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ล ำดบั หนว่ยงำน อ ำเภอ จงัหวดั

1 เทศบาลต าบลเนินขาม เนินขาม
2 องค์การบริหารส่วนต าบลกะบกเต้ีย เนินขาม
3 องค์การบริหารส่วนต าบลสุขเดือนห้า เนินขาม
4 เทศบาลต าบลมโนรมย์ มโนรมย์
5 องค์การบริหารส่วนต าบลไร่พัฒนา มโนรมย์
6 เทศบาลต าบลชัยนาท เมืองชัยนาท
7 เทศบาลต าบลธรรมามูล เมืองชัยนาท
8 เทศบาลต าบลบ้านกล้วย เมืองชัยนาท
9 เทศบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท
10 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท
11 เทศบาลต าบลวัดสิงห์ วัดสิงห์
12 เทศบาลต าบลหนองขุ่น วัดสิงห์
13 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่ วัดสิงห์
14 องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเฒ่า วัดสิงห์
15 องค์การบริหารส่วนต าบลวังหมัน วัดสิงห์
16 เทศบาลต าบลดงคอน สรรคบุรี
17 เทศบาลต าบลดอนก า สรรคบุรี
18 เทศบาลต าบลโพงาม สรรคบุรี
19 เทศบาลต าบลห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี
20 เทศบาลต าบลโพธิพ์ิทักษ์ สรรพยา
21 เทศบาลต าบลโพนางด าออก สรรพยา
22 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก หนองมะโมง
23 องค์การบริหารส่วนต าบลสะพานหิน หนองมะโมง
24 เทศบาลต าบลบ้านเชี่ยน หันคา
25 เทศบาลต าบลสามง่ามท่าโบสถ์ หันคา
26 เทศบาลต าบลห้วยงู หันคา
27 องค์การบริหารส่วนต าบลไพรนกยูง หันคา
28 องค์การบริหารส่วนต าบลวังไก่เถื่อน หันคา
29 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขวาง ไทรน้อย
30 องค์การบริหารส่วนต าบลทวีวัฒนา ไทรน้อย

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ทีภ่าคกลาง ทีย่ังไม่จัดส่งรายชื่อเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในวันที ่24 มกราคม 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลลี บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ชัยนาท 

นนทบรุี



ล ำดบั หนว่ยงำน อ ำเภอ จงัหวดั

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ทีภ่าคกลาง ทีย่ังไม่จัดส่งรายชื่อเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในวันที ่24 มกราคม 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลลี บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

31 องค์การบริหารส่วนต าบลไทรใหญ่ ไทรน้อย
32 เทศบาลต าบลปลายบาง บางกรวย
33 เทศบาลเมืองบางบัวทอง บางบัวทอง
34 องค์การบริหารส่วนต าบลล าโพ บางบัวทอง
35 เทศบาลต าบลบ้านบางม่วง บางใหญ่
36 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะไนย์ ปากเกร็ด
37 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม คลองหลวง
38 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองส่ี คลองหลวง
39 เทศบาลต าบลธัญบุรี ธัญบุรี
40 เทศบาลต าบลบ้านกลาง เมืองปทุมธานี
41 เทศบาลต าบลบ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
42 เทศบาลต าบลหลักหก เมืองปทุมธานี
43 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพูด เมืองปทุมธานี
44 องค์การบริหารส่วนต าบลบางหลวง เมืองปทุมธานี
45 องค์การบริหารส่วนต าบลสวนพริกไทย เมืองปทุมธานี
46 เทศบาลต าบลคลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว
47 องค์การบริหารส่วนต าบลระแหง ลาดหลุมแก้ว
48 เทศบาลต าบลล าลูกกา ล าลูกกา
49 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงคอไห ล าลูกกา
50 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย ล าลูกกา
51 องค์การบริหารส่วนต าบลล าลูกกา ล าลูกกา
52 องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง สามโคก
53 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปทุม สามโคก
54 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงบา หนองเสือ
55 เทศบาลต าบลท่าหลวง ท่าเรือ
56 องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปา ท่าเรือ
57 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ท่าเรือ
58 องค์การบริหารส่วนต าบลปากท่า ท่าเรือ
59 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์อน ท่าเรือ
60 องค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง ท่าเรือ

นนทบรุี

ปทมุธานี

พระนครศรอียธุยา



ล ำดบั หนว่ยงำน อ ำเภอ จงัหวดั

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ทีภ่าคกลาง ทีย่ังไม่จัดส่งรายชื่อเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในวันที ่24 มกราคม 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลลี บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

61 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลา นครหลวง
62 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง นครหลวง
63 เทศบาลต าบลบางซ้าย บางซ้าย
64 องค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย บางซ้าย
65 องค์การบริหารส่วนต าบลวังพัฒนา บางซ้าย
66 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกช้าง บางไทร
67 องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่พระ บางไทร
68 องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ตรา บางไทร
69 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลัง บางบาล
70 องค์การบริหารส่วนต าบลตานิม บางปะหัน
71 องค์การบริหารส่วนต าบลทับน้ า บางปะหัน
72 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเด่ือ บางปะหัน
73 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขล้อ บางปะหัน
74 องค์การบริหารส่วนต าบลพุทเลา บางปะหัน
75 องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง บางปะหัน
76 องค์การบริหารส่วนต าบลหันสัง บางปะหัน
77 เทศบาลต าบลเชียงรากน้อย บางปะอิน
78 เทศบาลต าบลบางปะอิน บางปะอิน
79 เทศบาลต าบลบ้านกรด บางปะอิน
80 เทศบาลต าบลพระอินทราชา บางปะอิน
81 องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม บางปะอิน
82 องค์การบริหารส่วนต าบลสามเรือน บางปะอิน
83 เทศบาลต าบลบ้านแพรก บ้านแพรก
84 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย บ้านแพรก
85 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง ผักไห่
86 องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ผักไห่
87 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแค ผักไห่
88 องค์การบริหารส่วนต าบลลาดน้ าเค็ม ผักไห่
89 องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าโคก ผักไห่
90 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรอียธุยา



