






นายธนา ยันตรโกวิท 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ ๓

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.)



❖ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน กลุ่ม องค์กรชุมชน
ในการดูแลผู้สูงอายุ

❖ จัดการสื่อสารงาน กิจกรรม เพ่ือช่วยเหลือ ดูแลผู้สูงอายุ
❖ วางแผน ก าหนดบทบาทการดูแลผู้สูงอายุของแต่ละกลุ่ม 

องค์กร หน่วยงาน

❖ พัฒนาระบบข้อมูล และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหา 
หรือออกแบบงานดูแล ช่วยเหลือผู้สูงอายุ

❖ พัฒนากติกา ข้อตกลงร่วม และน าใช้ในการด าเนินงาน
ท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

➢ ค้นหาและสร้างผู้น าในการจัดการส่ิงแวดล้อม

➢ พัฒนาทักษะ เพ่ิมความเช่ียวชาญเฉพาะในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม ส าหรับ อาสาสมัคร ผู้น า แกนน าชุมชน

➢ พัฒนาระบบข้อมูล และน าใช้ข้อมูลเป็นฐาน
ในการจัดการส่ิงแวดล้อม

➢ จัดท าข้อตกลง กติกา และน าใช้ประโยชน์ 

➢ สร้างความร่วมมือ และประสานงานภาคีเครือข่ายและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในและนอกพ้ืนท่ี 

การดูแลผู้สูงอายุ(๑) ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
(๒) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
(๔) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๕) ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
(๖) ด้านการส่งเสริมการศึกษา
(๗) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
(๒) สร้างความสามัคคี ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
(๓) อ านวยความสะดวกในการติดต่อกับส่วนราชการ
(๔) รับฟังปัญหาและน าความเดือดร้อน เพ่ือให้การแก้ไขหรือช่วยเหลือ
(๕) สนับสนุน อ านวยความสะดวกส่วนราชการ
(๖) ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน
(๗) ช้ีแจงให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในข้อราชการ กฎหมาย
(๘) ช่วยเหลือในกิจการสาธารณประโยชน์
(๙) ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ๑ครั้ง
(๑๐) ปฏิบัติตามค าส่ังของก านันหรือ ภารกิจหรืองานอื่นตามกฎหมาย

❖ การจัดการขยะ

❖ การจัดการทรัพยากรป่าไม้

❖ การจัดการทรัพยากรน้ า

❖ การจัดการและแก้ไขปัญหา
หมอกควัน และฝุ่น PM ๒.๕

การจัดการสิ่งแวดล้อม

การเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ดูแลต่อเนื่อง

อาชีพ การสร้างคุณค่า

ระบบและกลไก

ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต



การสร้างและพัฒนานวัตกรรมชุมชน 
Innovative creation 

การบูรณาการภายใน+ภายนอก
Integration and Collaboration

•

•



โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ผู้น าต้องท าอย่างไรในการร่วม
สร้างระบบการดูแลเพื่อ
ผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น

ข้อเสนอส าหรับเครือข่าย...
ร่วมสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุ

โดยชุมชนท้องถิ่น

คุณลักษณะผู้น า

•พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญ
•บูรณาการประสานภาคีเครือข่ายและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการดูแล
ผู้สูงอายุ

•พัฒนาระบบข้อมูลและน าใช้
ข้อมูลในการดูแลผู้สูงอายุในทุกมิติ
•จัดท าแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
ร่วมกับ ๔ องค์กรหลักและภาคี
เครือข่าย

•จัดท าแนวทางในการดูแล
ผู้สูงอายุ
•สร้างแกนน าจิตอาสาใน
การดูแลผู้สูงอายุ
•ปลูกจิตส านึกให้คนใน
ชุมชนอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ

• การพัฒนาระบบและกลไกใหม่ และยกระดับศักยภาพกลไก
เดิมในการดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

