
 

รายละเอียดตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 :  ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบท่ีนาํแผนชุมชนสู่การพฒันา 
ท้องถ่ินได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ําหนัก  :  ร้อยละ 5 

คําอธิบาย :   

1. เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบ หมายถึง เทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบลที่มีแผนชุมชนในระดับหมู่บ้านหรือชุมชน และได้รับการคัดเลือกโดยการพิจารณาจากสํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินอําเภอร่วมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ อําเภอละ 1 แห่ง รวม 878 แห่ง 
(ข้อมูลอําเภอ กรมการปกครอง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2554)  

2. แผนชุมชน หมายถึง แผนที่กําหนดทิศทางของการพัฒนาชุมชนที่เกิดจากการจัดการและ
กระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน ซึ่งร่วมกันคิดและร่วมกันกําหนดกิจกรรมขึ้นมาเอง โดยให้ความสําคัญกับ
การพ่ึงตนเองและกิจกรรมที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชนและเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ในท้องถ่ินเป็นหลัก โดยเป็นแผนที่เกิดจากกระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้กับทุกคนในชุมชนได้ร่วมกันสํารวจ
ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไข และพัฒนาร่วมกัน 

3. การนําแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กําหนด หมายถึง 
(1) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการแผน

ชุมชน โดยมีการต้ังคณะทํางานสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนระดับท้องถ่ิน หรือมีคณะทํางานอ่ืนในระดับ
ท้องถิ่นที่มีอยู่แล้ว มีหน่วยงาน องค์กร ผู้นําภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทํางานและมีแผนการ
ดําเนินงานร่วมกัน 

(2) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบ และคณะทํางานตามข้อ (1) สนับสนุน
ให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนจัดให้มีเวทีประชาคม ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนให้
ครอบคลุมมิติการพัฒนาอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามสภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน ชุมชน โดยใช้ข้อมูลหมู่บ้าน ชุมชน 
จปฐ. กชช.2 ค ประกอบการดําเนินงาน 

(3) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบ และคณะทํางานตามข้อ (1) สนับสนุน
ให้ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) และ สภาองค์กรชุมชนตําบล (สอช.) (ถ้ามี) หรือ
องค์กรภาคประชาชนอ่ืนระดับตําบลหรือประชาคมตําบล ร่วมกับแกนนําแผนชุมชนในหมู่บ้าน ชุมชน จัดเวที
ประชาคมระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล บูรณาการแผนชุมชนระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่ีมีมิติการพัฒนาอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(4) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่
เกิดจากเวทีประชาคมตามข้อ (3) ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ตามลําดับความสําคัญไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 กําหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของปีถัดไป 
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(5) โครงการ/กิจกรรมในแผนชุมชนที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินของปีถัดไป ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 ได้รับการบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล
ต้นแบบ ในปีถัดไป 

4. การวัดผลจะวัดผลจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบที่นําแผนชุมชนสู่                
การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

สูตรการคํานวณ  : 
                  

                      จํานวนเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบ x 100  
       ที่ดําเนินการตามเกณฑ์ที่กาํหนด   

จํานวนเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบ ทัง้หมด ( 878 แห่ง)                    
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เกณฑ์การใหค้ะแนนปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
1 2 3 4 5 

ร้อยละ 60 65 70 75 80 ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบลต้นแบบที่นําแผนชุมชนสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ.
2552 2553 2554 

ร้อยละ - - 82.57 ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ตําบลต้นแบบที่นําแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล :  
 1. เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบรวบรวมผลการดําเนินการ ปัญหา อุปสรรคตาม
แบบรายงานส่งให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
 2. สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมผลการดําเนินงานและรายงานให้กรมส่งเสริม                
การปกครองท้องถิ่น 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายธนา ยันตรโกวิท   โทรศัพท์ 0-2241-9000 ต่อ 4122-23 
   นายกู้เกียรติ น่ิมเนียม   โทรศัพท์ 0-2241-9000 ต่อ 4122-23 
   นายกฤษดา สมประสงค์   โทรศัพท์ 0-2241-9000 ต่อ 4122-23 
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด :  นางสาวพลอยกมลวัน ธัญญสัญชัย  โทรศัพท์ 0-2241-9000 ต่อ 4122-23 
   นางสาววรุณพร มณฉีาย   โทรศัพท์ 0-2241-9000 ต่อ 4122-23 
   นายยุทธิชัย ไมตรีจิตร   โทรศัพท์ 0-2241-9000 ต่อ 4122-23 
   นางธชุติ ยาวีระ    โทรศัพท์ 0-2241-9000 ต่อ 4122-23 
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แนวทางการสนับสนนุการดําเนนิงานของสําหรบัสาํนักงานท้องถ่ินจังหวัดในการติดตามผล 
“ตัวชี้วัดที่ 3.2 : ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบท่ีนําแผนชุมชน 

สู่การพฒันาท้องถ่ินได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด” 
 

1. หลักการและเหตุผล 
    กระทรวงมหาดไทย กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน มีนโยบายในการ 
บูรณาการกระบวนการทํางานร่วมกันของสํานักนโยบายและแผนกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน หน่วยงาน องค์กรภาคประชาชนที่เก่ียวข้อง ด้วยการกําหนดให้มีการพัฒนา
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบการนําแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถ่ิน ภายใต้หลักการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชนให้เป็นฐานรากของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน       
โดยมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ และดําเนินงานพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐในระดับอําเภอและจังหวัด โดยใช้แผน
ชุมชนของหมู่บ้าน ชุมชน ที่ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนายกระดับกระบวนการและกลไกการดําเนินงานให้เห็น
ความเช่ือมโยง ครอบคลุมพ้ืนที่การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และนําสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจภายใต้ข้อมูลหมู่บ้าน ชุมชน 
   กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี 
พ.ศ.2554 ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ร้อยละของเทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบที่นําแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยมีพ้ืนที่เป้าหมายดําเนินงานอําเภอละ 1 แห่ง รวม 878 แห่ง 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนาด้วยข้อมูล
หมู่บ้าน ชุมชน 
   2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน ชุมชน เป็นแผนชุมชนระดับตําบล               
ที่เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยประชาชนเป็นผู้กําหนดทิศทางการพัฒนา 
   2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
   2.4 เ พ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชนในหมู่ บ้าน ชุมชน ให้เป็นองค์กรหลัก               
ในกระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนที่เช่ือมกับการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ               
ในระดับ อําเภอ จังหวัด 
   2.5 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบการพัฒนาที่มีการบูรณาการการทํางาน
ร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน และภาคส่วนการพัฒนาที่เก่ียวข้อง 

3. นิยามความหมาย 
   3.1 เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบ หมายถึง เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล
ที่มีแผนชุมชนในระดับหมู่บ้านหรือชุมชน และได้รับการคัดเลือกโดยการพิจารณาจากสํานักงานส่งเสริม               
การปกครองท้องถิ่นอําเภอร่วมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ อําเภอละ 1 แห่ง รวม 878 แห่ง (โดยใช้พ้ืนที่เดิม
ที่ดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 2.5 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 หรืออาจคัดเลือกพ้ืนที่ใหม่ที่เหมาะสมกว่าได้) 
          3.2 แผนชุมชน หมายถึง แผนที่กําหนดทิศทางของการพัฒนาชุมชนที่เกิดจากการจัดการและ
กระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน ซึ่งร่วมกันคิดและร่วมกันกําหนดกิจกรรมขึ้นมาเอง โดยให้ความสําคัญกับ
การพ่ึงตนเองและกิจกรรมที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชนและเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
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3.3 เกณฑ์ที่กําหนด หมายถึง  
การนําแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กําหนด หมายถึง 
(1) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชน     

โดยมีการต้ังคณะทํางานสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนระดับท้องถ่ิน หรือมีคณะทํางานอ่ืนในระดับท้องถิ่น                
ที่มีอยู่แล้ว มีหน่วยงาน องค์กร ผู้นําภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทํางานและมีแผนการดําเนินงาน
ร่วมกัน 

(2) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบ และคณะทํางานตามข้อ (1) สนับสนุน               
ให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนจัดให้มีเวทีประชาคม ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน                
ให้ครอบคลุมมิ ติการพัฒนาอย่างน้อย 3 ด้าน  ไ ด้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต               
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามสภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน ชุมชน โดยใช้ข้อมูล
หมู่บ้าน ชุมชน จปฐ. กชช.2 ค ประกอบการดําเนินงาน 

(3) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบ และคณะทํางานตามข้อ (1) สนับสนุนให้ศูนย์
ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) และ สภาองค์กรชุมชนตําบล (สอช.) (ถ้ามี) หรือองค์กร               
ภาคประชาชนอ่ืนระดับตําบลหรือประชาคมตําบล ร่วมกับแกนนําแผนชุมชนในหมู่บ้าน ชุมชน จัดเวที
ประชาคมระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล บูรณาการแผนชุมชนระดับเทศบาล องค์การบริหาร                
ส่วนตําบลท่ีมีมิ ติการพัฒนาอย่างน้อย 3 ด้าน ไ ด้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต               
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(4) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกิดจาก
เวทีประชาคมตามข้อ (3) ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ตามลําดับความสําคัญไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 กําหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถ่ินของปีถัดไป 

(5) โครงการ/กจิกรรมในแผนชุมชนที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของปีถดัไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ได้รับการบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบ ในปีถัดไป  

4. กลไกการดําเนนิงาน และกระบวนการดําเนนิงาน 
   4.1 กลไกการดําเนนิงาน 

(1) ระดับกระทรวง 
    กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก               

และกรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการหนุนเสริม โดยบูรณาการการทํางานร่วมกันทุกข้ันตอน 
(2) ระดับจังหวัด 
    จังหวัดจัดให้มีกลไกบูรณาการการทํางานร่วมกันของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและภาคีการพัฒนาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยอาจกําหนดในรูปแบบคณะทํางาน 
หรือรูปแบบวิธีการอ่ืนๆ ที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความคล่องตัวในทางปฏิบัติ 

(3) ระดับอําเภอ 
    สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินอําเภอ สํานักงานพัฒนาชุมชนปรึกษาหารือในการ

กําหนดรูปแบบ บทบาท วิธีการทํางานร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานและภาคีร่วมพัฒนา 
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(4) ระดับท้องถิ่น 
    คณะทํางานระดับท้องถ่ิน เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบลเป้าหมาย ต้ังคณะทํางานระดับ

