
 

รายละเอียดอย*างย*อ “โครงการส*งเสริมการจัดทำคาร3บอนฟุตพร้ินท3ขององค3กรปกครองส*วนท?องถ่ิน”  

ประจำปDงบประมาณ พ.ศ. 5256  

 
หลักการและเหตุผล 

 
“องค%กรปกครองส*วนท.องถิ ่น” หรือ อปท. เป8นหน*วยงานสำคัญในการขับเคลื ่อน กำกับดูแล  

และดำเนินกิจกรรมต*างๆ ในชุมชน  อีกทั้งยังเป8นหน*วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต*อการบริการสาธารณะและ

การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล.อมในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ ประกอบกับแนวนโยบายของประเทศ 

ที่มุ*งเน.นให.ท.องถิ่นมีส*วนร*วมในการเตรียมรับมือกับวิกฤตโลกร.อนและปรับตัวต*อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

องค%การบริหารจัดการกVาซเรือนกระจก (องค%การมหาชน) หรือ อบก. จึงได.ดำเนินการส*งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพขององค%กรปกครองส*วนท.องถิ่นให.สามารถจัดการลดการปล*อยกVาซเรือนกระจกของตนได. 

อย*างมีประสิทธิภาพและต*อเนื่องผ*านโครงการ “ส*งเสริมการจัดทำคาร%บอนฟุตพร้ินท%ขององค%กรปกครองส*วนท.องถ่ิน

เพื่อมุ*งสู*การเป8นเมืองลดคาร%บอน” ตั้งแต*ป^งบประมาณ พ.ศ. 2554 จนถึงปbจจุบัน และมีเทศบาลเข.าร*วมโครงการ 

รวมทั้งสิ ้น 237 แห*ง โดยแต*ละแห*งมีรายงานข.อมูลกVาซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล  

ซึ่งคำนวณในรูปของคาร%บอนไดออกไซด%เทียบเท*า และมีแผนงานลดการปล*อยกVาซเรือนกระจกขององค%กร  

อันเป8นข.อมูลสนับสนุนการกำหนดแนวทาง/มาตรการลดกVาซเรือนกระจกในเทศบาล และโครงการนี้ยังได.

จัดทำหลักเกณฑ%การประเมินคาร%บอนฟุตพร้ินท%ขององค%กรปกครองส*วนท.องถ่ินสำหรับประเทศไทยข้ึนด.วย 

ดังนั้น เพื่อให.เกิดการดำเนินงานอย*างต*อเนื่อง อบก. จึงกำหนดให.ดำเนินโครงการ “ส*งเสริมการจัดทำ

คาร%บอนฟุตพริ้นท%ขององค%กรปกครองส*วนท.องถิ่น” ในป^งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป8นการส*งเสริมให. 

องค%กรปกครองส*วนท.องถิ่นมีระบบการบริหารจัดการกVาซเรือนกระจกที่เข.มแข็ง นำไปสู*การสนับสนุนให.เกิด

การลดการปล*อยกVาซเรือนกระจกในภาพรวมของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วัตถุประสงค3ของโครงการ 

 

1. เพื่อส*งเสริมให.องค%กรปกครองส*วนท.องถิ่นเข.าใจหลักการและสามารถคำนวณคาร%บอนฟุตพริ้นท%

ขององค%กรของตน 

2. เพื่อสนับสนุนให.องค%กรปกครองส*วนท.องถิ่นดำเนินกิจกรรมลดกVาซเรือนกระจกในท.องถิ่นบน

พ้ืนฐานของการใช.ข.อมูลคาร%บอนฟุตพร้ินท%ขององค%กร 

3. เพื่อประเมินศักยภาพของกิจกรรมและเทคโนโลยีในปbจจุบัน รวมถึงวิเคราะห%มาตรการต*าง ๆ ใน

การลดการปล*อยกVาซเรือนกระจกโดยพิจารณาถึงความเป8นไปได.ทั้งทางเทคนิค และทางเศรษฐศาสตร%ท่ี

สอดคล.องกับบริบทขององค%กรปกครองส*วนท.องถ่ิน 

4. เพื่อสนับสนุนให.องค%กรปกครองส*วนท.องถิ่น (อปท.) มีแนวทางในการจัดทำแผนการลดกVาซเรือน

กระจกท่ีสอดคล.องกับบริบทของ อปท. 

