสำรคำม วำปีปทุม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมป้อม 
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426 มหำสำรคำม วำปีปทุม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแคน 

427 มหำสำรคำม วำปีปทุม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสีทองหลำง 

428 มหำสำรคำม วำปีปทุม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลงัวบำ 

429 มหำสำรคำม วำปีปทุม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงใหญ่ 

430 มหำสำรคำม วำปีปทุม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหวำย 

431 มหำสำรคำม วำปีปทุม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประชำพัฒนำ 

432 มหำสำรคำม วำปีปทุม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง 

433 มหำสำรคำม วำปีปทุม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไฮ 

434 มหำสำรคำม วำปีปทุม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ 

435 มุกดำหำร ค ำชะอี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำชะอี 

436 มุกดำหำร ค ำชะอี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำเที่ยง 

437 มุกดำหำร ค ำชะอี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนซ่ง 

438 มุกดำหำร ค ำชะอี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเหล่ำ 

439 มุกดำหำร ค ำชะอี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียน 

440 มุกดำหำร ดงหลวง เทศบำลต ำบลดงหลวง 

441 มุกดำหำร ดงหลวง เทศบำลต ำบลหนองแคน 

442 มุกดำหำร ดอนตำล เทศบำลต ำบลดอนตำลผำสุก 

443 มุกดำหำร ดอนตำล เทศบำลต ำบลบ้ำนแก้ง 

444 มุกดำหำร นิคมค ำสร้อย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโชคชัย 

445 มุกดำหำร เมืองมุกดำหำร เทศบำลต ำบลดงเย็น 

446 มุกดำหำร เมืองมุกดำหำร เทศบำลต ำบลนำค ำฮวน 

447 มุกดำหำร เมืองมุกดำหำร เทศบำลต ำบลบำงทรำยใหญ่ 

448 มุกดำหำร เมืองมุกดำหำร เทศบำลต ำบลผึ่งแดด 

449 มุกดำหำร เมืองมุกดำหำร เทศบำลต ำบลมุก 

450 มุกดำหำร หนองสูง เทศบำลต ำบลบ้ำนเป้ำ 

451 มุกดำหำร หนองสูง เทศบำลต ำบลหนองสูงเหนือ 

452 มุกดำหำร หนองสูง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยำง 
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453 มุกดำหำร หว้ำนใหญ่ เทศบำลต ำบลชะโนด 

454 ยโสธร กุดชุม เทศบำลต ำบลกุดชุมพัฒนำ 

455 ยโสธร กุดชุม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำแมด 

456 ยโสธร กุดชุม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดชุม 

457 ยโสธร กุดชุม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำน้ ำสร้ำง 

458 ยโสธร กุดชุม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนเปือย 

459 ยโสธร กุดชุม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหมี 

460 ยโสธร กุดชุม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแหน 

461 ยโสธร กุดชุม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแก้ง 

462 ยโสธร ค้อวัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำอ้อม 

463 ยโสธร ค ำเข่ือนแก้ว เทศบำลต ำบลดงแคนใหญ่ 

464 ยโสธร ทรำยมูล เทศบำลต ำบลนำเวียง   

465 ยโสธร ทรำยมูล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดู่ลำด 

466 ยโสธร ไทยเจริญ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำค ำ  

467 ยโสธร ไทยเจริญ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส้มผ่อ 

468 ยโสธร ป่ำติ้ว เทศบำลต ำบลป่ำติ้ว  

469 ยโสธร ป่ำติ้ว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระจำย 

470 ยโสธร ป่ำติ้ว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียงเพ็ง 

471 ยโสธร มหำชนะชัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผือฮี 

472 ยโสธร มหำชนะชัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฟ้ำหยำด   

473 ยโสธร มหำชนะชัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเมือง 

474 ยโสธร เมืองยโสธร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งนำงโอก 

475 ยโสธร เมืองยโสธร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหิน 

476 ยโสธร เลิงนกทำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกส ำรำญ   

477 ยะลำ กรงปินัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกรงปินัง 

478 ยะลำ กรงปินัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปุโรง 

479 ยะลำ กรงปินัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอะ 
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480 ยะลำ กำบัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำละ 

