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1 001240900           เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

2 001366400           ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ

3 001441800           เทศบาลเมืองชัยนาท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

4 2110101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

5 2120101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

6 2130101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

7 2140101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

8 2150101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

9 2160101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

10 2170101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

11 2180101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

12 2190101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

13 2200101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

14 2210101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

15 2220101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

16 2230101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

17 2240101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

18 2250101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

19 2260101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

20 2270101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

21 2300101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
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22 2310101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

23 2320101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

24 2330101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

25 2340101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

26 2350101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

27 2360101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

28 2370101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

29 2380101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

30 2390101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

31 2400101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

32 2410101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

33 2420101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

34 2430101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

35 2440101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

36 2450101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

37 2460101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

38 2470101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

39 2480101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

40 2490101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

41 2500101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

42 2510101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

43 2520101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

44 2530101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

45 2540101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

46 2550101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

47 2560101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

48 2570101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

49 2580101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

50 2600101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

51 2610101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

52 2620101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

53 2630101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

54 2640101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

55 2650101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

56 2660101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

57 2670101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

58 2700101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

59 2710101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

60 2720101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

61 2730101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

62 2740101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

63 2750101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
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64 2760101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

65 2770101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

66 2800101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

67 2810101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

68 2820101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

69 2830101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

70 2840101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

71 2850101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

72 2860101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

73 2900101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

74 2910101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

75 2920101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

76 2930101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

77 2940101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

78 2950101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

79 2960101             องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

80 3100001             กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ

81 3110101             เทศบาลนครสมุทรปราการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลนคร

82 3120101             เทศบาลนครนนทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลนคร

83 3120601             เทศบาลนครปากเกร็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลนคร

84 3140101             เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลนคร



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

85 3200401             เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ

86 3210101             เทศบาลนครระยอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลนคร

87 3300101             เทศบาลนครนครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลนคร

88 3340101             เทศบาลนครอุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลนคร

89 3400101             เทศบาลนครขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลนคร

90 3410101             เทศบาลนครอุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลนคร

91 3500101             เทศบาลนครเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลนคร

92 3520101             เทศบาลนครล าปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลนคร

93 3570101             เทศบาลนครเชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลนคร

94 3600101             เทศบาลนครนครสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลนคร

95 3650101             เทศบาลนครพิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลนคร

96 3730101             เทศบาลนครนครปฐม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลนคร

97 3740101             เทศบาลนครสมุทรสาคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลนคร

98 3800101             เทศบาลนครนครศรีธรรมราช องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลนคร

99 3830101             เทศบาลนครภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลนคร

100 3840101             เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลนคร

101 3900101             เทศบาลนครสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลนคร

102 3901101             เทศบาลนครหาดใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลนคร

103 3920101             เทศบาลนครตรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลนคร

104 3950101             เทศบาลนครยะลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลนคร

105 4110101             เทศบาลเมืองปากน  าสมุทรปราการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

106 4110401             เทศบาลเมืองพระประแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

107 4110402             เทศบาลเมืองลัดหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

108 4120101             เทศบาลเมืองบางศรีเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

109 4120201             เทศบาลเมืองบางกรวย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

110 4120401             เทศบาลเมืองบางบัวทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

111 4130101             เทศบาลเมืองปทุมธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

112 4130201             เทศบาลเมืองท่าโขลง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

113 4130202             เทศบาลเมืองคลองหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

114 4130301             เทศบาลนครรังสิต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลนคร

115 4130302             เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

116 4130601             เทศบาลเมืองคูคต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

117 4130602             เทศบาลเมืองล าสามแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

118 4140101             เทศบาลเมืองอโยธยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

119 4141201             เทศบาลเมืองเสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

120 4150101             เทศบาลเมืองอ่างทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

121 4160101             เทศบาลเมืองลพบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

122 4160102             เทศบาลเมืองเขาสามยอด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

123 4160601             เทศบาลเมืองบ้านหม่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

124 4170101             เทศบาลเมืองสิงห์บุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

125 4180101             เทศบาลเมืองชัยนาท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

126 4190101             เทศบาลเมืองสระบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

127 4190201             เทศบาลเมืองแก่งคอย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

128 4190901             เทศบาลเมืองพระพุทธบาท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

129 4200101             เทศบาลเมืองชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

130 4200102             เทศบาลเมืองแสนสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

131 4200103             เทศบาลเมืองบ้านสวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

132 4200201             เทศบาลเมืองบ้านบึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

133 4200401             เทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

134 4200601             เทศบาลเมืองพนัสนิคม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

135 4200701             เทศบาลเมืองศรีราชา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

136 4200901             เทศบาลเมืองสัตหีบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

137 4210101             เทศบาลเมืองมาบตาพุด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

138 4210201             เทศบาลเมืองบ้านฉาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

139 4220101             เทศบาลเมืองจันทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

140 4220102             เทศบาลเมืองท่าช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

141 4220201             เทศบาลเมืองขลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

142 4230101             เทศบาลเมืองตราด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

143 4240101             เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

144 4250101             เทศบาลเมืองปราจีนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

145 4260101             เทศบาลเมืองนครนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

146 4270101             เทศบาลเมืองสระแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

147 4270601             เทศบาลเมืองอรัญประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

148 4301201             เทศบาลเมืองบัวใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

149 4302001             เทศบาลเมืองสีคิ ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

150 4302101             เทศบาลเมืองปากช่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

151 4310101             เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

152 4310401             เทศบาลเมืองนางรอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

153 4320101             เทศบาลเมืองสุรินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

154 4330101             เทศบาลเมืองศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

155 4330401             เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

156 4340701             เทศบาลเมืองเดชอุดม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

157 4341501             เทศบาลเมืองวารินช าราบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

158 4341901             เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

159 4350101             เทศบาลเมืองยโสธร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

160 4360101             เทศบาลเมืองชัยภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

161 4370101             เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

162 4390101             เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

163 4400501             เทศบาลเมืองชุมแพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

164 4401001             เทศบาลเมืองบ้านไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

165 4401201             เทศบาลเมืองเมืองพล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

166 4410101             เทศบาลเมืองโนนสูง-น  าค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

167 4410102             เทศบาลเมืองหนองส าโรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

168 4411101             เทศบาลเมืองบ้านดุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

169 4420101             เทศบาลเมืองเลย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

170 4430101             เทศบาลเมืองหนองคาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

171 4430201             เทศบาลเมืองท่าบ่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

172 4440101             เทศบาลเมืองมหาสารคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

173 4450101             เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

174 4460101             เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

175 4470101             เทศบาลนครสกลนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลนคร

176 4480101             เทศบาลเมืองนครพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

177 4490101             เทศบาลเมืองมุกดาหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

178 4500601             เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

179 4510101             เทศบาลเมืองล าพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

180 4520101             เทศบาลเมืองเขลางค์นคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

181 4530101             เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

182 4540101             เทศบาลเมืองแพร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

183 4550101             เทศบาลเมืองน่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

184 4560101             เทศบาลเมืองพะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

185 4560501             เทศบาลเมืองดอกค าใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

186 4580101             เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

187 4600301             เทศบาลเมืองชุมแสง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

188 4600701             เทศบาลเมืองตาคลี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

189 4610101             เทศบาลเมืองอุทัยธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง
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190 4620101             เทศบาลเมืองก าแพงเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

191 4630101             เทศบาลเมืองตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

192 4630601             เทศบาลนครแม่สอด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลนคร

193 4640101             เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

194 4640701             เทศบาลเมืองสวรรคโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

195 4660101             เทศบาลเมืองพิจิตร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

196 4660401             เทศบาลเมืองตะพานหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

197 4660501             เทศบาลเมืองบางมูลนาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

198 4670101             เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

199 4670301             เทศบาลเมืองหล่มสัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

200 4700101             เทศบาลเมืองราชบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

201 4700501             เทศบาลเมืองบ้านโป่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

202 4700701             เทศบาลเมืองโพธาราม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

203 4710101             เทศบาลเมืองกาญจนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

204 4710501             เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

205 4720101             เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

206 4720701             เทศบาลเมืองสองพ่ีน้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

207 4730601             เทศบาลเมืองสามพราน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

208 4730602             เทศบาลเมืองไร่ขิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

209 4730603             เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

210 4740201             เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง
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211 4740202             เทศบาลเมืองอ้อมน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

212 4750101             เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

213 4760101             เทศบาลเมืองเพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

214 4760401             เทศบาลเมืองชะอ า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

215 4770101             เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

216 4770701             เทศบาลเมืองหัวหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

217 4800901             เทศบาลเมืองทุ่งสง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

218 4801201             เทศบาลเมืองปากพนัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

219 4810101             เทศบาลเมืองกระบ่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

220 4820101             เทศบาลเมืองพังงา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

221 4820501             เทศบาลเมืองตะก่ัวป่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

222 4830201             เทศบาลเมืองกะทู้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

223 4830202             เทศบาลเมืองป่าตอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

224 4840401             เทศบาลนครเกาะสมุย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลนคร

225 4841201             เทศบาลเมืองนาสาร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

226 4841701             เทศบาลเมืองท่าข้าม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

227 4850101             เทศบาลเมืองระนอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

228 4860101             เทศบาลเมืองชุมพร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

229 4860401             เทศบาลเมืองหลังสวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

230 4901001             เทศบาลเมืองสะเดา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

231 4901002             เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง
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232 4901101             เทศบาลเมืองควนลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

233 4901102             เทศบาลเมืองคอหงส์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

234 4901103             เทศบาลเมืองคลองแห องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

235 4901104             เทศบาลเมืองบ้านพรุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

236 4901501             เทศบาลเมืองสิงหนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

237 4910101             เทศบาลเมืองสตูล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

238 4920201             เทศบาลเมืองกันตัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

239 4930101             เทศบาลเมืองพัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

240 4940101             เทศบาลเมืองปัตตานี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

241 4950201             เทศบาลเมืองเบตง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

242 4960101             เทศบาลเมืองนราธิวาส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

243 4960201             เทศบาลเมืองตากใบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

244 4961001             เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

245 5110101             เทศบาลต าบลด่านส าโรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

246 5110102             เทศบาลต าบลส าโรงเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

247 5110103             เทศบาลต าบลแพรกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

248 5110104             เทศบาลต าบลบางปู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

249 5110105             เทศบาลต าบลบางเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

250 5110201             เทศบาลต าบลบางบ่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

251 5110202             เทศบาลต าบลคลองด่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

252 5110203             เทศบาลต าบลคลองสวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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253 5110301             เทศบาลต าบลบางพลี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

254 5110401             เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

255 5110501             เทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

256 5110502             เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

257 5110601             เทศบาลต าบลบางเสาธง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

258 5120101             เทศบาลต าบลไทรม้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

259 5120201             เทศบาลต าบลปลายบาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

260 5120202             เทศบาลต าบลศาลากลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

261 5120301             เทศบาลต าบลบางม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

262 5120302             เทศบาลต าบลบางใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

263 5120501             เทศบาลต าบลไทรน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

264 5130101             เทศบาลเมืองบางคูวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

265 5130102             เทศบาลต าบลบางหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

266 5130103             เทศบาลต าบลบางกะดี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

267 5130104             เทศบาลต าบลหลักหก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

268 5130301             เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

269 5130302             เทศบาลต าบลธัญบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

270 5130401             เทศบาลต าบลหนองเสือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

271 5130501             เทศบาลต าบลระแหง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

272 5130502             เทศบาลต าบลคลองพระอุดม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

273 5130601             เทศบาลต าบลล าลูกกา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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274 5130602             เทศบาลต าบลล าไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

275 5130701             เทศบาลต าบลบางเตย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

276 5140201             เทศบาลต าบลท่าเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

277 5140202             เทศบาลต าบลท่าหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

278 5140301             เทศบาลต าบลนครหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

279 5140302             เทศบาลต าบลอรัญญิก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

280 5140401             เทศบาลต าบลบางไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

281 5140402             เทศบาลต าบลราชคราม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

282 5140501             เทศบาลต าบลบางบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

283 5140502             เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

284 5140601             เทศบาลต าบลบางปะอิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

285 5140602             เทศบาลต าบลปราสาททอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

286 5140603             เทศบาลต าบลพระอินทราชา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

287 5140604             เทศบาลต าบลเชียงรากน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

288 5140605             เทศบาลต าบลบางกระสั น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

289 5140606             เทศบาลต าบลคลองจิก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

290 5140607             เทศบาลต าบลบ้านสร้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

291 5140701             เทศบาลต าบลบางปะหัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

292 5140801             เทศบาลเมืองผักไห่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

293 5140802             เทศบาลต าบลลาดชะโด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

294 5140901             เทศบาลต าบลภาชี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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295 5141001             เทศบาลต าบลลาดบัวหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

296 5141002             เทศบาลต าบลสามเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

297 5141101             เทศบาลเมืองล าตาเสา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

298 5141201             เทศบาลต าบลเจ้าเจ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

299 5141202             เทศบาลต าบลสามกอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

300 5141203             เทศบาลต าบลบางนมโค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

301 5141204             เทศบาลต าบลหัวเวียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

302 5141301             เทศบาลต าบลบางซ้าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

303 5141401             เทศบาลต าบลอุทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

304 5141501             เทศบาลต าบลมหาราช องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

305 5141502             เทศบาลต าบลโรงช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

306 5141601             เทศบาลต าบลบ้านแพรก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

307 5150101             เทศบาลต าบลศาลาแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

308 5150102             เทศบาลต าบลโพสะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

309 5150201             เทศบาลต าบลไชโย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

310 5150202             เทศบาลต าบลเกษไชโย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

