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รายละเอียดอย่างย่อ  

โครงการ “การส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจ าปีงบประมาณ 2563 
  

หลักการและเหตุผล 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญของโลก ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ
อย่างรุนแรง กว้างขวาง และยาวนาน ปัญหาดังกล่าวเป็นผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
มนุษย์ที่ก่อให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกใน
ชั้นบรรยากาศ จนส่งผลกระทบต่อสมดุลทางพลังงานและแบบแผนของภูมิอากาศในระดับโลก  โดยเฉพาะ
ชุมชนเมืองที่มีการขยายตัวขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่
ชั้นบรรยากาศในอัตราที่สูงตามการขยายตัวของเมือง เนื่องจากมีการใช้พลังงาน การเกิดขยะมูลฝอย การลดลง
ของพ้ืนที่สีเขียว และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่อง
ดังกล่าว และได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการส่งเสริมการจัดท า
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2554 - 2562 โดยมีเทศบาลเข้าร่วมโครงการแล้วจ านวนทั้งสิ้น 180 แห่ง และเพื่อให้เกิดการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื ่อง ในปีงบประมาณ 2563 อบก. จึงได้จัดท าโครงการ “การส่งเสริมการจัดท าคาร์บอน 
ฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท าคาร์บอนฟุตพริ ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้แก่ระบบบริหารจัดการก๊าซเร ือนกระจกในระดับท้องถิ ่นเพื ่อสนับสนุนการลดก๊าซเร ื อนกระจก 
ในระดับเมืองและภาพรวมระดับประเทศต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจหลักการ สามารถค านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ของตน 

2. เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่นบนพ้ืนฐานของ
การใช้ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 

3. เพ่ือประเมินศักยภาพของกิจกรรมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมถึงวิเคราะห์มาตรการต่างๆในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทั้งทางเทคนิค และทางเศรษฐศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. พัฒนาแผนการลดก๊าซเรือนกระจกและแนวทางในการจัดท าแผนการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เป้าหมายการด าเนินงานของโครงการ 

เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการนี้ คือ 
1. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย 30 แห่ง สามารถค านวณขนาดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 

และมีการทวนสอบตามมาตรฐานของ อบก. อันน าไปสู่กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผลการประเมินของกิจกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการลดปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 30 แห่ง 
3. ผลการค านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 30 แห่ง 
4. ผลการวิเคราะห์มาตรการที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่

สอดคล้องกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 30 แห่ง 
5. แผน/แนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ านวน 30 แห่ง 
 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

1. ผลการค านวณขนาดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และการจัดท ากิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 30 แห่ง 

2. ผลการวิเคราะห์มาตรการที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 30 แห่ง 

3. แผน/แนวทางในการจัดท าแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร
ปกครองส่วนถิ่นจ านวน 30 แห่ง 

 
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล 

 
ขอบเขตและวิธีการด าเนินงาน 

โครงการนี้ ถือเป็นแนวปฏิบัติหนึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ า
ทุกเมือง  ควรจะต้องด าเนินการ โดยในปีนี้มุ่งพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ (ท้ังในระดับเทศบาล
นคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล) อีก 30 แห่ง ในระยะเวลาประมาณ 11 เดือน ซึ่งองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจะต้องเข้าร่วมและท ากิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก โดยขั้นตอนการ
คัดเลือกด าเนินการร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.  
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2. ร่วมพิธีเปิดโครงการเพ่ือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินโครงการ และอบรม/สัมมนา  
เพ่ือรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจในการด าเนินโครงการให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีได้รับคัดเลือก 

3. ด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่ เป็นแหล่งปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 
ภายในขอบเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามค าแนะน าในคู่มือแนวทางการประเมินคาร์บอน 
ฟุตพริ้นท์ขององค์กรขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  ร่วมกับที่ปรึกษา
โครงการ 

4. ค านวณขนาดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามค าแนะน าในคู่มือแนวทาง 
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ 

 
 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) คือ การแสดงแหล่ง

ปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก โดยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยและดูดกลับเกิดจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ขององค์กรทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งถูกค านวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า  

โดยการค านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร พิจารณาได้จาก 3 ขอบเขต 