481 ยะลำ ธำรโต องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคีรีเขต 

482 ยะลำ บันนังสตำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบันนังสตำ 

483 ยะลำ เบตง เทศบำลต ำบลธำรน้ ำทิพย์ 

484 ยะลำ เมืองยะลำ เทศบำลต ำบลยุโป 

485 ยะลำ เมืองยะลำ เทศบำลต ำบลล ำใหม่ 

486 ยะลำ เมืองยะลำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำพะยำ 

487 ยะลำ ยะหำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำตอง 

488 ยะลำ ยะหำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำโงยซิแน 

489 ยะลำ ยะหำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลละแอ  

490 ยะลำ รำมัน เทศบำลต ำบลโกตำบำรู 

491 ยะลำ รำมัน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำโงย 

492 ยะลำ รำมัน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบือมัง 

493 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมำน เทศบำลต ำบลหัวช้ำง 

494 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ เทศบำลต ำบลโนนสวรรค์ 

495 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ เทศบำลต ำบลโพนสูง 

496 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขี้เหล็ก 

497 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำง 

498 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระบัว 

499 ร้อยเอ็ด เมยวดี เทศบำลต ำบลบุ่งเลิศ 

500 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบำลต ำบลโนนตำล 

501 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบำลต ำบลปอภำร 

502 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบำลต ำบลสีแก้ว 

503 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 

504 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแคนใหญ่ 

505 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนรัง 

506 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองทอง 
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507 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะอำดสมบูรณ์ 

508 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเหนือเมือง 

509 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง เทศบำลต ำบลคูเมือง 

510 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง เทศบำลต ำบลเมืองสรวง 

511 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเปลือย 

512 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบำลต ำบลสุวรรณภูมิ 

513 ร้อยเอ็ด เสลภูม ิ เทศบำลต ำบลนำเมือง 

514 ร้อยเอ็ด เสลภูม ิ เทศบำลต ำบลเสลภูมิ 

515 ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผำน้ ำย้อย 

516 รำชบุรี จอมบึง เทศบำลเมืองจอมพล  

517 รำชบุรี จอมบึง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรำงบัว 

518 รำชบุรี โพธำรำม เทศบำลต ำบลเจ็ดเสมียน 

519 รำชบุรี เมืองรำชบุรี เทศบำลต ำบลหลักเมือง 

520 รำชบุรี เมืองรำชบุรี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนแร่ 

521 รำชบุรี เมืองรำชบุรี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

522 ลพบุรี ท่ำหลวง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซับจ ำปำ 

523 ลพบุรี พัฒนำนิคม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องสำริกำ 

524 ล ำปำง เกำะคำ เทศบำลต ำบลไหล่หิน 

525 ล ำปำง เกำะคำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแส่ง 

526 ล ำปำง งำว เทศบำลต ำบลหลวงใต้ 

527 ล ำปำง งำว เทศบำลต ำบลหลวงเหนือ 

528 ล ำปำง งำว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแก 

529 ล ำปำง งำว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโป่ง 

530 ล ำปำง งำว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร้อง 

531 ล ำปำง งำว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหวด 

532 ล ำปำง แจ้ห่ม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองมำย 

533 ล ำปำง เมืองปำน เทศบำลต ำบลเมืองปำน 
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534 ล ำปำง เมืองล ำปำง เทศบำลต ำบลต้นธงชัย 

535 ล ำปำง เมืองล ำปำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนแลง 

536 ล ำปำง เมืองล ำปำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิชัย 

537 ล ำปำง แม่ทะ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนไฟ 

538 ล ำปำง แม่ทะ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำตันนำครัว 

539 ล ำปำง แม่ทะ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังเงิน 

540 ล ำปำง แม่ทะ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเสือ 

541 ล ำปำง แม่เมำะ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสบป้ำด 

542 ล ำปำง วังเหนือ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่องเคำะ 

543 ล ำปำง เสริมงำม เทศบำลต ำบลทุ่งงำม 

544 ล ำปำง เสริมงำม เทศบำลต ำบลเสริมงำม 

545 ล ำปำง เสริมงำม เทศบำลต ำบลเสริมซ้ำย 

546 ล ำปำง เสริมงำม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสริมกลำง 

547 ล ำปำง เสริมงำม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสริมขวำ 

548 ล ำปำง ห้ำงฉัตร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สัน 

549 ล ำพูน ทุ่งหัวช้ำง เทศบำลต ำบลทุ่งหัวช้ำง 

550 ล ำพูน ทุ่งหัวช้ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะเคียนปม 

551 ล ำพูน ทุ่งหัวช้ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง 

552 ล ำพูน ทุ่งหัวช้ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนปวง 

553 ล ำพูน บ้ำนธิ เทศบำลต ำบลบ้ำนธิ 

554 ล ำพูน บ้ำนโฮ่ง เทศบำลต ำบลศรีเตี้ย 

555 ล ำพูน บ้ำนโฮ่ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเวียงกำนต์ 