311 5150301             เทศบาลต าบลป่าโมก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

312 5150401             เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

313 5150402             เทศบาลต าบลร ามะสัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

314 5150501             เทศบาลต าบลแสวงหา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

315 5150601             เทศบาลต าบลวิเศษชัยชาญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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316 5150602             เทศบาลต าบลท่าช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

317 5150603             เทศบาลต าบลบางจัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

318 5150604             เทศบาลต าบลห้วยคันแหลน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

319 5150701             เทศบาลต าบลสามโก้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

320 5160101             เทศบาลต าบลเขาพระงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

321 5160102             เทศบาลต าบลโคกตูม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

322 5160103             เทศบาลต าบลท่าศาลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

323 5160104             เทศบาลต าบลถนนใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

324 5160201             เทศบาลต าบลพัฒนานิคม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

325 5160202             เทศบาลต าบลดีลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

326 5160203             เทศบาลต าบลแก่งเสือเต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

327 5160301             เทศบาลต าบลโคกส าโรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

328 5160401             เทศบาลต าบลล านารายณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

329 5160501             เทศบาลต าบลท่าวุ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

330 5160502             เทศบาลต าบลท่าโขลง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

331 5160701             เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

332 5160801             เทศบาลต าบลสระโบสถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

333 5161101             เทศบาลต าบลหนองม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

334 5170201             เทศบาลเมืองบางระจัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

335 5170301             เทศบาลต าบลโพสังโฆ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

336 5170401             เทศบาลต าบลพรหมบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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337 5170402             เทศบาลต าบลบางน  าเช่ียว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

338 5170501             เทศบาลต าบลถอนสมอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

339 5170601             เทศบาลต าบลอินทร์บุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

340 5180101             เทศบาลต าบลบ้านกล้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

341 5180102             เทศบาลต าบลชัยนาท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

342 5180103             เทศบาลต าบลหาดท่าเสา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

343 5180104             เทศบาลต าบลเสือโฮก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

344 5180105             เทศบาลต าบลนางลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

345 5180201             เทศบาลต าบลคุ้งส าเภา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

346 5180202             เทศบาลต าบลหางน  าสาคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

347 5180301             เทศบาลต าบลวัดสิงห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

348 5180401             เทศบาลต าบลสรรพยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

349 5180402             เทศบาลต าบลโพธ์ิพิทักษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

350 5180403             เทศบาลต าบลบางหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

351 5180501             เทศบาลต าบลสรรคบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

352 5180502             เทศบาลต าบลแพรกศรีราชา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

353 5180503             เทศบาลต าบลห้วยกรด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

354 5180504             เทศบาลต าบลบางขุด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

355 5180505             เทศบาลต าบลดงคอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

356 5180601             เทศบาลต าบลหันคา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

357 5180602             เทศบาลต าบลหนองแซง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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358 5180603             เทศบาลต าบลสามง่ามท่าโบสถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

359 5180701             เทศบาลต าบลวังตะเคียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

360 5180801             เทศบาลต าบลเนินขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

361 5190101             เทศบาลต าบลป๊อกแป๊ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

362 5190102             เทศบาลต าบลกุดนกเปล้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

363 5190103             เทศบาลต าบลตะกุด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

364 5190201             เทศบาลเมืองทับกวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

365 5190301             เทศบาลต าบลหนองแค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

366 5190302             เทศบาลต าบลคชสิทธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

367 5190303             เทศบาลต าบลไผ่ต่ า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

368 5190304             เทศบาลต าบลหินกอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

369 5190401             เทศบาลต าบลหนองหมู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

370 5190402             เทศบาลต าบลวิหารแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

371 5190501             เทศบาลต าบลหนองแซง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

372 5190601             เทศบาลต าบลบ้านหมอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

373 5190602             เทศบาลต าบลตลาดน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

374 5190603             เทศบาลต าบลท่าลาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

375 5190701             เทศบาลต าบลดอนพุด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

376 5190801             เทศบาลต าบลหนองโดน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

377 5190901             เทศบาลต าบลพุกร่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

378 5191001             เทศบาลต าบลเสาไห้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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379 5191002             เทศบาลต าบลบ้านยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

380 5191003             เทศบาลต าบลเมืองเก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

381 5191004             เทศบาลต าบลสวนดอกไม้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

382 5191101             เทศบาลต าบลมวกเหล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

383 5191201             เทศบาลต าบลวังม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

384 5191202             เทศบาลต าบลค าพราน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

385 5191301             เทศบาลต าบลหน้าพระลาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

386 5200101             เทศบาลต าบลนาป่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

387 5200102             เทศบาลต าบลดอนหัวฬ่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

388 5200103             เทศบาลต าบลหนองไม้แดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

389 5200104             เทศบาลต าบลบางทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

390 5200105             เทศบาลต าบลคลองต าหรุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

391 5200106             เทศบาลต าบลห้วยกะปิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

392 5200107             เทศบาลต าบลเสม็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

393 5200108             เทศบาลเมืองอ่างศิลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

394 5200201             เทศบาลต าบลหัวกุญแจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

395 5200202             เทศบาลต าบลหนองชาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

396 5200203             เทศบาลต าบลหนองไผ่แก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

397 5200301             เทศบาลต าบลหนองใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

398 5200401             เทศบาลต าบลบางละมุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

399 5200402             เทศบาลต าบลโป่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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400 5200403             เทศบาลต าบลห้วยใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

401 5200404             เทศบาลต าบลตะเคียนเตี ย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

402 5200501             เทศบาลต าบลพานทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

403 5200502             เทศบาลต าบลหนองต าลึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

404 5200601             เทศบาลต าบลหมอนนาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

405 5200701             เทศบาลนครแหลมฉบัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลนคร

406 5200702             เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลนคร

407 5200703             เทศบาลต าบลบางพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

408 5200801             เทศบาลต าบลเกาะสีชัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

409 5200901             เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักด์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

410 5200902             เทศบาลต าบลนาจอมเทียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

411 5200903             เทศบาลต าบลบางเสร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

412 5200904             เทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

413 5201001             เทศบาลต าบลบ่อทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

414 5201002             เทศบาลต าบลธาตุทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

415 5201101             เทศบาลต าบลเกาะจันทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

416 5201102             เทศบาลต าบลท่าบุญมี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

417 5210101             เทศบาลต าบลบ้านเพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

418 5210102             เทศบาลต าบลแกลง-กะเฉด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

419 5210103             เทศบาลต าบลเนินพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

420 5210104             เทศบาลต าบลทับมา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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421 5210105             เทศบาลต าบลน  าคอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

422 5210201             เทศบาลต าบลส านักท้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

423 5210202             เทศบาลต าบลพลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

424 5210203             เทศบาลต าบลบ้านฉาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

425 5210301             เทศบาลต าบลเมืองแกลง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

426 5210302             เทศบาลต าบลเนินฆ้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

427 5210303             เทศบาลต าบลสุนทรภู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

428 5210304             เทศบาลต าบลบ้านนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

429 5210305             เทศบาลต าบลทุ่งควายกิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

430 5210306             เทศบาลต าบลกองดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

431 5210307             เทศบาลต าบลปากน  าประแส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

432 5210401             เทศบาลต าบลชุมแสง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

433 5210501             เทศบาลต าบลบ้านค่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

434 5210601             เทศบาลต าบลปลวกแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

435 5210602             เทศบาลต าบลจอมพลเจ้าพระยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

436 5210801             เทศบาลต าบลมาบข่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

437 5210802             เทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

438 5210803             เทศบาลต าบลมะขามคู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

439 5220101             เทศบาลต าบลพลับพลานารายณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

440 5220102             เทศบาลต าบลเกาะขวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

441 5220103             เทศบาลเมืองจันทนิมิต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง
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442 5220104             เทศบาลต าบลบางกะจะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

443 5220105             เทศบาลต าบลหนองบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

444 5220201             เทศบาลต าบลบ่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

445 5220202             เทศบาลต าบลเกวียนหัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

446 5220203             เทศบาลต าบลตกพรม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

447 5220204             เทศบาลต าบลบ่อเวฬุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

448 5220301             เทศบาลต าบลท่าใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

449 5220302             เทศบาลต าบลเนินสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

450 5220303             เทศบาลต าบลเขาบายศรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

451 5220304             เทศบาลต าบลหนองคล้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

452 5220401             เทศบาลต าบลโป่งน  าร้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

453 5220402             เทศบาลต าบลหนองตาคง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

454 5220403             เทศบาลต าบลคลองใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

455 5220501             เทศบาลต าบลมะขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

456 5220502             เทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

457 5220503             เทศบาลต าบลอ่างคีรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

458 5220601             เทศบาลต าบลปากน  าแหลมสิงห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

459 5220602             เทศบาลต าบลพลิ ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

460 5220701             เทศบาลต าบลทับช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

461 5220702             เทศบาลต าบลทรายขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

462 5220901             เทศบาลต าบลนายายอาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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463 5221001             เทศบาลต าบลชากไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

464 5221002             เทศบาลต าบลพลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

465 5221003             เทศบาลต าบลตะเคียนทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

466 5230101             เทศบาลต าบลหนองเสม็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

467 5230102             เทศบาลต าบลท่าพริกเนินทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

468 5230103             เทศบาลต าบลตะกาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

469 5230104             เทศบาลต าบลช าราก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

470 5230201             เทศบาลต าบลคลองใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

471 5230202             เทศบาลต าบลหาดเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

472 5230301             เทศบาลต าบลเขาสมิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

473 5230302             เทศบาลต าบลแสนตุ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

474 5230401             เทศบาลต าบลบ่อพลอย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

475 5230402             เทศบาลต าบลหนองบอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

476 5230501             เทศบาลต าบลแหลมงอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

477 5230502             เทศบาลต าบลน  าเช่ียว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

478 5230701             เทศบาลต าบลเกาะช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

479 5240101             เทศบาลต าบลนครเน่ืองเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

480 5240201             เทศบาลต าบลบางคล้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

481 5240202             เทศบาลต าบลปากน  า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

482 5240301             เทศบาลต าบลบางน  าเปรี ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

483 5240302             เทศบาลต าบลศาลาแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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484 5240303             เทศบาลต าบลบางขนาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

485 5240304             เทศบาลต าบลดอนเกาะกา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

486 5240305             เทศบาลต าบลดอนฉิมพลี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

487 5240401             เทศบาลต าบลบางปะกง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

488 5240402             เทศบาลต าบลท่าสะอ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

489 5240403             เทศบาลต าบลบางวัวคณารักษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

490 5240404             เทศบาลต าบลบางวัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

491 5240405             เทศบาลต าบลพิมพา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

492 5240406             เทศบาลต าบลท่าข้าม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

493 5240407             เทศบาลต าบลหอมศีล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

494 5240501             เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

495 5240502             เทศบาลต าบลเทพราช องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

496 5240601             เทศบาลต าบลเกาะขนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

497 5240602             เทศบาลต าบลบ้านซ่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

498 5240603             เทศบาลต าบลพนมสารคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

499 5240604             เทศบาลต าบลเขาหินซ้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

500 5240801             เทศบาลต าบลสนามชัยเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

501 5240901             เทศบาลต าบลแปลงยาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

502 5240902             เทศบาลต าบลทุ่งสะเดา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

503 5240903             เทศบาลต าบลวังเย็น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

504 5240904             เทศบาลต าบลหัวส าโรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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505 5250101             เทศบาลต าบลบ้านนาปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

506 5250102             เทศบาลต าบลโคกมะกอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

507 5250201             เทศบาลต าบลเมืองเก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

508 5250202             เทศบาลต าบลกบินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

509 5250203             เทศบาลต าบลสระบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

510 5250301             เทศบาลต าบลนาดี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

511 5250601             เทศบาลต าบลบ้านสร้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

512 5250701             เทศบาลต าบลประจันตคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

513 5250702             เทศบาลต าบลโพธ์ิงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

514 5250801             เทศบาลต าบลศรีมหาโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

515 5250802             เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

516 5250901             เทศบาลต าบลโคกปีบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

517 5260101             เทศบาลต าบลท่าช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

518 5260201             เทศบาลต าบลเกาะหวาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

519 5260301             เทศบาลต าบลบ้านนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

520 5260401             เทศบาลต าบลองครักษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

521 5270101             เทศบาลต าบลศาลาล าดวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

522 5270102             เทศบาลต าบลท่าเกษม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

523 5270301             เทศบาลต าบลตาพระยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

524 5270401             เทศบาลเมืองวังน  าเย็น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

525 5270501             เทศบาลต าบลวัฒนานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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526 5270701             เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

527 5270901             เทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

528 5270902             เทศบาลต าบลวังทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

529 5300101             เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

530 5300102             เทศบาลต าบลโคกสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

531 5300103             เทศบาลต าบลปรุใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

532 5300104             เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

533 5300105             เทศบาลต าบลหัวทะเล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

534 5300106             เทศบาลต าบลจอหอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

535 5300107             เทศบาลต าบลโคกกรวด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

536 5300108             เทศบาลต าบลหนองไข่น  า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

537 5300201             เทศบาลต าบลแชะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

538 5300202             เทศบาลต าบลไทรโยง-ไชยวาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

539 5300203             เทศบาลต าบลจระเข้หิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

540 5300301             เทศบาลต าบลเสิงสาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

541 5300302             เทศบาลต าบลโนนสมบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

542 5300401             เทศบาลต าบลเมืองคง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

543 5300402             เทศบาลต าบลเทพาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

544 5300501             เทศบาลต าบลบ้านเหล่ือม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

545 5300601             เทศบาลต าบลจักราช องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

546 5300701             เทศบาลต าบลท่าเย่ียม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

547 5300702             เทศบาลต าบลโชคชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

548 5300703             เทศบาลต าบลด่านเกวียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