ล ำดบั หนว่ยงำน อ ำเภอ จงัหวดั

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ทีภ่าคกลาง ทีย่ังไม่จัดส่งรายชื่อเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในวันที ่24 มกราคม 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลลี บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

91 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา
92 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา
93 องค์การบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา
94 เทศบาลต าบลภาชี ภาชี
95 องค์การบริหารส่วนต าบลกระจิว ภาชี
96 องค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว ภาชี
97 องค์การบริหารส่วนต าบลบางนา มหาราช
98 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา มหาราช
99 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ มหาราช
100 เทศบาลต าบลลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง
101 องค์การบริหารส่วนต าบลคู้สลอด ลาดบัวหลวง
102 องค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง
103 องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง
104 องค์การบริหารส่วนต าบลสิงหนาท ลาดบัวหลวง
105 องค์การบริหารส่วนต าบลข้าวงาม วังน้อย
106 องค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ วังน้อย
107 องค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา วังน้อย
108 องค์การบริหารส่วนต าบลวังน้อย วังน้อย
109 องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ วังน้อย
110 องค์การบริหารส่วนต าบลหันตะเภา วังน้อย
111 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง เสนา
112 เทศบาลต าบลอุทัย อุทัย
113 องค์การบริหารส่วนต าบลข้าวเม่า อุทัย
114 องค์การบริหารส่วนต าบลธนู อุทัย
115 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช้าง อุทัย
116 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าส้ม อุทัย
117 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ซุง อุทัย
118 องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัย อุทัย
119 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแสมสาร โคกเจริญ
120 องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง โคกเจริญ

พระนครศรอียธุยา

ลพบรุี
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121 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะค่า โคกเจริญ
122 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ โคกส าโรง
123 องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม โคกส าโรง
124 องค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก โคกส าโรง
125 องค์การบริหารส่วนต าบลวังเพลิง โคกส าโรง
126 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแขม โคกส าโรง
127 เทศบาลต าบลล านารายณ์ ชัยบาดาล
128 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแหลม ชัยบาดาล
129 องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล ชัยบาดาล
130 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินด า ชัยบาดาล
131 องค์การบริหารส่วนต าบลบัวชุม ชัยบาดาล
132 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล
133 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวุง้ ท่าวุง้
134 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเบิก ท่าวุง้
135 องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ท่าวุง้
136 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งผักกูด ท่าหลวง
137 องค์การบริหารส่วนต าบลซับจ าปา ท่าหลวง
138 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ท่าหลวง
139 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวล า ท่าหลวง
140 องค์การบริหารส่วนต าบลชอนม่วง บ้านหมี่
141 องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงงา บ้านหมี่
142 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพึง่ บ้านหมี่
143 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกล้วย บ้านหมี่
144 องค์การบริหารส่วนต าบลสายห้วยแก้ว บ้านหมี่
145 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเบียน บ้านหมี่
146 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเมือง บ้านหมี่
147 เทศบาลต าบลแก่งเสือเต้น พัฒนานิคม
148 เทศบาลต าบลท่าศาลา เมืองลพบุรี
149 เทศบาลต าบลป่าตาล เมืองลพบุรี
150 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกระเทียม เมืองลพบุรี

ลพบรุี



ล ำดบั หนว่ยงำน อ ำเภอ จงัหวดั

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ทีภ่าคกลาง ทีย่ังไม่จัดส่งรายชื่อเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมิน
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ในวันที ่24 มกราคม 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลลี บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

151 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี
152 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายตลาด เมืองลพบุรี
153 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันหมาก เมืองลพบุรี
154 องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี
155 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น เมืองลพบุรี
156 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิต์รุ เมืองลพบุรี
157 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตาเพชร ล าสนธิ
158 องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย สระโบสถ์
159 องค์การบริหารส่วนต าบลชอนสมบูรณ์ หนองม่วง
160 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อทอง หนองม่วง
161 องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หนองม่วง
162 เทศบาลต าบลคลองสวน บางบ่อ
163 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองด่าน บางบ่อ
164 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนิยมยาตรา บางบ่อ
165 องค์การบริหารส่วนต าบลเปร็ง บางบ่อ
166 องค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ บางพลี
167 องค์การบริหารส่วนต าบลศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง
168 องค์การบริหารส่วนต าบลศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง
169 เทศบาลเมืองลัดหลวง พระประแดง
170 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง พระประแดง
171 องค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว พระประแดง
172 องค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ พระประแดง
173 องค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย์
174 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์
175 องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา เมืองสมุทรปราการ
176 องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ
177 องค์การบริหารส่วนต าบลชะอม แก่งคอย
178 องค์การบริหารส่วนต าบลหินซ้อน แก่งคอย
179 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ
180 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองขีดขิน บ้านหมอ

สระบรุี

ลพบรุี

สมทุรปราการ
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181 องค์การบริหารส่วนต าบลซับสนุ่น มวกเหล็ก
182 เทศบาลต าบลวังม่วง วังม่วง
183 เทศบาลต าบลแสลงพัน วังม่วง
184 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล า วิหารแดง
185 องค์การบริหารส่วนต าบลช้างไทยงาม เสาไห้
186 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ หนองแค
187 เทศบาลต าบลหนองแซง หนองแซง
188 องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงหวาน หนองแซง
189 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ หนองแซง
190 เทศบาลต าบลหนองโดน หนองโดน
191 เทศบาลต าบลโพสังโฆ ค่ายบางระจัน
192 เทศบาลเมืองบางระจัน บางระจัน
193 องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ดัด บางระจัน
194 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี
195 องค์การบริหารส่วนต าบลบางมัญ เมืองสิงห์บุรี
196 เทศบาลต าบลอินทร์บุรี อินทร์บุรี
197 องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิวราย อินทร์บุรี
198 องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม อินทร์บุรี
199 องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าตาล อินทร์บุรี
200 เทศบาลต าบลเกษไชโย ไชโย
201 องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ ไชโย
202 องค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ ป่าโมก
203 องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง ป่าโมก
204 องค์การบริหารส่วนต าบลเอกราช ป่าโมก
205 เทศบาลต าบลโคกพุทรา โพธิท์อง
206 องค์การบริหารส่วนต าบลค าหยาด โพธิท์อง
207 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเจ้าฉ่า โพธิท์อง
208 องค์การบริหารส่วนต าบลยางช้าย โพธิท์อง
209 องค์การบริหารส่วนต าบลองครักษ์ โพธิท์อง
210 องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างแก้ว โพธิท์อง