เปOาหมายการดำเนินงานของโครงการ 

 
1. มีองค%กรปกครองส*วนท.องถิ่นอย*างน.อย 20 แห*ง สามารถคำนวณขนาดคาร%บอนฟุตพริ้นท%ของ

องค%กร และมีการทวนสอบตามมาตรฐานของ อบก. อันนำไปสู *ก ิจกรรมลดกVาซเรือนกระจกอย*างมี

ประสิทธิภาพ 

2. ผลการประเมินของกิจกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความเป8นไปได.ในการลดปริมาณการ

ปล*อยกVาซเรือนกระจกท่ีสอดคล.องกับบริบทขององค%กรปกครองส*วนท.องถ่ิน จำนวน 20 แห*ง 

3. ผลการคำนวณคาร%บอนฟุตพร้ินท%ขององค%กรปกครองส*วนท.องถ่ิน จำนวน 20 แห*ง 

4. ผลการวิเคราะห%มาตรการที่เหมาะสมและมีความเป8นไปได.ในการลดปริมาณการปล*อยกVาซเรือน

กระจกท่ีสอดคล.องกับบริบทขององค%กรปกครองส*วนท.องถ่ิน จำนวน 20 แห*ง 

5. แผน/แนวทางในการจัดทำแผนการลดการปล*อยกVาซเรือนกระจกขององค%กรปกครองส*วนท.องถ่ิน 

จำนวน 20 แห*ง 

 
ค*าเปOาหมาย/ตัวช้ีวัด 

 

1. ผลการคำนวณขนาดคาร%บอนฟุตพริ้นท%ขององค%กร และการจัดทำกิจกรรมลดการปล*อยกVาซเรือนกระจก

ในองค%กรปกครองส*วนท.องถ่ิน จำนวน 20 แห*ง 

2. ผลการวิเคราะห%มาตรการที ่ เหมาะสมและมีความเป8นไปได.ในการลดปริมาณการปล*อย     

กVาซเรือนกระจกท่ีสอดคล.องกับบริบทขององค%กรปกครองส*วนท.องถ่ิน จำนวน 20 แห*ง 

3. แผน/แนวทางในการจัดทำแผนการลดการปล*อยกVาซเรือนกระจกขององค%กรปกครองส*วนท.องถ่ิน 

จำนวน 20 แห*ง 

 



 

กลุ*มเปOาหมายของโครงการ 

 

องค%กรปกครองส*วนท.องถ่ินในระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล 

 

ขอบเขตและวิธีการดำเนินงาน 

 

1. องค%กรปกครองส*วนท.องถิ่นสมัครเข.าร*วมโครงการฯ และเข.าสู*กระบวนการคัดเลือก โดยขั้นตอน

การคัดเลือกดำเนินการระหว*างองค%การบริหารจัดการกVาซเรือนกระจก (องค%การมหาชน) หรือ อบก. ร*วมกับ

ท่ีปรึกษาโครงการ 

2. ร*วมพิธีเปnดโครงการเพื่อลงนามบันทึกข.อตกลงความร*วมมือการดำเนินโครงการ และอบรม/

สัมมนาเพื่อรับฟbงการถ*ายทอดองค%ความรู.และความเข.าใจในการดำเนินโครงการให.กับองค%กรปกครองส*วน

ท.องถ่ินท่ีได.รับคัดเลือก 

3. ดำเนินการสำรวจและรวบรวมข.อมูลกิจกรรมที่เป8นแหล*งปล*อยและดูดกลับกVาซเรือนกระจก

ภายในองค%กรปกครองส*วนท.องถ่ิน ร*วมกับท่ีปรึกษาโครงการ 

4. คำนวณขนาดคาร%บอนฟุตพริ้นท%ขององค%กรปกครองส*วนท.องถิ่น ตามคู*มือแนวทางการประเมิน