SCOPE 1 : 
ก๊าซเรือนกระจกที่มาจากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรโดยตรง เช่น การเผาไหม้ของ
เครื่องจักร การเผาไหม้ของพาหนะขององค์กร การจัดการขยะของเสีย การบ าบัดน้ าเสีย 
การรั่วซึม/รั่วไหลจากกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 

SCOPE 2 : 
ก๊าซเรือนกระจกที่มาจากกิจกรรมทางอ้อมโดยการใช้พลังงาน ได้แก่ การซื้อพลังงานมาใช้
ในองค์กร (พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน พลังงานไอน้ า) เป็นต้น 

SCOPE 3 : 
ก๊าซเรือนกระจกที่มาจากกิจกรรมทางอ้อมอ่ืน ๆ เช่น การเดินทางของพนักงานด้วย
พาหนะที่ไม่ใช่ขององค์กร การเดินทางไปสัมมนานอกสถานที่ การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น 
น้ าประปา กระดาษ เป็นต้น 

 
5. รับการทวนสอบข้อมูลขนาดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามค าแนะน าในคู่มือแนว

ทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) โดยผู้เชี่ยวชาญ 

6. จัดท ารายงานการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผ่านการทวนสอบแล้ว 
7. ประเมินศักยภาพของกิจกรรมระดับองค์กรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการลด

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร/เทศบาล รวมถึงข้อจ ากัดทางเทคนิค
ของแต่ละกิจกรรมและเทคโนโลยีที่น ามาลดก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ 

8. จัดท าแผนและแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
9. ร่วมพิธีปิดโครงการและการประชุมแถลงผลส าเร็จของโครงการฯ และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

11 เดือน (ตุลาคม พ.ศ. 2562 – กันยายน พ.ศ. 2563)  
 
โอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยากเข้าร่วมโครงการ 

จากความส าเร็จในโครงการดังกล่าวและเพ่ือให้เกิดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 
2563 นี้ ทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยวิจัยเพ่ือการจัด
การพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึ งได้จัดท า 
“โครงการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้น โดยมีเป้าหมายว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย 30 แห่งนั้น มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับท้องถิ่นไทยในการบริหารจัดการการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเพ่ือมุ่งไปสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ า และท้ายสุดเป็นเมืองตัวอย่างของประเทศไทยและของ
ประชาคมโลกต่อไป 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับและการน าไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องจากการเข้าร่วมโครงการ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจหลักการ สามารถค านวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบถึงศักยภาพของกิจกรรมและเทคโนโลยีในปัจจุบันของเทศบาลและ
ความเป็นไปได้ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไดแ้ผน/แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 

รายช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าร่องที่เข้าร่วมโครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน (Carbon Footprint for Organization) ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2554 - 2562 ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลทั้งสิ้นจ านวน 180 แห่ง โดยสามารถสรุปรายชื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าร่องทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการได้ดังนี้ 

 

รายช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น าร่อง ปีท่ี 1 ทั้งหมด 4 แห่ง มีดังนี้ 
1. เทศบาลนครภูเก็ต   จังหวัดภูเก็ต  
2. เทศบาลเมืองสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา  
3. เทศบาลต าบลเมืองแกลง  จังหวัดระยอง  
4. เทศบาลต าบลอัมพวา    จังหวัดสมุทรสงคราม  
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รายช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น าร่อง ปีที ่2 ทั้งหมด 23 แห่ง มีดังนี้ 
1. เทศบาลนครล าปาง   จังหวัดล าปาง 
2. เทศบาลนครเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 
3. เทศบาลนครเชียงราย   จังหวัดเชียงราย 
4. เทศบาลนครขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น 
5. เทศบาลนครระยอง   จังหวัดระยอง 
6. เทศบาลนครหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา 
7. เทศบาลเมืองน่าน   จังหวัดน่าน 
8. เทศบาลเมืองดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา 
9. เทศบาลเมืองหนองส าโรง  จังหวัดอุดรธานี 
10. เทศบาลเมืองท่าช้าง   จังหวัดจันทบุรี 
11. เทศบาลเมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี 
12. เทศบาลเมืองทับกวาง   จังหวัดสระบุรี 
13. เทศบาลเมืองทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
14. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
15. เทศบาลต าบลเวียงมอก  จังหวัดล าปาง 
16. เทศบาลต าบลแม่เมาะ   จังหวัดล าปาง 
17. เทศบาลต าบลนางแล   จังหวัดเชียงราย 
18. เทศบาลต าบลร้องกวาง  จังหวัดแพร่ 
19. เทศบาลต าบลปัว   จังหวัดน่าน 
20. เทศบาลต าบลพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
21. เทศบาลต าบลฝั่งแดง   จังหวัดหนองบัวล าภู 
22. เทศบาลต าบลหนองต าลึง  จังหวัดชลบุรี 
23. เทศบาลต าบลขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ 