สระบรุี

สงิหบ์รุี

อา่งทอง
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211 เทศบาลต าบลโพสะ เมืองอ่างทอง
212 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว เมืองอ่างทอง
213 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแห เมืองอ่างทอง
214 องค์การบริหารส่วนต าบลย่านซ่ือ เมืองอ่างทอง
215 เทศบาลต าบลท่าช้าง วิเศษชัยชาญ
216 เทศบาลต าบลบางจัก วิเศษชัยชาญ
217 เทศบาลต าบลม่วงเต้ีย วิเศษชัยชาญ
218 เทศบาลต าบลห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ
219 องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่วง วิเศษชัยชาญ
220 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวตะพาน วิเศษชัยชาญ
221 องค์การบริหารส่วนต าบลอบทม สามโก้
222 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพราน แสวงหา
223 องค์การบริหารส่วนต าบลศรีพราน แสวงหา

อา่งทอง



ล ำดบั หนว่ยงำน อ ำเภอ จงัหวดั

1 เทศบาลต าบลด่านมะขามเต้ีย ด่านมะขามเต้ีย
2 องค์การบริหารส่วนต าบลกลอนโด ด่านมะขามเต้ีย
3 เทศบาลต าบลสหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ
4 เทศบาลต าบลท่าล้อ ท่าม่วง
5 เทศบาลต าบลม่วงชุม ท่าม่วง
6 เทศบาลต าบลวังศาลา ท่าม่วง
7 เทศบาลต าบลหนองขาว ท่าม่วง
8 เทศบาลต าบลหนองตากยา ท่าม่วง
9 เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ท่าม่วง
10 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย ท่าม่วง
11 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะคร้อ ท่าม่วง
12 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ท่าม่วง
13 องค์การบริหารส่วนต าบลพังตรุ ท่าม่วง
14 องค์การบริหารส่วนต าบลรางสาล่ี ท่าม่วง
15 เทศบาลต าบลดอนขมิ้น ท่ามะกา
16 เทศบาลต าบลลูกแก ท่ามะกา
17 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ ท่ามะกา
18 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตะบอง ท่ามะกา
19 องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน ท่ามะกา
20 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะกา ท่ามะกา
21 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา ท่ามะกา
22 องค์การบริหารส่วนต าบลพงตึก ท่ามะกา
23 องค์การบริหารส่วนต าบลหวายเหนียว ท่ามะกา
24 เทศบาลต าบลไทรโยค ไทรโยค
25 เทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย ไทรโยค
26 เทศบาลต าบลวังโพธิ์ ไทรโยค
27 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา ไทรโยค
28 องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม ไทรโยค
29 องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ ไทรโยค
30 องค์การบริหารส่วนต าบลศรีมงคล ไทรโยค
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31 องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ ไทรโยค
32 เทศบาลต าบลหนองรี บ่อพลอย
33 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี บ่อพลอย
34 เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ พนมทวน
35 องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่สมอ พนมทวน
36 องค์การบริหารส่วนต าบลพังตรุ พนมทวน
37 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง พนมทวน
38 เทศบาลต าบลท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี
39 เทศบาลต าบลปากแพรก เมืองกาญจนบุรี
40 เทศบาลต าบลลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
41 เทศบาลต าบลหนองบัว เมืองกาญจนบุรี
42 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง เมืองกาญจนบุรี
43 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน เมืองกาญจนบุรี
44 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี
45 องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
46 องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น เมืองกาญจนบุรี
47 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี
48 เทศบาลต าบลเลาขวัญ เลาขวัญ
49 เทศบาลต าบลหนองฝ้าย เลาขวัญ
50 องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่กระบ่ า เลาขวัญ
51 องค์การบริหารส่วนต าบลเลาขวัญ เลาขวัญ
52 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองประดู่ เลาขวัญ
53 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เลาขวัญ
54 เทศบาลต าบลเขาโจด ศรีสวัสด์ิ
55 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสด์ิ
56 องค์การบริหารส่วนต าบลนาสวน ศรีสวัสด์ิ
57 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กระบุง ศรีสวัสด์ิ
58 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด ศรีสวัสด์ิ
59 องค์การบริหารส่วนต าบลไล่โว่ สังขละบุรี
60 เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ หนองปรือ