คาร%บอนฟุตพร้ินท%ขององค%กรปกครองส*วนท.องถ่ินของ อบก. ร*วมกับท่ีปรึกษาโครงการ 

5. รับการทวนสอบข.อมูลคาร%บอนฟุตพริ้นท%ขององค%กรปกครองส*วนท.องถิ่นตามคู*มือแนวทางการ

ทวนสอบคาร%บอนฟุตพร้ินท%ขององค%กรของ อบก. โดยผู.เช่ียวชาญ 

6. จัดทำรายงานการจัดทำคาร%บอนฟุตพร้ินท%ขององค%กรปกครองส*วนท.องถ่ินท่ีผ*านการทวนสอบแล.ว 

7. ประเมินศักยภาพของกิจกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและความเป8นไปได.ในการลดปริมาณ

การปล*อยกVาซเรือนกระจกที่สอดคล.องกับบริบทขององค%กรปกครองส*วนท.องถิ่น รวมถึงข.อจำกัดทางเทคนิค

ของแต*ละกิจกรรมและเทคโนโลยีท่ีนำมาลดกVาซเรือนกระจก ร*วมกับท่ีปรึกษาโครงการ 

8. จัดทำแผน/แนวทางการลดการปล*อยกVาซเรือนกระจกขององค%กรปกครองส*วนท.องถ่ิน 

9. ร*วมพิธีปnดโครงการและการประชุมแถลงผลสำเร็จของโครงการฯ  

ระยะเวลาดำเนินการ 

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

 
 



 

ผลท่ีคาดว*าจะได?รับและการนำไปใช?ประโยชน3ต*อเน่ืองจากการเข?าร*วมโครงการ 

 

1. องค%กรปกครองส*วนท.องถิ่นเข.าใจหลักการ สามารถคำนวณค*าคาร%บอนฟุตพริ้นท%ขององค%กรและ

ลดการปล*อยกVาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมขององค%กรได.อย*างมีประสิทธิภาพ 

2. องค%กรปกครองส*วนท.องถิ่นมีความสามารถในการบริหารจัดการการปล*อยกVาซเรือนกระจกของ

ท.องถ่ินได.อย*างมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของการใช.ข.อมูลคาร%บอนฟุตพร้ินท%ขององค%กร 

3. องค%กรปกครองส*วนท.องถิ่นทราบถึงศักยภาพของกิจกรรมและเทคโนโลยีในปbจจุบันของเทศบาล

และความเป8นไปได.ในการลดปริมาณการปล*อยกVาซเรือนกระจกท่ีสอดคล.องกับบริบทของตนเอง 

4. องค%กรปกครองส*วนท.องถ่ินได.แผน/แนวทางการลดการปล*อยกVาซเรือนกระจก 

โอกาสขององค3กรปกครองส*วนท?องถ่ินท่ีเข?าร*วมโครงการ 

 

 จากความสำเร็จในโครงการดังกล*าวและเพ่ือให.เกิดการดำเนินงานอย*างต*อเน่ือง ในป̂งบประมาณ 25 56  น้ี 

องค%การบริหารจัดการกVาซเรือนกระจก (องค%การมหาชน) จึงได.จัดทำ “โครงการส*งเสริมการจัดทำ 

คาร%บอนฟุตพริ้นท%ขององค%กรปกครองส*วนท.องถิ่น” ขึ้น โดยมีเปrาหมายว*า องค%กรปกครองส*วนท.องถิ่นอย*างน.อย 

20 แห*ง มีความรู.ความเข.าใจในการจัดทำคาร%บอนฟุตพริ้นท%ขององค%กรปกครองส*วนท.องถิ่น อันจะเป8น 

การช*วยเสริมสร.างศักยภาพให.กับท.องถิ่นไทยในการบริหารจัดการการปล*อยกVาซเรือนกระจกเพื่อมุ*งสู*การเป8น

เมืองคาร%บอนต่ำ และท.ายสุดเป8นเมืองตัวอย*างของประเทศไทยและของประชาคมโลกต*อไป 

รายช่ือองค3กรปกครองส*วนท?องถ่ินท่ีเข?าร*วมโครงการ 

 