549 5300801             เทศบาลต าบลด่านขุนทด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

550 5300802             เทศบาลต าบลหนองกราด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

551 5300803             เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

552 5300901             เทศบาลต าบลโนนไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

553 5300902             เทศบาลต าบลบัลลังก์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

554 5300903             เทศบาลต าบลโคกสวาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

555 5301001             เทศบาลต าบลโนนสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

556 5301002             เทศบาลต าบลใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

557 5301003             เทศบาลต าบลตลาดแค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

558 5301004             เทศบาลต าบลมะค่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

559 5301005             เทศบาลต าบลด่านคล้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

560 5301006             เทศบาลต าบลดอนหวาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

561 5301101             เทศบาลต าบลขามสะแกแสง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

562 5301102             เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

563 5301301             เทศบาลต าบลปะทาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

564 5301401             เทศบาลเมืองเมืองปัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

565 5301402             เทศบาลต าบลปักธงชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

566 5301403             เทศบาลต าบลตะขบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

567 5301404             เทศบาลต าบลนกออก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

568 5301405             เทศบาลต าบลล านางแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

569 5301406             เทศบาลต าบลบ่อปลาทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

570 5301501             เทศบาลต าบลพิมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

571 5301502             เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

572 5301601             เทศบาลต าบลห้วยแถลง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

573 5301602             เทศบาลต าบลหินดาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

574 5301701             เทศบาลต าบลชุมพวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

575 5301801             เทศบาลต าบลสูงเนิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

576 5301802             เทศบาลต าบลกุดจิก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

577 5301901             เทศบาลต าบลขามทะเลสอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

578 5302001             เทศบาลต าบลลาดบัวขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

579 5302002             เทศบาลต าบลหนองน  าใส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

580 5302003             เทศบาลต าบลคลองไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

581 5302101             เทศบาลต าบลกลางดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

582 5302102             เทศบาลต าบลสีมามงคล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

583 5302103             เทศบาลต าบลหมูสี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

584 5302104             เทศบาลต าบลวังไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

585 5302201             เทศบาลต าบลหนองหัวแรต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

586 5302202             เทศบาลต าบลแหลมทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

587 5302401             เทศบาลต าบลโนนแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

588 5302501             เทศบาลต าบลศาลเจ้าพ่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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589 5302701             เทศบาลต าบลเมืองยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

590 5302801             เทศบาลต าบลพระทองค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

591 5302901             เทศบาลต าบลหนองบัววง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

592 5303001             เทศบาลต าบลหนองบัวลาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

593 5303101             เทศบาลต าบลสีดา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

594 5303201             เทศบาลต าบลท่าช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

595 5310101             เทศบาลต าบลอิสาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

596 5310201             เทศบาลต าบลคูเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

597 5310202             เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

598 5310301             เทศบาลต าบลกระสัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

599 5310302             เทศบาลต าบลอุดมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

600 5310303             เทศบาลต าบลสองชั น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

601 5310304             เทศบาลต าบลหนองเต็ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

602 5310401             เทศบาลต าบลทุ่งแสงทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

603 5310501             เทศบาลต าบลหนองก่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

604 5310502             เทศบาลต าบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

605 5310503             เทศบาลต าบลดอนอะราง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

606 5310601             เทศบาลต าบลละหานทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

607 5310602             เทศบาลต าบลตาจง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

608 5310603             เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

609 5310604             เทศบาลต าบลหนองแวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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610 5310701             เทศบาลต าบลประโคนชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

611 5310702             เทศบาลต าบลแสลงโทน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

612 5310703             เทศบาลต าบลโคกม้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

613 5310801             เทศบาลต าบลบ้านกรวด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

614 5310802             เทศบาลต าบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

615 5310803             เทศบาลต าบลหนองไม้งาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

616 5310804             เทศบาลต าบลตลาดนิคมปราสาท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

617 5310805             เทศบาลต าบลจันทบเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

618 5310901             เทศบาลต าบลพุทไธสง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

619 5311001             เทศบาลต าบลล าปลายมาศ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

620 5311002             เทศบาลต าบลทะเมนชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

621 5311101             เทศบาลต าบลสตึก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

622 5311201             เทศบาลต าบลปะค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

623 5311301             เทศบาลต าบลนาโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

624 5311401             เทศบาลต าบลหนองหงส์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

625 5311402             เทศบาลต าบลห้วยหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

626 5311501             เทศบาลต าบลจันดุม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

627 5311502             เทศบาลต าบลพลับพลาชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

628 5311601             เทศบาลต าบลห้วยราช องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

629 5311701             เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

630 5311703             เทศบาลต าบลโกรกแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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631 5311901             เทศบาลต าบลบ้านใหม่ไชยพจน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

632 5312001             เทศบาลต าบลโนนดินแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

633 5312101             เทศบาลต าบลบ้านด่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

634 5312201             เทศบาลต าบลแคนดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

635 5312301             เทศบาลต าบลพนมรุ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

636 5312302             เทศบาลต าบลถาวร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

637 5312303             เทศบาลต าบลยายแย้มวัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

638 5320101             เทศบาลต าบลเมืองที องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

639 5320201             เทศบาลต าบลชุมพลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

640 5320202             เทศบาลต าบลทุ่งศรีชุมพล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

641 5320301             เทศบาลต าบลท่าตูม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

642 5320401             เทศบาลต าบลจอมพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

643 5320501             เทศบาลต าบลกังแอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

644 5320502             เทศบาลต าบลนิคมปราสาท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

645 5320701             เทศบาลต าบลรัตนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

646 5320801             เทศบาลต าบลสนม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

647 5320802             เทศบาลต าบลแคน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

648 5320901             เทศบาลต าบลศีขรภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

649 5321001             เทศบาลต าบลสังขะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

650 5321101             เทศบาลต าบลล าดวนสุรพินท์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

651 5321201             เทศบาลต าบลส าโรงทาบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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652 5321301             เทศบาลต าบลบัวเชด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

653 5330101             เทศบาลต าบลน  าค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

654 5330201             เทศบาลต าบลยางชุมน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

655 5330301             เทศบาลต าบลกันทรารมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

656 5330501             เทศบาลต าบลเมืองขุขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

657 5330601             เทศบาลต าบลไพรบึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

658 5330701             เทศบาลต าบลปรางค์กู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

659 5330801             เทศบาลต าบลสิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

660 5330802             เทศบาลต าบลกระหวัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

661 5330803             เทศบาลต าบลขุนหาญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

662 5330804             เทศบาลต าบลกันทรอม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

663 5330805             เทศบาลต าบลโพธ์ิกระสังข์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

664 5330901             เทศบาลต าบลเมืองคง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

665 5331001             เทศบาลต าบลก าแพง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

666 5331101             เทศบาลต าบลบึงบูรพ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

667 5331201             เทศบาลต าบลห้วยทับทัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

668 5331401             เทศบาลต าบลศรีรัตนะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

669 5331601             เทศบาลต าบลบุสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

670 5332001             เทศบาลต าบลพยุห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

671 5340101             เทศบาลต าบลปทุม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

672 5340102             เทศบาลต าบลอุบล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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673 5340103             เทศบาลต าบลขามใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

674 5340201             เทศบาลต าบลศรีเมืองใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

675 5340301             เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

676 5340401             เทศบาลต าบลเข่ืองใน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

677 5340501             เทศบาลต าบลเขมราฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

678 5340502             เทศบาลต าบลเทพวงศา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

679 5340503             เทศบาลต าบลขามป้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

680 5340504             เทศบาลต าบลหนองผือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

681 5340701             เทศบาลต าบลนาส่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

682 5340702             เทศบาลต าบลกุดประทาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

683 5340703             เทศบาลต าบลบัวงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

684 5340801             เทศบาลต าบลนาจะหลวย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

685 5340901             เทศบาลต าบลน  ายืน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

686 5341001             เทศบาลต าบลบุณฑริก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

687 5341002             เทศบาลต าบลคอแลน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

688 5341101             เทศบาลต าบลตระการพืชผล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

689 5341201             เทศบาลต าบลกุดข้าวปุ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

690 5341401             เทศบาลต าบลม่วงสามสิบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

691 5341501             เทศบาลต าบลแสนสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

692 5341502             เทศบาลต าบลห้วยขะยุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

693 5341901             เทศบาลต าบลอ่างศิลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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694 5342001             เทศบาลต าบลตาลสุม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

695 5342101             เทศบาลต าบลโพธ์ิไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

696 5342501             เทศบาลต าบลช่องเม็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

697 5342502             เทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

698 5342901             เทศบาลต าบลนาเยีย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

699 5350101             เทศบาลต าบลตาดทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

700 5350102             เทศบาลต าบลเดิด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

701 5350201             เทศบาลต าบลทรายมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

702 5350301             เทศบาลต าบลกุดชุมพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

703 5350401             เทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

704 5350501             เทศบาลต าบลป่าติ ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

705 5350601             เทศบาลต าบลฟ้าหยาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

706 5350701             เทศบาลต าบลค้อวัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

707 5350801             เทศบาลต าบลบุ่งค้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

708 5350802             เทศบาลต าบลเลิงนกทา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

709 5350803             เทศบาลต าบลห้องแซง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

710 5350804             เทศบาลต าบลสามแยก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

711 5350901             เทศบาลต าบลค าเตย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

712 5360101             เทศบาลต าบลบ้านค่ายหม่ืนแผ้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

713 5360102             เทศบาลต าบลลาดใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

714 5360201             เทศบาลต าบลบ้านเขว้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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715 5360301             เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

716 5360401             เทศบาลต าบลเกษตรสมบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

717 5360402             เทศบาลต าบลบ้านเด่ือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

718 5360403             เทศบาลต าบลบ้านเป้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

719 5360501             เทศบาลต าบลหนองบัวแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

720 5360601             เทศบาลต าบลจัตุรัส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

721 5360602             เทศบาลต าบลหนองบัวโคก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

722 5360701             เทศบาลต าบลบ าเหน็จณรงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

723 5360702             เทศบาลต าบลบ้านเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

724 5360801             เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

725 5360802             เทศบาลต าบลห้วยแย้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

726 5360803             เทศบาลต าบลโคกสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

727 5360901             เทศบาลต าบลเทพสถิต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

728 5361001             เทศบาลต าบลภูเขียว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

729 5361002             เทศบาลต าบลบ้านเพชรภูเขียว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

730 5361101             เทศบาลต าบลบ้านแท่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

731 5361201             เทศบาลต าบลแก้งคร้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

732 5361202             เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

733 5361203             เทศบาลต าบลหนองสังข์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

734 5361301             เทศบาลต าบลคอนสาร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

735 5370101             เทศบาลต าบลน  าปลีก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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736 5370102             เทศบาลต าบลนายม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

737 5370201             เทศบาลต าบลชานุมาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

738 5370301             เทศบาลต าบลปทุมราชวงศา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

739 5370401             เทศบาลต าบลพนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

740 5370402             เทศบาลต าบลพระเหลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

741 5370501             เทศบาลต าบลเสนางคนิคม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

742 5370601             เทศบาลต าบลหัวตะพาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

743 5370701             เทศบาลต าบลอ านาจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

744 5390101             เทศบาลต าบลหัวนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

745 5390102             เทศบาลต าบลนามะเฟือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

746 5390103             เทศบาลต าบลนาค าไฮ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

747 5390201             เทศบาลต าบลนากลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

748 5390202             เทศบาลต าบลกุดดินจ่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

749 5390301             เทศบาลต าบลโนนสัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

750 5390302             เทศบาลต าบลกุดดู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

751 5390401             เทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

752 5390402             เทศบาลต าบลจอมทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

753 5390403             เทศบาลต าบลโนนสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

754 5390404             เทศบาลต าบลยางหล่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

755 5390501             เทศบาลต าบลบ้านโคก จ.หนองบัวล าภู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

756 5390502             เทศบาลต าบลนาดี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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757 5390503             เทศบาลต าบลสุวรรณคูหา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

758 5390601             เทศบาลต าบลนาเหล่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

759 5400101             เทศบาลต าบลส าราญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

760 5400102             เทศบาลต าบลท่าพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

761 5400103             เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

762 5400104             เทศบาลต าบลเมืองเก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

763 5400105             เทศบาลต าบลสาวะถี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

764 5400106             เทศบาลต าบลบ้านค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

765 5400107             เทศบาลต าบลบ้านเป็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

766 5400108             เทศบาลต าบลหนองตูม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

767 5400109             เทศบาลต าบลโนนท่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

768 5400201             เทศบาลต าบลบ้านฝาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

769 5400301             เทศบาลต าบลพระยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

770 5400302             เทศบาลต าบลบ้านโต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

771 5400401             เทศบาลต าบลหนองเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

772 5400402             เทศบาลต าบลดอนโมง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

773 5400403             เทศบาลต าบลหนองแก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

774 5400501             เทศบาลต าบลโคกสูงสัมพันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

775 5400502             เทศบาลต าบลโนนหัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

776 5400601             เทศบาลต าบลสีชมพู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

777 5400602             เทศบาลต าบลนาจาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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778 5400603             เทศบาลต าบลวังเพ่ิม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

779 5400701             เทศบาลต าบลล าน  าพอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

780 5400702             เทศบาลต าบลน  าพอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

781 5400703             เทศบาลต าบลวังชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

782 5400704             เทศบาลต าบลม่วงหวาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

783 5400705             เทศบาลต าบลกุดน  าใส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

784 5400801             เทศบาลต าบลเข่ือนอุบลรัตน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

785 5400901             เทศบาลเมืองกระนวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

786 5401101             เทศบาลต าบลเปือยน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

787 5401301             เทศบาลต าบลแวงใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

788 5401401             เทศบาลต าบลแวงน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