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

รายช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น าร่อง ปีที่ 4 ทั้งหมด 29 แห่ง มีดังนี้ 
1. เทศบาลนครพิษณุโลก   จังหวัดพิษณุโลก 
2. เทศบาลนครอุดรธานี    จังหวัดอุดรธานี 
3. เทศบาลนครเกาะสมุย   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4. เทศบาลเมืองพิชัย    จังหวัดล าปาง 
5. เทศบาลเมืองแม่โจ้    จังหวัดเชียงใหม่ 
6. เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา   จังหวัดเชียงใหม่ 
7. เทศบาลเมืองพะเยา    จังหวัดพะเยา 
8. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
9. เทศบาลเมืองประจวบขีรีขันธ์   จังหวัดประจวบขีรีขันธ์ 
10. เทศบาลเมืองหัวหิน   จังหวัดประจวบขีรีขันธ์ 
11. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา   จังหวัดฉะเชิงเทรา 
12. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี 
13. เทศบาลเมืองมหาสารคาม   จังหวัดมหาสารคาม 
14. เทศบาลเมืองหลังสวน   จังหวัดชุมพร 
15. เทศบาลต าบลเกาะคา   จังหวัดล าปาง 
16. เทศบาลต าบลชมภู    จังหวัดเชียงใหม่ 
17. เทศบาลต าบลวังผาง    จังหวัดล าพูน 
18. เทศบาลต าบลเหมืองง่า   จังหวัดล าพูน 
19. เทศบาลต าบลม่วงน้อย   จังหวัดล าพูน 
20. เทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง   จังหวัดล าพูน 
21. เทศบาลต าบลบ้านเหล่า   จังหวัดเชียงราย 
22. เทศบาลต าบลเวียงเทิง   จังหวัดเชียงราย 
23. เทศบาลต าบลห้วยข้าวก่ า   จังหวัดพะเยา 
24. เทศบาลต าบลสอง   จังหวัดแพร่ 
25. เทศบาลต าบลน้ าปลีก   จังหวัดอ านาจเจริญ 
26. เทศบาลต าบลก าแพง    จังหวัดศรีสะเกษ 
27. เทศบาลต าบลกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ 
28. เทศบาลต าบลก าแพงเพชร   จังหวัดสงขลา 
29. เทศบาลต าบลปริก    จังหวัดสงขลา 
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รายช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น าร่อง ปีท่ี 5 ทั้งหมด 24 แห่ง มีดังนี้ 
1. เมืองพัทยา    จังหวัดชลบุรี 
2. เทศบาลนครอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
3. เทศบาลนครสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
4. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
5. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
7. เทศบาลเมืองเลย   จังหวัดเลย 
8. เทศบาลเมืองชุมแพ   จังหวัดขอนแก่น 
9. เทศบาลเมืองระนอง   จังหวัดระนอง 
10. เทศบาลเมืองป่าตอง   จังหวัดภูเก็ต 
11. เทศบาลต าบลสูงเม่น   จังหวัดแพร่ 
12. เทศบาลต าบลเวียง   จังหวัดพะเยา 
13. เทศบาลต าบลเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา 
14. เทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์  จังหวัดชัยนาท 
15. เทศบาลต าบลบางจัก  จังหวัดอ่างทอง 
16. เทศบาลต าบลบางเดื่อ  จังหวัดปทุมธานี 
17. เทศบาลต าบลปากน้ าประแส  จังหวัดระยอง 
18. เทศบาลต าบลศรีธาตุ   จังหวัดอุดรธานี 
19. เทศบาลต าบลสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
20. เทศบาลต าบลท่าลี่   จังหวัดเลย 
21. เทศบาลต าบลด่านซ้าย  จังหวัดเลย 
22. เทศบาลต าบลพนา   จังหวัดอ านาจเจริญ 
23. เทศบาลต าบลล าพูน   จังหวัดสงขลา 
24. เทศบาลต าบลเขลางค์นคร  จังหวัล าปาง 