• เชื่อมโยงระบบข้อมูลผู้สูงอายุในเครือข่ายและน าใช้ข้อมูล
ช่วยเหลือผู้สูงอายุในทุกมิติ

• สร้างและสานเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ ท้ังในระดับพ้ืนท่ี 
ต าบล อ าเภอ จังหวัด และหน่วยงานของรัฐ 

• พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ท้ังด้านความรู้ 
ทักษะ จัดตั้งกองทุน/สวัสดิการ ในการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน 
และรัฐควรจัดสวัสดิการเพ่ิม เช่น เพ่ิมเบ้ียยังชีพ เป็นต้น   

• การจัดเวทีเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็น

• การพัฒนาและเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้และครอบคลุมทุกครัวเรือน
• จัดตั้งชมรม  โรงเรียนและสมาคมผู้สูงอายุเพ่ือจัดกิจกรรม 

Smart ผู้สูงอายุ
• การพัฒนาความเฉพาะ ได้แก่ การเตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุ สร้าง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างคุณค่าของผู้สูงอายุ และสร้างเสริมสุข
ภาวะผู้สูงอายุทุกมิติ
•สร้างและส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพของผู้สูงอายุ
•สร้างระบบการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุให้
ครอบคลุม ครบวงจร ท้ังในเร่ืองของการดูแลสุขภาพ ส่งเสริม
สุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพ
• จัดท าแผน แผนงาน โครงการ เ พ่ือจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนในการดูแลผู้สูงอายุท่ีชัดเจนและต่อเน่ือง

ข้อท่ี ๕ ประพฤติตนให้เป็นท่ี
ยอมรับนับถือจากสังคม 
ข้อท่ี ๖ เรียนรู้และพัฒนางาน
ด้วยข้อมูลและใช้ข้อมูลในการ
พัฒนางาน
ข้อท่ี ๗ คิดริเริ่มสร้างสรรค์หา
ทางออกให้ชุมชน ท้องถ่ินและไม่
หยุดนิ่ง

ข้อท่ี ๘ ร่วมสร้างผู้น าชุมชน
ท้องถ่ินรุ่นใหม่ 
ข้อท่ี ๙ สร้างและสานเครือข่าย
ในหลายลักษณะ
ข้อท่ี ๑๐ ท างานร่วมกับทุก
ฝ่ายทุกภาคส่วนข้อท่ี ๑ ค านึงประโยชน์ส่วนรวม

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
ข้อท่ี ๒ ตั้งใจเอาใจใส่รับผิดชอบ
หน้าท่ี 
ข้อท่ี ๓ ซ่ือสัตย์ สุจริตโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
ข้อ ๔ รักษาไว้ซ่ึงคุณธรรม มี
จริยธรรม ไม่ขัดต่อศีลธรรม 
ประเพณี



ข้อมูลท่ีจ าเป็น

• กลุ่มเตรียมสูงอายุ  ๕๗๔,๙๓๘  คน
• ผู้สูงอายุ ๖๐ปี ขึ้นไป ๓๔๕,๓๗๐ คน
• ผู้สูงอายุไปมาได้        ๖๙,๔๕๗ คน
• ผู้สูงอายุติดเตียง        ๑,๗๘๙  คน
• ครัวเรือนท่ีมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ ๒๔๙,๔๔๗ ครัวเรือน
• ผู้ป่วยเรื้อรัง             ๑๒๕,๙๔๖ คน

ทุนทางสังคม

พัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรมผู้สูงอายุ
ผู้ดูแล ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน

การจัด ปรับ
สภาพแวดล้อมในบ้าน
นอกบ้านให้ปลอดภัย
หรือสะดวกในการ

ด ารงชีวิต

การส่งเสริมการ
เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย
เช่น ฝึกทักษะอาชีพ  
จัดหาตลาด แปรรูป
อาหาร เป็นต้น