ท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นายก
มอบหมายเป็นประธาน กํานัน เป็นที่ปรึกษา พัฒนาการอําเภอหรือผู้แทน ท้องถ่ินอําเภอหรือผู้แทน ประธาน
ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) ประธานสภาองค์กรชุมชน (สอช.) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําภาค
ประชาชน ภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้องเป็นคณะทํางาน โดยมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมอบหมายทําหน้าที่เลขานุการ โดยคณะทํางานระดับท้องถ่ินมีหน้าที่เบ้ืองต้น ดังน้ี (ในการ
ประชุมครั้งแรกให้ที่ประชุมเลือกผู้ทําหน้าที่ประธานคณะทํางาน) 

   (4.1) กําหนดรูปแบบ วิธีการดําเนินงาน บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน องค์กร ผู้เกี่ยวข้อง และ
กําหนดแผนการดําเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

   (4.2) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิด
กระบวนการดําเนินงานในระดับพ้ืนที่ 

   (4.3) ติดตาม ผลการดําเนินงาน 
 (4.4) ดําเนินการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 4.2 กระบวนการดําเนินงานระดับพื้นที่ 
     (1) ระดับจังหวัด 
         จังหวัดจัดให้มีกลไกบูรณาการการทํางานร่วมกันของหน่วยงานหลักทั้ง สํานักงานจังหวัด 

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และภาคีการพัฒนาอื่น 
ที่เก่ียวข้อง โดยอาจกําหนดในรูปแบบคณะทํางาน หรือรูปแบบวิธีการอ่ืนๆ ที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความ
คล่องตัวในทางปฏิบัติในการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานของอําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (2) ระดับอําเภอ 
          สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอปรึกษาหารือ               

ในการกําหนดรูปแบบ บทบาท วิธีการทํางานร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานและภาคีร่วมพัฒนาและร่วมกัน
ดําเนินงาน ดังน้ี 

 (2.1) คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายการดําเนินงาน (โดยยึดพ้ืนที่เป้าหมายการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด
ที่ 2.5 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เป็นหลัก) อําเภอละ 1 แห่ง  ส่งจังหวัดเพ่ือแจ้งกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และจัดทําเป็นฐานข้อมูลร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน 

 (2.2) ส่งเสริม สนับสนุน องค์ความรู้ ข้อมลูที่จําเป็น การเป็นวิทยากรกระบวนการ หรือจัดหา
วิทยากรกระบวนการแผนชุมชน  ให้กับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล 

 (2.3) รวบรวมรายงานผลการดําเนินงาน จัดส่งจังหวัด เพ่ือรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน  (ครัง้แรกรายงานวันที่ 25 พฤษภาคม 2555) 

 (3) เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตําบลเป้าหมาย ดําเนินการตามข้ันตอนตามเกณฑ์ที่กําหนด
ตามข้อ 3.3 

 (4) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบลเป้าหมาย รายงานผลการดําเนินงานให้สํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นอําเภอรายงานจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ 25 ของทกุเดือน 
(ครั้งแรกรายงานวันที่ 25 พฤษภาคม 2555) 
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5. ระยะเวลาการดําเนินงาน  
  มกราคม 2555 – 30 กันยายน 2555  

6. งบประมาณในการดําเนินงาน 
   บูรณาการงบประมาณตามภารกิจของหน่วยงาน และภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้อง 

7. การติดตามประเมินผล 
7.1 การรายงานทางเอกสารของจังหวัด ตามแบบรายงานที่กําหนดภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน (ตาม

แบบรายงานท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนด) โดยสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รวบรวมรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทางเอกสาร กรมการพัฒนาชุมชนรายงานระบบออนไลน์ เพ่ือ
รายงานกระทรวงมหาดไทย 

7.2 การติดตามโดยสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
จัดให้มีการติดตามผลการดําเนินงาน และสนับสนุนการดําเนินงานโดยบุคลากรของหน่วยงาน 

8. ประโยชน์ที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบลพื้นที่เป้าหมายจะได้รับจากส่วนกลาง 
   8.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะจัดฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการให้กับบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ้ืนที่เป้าหมาย 
 8.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับภาคีการพัฒนา จะให้การสนับสนุนกระบวนการทาง
วิชาการให้อย่างต่อเน่ือง 
   8.3 การจัดทําประกาศยกย่องพ้ืนที่ที่มีการดําเนินงานประสบความสําเร็จ เป็นพ้ืนที่ต้นแบบการเรียนรู้ 
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รายชื่อเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบเป้าหมาย 
ที่นําแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถ่ินได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