องค%กรปกครองส*วนท.องถิ ่นที ่ เข .าร *วมโครงการส*งเสร ิมการจัดทำคาร%บอนฟุตพริ ้นท%ของ             

องค%กรปกครองส*วนท.องถิ ่นเพื ่อมุ *งสู *การเป8นเมืองลดคาร%บอน (Carbon Footprint for Organization)  

ต้ังแต*ป̂งบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2564 จำนวน 237 แห*ง ดังน้ี 

 

รายช่ือองค3กรปกครองส*วนท?องถ่ิน ปDท่ี 1 (ปDงบประมาณ พ.ศ. 2554) ท้ังหมด 4 แห*ง มีดังน้ี 

1. เทศบาลนครภูเก็ต            จังหวัดภูเก็ต  

2. เทศบาลเมืองสีค้ิว             จังหวัดนครราชสีมา 

3. เทศบาลตำบลเมืองแกลง  จังหวัดระยอง  

4. เทศบาลตำบลอัมพวา    จังหวัดสมุทรสงคราม  

 

 



 

รายช่ือองค3กรปกครองส*วนท?องถ่ิน ปDท่ี 2 (ปDงบประมาณ พ.ศ. 2555) ท้ังหมด 23 แห*ง มีดังน้ี 

1. เทศบาลนครลำปาง   จังหวัดลำปาง 

2. เทศบาลนครเชียงใหมK   จังหวัดเชียงใหมK 

3. เทศบาลนครเชียงราย   จังหวัดเชียงราย 

4. เทศบาลนครขอนแกKน   จังหวัดขอนแกKน 

5. เทศบาลนครระยอง   จังหวัดระยอง 

6. เทศบาลนครหาดใหญK   จังหวัดสงขลา 

7. เทศบาลเมืองนKาน   จังหวัดนKาน 

8. เทศบาลเมืองดอกคำใตR  จังหวัดพะเยา 

9. เทศบาลเมืองหนองสำโรง  จังหวัดอุดรธานี 

10. เทศบาลเมืองทKาชRาง   จังหวัดจันทบุรี 

11. เทศบาลเมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี 

12. เทศบาลเมืองทับกวาง   จังหวัดสระบุรี 

13. เทศบาลเมืองทุKงสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

14. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

15. เทศบาลตำบลเวียงมอก  จังหวัดลำปาง 

16. เทศบาลตำบลแมKเมาะ   จังหวัดลำปาง 

17. เทศบาลตำบลนางแล   จังหวัดเชียงราย 

18. เทศบาลตำบลรRองกวาง  จังหวัดแพรK 

19. เทศบาลตำบลปXว   จังหวัดนKาน 

20. เทศบาลตำบลพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

21. เทศบาลตำบลฝX[งแดง   จังหวัดหนองบัวลำภู 

22. เทศบาลตำบลหนองตำลึง  จังหวัดชลบุรี 

23. เทศบาลตำบลขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ 

 

รายช่ือองค3กรปกครองส*วนท?องถ่ิน ปDท่ี 3 (ปDงบประมาณ พ.ศ. 2556) ท้ังหมด 81  แห*ง มีดังน้ี 

1. เทศบาลนครนนทบุรี   จังหวัดนนทบุรี 

2. เทศบาลเมืองยโสธร   จังหวัดยโสธร 

3. เทศบาลเมืองพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 

4. เทศบาลเมืองปXตตานี   จังหวัดปXตตานี 

5. เทศบาลเมืองเขาสามยอด  จังหวัดลพบุรี 

6. เทศบาลเมืองสิงห]บุรี   จังหวัดสิงห]บุรี 

7. เทศบาลตำบลป̂ากKอดำ  จังหวัดเชียงราย 

8. เทศบาลตำบลแมKแรง   จังหวัดลำพูน 

9. เทศบาลตำบลอุโมงค]   จังหวัดลำพูน 



 

