
 

รายละเอียดอย่างย่อ “โครงการส่งเสริมการจัดท าคารบ์อนฟุตพริน้ท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 5256  
 

หลักการและเหตุผล 

 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หรือ อปท. เป็นหน่วยงานส าคัญในการขับเคลื่อน ก ากับดูแล  
และด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริการสาธารณะและ
การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ ประกอบกับแนวนโยบายของประเทศ 
ที่มุ่งเน้นให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเตรียมรับมือกับวิกฤตโลกร้อนและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จึงได้ด าเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนได้  
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องผ่านโครงการ “ส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน” ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน และมีเทศบาลเข้าร่วมโครงการ 
รวมทั้งสิ้น 237 แห่ง โดยแต่ละแห่งมีรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินกิจกรรมของเทศบาล  
ซึ่งค านวณในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และมีแผนงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร  
อันเป็นข้อมูลสนับสนุนการก าหนดแนวทาง/มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในเทศบาล และโครงการนี้ยังได้
จัดท าหลักเกณฑ์การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับประเทศไทยขึ้นด้วย 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง อบก. จึงก าหนดให้ด าเนินโครงการ “ส่งเสริมการจัดท า
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกที่เข้มแข็ง น าไปสู่การสนับสนุนให้เกิด
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจหลักการและสามารถค านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กรของตน 

2. เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่นบน
พื้นฐานของการใช้ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 

3. เพื่อประเมินศักยภาพของกิจกรรมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมถึงวิเคราะห์มาตรการต่าง ๆ ใน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทั้งทางเทคนิค และทางเศรษฐศาสตร์ที่
สอดคล้องกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีแนวทางในการจัดท าแผนการลดก๊าซเรือน
กระจกที่สอดคล้องกับบริบทของ อปท. 

เป้าหมายการด าเนินงานของโครงการ 
 

1. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย 20 แห่ง สามารถค านวณขนาดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กร และมีการทวนสอบตามมาตรฐานของ อบก.  อันน าไปสู่กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ผลการประเมินของกิจกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 20 แห่ง 

3. ผลการค านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 20 แห่ง 
4. ผลการวิเคราะห์มาตรการที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 20 แห่ง 
5. แผน/แนวทางในการจัดท าแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 20 แห่ง 
 

ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

1. ผลการค านวณขนาดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และการจัดท ากิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 20 แห่ง 

2. ผลการวิเคราะห์มาตรการที ่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการลดปริมาณการปล่อย      
ก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 20 แห่ง 

3. แผน/แนวทางในการจัดท าแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 20 แห่ง 
 
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล 
 



 

ขอบเขตและวิธีการด าเนนิงาน 
 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก โดยขั้นตอน
การคัดเลือกด าเนินการระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ร่วมกับ
ที่ปรึกษาโครงการ 

2. ร่วมพิธีเปิดโครงการเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินโครงการ และอบรม/
สัมมนาเพื่อรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจในการด าเนินโครงการให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือก 

3. ด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ 

4. ค านวณขนาดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามคู่มือแนวทางการประเมิน
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ อบก. ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ 

5. รับการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามคู่มือแนวทางการ
ทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของ อบก. โดยผู้เชี่ยวชาญ 

6. จัดท ารายงานการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการทวนสอบแล้ว 
7. ประเมินศักยภาพของกิจกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการลดปริมาณ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงข้อจ ากัดทางเทคนิค
ของแต่ละกิจกรรมและเทคโนโลยีที่น ามาลดก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ 

8. จัดท าแผน/แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
9. ร่วมพิธีปิดโครงการและการประชุมแถลงผลส าเร็จของโครงการฯ  

ระยะเวลาด าเนินการ 

10 เดือน (พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 – กันยายน พ.ศ. 2565) 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับและการน าไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องจากการเข้าร่วมโครงการ 
 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจหลักการ สามารถค านวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบถึงศักยภาพของกิจกรรมและเทคโนโลยีในปัจจุบันของเทศบาล
และความเป็นไปได้ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แผน/แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 



 

โอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ 
 
 จากความส าเร็จในโครงการดังกล่าวและเพื่อให้เกิดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 25 56  น้ี 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จึงได้จัดท า “โครงการส่งเสริมการจัดท า 
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้น โดยมีเป้าหมายว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย 
20 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะเป็น 
การช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับท้องถิ่นไทยในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่การเป็น
เมืองคาร์บอนต่ า และท้ายสุดเป็นเมืองตัวอย่างของประเทศไทยและของประชาคมโลกต่อไป 