ที่ จังหวัด อําเภอ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบ 
1 กระบ่ี เมืองกระบ่ี องค์การบริหารส่วนตําบลกระบ่ีน้อย 
2 กระบ่ี เขาพนม องค์การบริหารส่วนตําบลเขาดิน 
3 กระบ่ี เหนือคลอง องค์การบริหารส่วนตําบลเหนือคลอง 
4 กระบ่ี เกาะลันตา องค์การบริหารส่วนตําบลคลองยาง 
5 กระบ่ี อ่าวลึก องค์การบริหารส่วนตําบลเขาใหญ ่
6 กระบ่ี คลองท่อม องค์การบริหารส่วนตําบลคลองพน 
7 กระบ่ี ลําทับ องค์การบริหารส่วนตําบลดินแดง 
8 กระบ่ี ปลายพระยา องค์การบริหารส่วนตําบลเขาเขน 
9 กาญจนบุร ี ท่ามะกา เทศบาลตําบลดอนขม้ิน 
10 กาญจนบุร ี ห้วยกระเจา เทศบาลตําบลสระลงเรือ 
11 กาญจนบุร ี ทองผาภูมิ เทศบาลตําบลสหกรณ์นิคมทองผาภูมิ 
12 กาญจนบุร ี หนองปรือ เทศบาลตําบลหนองปลาไหล 
13 กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะสําโรง 
14 กาญจนบุร ี ด่านมะขามเต้ีย องค์การบริหารส่วนตําบลด่านมะขามเต้ีย 
15 กาญจนบุร ี ศรีสวัสด์ิ องค์การบริหารส่วนตําบลนาสวน 
16 กาญจนบุร ี บ่อพลอย องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อพลอย 
17 กาญจนบุร ี พนมทวน องค์การบริหารส่วนตําบลพังตรุ 
18 กาญจนบุร ี ท่าม่วง องค์การบริหารส่วนตําบลรางสาลี่ 
19 กาญจนบุร ี ไทรโยค องค์การบริหารส่วนตําบลลุ่มสุ่ม 
20 กาญจนบุร ี สังขละบุรี องค์การบริหารส่วนตําบลไล่โว่ 
21 กาญจนบุร ี เลาขวัญ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองประดู่ 
22 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลตําบลขมิ้น 
23 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท เทศบาลตําบลดงสมบูรณ์ 
24 กาฬสินธ์ุ คําม่วง เทศบาลตําบลนาทัน 
25 กาฬสินธ์ุ ร่องคํา เทศบาลตําบลร่องคํา 
26 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ เทศบาลตําบลสมเด็จ 
27 กาฬสินธ์ุ ห้วยผึ้ง เทศบาลตําบลหนองอีบุตร 
28 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก องค์การบริหารส่วนตําบลกุดโดน 
29 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด องค์การบริหารส่วนตําบลคลองขาม 
30 กาฬสินธ์ุ เขาวง องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้มเก่า 
31 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย องค์การบริหารส่วนตําบลเจ้าท่า 
32 กาฬสินธ์ุ ดอนจาน องค์การบริหารส่วนตําบลดงพยุง 
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ที่ จังหวัด อําเภอ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบ 
33 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนตําบลนาโก 
34 กาฬสินธ์ุ นามน องค์การบริหารส่วนตําบลยอดแกง 
35 กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย องค์การบริหารส่วนตําบลลําชี 
36 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ องค์การบริหารส่วนตําบลสหัสขันธ์ 
37 กาฬสินธ์ุ นาคู องค์การบริหารส่วนตําบลสายนาวัง 
38 กาฬสินธ์ุ สามชัย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองช้าง 
39 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหิน 
40 กําแพงเพชร ทรายทองวัฒนา เทศบาลตําบลทุ่งทราย 
41 กําแพงเพชร พรานกระต่าย องค์การบริหารส่วนตําบลคุยบ้านโอง 
42 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งไผ่ 
43 กําแพงเพชร ลานกระบือ องค์การบริหารส่วนตําบลจันทิมา 
44 กําแพงเพชร คลองขลุง องค์การบริหารส่วนตําบลท่ามะเขือ 
45 กําแพงเพชร คลองลาน องค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ้าไหล 
46 กําแพงเพชร บึงสามัคคี องค์การบริหารส่วนตําบลบึงสามัคค ี
47 กําแพงเพชร โกสัมพีนคร องค์การบริหารส่วนตําบลเพชรชมพู 
48 กําแพงเพชร ไทรงาม องค์การบริหารส่วนตําบลหนองทอง 
49 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง องค์การบริหารส่วนตําบลหินดาต 
50 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตําบลอ่างทอง 
51 ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย เทศบาลตําบลโพธ์ิไชย 
52 ขอนแก่น บ้านแฮด เทศบาลตําบลวังสวรรค์ 
53 ขอนแก่น หนองนาคํา องค์การบริหารส่วนตําบลขนวน 
54 ขอนแก่น เปือยน้อย องค์การบริหารส่วนตําบลขามป้อม 
55 ขอนแก่น เขาสวนกวาง องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสวยกวาง 
56 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสี 
57 ขอนแก่น ชุมแพ องค์การบริหารส่วนตําบลชุมแพ 
58 ขอนแก่น หนองสองห้อง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนด่ัง 
59 ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนตําบลดินดํา 
60 ขอนแก่น กระนวน องค์การบริหารส่วนตําบลดูนสาด 
61 ขอนแก่น อุบลรัตน์ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งโป่ง 
62 ขอนแก่น ภูผาม่าน องค์การบริหารส่วนตําบลนาฝาย 
63 ขอนแก่น โนนศิลา องค์การบริหารส่วนตําบลโนนศิลา 
64 ขอนแก่น แวงใหญ ่ องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสะอาด 
65 ขอนแก่น หนองเรือ องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสะอาด 
66 ขอนแก่น เวียงเก่า องค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง 
67 ขอนแก่น ชนบท องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแท่น 
68 ขอนแก่น ซําสูง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโนน 
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ที่ จังหวัด อําเภอ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบ 
69 ขอนแก่น บ้านฝาง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฝาง 
70 ขอนแก่น บ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลาน 
71 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ ่
72 ขอนแก่น แวงน้อย องค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย 
73 ขอนแก่น สีชมพู องค์การบริหารส่วนตําบลศรีสุข 
74 ขอนแก่น มัญจาคีร ี องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน 
75 ขอนแก่น นํ้าพอง องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาด 
76 ขอนแก่น พระยืน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง 
77 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ เทศบาลตําบลชากไทย 
78 จันทบุรี โป่งนํ้าร้อน เทศบาลตําบลหนองตาคง 
79 จันทบุรี นายายอาม องค์การบริหารส่วนตําบลช้างข้าม 
80 จันทบุรี สอยดาว องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งขนาน 
81 จันทบุรี แหลมสิงห์ องค์การบริหารส่วนตําบลบางกะไชย 
82 จันทบุรี มะขาม องค์การบริหารส่วนตําบลปัถวี 
83 จันทบุรี เมืองจันทบุรี องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
84 จันทบุรี ขลุง องค์การบริหารส่วนตําบลวังสรรพรส 
85 จันทบุรี ท่าใหม ่ องค์การบริหารส่วนตําบลสองพี่น้อง 
86 จันทบุรี แก่งหางแมว องค์การบริหารส่วนตําบลสามพ่ีน้อง 
87 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลนครเน่ืองเขต 
88 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องค์การบริหารส่วนตําบลเขาหินซ้อน 
89 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเขื่อน 
90 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว องค์การบริหารส่วนตําบลบางขนาก 
91 ฉะเชิงเทรา บางประกง องค์การบริหารส่วนตําบลบางประกง 
92 ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
93 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องค์การบริหารส่วนตําบลลาดกระทิง 
94 ฉะเชิงเทรา บางคล้า องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร 
95 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว องค์การบริหารส่วนตําบลหัวสําโรง 
96 ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะเกียบ 
97 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ องค์การบริหารส่วนตําบลบางกรูด 
98 ชลบุรี เกาะสีชัง เทศบาลตําบลเกาะสีชัง 
99 ชลบุรี พนัสนิคม องค์การบริหารส่วนตําบลกุฎโง้ง 
100 ชลบุรี บ่อทอง องค์การบริหารส่วนตําบลเกษตรสุวรรณ 
101 ชลบุรี เกาะจันทร์ องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะจันทร์ 
102 ชลบุรี บางละมุง องค์การบริหารส่วนตําบลเขาไม้แก้ว 
103 ชลบุรี หนองใหญ ่ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองพลู 
104 ชลบุรี สัตหีบ องค์การบริหารส่วนตําบลพลูตาหลวง 
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ที่ จังหวัด อําเภอ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบ 
105 ชลบุรี ศรีราชา องค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม 
106 ชลบุรี บ้านบึง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองซ้ําซาก 
107 ชลบุรี เมืองชลบุรี องค์การบริหารส่วนตําบลหนองรี 
108 ชลบุรี พานทอง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงษ์ 
109 ชัยนาท สรรคบุร ี เทศบาลตําบลดอนกํา 
110 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลตําบลตลุก 
111 ชัยนาท เมืองชัยนาท เทศบาลตําบลบ้านกล้วย 
112 ชัยนาท หันคา เทศบาลตําบลหนองแซง 
113 ชัยนาท มโนรมย์ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าฉนวน 
114 ชัยนาท หนองมะโมง องค์การบริหารส่วนตําบลสะพานหิน 
115 ชัยนาท เนินขาม องค์การบริหารส่วนตําบลสุขเดือนห้า 
116 ชัยนาท วัดสิงห์ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว 
117 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว เทศบาลตําบลโคกสะอาด 
118 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องค์การบริหารส่วนตําบลคูเมือง 
119 ชัยภูมิ ภูเขียว องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด 
120 ชัยภูมิ ซับใหญ ่ องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกทอง 
121 ชัยภูมิ เนินสง่า องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน 
122 ชัยภูมิ คอนสาร องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนาเลา 
123 ชัยภูมิ บ้านเขว้า องค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง 
124 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
125 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ ์ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยาง 
126 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโสก 
127 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า 
128 ชัยภูมิ เทพสถิต องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก 
129 ชัยภูมิ จัตุรัส องค์การบริหารส่วนตําบลสัมป่อย 
130 ชัยภูมิ บ้านแท่น องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคู 
131 ชัยภูมิ แก้งคร้อ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่ 
132 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมทอง 
133 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลตําบลบางลึก 
134 ชุมพร ปะทิว องค์การบริหารส่วนตําบลสะพลี 
135 ชุมพร ท่าแซะ องค์การบริหารส่วนตําบลหงษ์เจริญ 
136 ชุมพร สวี องค์การบริหารส่วนตําบลวิสัยใต้ 
137 ชุมพร ทุ่งตะโก องค์การบริหารส่วนตําบลช่องไม้แก้ว 
138 ชุมพร หลังสวน องค์การบริหารส่วนตําบลท่ามะพลา 
139 ชุมพร ละแม องค์การบริหารส่วนตําบลสวนแตง 
140 ชุมพร พะโต๊ะ องค์การบริหารส่วนตําบลพระรักษ์ 
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ที่ จังหวัด อําเภอ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบ 
141 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลป่าอ้อดอนชัย 
142 เชียงราย ขุนตาล เทศบาลตําบลยางฮอม 
143 เชียงราย เวียงแก่น เทศบาลตําบลหล่ายงาว 
144 เชียงราย แม่จัน องค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์ 
145 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
146 เชียงราย แม่ลาว องค์การบริหารส่วนตําบลบัวสล ี
147 เชียงราย เชียงแสน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแซว 
148 เชียงราย เวียงป่าเป้า องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโป่ง 
149 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนตําบลป่าแดด 
150 เชียงราย แม่สาย องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
151 เชียงราย เวียงชัย องค์การบริหารส่วนตําบลผางาม 
152 เชียงราย พญาเม็งราย องค์การบริหารส่วนตําบลแมเ่ปา 
153 เชียงราย เทิง องค์การบริหารส่วนตําบลแมล่อย 
154 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนตําบลแมส่ลองนอก 
155 เชียงราย ป่าแดด องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโพธ์ิเงิน 
156 เชียงราย เชียงของ องค์การบริหารส่วนตําบลสถาน 
157 เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง 
158 เชียงราย ดอยหลวง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองป่าก่อ 
159 เชียงใหม่ พร้าว เทศบาลตําบลป่าตุ้ม 
160 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลตําบลป่าเมี่ยง 
161 เชียงใหม่ ดอยหล่อ เทศบาลตําบลสองแคว 
162 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลตําบลสันป่าเปา 
163 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลตําบลสุเทพ 
164 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลตําบลหนองแฝก 
165 เชียงใหม่ อมก๋อย เทศบาลตําบลอมก๋อย 
166 เชียงใหม่ สันกําแพง เทศบาลตําบลออนใต้ 
167 เชียงใหม่ แม่แตง องค์การบริหารส่วนตําบลข้ีเหล็ก 
168 เชียงใหม่ แม่ริม องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว 
169 เชียงใหม่ สันป่าตอง องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสะโตก 
170 เชียงใหม่ ฮอด องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อสล ี
171 เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหลวง 
172 เชียงใหม่ ดอยเต่า องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งทุ่ง 
173 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลแมแ่ดด 
174 เชียงใหม่ เชียงดาว องค์การบริหารส่วนตําบลแมน่ะ 
175 เชียงใหม่ แม่วาง องค์การบริหารส่วนตําบลแมวิ่น 
176 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนตําบลแมศ่ึก 
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ที่ จังหวัด อําเภอ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบ 
177 เชียงใหม่ สะเมิง องค์การบริหารส่วนตําบลแมส่าบ 
178 เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนตําบลเวียง 
179 เชียงใหม่ เวียงแหง องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองแหง 
180 เชียงใหม่ ไชยปราการ องค์การบริหารส่วนตําบลศรีดงเย็น 
181 เชียงใหม่ จอมทอง องค์การบริหารส่วนตําบลสบเต๊ียะ 
182 เชียงใหม่ หางดง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองควาย 
183 เชียงใหม่ แม่ออน องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้ว 
184 ตรัง เมืองตรัง องค์การบริหารส่วนตําบลนาพละ 
185 ตรัง กันตัง องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ 
186 ตรัง ปะเหลียน องค์การบริหารส่วนตําบลลิพัง 
187 ตรัง ย่านตาขาว องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเป๊ียะ 
188 ตรัง รัษฎา องค์การบริหารส่วนตําบลควนเมา 
189 ตรัง สิเกา องค์การบริหารส่วนตําบลเขาไม้แก้ว 
190 ตรัง ห้วยยอด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองช้างแล่น 
191 ตรัง วังวิเศษ องค์การบริหารส่วนตําบลวังมะปรางเหนือ 
192 ตรัง หาดสําราญ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าหวี 
193 ตรัง นาโยง องค์การบริหารส่วนตําบลนาหมื่นศรี 
194 ตราด เมืองตราด องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแร้ง 
195 ตราด เกาะกูด องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะกูด 
196 ตราด เกาะช้าง องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะช้างใต้ 
197 ตราด เขาสมิง องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง 
198 ตราด บ่อไร่ องค์การบริหารส่วนตําบลช้างทูน 
199 ตราด แหลมงอบ องค์การบริหารส่วนตําบลบางปิด 
200 ตราด คลองใหญ ่ องค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด 
201 ตาก แม่สอด เทศบาลตําบลแม่ก ุ
202 ตาก บ้านตาก องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะตะเภา 
203 ตาก พบพระ องค์การบริหารส่วนตําบลช่องแคบ 
204 ตาก ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสองยาง 
205 ตาก วังเจ้า องค์การบริหารส่วนตําบลประดาง 
206 ตาก แม่ระมาด องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุ 
207 ตาก อุ้มผาง องค์การบริหารส่วนตําบลแมก่ลอง 
208 ตาก สามเงา องค์การบริหารส่วนตําบลวังหมัน 
209 ตาก เมืองตาก องค์การบริหารส่วนตําบลวังหิน 
210 นครนายก เมืองนครนายก องค์การบริหารส่วนตําบลดอนยอ 
211 นครนายก ปากพลี องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะโพธ์ิ 
212 นครนายก องครักษ์ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ ่
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ที่ จังหวัด อําเภอ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบ 