789 5401501             เทศบาลต าบลหนองสองห้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

790 5401601             เทศบาลต าบลภูเวียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

791 5401701             เทศบาลต าบลมัญจาคีรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

792 5401801             เทศบาลต าบลชนบท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

793 5401901             เทศบาลต าบลเขาสวนกวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

794 5402001             เทศบาลต าบลภูผาม่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

795 5402101             เทศบาลต าบลซ าสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

796 5402201             เทศบาลต าบลบ้านโคก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

797 5402202             เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

798 5402401             เทศบาลต าบลบ้านแฮด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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799 5402402             เทศบาลต าบลวังสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

800 5402403             เทศบาลต าบลโคกส าราญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

801 5402501             เทศบาลต าบลโนนศิลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

802 5410101             เทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

803 5410102             เทศบาลต าบลหนองบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

804 5410103             เทศบาลต าบลนาข่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

805 5410104             เทศบาลต าบลบ้านจ่ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

806 5410105             เทศบาลต าบลหนองไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

807 5410201             เทศบาลต าบลเชียงเพ็ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

808 5410202             เทศบาลต าบลสร้างก่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

809 5410203             เทศบาลต าบลกุดจับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

810 5410204             เทศบาลต าบลตาลเลียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

811 5410301             เทศบาลต าบลหนองวัวซอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

812 5410302             เทศบาลต าบลอูบมุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

813 5410303             เทศบาลต าบลภูผาแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

814 5410304             เทศบาลต าบลโนนหวาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

815 5410401             เทศบาลต าบลพันดอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

816 5410402             เทศบาลต าบลกงพานพันดอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

817 5410403             เทศบาลต าบลเวียงค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

818 5410404             เทศบาลต าบลเชียงแหว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

819 5410405             เทศบาลต าบลห้วยเกิ ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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820 5410406             เทศบาลต าบลปะโค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

821 5410407             เทศบาลต าบลกุมภวาปี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

822 5410408             เทศบาลต าบลหนองหว้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

823 5410501             เทศบาลต าบลโนนสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

824 5410601             เทศบาลต าบลหนองหาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

825 5410602             เทศบาลต าบลหนองเม็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

826 5410603             เทศบาลต าบลบ้านเชียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

827 5410604             เทศบาลต าบลหนองไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

828 5410701             เทศบาลต าบลทุ่งฝน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

829 5410801             เทศบาลต าบลไชยวาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

830 5410802             เทศบาลต าบลโพนสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

831 5410901             เทศบาลต าบลศรีธาตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

832 5410902             เทศบาลต าบลจ าปี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

833 5410903             เทศบาลต าบลหัวนาค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

834 5411001             เทศบาลต าบลผาสุก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

835 5411002             เทศบาลต าบลวังสามหมอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

836 5411003             เทศบาลต าบลล าพันชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

837 5411701             เทศบาลต าบลบ้านผือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

838 5411801             เทศบาลต าบลนางัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

839 5411802             เทศบาลต าบลน  าโสม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

840 5411901             เทศบาลต าบลเพ็ญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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841 5411902             เทศบาลต าบลบ้านธาตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

842 5412001             เทศบาลต าบลสร้างคอม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

843 5412101             เทศบาลต าบลแสงสว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

844 5412102             เทศบาลต าบลนาดี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

845 5420101             เทศบาลต าบลนาอ้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

846 5420102             เทศบาลต าบลนาอาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

847 5420103             เทศบาลต าบลนาโป่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

848 5420104             เทศบาลต าบลนาดินด า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

849 5420105             เทศบาลต าบลน  าสวย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

850 5420201             เทศบาลต าบลนาด้วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

851 5420202             เทศบาลต าบลนาดอกค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

852 5420301             เทศบาลต าบลเชียงคาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

853 5420302             เทศบาลต าบลธาตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

854 5420303             เทศบาลต าบลเขาแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

855 5420401             เทศบาลต าบลปากชม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

856 5420402             เทศบาลต าบลเชียงกลม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

857 5420501             เทศบาลต าบลด่านซ้าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

858 5420601             เทศบาลต าบลนาแห้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

859 5420701             เทศบาลต าบลภูเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

860 5420801             เทศบาลต าบลท่าล่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

861 5420901             เทศบาลเมืองวังสะพุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง
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862 5421001             เทศบาลต าบลภูกระดึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

863 5421201             เทศบาลต าบลท่าช้างคล้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

864 5421202             เทศบาลต าบลโนนปอแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

865 5421301             เทศบาลต าบลเอราวัณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

866 5421302             เทศบาลต าบลผาอินทร์แปลง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

867 5421401             เทศบาลต าบลหนองหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

868 5430101             เทศบาลต าบลโพธ์ิชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

869 5430102             เทศบาลต าบลเวียงคุก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

870 5430103             เทศบาลต าบลหาดค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

871 5430104             เทศบาลต าบลหนองสองห้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

872 5430201             เทศบาลต าบลโพนสา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

873 5430301             เทศบาลต าบลบึงกาฬ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

874 5430302             เทศบาลต าบลโนนสว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

875 5430303             เทศบาลต าบลหอค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

876 5430304             เทศบาลต าบลวิศิษฐ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

877 5430401             เทศบาลต าบลดอนหญ้านาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

878 5430402             เทศบาลต าบลพรเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

879 5430501             เทศบาลต าบลโพนพิสัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

880 5430601             เทศบาลต าบลโซ่พิสัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

881 5430701             เทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

882 5430801             เทศบาลต าบลสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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883 5430901             เทศบาลต าบลศรีพนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

884 5430902             เทศบาลต าบลท่าสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

885 5431001             เทศบาลต าบลปากคาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

886 5431101             เทศบาลต าบลบึงโขงหลง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

887 5431201             เทศบาลต าบลศรีวิไล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

888 5431501             เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

889 5440101             เทศบาลต าบลแวงน่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

890 5440201             เทศบาลต าบลแกด า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

891 5440301             เทศบาลต าบลโกสุมพิสัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

892 5440401             เทศบาลต าบลโคกพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

893 5440402             เทศบาลต าบลท่าขอนยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

894 5440403             เทศบาลต าบลขามเรียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

895 5440501             เทศบาลต าบลเชียงยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

896 5440601             เทศบาลต าบลบรบือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

897 5440701             เทศบาลต าบลนาเชือก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

898 5440801             เทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

899 5440901             เทศบาลต าบลวาปีปทุม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

900 5441001             เทศบาลต าบลนาดูน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

901 5450101             เทศบาลต าบลปอภาร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

902 5450102             เทศบาลต าบลโนนตาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

903 5450201             เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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904 5450202             เทศบาลต าบลเมืองบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

905 5450203             เทศบาลต าบลกู่กาสิงห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

906 5450301             เทศบาลต าบลปทุมรัตต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

907 5450401             เทศบาลต าบลจตุรพักตรพิมาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

908 5450402             เทศบาลต าบลหัวช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

909 5450403             เทศบาลต าบลหนองผือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

910 5450404             เทศบาลต าบลโคกล่าม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

911 5450405             เทศบาลต าบลดงแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

912 5450501             เทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

913 5450502             เทศบาลต าบลนิเวศน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

914 5450503             เทศบาลต าบลธงธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

915 5450504             เทศบาลต าบลอุ่มเม้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

916 5450505             เทศบาลต าบลมะอึ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

917 5450601             เทศบาลต าบลพนมไพร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

918 5450602             เทศบาลต าบลโพธ์ิชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

919 5450701             เทศบาลต าบลโพนทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

920 5450702             เทศบาลต าบลโคกสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

921 5450801             เทศบาลต าบลชัยวารี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

922 5450802             เทศบาลต าบลเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

923 5450803             เทศบาลต าบลอัคคะค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

924 5450804             เทศบาลต าบลค าพอุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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925 5450901             เทศบาลต าบลหนองพอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

926 5451001             เทศบาลต าบลเสลภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

927 5451002             เทศบาลต าบลเมืองไพร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

928 5451003             เทศบาลต าบลขวาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

929 5451101             เทศบาลต าบลสุวรรณภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

930 5451102             เทศบาลต าบลหินกอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

931 5451103             เทศบาลต าบลทุ่งกุลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

932 5451104             เทศบาลต าบลจ าปาขัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

933 5451201             เทศบาลต าบลเมืองสรวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

934 5451301             เทศบาลต าบลโพนทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

935 5451401             เทศบาลต าบลอาจสามารถ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

936 5451501             เทศบาลต าบลชุมพร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

937 5451701             เทศบาลต าบลดินด า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

938 5451702             เทศบาลต าบลดงสิงห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

939 5460101             เทศบาลต าบลหนองสอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

940 5460102             เทศบาลต าบลห้วยโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

941 5460103             เทศบาลต าบลนาจารย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

942 5460104             เทศบาลต าบลล าคลอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

943 5460201             เทศบาลต าบลนามน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

944 5460301             เทศบาลต าบลกมลาไสย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

945 5460302             เทศบาลต าบลธัญญา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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946 5460303             เทศบาลต าบลหนองแปน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

947 5460401             เทศบาลต าบลร่องค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

948 5460501             เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

949 5460502             เทศบาลต าบลจุมจัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

950 5460503             เทศบาลต าบลกุดหว้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

951 5460504             เทศบาลต าบลนาขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

952 5460601             เทศบาลต าบลกุดสิม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

953 5460602             เทศบาลต าบลสระพังทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

954 5460701             เทศบาลต าบลยางตลาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

955 5460702             เทศบาลต าบลโคกศรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

956 5460703             เทศบาลต าบลบัวบาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

957 5460704             เทศบาลต าบลอิตื อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

958 5460705             เทศบาลต าบลหัวนาค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

959 5460801             เทศบาลต าบลห้วยเม็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

960 5460802             เทศบาลต าบลค าใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

961 5460901             เทศบาลต าบลภูสิงห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

962 5460902             เทศบาลต าบลนิคม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

963 5460903             เทศบาลต าบลโนนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

964 5460904             เทศบาลต าบลโนนน  าเกลี ยง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

965 5461001             เทศบาลต าบลค าม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

966 5461002             เทศบาลต าบลโพน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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967 5461003             เทศบาลต าบลนาทัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

968 5461101             เทศบาลต าบลท่าคันโท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

969 5461201             เทศบาลต าบลหนองกุงศรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

970 5461202             เทศบาลต าบลหนองหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

971 5461301             เทศบาลต าบลสมเด็จ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

972 5461401             เทศบาลต าบลค าบง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

973 5461402             เทศบาลต าบลห้วยผึ ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

974 5461601             เทศบาลต าบลนาคู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

975 5461801             เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

976 5470101             เทศบาลต าบลดงมะไฟ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

977 5470102             เทศบาลต าบลเชียงเครือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

978 5470103             เทศบาลต าบลท่าแร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

979 5470104             เทศบาลต าบลธาตุนาเวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

980 5470201             เทศบาลต าบลกุสุมาลย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

981 5470301             เทศบาลต าบลกุดบาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

982 5470401             เทศบาลต าบลพรรณานิคม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

983 5470501             เทศบาลต าบลพังโคน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

984 5470601             เทศบาลต าบลวาริชภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

985 5470602             เทศบาลต าบลปลาโหล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

986 5470603             เทศบาลต าบลค าบ่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

987 5470801             เทศบาลต าบลวานรนิวาส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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988 5470901             เทศบาลต าบลค าตากล้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

989 5471001             เทศบาลต าบลบ้านม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

990 5471002             เทศบาลต าบลห้วยหลัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

991 5471101             เทศบาลต าบลอากาศอ านวย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

992 5471102             เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

993 5471201             เทศบาลต าบลสว่างแดนดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

994 5471202             เทศบาลต าบลบงใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

995 5471203             เทศบาลต าบลพันนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

996 5471204             เทศบาลต าบลดอนเขือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

997 5471301             เทศบาลต าบลส่องดาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

998 5471302             เทศบาลต าบลท่าศิลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

999 5471501             เทศบาลต าบลตองโขบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1000 5471601             เทศบาลต าบลเจริญศิลป์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1001 5480201             เทศบาลต าบลปลาปาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1002 5480301             เทศบาลต าบลท่าอุเทน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1003 5480401             เทศบาลต าบลบ้านแพง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1004 5480501             เทศบาลต าบลธาตุพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1005 5480601             เทศบาลต าบลเรณูนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1006 5480701             เทศบาลต าบลนาแก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1007 5480702             เทศบาลต าบลพระซอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1008 5480801             เทศบาลต าบลศรีสงคราม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1009 5480901             เทศบาลต าบลนาหว้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1010 5481001             เทศบาลต าบลโพนสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1011 5490101             เทศบาลต าบลค าอาฮวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1012 5490102             เทศบาลต าบลดงเย็น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1013 5490201             เทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1014 5490202             เทศบาลต าบลร่มเกล้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1015 5490301             เทศบาลต าบลดอนตาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1016 5490302             เทศบาลต าบลบ้านแก้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1017 5490501             เทศบาลต าบลค าชะอี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1018 5490701             เทศบาลต าบลภูวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1019 5490702             เทศบาลต าบลบ้านเป้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1020 5490703             เทศบาลต าบลหนองสูงเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1021 5500101             เทศบาลต าบลช้างเผือก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1022 5500102             เทศบาลต าบลสุเทพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1023 5500103             เทศบาลเมืองแม่เหียะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