ส่งเสริมการออม
ท้ังแบบสะสมเงิน

และออมเพ่ือสวัสดิการ
จัดให้มีการจัดการอาหารท่ีปลอดภัย

ท้ังแบบผลิตเองและแปรรูป

ส่งเสริมกิจกรรม
อาสา เช่น ครู รร.
ผู้สูงอายุ เยี่ยมเพ่ือน
ท าความสะอาดพ้ืนท่ี
สาธารณะ เป็นต้น

ส่งเสริมการมีกิจกรรม
ทางกาย เช่น การรวม
กลุ่มออกก าลังกาย 
จัดลานกิจกรรม
ออกก าลังกาย
สนับสนุนอุปกรณ์
เป็นต้น

จัดให้มีรร.ผู้สูงอายุเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง

หนุนเสริมงานชมรม
ผู้สูงอายุ ให้มีกิจกรรม
ท่ีหลากหลาย
เข้าถึงง่าย

บทบาทและกระบวนการ
ท างานของผู้น า

อสม.

อผส.

อปพร.

อาสากู้ชีพ



๒. การจัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือในการ
ด าเนินงาน ได้แก่ การสอนงาน การเป็นพี่เล้ียง การ
ร่วมวางแผนด าเนินงาน การบริหารจัดการ
๓. การสร้างสรรค์กิจกรรม ส่ิงใหม่ นวัตกรรมชุมชน 
๔. ให้ทุกต าบลมีการจัดท านโยบาย สาธารณะการ
จัดการส่ิงแวดล้อม (ดิน น้ า ป่า ขยะ พลังงาน และ
น าสู่การปฏิบัติการจริงในพื้นที่ และสร้างความ
ต่อเน่ืองของนโยบาย

๕. ยกระดับรูปธรรมพ้ืนท่ีให้เป็น
ศูนย์เรียนรู้ การจัดการ
ส่ิงแวดล้อมท่ีครอบคลุมในทุกมิติ 
(ดิน น้ า ป่า ขยะ พลังงาน) 

และการกระจายตัวทั่วพื้นที่

๖. สร้างกลไกการขับเคล่ือนเครือข่าย
จัดตั้งเครือข่าย ประสานภาคีเครือข่ายการจัดการส่ิงแวดล้อม 
บูรณาการการท างานกับทุนทางสังคม หน่วยงาน องค์กรที่
เกี่ยวข้อง เพื่อระดมการสนับสนุนความช่วยเหลือ ทรัพยากร 
งบประมาณ การร่วมสร้างข้อตกลง เป็นต้น

๑. ประสานความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ความเชื่อ 
สร้างจิตส านึก สร้างพื้นที่ สร้างโอกาสใน
การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ รวมทั้งสร้างผู้น า

รุ่นใหม่ สร้างผู้น ารุ่นต่อรุ่น

๗. ตั้งเป้าหมาย วางแผน ท ากิจกรรม ติดตามและประเมินผล
การท างานในการจัดการส่ิงแวดล้อม
๘. สร้างคนต้นแบบ จิตอาสา และผู้น ารุ่นใหม่ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ดิน ป่า ขยะ พลังงาน)

๙. จัดท าฐานข้อมูลและชุมชนสีเขียวและบูรณาการข้อมูลร่วมกันของเครือข่าย

๑๑. มีการจัดการเรียนรู้ในประเด็นการจัดการส่ิงแวดล้อม 
(ดิน น้ า ป่า ขยะ พลังงาน) เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การศึกษา
ดูงานทั้งภายในพื้นที่และเครือข่าย

๑๐. มีการจัดท าการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการ
ร่วมกับหน่วยงานและสถาบันวิชาการ

๑๒. ก าหนด กฎ กติกา ความเป็นเจ้าของ
ในการร่วมจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม

ข้อ ๑๐ ท างานร่วมกับทุก
ฝ่าย ทุกภาคส่วน

๑. ผู้น าเป็นต้นแบบ สร้างคนต้นแบบ และ
พัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ในทุกระดับ (คนต้นแบบ 
ครัวเรือนต้นแบบ หมู่บ้านต้นแบบ โรงเรียน
ต้นแบบ และต าบลต้นแบบ 