213 นครนายก บ้านนา องค์การบริหารส่วนตําบลป่าขะ 
214 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนตําบลนครปฐม 
215 นครปฐม สามพราน องค์การบริหารส่วนตําบลตลาดจินดา 
216 นครปฐม กําแพงแสน องค์การบริหารส่วนตําบลรางพิกุล 
217 นครปฐม ดอนตูม องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหลวง 
218 นครปฐม พุทธมณฑล องค์การบริหารส่วนตําบลคลองโยง 
219 นครปฐม นครชัยศรี องค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า 
220 นครปฐม บางเลน องค์การบริหารส่วนตําบลบางระกํา 
221 นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกลาง 
222 นครพนม ธาตุพนม องค์การบริหารส่วนตําบลดอนนางหงส์ 
223 นครพนม เรณูนคร องค์การบริหารส่วนตําบลเรณูใต้ 
224 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนตําบลพิมาน 
225 นครพนม นาหว้า องค์การบริหารส่วนตําบลนาคูณใหญ ่
226 นครพนม โพนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตําบลโพนบก 
227 นครพนม บ้านแพง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง 
228 นครพนม ท่าอุเทน องค์การบริหารส่วนตําบลโนนตาล 
229 นครพนม ศรีสงคราม องค์การบริหารส่วนตําบลศรีสงคราม 
230 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนตําบลกุตาไก้ 
231 นครพนม วังยาง องค์การบริหารส่วนตําบลวังยาง 
232 นครพนม นาทม องค์การบริหารส่วนตําบลนาทม 
233 นครราชสีมา ขามทะเลสอ เทศบาลตําบลขามทะเลสอ 
234 นครราชสีมา ครบุรี เทศบาลตําบลครบุรีใต้ 
235 นครราชสีมา ด่านขุดทด เทศบาลตําบลด่านขุนทด 
236 นครราชสีมา โนนไทย เทศบาลตําบลโนนไทย 
237 นครราชสีมา พระทองคํา เทศบาลตําบลพระทองคํา 
238 นครราชสีมา ปักธงชัย เทศบาลตําบลเมืองปัก 
239 นครราชสีมา ปากช่อง เทศบาลตําบลวังไทร 
240 นครราชสีมา วังนํ้าเขียว เทศบาลตําบลศาลเจ้าพ่อ 
241 นครราชสีมา เสิงสาง เทศบาลตําบลเสิงสาง 
242 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย เทศบาลตําบลหนองบัววง 
243 นครราชสีมา หนองบุญมาก เทศบาลตําบลหนองหัวแรต 
244 นครราชสีมา เมืองยาง องค์การบริหารส่วนตําบลกระเบ้ืองนอก 
245 นครราชสีมา บ้านเหลื่อม องค์การบริหารส่วนตําบลโคกกระเบ้ือง 
246 นครราชสีมา สูงเนิน องค์การบริหารส่วนตําบลโคราช 
247 นครราชสีมา ขามสะแกแสง องค์การบริหารส่วนตําบลชีวึก 
248 นครราชสีมา บัวใหญ ่ องค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง 
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ที่ จังหวัด อําเภอ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบ 
249 นครราชสีมา ห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนตําบลทับสวาย 
250 นครราชสีมา โชคชัย องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณ 
251 นครราชสีมา โนนสูง องค์การบริหารส่วนตําบลธารประสาท 
252 นครราชสีมา บัวลาย องค์การบริหารส่วนตําบลโนนจาน 
253 นครราชสีมา ชุมพวง องค์การบริหารส่วนตําบลโนนยอ 
254 นครราชสีมา โนนแดง องค์การบริหารส่วนตําบลวังหิน 
255 นครราชสีมา พิมาย องค์การบริหารส่วนตําบลสัมฤทธ์ิ 
256 นครราชสีมา สีดา องค์การบริหารส่วนตําบลสามเมือง 
257 นครราชสีมา เทพารักษ์ องค์การบริหารส่วนตําบลสํานักตะคร้อ 
258 นครราชสีมา แก้งสนามนาง องค์การบริหารส่วนตําบลสีสกุ 
259 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกระทุ่ม 
260 นครราชสีมา ประทาย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย 
261 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม 
262 นครราชสีมา สีคิ้ว องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวน้อย 
263 นครราชสีมา จักราช องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลวง 
264 นครราชสีมา คง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองมะนาว 
265 นครศรีธรรมราช พิปูน เทศบาลตําบลเขาพระ 
266 นครศรีธรรมราช หัวไทร เทศบาลตําบลหัวไทร 
267 นครศรีธรรมราช นบพิตํา องค์การบริหารส่วนตําบลกะหรอ 
268 นครศรีธรรมราช ลานสกา องค์การบริหารส่วนตําบลขุนทะเล 
269 นครศรีธรรมราช ขนอม องค์การบริหารส่วนตําบลควนทอง 
270 นครศรีธรรมราช ถ้ําพรรณรา องค์การบริหารส่วนตําบลถํ้าพรรณรา 
271 นครศรีธรรมราช นาบอน องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 
272 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย 
273 นครศรีธรรมราช พระพรหม องค์การบริหารส่วนตําบลนาพรุ 
274 นครศรีธรรมราช พรหมคีร ี องค์การบริหารส่วนตําบลนาเรียง 
275 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง องค์การบริหารส่วนตําบลนาหลวงเสน 
276 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ์ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านชะอวด 
277 นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ ่ องค์การบริหารส่วนตําบลปริก 
278 นครศรีธรรมราช ปากพนัง องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 
279 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ ่ องค์การบริหารส่วนตําบลแมเ่จ้าอยู่หัว 
280 นครศรีธรรมราช บางขัน องค์การบริหารส่วนตําบลวังหิน 
281 นครศรีธรรมราช ชะอวด องค์การบริหารส่วนตําบลวังอ่าง 
282 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง 
283 นครศรีธรรมราช สิชล องค์การบริหารส่วนตําบลส่ีขดี 
284 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ องค์การบริหารส่วนตําบลเสาธง 
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ที่ จังหวัด อําเภอ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบ 
285 นครศรีธรรมราช ฉวาง องค์การบริหารส่วนตําบลไสหร้า 
286 นครศรีธรรมราช ช้างกลาง องค์การบริหารส่วนตําบลหลกัช้าง 
287 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนตําบลหัวตะพาน 
288 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตําบลเกรียงไกร 
289 นครสวรรค์ ลาดยาว องค์การบริหารส่วนตําบลหนองยาว 
290 นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนตําบลช่องแค 
291 นครสวรรค์ เก้าเลี้ยว องค์การบริหารส่วนตําบลเขาดิน 
292 นครสวรรค์ โกรกพระ องค์การบริหารส่วนตําบลเนินกว้าว 
293 นครสวรรค์ หนองบัว องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว 
294 นครสวรรค์ แม่เปิน องค์การบริหารส่วนตําบลแมเ่บิน 
295 นครสวรรค์ ชุมตาบง องค์การบริหารส่วนตําบลชุมตาบง 
296 นครสวรรค์ ตากฟ้า องค์การบริหารส่วนตําบลตากฟ้า 
297 นครสวรรค์ ท่าตะโก องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลวง 
298 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย องค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง 
299 นครสวรรค์ พยุหะคีรี องค์การบริหารส่วนตําบลยางขาว 
300 นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนตําบลไพศาลี 
301 นครสวรรค์ แม่วงก์ องค์การบริหารส่วนตําบลวังซ่าน 
302 นครสวรรค์ ชุมแสง องค์การบริหารส่วนตําบลโคกหม้อ 
303 นนทบุรี เมืองนนทบุรี องค์การบริหารส่วนตําบลบางรักน้อย 
304 นนทบุรี ปากเกร็ด องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเกร็ด 
305 นนทบุรี บางบัวทอง องค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช 
306 นนทบุรี บางกรวย องค์การบริหารส่วนตําบลบางสีทอง 
307 นนทบุรี บางใหญ่ องค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ ่
308 นนทบุรี ไทรน้อย องค์การบริหารส่วนตําบลไทรน้อย 
309 นราธิวาส สุไหงปาดี องค์การบริหารส่วนตําบลสุไหงปาดี 
310 นราธิวาส ระแงะ เทศบาลตําบลมะรือโบตก 
311 นราธิวาส เมืองนราธิวาส องค์การบริหารส่วนตําบลกะลุวอ 
312 นราธิวาส แว้ง องค์การบริหารส่วนตําบลกายูคละ 
313 นราธิวาส ศรีสาคร องค์การบริหารส่วนตําบลกาหลง 
314 นราธิวาส สุคิริน องค์การบริหารส่วนตําบลเกียร์ 
315 นราธิวาส ตากใบ องค์การบริหารส่วนตําบลโฆษิต 
316 นราธิวาส บาเจาะ องค์การบริหารส่วนตําบลปะลุกาสาเมาะ 
317 นราธิวาส สุไหงโกลก องค์การบริหารส่วนตําบลปาเสมัส 
318 นราธิวาส จะแนะ องค์การบริหารส่วนตําบลผดุงมาตร 
319 นราธิวาส ย่ีงอ องค์การบริหารส่วนตําบลย่ีงอ 
320 นราธิวาส เจาะไอร้อง องค์การบริหารส่วนตําบลยูกิต 
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ที่ จังหวัด อําเภอ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบ 
321 นราธิวาส รือเสาะ องค์การบริหารส่วนตําบลรือเสาะ 
322 น่าน เชียงกลาง เทศบาลตําบลเชียงกลาง 
323 น่าน เมืองน่าน เทศบาลตําบลดู่ใต้ 
324 น่าน สองแคว เทศบาลตําบลยอด 
325 น่าน เฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตําบลขุนน่าน 
326 น่าน บ่อเกลือ องค์การบริหารส่วนตําบลดงพญา 
327 น่าน แม่จริม องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าพาง 
328 น่าน นาน้อย องค์การบริหารส่วนตําบลบัวใหญ ่
329 น่าน บ้านหลวง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพ้ี 
330 น่าน ทุ่งช้าง องค์การบริหารส่วนตําบลปอน 
331 น่าน สันติสุข องค์การบริหารส่วนตําบลป่าแลวหลวง 
332 น่าน นาหมื่น องค์การบริหารส่วนตําบลปิงหลวง 
333 น่าน ภูเพียง องค์การบริหารส่วนตําบลฝายแก้ว 
334 น่าน ท่าวังผา องค์การบริหารส่วนตําบลศรีภูมิ 
335 น่าน ปัว องค์การบริหารส่วนตําบลศิลาเพชร 
336 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนตําบลส้าน 
337 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งเปือย 
338 บึงกาฬ เซกา องค์การบริหารส่วนตําบลเซกา 
339 บึงกาฬ โซ่พิสัย องค์การบริหารส่วนตําบลโซ่ 
340 บึงกาฬ พรเจริญ องค์การบริหารส่วนตําบลป่าแฝก 
341 บึงกาฬ ปากคาด องค์การบริหารส่วนตําบลปากคาด 
342 บึงกาฬ บึงโขงหลง องค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิหมากแข้ง 
343 บึงกาฬ ศรีวิไล องค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง 
344 บึงกาฬ บุ่งคล้า องค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า 
345 บุรีรัมย์ ละหานทราย เทศบาลตําบลตาจง 
346 บุรีรัมย์ บ้านกรวด เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
347 บุรีรัมย์ หนองหงส์ เทศบาลตําบลห้วยหิน 
348 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตําบลกลันทา 
349 บุรีรัมย์ ชํานิ องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสนวน 
350 บุรีรัมย์ ประโคนชัย องค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้มาก 
351 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญสุข 
352 บุรีรัมย์ กระสัง องค์การบริหารส่วนตําบลชุมแสง 
353 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ องค์การบริหารส่วนตําบลดงอีจาน 
354 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ชัยพจน์ องค์การบริหารส่วนตําบลทองหลาง 
355 บุรีรัมย์ ปะคํา องค์การบริหารส่วนตําบลไทยเจริญ 
356 บุรีรัมย์ นางรอง องค์การบริหารส่วนตําบลนางรอง 
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ที่ จังหวัด อําเภอ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบ 
357 บุรีรัมย์ บ้านด่าน องค์การบริหารส่วนตําบลโนนขวาง 
358 บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านคู 
359 บุรีรัมย์ พุทไธสง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยาง 
360 บุรีรัมย์ หนองก่ี องค์การบริหารส่วนตําบลบุกระสัน 
361 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ องค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร ์
362 บุรีรัมย์ คูเมือง องค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญ 
363 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองแก 
364 บุรีรัมย์ โนนดินแดง องค์การบริหารส่วนตําบลส้มป่อย 
365 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย องค์การบริหารส่วนตําบลสะเดา 
366 บุรีรัมย์ ห้วยราช องค์การบริหารส่วนตําบลสามแวง 
367 บุรีรัมย์ แคนดง องค์การบริหารส่วนตําบลหัวฝาย 
368 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลตําบลธัญบุรี 
369 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี เทศบาลตําบลบางกะดี 
370 ปทุมธานี คลองหลวง องค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม 
371 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อเงิน 
372 ปทุมธานี สามโคก องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านง้ิว 
373 ปทุมธานี หนองเสือ องค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสาม 
374 ปทุมธานี ลําลูกกา องค์การบริหารส่วนตําบลพืชอุดม 
375 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบฯ องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย 
376 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน องค์การบริหารส่วนตําบลทับใต้ 
377 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม 
378 ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด องค์การบริหารส่วนตําบลศิลาลอย 
379 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี องค์การบริหารส่วนตําบลดอนยายหนู 
380 ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก องค์การบริหารส่วนตําบลแสงอรุณ 
381 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน องค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษม 
382 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย องค์การบริหารส่วนตําบลทรายทอง 
383 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ เทศบาลตําบลโคกปีบ 
384 ปราจีนบุรี ประจันตคาม เทศบาลตําบลโพธ์วาม 
385 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม 
386 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนตําบลดงพระราม 
387 ปราจีนบุรี บ้านสร้าง องค์การบริหารส่วนตําบลบางแตน 
388 ปราจีนบุรี นาดี องค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตา 
389 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกี่ 
390 ปัตตานี ยะรัง เทศบาลตําบลยะรัง 
391 ปัตตานี ปะนาแระ องค์การบริหารส่วนตําบลดอน 
392 ปัตตานี ไม้แก่น องค์การบริหารส่วนตําบลดอนทราย 
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ที่ จังหวัด อําเภอ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบ 
393 ปัตตานี มายอ องค์การบริหารส่วนตําบลตรัง 
394 ปัตตานี สายบุรี องค์การบริหารส่วนตําบลตะบ้ิง 
395 ปัตตานี ทุ่งยางแดง องค์การบริหารส่วนตําบลตะโละแมะนา 
396 ปัตตานี หนองจิก องค์การบริหารส่วนตําบลบางตาวา 
397 ปัตตานี กะพ้อ องค์การบริหารส่วนตําบลปล่องหอย 
398 ปัตตานี แม่ลาน องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ 
399 ปัตตานี ยะหร่ิง องค์การบริหารส่วนตําบลปิยามุมัง 
400 ปัตตานี เมืองปัตตานี องค์การบริหารส่วนตําบลปูยุด 
401 ปัตตานี โคกโพธ์ิ องค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิ 
402 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เทศบาลตําบลตลาดเกรียบ 
403 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง องค์การบริหารส่วนตําบลคู้สลอด 
404 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนลาน 
405 พระนครศรีอยุธยา ภาชี องค์การบริหารส่วนตําบลดอนหญ้างนาง 
406 พระนครศรีอยุธยา มหาราช องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตอ 
407 พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย องค์การบริหารส่วนตําบลเทพมงคล 
408 พระนครศรีอยุธยา บางบาล องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าเต้า 
409 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อโพง 
410 พระนครศรีอยุธยา บางไทร องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านม้า 
411 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ องค์การบริหารส่วนตําบลปากท่า 
412 พระนครศรีอยุธยา บางประหัน องค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิสามต้น 
413 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย องค์การบริหารส่วนตําบลสนับทึบ 
414 พระนครศรีอยุธยา เสนา องค์การบริหารส่วนตําบลสามตุ่ม 
415 พระนครศรีอยุธยา บ้านแพรก องค์การบริหารส่วนตําบลสําพะเนียง 
416 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตําบลสําเภาล่ม 
417 พระนครศรีอยุธยา อุทัย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ซุ้ง 
418 พะเยา แม่ใจ เทศบาลตําบลบ้านเหล่า 
419 พะเยา ภูกามยาว องค์การบริหารส่วนตําบลดงเจน 
420 พะเยา ดอกคําใต้ องค์การบริหารส่วนตําบลดงสุวรรณ 
421 พะเยา เมืองพะเยา องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านตุ่น 
422 พะเยา ภูซาง องค์การบริหารส่วนตําบลภูซาง 
423 พะเยา เชียงคํา องค์การบริหารส่วนตําบลแมล่าว 
424 พะเยา เชียงม่วน องค์การบริหารส่วนตําบลสระ 
425 พะเยา จุน องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
426 พะเยา ปง องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
427 พังงา เมืองพังงา องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย 
428 พังงา ทับปุด องค์การบริหารส่วนตําบลทับปุด 