กาญจนบรุี
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61 เทศบาลต าบลหนองปลาไหล หนองปรือ
62 เทศบาลต าบลสระลงเรือ ห้วยกระเจา
63 องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน ก าแพงแสน
64 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนข่อย ก าแพงแสน
65 องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่กระพังโหม ก าแพงแสน
66 องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่บัว ก าแพงแสน
67 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหมอนทอง ก าแพงแสน
68 องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย ดอนตูม
69 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยพระ ดอนตูม
70 เทศบาลต าบลนครชัยศรี นครชัยศรี
71 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ นครชัยศรี
72 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระชับ นครชัยศรี
73 องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว นครชัยศรี
74 องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้วฟ้า นครชัยศรี
75 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพระ นครชัยศรี
76 องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนียด นครชัยศรี
77 องค์การบริหารส่วนต าบลวัดละมุด นครชัยศรี
78 องค์การบริหารส่วนต าบลวัดส าโรง นครชัยศรี
79 องค์การบริหารส่วนต าบลศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี
80 องค์การบริหารส่วนต าบลศีรษะทอง นครชัยศรี
81 องค์การบริหารส่วนต าบลสัมปทวน นครชัยศรี
82 เทศบาลต าบลรางกระทุม่ บางเลน
83 เทศบาลต าบลล าพญา บางเลน
84 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนกกระทุง บางเลน
85 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตูม บางเลน
86 องค์การบริหารส่วนต าบลไทรงาม บางเลน
87 องค์การบริหารส่วนต าบลบางไทรป่า บางเลน
88 องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า บางเลน
89 องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสด์ิ พุทธมณฑล
90 เทศบาลต าบลบ่อพลับ เมืองนครปฐม
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91 เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม
92 เทศบาลนครนครปฐม เมืองนครปฐม
93 องค์การบริหารส่วนต าบลตาก้อง เมืองนครปฐม
94 องค์การบริหารส่วนต าบลถนนขาด เมืองนครปฐม
95 องค์การบริหารส่วนต าบลธรรมศาลา เมืองนครปฐม
96 องค์การบริหารส่วนต าบลบางแขม เมืองนครปฐม
97 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง เมืองนครปฐม
98 องค์การบริหารส่วนต าบลพระประโทน เมืองนครปฐม
99 องค์การบริหารส่วนต าบลโพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม
100 องค์การบริหารส่วนต าบลล าพยา เมืองนครปฐม
101 องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น เมืองนครปฐม
102 องค์การบริหารส่วนต าบลสระกระเทียม เมืองนครปฐม
103 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม เมืองนครปฐม
104 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองดินแดง เมืองนครปฐม
105 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปากโลง เมืองนครปฐม
106 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยจรเข้ เมืองนครปฐม
107 เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ สามพราน
108 เทศบาลเมืองไร่ขิง สามพราน
109 เทศบาลเมืองสามพราน สามพราน
110 องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดจินดา สามพราน
111 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง สามพราน
112 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม สามพราน
113 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ สามพราน
114 เทศบาลต าบลกุยบุรี กุยบุรี
115 เทศบาลต าบลไร่ใหม่ กุยบุรี
116 องค์การบริหารส่วนต าบลกุยบุรี กุยบุรี
117 องค์การบริหารส่วนต าบลกุยเหนือ กุยบุรี
118 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแดง กุยบุรี
119 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหนู กุยบุรี
120 องค์การบริหารส่วนต าบลสามกระทาย กุยบุรี

นครปฐม
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121 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม กุยบุรี
122 องค์การบริหารส่วนต าบลทับสะแก ทับสะแก
123 องค์การบริหารส่วนต าบลนาหูกวาง ทับสะแก
124 องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง ทับสะแก
125 เทศบาลต าบลร่อนทอง บางสะพาน
126 องค์การบริหารส่วนต าบลชัยเกษม บางสะพาน
127 องค์การบริหารส่วนต าบลทองมงคล บางสะพาน
128 เทศบาลต าบลบางสะพานน้อย บางสะพานน้อย
129 องค์การบริหารส่วนต าบลช้างแรก บางสะพานน้อย
130 องค์การบริหารส่วนต าบลทรายทอง บางสะพานน้อย
131 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาจ้าว ปราณบุรี
132 องค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี ปราณบุรี
133 องค์การบริหารส่วนต าบลวังก์พง ปราณบุรี
134 เทศบาลต าบลกม.5 เมืองประจวบคีรีขันธ์
135 องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่ สามร้อยยอด
136 องค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอย สามร้อยยอด
137 องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ หัวหิน
138 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงนคร หัวหิน
139 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน
140 องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หัวหิน
141 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
142 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งกระจาน แก่งกระจาน
143 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าเด็ง แก่งกระจาน
144 องค์การบริหารส่วนต าบลสองพีน่้อง แก่งกระจาน
145 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน
146 เทศบาลต าบลเขาย้อย เขาย้อย
147 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองชุมพล เขาย้อย
148 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองชุมพลเหนือ เขาย้อย
149 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรง เขาย้อย
150 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล เขาย้อย