10. เทศบาลตำบลนาแกRว   จังหวัดลำปาง 

11. เทศบาลตำบลปง   จังหวัดพะเยา 

12. เทศบาลตำบลหาดเส้ียว  จังหวัดสุโขทัย 

13. เทศบาลตำบลเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

14. เทศบาลตำบลวังชัย   จังหวัดขอนแกKน 

15. เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ]  จังหวัดศรีสะเกษ 

16. เทศบาลตำบลโคกกรวด  จังหวัดนครราชสีมา 

17. เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

18. เทศบาลตำบลมาบอำมฤต  จังหวัดชุมพร 

รายช่ือองค3กรปกครองส*วนท?องถ่ิน ปDท่ี 4 (ปDงบประมาณ พ.ศ. 2558) ท้ังหมด 29 แห*ง มีดังน้ี 

1. เทศบาลนครพิษณุโลก   จังหวัดพิษณุโลก 

2. เทศบาลนครอุดรธานี    จังหวัดอุดรธานี 

3. เทศบาลนครเกาะสมุย   จังหวัดสุราษฎร]ธานี 

4. เทศบาลเมืองพิชัย    จังหวัดลำปาง 

5. เทศบาลเมืองแมKโจR    จังหวัดเชียงใหมK 

6. เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา   จังหวัดเชียงใหมK 

7. เทศบาลเมืองพะเยา    จังหวัดพะเยา 

8. เทศบาลเมืองแมKฮKองสอน  จังหวัดแมKฮKองสอน 

9. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ]   จังหวัดประจวบคีรีขันธ] 

10. เทศบาลเมืองหัวหิน   คจังหวัดประจวบ ีรีขันธ] 

11. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา   จังหวัดฉะเชิงเทรา 

12. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี 

13. เทศบาลเมืองมหาสารคาม   จังหวัดมหาสารคาม 

14. เทศบาลเมืองหลังสวน   จังหวัดชุมพร 

15. เทศบาลตำบลเกาะคา   จังหวัดลำปาง 

16. เทศบาลตำบลชมภู    จังหวัดเชียงใหมK 

17. เทศบาลตำบลวังผาง    จังหวัดลำพูน 

18. เทศบาลตำบลเหมืองงKา   จังหวัดลำพูน 

19. เทศบาลตำบลมKวงนRอย   จังหวัดลำพูน 

20. เทศบาลตำบลบRานโฮKง   จังหวัดลำพูน 

21. เทศบาลตำบลบRานเหลKา   จังหวัดเชียงราย 

22. เทศบาลตำบลเวียงเทิง   จังหวัดเชียงราย 

23. เทศบาลตำบลหRวยขRาวก่ำ   จังหวัดพะเยา 

24. เทศบาลตำบลสอง   จังหวัดแพรK 



 

25. เทศบาลตำบลน้ำปลีก    จังหวัดอำนาจเจริญ 

26. เทศบาลตำบลกำแพง    จังหวัดศรีสะเกษ 

27. เทศบาลตำบลกันทรารมย]   จังหวัดศรีสะเกษ 

28. เทศบาลตำบลกำแพงเพชร   จังหวัดสงขลา 

29. เทศบาลตำบลปริก    จังหวัดสงขลา 

รายช่ือองค3กรปกครองส*วนท?องถ่ิน ปDท่ี 5 (ปDงบประมาณ พ.ศ. 2559) ท้ังหมด 24 แห*ง มีดังน้ี 

1. เมืองพัทยา    จังหวัดชลบุรี 

2. เทศบาลนครอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

3. เทศบาลนครสกลนคร   จังหวัดสกลนคร 

4. เทศบาลนครสุราษฎร]ธานี  จังหวัดสุราษฎร]ธานี 

5. เทศบาลเมืองบุรีรัมย]   จังหวัดบุรีรัมย] 