 

19 
 

ที่ จังหวัด อําเภอ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบ 
429 พังงา ท้ายเหมือง องค์การบริหารส่วนตําบลลําภี 
430 พังงา ตะก่ัวป่า องค์การบริหารส่วนตําบลบางนายสี 
431 พังงา ตะก่ัวทุ่ง องค์การบริหารส่วนตําบลถํ้า 
432 พังงา คุระบุรี องค์การบริหารส่วนตําบลแมน่างขาว 
433 พังงา กะปง องค์การบริหารส่วนตําบลเหมาะ 
434 พังงา เกาะยาว องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะยาวน้อย 
435 พัทลุง กงหรา เทศบาลตําบลกงหรา 
436 พัทลุง ตะโหมด เทศบาลตําบลควนเสาธง 
437 พัทลุง เขาชัยสน เทศบาลตําบลโคกม่วง 
438 พัทลุง ป่าพะยอม เทศบาลตําบลลานข่อย 
439 พัทลุง ควนขนุน เทศบาลตําบลหนองพ้อ 
440 พัทลุง ปากพะยูน เทศบาลตําบลหารเทา 
441 พัทลุง ศรีนครินทร ์ เทศบาลตําบลอ่างทอง 
442 พัทลุง ศรีบรรพต องค์การบริหารส่วนตําบลเขาปู่ 
443 พัทลุง บางแก้ว องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสัก 
444 พัทลุง เมืองพัทลุง องค์การบริหารส่วนตําบลนาโหนด 
445 พัทลุง ป่าบอน องค์การบริหารส่วนตําบลป่าบอน 
446 พิจิตร วังทรายพูน เทศบาลตําบลหนองปล้อง 
447 พิจิตร เมืองพิจิตร องค์การบริหารส่วนตําบลดงกลาง 
448 พิจิตร โพทะเล องค์การบริหารส่วนตําบลท่าบัว 
449 พิจิตร ทับคล้อ องค์การบริหารส่วนตําบลท้ายทุ่ง 
450 พิจิตร สากเหล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเย่ียม 
451 พิจิตร บางมูลนาก องค์การบริหารส่วนตําบลบางไผ่ 
452 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ท่าโพ 
453 พิจิตร วชิรบารมี องค์การบริหารส่วนตําบลวังโมกข์ 
454 พิจิตร ตะพานหิน องค์การบริหารส่วนตําบลวังหลุม 
455 พิจิตร สามง่าม องค์การบริหารส่วนตําบลสามง่าม 
456 พิจิตร ดงเจริญ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยร่วม 
457 พิจิตร บึงนาราง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมรัง 
458 พิษณุโลก เนินมะปราง เทศบาลตําบลไทรย้อย 
459 พิษณุโลก วัดโบถส์ องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม 
460 พิษณุโลก พรหมพิราม องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
461 พิษณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
462 พิษณุโลก บางระกํา องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อทอง 
463 พิษณุโลก ชาติตระการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง 
464 พิษณุโลก บางกระทุ่ม องค์การบริหารส่วนตําบลสนามคล ี



 