ประจวบ
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151 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยท่าช้าง เขาย้อย
152 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง เขาย้อย
153 เทศบาลต าบลนายาง ชะอ า
154 เทศบาลต าบลบางเก่า ชะอ า
155 เทศบาลเมืองชะอ า ชะอ า
156 องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา ชะอ า
157 องค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา ชะอ า
158 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ชะอ า
159 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเหนือ ชะอ า
160 เทศบาลต าบลหนองจอก ท่ายาง
161 องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ท่ายาง
162 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ท่ายาง
163 องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน ท่ายาง
164 องค์การบริหารส่วนต าบลมาบปลาเค้า ท่ายาง
165 องค์การบริหารส่วนต าบลวังไคร้ ท่ายาง
166 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก ท่ายาง
167 องค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ บ้านลาด
168 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน บ้านลาด
169 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด บ้านลาด
170 องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม บ้านลาด
171 องค์การบริหารส่วนต าบลไร่สะท้อน บ้านลาด
172 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด บ้านลาด
173 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยลึก บ้านลาด
174 เทศบาลต าบลบางตะบูน บ้านแหลม
175 เทศบาลต าบลบ้านแหลม บ้านแหลม
176 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งออก บ้านแหลม
177 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร บ้านแหลม
178 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน บ้านแหลม
179 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหลม บ้านแหลม
180 องค์การบริหารส่วนต าบลปากทะเล บ้านแหลม
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181 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้ บ้านแหลม
182 เทศบาลต าบลหัวสะพาน เมืองเพชรบุรี
183 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เมืองเพชรบุรี
184 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสะแก เมืองเพชรบุรี
185 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาง เมืองเพชรบุรี
186 องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม เมืองเพชรบุรี
187 องค์การบริหารส่วนต าบลนาวุง้ เมืองเพชรบุรี
188 องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก เมืองเพชรบุรี
189 องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน เมืองเพชรบุรี
190 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี
191 องค์การบริหารส่วนต าบลโพพระ เมืองเพชรบุรี
192 องค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี
193 องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี
194 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ เมืองเพชรบุรี
195 องค์การบริหารส่วนต าบลยางน้ ากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง
196 เทศบาลต าบลจอมบึง จอมบึง
197 เทศบาลต าบลด่านทับตะโก จอมบึง
198 องค์การบริหารส่วนต าบลรางบัว จอมบึง
199 เทศบาลต าบลด าเนินสะดวก ด าเนินสะดวก
200 เทศบาลต าบลบัวงาม ด าเนินสะดวก
201 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง ด าเนินสะดวก
202 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ด าเนินสะดวก
203 องค์การบริหารส่วนต าบลตาหลวง ด าเนินสะดวก
204 องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ด าเนินสะดวก
205 องค์การบริหารส่วนต าบลส่ีหมื่น ด าเนินสะดวก
206 เทศบาลต าบลโพหัก บางแพ
207 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา บางแพ
208 องค์การบริหารส่วนต าบลวัดแก้ว บางแพ
209 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคา บ้านคา
210 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ บ้านคา
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211 เทศบาลเมืองท่าผา บ้านโป่ง
212 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง บ้านโป่ง
213 องค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งพยอม บ้านโป่ง
214 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง บ้านโป่ง
215 องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว บ้านโป่ง
216 องค์การบริหารส่วนต าบลสวนกล้วย บ้านโป่ง
217 เทศบาลต าบลปากท่อ ปากท่อ
218 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย ปากท่อ
219 องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะนาว ปากท่อ
220 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุม่ ปากท่อ
221 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางโทน ปากท่อ
222 องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างหิน ปากท่อ
223 เทศบาลต าบลเขาขวาง โพธาราม
224 เทศบาลต าบลดอนทราย โพธาราม
225 เทศบาลต าบลบ้านเลือก โพธาราม
226 เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ โพธาราม
227 เทศบาลต าบลหนองโพ โพธาราม
228 เทศบาลเมืองโพธาราม โพธาราม
229 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม โพธาราม
230 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองข่อย โพธาราม
231 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบือ้ง โพธาราม
232 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล โพธาราม
233 องค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน โพธาราม
234 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด โพธาราม
235 องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยฟ้า โพธาราม
236 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ โพธาราม
237 เทศบาลต าบลเขางู เมืองราชบุรี
238 เทศบาลเมืองราชบุรี เมืองราชบุรี
239 องค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน เมืองราชบุรี
240 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะโก เมืองราชบุรี
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241 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ เมืองราชบุรี
242 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ เมืองราชบุรี
243 องค์การบริหารส่วนต าบลบางป่า เมืองราชบุรี
244 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ เมืองราชบุรี
245 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ เมืองราชบุรี
246 องค์การบริหารส่วนต าบลหินกอง เมืองราชบุรี
247 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะศาลพระ วัดเพลง
248 องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด วัดเพลง
249 องค์การบริหารส่วนต าบลวัดเพลง วัดเพลง
250 เทศบาลต าบลบ้านชัฎป่าหวาย สวนผ้ึง
251 เทศบาลต าบลสวนผ้ึง สวนผ้ึง
252 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเคย สวนผ้ึง
253 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าหวาย สวนผ้ึง
254 องค์การบริหารส่วนต าบลสวนผ้ึง สวนผ้ึง
255 เทศบาลต าบลกระดังงา บางคนที
256 เทศบาลต าบลบางกระบือ บางคนที
257 องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที บางคนที
258 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม บางคนที
259 องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะแก บางคนที
260 เทศบาลต าบลบางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม
261 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม
262 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม
263 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม
264 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองโคน เมืองสมุทรสงคราม
265 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด เมืองสมุทรสงคราม
266 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม
267 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม
268 องค์การบริหารส่วนต าบลลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม
269 เทศบาลต าบลสวนหลวง อัมพวา
270 เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ อัมพวา

ราชบรุี

สมทุรสงคราม



ล ำดบั หนว่ยงำน อ ำเภอ จงัหวดั

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนทีภ่าคตะวันตก ทีย่ังไม่จัดส่งรายชื่อเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในวันที ่24 มกราคม 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลลี บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

271 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม อัมพวา
272 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา อัมพวา
273 องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค อัมพวา
274 องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง อัมพวา
275 องค์การบริหารส่วนต าบลปลายโพงพาง อัมพวา
276 องค์การบริหารส่วนต าบลยี่สาร อัมพวา
277 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนกไข่ กระทุม่แบน
278 เทศบาลต าบลบ้านแพ้ว บ้านแพ้ว
279 เทศบาลต าบลหลักห้า บ้านแพ้ว
280 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองตัน บ้านแพ้ว
281 องค์การบริหารส่วนต าบลเจ็ดร้ิว บ้านแพ้ว
282 องค์การบริหารส่วนต าบลหลักสอง บ้านแพ้ว
283 องค์การบริหารส่วนต าบลคอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร
284 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด เมืองสมุทรสาคร
285 องค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าจืด เมืองสมุทรสาคร
286 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร
287 เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์
288 เทศบาลต าบลสระกระโจม ดอนเจดีย์
289 เทศบาลต าบลเดิมบาง เดิมบางนางบวช
290 เทศบาลต าบลทุง่คลี เดิมบางนางบวช
291 เทศบาลต าบลนางบวช เดิมบางนางบวช
292 เทศบาลต าบลบ่อกรุ เดิมบางนางบวช
293 องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช เดิมบางนางบวช
294 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ เดิมบางนางบวช
295 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสะแก เดิมบางนางบวช
296 เทศบาลต าบลต้นคราม บางปลาม้า
297 เทศบาลต าบลบางปลาม้า บางปลาม้า
298 เทศบาลต าบลบ้านแหลม บางปลาม้า
299 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า บางปลาม้า
300 องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ บางปลาม้า
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301 องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามล้ม บางปลาม้า
302 องค์การบริหารส่วนต าบลวังน้ าเย็น บางปลาม้า
303 องค์การบริหารส่วนต าบลสาลี บางปลาม้า
304 องค์การบริหารส่วนต าบลองครักษ์ บางปลาม้า
305 เทศบาลต าบลท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี
306 เทศบาลต าบลสวนแตง เมืองสุพรรณบุรี
307 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี
308 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิท์อง เมืองสุพรรณบุรี
309 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมะสังข์ เมืองสุพรรณบุรี
310 องค์การบริหารส่วนต าบลทับตีเหล็ก เมืองสุพรรณบุรี
311 องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง เมืองสุพรรณบุรี
312 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี
313 องค์การบริหารส่วนต าบลสนามคลี เมืองสุพรรณบุรี
314 องค์การบริหารส่วนต าบลสนามชัย เมืองสุพรรณบุรี
315 องค์การบริหารส่วนต าบลสวนแตง เมืองสุพรรณบุรี
316 เทศบาลต าบลปลายนา ศรีประจันต์
317 เทศบาลต าบลศรีประจันต์ ศรีประจันต์
318 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนปรู ศรีประจันต์
319 องค์การบริหารส่วนต าบลบางงาม ศรีประจันต์
320 องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง ศรีประจันต์
321 องค์การบริหารส่วนต าบลศรีประจันต์ ศรีประจันต์
322 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมะนาว สองพีน่้อง
323 องค์การบริหารส่วนต าบลต้นตาล สองพีน่้อง
324 องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่คอก สองพีน่้อง
325 องค์การบริหารส่วนต าบลเนินพระปรางค์ สองพีน่้อง
326 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ สองพีน่้อง
327 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะเคียน สองพีน่้อง
328 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร สองพีน่้อง
329 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน สองพีน่้อง
330 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช้าง สองพีน่้อง