1024 5500104             เทศบาลต าบลป่าแดด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1025 5500105             เทศบาลต าบลหนองหอย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1026 5500106             เทศบาลต าบลท่าศาลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1027 5500107             เทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1028 5500108             เทศบาลต าบลฟ้าฮ่าม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1029 5500201             เทศบาลต าบลจอมทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1030 5500301             เทศบาลต าบลแม่แจ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1031 5500401             เทศบาลต าบลเชียงดาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1032 5500402             เทศบาลต าบลแม่นะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1033 5500403             เทศบาลต าบลเมืองงาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1034 5500404             เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1035 5500405             เทศบาลต าบลปิงโค้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1036 5500406             เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1037 5500501             เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1038 5500502             เทศบาลต าบลเชิงดอย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1039 5500503             เทศบาลต าบลสันปูเลย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1040 5500504             เทศบาลต าบลลวงเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1041 5500505             เทศบาลต าบลสง่าบ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1042 5500506             เทศบาลต าบลแม่โป่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1043 5500601             เทศบาลต าบลสันมหาพน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1044 5500701             เทศบาลต าบลแม่ริม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1045 5500801             เทศบาลต าบลสะเมิงใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1046 5500901             เทศบาลต าบลเวียงฝาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1047 5500902             เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1048 5501001             เทศบาลต าบลแม่อาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1049 5501101             เทศบาลต าบลเวียงพร้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1050 5501102             เทศบาลต าบลแม่ป๋ัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1051 5501201             เทศบาลต าบลสันป่าตอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1052 5501202             เทศบาลต าบลบ้านกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1053 5501301             เทศบาลต าบลสันก าแพง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1054 5501302             เทศบาลต าบลแม่ปูคา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1055 5501303             เทศบาลเมืองต้นเปา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

1056 5501401             เทศบาลต าบลสันทรายหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1057 5501402             เทศบาลต าบลสันพระเนตร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1058 5501403             เทศบาลต าบลสันนาเม็ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1059 5501404             เทศบาลต าบลหนองจ๊อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1060 5501405             เทศบาลเมืองแม่โจ้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1061 5501406             เทศบาลต าบลแม่แฝก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1062 5501407             เทศบาลต าบลเจดีย์เเม่ครัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1063 5501408             เทศบาลต าบลป่าไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1064 5501501             เทศบาลต าบลหางดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1065 5501502             เทศบาลต าบลหนองตองพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1066 5501601             เทศบาลต าบลท่าข้าม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1067 5501602             เทศบาลต าบลบ่อหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1068 5501701             เทศบาลต าบลท่าเด่ือ - มืดกา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1069 5501801             เทศบาลต าบลอมก๋อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1070 5501901             เทศบาลต าบลยางเนิ ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1071 5501902             เทศบาลต าบลสารภี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1072 5501903             เทศบาลต าบลชมภู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1073 5501904             เทศบาลต าบลหนองผึ ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1074 5502101             เทศบาลต าบลไชยปราการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1075 5502201             เทศบาลต าบลแม่วาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1076 5510101             เทศบาลต าบลเหมืองง่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1077 5510102             เทศบาลต าบลอุโมงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1078 5510103             เทศบาลต าบลริมปิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1079 5510104             เทศบาลต าบลบ้านแป้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1080 5510105             เทศบาลต าบลเวียงยอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1081 5510106             เทศบาลต าบลบ้านกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1082 5510107             เทศบาลต าบลมะเขือแจ้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1083 5510201             เทศบาลต าบลทาสบเส้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1084 5510202             เทศบาลต าบลทาสบชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1085 5510203             เทศบาลต าบลทากาศ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1086 5510301             เทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1087 5510302             เทศบาลต าบลศรีเตี ย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1088 5510401             เทศบาลต าบลวังดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1089 5510402             เทศบาลต าบลแม่ตืน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1090 5510501             เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1091 5510601             เทศบาลต าบลป่าซาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1092 5510602             เทศบาลต าบลแม่แรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1093 5510603             เทศบาลต าบลม่วงน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1094 5510604             เทศบาลต าบลมะกอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1095 5510701             เทศบาลต าบลบ้านธิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1096 5510801             เทศบาลต าบลหนองล่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1097 5510802             เทศบาลต าบลหนองยวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1098 5510803             เทศบาลต าบลวังผาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1099 5520101             เทศบาลเมืองพิชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

1100 5520102             เทศบาลต าบลบ่อแฮ้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1101 5520201             เทศบาลต าบลแม่เมาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1102 5520301             เทศบาลต าบลล าปางหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1103 5520302             เทศบาลต าบลนาแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1104 5520303             เทศบาลต าบลเกาะคา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1105 5520304             เทศบาลต าบลศาลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1106 5520401             เทศบาลต าบลเสริมงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1107 5520501             เทศบาลต าบลหลวงเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1108 5520601             เทศบาลต าบลแจ้ห่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1109 5520602             เทศบาลต าบลบ้านสา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1110 5520701             เทศบาลต าบลบ้านใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1111 5520702             เทศบาลต าบลวังเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1112 5520801             เทศบาลเมืองล้อมแรด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

1113 5520802             เทศบาลต าบลเวียงมอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1114 5520901             เทศบาลต าบลแม่พริก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1115 5520902             เทศบาลต าบลแม่ปุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1116 5521001             เทศบาลต าบลแม่ทะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1117 5521002             เทศบาลต าบลป่าตันนาครัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1118 5521003             เทศบาลต าบลน  าโจ้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1119 5521004             เทศบาลต าบลสิริราช องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1120 5521101             เทศบาลต าบลสบปราบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1121 5521201             เทศบาลต าบลห้างฉัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1122 5530101             เทศบาลต าบลท่าเสา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1123 5530102             เทศบาลต าบลบ้านเกาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1124 5530103             เทศบาลต าบลคุ้งตะเภา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1125 5530104             เทศบาลต าบลวังกระพี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1126 5530105             เทศบาลต าบลหาดกรวด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1127 5530106             เทศบาลต าบลน  าริด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1128 5530107             เทศบาลต าบลบ้านด่านนาขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1129 5530108             เทศบาลต าบลผาจุก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1130 5530201             เทศบาลต าบลตรอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1131 5530202             เทศบาลต าบลบ้านแก่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1132 5530301             เทศบาลต าบลท่าปลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1133 5530302             เทศบาลต าบลจริม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1134 5530303             เทศบาลต าบลร่วมจิต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1135 5530401             เทศบาลต าบลน  าปาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1136 5530501             เทศบาลต าบลฟากท่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1137 5530601             เทศบาลต าบลบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1138 5530701             เทศบาลต าบลในเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1139 5530702             เทศบาลต าบลท่าสัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1140 5530801             เทศบาลต าบลศรีพนมมาศ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1141 5530802             เทศบาลต าบลหัวดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1142 5530803             เทศบาลต าบลทุ่งยั ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1143 5530901             เทศบาลต าบลทองแสนขัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1144 5540101             เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1145 5540102             เทศบาลต าบลแม่หล่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1146 5540103             เทศบาลต าบลป่าแมต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1147 5540104             เทศบาลต าบลแม่ค ามี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1148 5540105             เทศบาลต าบลช่อแฮ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1149 5540201             เทศบาลต าบลร้องกวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1150 5540301             เทศบาลต าบลห้วยอ้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1151 5540302             เทศบาลต าบลเเม่ลานนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1152 5540303             เทศบาลต าบลบ้านปิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1153 5540304             เทศบาลต าบลเวียงต้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1154 5540305             เทศบาลต าบลแม่ปาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1155 5540401             เทศบาลต าบลสูงเม่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1156 5540501             เทศบาลต าบลเด่นชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1157 5540502             เทศบาลต าบลแม่จ๊ัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1158 5540601             เทศบาลต าบลสอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1159 5540701             เทศบาลต าบลวังชิ น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1160 5540801             เทศบาลต าบลหนองม่วงไข่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1161 5550201             เทศบาลต าบลหนองแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1162 5550401             เทศบาลต าบลนาน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1163 5550501             เทศบาลต าบลปัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1164 5550601             เทศบาลต าบลท่าวังผา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1165 5550701             เทศบาลต าบลเวียงสา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1166 5550801             เทศบาลต าบลทุ่งช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1167 5550901             เทศบาลต าบลเชียงกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1168 5551301             เทศบาลต าบลยอด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1169 5560101             เทศบาลต าบลบ้านต๊ า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1170 5560102             เทศบาลต าบลบ้านต๋อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1171 5560103             เทศบาลต าบลแม่ปืม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1172 5560104             เทศบาลต าบลแม่กา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1173 5560105             เทศบาลต าบลท่าวังทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1174 5560106             เทศบาลต าบลดงเจน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1175 5560201             เทศบาลต าบลห้วยข้าวก่ า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1176 5560202             เทศบาลต าบลจุน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1177 5560203             เทศบาลต าบลเวียงลอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1178 5560204             เทศบาลต าบลหงส์หิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1179 5560301             เทศบาลต าบลเชียงค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1180 5560302             เทศบาลต าบลเวียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1181 5560303             เทศบาลต าบลฝายกวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1182 5560401             เทศบาลต าบลเชียงม่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1183 5560501             เทศบาลต าบลบ้านถ  า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1184 5560502             เทศบาลต าบลห้วยลาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1185 5560601             เทศบาลต าบลปง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1186 5560602             เทศบาลต าบลงิม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1187 5560701             เทศบาลต าบลแม่ใจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1188 5560702             เทศบาลต าบลบ้านเหล่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1189 5560801             เทศบาลต าบลสบบง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1190 5570101             เทศบาลต าบลบ้านดู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1191 5570102             เทศบาลต าบลนางแล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1192 5570103             เทศบาลต าบลป่าอ้อดอนชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1193 5570201             เทศบาลต าบลเวียงชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1194 5570301             เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1195 5570302             เทศบาลต าบลเวียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1196 5570303             เทศบาลต าบลคร่ึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1197 5570304             เทศบาลต าบลบุญเรือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1198 5570401             เทศบาลต าบลเวียงเทิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1199 5570402             เทศบาลต าบลบ้านปล้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1200 5570501             เทศบาลต าบลเมืองพาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1201 5570601             เทศบาลต าบลป่าแดด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1202 5570602             เทศบาลต าบลป่าแงะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1203 5570701             เทศบาลต าบลแม่จัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1204 5570702             เทศบาลต าบลจันจว้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1205 5570703             เทศบาลต าบลแม่ค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1206 5570704             เทศบาลต าบลป่าซาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1207 5570705             เทศบาลต าบลสันทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1208 5570801             เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1209 5570901             เทศบาลต าบลแม่สาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1210 5570902             เทศบาลต าบลห้วยไคร้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1211 5570903             เทศบาลต าบลเวียงพางค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1212 5571001             เทศบาลต าบลแม่สรวย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1213 5571002             เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1214 5571101             เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1215 5571102             เทศบาลต าบลแม่ขะจาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1216 5571201             เทศบาลต าบลไม้ยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1217 5571202             เทศบาลต าบลพญาเม็งราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1218 5571401             เทศบาลต าบลบ้านต้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1219 5571402             เทศบาลต าบลป่าตาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1220 5571403             เทศบาลต าบลยางฮอม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1221 5571601             เทศบาลต าบลแม่ลาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1222 5571602             เทศบาลต าบลป่าก่อด า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1223 5571701             เทศบาลต าบลบ้านเหล่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1224 5580201             เทศบาลต าบลขุนยวม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1225 5580301             เทศบาลต าบลปาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1226 5580401             เทศบาลต าบลแม่สะเรียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1227 5580501             เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1228 5600101             เทศบาลต าบลหนองเบน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1229 5600201             เทศบาลต าบลโกรกพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1230 5600202             เทศบาลต าบลบางประมุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1231 5600301             เทศบาลต าบลทับกฤช องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1232 5600401             เทศบาลต าบลหนองบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1233 5600501             เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1234 5600502             เทศบาลต าบลบ้านแดน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1235 5600601             เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1236 5600701             เทศบาลต าบลช่องแค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1237 5600801             เทศบาลต าบลท่าตะโก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1238 5600901             เทศบาลต าบลไพศาลี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1239 5601001             เทศบาลต าบลพยุหะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1240 5601002             เทศบาลต าบลท่าน  าอ้อยม่วงหัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1241 5601101             เทศบาลต าบลลาดยาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1242 5601102             เทศบาลต าบลศาลเจ้าไก่ต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1243 5601201             เทศบาลต าบลตากฟ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1244 5610101             เทศบาลต าบลหาดทนง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1245 5610201             เทศบาลต าบลทัพทัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1246 5610202             เทศบาลต าบลหนองสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1247 5610203             เทศบาลต าบลตลุกดู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1248 5610301             เทศบาลต าบลสว่างอารมณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1249 5610302             เทศบาลต าบลสว่างเเจ้งสบายใจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1250 5610303             เทศบาลต าบลพลวงสองนาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1251 5610401             เทศบาลต าบลหนองฉาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1252 5610402             เทศบาลต าบลเขาบางแกรก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1253 5610501             เทศบาลต าบลหนองขาหย่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1254 5610601             เทศบาลต าบลบ้านไร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1255 5610602             เทศบาลต าบลเมืองการุ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1256 5610701             เทศบาลต าบลลานสัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1257 5620101             เทศบาลต าบลคลองแม่ลาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1258 5620102             เทศบาลต าบลปากดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1259 5620103             เทศบาลต าบลนครชุม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1260 5620104             เทศบาลต าบลนิคมทุ่งโพธ์ิทะเล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1261 5620105             เทศบาลต าบลเทพนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1262 5620201             เทศบาลต าบลไทรงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1263 5620301             เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1264 5620401             เทศบาลต าบลขาณุวรลักษบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1265 5620402             เทศบาลต าบลสลกบาตร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1266 5620501             เทศบาลต าบลคลองขลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1267 5620502             เทศบาลต าบลท่ามะเขือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1268 5620503             เทศบาลต าบลท่าพุทรา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1269 5620504             เทศบาลต าบลวังยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1270 5620601             เทศบาลต าบลพรานกระต่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1271 5620602             เทศบาลต าบลบ้านพราน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1272 5620603             เทศบาลต าบลคลองพิไกร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1273 5620701             เทศบาลต าบลลานกระบือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1274 5620702             เทศบาลต าบลช่องลม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1275 5620801             เทศบาลต าบลทุ่งทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1276 5621001             เทศบาลต าบลระหาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1277 5630101             เทศบาลต าบลไม้งาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1278 5630201             เทศบาลต าบลบ้านตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1279 5630202             เทศบาลต าบลทุ่งกระเชาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1280 5630301             เทศบาลต าบลสามเงา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1281 5630401             เทศบาลต าบลแม่ระมาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1282 5630402             เทศบาลต าบลแม่จะเรา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1283 5630501             เทศบาลต าบลแม่ต้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1284 5630601             เทศบาลต าบลแม่กุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1285 5630602             เทศบาลต าบลท่าสายลวด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1286 5630701             เทศบาลต าบลพบพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1287 5630801             เทศบาลต าบลอุ้มผาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1288 5630802             เทศบาลต าบลแม่จัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1289 5630901             เทศบาลต าบลวังเจ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1290 5640101             เทศบาลต าบลบ้านสวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1291 5640102             เทศบาลต าบลเมืองเก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1292 5640103             เทศบาลต าบลบ้านกล้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1293 5640201             เทศบาลต าบลลานหอย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1294 5640202             เทศบาลต าบลตล่ิงชัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1295 5640301             เทศบาลต าบลบ้านโตนด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1296 5640302             เทศบาลต าบลทุ่งหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1297 5640401             เทศบาลต าบลกงไกรลาศ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1298 5640501             เทศบาลต าบลหาดเสี ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1299 5640502             เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