6. เทศบาลเมืองรRอยเอ็ด   จังหวัดรRอยเอ็ด 

7. เทศบาลเมืองเลย   จังหวัดเลย 

8. เทศบาลเมืองชุมแพ   จังหวัดขอนแกKน 

9. เทศบาลเมืองระนอง   จังหวัดระนอง 

10. เทศบาลเมืองป̂าตอง   จังหวัดภูเก็ต 

11. เทศบาลตำบลสูงเมKน   จังหวัดแพรK 

12. เทศบาลตำบลเวียง   จังหวัดพะเยา 

13. เทศบาลตำบลเชียงมKวน  จังหวัดพะเยา 

14. เทศบาลตำบลโพธ์ิพิทักษ]  จังหวัดชัยนาท 

15. เทศบาลตำบลบางจัก   จังหวัดอKางทอง 

16. เทศบาลตำบลบางเด่ือ   จังหวัดปทุมธานี 

17. เทศบาลตำบลปากน้ำประแส  จังหวัดระยอง 

18. เทศบาลตำบลศรีธาตุ   จังหวัดอุดรธานี 

19. เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  จังหวัดรRอยเอ็ด 

20. เทศบาลตำบลทKาล่ี   จังหวัดเลย 

21. เทศบาลตำบลดKานซRาย  จังหวัดเลย 

22. เทศบาลตำบลพนา   จังหวัดอำนาจเจริญ 

23. เทศบาลเมืองลำพูน   จังหวัดลำพูน 

24. เทศบาลเมืองเขลางค]นคร  จังหวัดลำปาง 

 

รายช่ือองค3กรปกครองส*วนท?องถ่ิน ปDท่ี 6 (ปDงบประมาณ พ.ศ. 2560) ท้ังหมด 28 แห*ง มีดังน้ี 

1. เทศบาลเมืองกระบ่ี   จังหวัดกระบ่ี 

2. เทศบาลเมืองกะทูR   จังหวัดภูเก็ต 



 

3. เทศบาลเมืองกันทรลักษณ]  จังหวัดศรีสะเกษ 

4. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ]   จังหวัดกาฬสินธุ] 

5. เทศบาลเมืองควนลัง   จังหวัดสงขลา 

6. เทศบาลเมืองคอหงส]   จังหวัดสงขลา 

7. เทศบาลเมืองชลบุรี   จังหวัดชลบุรี 

8. เทศบาลเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ 

9. เทศบาลเมืองทKาขRาม   จังหวัดสุราษฎร]ธานี 

10. เทศบาลเมืองทKาเรือพระแทKน  จังหวัดกาญจนบุรี 

11. เทศบาลเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

12. เทศบาลเมืองบRานไผK   จังหวัดขอนแกKน 

13. เทศบาลเมืองปางมะคKา  จังหวัดกำแพงเพชร  

14. เทศบาลเมืองพิจิตร            จังหวัดพิจิตร  

15. เทศบาลเมืองแพรK   จังหวัดแพรK 

16. เทศบาลเมืองลRอมแรด   จังหวัดลำปาง 

17. เทศบาลเมืองแสนสุข   จังหวัดชลบุรี 

18. เทศบาลตำบลคลองขุด  จังหวัดสตูล  

19. เทศบาลตำบลทKาขRาม   จังหวัดเพชรบูรณ] 

20. เทศบาลตำบลทKาศาลา   จังหวัดเชียงใหมK 

21. เทศบาลตำบลปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี  

22. เทศบาลตำบลภูผามKาน  จังหวัดขอนแกKน 

23. เทศบาลตำบลแมKกา    จังหวัดพะเยา  

24. เทศบาลตำบลลวงเหนือ  จังหวัดเชียงใหมK 

25. เทศบาลตำบลสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 

26. เทศบาลตำบลหนองบัว  จังหวัดกาญจนบุรี 

27. เทศบาลตำบลหัวไทร   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

28. เทศบาลตำบลอKาวลึกใตR  จังหวัดกระบ่ี 

 

รายช่ือองค3กรปกครองส*วนท?องถ่ิน ปDท่ี 7 (ปDงบประมาณ พ.ศ. 2561) ท้ังหมด 23 แห*ง มีดังน้ี 

1. เทศบาลนครยะลา   จังหวัดยะลา 

2. เทศบาลนครรังสิต   จังหวัดปทุมธานี 

3. เทศบาลเมืองกันตัง   จังหวัดตรัง 

4. เทศบาลเมืองทุKงตำเสา   จังหวัดสงขลา 

5. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร]  จังหวัดสงขลา 

6. เทศบาลเมืองปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

7. เทศบาลเมืองสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย 



 