สพุรรณบรุี



ล ำดบั หนว่ยงำน อ ำเภอ จงัหวดั

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนทีภ่าคตะวันตก ทีย่ังไม่จัดส่งรายชื่อเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในวันที ่24 มกราคม 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลลี บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

331 เทศบาลต าบลสามชุก สามชุก
332 องค์การบริหารส่วนต าบลกระเสียว สามชุก
333 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสระ สามชุก
334 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผักนาก สามชุก
335 องค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม หนองหญ้าไซ
336 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม หนองหญ้าไซ
337 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ
338 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองราชวัตร หนองหญ้าไซ
339 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ
340 เทศบาลต าบลเจดีย์ อู่ทอง
341 เทศบาลต าบลบ้านโข้ง อู่ทอง
342 เทศบาลต าบลสระยายโสม อู่ทอง
343 องค์การบริหารส่วนต าบลสระพังลาน อู่ทอง

สพุรรณบรุี



ล ำดบั หนว่ยงำน อ ำเภอ จงัหวดั

1 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวงกต แก่งหางแมว
2 องค์การบริหารส่วนต าบลสามพีน่้อง แก่งหางแมว
3 เทศบาลต าบลตกพรม ขลุง
4 เทศบาลต าบลบ่อ ขลุง
5 เทศบาลต าบลบ่อเวฬุ ขลุง
6 องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอน ขลุง
7 องค์การบริหารส่วนต าบลบางชัน ขลุง
8 องค์การบริหารส่วนต าบลมาบไพ ขลุง
9 องค์การบริหารส่วนต าบลวังสรรพรส ขลุง
10 เทศบาลต าบลตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ
11 เทศบาลต าบลหนองคล้า ท่าใหม่
12 เทศบาลเมืองท่าใหม่ ท่าใหม่
13 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ท่าใหม่
14 องค์การบริหารส่วนต าบลตะกาดเง้า ท่าใหม่
15 องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่เบญจา ท่าใหม่
16 องค์การบริหารส่วนต าบลสีพยา-บ่อพุ ท่าใหม่
17 เทศบาลต าบลช้างข้าม นายายอาม
18 เทศบาลต าบลนายายอาม นายายอาม
19 เทศบาลต าบลสนามไชย นายายอาม
20 องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ นายายอาม
21 เทศบาลต าบลคลองใหญ่ โป่งน  าร้อน
22 เทศบาลต าบลฉมัน มะขาม
23 เทศบาลต าบลปัถวี มะขาม
24 เทศบาลต าบลมะขาม มะขาม
25 เทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ มะขาม
26 เทศบาลต าบลเกาะขวาง เมืองจันทบุรี
27 เทศบาลต าบลค่ายเนินวง เมืองจันทบุรี
28 เทศบาลต าบลบางกะจะ เมืองจันทบุรี
29 เทศบาลต าบลแสลง เมืองจันทบุรี
30 เทศบาลต าบลหนองบัว เมืองจันทบุรี

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนทีภ่าคตะวันออก ทีย่ังไม่จัดส่งรายชื่อเข้าร่วมการประชุมชี แจงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในวันที ่24 มกราคม 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลลี บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

จนัทบรุ ี



ล ำดบั หนว่ยงำน อ ำเภอ จงัหวดั

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนทีภ่าคตะวันออก ทีย่ังไม่จัดส่งรายชื่อเข้าร่วมการประชุมชี แจงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในวันที ่24 มกราคม 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลลี บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