ที่ 

500 

จังหวัด 

มหาสารคาม 

อําเภอ 

บรบือ 

เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบ 

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนราษี 

465 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตําบลสมอแข 
466 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพระ 
467 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตําบลนาพันสาม 
468 เพชรบุรี แก่งกระจาน องค์การบริหารส่วนตําบลแกง่กระจาน 
469 เพชรบุรี เขาย้อย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 
470 เพชรบุรี ชะอํา องค์การบริหารส่วนตําบลบางเก่า 
471 เพชรบุรี ท่ายาง องค์การบริหารส่วนตําบลวังไคร้ 
472 เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก 
473 เพชรบุรี บ้านแหลม องค์การบริหารส่วนตําบลบางครก 
474 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ 
475 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลตําบลนาง่ัว 
476 เพชรบูรณ์ ชนแดน เทศบาลตําบลท่าข้าม 
477 เพชรบูรณ์ วังโป่ง องค์การบริหารส่วนตําบลท้ายดง 
478 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโภชน์ 
479 เพชรบูรณ์ เขาค้อ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสมอ 
480 เพชรบูรณ์ นํ้าหนาว องค์การบริหารส่วนตําบลวังกวาง 
481 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนตําบลโคกปรง 
482 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน องค์การบริหารส่วนตําบลพญาวัง 
483 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด 
484 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า องค์การบริหารส่วนตําบลวังบาล 
485 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนตําบลลานบ่า 
486 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลตําบลช่อแฮ 
487 แพร่ ร้องกวาง เทศบาลตําบลร้องกวาง 
488 แพร่ ลอง องค์การบริหารส่วนตําบลต้าผามอก 
489 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนตําบลสบสาย 
490 แพร่ เด่ยชัย องค์การบริหารส่วนตําบลแมจ่ั๊วะ 
491 แพร่ สอง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกลาง 
492 แพร่ วังช้ิน องค์การบริหารส่วนตําบลนาพูน 
493 แพร่ หนองม่วงไข่ องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้ารัด 
494 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลตําบลวิชิต 
495 ภูเก็ต กะทู้ องค์การบริหารส่วนตําบลกมลา 
496 ภูเก็ต ถลาง องค์การบริหารส่วนตําบลป่าคลอก 
497 มหาสารคาม ช่ืนชม เทศบาลตําบลหนองกุง 
498 มหาสารคาม กันทรวิชัย องค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์ 
499 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสองคอน 
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501 มหาสารคาม ยางสีสุราช องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกู่ 
502 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสําโรง 
503 มหาสารคาม พยัคฆภุมิพิสัย องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา 
504 มหาสารคาม แกดํา องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกุง 
505 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกุงสวรรค์ 
506 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนตําบลหนองทุ่ม 
507 มหาสารคาม นาดูน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่ 
508 มหาสารคาม กุดรัง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยเตย 
509 มหาสารคาม เชียงยืน องค์การบริหารส่วนตําบลเหล่าบัวบาน 
510 มุกดาหาร ดงหลวง เทศบาลตําบลหนองแคน 
511 มุกดาหาร หว้านใหญ ่ เทศบาลตําบลหว้านใหญ ่
512 มุกดาหาร นิคมคําสร้อย องค์การบริหารส่วนตําบลกกแดง 
513 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโคก 
514 มุกดาหาร คําชะอี องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า 
515 มุกดาหาร หนองสูง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสูงใต้ 
516 มุกดาหาร ดอนตาล องค์การบริหารส่วนตําบลเหล่าหม ี
517 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง เทศบาลตําบลแม่ยวม 
518 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย เทศบาลตําบลแม่ลาน้อย 
519 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า องค์การบริหารส่วนตําบลปางมะผ้า 
520 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนตําบลปางหมู 
521 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอน 
522 แม่ฮ่องสอน สบเมย องค์การบริหารส่วนตําบลแมค่ะตวน 
523 แม่ฮ่องสอน ปาย องค์การบริหารส่วนตําบลแมน่าเติง 
524 ยโสธร ไทยเจริญ เทศบาลตําบลคําเตย 
525 ยโสธร เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะไมย์ 
526 ยโสธร กุดชม องค์การบริหารส่วนตําบลกําแมด 
527 ยโสธร ค้อวัง องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าอ้อม 
528 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว องค์การบริหารส่วนตําบลย่อ 
529 ยโสธร ทรายมูล องค์การบริหารส่วนตําบลดูลาด 
530 ยโสธร ป่าต้ิว องค์การบริหารส่วนตําบลโคกนาโก 
531 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนตําบลสงยาง 
532 ยโสธร เลิงนกทา องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสําราญ 
533 ยะลา รามัน เทศบาลตําบลโกตาบารู 
534 ยะลา ยะหา เทศบาลตําบลยะหา 
535 ยะลา กรงปินัง องค์การบริหารส่วนตําบลกรงปินัง 
536 ยะลา บันนังสตา องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะปูเต๊ะ 
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537 ยะลา กาบัง องค์การบริหารส่วนตําบลบาละ 
538 ยะลา เมืองยะลา องค์การบริหารส่วนตําบลพร่อน 
539 ยะลา ธารโต องค์การบริหารส่วนตําบลแมห่วาด 
540 ยะลา เบตง องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง 
541 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย เทศบาลตําบลคําพอุง 
542 ร้อยเอ็ด จังหาร เทศบาลตําบลดงสิงห์ 
543 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลตําบลปอภาร 
544 ร้อยเอ็ด เมยวดี เทศบาลตําบลเมยวดี 
545 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง เทศบาลตําบลหนองหิน 
546 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพง 
547 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตน์ องค์การบริหารส่วนตําบลดอกล้ํา 
548 ร้อยเอ็ด โพนทราย องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหาดยาว 
549 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งเขาหลวง 
550 ร้อยเอ็ด เสลภูม ิ องค์การบริหารส่วนตําบลนางาม 
551 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ องค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิทอง 
552 ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์การบริหารส่วนตําบลภูเขาทอง 
553 ร้อยเอ็ด หนองฮี องค์การบริหารส่วนตําบลสาวแห 
554 ร้อยเอ็ด พนมไพร องค์การบริหารส่วนตําบลหนองทัพไทย 
555 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่ 
556 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมื่นถ่าน 
557 ร้อยเอ็ด โพนทอง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองใหญ ่
558 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ องค์การบริหารส่วนตําบลหมูม้น 
559 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูม ิ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวโทน 
560 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน องค์การบริหารส่วนตําบลอีง่อง 
561 ระนอง เมืองระนอง องค์การบริหารส่วนตําบลทรายแดง 
562 ระนอง กระบุรี องค์การบริหารส่วนตําบลลําเลียง 
563 ระนอง ละอุ่น องค์การบริหารส่วนตําบลบางพระเหนือ 
564 ระนอง กะเปอร์ องค์การบริหารส่วนตําบลกะเปอร์ 
565 ระนอง สุขสําราญ องค์การบริหารส่วนตําบลนาคา 
566 ระยอง แกลง เทศบาลตําบลเนินฆ้อ 
567 ระยอง นิคมพัฒนา เทศบาลตําบลมาบมาบข่าพัฒนา 
568 ระยอง บ้านค่าย องค์การบริหารส่วนตําบลชากบก 
569 ระยอง เขาชะเมา องค์การบริหารส่วนตําบลชําฆ้อ 
570 ระยอง เมืองระยอง องค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ 
571 ระยอง ปลวกแดง องค์การบริหารส่วนตําบลมาบยางพร 
572 ระยอง วังจันทร์ องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร ์
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573 ระยอง บ้านฉาง องค์การบริหารส่วนตําบลสํานักท้อน 
574 ราชบุรี ปากท่อ เทศบาลตําบลทุ่งหลวง 
575 ราชบุรี โพธาราม เทศบาลตําบลบ้านฆ้อง 
576 ราชบุรี เมืองราชบุรี องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแร่ 
577 ราชบุรี สวนผึ้ง องค์การบริหารส่วนตําบลตะนาวศรี 
578 ราชบุรี ดําเนินสะดวก องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย 
579 ราชบุรี จอมบึง องค์การบริหารส่วนตําบลรางบัว 
580 ราชบุรี บางแพ องค์การบริหารส่วนตําบลวัดแก้ว 
581 ราชบุรี วัดเพลง องค์การบริหารส่วนตําบลวัดเพลง 
582 ราชบุรี บ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ 
583 ราชบุรี บ้านคา องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันจันทร์ 
584 ลพบุรี ชัยบาดาล เทศบาลตําบลลํานารายณ์ 
585 ลพบุรี ลําสนธิ องค์การบริหารส่วนตําบลกุดตาเพชร 
586 ลพบุรี โคกสําโรง องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะแก้ว 
587 ลพบุรี โคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตําบลโคกเจริญ 
588 ลพบุรี สระโบถส ์ องค์การบริหารส่วนตําบลนิยมชัย 
589 ลพบุรี ท่าวุ้ง องค์การบริหารส่วนตําบลบางคู้ 
590 ลพบุรี พัฒนานิคม องค์การบริหารส่วนตําบลพัฒนานิคม 
591 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนตําบลพุคา 
592 ลพบุรี เมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิเก้าต้น 
593 ลพบุรี หนองม่วง องค์การบริหารส่วนตําบลยางโทน 
594 ลพบุรี ท่าหลวง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองผักแว่น 
595 ลําปาง แจ้ห่ม เทศบาลตําบลบ้านสา 
596 ลําปาง เมืองปาน องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว 
597 ลําปาง งาว องค์การบริหารส่วนตําบลนาแก 
598 ลําปาง เมืองลําปาง องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแฮ้ว 
599 ลําปาง เกาะคา องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่พัฒนา 
600 ลําปาง แม่พริก องค์การบริหารส่วนตําบลแมพ่ริก 
601 ลําปาง เถิน องค์การบริหารส่วนตําบลแมว่ะ 
602 ลําปาง วังเหนือ องค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ 
603 ลําปาง ห้างฉัตร องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล 
604 ลําปาง สบปราบ องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ 
605 ลําปาง แม่เมาะ องค์การบริหารส่วนตําบลสบป้าด 
606 ลําปาง เสริมงาม องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมขวา 
607 ลําปาง แม่ทะ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเสือ 
608 ลําพูน แม่ทา เทศบาลตําบลทาปลาดุก 
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609 ลําพูน บ้านธิ เทศบาลตําบลบ้านธิ 
610 ลําพูน บ้านโฮ่ง เทศบาลตําบลศรีเต้ีย 
611 ลําพูน เวียงหนองล่อง เทศบาลตําบลหนองยวง 
612 ลําพูน ลี้ องค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย 
613 ลําพูน ป่าซาง องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าดิบ 
614 ลําพูน ทุ่งหัวช้าง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปวง 
615 ลําพูน เมืองลําพูน องค์การบริหารส่วนตําบลป่าสัก 
616 เลย นาด้วง เทศบาลตําบลนาดอกคํา 
617 เลย ผาขาว เทศบาลตําบลท่าช้างคล้อง 
618 เลย ท่าลี่ เทศบาลตําบลท่าลี่ 
619 เลย เอราวัณ เทศบาลตําบลผาอินทร์แปลง 
620 เลย หนองหิน เทศบาลตําบลหนองหิน 
621 เลย เชียงคาน องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงคาน 
622 เลย นาแห้ว องค์การบริหารส่วนตําบลนาพึง 
623 เลย เมืองเลย องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าสวย 
624 เลย ปากชม องค์การบริหารส่วนตําบลปากชม 
625 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนตําบลโพนสูง 
626 เลย ภูหลวง องค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง 
627 เลย ภูเรือ องค์การบริหารส่วนตําบลร่องจิก 
628 เลย วังสะพุง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหญ้าปล้อง 
629 เลย ภูกระดึง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยส้ม 
630 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ เทศบาลตําบลกู่ 
631 ศรีสะเกษ วังหิน เทศบาลตําบลบุสูง 
632 ศรีสะเกษ ขุนหาญ เทศบาลตําบลสิ 
633 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนตําบลก้านเหลือง 
634 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตําบลคูซอด 
635 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ 
636 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตําบลตาอุด 
637 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย องค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ 
638 ศรีสะเกษ ราษีไศล องค์การบริหารส่วนตําบลบัวหุ่ง 
639 ศรีสะเกษ บึงบูรพ์ องค์การบริหารส่วนตําบลเป๊าะ 
640 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน องค์การบริหารส่วนตําบลผักไหม 
641 ศรีสะเกษ พยุห์ องค์การบริหารส่วนตําบลพรหมสวัสด์ิ 
642 ศรีสะเกษ ไพรบึง องค์การบริหารส่วนตําบลไพรบึง 
643 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตําบลยาง 
644 ศรีสะเกษ นํ้าเกลี้ยง องค์การบริหารส่วนตําบลรุ่งระวี 
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645 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ องค์การบริหารส่วนตําบลละลม 
646 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
647 ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ องค์การบริหารส่วนตําบลเสียว 
648 ศรีสะเกษ ศิลาลาด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวดง 
649 ศรีสะเกษ เบญจลักษณ ์ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว้า 
650 ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองใหญ ่
651 ศรีสะเกษ โนนคูณ องค์การบริหารส่วนตําบลเหล่ากวาง 
652 สกลนคร กุดบาก เทศบาลตําบลกุดแฮด 
653 สกลนคร คําตากล้า เทศบาลตําบลคําตากล้า 
654 สกลนคร สว่างแดนดิน เทศบาลตําบลดอนเขือง 
655 สกลนคร อากาศอํานวย เทศบาลตําบลบะหว้า 
656 สกลนคร วาริชภูมิ องค์การบริหารส่วนตําบลค้อเขียว 
657 สกลนคร เจริญศิลป์ องค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา 
658 สกลนคร วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนตําบลเด่ือศรีคันไชย 
659 สกลนคร โพนนาแก้ว องค์การบริหารส่วนตําบลนาแก้ว 
660 สกลนคร เต่างอย องค์การบริหารส่วนตําบลนาตาล 
661 สกลนคร กุสุมาลย์ องค์การบริหารส่วนตําบลนาเพียง 
662 สกลนคร บ้านม่วง องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแก้ว 
663 สกลนคร พรรณานิคม องค์การบริหารส่วนตําบลวังยาง 
664 สกลนคร ภูพาน องค์การบริหารส่วนตําบลสร้างค้อ 
665 สกลนคร ส่องดาว องค์การบริหารส่วนตําบลส่องดาว 
666 สกลนคร นิคมน้ําอูน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว 
667 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนตําบลเหล่าปอแดง 
668 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ องค์การบริหารส่วนตําบลเหล่าโพนค้อ 
669 สกลนคร พังโคน องค์การบริหารส่วนตําบลไฮหย่อง 
670 สงขลา คลองหอยโข่ง เทศบาลตําบลทุ่งลาน 
671 สงขลา บางกล่ํา เทศบาลตําบลบ้านหาร 
672 สงขลา เมืองสงขลา องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะยอ 
673 สงขลา กระแสสินธ์ุ องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะใหญ ่
674 สงขลา รัตภูมิ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ 
675 สงขลา สทิงพระ องค์การบริหารส่วนตําบลชุมพล 
676 สงขลา หาดใหญ ่ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม 
677 สงขลา สะเดา องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งหมอ 
678 สงขลา จะนะ องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าขาว 