1300 5640601             เทศบาลต าบลศรีส าโรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1301 5640701             เทศบาลต าบลในเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1302 5640702             เทศบาลต าบลป่ากุมเกาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1303 5640801             เทศบาลต าบลศรีนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1304 5640901             เทศบาลต าบลทุ่งเสล่ียม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1305 5640902             เทศบาลต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1306 5650101             เทศบาลต าบลบ้านใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1307 5650102             เทศบาลต าบลพลายชุมพล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1308 5650113             เทศบาลต าบลท่าทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1309 5650201             เทศบาลต าบลนครไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1310 5650202             เทศบาลต าบลบ้านแยง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1311 5650301             เทศบาลต าบลป่าแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1312 5650401             เทศบาลต าบลบางระก า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1313 5650402             เทศบาลต าบลปลักแรด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1314 5650403             เทศบาลต าบลบึงระมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1315 5650404             เทศบาลต าบลพันเสา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1316 5650501             เทศบาลต าบลบางกระทุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1317 5650502             เทศบาลต าบลเนินกุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1318 5650601             เทศบาลต าบลพรหมพิราม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1319 5650602             เทศบาลต าบลวงฆ้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1320 5650701             เทศบาลต าบลวัดโบสถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1321 5650801             เทศบาลต าบลวังทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1322 5650901             เทศบาลต าบลบ้านมุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1323 5650902             เทศบาลต าบลไทรย้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1324 5650903             เทศบาลต าบลเนินมะปราง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1325 5660101             เทศบาลต าบลท่าฬ่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1326 5660102             เทศบาลต าบลวังกรด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1327 5660103             เทศบาลต าบลดงป่าค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1328 5660104             เทศบาลต าบลหัวดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1329 5660201             เทศบาลต าบลวังทรายพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1330 5660202             เทศบาลต าบลหนองปล้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1331 5660301             เทศบาลต าบลโพธ์ิประทับช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1332 5660401             เทศบาลต าบลหนองพยอม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1333 5660501             เทศบาลต าบลบางไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1334 5660502             เทศบาลต าบลหอไกร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1335 5660503             เทศบาลต าบลเนินมะกอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1336 5660504             เทศบาลต าบลวังตะกู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1337 5660601             เทศบาลต าบลโพทะเล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1338 5660602             เทศบาลต าบลท่าเสา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1339 5660701             เทศบาลต าบลสามง่าม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1340 5660702             เทศบาลต าบลก าแพงดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1341 5660703             เทศบาลต าบลเนินปอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1342 5660801             เทศบาลต าบลทับคล้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1343 5660802             เทศบาลต าบลเขาทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1344 5660901             เทศบาลต าบลสากเหล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1345 5661101             เทศบาลต าบลส านักขุนเณร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1346 5661102             เทศบาลต าบลวังบงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1347 5670101             เทศบาลต าบลนาง่ัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1348 5670102             เทศบาลต าบลท่าพล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1349 5670103             เทศบาลต าบลวังชมภู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1350 5670201             เทศบาลต าบลชนแดน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1351 5670202             เทศบาลต าบลท่าข้าม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1352 5670203             เทศบาลต าบลดงขุย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1353 5670401             เทศบาลต าบลหล่มเก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1354 5670501             เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

1355 5670502             เทศบาลต าบลพุเตย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1356 5670601             เทศบาลต าบลสว่างวัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1357 5670602             เทศบาลต าบลโคกสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1358 5670701             เทศบาลต าบลเฉลียงทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1359 5670702             เทศบาลต าบลบ่อไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1360 5670703             เทศบาลต าบลบัววัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1361 5670704             เทศบาลต าบลหนองไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1362 5670705             เทศบาลต าบลนาเฉลียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1363 5670801             เทศบาลต าบลซับสมอทอด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1364 5671001             เทศบาลต าบลวังโป่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1365 5671002             เทศบาลต าบลท้ายดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1366 5671101             เทศบาลต าบลแคมป์สน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1367 5700101             เทศบาลต าบลห้วยชินสีห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1368 5700102             เทศบาลต าบลเขางู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1369 5700103             เทศบาลต าบลหลุมดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1370 5700104             เทศบาลต าบลหลักเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1371 5700201             เทศบาลต าบลจอมบึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1372 5700202             เทศบาลต าบลด่านทับตะโก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1373 5700301             เทศบาลต าบลสวนผึ ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1374 5700302             เทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1375 5700401             เทศบาลต าบลด าเนินสะดวก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1376 5700402             เทศบาลต าบลประสาทสิทธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1377 5700403             เทศบาลต าบลบัวงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1378 5700404             เทศบาลต าบลบ้านไร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1379 5700405             เทศบาลต าบลศรีดอนไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1380 5700501             เทศบาลเมืองท่าผา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1381 5700502             เทศบาลต าบลกรับใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1382 5700503             เทศบาลต าบลห้วยกระบอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1383 5700504             เทศบาลต าบลกระจับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1384 5700505             เทศบาลต าบลเบิกไพร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1385 5700601             เทศบาลต าบลบางแพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1386 5700602             เทศบาลต าบลโพหัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1387 5700701             เทศบาลต าบลหนองโพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1388 5700702             เทศบาลต าบลบ้านเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1389 5700703             เทศบาลต าบลบ้านฆ้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1390 5700704             เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1391 5700705             เทศบาลต าบลดอนทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1392 5700706             เทศบาลต าบลเจ็ดเสมียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1393 5700707             เทศบาลต าบลเขาขวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1394 5700801             เทศบาลต าบลทุ่งหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1395 5700802             เทศบาลต าบลปากท่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1396 5700901             เทศบาลต าบลวัดเพลง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1397 5710101             เทศบาลเมืองปากแพรก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

1398 5710102             เทศบาลต าบลแก่งเสี ยน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1399 5710103             เทศบาลต าบลหนองบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1400 5710104             เทศบาลต าบลลาดหญ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1401 5710201             เทศบาลต าบลวังโพธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1402 5710202             เทศบาลต าบลน  าตกไทรโยคน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1403 5710301             เทศบาลต าบลบ่อพลอย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1404 5710302             เทศบาลต าบลหนองรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1405 5710401             เทศบาลต าบลเอราวัณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1406 5710501             เทศบาลต าบลท่าไม้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1407 5710502             เทศบาลต าบลท่ามะกา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1408 5710503             เทศบาลต าบลลูกแก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1409 5710504             เทศบาลต าบลพระแท่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1410 5710505             เทศบาลต าบลหวายเหนียว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1411 5710601             เทศบาลต าบลท่าม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1412 5710602             เทศบาลต าบลวังขนาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1413 5710603             เทศบาลต าบลวังศาลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1414 5710604             เทศบาลต าบลท่าล้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1415 5710605             เทศบาลต าบลหนองขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1416 5710606             เทศบาลต าบลส ารอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1417 5710607             เทศบาลต าบลหนองตากยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1418 5710701             เทศบาลต าบลทองผาภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1419 5710801             เทศบาลต าบลวังกะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1420 5710901             เทศบาลต าบลพนมทวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1421 5710902             เทศบาลต าบลตลาดเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1422 5710903             เทศบาลต าบลรางหวาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1423 5710904             เทศบาลต าบลหนองสาหร่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1424 5711001             เทศบาลต าบลเลาขวัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1425 5711002             เทศบาลต าบลหนองฝ้าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1426 5711101             เทศบาลต าบลด่านมะขามเตี ย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1427 5711201             เทศบาลต าบลหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1428 5711301             เทศบาลต าบลห้วยกระเจา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1429 5711302             เทศบาลต าบลสระลงเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1430 5720101             เทศบาลต าบลท่าระหัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1431 5720102             เทศบาลต าบลท่าเสด็จ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1432 5720103             เทศบาลต าบลบางกุ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1433 5720104             เทศบาลต าบลสวนแตง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1434 5720105             เทศบาลต าบลโพธ์ิพระยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1435 5720201             เทศบาลต าบลเขาพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1436 5720202             เทศบาลต าบลเดิมบาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1437 5720203             เทศบาลต าบลนางบวช องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1438 5720204             เทศบาลต าบลเขาดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1439 5720205             เทศบาลต าบลปากน  า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1440 5720206             เทศบาลต าบลบ่อกรุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1441 5720301             เทศบาลต าบลด่านช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1442 5720401             เทศบาลต าบลโคกคราม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1443 5720402             เทศบาลต าบลต้นคราม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1444 5720403             เทศบาลต าบลบางปลาม้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1445 5720404             เทศบาลต าบลตะค่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1446 5720405             เทศบาลต าบลไผ่กองดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1447 5720406             เทศบาลต าบลบ้านแหลม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1448 5720501             เทศบาลต าบลศรีประจันต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1449 5720502             เทศบาลต าบลปลายนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1450 5720503             เทศบาลต าบลวังยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1451 5720601             เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1452 5720602             เทศบาลต าบลสระกระโจม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1453 5720701             เทศบาลต าบลทุ่งคอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1454 5720801             เทศบาลต าบลสามชุก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1455 5720901             เทศบาลต าบลอู่ทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1456 5720902             เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1457 5720903             เทศบาลต าบลสระยายโสม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1458 5720904             เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1459 5720905             เทศบาลต าบลบ้านดอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1460 5720906             เทศบาลต าบลบ้านโข้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1461 5720907             เทศบาลต าบลกระจัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1462 5721001             เทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1463 5730101             เทศบาลต าบลธรรมศาลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1464 5730102             เทศบาลต าบลดอนยายหอม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1465 5730103             เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1466 5730201             เทศบาลต าบลก าแพงแสน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1467 5730301             เทศบาลต าบลนครชัยศรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1468 5730302             เทศบาลต าบลห้วยพลู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1469 5730401             เทศบาลต าบลสามง่าม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1470 5730501             เทศบาลต าบลบางเลน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1471 5730502             เทศบาลต าบลรางกระทุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1472 5730503             เทศบาลต าบลบางหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1473 5730504             เทศบาลต าบลล าพญา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1474 5730601             เทศบาลต าบลบางกระทึก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1475 5730602             เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1476 5730701             เทศบาลต าบลศาลายา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1477 5730702             เทศบาลต าบลคลองโยง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1478 5740101             เทศบาลต าบลท่าจีน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1479 5740102             เทศบาลต าบลนาดี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1480 5740103             เทศบาลต าบลบางปลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1481 5740104             เทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1482 5740201             เทศบาลต าบลสวนหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1483 5740301             เทศบาลต าบลบ้านแพ้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1484 5740302             เทศบาลต าบลหลักห้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1485 5740303             เทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1486 5750201             เทศบาลต าบลกระดังงา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1487 5750202             เทศบาลต าบลบางนกแขวก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1488 5750301             เทศบาลต าบลอัมพวา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1489 5750302             เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1490 5760101             เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1491 5760102             เทศบาลต าบลหัวสะพาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1492 5760201             เทศบาลต าบลเขาย้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1493 5760401             เทศบาลต าบลนายาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1494 5760501             เทศบาลต าบลท่ายาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1495 5760502             เทศบาลต าบลหนองจอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1496 5760503             เทศบาลต าบลท่าแลง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1497 5760601             เทศบาลต าบลบ้านลาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1498 5760701             เทศบาลต าบลบ้านแหลม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1499 5760702             เทศบาลต าบลบางตะบูน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1500 5770101             เทศบาลต าบลคลองวาฬ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1501 5770102             เทศบาลต าบลกม.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1502 5770201             เทศบาลต าบลกุยบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1503 5770202             เทศบาลต าบลไร่ใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1504 5770301             เทศบาลต าบลทับสะแก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1505 5770401             เทศบาลต าบลก าเนิดนพคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1506 5770402             เทศบาลต าบลร่อนทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1507 5770403             เทศบาลต าบลบ้านกรูด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1508 5770501             เทศบาลต าบลบางสะพานน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1509 5770601             เทศบาลต าบลปราณบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1510 5770602             เทศบาลต าบลปากน  าปราณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1511 5770701             เทศบาลต าบลหนองพลับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1512 5770801             เทศบาลต าบลไร่เก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1513 5800101             เทศบาลต าบลปากนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1514 5800102             เทศบาลต าบลบางจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1515 5800103             เทศบาลต าบลท่าแพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1516 5800201             เทศบาลต าบลพรหมโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1517 5800202             เทศบาลต าบลทอนหงส์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1518 5800301             เทศบาลต าบลลานสกา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1519 5800401             เทศบาลต าบลฉวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1520 5800402             เทศบาลต าบลไม้เรียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1521 5800403             เทศบาลต าบลจันดี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1522 5800501             เทศบาลต าบลพิปูน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1523 5800502             เทศบาลต าบลเขาพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1524 5800601             เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1525 5800701             เทศบาลต าบลชะอวด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1526 5800801             เทศบาลต าบลท่าศาลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1527 5800901             เทศบาลต าบลท่ีวัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1528 5801001             เทศบาลต าบลนาบอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1529 5801101             เทศบาลต าบลท่ายาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1530 5801301             เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1531 5801302             เทศบาลต าบลหินตก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1532 5801303             เทศบาลต าบลเขาชุมทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1533 5801401             เทศบาลต าบลสิชล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1534 5801501             เทศบาลต าบลขนอม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1535 5801502             เทศบาลต าบลท้องเนียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1536 5801601             เทศบาลต าบลหัวไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1537 5801602             เทศบาลต าบลเกาะเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1538 5802301             เทศบาลต าบลทางพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1539 5810201             เทศบาลต าบลเขาพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1540 5810301             เทศบาลต าบลเกาะลันตาใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1541 5810401             เทศบาลต าบลคลองท่อมใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1542 5810402             เทศบาลต าบลคลองพน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1543 5810501             เทศบาลต าบลอ่าวลึกใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1544 5810502             เทศบาลต าบลแหลมสัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1545 5810601             เทศบาลต าบลปลายพระยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1546 5810701             เทศบาลต าบลล าทับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1547 5810801             เทศบาลต าบลเหนือคลอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1548 5820201             เทศบาลต าบลเกาะยาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1549 5820301             เทศบาลต าบลท่านา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1550 5820401             เทศบาลต าบลกระโสม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1551 5820402             เทศบาลต าบลโคกกลอย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1552 5820601             เทศบาลต าบลคุระบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1553 5820701             เทศบาลต าบลทับปุด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1554 5820801             เทศบาลต าบลท้ายเหมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1555 5830101             เทศบาลต าบลรัษฎา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1556 5830102             เทศบาลต าบลวิชิต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1557 5830103             เทศบาลต าบลราไวย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1558 5830104             เทศบาลต าบลกะรน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1559 5830301             เทศบาลต าบลเทพกษัตรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1560 5830302             เทศบาลต าบลเชิงทะเล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1561 5840101             เทศบาลต าบลวัดประดู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1562 5840102             เทศบาลต าบลขุนทะเล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1563 5840201             เทศบาลต าบลท่าทองใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1564 5840202             เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1565 5840203             เทศบาลต าบลช้างซ้าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1566 5840301             เทศบาลเมืองดอนสัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