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

รายช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น าร่อง ปีท่ี 7 ทั้งหมด 23 แห่ง มีดังนี้ 
1. เทศบาลนครยะลา   จังหวัดยะลา 
2. เทศบาลนครรังสิต   จังหวัดปทุมธานี 
3. เทศบาลเมืองกันตัง   จังหวัดตรัง 
4. เทศบาลเมืองทุ่งต าเสา   จังหวัดสงขลา 
5. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์  จังหวัดสงขลา 
6. เทศบาลเมืองปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
7. เทศบาลเมืองสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย 
8. เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  จังหวัดสมุทรปราการ 
9. เทศบาลเมืองสระบุรี   จังหวัดสระบุรี 
10. เทศบาลเมืองแก่งคอย   จังหวัดสระบุรี 
11. เทศบาลเมืองล าตาเสา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
12. เทศบาลเมืองขลุง   จังหวัดจันทบุรี 
13. เทศบาลต าบลพลายชุมพล  จังหวัดพิษณุโลก 
14. เทศบาลต าบลบางเสร่   จังหวัดชลบุรี 
15. เทศบาลต าบลปิงโค้ง   จังหวัดเชียงใหม่ 
16. เทศบาลต าบลป่าแดด   จังหวัดเชียงราย 
17. เทศบาลต าบลแม่คือ   จังหวัดเชียงใหม่ 
18. เทศบาลต าบลต้นธง   จังหวัดล าพูน 
19. เทศบาลต าบลบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น 
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20. เทศบาลต าบลท่าพระ   จังหวัดขอนแก่น 
21. เทศบาลต าบลฉลอง   จังหวัดภูเก็ต 
22. เทศบาลต าบลพะตง   จังหวัดสงขลา 
23. เทศบาลต าบลย่านตาขาว  จังหวัดตรัง 

 
รายช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น าร่อง ปีท่ี 8 ทั้งหมด 31 แห่ง มีดังนี้ 

1. เทศบาลนครตรัง   จังหวัดตรัง 
2. เทศบาลนครสวรรค์   จังหวัดนครสวรรค์ 
3. เทศบาลนครปากเกร็ด   จังหวัดนนทบุรี 
4. เทศบาลนครอ้อมน้อย   จังหวัดสมุทรสาคร 
5. เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร 
6. เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม  จังหวัดนครปฐม 
7. เทศบาลเมืองเขารูปช้าง  จังหวัดสงขลา 
8. เทศบาลเมืองคูคต   จังหวัดปทุมธานี 
9. เทศบาลเมืองจันทบุรี   จังหวัดจันทบุรี 
10. เทศบาลเมืองตราด   จังหวัดตราด 
11. เทศบาลเมืองนาสาร   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
12. เทศบาลเมืองบางคูวัด   จังหวัดปทุมธานี 
13. เทศบาลเมืองบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี 
14. เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม   จังหวัดขอนแก่น 
15. เทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวัดระยอง 
16. เทศบาลเมืองเมืองพล   จังหวัดขอนแก่น 
17. เทศบาลเมืองราชบุรี   จังหวัดราชบุรี 
18. เทศบาลเมืองศิลา   จังหวัดขอนแก่น 
19. เทศบาลเมืองสตูล   จังหวัดสตูล 
20. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
21. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  จังหวัดสุโขทัย 
22. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์   จังหวัดอุตรดิตถ์ 
23. เทศบาลต าบลกุฎโง้ง   จังหวัดชลบุรี 
24. เทศบาลต าบลทุ่งใหญ่   จังหวัดอุดรธานี 
25. เทศบาลต าบลบางประมุง  จังหวัดนครสวรรค์ 
26. เทศบาลต าบลบ้านฉาง  จังหวัดระยอง 
27. เทศบาลต าบลป่าซาง   จังหวัดล าพูน 
28. เทศบาลต าบลพนม   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
29. เทศบาลต าบลยางชุม   จังหวัดอุดรธานี 
30. เทศบาลต าบลศรีเตี้ย   จังหวัดล าพูน 
31. เทศบาลต าบลสันผักหวาน  จังหวัดเชียงใหม่ 