679 สงขลา ควนเนียง องค์การบริหารส่วนตําบลบางเหรียง 
680 สงขลา ระโนด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาว 
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681 สงขลา สิงหนคร องค์การบริหารส่วนตําบลปากรอ 
682 สงขลา สะบ้าย้อย องค์การบริหารส่วนตําบลเปียนม.3บ้านเก่า 
683 สงขลา นาหม่อม องค์การบริหารส่วนตําบลพิจิตร 
684 สงขลา เทพา องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหญ ่
685 สงขลา นาทวี องค์การบริหารส่วนตําบลสะท้อน 
686 สตูล เมืองสตูล องค์การบริหารส่วนตําบลเกตรี 
687 สตูล ละงู องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าผุด 
688 สตูล ทุ่งหว้า องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน 
689 สตูล ควนโดน องค์การบริหารส่วนตําบลย่านซื่อ 
690 สตูล ท่าแพ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแพ 
691 สตูล ควนกาหลง องค์การบริหารส่วนตําบลอุใดเจริญ 
692 สตูล มะนัง องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา 
693 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษาใหม ่
694 สมุทรปราการ พระประแดง องค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ้าผึ้ง 
695 สมุทรปราการ บางพลี องค์การบริหารส่วนตําบลบางพลีใหญ ่
696 สมุทรปราการ บางบ่อ องค์การบริหารส่วนตําบลบางบ่อ 
697 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ องค์การบริหารส่วนตําบลในคลองบางปลากด 
698 สมุทรปราการ บางเสาธง องค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง 
699 สมุทรสงคราม อัมพวา เทศบาลตําบลเหมืองใหม ่
700 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนตําบลบางจะเกร็ง 
701 สมุทรสงคราม บางคนที องค์การบริหารส่วนตําบลบางพรม 
702 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนตําบลโคกขาม 
703 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองนกไข่ 
704 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว องค์การบริหารส่วนตําบลหลกัสอง 
705 สระแก้ว คลองหาด เทศบาลตําบลคลองหาด 
706 สระแก้ว วังสมบูรณ์ เทศบาลตําบลวังทอง 
707 สระแก้ว วังนํ้าเย็น องค์การบริหารส่วนตําบลคลองหินปูน 
708 สระแก้ว ตาพระยา องค์การบริหารส่วนตําบลโคคลาน 
709 สระแก้ว อรัญประเทศ องค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก 
710 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ องค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง 
711 สระแก้ว เมืองสระแก้ว องค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว 
712 สระแก้ว โคกสูง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองม่วง 
713 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้าย 
714 สระบุรี เมืองสระบุรี องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง 
715 สระบุรี แก่งคอย องค์การบริหารส่วนตําบลชะอม 
716 สระบุรี หนองแค องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยขม้ิน 
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717 สระบุรี หนองแซง องค์การบริหารส่วนตําบลไก่เส่า 
718 สระบุรี บ้านหมอ องค์การบริหารส่วนตําบลบางโขมด 
719 สระบุรี เสาไห้ องค์การบริหารส่วนตําบลเริงราง 
720 สระบุรี วิหารแดง องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเรือ 
721 สระบุรี มวกเหล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลลําสมพุง 
722 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง 
723 สระบุรี พระพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตําบลพุคําจาน 
724 สระบุรี หนองโดน องค์การบริหารส่วนตําบลดอนทอง 
725 สระบุรี ดอนผุด องค์การบริหารส่วนตําบลดงตะงาว 
726 สระบุรี วังม่วง องค์การบริหารส่วนตําบลแสลงพัน 
727 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงหมู่ 
728 สิงห์บุรี พรหมบุรี องค์การบริหารส่วนตําบลโรงช้าง 
729 สิงห์บุรี อินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม 
730 สิงห์บุรี บางระจัน องค์การบริหารส่วนตําบลสระแจง 
731 สิงห์บุรี ท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตําบลวิหารขาว 
732 สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน องค์การบริหารส่วนตําบลโพทะเล 
733 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม เทศบาลตําบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ 
734 สุโขทัย กงไกรลาส องค์การบริหารส่วนตําบลไกรกลาง 
735 สุโขทัย สวรรคโลก องค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระจง 
736 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนตําบลดงคู่ 
737 สุโขทัย ศรีนคร องค์การบริหารส่วนตําบลนครเดิฐ 
738 สุโขทัย ศรีสําโรง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านซ่าน 
739 สุโขทัย เมืองสุโขทัย องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสวน 
740 สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนตําบลสามพวง 
741 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหญ้าปล้อง 
742 สุพรรณบุร ี อู่ทอง เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง 
743 สุพรรณบุร ี เมืองสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตําบลทับตีเหล็ก 
744 สุพรรณบุร ี สองพี่น้อง องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 
745 สุพรรณบุร ี ศรีประจันต์ องค์การบริหารส่วนตําบลบางงาม 
746 สุพรรณบุร ี สามชุก องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสระ 
747 สุพรรณบุร ี เดิมบางนางบวช องค์การบริหารส่วนตําบลยางนอน 
748 สุพรรณบุร ี บางปลาม้า องค์การบริหารส่วนตําบลวัดดาว 
749 สุพรรณบุร ี ดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนตําบลสระกระโจม 
750 สุพรรณบุร ี หนองหญ้าไซ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม 
751 สุพรรณบุร ี ด่านช้าง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองมะค่าโมง 
752 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ เทศบาลตําบลบ้านส้อง 
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753 สุราษฎร์ธานี พนม เทศบาลตําบลพนม 
754 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เป็นเทศบาลเมืองทั้งหมด 
755 สุราษฎร์ธานี วิภาวดี องค์การบริหารส่วนตําบลตะกุกเหนือ 
756 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเคย 
757 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ ์ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าอุแท 
758 สุราษฎร์ธานี ไชยา องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง 
759 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งเตาใหม่ 
760 สุราษฎร์ธานี พระแสง องค์การบริหารส่วนตําบลไทรขึง 
761 สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ 
762 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใต้ 
763 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทําเนียบ 
764 สุราษฎร์ธานี เคียนซา องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จฯ 
765 สุราษฎร์ธานี ดอนสัก องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 
766 สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน องค์การบริหารส่วนตําบลพรุไทย 
767 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนตําบลมะขามเต้ีย 
768 สุราษฎร์ธานี พุนพิน องค์การบริหารส่วนตําบลลีเล็ด 
769 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ องค์การบริหารส่วนตําบลวัง 
770 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี องค์การบริหารส่วนตําบลสองแพรก 
771 สุรินทร ์ จอมพระ เทศบาลตําบลกระหาด 
772 สุรินทร ์ สังขะ องค์การบริหารส่วนตําบลกระเทียม 
773 สุรินทร ์ ท่าตูม องค์การบริหารส่วนตําบลกระโพ 
774 สุรินทร ์ สําโรงทาบ องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะแก้ว 
775 สุรินทร ์ ศีขรภูม ิ องค์การบริหารส่วนตําบลขวาวใหญ ่
776 สุรินทร ์ เขวาสินรินทร ์ องค์การบริหารส่วนตําบลเขวา 
777 สุรินทร ์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนตําบลเฃ้ือเพลิง 
778 สุรินทร ์ กาบเชิง องค์การบริหารส่วนตําบลโคกตะเคียน 
779 สุรินทร ์ บัวเชด องค์การบริหารส่วนตําบลจรัส 
780 สุรินทร ์ ลําดวน องค์การบริหารส่วนตําบลโชคเหนือ 
781 สุรินทร ์ ศรีณรงค ์ องค์การบริหารส่วนตําบลตรวจ 
782 สุรินทร ์ พนมดงรัก องค์การบริหารส่วนตําบลบักใด 
783 สุรินทร ์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ 
784 สุรินทร ์ ชุมพลบุรี องค์การบริหารส่วนตําบลศรีณรงค์ 
785 สุรินทร ์ สนม องค์การบริหารส่วนตําบลสนม 
786 สุรินทร ์ เมืองสุรินทร ์ องค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง 
787 สุรินทร ์ โนนนารายณ์ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลวง 
788 หนองคาย เมืองหนองคาย องค์การบริหารส่วนตําบลค่ายบกหวาน 
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789 หนองคาย โพนพิสัย องค์การบริหารส่วนตําบลจุมพล 
790 หนองคาย ท่าบ่อ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองนาง 
791 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตําบลพานพร้าว 
792 หนองคาย สังคม องค์การบริหารส่วนตําบลนาง้ิว 
793 หนองคาย สระใคร องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฝาง 
794 หนองคาย เฝ้าไร่ องค์การบริหารส่วนตําบลวังหลาง 
795 หนองคาย รัตนวาปี องค์การบริหารส่วนตําบลรัตนวาปี 
796 หนองคาย โพธ์ิตาก องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง 
797 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา เทศบาลตําบลนาด่าน 
798 หนองบัวลําภู นากลาง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง 
799 หนองบัวลําภู นาวัง องค์การบริหารส่วนตําบลนาแก 
800 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทัน 
801 หนองบัวลําภู โนนสัง องค์การบริหารส่วนตําบลโนนเมือง 
802 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนตําบลศรีบุญเรื่อง 
803 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลตําบลม่วงเต้ีย 
804 อ่างทอง เมืองอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อ 
805 อ่างทอง โพธ์ิทอง องค์การบริหารส่วนตําบลบางพลับ 
806 อ่างทอง สามโก้ เทศบาลตําบลสามโก้ 
807 อ่างทอง ป่าโมก องค์การบริหารส่วนตําบลโผงเผง 
808 อ่างทอง ไชโย องค์การบริหารส่วนตําบลราชสถิตย์ 
809 อ่างทอง แสวงหา องค์การบริหารส่วนตําบลสีบัวทอง 
810 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ เทศบาลตําบลนาหมอม้า 
811 อํานาจเจริญ พนา องค์การบริหารส่วนตําบลจานลาน 
812 อํานาจเจริญ ชานุมาน องค์การบริหารส่วนตําบลชานุมาน 
813 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ องค์การบริหารส่วนตําบลดงบัง 
814 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา องค์การบริหารส่วนตําบลโนนงาม 
815 อํานาจเจริญ หัวตะพาน องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเมืองน้อย 
816 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม องค์การบริหารส่วนตําบลไร่สีสุข 
817 อุดรธานี นํ้าโสม เทศบาลตําบลนางัว 
818 อุดรธานี หนองแสง เทศบาลตําบลนาดี 
819 อุดรธานี ศรีธาตุ เทศบาลตําบลบ้านโปร่ง 
820 อุดรธานี สร้างคอม เทศบาลตําบลสร้างคอม 
821 อุดรธานี วังสามหมอ เทศบาลตําบลหญ้าไซ 
822 อุดรธานี หนองหาน เทศบาลตําบลบ้านเชียง 
823 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตําบลกุดสระ 
824 อุดรธานี กุดจับ องค์การบริหารส่วนตําบลขอนยูง 
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825 อุดรธานี กู่แก้ว องค์การบริหารส่วนตําบลค้อใหญ ่
826 อุดรธานี ไชยวาน องค์การบริหารส่วนตําบลคําเลาะ 
827 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนตําบลจอมศรี 
828 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนกลอย 
829 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนตําบลถ่อนนาลับ 
830 อุดรธานี โนนสะอาด องค์การบริหารส่วนตําบลทมนางาม 
831 อุดรธานี ทุ่งฝน องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ ่
832 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคาม องค์การบริหารส่วนตําบลนาม่วง 
833 อุดรธานี นายูง องค์การบริหารส่วนตําบลนายูง 
834 อุดรธานี กุมภวาปี องค์การบริหารส่วนตําบลผาสุก 
835 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพาน 
836 อุดรธานี หนองวัวซอ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอ้อ 
837 อุตรดิตถ์ บ้านโคก เทศบาลตําบลบ้านโคก 
838 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโคน 
839 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน องค์การบริหารส่วนตําบลผักขวง 
840 อุตรดิตถ์ ลับแล องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ล้อม 
841 อุตรดิตถ์ ฟากท่า องค์การบริหารส่วนตําบลฟากท่า 
842 อุตรดิตถ์ ท่าปลา องค์การบริหารส่วนตําบลร่วมจิต 
843 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน 
844 อุตรดิตถ์ นํ้าปาด องค์การบริหารส่วนตําบลแสนตอ 
845 อุตรดิตถ์ ตรอน องค์การบริหารส่วนตําบลหาดสองแคว 
846 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ เทศบาลตําบลสว่างแจ้งสบายใจ 
847 อุทัยธานี หนองฉาง เทศบาลตําบลหนองฉาง 
848 อุทัยธานี ทัพทัน เทศบาลตําบลหนองสระ 
849 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี เทศบาลตําบลหาดทนง 
850 อุทัยธานี หนองขาหย่าง องค์การบริหารส่วนตําบลดงขวาง 
851 อุทัยธานี ลานสัก องค์การบริหารส่วนตําบลประดู่ยืน 
852 อุทัยธานี ห้วยคต องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยคต 
853 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแห้ง 
854 อุบลราชธานี นาเยีย เทศบาลตําบลนาเยีย 
855 อุบลราชธานี เดชอุดม เทศบาลตําบลโพนงาม 
856 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลตําบลหนองผือ 
857 อุบลราชธานี ตระการพืชพล องค์การบริหารส่วนตําบลกระเดียน 
858 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนตําบลกุดชมภู 
859 อุบลราชธานี สําโรง องค์การบริหารส่วนตําบลค้อน้อย 
860 อุบลราชธานี ดอนมดแดง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนมดแดง 
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861 อุบลราชธานี ตาลสุม องค์การบริหารส่วนตําบลตาลสุม 
862 อุบลราชธานี นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ ์
863 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสวาง 
864 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ องค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งมะแลง 
865 อุบลราชธานี วารินชําราบ องค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย 
866 อุบลราชธานี สิรินธร องค์การบริหารส่วนตําบลฝางคํา 
867 อุบลราชธานี นาตาล องค์การบริหารส่วนตําบลพังเคน 
868 อุบลราชธานี โพธ์ิไทร องค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิไทร 
869 อุบลราชธานี นํ้าขุ่น องค์การบริหารส่วนตําบลไพบูลย์ 
870 อุบลราชธานี นํ้ายืน องค์การบริหารส่วนตําบลยาง 
871 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนตําบลยางข้ีนก 
872 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม ่ องค์การบริหารส่วนตําบลลาดควาย 
873 อุบลราชธานี บุณฑริก องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสะโน 
874 อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอ้ม 
875 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองฮาง 
876 อุบลราชธานี โขงเจียม องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไผ่ 
877 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ 
878 อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก องค์การบริหารส่วนตําบลเหล่าเสือโก้ก 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบ 
ที่นําแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถ่ินได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