1567 5840501             เทศบาลต าบลเกาะพะงัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1568 5840601             เทศบาลต าบลตลาดไชยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1569 5840602             เทศบาลต าบลพุมเรียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1570 5840701             เทศบาลต าบลท่าชนะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1571 5840801             เทศบาลต าบลท่าขนอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1572 5840901             เทศบาลต าบลบ้านตาขุน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1573 5840902             เทศบาลต าบลบ้านเช่ียวหลาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1574 5841001             เทศบาลต าบลพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1575 5841002             เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1576 5841101             เทศบาลต าบลท่าฉาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1577 5841301             เทศบาลต าบลบ้านนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1578 5841401             เทศบาลต าบลเคียนซา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1579 5841501             เทศบาลต าบลบ้านส้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1580 5841502             เทศบาลต าบลเวียงสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1581 5841503             เทศบาลต าบลทุ่งหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1582 5841504             เทศบาลต าบลเขานิพันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1583 5841601             เทศบาลต าบลย่านดินแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1584 5841602             เทศบาลต าบลบางสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1585 5850101             เทศบาลต าบลราชกรูด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1586 5850102             เทศบาลต าบลหงาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1587 5850103             เทศบาลเมืองบางริ น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

1588 5850104             เทศบาลต าบลปากน  า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1589 5850105             เทศบาลต าบลปากน  าท่าเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1590 5850201             เทศบาลต าบลละอุ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1591 5850301             เทศบาลต าบลกะเปอร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1592 5850401             เทศบาลต าบลน  าจืด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1593 5860101             เทศบาลต าบลปากน  าชุมพร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1594 5860102             เทศบาลต าบลท่ายาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1595 5860103             เทศบาลต าบลบางลึก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1596 5860104             เทศบาลต าบลวังไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1597 5860105             เทศบาลต าบลวังใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1598 5860201             เทศบาลต าบลท่าแซะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1599 5860202             เทศบาลต าบลเนินสันติ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1600 5860301             เทศบาลต าบลปะทิว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1601 5860302             เทศบาลต าบลทะเลทรัพย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1602 5860303             เทศบาลต าบลสะพลี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1603 5860304             เทศบาลต าบลชุมโค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1604 5860305             เทศบาลต าบลมาบอ ามฤต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1605 5860401             เทศบาลต าบลปากน  าหลังสวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1606 5860501             เทศบาลต าบลละแม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1607 5860601             เทศบาลต าบลพะโต๊ะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1608 5860701             เทศบาลต าบลนาโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1609 5860801             เทศบาลต าบลปากตะโก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1610 5860802             เทศบาลต าบลทุ่งตะไคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1611 5900101             เทศบาลเมืองเขารูปช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

1612 5900102             เทศบาลต าบลเกาะแต้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1613 5900103             เทศบาลต าบลพะวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1614 5900201             เทศบาลต าบลสทิงพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1615 5900301             เทศบาลต าบลจะนะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1616 5900401             เทศบาลต าบลนาทวี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1617 5900501             เทศบาลต าบลเทพา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1618 5900502             เทศบาลต าบลล าไพล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1619 5900601             เทศบาลต าบลสะบ้าย้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1620 5900701             เทศบาลต าบลระโนด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1621 5900702             เทศบาลต าบลบ่อตรุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1622 5900801             เทศบาลต าบลกระแสสินธ์ุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1623 5900901             เทศบาลต าบลก าแพงเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1624 5900902             เทศบาลต าบลนาสีทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1625 5901001             เทศบาลต าบลปริก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1626 5901002             เทศบาลต าบลคลองแงะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1627 5901003             เทศบาลต าบลส านักขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1628 5901101             เทศบาลต าบลคูเต่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1629 5901102             เทศบาลต าบลน  าน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1630 5901103             เทศบาลต าบลบ้านไร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1631 5901104             เทศบาลต าบลพะตง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1632 5901301             เทศบาลต าบลควนเนียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1633 5901401             เทศบาลต าบลท่าช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1634 5901601             เทศบาลต าบลทุ่งลาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1635 5901602             เทศบาลต าบลโคกม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1636 5910101             เทศบาลต าบลคลองขุด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1637 5910102             เทศบาลต าบลฉลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1638 5910103             เทศบาลต าบลเจ๊ะปิลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1639 5910201             เทศบาลต าบลควนโดน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1640 5910501             เทศบาลต าบลก าแพง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1641 5910601             เทศบาลต าบลทุ่งหว้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1642 5920101             เทศบาลต าบลโคกหล่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1643 5920102             เทศบาลต าบลคลองเต็ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1644 5920301             เทศบาลต าบลย่านตาขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1645 5920401             เทศบาลต าบลท่าข้าม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1646 5920402             เทศบาลต าบลทุ่งยาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1647 5920501             เทศบาลต าบลสิเกา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1648 5920502             เทศบาลต าบลควนกุน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1649 5920601             เทศบาลต าบลห้วยยอด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1650 5920602             เทศบาลต าบลล าภูลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1651 5920603             เทศบาลต าบลนาวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1652 5920701             เทศบาลต าบลวังวิเศษ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1653 5920801             เทศบาลต าบลนาโยงเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1654 5920901             เทศบาลต าบลคลองปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1655 5930101             เทศบาลต าบลโคกชะงาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1656 5930201             เทศบาลต าบลชะรัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1657 5930301             เทศบาลต าบลเขาชัยสน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1658 5930302             เทศบาลต าบลโคกม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1659 5930401             เทศบาลต าบลแม่ขรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1660 5930402             เทศบาลต าบลควนเสาธง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1661 5930403             เทศบาลต าบลตะโหมด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1662 5930404             เทศบาลต าบลเขาหัวช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1663 5930501             เทศบาลต าบลควนขนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1664 5930502             เทศบาลต าบลหนองพ้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1665 5930503             เทศบาลต าบลนาขยาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1666 5930504             เทศบาลต าบลมะกอกเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1667 5930505             เทศบาลต าบลบ้านสวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1668 5930506             เทศบาลต าบลพนางตุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1669 5930601             เทศบาลต าบลปากพะยูน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1670 5930602             เทศบาลต าบลอ่าวพะยูน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1671 5930603             เทศบาลต าบลหารเทา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1672 5930801             เทศบาลต าบลป่าบอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1673 5930901             เทศบาลต าบลท่ามะเด่ือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1674 5930902             เทศบาลต าบลบางเเก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1675 5931001             เทศบาลต าบลลานข่อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1676 5931002             เทศบาลต าบลบ้านพร้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1677 5931101             เทศบาลต าบลชุมพล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1678 5931102             เทศบาลต าบลบ้านนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1679 5940201             เทศบาลต าบลโคกโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1680 5940202             เทศบาลต าบลนาประดู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1681 5940301             เทศบาลต าบลหนองจิก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1682 5940302             เทศบาลต าบลบ่อทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1683 5940401             เทศบาลต าบลปะนาเระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1684 5940501             เทศบาลต าบลมายอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1685 5940701             เทศบาลเมืองตะลุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

1686 5940901             เทศบาลต าบลยะหร่ิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1687 5940902             เทศบาลต าบลบางปู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1688 5940903             เทศบาลต าบลตันหยง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1689 5941001             เทศบาลต าบลยะรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1690 5950101             เทศบาลต าบลบุดี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1691 5950102             เทศบาลต าบลล าใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1692 5950103             เทศบาลต าบลสะเตงนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1693 5950301             เทศบาลต าบลบันนังสตา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1694 5950302             เทศบาลต าบลเข่ือนบางลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1695 5950401             เทศบาลต าบลคอกช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1696 5950501             เทศบาลต าบลยะหา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1697 5950601             เทศบาลต าบลเมืองรามันท์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1698 5950602             เทศบาลต าบลโกตาบารู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1699 5950613             เทศบาลต าบลบาลอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1700 5960301             เทศบาลต าบลบาเจาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1701 5960302             เทศบาลต าบลต้นไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1702 5960401             เทศบาลต าบลย่ีงอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1703 5960501             เทศบาลต าบลตันหยงมัส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1704 5960502             เทศบาลต าบลมะรือโบตก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1705 5960601             เทศบาลต าบลรือเสาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1706 5960701             เทศบาลต าบลศรีสาคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1707 5960801             เทศบาลต าบลแว้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1708 5960802             เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1709 5960901             เทศบาลต าบลสุคิริน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1710 5961101             เทศบาลต าบลปะลุรู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1711 6110101             เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

1712 6110102             องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1713 6110103             องค์การบริหารส่วนต าบลบางโปรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1714 6110104             องค์การบริหารส่วนต าบลบางด้วน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1715 6110105             เทศบาลต าบลเทพารักษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1716 6110201             องค์การบริหารส่วนต าบลบางบ่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1717 6110202             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านระกาศ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1718 6110203             เทศบาลต าบลบางพลีน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1719 6110204             องค์การบริหารส่วนต าบลบางเพรียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1720 6110205             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองด่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1721 6110206             องค์การบริหารส่วนต าบลเปร็ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1722 6110207             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนิยมยาตรา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

1723 6110301             องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1724 6110302             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1725 6110303             เทศบาลเมืองบางแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

1726 6110304             องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1727 6110305             องค์การบริหารส่วนต าบลบางโฉลง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1728 6110306             องค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1729 6110401             องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1730 6110402             องค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1731 6110403             องค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1732 6110404             องค์การบริหารส่วนต าบลบางน  าผึ ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1733 6110405             องค์การบริหารส่วนต าบลบางกระสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1734 6110406             องค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1735 6110501             องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1736 6110502             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1737 6110503             องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1738 6110504             องค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1739 6110601             องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1740 6110602             องค์การบริหารส่วนต าบลศีรษะจรเข้น้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1741 6110603             องค์การบริหารส่วนต าบลศีรษะจรเข้ใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1742 6120101             องค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1743 6120102             เทศบาลเมืองบางกร่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

1744 6120103             องค์การบริหารส่วนต าบลบางรักน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1745 6120201             เทศบาลต าบลบางสีทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1746 6120202             องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1747 6120203             องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1748 6120204             องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสด์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1749 6120301             เทศบาลต าบลบ้านบางม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1750 6120302             องค์การบริหารส่วนต าบลบางแม่นาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1751 6120303             เทศบาลต าบลบางเลน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1752 6120304             เทศบาลต าบลเสาธงหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1753 6120305             องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1754 6120306             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1755 6120401             องค์การบริหารส่วนต าบลบางบัวทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1756 6120402             องค์การบริหารส่วนต าบลบางรักใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1757 6120403             เทศบาลเมืองบางคูรัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

1758 6120404             องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1759 6120405             องค์การบริหารส่วนต าบลล าโพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1760 6120406             เทศบาลเมืองพิมลราช องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

1761 6120407             เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

1762 6120501             องค์การบริหารส่วนต าบลไทรน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1763 6120502             องค์การบริหารส่วนต าบลราษฎร์นิยม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1764 6120503             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเพรางาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