๒. พัฒนาระบบข้อมูลและน าใช้ข้อมูลเป็น
ฐานในการจัดการส่ิงแวดล้อมโดยชุมชน

๓. จัดท าข้อตกลง กฎกติกา และน าใช้กฎหมายใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

๔. สร้างความร่วมมือของ ๔ องค์กร
หลัก ประสานงานภาคีเครือข่าย และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

๕. รณรงค์ให้ความรู้สร้างจิตส านึกให้
ประชาชนเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๖. สร้างเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล้เคียง

๗. พัฒนากลไกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เช่น จัดต้ังคณะกรรมการ และกลุ่มอาสาสมัคร เป็นต้น 

๘. ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนเชิงบูรณาการ และสนับสนุน
งบประมาณในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมร่วมกัน

ข้อ ๑ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

ข้อ ๒ ตั้งใจเอาใจใส่รับผิดชอบหน้าท่ี

ข้อ ๓ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

ข้อ ๕ ประพฤติตนให้เป็นท่ียอมรับนับถือจากสังคม

ข้อ ๖ เรียนรู้และพัฒนางานด้วยข้อมูลและใช้ข้อมูลในการพัฒนางาน

ข้อท่ี ๗ คิดริเร่ิมสร้างสรรค์หาทางออกให้ชุมชน ท้องถ่ิน และไม่หยุดน่ิง

ข้อ ๘ ร่วมสร้างผู้น าชุมชนท้องถ่ินรุ่นใหม่



กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์

โรงเรียนชาวนา

โรงเรียน

ปราชญ์
ชาวบ้าน

มัสยิด

ศกบต.

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อาสาสมัคร

หมอดินอาสา

ผู้น าศาสนา

รพ. สต.

ผู้น าชุมชน

จิตอาสา

วัด

อาสาไฟป่า

ธนาคารขยะ

พัฒนากลไก

สร้างอาสาสมัคร

สื่อสาร
รณรงค์

พัฒนาระบบ
ข้อมูล/น าใช้ข้อมูล

สร้างผู้น ารุ่นใหม่

สร้างการมีส่วนร่วม

สร้างต้นแบบ

จะท าข้อตกลง
กกฎกติกากฎหมาย

ประสานภาคี
เครือข่าย

สร้างเครือข่าย

พัฒนานโยบาย
สาธารณะ

จัดการความรู้

การบริหารจัดการน้ าเพื่อการอุปโภค
• จัดท าแผน
• ควบคุมการผลิตน้ าตามมาตรฐาน
• พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้น า
• จัดสวัสดกิารน้ าดืม่ การจัดการน้ าเพื่อการอุปโภค

• จัดตั้งคณะกรรมการจดัการน้ า
• จัดท ากฎกติกาข้อตกลง
• สนับสนุนฟื้นฟูอนุรักษ์
• จัดท าแผนตรวจคุณภาพน้ า

การบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร
• จัดตั้งคณะกรรมการ
• น าใช้กฎกติกา
• ประชาคมจัดท าแผน
• จัดท าแผนพัฒนาต าบล

• จัดตั้งคณะกรรมการดูแลป่า
• สนับสนุน การจัดการกลไก

คณะท างาน
• สนับสนุนการจัดการอนุรักษ์ป่า

ชุมชน
• ฟื้นฟูสภาพป่า
• พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
• ก าหนดกติกาก็ตกลง

• จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน
• แปรรูปขยะ
• จัดตั้งศูนย์เรียนรู้
• รณรงค์สื่อสารการคดัแยกขยะ
• พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
• จัดท าแผน
• สร้างต้นแบบทุกระดบั