31 องค์การบริหารส่วนต าบลคมบาง เมืองจันทบุรี
32 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เมืองจันทบุรี
33 องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว สอยดาว
34 องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ขนาน สอยดาว
35 องค์การบริหารส่วนต าบลสะตอน สอยดาว
36 เทศบาลต าบลปากน  าแหลมสิงห์ แหลมสิงห์
37 เทศบาลต าบลพลิ ว แหลมสิงห์
38 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองชิ่ม แหลมสิงห์
39 องค์การบริหารส่วนต าบลก้อนแก้ว คลองเขื่อน
40 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโรง คลองเขื่อน
41 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเล่า คลองเขื่อน
42 องค์การบริหารส่วนต าบลบางสวน บางคล้า
43 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร บางคล้า
44 เทศบาลต าบลคลองแสนแสบ บางน  าเปรี ยว
45 เทศบาลต าบลบางขนาก บางน  าเปรี ยว
46 เทศบาลต าบลบางน  าเปรี ยว บางน  าเปรี ยว
47 เทศบาลต าบลศาลาแดง บางน  าเปรี ยว
48 องค์การบริหารส่วนต าบลบางน  าเปรี ยว บางน  าเปรี ยว
49 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงน  ารักษ์ บางน  าเปรี ยว
50 องค์การบริหารส่วนต าบลโพรงอากาศ บางน  าเปรี ยว
51 องค์การบริหารส่วนต าบลสิงโตทอง บางน  าเปรี ยว
52 องค์การบริหารส่วนต าบลหมอนทอง บางน  าเปรี ยว
53 เทศบาลต าบลท่าข้าม บางปะกง
54 เทศบาลต าบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ บางปะกง
55 เทศบาลต าบลบางผึ ง บางปะกง
56 เทศบาลต าบลบางวัว บางปะกง
57 เทศบาลต าบลบางสมัคร บางปะกง
58 เทศบาลต าบลพิมพา บางปะกง
59 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน บางปะกง
60 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเกลือ บางปะกง

จนัทบรุ ี

ฉะเชงิเทรำ



ล ำดบั หนว่ยงำน อ ำเภอ จงัหวดั

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนทีภ่าคตะวันออก ทีย่ังไม่จัดส่งรายชื่อเข้าร่วมการประชุมชี แจงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในวันที ่24 มกราคม 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลลี บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

61 องค์การบริหารส่วนต าบลสองคลอง บางปะกง
62 องค์การบริหารส่วนต าบลหอมศีล บางปะกง
63 เทศบาลต าบลเทพราช บ้านโพธิ์
64 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์
65 เทศบาลต าบลแสนภูดาษ บ้านโพธิ์
66 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะไร่ บ้านโพธิ์
67 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขุด บ้านโพธิ์
68 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์
69 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองประเวศ บ้านโพธิ์
70 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย บ้านโพธิ์
71 องค์การบริหารส่วนต าบลบางกรูด บ้านโพธิ์
72 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก บ้านโพธิ์
73 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว บ้านโพธิ์
74 เทศบาลต าบลเขาหินซ้อน พนมสารคาม
75 เทศบาลต าบลท่าถ่าน พนมสารคาม
76 องค์การบริหารส่วนต าบลพนมสารคาม พนมสารคาม
77 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองจุกกระเฌอ เมืองฉะเชิงเทรา
78 องค์การบริหารส่วนต าบลบางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา
79 องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว เมืองฉะเชิงเทรา
80 องค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ เมืองฉะเชิงเทรา
81 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ เมืองฉะเชิงเทรา
82 องค์การบริหารส่วนต าบลหนามแดง เมืองฉะเชิงเทรา
83 องค์การบริหารส่วนต าบลบางคา ราชสาส์น
84 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ ราชสาส์น
85 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระดาน สนามชัยเขต
86 เทศบาลต าบลเกาะจันทร์ เกาะจันทร์
87 เทศบาลต าบลท่าบุญมี เกาะจันทร์
88 เทศบาลต าบลเกาะสีชัง เกาะสีชัง
89 เทศบาลต าบลธาตุทอง บ่อทอง
90 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกวางทอง บ่อทอง

ฉะเชงิเทรำ

ชลบรุ ี



ล ำดบั หนว่ยงำน อ ำเภอ จงัหวดั

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนทีภ่าคตะวันออก ทีย่ังไม่จัดส่งรายชื่อเข้าร่วมการประชุมชี แจงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในวันที ่24 มกราคม 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลลี บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