(   ) เทศบาล (  ) อบต................................................อําเภอ..............................จังหวัด............................ 
รายงานครั้งที ่..............วันที่รายงาน................................................................... 

โปรดใสเ่ครื่องหมาย / ใน (  ) และเติมคําในช่องว่างที่ตรงกับความเปน็จริงในพ้ืนที ่
1. จํานวน  (   ) หมู่บ้าน หรอื (  ) ชุมชน ทั้งหมด..............................หมู่บ้าน/ชุมชน 
2. มคีณะทํางานสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนระดับท้องถิ่น หรือคณะทํางานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
   ที่มีหน่วยงาน องค์กร  ผู้นําภาคประชาชนร่วมเป็นคณะทํางาน  
  (  ) มีคณะทํางาน  
  (  ) ยังไม่มีคณะทํางาน จะจัดต้ังให้เสร็จภายในวันที่.............................................2555 
3. คณะทํางานตามข้อ 2 มกีารกําหนดแผนการดําเนินงานสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนร่วมกัน 
  (  ) มแีผนดําเนินงานแล้ว 
  (  ) ยังไม่มแีผนดําเนินงาน จะจัดทําแผนดําเนินงานเสร็จภายในวันที่...................................2555 
4. มีการจัดทําเวทีประชาคมทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน ครอบคลุมมิติการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม    
    และคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมครบทุกหมู่บ้านหรือชุมชน โดยคณะกรรมการ   
    หมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชน 
  (  ) ดําเนินการครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชนแล้ว  
  (  ) ยังดําเนินการไม่ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน (เหลือจํานวน ............หมู่บ้าน/ชุมชน) 
       คาดว่าจะดําเนินเสร็จภายในวันที่............................................................................2555   
5. มีจัดเวทีประชาคมระดับเทศบาล หรือ อบต. บูรณาการแผนชุมชนระดับเทศบาลหรือ อบต.  
    โดยศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) และสภาองค์กรชุมชน(สอช.)(ถ้ามี) หรอืองค์กร 
    ภาคประชาชนอ่ืนระดับตําบล ร่วมกับแกนนําแผนชุมชน  
 (  ) ดําเนินการแล้ว (เมื่อวันที่....................................................................2555) 
  (  ) ยังไม่ดําเนินการ คาดว่าจะดําเนินการเสร็จภายในวันที่..................................................2555  
6. แผนชุมชนที่มีการบูรณาการระดับเทศบาล หรือ อบต. ตามข้อ 5 ครอบคลุมมิติการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
   ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  (  ) ครอบคลุม  รวมจํานวน..................................................โครงการ/กิจกรรม 
  (  ) ไม่ครอบคลุม ขาดด้าน..................................................................................     
7. มีการนําโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนตามข้อ 6. บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินของปีถัดไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 30   
  (  ) ดําเนินการแล้ว จํานวน ...................โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ................................... 
          (  ) ยังไม่ดําเนินการ จะดําเนินการภายในวันที่..................................................................2555 
8. มีการนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ 7. บรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณ พ.ศ. 2556 ในปีถัดไปของเทศบาล หรือ อบต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
    (  ) ดําเนินการแล้ว จํานวน ...................โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ...................................    
           (  ) ยังไม่ดําเนินการ จะดําเนินการภายในวันที่..................................................................2555 
 
    ลงช่ือ...........................................................ผู้รายงาน 
    ตําแหน่ง.............................................................. 