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารว่มโครงการ 
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เข้ าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ             

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน (Carbon Footprint for Organization)  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2564 จ านวน 237 แห่ง ดังนี้ 

 
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) ทั้งหมด 4 แห่ง มีดังนี้ 

1. เทศบาลนครภูเก็ต            จังหวัดภูเก็ต  
2. เทศบาลเมืองสีคิ้ว             จังหวัดนครราชสีมา 
3. เทศบาลต าบลเมืองแกลง  จังหวัดระยอง  
4. เทศบาลต าบลอัมพวา    จังหวัดสมุทรสงคราม  

 

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) ทั้งหมด 23 แห่ง มีดังนี้ 
1. เทศบาลนครล าปาง   จังหวัดล าปาง 
2. เทศบาลนครเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 
3. เทศบาลนครเชียงราย   จังหวัดเชียงราย 
4. เทศบาลนครขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น 
5. เทศบาลนครระยอง   จังหวัดระยอง 
6. เทศบาลนครหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา 
7. เทศบาลเมืองน่าน   จังหวัดน่าน 
8. เทศบาลเมืองดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา 
9. เทศบาลเมืองหนองส าโรง  จังหวัดอุดรธานี 
10. เทศบาลเมืองท่าช้าง   จังหวัดจันทบุรี 
11. เทศบาลเมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี 
12. เทศบาลเมืองทับกวาง   จังหวัดสระบุรี 
13. เทศบาลเมืองทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
14. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
15. เทศบาลต าบลเวียงมอก  จังหวัดล าปาง 
16. เทศบาลต าบลแม่เมาะ   จังหวัดล าปาง 



 

17. เทศบาลต าบลนางแล   จังหวัดเชียงราย 
18. เทศบาลต าบลร้องกวาง  จังหวัดแพร่ 
19. เทศบาลต าบลปัว   จังหวัดน่าน 
20. เทศบาลต าบลพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
21. เทศบาลต าบลฝ่ังแดง   จังหวัดหนองบัวล าภู 
22. เทศบาลต าบลหนองต าลึง  จังหวัดชลบุรี 
23. เทศบาลต าบลขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ 

 
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีที่ 3 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) ทั้งหมด 81  แห่ง มีดังนี้ 

1. เทศบาลนครนนทบุรี   จังหวัดนนทบุรี 
2. เทศบาลเมืองยโสธร   จังหวัดยโสธร 
3. เทศบาลเมืองพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 
4. เทศบาลเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 
5. เทศบาลเมืองเขาสามยอด  จังหวัดลพบุรี 
6. เทศบาลเมืองสิงห์บุรี   จังหวัดสิงห์บุรี 
7. เทศบาลต าบลป่าก่อด า  จังหวัดเชียงราย 
8. เทศบาลต าบลแม่แรง   จังหวัดล าพูน 
9. เทศบาลต าบลอุโมงค์   จังหวัดล าพูน 
10. เทศบาลต าบลนาแก้ว   จังหวัดล าปาง 
11. เทศบาลต าบลปง   จังหวัดพะเยา 
12. เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  จังหวัดสุโขทัย 
13. เทศบาลต าบลเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
14. เทศบาลต าบลวังชัย   จังหวัดขอนแก่น 
15. เทศบาลต าบลเมืองขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
16. เทศบาลต าบลโคกกรวด  จังหวัดนครราชสีมา 
17. เทศบาลต าบลค าน้ าแซบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
18. เทศบาลต าบลมาบอ ามฤต  จังหวัดชุมพร 

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) ทั้งหมด 29 แห่ง มีดังนี้ 
1. เทศบาลนครพิษณุโลก   จังหวัดพิษณุโลก 
2. เทศบาลนครอุดรธานี    จังหวัดอุดรธานี 
3. เทศบาลนครเกาะสมุย   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4. เทศบาลเมืองพิชัย    จังหวัดล าปาง 
5. เทศบาลเมืองแม่โจ้    จังหวัดเชียงใหม่ 
6. เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา   จังหวัดเชียงใหม่ 
7. เทศบาลเมืองพะเยา    จังหวัดพะเยา 
8. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
9. เทศบาลเมืองประจวบขีรีขันธ์   จังหวัดประจวบขีรีขันธ์ 
10. เทศบาลเมืองหัวหิน   จังหวัดประจวบขีรีขันธ์ 
11. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา   จังหวัดฉะเชิงเทรา 
12. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี 