556 ล ำพูน บ้ำนโฮ่ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเหล่ำยำว 

557 ล ำพูน ป่ำซำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำดิบ 

558 ล ำพูน เมืองล ำพูน เทศบำลต ำบลบ้ำนแป้น 

559 ล ำพูน เมืองล ำพูน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหนำม 

560 ล ำพูน เมืองล ำพูน  เทศบำลต ำบลเหมืองจี้ 



หน้า 22 จาก 29 

 

ล าดับที่ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

561 ล ำพูน ลี้ เทศบำลต ำบลก้อ 

562 ล ำพูน ลี้ เทศบำลต ำบลดงด ำ 

563 ล ำพูน ลี้ เทศบำลต ำบลแม่ตืน 

564 ล ำพูน ลี้ เทศบำลต ำบลวังดิน 

565 ล ำพูน ลี้ เทศบำลต ำบลศรีวิชัย 

566 ล ำพูน ลี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ลำน 

567 ล ำพูน ลี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเวียงแก้ว 

568 ล ำพูน เวียงหนองล่อง เทศบำลต ำบลวังผำง 

569 ล ำพูน เวียงหนองล่อง เทศบำลต ำบลหนองยวง 

570 ล ำพูน เวียงหนองล่อง เทศบำลต ำบลหนองล่อง 

571 เลย เชียงคำน เทศบำลต ำบลเขำแก้ว 

572 เลย เชียงคำน องค์กำรบริกำรส่วนต ำบลจอมศรี 

573 เลย ท่ำลี่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกใหญ่ 

574 เลย ท่ำลี่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำแคม 

575 เลย นำด้วง เทศบำลต ำบลนำด้วง 

576 เลย ภูหลวง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลภูหอ 

577 เลย เมืองเลย เทศบำลต ำบลนำอำน 

578 เลย เมืองเลย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกกทอง 

579 เลย เมืองเลย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมือง 

580 เลย เอรำวัณ เทศบำลต ำบลผำอินแปลง 

581 เลย เอรำวัณ เทศบำลต ำบลเอรำวัณ 

582 เลย เอรำวัณ องค์กำรบริกำรส่วนต ำบลผำสำมยอด 

583 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ เทศบำลต ำบลศรีสะอำด 

584 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกันทรำรมย์ 

585 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกเพชร 

586 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะกง 

587 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใจดี 
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588 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะเคียน 

589 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมพัฒนำ 

590 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำท 

591 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลมศักดิ์ 

592 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีตระกูล 

593 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรงตำเจ็น 

594 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยส ำรำญ 

595 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเสือ 

596 ศรีสะเกษ น้ ำเกลี้ยง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรุ่งระวี 

597 ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสียว 

598 ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีเซ 

599 ศรีสะเกษ ยำงชุมน้อย เทศบำลต ำบลยำงชุมน้อย 

600 ศรีสะเกษ วังหิน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดวนใหญ่ 

601 ศรีสะเกษ วังหิน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนยำง 

602 ศรีสะเกษ วังหิน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีส ำรำญ 

603 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแข้ 

604 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะอำว 

605 สกลนคร กุดบำก เทศบำลต ำบลนำม่อง 

606 สกลนคร เต่ำงอย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย 

607 สกลนคร เต่ำงอย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำตำล 

608 สกลนคร บ้ำนม่วง เทศบำลต ำบลบ้ำนม่วง 

609 สกลนคร พรรณำนิคม เทศบำลต ำบลพรรณำนคร 

610 สกลนคร พรรณำนิคม เทศบำลต ำบลพอกน้อย 

611 สกลนคร ภูพำน เทศบำลต ำบลโคกภู 

612 สกลนคร ภูพำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกกปลำซิว 

613 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนหอม 

614 สกลนคร สว่ำงแดนดิน เทศบำลต ำบลบงใต้ 
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615 สกลนคร สว่ำงแดนดิน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวง 