8. เทศบาลเมืองปู̂เจRาสมิงพราย  จังหวัดสมุทรปราการ 

9. เทศบาลเมืองสระบุรี   จังหวัดสระบุรี 

10. เทศบาลเมืองแกKงคอย   จังหวัดสระบุรี 

11. เทศบาลเมืองลำตาเสา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

12. เทศบาลเมืองขลุง   จังหวัดจันทบุรี 

13. เทศบาลตำบลพลายชุมพล  จังหวัดพิษณุโลก 

14. เทศบาลตำบลบางเสรK   จังหวัดชลบุรี 

15. เทศบาลตำบลปjงโคRง   จังหวัดเชียงใหมK 

16. เทศบาลตำบลป̂าแดด   จังหวัดเชียงราย 

17. เทศบาลตำบลแมKคือ   จังหวัดเชียงใหมK 

18. เทศบาลตำบลตRนธง   จังหวัดลำพูน 

19. เทศบาลตำบลบ.านฝาง  จังหวัดขอนแก*น 

20. เทศบาลตำบลทKาพระ   จังหวัดขอนแกKน 

21. เทศบาลตำบลฉลอง   จังหวัดภูเก็ต 

22. เทศบาลตำบลพะตง   จังหวัดสงขลา 

23. เทศบาลตำบลยKานตาขาว  จังหวัดตรัง 

 

รายช่ือองค3กรปกครองส*วนท?องถ่ิน ปDท่ี 8 (ปDงบประมาณ พ.ศ. 2562) ท้ังหมด 31 แห*ง มีดังน้ี 

1. เทศบาลนครตรัง   จังหวัดตรัง 

2. เทศบาลนครสวรรค]   จังหวัดนครสวรรค] 

3. เทศบาลนครปากเกร็ด   จังหวัดนนทบุรี 

4. เทศบาลนครอRอมนRอย   จังหวัดสมุทรสาคร 

5. เทศบาลเมืองกระทุKมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร 

6. เทศบาลเมืองกระทุKมลRม  จังหวัดนครปฐม 

7. เทศบาลเมืองเขารูปชRาง  จังหวัดสงขลา 

8. เทศบาลเมืองคูคต   จังหวัดปทุมธานี 

9. เทศบาลเมืองจันทบุรี   จังหวัดจันทบุรี 

10. เทศบาลเมืองตราด   จังหวัดตราด 

11. เทศบาลเมืองนาสาร   จังหวัดสุราษฎร]ธานี 

12. เทศบาลเมืองบางคูวัด   จังหวัดปทุมธานี 

13. เทศบาลเมืองบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี 

14. เทศบาลเมืองบRานทุKม   จังหวัดขอนแกKน 

15. เทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวัดระยอง 

16. เทศบาลเมืองเมืองพล   จังหวัดขอนแกKน 

17. เทศบาลเมืองราชบุรี   จังหวัดราชบุรี 



 

18. เทศบาลเมืองศิลา   จังหวัดขอนแกKน 

19. เทศบาลเมืองสตูล   จังหวัดสตูล 

20. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

21. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  จังหวัดสุโขทัย 

22. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ]   จังหวัดอุตรดิตถ] 

23. เทศบาลตำบลกุฎโงRง   จังหวัดชลบุรี 

24. เทศบาลตำบลทุKงใหญK   จังหวัดอุดรธานี 

25. เทศบาลตำบลบางประมุง  จังหวัดนครสวรรค] 

26. เทศบาลตำบลบRานฉาง   จังหวัดระยอง 

27. เทศบาลตำบลป̂าซาง   จังหวัดลำพูน 

28. เทศบาลตำบลพนม   จังหวัดสุราษฎร]ธานี 

29. เทศบาลตำบลยางชุม   จังหวัดอุดรธานี 

30. เทศบาลตำบลศรีเต้ีย   จังหวัดลำพูน 

31. เทศบาลตำบลสันผักหวาน  จังหวัดเชียงใหมK 

 