• จัดการขยะฐานศูนย์
• จัดตั้งกองทุนขยะ

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

• การจัดการข้อมูล
• สื่อสารและส่งเสรมิ

เพิ่ม การใช้พลังงาน
ทดแทน

• ส่งเสริมชุมชนใช้
พลังงานทดแทน

• ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
พัฒนารูปแบบการใช้
พลังงานทดแทน
ครัวเรือนชุมชน

• จัดท าหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพผู้น าแกนน า

• จัดท ากฎกตกิา
ข้อตกลงร่วมกัน

• จัดท าข้อมูล/น าใช้ข้อมูลทรัพยากรดิน
• ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
• รณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดใช้สารเคมี
• พัฒนาหลักสูตร
• พัฒนาศักยภาพแกนน า



โดย ผศ.ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิกุลชัย
รองผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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อธิบายค าตอบ
ทั้ง ๔ ข้อ

โหวต 
เลือก ๓ อันดับ หาข้อสรุป

ภาพรวม

ข้อ รายการ คะแนน
๑๐๐ ๕๐ ๑๐ รวม

๑ .........
๒ .........
๓ ..........
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

เครือข่ายควรให้ความส าคัญ
กับงานหรือกิจกรรมใดบ้าง 
อย่างไร  

ผู้น าควรมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนงานหรือกิจกรรม
ในข้อ ๑ อย่างไร 

เครือข่ายจะมีแนวทางในการ
พัฒนาพ้ืนท่ี ผู้น า นวัตกรรม 
และองค์กร  (ขับเคลื่อน ๔ 
สาน) ได้อย่างไร

เครือข่ายควรมีรูปแบบหรือช่อง
ทางการสื่อสารอย่างไร เ พ่ือ
สนับสนุนการขับเคลื่อนงาน
และกิจกรรมในข้อ ๑ 

๑

๒ ๔

๓
ค าถาม

๑. อธิบาย
ค าถาม

๒. ชี้น า

๓. ระดม
ความคิด

๔. แจกบัตร
ค า

๕. เขียน
บัตรค า

๖. เก็บ
บัตรค า

๗ . เขียน
ค าตอบลง
ตาราง

เรียนรู้จาก
ค าถาม ๔ 

ข้อ

หากต้องมีการพัฒนาหรือสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น 
เพื่อการขับเคลื่อนงานใน ประเด็น... จะท าอย่างไร



จท.โกเมศร์  ทองบุญชู
ผู้ประสานงานเครือข่ายจัดการภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราช

ต าบลเกาะขันธ์ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช



นายสมาน วังแสง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
อบต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ. น่าน

นางวรายุภัสร์ ละมัยจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

อบต.บึงคอไห อ.ล าลูกา จ.ปทุมธานี



นายมนูญ ดิษเสถียร
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
อบต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร 

นายสมนึก เดชโพธิ์
ปลัดเทศบาลต าบล

ทต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่



พันจ่าราชัญ ดอนสินเพิ่ม
ปลัดเทศบาลต าบล

ทต.หลักเมือง อ.กมาลาไสย 

นางฝาหรีดะฮ์ มุเส็มสะเดา
ปลัดเทศบาลต าบล

ทต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา



นายจิรทีปต์ ทวีสุข
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
อบต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง

นายสมบูรณ์ แข้ค า
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

อบต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด



นายเพชร แสนสุข
นายกเทศมนตรี

ทต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

จสท.สุรเจต สุดดา
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ทต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 



ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

อบต.พรหมนิมิตร อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์



นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
อบต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

นายกัณฐสิทธิ์ จันทร์ศิริ
ปลัดเทศบาลต าบล

ทต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย



นายศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย
นายกเทศมนตรี

ทต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

นายวิศิษฐ์ สังข์สุวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

อบต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี



นายมนตรี จอมศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
อบต.บัวตูม  อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

นางสาวเรณู เล็กนิมิตร
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

อบต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม



นายสุริยา ยีขุน
นายกเทศมนตรี

ทต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา

นางมนสิชา ไชยทน
ปลัดเทศบาลต าบล

ทต.สถาน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย






