 

13. เทศบาลเมืองมหาสารคาม   จังหวัดมหาสารคาม 
14. เทศบาลเมืองหลังสวน   จังหวัดชุมพร 
15. เทศบาลต าบลเกาะคา   จังหวัดล าปาง 
16. เทศบาลต าบลชมภู    จังหวัดเชียงใหม่ 
17. เทศบาลต าบลวังผาง    จังหวัดล าพูน 
18. เทศบาลต าบลเหมืองง่า   จังหวัดล าพูน 
19. เทศบาลต าบลม่วงน้อย   จังหวัดล าพูน 
20. เทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง   จังหวัดล าพูน 
21. เทศบาลต าบลบ้านเหล่า   จังหวัดเชียงราย 
22. เทศบาลต าบลเวียงเทิง   จังหวัดเชียงราย 
23. เทศบาลต าบลห้วยข้าวก่ า   จังหวัดพะเยา 
24. เทศบาลต าบลสอง   จังหวัดแพร่ 
25. เทศบาลต าบลน้ าปลีก    จังหวัดอ านาจเจริญ 
26. เทศบาลต าบลก าแพง    จังหวัดศรีสะเกษ 
27. เทศบาลต าบลกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ 
28. เทศบาลต าบลก าแพงเพชร   จังหวัดสงขลา 
29. เทศบาลต าบลปริก    ขลาจังหวัดสง  

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) ทั้งหมด 24 แห่ง มีดังนี้ 
1. เมืองพัทยา    จังหวัดชลบุรี 
2. เทศบาลนครอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
3. เทศบาลนครสกลนคร   จังหวัดสกลนคร 
4. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
5. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   จังหวัดร้อยเอ็ด 
7. เทศบาลเมืองเลย   จังหวัดเลย 
8. เทศบาลเมืองชุมแพ   จังหวัดขอนแก่น 
9. เทศบาลเมืองระนอง   จังหวัดระนอง 
10. เทศบาลเมืองป่าตอง   จังหวัดภูเก็ต 
11. เทศบาลต าบลสูงเม่น   จังหวัดแพร่ 
12. เทศบาลต าบลเวียง   จังหวัดพะเยา 
13. เทศบาลต าบลเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา 
14. เทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์  จังหวัดชัยนาท 
15. เทศบาลต าบลบางจัก   จังหวัดอ่างทอง 
16. เทศบาลต าบลบางเดื่อ   จังหวัดปทุมธานี 
17. เทศบาลต าบลปากน้ าประแส  จังหวัดระยอง 
18. เทศบาลต าบลศรีธาตุ   จังหวัดอุดรธานี 
19. เทศบาลต าบลสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
20. เทศบาลต าบลท่าลี่   จังหวัดเลย 
21. เทศบาลต าบลด่านซ้าย  จังหวัดเลย 
22. เทศบาลต าบลพนา   จังหวัดอ านาจเจริญ 



 

23. เทศบาลเมืองล าพูน   จังหวัดล าพูน 
24. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  จังหวัดล าปาง 

 
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ทั้งหมด 28 แห่ง มีดังนี้ 

1. เทศบาลเมืองกระบี่   จังหวัดกระบี่ 
2. เทศบาลเมืองกะทู้   จังหวัดภูเก็ต 
3. เทศบาลเมืองกันทรลักษณ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
4. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   จังหวัดกาฬสินธุ์ 
5. เทศบาลเมืองควนลัง   จังหวัดสงขลา 
6. เทศบาลเมืองคอหงส์   จังหวัดสงขลา 
7. เทศบาลเมืองชลบุรี   จังหวัดชลบุรี 
8. เทศบาลเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ 
9. เทศบาลเมืองท่าข้าม   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
10. เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น  จังหวัดกาญจนบุรี 
11. เทศบาลเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 
12. เทศบาลเมืองบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น 
13. เทศบาลเมืองปางมะค่า  จังหวัดก าแพงเพชร  
14. เทศบาลเมืองพิจิตร            จังหวัดพิจิตร  
15. เทศบาลเมืองแพร่   จังหวัดแพร่ 
16. เทศบาลเมืองล้อมแรด   จังหวัดล าปาง 
17. เทศบาลเมืองแสนสุข   จังหวัดชลบุรี 
18. เทศบาลต าบลคลองขุด  จังหวัดสตูล  
19. เทศบาลต าบลท่าข้าม   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
20. เทศบาลต าบลท่าศาลา  จังหวัดเชียงใหม่ 
21. เทศบาลต าบลปลายพระยา  จังหวัดกระบี่  
22. เทศบาลต าบลภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น 
23. เทศบาลต าบลแม่กา    จังหวัดพะเยา  
24. เทศบาลต าบลลวงเหนือ  จังหวัดเชียงใหม่ 
25. เทศบาลต าบลสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 
26. เทศบาลต าบลหนองบัว  จังหวัดกาญจนบุรี 
27. เทศบาลต าบลหัวไทร   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
28. เทศบาลต าบลอ่าวลึกใต้  จังหวัดกระบี่ 