616 สงขลำ คลองหอยโข่ง เทศบำลต ำบลทุ่งลำน 

617 สงขลำ คลองหอยโข่ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองหลำ 

618 สงขลำ จะนะ เทศบำลต ำบลนำทับ 

619 สงขลำ จะนะ เทศบำลต ำบลบ้ำนนำ 

620 สงขลำ จะนะ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขุนตัดหวำย 

621 สงขลำ จะนะ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคู 

622 สงขลำ จะนะ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะโหนง 

623 สงขลำ จะนะ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลิ่งชัน 

624 สงขลำ จะนะ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหมอไทร 

625 สงขลำ จะนะ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะพำนไม้แก่น 

626 สงขลำ เทพำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำ 

627 สงขลำ นำทวี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองทรำย 

628 สงขลำ นำทวี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับช้ำง 

629 สงขลำ นำทวี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปลักหนู 

630 สงขลำ นำหม่อม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองหรัง 

631 สงขลำ นำหม่อม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งขมิ้น 

632 สงขลำ เมืองสงขลำ เทศบำลต ำบลเกำะแต้ว 

633 สงขลำ รัตภูม ิ เทศบำลต ำบลคูหำใต้ 

634 สงขลำ สทิงพระ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหิน 

635 สงขลำ สะเดำ เทศบำลต ำบลปริก 

636 สงขลำ สะเดำ เทศบำลต ำบลส ำนักขำม 

637 สงขลำ สะเดำ เทศบำลเมืองสะเดำ 

638 สงขลำ สะเดำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปริก 

639 สงขลำ สะเดำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำนักแต้ว 

640 สงขลำ สะบ้ำย้อย เทศบำลต ำบลสะบ้ำย้อย 

641 สงขลำ สะบ้ำย้อย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูหำ 
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642 สงขลำ สะบ้ำย้อย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะแหน 

643 สงขลำ สะบ้ำย้อย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งพอ 

644 สงขลำ สะบ้ำย้อย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลธำรคีรี 

645 สงขลำ สะบ้ำย้อย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโหนด 

646 สงขลำ สะบ้ำย้อย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเปียน 

647 สงขลำ สิงหนคร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเขียด 

648 สงขลำ หำดใหญ่ เทศบำลนครหำดใหญ่ 

649 สตูล ทุ่งหว้ำ เทศบำลต ำบลทุ่งหว้ำ 

650 สตูล ทุ่งหว้ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน 

651 สตูล ทุ่งหว้ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งบุหลัง 

652 สตูล ทุ่งหว้ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหว้ำ 

653 สตูล ทุ่งหว้ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 

654 สตูล เมืองสตูล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนโพธิ์ 

655 สตูล เมืองสตูล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนควน 

656 สตูล ละงู เทศบำลต ำบลก ำแพง 

657 สตูล ละงู องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลละงู 

658 สมุทรสงครำม บำงคนที เทศบำลต ำบลกระดังงำ 

659 สมุทรสงครำม บำงคนที เทศบำลต ำบลบำงกระบือ 

660 สมุทรสงครำม บำงคนที เทศบำลต ำบลบำงนกแขวก 

661 สมุทรสงครำม บำงคนที เทศบำลต ำบลบำงยี่รงค์ 

662 สมุทรสงครำม บำงคนที องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระดังงำ 

663 สมุทรสงครำม บำงคนที องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมปลวก 

664 สมุทรสงครำม บำงคนที องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนมะโนรำ 

665 สมุทรสงครำม บำงคนที องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงคนที 

666 สมุทรสงครำม บำงคนที องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพรม 

667 สมุทรสงครำม บำงคนที องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงสะแก 

668 สมุทรสงครำม บำงคนที องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโรงหีบ 
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669 สมุทรสำคร บ้ำนแพ้ว เทศบำลต ำบลเกษตรพัฒนำ 

670 สระแก้ว เขำฉกรรจ์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ 

671 สระแก้ว วังน้ ำเย็น เทศบำลเมืองวังน้ ำเย็น 

672 สระแก้ว วังน้ ำเย็น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองหินปูน 

673 สระแก้ว วังน้ ำเย็น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งมหำเจริญ 

674 สระแก้ว วังสมบูรณ์ เทศบำลต ำบลวังสมบูรณ์ 

675 สระบุรี เมืองสระบุรี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดำวเรือง 

676 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงกระบือ 

677 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวไผ่ 

678 สิงห์บุรี อินทร์บุรี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  

679 สุโขทัย กงไกรลำศ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกกแรต 

680 สุโขทัย กงไกรลำศ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไกรนอก 

681 สุโขทัย บ้ำนด่ำนลำนหอย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังน้ ำขำว 

682 สุโขทัย ศรีนคร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีนคร 

683 สุโขทัย สวรรคโลก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเมือง 

684 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองสำหร่ำย 

685 สุพรรณบุรี ด่ำนช้ำง เทศบำลต ำบลด่ำนช้ำง  

686 สุรำษฏร์ธำนี เมืองสุรำษฏร์ธำนี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงไทร 

687 สุรินทร์ กำบเชิง เทศบำลต ำบลโคกตะเคียน 

688 สุรินทร์ เขวำสินรินทร์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำกูก 