รายช่ือองค3กรปกครองส*วนท?องถ่ิน ปDท่ี 9 (ปDงบประมาณ พ.ศ. 2563) ท้ังหมด 43  แห*ง มีดังน้ี 

1. เทศบาลนครแมKสอด   จังหวัดตาก 

2. เทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

3. เทศบาลนครสงขลา   จังหวัดสงขลา 

4. เทศบาลนครนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

5. เทศบาลนครแหลมฉบัง  จังหวัดแหลมฉบัง 

6. เทศบาลเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 

7. เทศบาลเมืองวังสะพุง   จังหวัดเลย 

8. เทศบาลเมืองบRานดุง   จังหวัดอุดรธานี 

9. เทศบาลเมืองนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย] 

10. เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

11. เทศบาลเมืองอโยธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

12. เทศบาลเมืองผักไหK   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

13. เทศบาลเมืองบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

14. เทศบาลเมืองสระแกRว   จังหวัดสระแกRว 

15. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

16. เทศบาลเมืองลาดสวาย  จังหวัดปทุมธานี 

17. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร 

18. เทศบาลเมืองพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี 

19. เทศบาลเมืองสามพราน  จังหวัดนครปฐม 



 

20. เทศบาลเมืองไรKขิง   จังหวัดนครปฐม 

21. เทศบาลเมืองบRานพรุ   จังหวัดสงขลา 

22. เทศบาลเมืองเบตง   จังหวัดยะลา 

23. เทศบาลเมืองคลองแห   จังหวัดสงขลา 

24. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 

25. เทศบาลเมืองพังงา   จังหวัดพังงา 

26. เทศบาลเมืองบRานสวน   จังหวัดชลบุรี 

27. เทศบาลเมืองอKางศิลา   จังหวัดชลบุรี 

28. เทศบาลเมืองบRานบึง   จังหวัดชลบุรี 

29. เทศบาลเมืองทKาใหมK   จังหวัดจันทบุรี 

30. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

31. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง  จังหวัดเชียงใหมK 

32. เทศบาลตำบลบRานกลาง  จังหวัดลำพูน 

33. เทศบาลตำบลสรRางกKอ   จังหวัดอุดรธานี 

34. เทศบาลตำบลจะนะ   จังหวัดสงขลา 
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1. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. เทศบาลเมืองคลองมะเด่ือ  จังหวัดสมุทรสาคร 

3. เทศบาลเมืองชะอำ   จังหวัดเพชรบุรี 

4. เทศบาลเมืองตะก่ัวป̂า   จังหวัดพังงา 

5. เทศบาลเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 

6. เทศบาลเมืองบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 

7. เทศบาลเมืองบRานฉาง   จังหวัดระยอง 

8. เทศบาลเมืองบRานโป̂ง   จังหวัดราชบุรี 

9. เทศบาลเมืองปากชKอง   จังหวัดนครราชสีมา 

10. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ]  จังหวัดเพชรบูรณ] 

11. เทศบาลเมืองแพรกษา   จังหวัดสมุทรปราการ 

12. เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น   จังหวัดสระแกRว 

13. เทศบาลเมืองสะเตงนอก  จังหวัดยะลา 

14. เทศบาลตำบลเขาชุมทอง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

15. เทศบาลตำบลซำสูง   จังหวัดขอนแกKน 

16. เทศบาลตำบลทับมา   จังหวัดระยอง 

17. เทศบาลตำบลน้ำนRอย   จังหวัดสงขลา 

18. เทศบาลตำบลบางตะบูน  จังหวัดเพชรบุรี 



 

19. เทศบาลตำบลแมKแฝก   จังหวัดเชียงใหมK 

20. เทศบาลตำบลสันป̂าเปา  จังหวัดเชียงใหมK 

21. เทศบาลตำบลสำนักขาม  จังหวัดสงขลา 

22. เทศบาลตำบลหนองบัว  จังหวัดอุดรธานี 

23. เทศบาลตำบลหนองไผKลRอม  จังหวัดนครราชสีมา 