91 องค์การบริหารส่วนต าบลพลวงทอง บ่อทอง
92 เมืองพัทยา บางละมุง
93 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว บางละมุง
94 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่แก้ว บ้านบึง
95 เทศบาลต าบลกุฏโง้ง พนัสนิคม
96 เทศบาลต าบลหัวถนน พนัสนิคม
97 องค์การบริหารส่วนต าบลนาเริก พนัสนิคม
98 องค์การบริหารส่วนต าบลนาวังหิน พนัสนิคม
99 องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ พนัสนิคม
100 องค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม พนัสนิคม
101 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหียง พนัสนิคม
102 เทศบาลต าบลหนองต าลึง พานทอง
103 องค์การบริหารส่วนต าบลมาบโป่ง พานทอง
104 เทศบาลต าบลดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี
105 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองต าหรุ เมืองชลบุรี
106 เทศบาลเมืองศรีราชา ศรีราชา
107 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อวิน ศรีราชา
108 เทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว สัตหีบ
109 เทศบาลต าบลเขาชีจรรย์ สัตหีบ
110 เทศบาลต าบลบางเสร่ สัตหีบ
111 เทศบาลเมืองสัตหีบ สัตหีบ
112 องค์การบริหารส่วนต าบลแสมสาร สัตหีบ
113 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพลู หนองใหญ่
114 องค์การบริหารส่วนต าบลห้างสูง หนองใหญ่
115 เทศบาลต าบลเกาะช้าง เกาะช้าง
116 เทศบาลต าบลเขาสมิง เขาสมิง
117 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโสม เขาสมิง
118 องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน เขาสมิง
119 องค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ เขาสมิง
120 องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตุ้ง เขาสมิง
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121 เทศบาลต าบลคลองใหญ่ คลองใหญ่
122 เทศบาลต าบลหาดเล็ก คลองใหญ่
123 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ คลองใหญ่
124 องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน บ่อไร่
125 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านชุมพล บ่อไร่
126 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง เมืองตราด
127 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแร้ง เมืองตราด
128 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมกลัด เมืองตราด
129 เทศบาลต าบลน  าเชี่ยว แหลมงอบ
130 เทศบาลต าบลแหลมงอบ แหลมงอบ
131 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ แหลมงอบ
132 เทศบาลต าบลพิกุลออก บ้านนา
133 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาเพิม่ บ้านนา
134 องค์การบริหารส่วนต าบลบางอ้อ บ้านนา
135 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา บ้านนา
136 องค์การบริหารส่วนต าบลอาษา บ้านนา
137 เทศบาลต าบลเกาะหวาย ปากพลี
138 องค์การบริหารส่วนต าบลปากพลี ปากพลี
139 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ เมืองนครนายก
140 องค์การบริหารส่วนต าบลดงละคร เมืองนครนายก
141 องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระโจม เมืองนครนายก
142 องค์การบริหารส่วนต าบลศรีจุฬา เมืองนครนายก
143 เทศบาลต าบลองครักษ์ องครักษ์
144 องค์การบริหารส่วนต าบลบางลูกเสือ องครักษ์
145 องค์การบริหารส่วนต าบลบางสมบูรณ์ องครักษ์
146 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงศาล องครักษ์
147 จังหวัดนครนายก
148 องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี กบินทร์บุรี
149 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา กบินทร์บุรี
150 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า กบินทร์บุรี
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151 องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน กบินทร์บุรี
152 องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล กบินทร์บุรี
153 องค์การบริหารส่วนต าบลวังท่าช้าง กบินทร์บุรี
154 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว กบินทร์บุรี
155 เทศบาลต าบลนาดี นาดี
156 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ นาดี
157 องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ นาดี
158 องค์การบริหารส่วนต าบลสะพานหิน นาดี
159 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง บ้านสร้าง
160 เทศบาลต าบลโพธิง์าม ประจันตคาม
161 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอย ประจันตคาม
162 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหอย ประจันตคาม
163 องค์การบริหารส่วนต าบลบุฝ้าย ประจันตคาม
164 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ประจันตคาม
165 เทศบาลต าบลโคกมะกอก เมืองปราจีนบุรี
166 เทศบาลต าบลบ้านนาปรือ เมืองปราจีนบุรี
167 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี
168 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี
169 องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
170 องค์การบริหารส่วนต าบลเนินหอม เมืองปราจีนบุรี
171 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนห้อม เมืองปราจีนบุรี
172 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดชะ เมืองปราจีนบุรี
173 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ เมืองปราจีนบุรี
174 องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี
175 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง เมืองปราจีนบุรี
176 องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี
177 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ์ ศรีมหาโพธิ
178 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม ศรีมหาโพธิ
179 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพรง ศรีมหาโพธิ
180 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ศรีมหาโพธิ
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181 องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถ
182 เทศบาลต าบลกองดิน แกลง
183 เทศบาลต าบลบ้านนา แกลง
184 เทศบาลต าบลเมืองแกลง แกลง
185 เทศบาลต าบลสองสลึง แกลง
186 องค์การบริหารส่วนต าบลกระแสบน แกลง
187 องค์การบริหารส่วนต าบลกองดิน แกลง
188 องค์การบริหารส่วนต าบลทางเกวียน แกลง
189 องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ควายกิน แกลง
190 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง แกลง
191 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย เขาชะเมา
192 องค์การบริหารส่วนต าบลน  าเป็น เขาชะเมา
193 เทศบาลต าบลมะขามคู่ นิคมพัฒนา
194 เทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา นิคมพัฒนา
195 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา นิคมพัฒนา
196 เทศบาลต าบลชากบก บ้านค่าย
197 เทศบาลต าบลบ้านค่าย บ้านค่าย
198 องค์การบริหารส่วนต าบลตาขัน บ้านค่าย
199 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองละลอก บ้านค่าย
200 เทศบาลต าบลส านักท้อน บ้านฉาง
201 เทศบาลเมืองบ้านฉาง บ้านฉาง
202 องค์การบริหารส่วนต าบลส านักท้อน บ้านฉาง
203 เทศบาลต าบลจอมพลเจ้าพระยา ปลวกแดง
204 เทศบาลต าบลปลวกแดง ปลวกแดง
205 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไร่ ปลวกแดง
206 เทศบาลต าบลเชิงเนิน เมืองระยอง
207 เทศบาลต าบลน  าคอก เมืองระยอง
208 เทศบาลนครระยอง เมืองระยอง
209 เทศบาลเมืองมาบตาพุด เมืองระยอง
210 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เมืองระยอง
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211 องค์การบริหารส่วนต าบลกะเฉด เมืองระยอง
212 องค์การบริหารส่วนต าบลแกลง เมืองระยอง
213 องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาขวัญ เมืองระยอง
214 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลง เมืองระยอง
215 องค์การบริหารส่วนต าบลเพ เมืองระยอง
216 องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง วังจันทร์
217 องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ วังจันทร์
218 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์
219 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองไก่เถื่อน คลองหาด
220 เทศบาลต าบลโคกสูง โคกสูง
221 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง โคกสูง
222 เทศบาลต าบลตาพระยา ตาพระยา
223 องค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา ตาพระยา
224 องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช ตาพระยา
225 องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ ตาพระยา
226 เทศบาลต าบลท่าเกษม เมืองสระแก้ว
227 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก เมืองสระแก้ว
228 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง เมืองสระแก้ว
229 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาล าดวน เมืองสระแก้ว
230 องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว เมืองสระแก้ว
231 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน เมืองสระแก้ว
232 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน วังน  าเย็น
233 องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มหาเจริญ วังน  าเย็น
234 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเกวียน วัฒนานคร
235 องค์การบริหารส่วนต าบลผักขะ วัฒนานคร
236 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะเคียนบอน วัฒนานคร
237 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง วัฒนานคร
238 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย วัฒนานคร
239 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด วัฒนานคร
240 เทศบาลต าบลบ้านด่าน อรัญประเทศ

ระยอง
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241 เทศบาลต าบลบ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ
242 เทศบาลต าบลป่าไร่ อรัญประเทศ
243 เทศบาลต าบลฟากห้วย อรัญประเทศ
244 เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อรัญประเทศ
245 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ อรัญประเทศ
246 องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก อรัญประเทศ
247 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม อรัญประเทศ
248 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ อรัญประเทศ
249 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสังข์ อรัญประเทศ
250 องค์การบริหารส่วนต าบลหันทราย อรัญประเทศ

สระแกว้