689 สุรินทร์ จอมพระ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมพระ 

690 สุรินทร์ จอมพระ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุมแสง 

691 สุรินทร์ จอมพระ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผือ 

692 สุรินทร์ จอมพระ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นสุข 

693 สุรินทร์ จอมพระ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลีง 

694 สุรินทร์ จอมพระ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุ่มระวี 

695 สุรินทร์ จอมพระ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองสนิท 
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696 สุรินทร์ ชุมพลบุรี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองบัว 

697 สุรินทร์ ท่ำตูม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวโคก 

698 สุรินทร์ ปรำสำท องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด 

699 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตั้งใจ 

700 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวทอง 

701 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 

702 สุรินทร์ ส ำโรงทำบ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองฮะ 

703 หนองคำย เฝ้ำไร่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังหลวง 

704 หนองคำย โพธิ์ตำก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนทอง 

705 อ่ำงทอง ไชโย เทศบำลต ำบลเกษไชโย 

706 อ่ำงทอง ไชโย เทศบำลต ำบลไชโย 

707 อ่ำงทอง ไชโย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชัยฤทธิ์ 

708 อ่ำงทอง ไชโย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลเทวรำช 

709 อ่ำงทอง ไชโย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรำชสถิตย์ 

710 อ่ำงทอง โพธิ์ทอง เทศบำลต ำบลร ำมะสัก  

711 อ ำนำจเจริญ ชำนุมำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำก่อ 

712 อ ำนำจเจริญ ปทุมรำชวงศำ เทศบำลต ำบลนำป่ำแซง 

713 อ ำนำจเจริญ ปทุมรำชวงศำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำโพน 

714 อ ำนำจเจริญ ปทุมรำชวงศำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำหว้ำ 

715 อ ำนำจเจริญ ปทุมรำชวงศำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลือ 

716 อ ำนำจเจริญ ปทุมรำชวงศำ เทศบำลต ำบลหนองข่ำ 

717 อ ำนำจเจริญ ปทุมรำชวงศำ เทศบำลต ำบลห้วย 

718 อ ำนำจเจริญ พนำ เทศบำลต ำบลพนำ 

719 อ ำนำจเจริญ ลืออ ำนำจ เทศบำลต ำบลสำมหนอง 

720 อ ำนำจเจริญ เสนำงคนิคม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไฮ 

721 อุดรธำนี ทุ่งฝน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำชุมแสง 

722 อุตรดิตถ์ น้ ำปำด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำไคล้ 
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723 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคอรุม 

724 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดำรำ 

725 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำสัก 

726 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพญำแมน 

727 อุทัยธำนี ทัพทัน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกลำงดง 

728 อุทัยธำนี เมืองอุทัยธำนี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะเทโพ 

729 อุทัยธำนี ลำนสัก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประดู่ยืน 

730 อุทัยธำนี สว่ำงอำรมณ์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่เขียว 

731 อุทัยธำนี หนองขำหย่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำโพ 

732 อุทัยธำนี หนองฉำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งโพ 

733 อุทัยธำนี หนองฉำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองนำงนวล 

734 อุทัยธำนี หนองฉำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองยำง 

735 อุบลรำชธำนี เขื่องใน เทศบำลต ำบลเขื่องใน 

736 อุบลรำชธำนี เขื่องใน เทศบำลต ำบลบ้ำนกอก 

737 อุบลรำชธำนี เขื่องใน เทศบำลต ำบลห้วยเรือ 

738 อุบลรำชธำนี เขื่องใน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 

739 อุบลรำชธำนี เขื่องใน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก่อเอ้ 

740 อุบลรำชธำนี เขื่องใน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค้อทอง 

741 อุบลรำชธำนี เขื่องใน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีทวน 

742 อุบลรำชธำนี เขื่องใน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแดงหม้อ 

743 อุบลรำชธำนี เขื่องใน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำไห 

744 อุบลรำชธำนี เขื่องใน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลธำตุน้อย 

745 อุบลรำชธำนี เขื่องใน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำค ำใหญ่ 

746 อุบลรำชธำนี เขื่องใน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนรัง 

747 อุบลรำชธำนี เขื่องใน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไทย 

748 อุบลรำชธำนี เขื่องใน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงขี้นก 

749 อุบลรำชธำนี เขื่องใน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีสุข 
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ล าดับที่ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

750 อุบลรำชธำนี เขื่องใน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงถ่อ 

751 อุบลรำชธำนี เขื่องใน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสหธำตุ 

752 อุบลรำชธำนี เขื่องใน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเหล่ำ 

753 อุบลรำชธำนี เขื่องใน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวดอน 

754 อุบลรำชธำนี นำเยีย เทศบำลต ำบลนำจำน 
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