 
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีที่ 7 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ทั้งหมด 23 แห่ง มีดังนี้ 

1. เทศบาลนครยะลา   จังหวัดยะลา 
2. เทศบาลนครรังสิต   จังหวัดปทุมธานี 
3. เทศบาลเมืองกันตัง   จังหวัดตรัง 
4. เทศบาลเมืองทุ่งต าเสา   จังหวัดสงขลา 
5. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์  จังหวัดสงขลา 
6. เทศบาลเมืองปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 



 

7. เทศบาลเมืองสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย 
8. เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  จังหวัดสมุทรปราการ 
9. เทศบาลเมืองสระบุรี   จังหวัดสระบุรี 
10. เทศบาลเมืองแก่งคอย   จังหวัดสระบุรี 
11. เทศบาลเมืองล าตาเสา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
12. เทศบาลเมืองขลุง   จังหวัดจันทบุรี 
13. เทศบาลต าบลพลายชุมพล  จังหวัดพิษณุโลก 
14. เทศบาลต าบลบางเสร่   จังหวัดชลบุรี 
15. เทศบาลต าบลปิงโค้ง   จังหวัดเชียงใหม่ 
16. เทศบาลต าบลป่าแดด   จังหวัดเชียงราย 
17. เทศบาลต าบลแม่คือ   จังหวัดเชียงใหม่ 
18. เทศบาลต าบลต้นธง   จังหวัดล าพูน 
19. เทศบาลต าบลบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น 
20. เทศบาลต าบลท่าพระ   จังหวัดขอนแก่น 
21. เทศบาลต าบลฉลอง   จังหวัดภูเก็ต 
22. เทศบาลต าบลพะตง   จังหวัดสงขลา 
23. เทศบาลต าบลย่านตาขาว  จังหวัดตรัง 

 
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีที่ 8 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ทั้งหมด 31 แห่ง มีดังนี้ 

1. เทศบาลนครตรัง   จังหวัดตรัง 
2. เทศบาลนครสวรรค์   จังหวัดนครสวรรค์ 
3. เทศบาลนครปากเกร็ด   จังหวัดนนทบุรี 
4. เทศบาลนครอ้อมน้อย   จังหวัดสมุทรสาคร 
5. เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร 
6. เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม  จังหวัดนครปฐม 
7. เทศบาลเมืองเขารูปช้าง  จังหวัดสงขลา 
8. เทศบาลเมืองคูคต   จังหวัดปทุมธานี 
9. เทศบาลเมืองจันทบุรี   จังหวัดจันทบุรี 
10. เทศบาลเมืองตราด   จังหวัดตราด 
11. เทศบาลเมืองนาสาร   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
12. เทศบาลเมืองบางคูวัด   จังหวัดปทุมธานี 
13. เทศบาลเมืองบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี 
14. เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม   จังหวัดขอนแก่น 
15. เทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวัดระยอง 
16. เทศบาลเมืองเมืองพล   จังหวัดขอนแก่น 
17. เทศบาลเมืองราชบุรี   จังหวัดราชบุรี 
18. เทศบาลเมืองศิลา   จังหวัดขอนแก่น 
19. เทศบาลเมืองสตูล   จังหวัดสตูล 
20. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
21. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  จังหวัดสุโขทัย 



 

22. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์   จังหวัดอุตรดิตถ์ 
23. เทศบาลต าบลกุฎโง้ง   จังหวัดชลบุรี 
24. เทศบาลต าบลทุ่งใหญ่   จังหวัดอุดรธานี 
25. เทศบาลต าบลบางประมุง  จังหวัดนครสวรรค์ 
26. เทศบาลต าบลบ้านฉาง  จังหวัดระยอง 
27. เทศบาลต าบลป่าซาง   จังหวัดล าพูน 
28. เทศบาลต าบลพนม   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
29. เทศบาลต าบลยางชุม   จังหวัดอุดรธานี 
30. เทศบาลต าบลศรีเตี้ย   จังหวัดล าพูน 
31. เทศบาลต าบลสันผักหวาน  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีที่ 9 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ทั้งหมด 43  แห่ง มีดังนี้ 

1. เทศบาลนครแม่สอด   จังหวัดตาก 
2. เทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 
3. เทศบาลนครสงขลา   จังหวัดสงขลา 
4. เทศบาลนครนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
5. เทศบาลนครแหลมฉบัง  จังหวัดแหลมฉบัง 
6. เทศบาลเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 
7. เทศบาลเมืองวังสะพุง   จังหวัดเลย 
8. เทศบาลเมืองบ้านดุง   จังหวัดอุดรธานี 
9. เทศบาลเมืองนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์ 
10. เทศบาลเมืองปากน้ าสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
11. เทศบาลเมืองอโยธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
12. เทศบาลเมืองผักไห่   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
13. เทศบาลเมืองบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
14. เทศบาลเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว 
15. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 
16. เทศบาลเมืองลาดสวาย  จังหวัดปทุมธานี 
17. เทศบาลเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร 
18. เทศบาลเมืองพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี 
19. เทศบาลเมืองสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
20. เทศบาลเมืองไร่ขิง   จังหวัดนครปฐม 
21. เทศบาลเมืองบ้านพรุ   จังหวัดสงขลา 
22. เทศบาลเมืองเบตง   จังหวัดยะลา 
23. เทศบาลเมืองคลองแห   จังหวัดสงขลา 
24. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
25. เทศบาลเมืองพังงา   จังหวัดพังงา 
26. เทศบาลเมืองบ้านสวน   จังหวัดชลบุรี 
27. เทศบาลเมืองอ่างศิลา   จังหวัดชลบุรี 
28. เทศบาลเมืองบ้านบึง   จังหวัดชลบุรี 



 

29. เทศบาลเมืองท่าใหม่   จังหวัดจันทบุรี 
30. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
31. เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  จังหวัดเชียงใหม่ 
32. เทศบาลต าบลบ้านกลาง  จังหวัดล าพูน 
33. เทศบาลต าบลสร้างก่อ   จังหวัดอุดรธานี 
34. เทศบาลต าบลจะนะ   จังหวัดสงขลา 

 
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีที่ 10 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ทั้งหมด 23 แห่ง มีดังนี้ 

1. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ  จังหวัดสมุทรสาคร 
3. เทศบาลเมืองชะอ า   จังหวัดเพชรบุรี 
4. เทศบาลเมืองตะกั่วป่า   จังหวัดพังงา 
5. เทศบาลเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 
6. เทศบาลเมืองบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 
7. เทศบาลเมืองบ้านฉาง   จังหวัดระยอง 
8. เทศบาลเมืองบ้านโป่ง   จังหวัดราชบุรี 
9. เทศบาลเมืองปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา 
10. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
11. เทศบาลเมืองแพรกษา   จังหวัดสมุทรปราการ 
12. เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น   จังหวัดสระแก้ว 
13. เทศบาลเมืองสะเตงนอก  จังหวัดยะลา 
14. เทศบาลต าบลเขาชุมทอง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
15. เทศบาลต าบลซ าสูง   จังหวัดขอนแก่น 
16. เทศบาลต าบลทับมา   จังหวัดระยอง 
17. เทศบาลต าบลน้ าน้อย   จังหวัดสงขลา 
18. เทศบาลต าบลบางตะบูน  จังหวัดเพชรบุรี 
19. เทศบาลต าบลแม่แฝก   จังหวัดเชียงใหม่ 
20. เทศบาลต าบลสันป่าเปา  จังหวัดเชียงใหม่ 
21. เทศบาลต าบลส านักขาม  จังหวัดสงขลา 
22. เทศบาลต าบลหนองบัว  จังหวัดอุดรธานี 
23. เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม  จังหวัดนครราชสีมา 