1765 6120504             องค์การบริหารส่วนต าบลไทรใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1766 6120505             องค์การบริหารส่วนต าบลขุนศรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1767 6120506             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1768 6120507             องค์การบริหารส่วนต าบลทวีวัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1769 6120601             องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะไนย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1770 6120602             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพระอุดม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1771 6120603             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1772 6120604             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1773 6120605             องค์การบริหารส่วนต าบลอ้อมเกร็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1774 6120606             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองข่อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1775 6120607             เทศบาลต าบลบางพลับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1776 6130101             เทศบาลต าบลบ้านใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1777 6130102             เทศบาลต าบลบ้านกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1778 6130103             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฉาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1779 6130104             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกระแชง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1780 6130105             เทศบาลต าบลบางขะแยง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1781 6130106             องค์การบริหารส่วนต าบลบางหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1782 6130107             เทศบาลต าบลบางเด่ือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1783 6130108             องค์การบริหารส่วนต าบลบางพูด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1784 6130109             เทศบาลต าบลบางพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1785 6130110             องค์การบริหารส่วนต าบลสวนพริกไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

1786 6130201             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1787 6130202             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองส่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1788 6130203             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1789 6130204             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1790 6130205             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1791 6130401             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงบา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1792 6130402             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงบอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1793 6130403             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกาสาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1794 6130404             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงช าอ้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1795 6130405             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสามวัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1796 6130406             องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาครุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1797 6130407             องค์การบริหารส่วนต าบลนพรัตน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1798 6130501             องค์การบริหารส่วนต าบลระแหง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1799 6130502             องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหลุมแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1800 6130503             องค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1801 6130504             เทศบาลต าบลคูขวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1802 6130505             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1803 6130506             องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1804 6130601             เทศบาลเมืองลาดสวาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

1805 6130602             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1806 6130603             องค์การบริหารส่วนต าบลล าลูกกา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

1807 6130604             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1808 6130605             องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1809 6130606             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงคอไห องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1810 6130607             องค์การบริหารส่วนต าบลพืชอุดม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1811 6130701             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองควาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1812 6130702             เทศบาลต าบลสามโคก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1813 6130703             องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1814 6130704             องค์การบริหารส่วนต าบลบางโพธ์ิเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1815 6130705             เทศบาลต าบลเชียงรากใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1816 6130706             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปทุม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1817 6130707             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านงิ ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1818 6130708             องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงรากน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1819 6130709             องค์การบริหารส่วนต าบลบางกระบือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1820 6130710             องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1821 6140101             องค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1822 6140102             องค์การบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1823 6140103             องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1824 6140104             องค์การบริหารส่วนต าบลสวนพริก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1825 6140105             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองตะเคียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1826 6140106             องค์การบริหารส่วนต าบลวัดตูม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1827 6140107             องค์การบริหารส่วนต าบลหันตรา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

1828 6140108             องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพลี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1829 6140109             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1830 6140110             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1831 6140111             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสระบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1832 6140112             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1833 6140113             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1834 6140201             องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1835 6140202             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1836 6140203             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1837 6140204             องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลอย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1838 6140205             องค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1839 6140206             องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิเอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1840 6140207             องค์การบริหารส่วนต าบลปากท่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1841 6140208             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขนาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1842 6140209             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1843 6140301             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1844 6140302             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชุ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1845 6140303             องค์การบริหารส่วนต าบลปากจ่ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1846 6140304             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1847 6140305             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1848 6140306             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสะแก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

1849 6140401             องค์การบริหารส่วนต าบลสนามชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1850 6140402             องค์การบริหารส่วนต าบลบางย่ีโท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1851 6140403             องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1852 6140404             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1853 6140405             องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่พระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1854 6140406             องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ตรา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1855 6140407             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1856 6140408             องค์การบริหารส่วนต าบลโพแตง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1857 6140409             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1858 6140501             องค์การบริหารส่วนต าบลกบเจา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1859 6140502             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1860 6140503             องค์การบริหารส่วนต าบลพระขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1861 6140504             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าเต้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1862 6140601             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1863 6140602             เทศบาลต าบลบ้านกรด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1864 6140603             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหว้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1865 6140604             องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1866 6140605             องค์การบริหารส่วนต าบลบางประแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1867 6140606             องค์การบริหารส่วนต าบลสามเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1868 6140607             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1869 6140608             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

1870 6140609             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแป้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1871 6140610             องค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1872 6140611             เทศบาลต าบลตลาดเกรียบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1873 6140701             องค์การบริหารส่วนต าบลบางปะหัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1874 6140702             องค์การบริหารส่วนต าบลบางเด่ือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1875 6140703             องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1876 6140704             องค์การบริหารส่วนต าบลหันสัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1877 6140705             องค์การบริหารส่วนต าบลตานิม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1878 6140706             องค์การบริหารส่วนต าบลทับน  า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1879 6140707             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1880 6140708             องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิสามต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1881 6140709             องค์การบริหารส่วนต าบลพุทเลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1882 6140710             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขล้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1883 6140801             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1884 6140802             องค์การบริหารส่วนต าบลลาดน  าเค็ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1885 6140803             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1886 6140804             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนลาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1887 6140805             องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1888 6140806             องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1889 6140807             องค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1890 6140808             องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าโคก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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1891 6140901             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1892 6140902             องค์การบริหารส่วนต าบลระโสม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1893 6140903             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าใส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1894 6140904             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหญ้านาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1895 6140905             องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1896 6140906             องค์การบริหารส่วนต าบลกระจิว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1897 6140907             องค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1898 6141001             องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1899 6141002             องค์การบริหารส่วนต าบลหลักชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1900 6141003             องค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1901 6141004             องค์การบริหารส่วนต าบลสิงหนาท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1902 6141005             องค์การบริหารส่วนต าบลคู้สลอด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1903 6141006             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพระยาบันลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1904 6141101             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อตาโล่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1905 6141102             องค์การบริหารส่วนต าบลวังน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1906 6141103             องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1907 6141104             องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1908 6141105             องค์การบริหารส่วนต าบลพยอม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1909 6141106             องค์การบริหารส่วนต าบลหันตะเภา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1910 6141107             องค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1911 6141108             องค์การบริหารส่วนต าบลข้าวงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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1912 6141109             องค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1913 6141201             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1914 6141202             องค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1915 6141203             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1916 6141204             องค์การบริหารส่วนต าบลรางจรเข้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1917 6141205             องค์การบริหารส่วนต าบลชายนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1918 6141206             องค์การบริหารส่วนต าบลสามตุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1919 6141207             องค์การบริหารส่วนต าบลลาดงา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1920 6141208             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1921 6141209             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1922 6141301             องค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1923 6141302             องค์การบริหารส่วนต าบลปลายกลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1924 6141303             องค์การบริหารส่วนต าบลเทพมงคล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1925 6141304             องค์การบริหารส่วนต าบลวังพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1926 6141401             องค์การบริหารส่วนต าบลคานหาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1927 6141402             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1928 6141403             องค์การบริหารส่วนต าบลสามบัณฑิต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1929 6141404             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหีบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1930 6141405             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ซุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1931 6141406             องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1932 6141407             องค์การบริหารส่วนต าบลเสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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1933 6141408             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าส้ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1934 6141409             องค์การบริหารส่วนต าบลโพสาวหาญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1935 6141410             องค์การบริหารส่วนต าบลธนู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1936 6141411             องค์การบริหารส่วนต าบลข้าวเม่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1937 6141501             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1938 6141502             องค์การบริหารส่วนต าบลบางนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1939 6141503             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1940 6141504             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1941 6141505             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1942 6141601             องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1943 6141602             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1944 6150101             องค์การบริหารส่วนต าบลป่างิ ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1945 6150102             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแห องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1946 6150103             องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดกรวด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1947 6150104             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านอิฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1948 6150105             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1949 6150106             องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1950 6150107             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1951 6150108             องค์การบริหารส่วนต าบลย่านซ่ือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1952 6150201             องค์การบริหารส่วนต าบลชัยฤทธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1953 6150202             องค์การบริหารส่วนต าบลเทวราช องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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1954 6150203             องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1955 6150301             องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1956 6150302             องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1957 6150303             องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสด็จ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1958 6150304             องค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1959 6150305             องค์การบริหารส่วนต าบลเอกราช องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1960 6150306             องค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1961 6150401             องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1962 6150402             องค์การบริหารส่วนต าบลอินทประมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1963 6150403             องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1964 6150404             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่ไก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1965 6150405             เทศบาลต าบลม่วงคัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1966 6150406             องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1967 6150407             องค์การบริหารส่วนต าบลองครักษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1968 6150408             เทศบาลต าบลโคกพุทรา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1969 6150409             องค์การบริหารส่วนต าบลยางช้าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1970 6150410             เทศบาลต าบลทางพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1971 6150411             องค์การบริหารส่วนต าบลบางเจ้าฉ่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1972 6150412             องค์การบริหารส่วนต าบลค าหยาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1973 6150501             เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1974 6150502             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีพราน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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1975 6150503             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพราน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1976 6150504             องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าเย็น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1977 6150505             องค์การบริหารส่วนต าบลสีบัวทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1978 6150506             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1979 6150507             องค์การบริหารส่วนต าบลจ าลอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1980 6150601             องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1981 6150602             องค์การบริหารส่วนต าบลศาลเจ้าโรงทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1982 6150603             เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1983 6150604             เทศบาลต าบลสาวร้องไห้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1984 6150605             องค์การบริหารส่วนต าบลย่ีล้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1985 6150606             องค์การบริหารส่วนต าบลบางจัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1986 6150607             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1987 6150608             องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1988 6150609             เทศบาลต าบลม่วงเตี ย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

1989 6150610             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวตะพาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1990 6150611             องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1991 6150612             องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1992 6150701             องค์การบริหารส่วนต าบลอบทม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1993 6150702             องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิม่วงพันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1994 6160101             องค์การบริหารส่วนต าบลทะเลชุบศร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1995 6160102             เทศบาลต าบลกกโก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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1996 6160103             องค์การบริหารส่วนต าบลโก่งธนู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1997 6160104             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกะเทียม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1998 6160105             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกล าพาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

1999 6160106             องค์การบริหารส่วนต าบลงิ วราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2000 6160107             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2001 6160108             องค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2002 6160109             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2003 6160110             องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันหมาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2004 6160111             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านข่อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2005 6160112             องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายตลาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2006 6160113             เทศบาลต าบลป่าตาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2007 6160114             องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2008 6160115             องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิเก้าต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2009 6160116             องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตรุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2010 6160201             เทศบาลต าบลเขาพระยาเดินธง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2011 6160202             องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2012 6160203             องค์การบริหารส่วนต าบลมะนาวหวาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2013 6160204             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2014 6160205             องค์การบริหารส่วนต าบลชอนน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2015 6160206             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2016 6160207             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยขุนราม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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2017 6160208             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าสุด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2018 6160301             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกส าโรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2019 6160302             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2020 6160303             องค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2021 6160304             องค์การบริหารส่วนต าบลหลุมข้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2022 6160305             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโป่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2023 6160306             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2024 6160307             องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2025 6160308             องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2026 6160309             องค์การบริหารส่วนต าบลวังเพลิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2027 6160310             องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2028 6160311             องค์การบริหารส่วนต าบลวังขอนขว้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2029 6160312             องค์การบริหารส่วนต าบลวังจ่ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2030 6160313             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแขม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2031 6160401             องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2032 6160402             องค์การบริหารส่วนต าบลชัยนารายณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2033 6160403             องค์การบริหารส่วนต าบลศิลาทิพย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2034 6160404             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2035 6160405             องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงค่อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2036 6160406             องค์การบริหารส่วนต าบลบัวชุม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2037 6160407             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินด า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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2038 6160408             องค์การบริหารส่วนต าบลซับตะเคียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2039 6160409             องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2040 6160410             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายโต๊ะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2041 6160411             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2042 6160412             องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะนาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2043 6160413             องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2044 6160414             องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2045 6160415             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่สามัคคี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2046 6160416             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแหลม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2047 6160501             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวุ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2048 6160502             องค์การบริหารส่วนต าบลบางคู้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2049 6160503             เทศบาลต าบลโพตลาดแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2050 6160504             องค์การบริหารส่วนต าบลบางล่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2051 6160505             เทศบาลต าบลบางงา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2052 6160506             เทศบาลต าบลโคกสลุด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2053 6160507             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2054 6160508             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวส าโรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2055 6160509             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเบิก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2056 6160510             องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2057 6160601             องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2058 6160602             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2059 6160603             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกล้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2060 6160604             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2061 6160605             องค์การบริหารส่วนต าบลพุคา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2062 6160606             องค์การบริหารส่วนต าบลหินปัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2063 6160607             องค์การบริหารส่วนต าบลบางพ่ึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2064 6160608             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทรายขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2065 6160609             องค์การบริหารส่วนต าบลบางกะพี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2066 6160610             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเต่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2067 6160611             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2068 6160612             องค์การบริหารส่วนต าบลบางขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2069 6160613             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2070 6160614             องค์การบริหารส่วนต าบลชอนม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2071 6160615             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเบียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2072 6160616             องค์การบริหารส่วนต าบลสายห้วยแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2073 6160617             องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2074 6160618             องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงงา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2075 6160619             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2076 6160620             องค์การบริหารส่วนต าบลสนามแจง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2077 6160701             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2078 6160702             องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งผักกูด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2079 6160703             องค์การบริหารส่วนต าบลซับจ าปา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2080 6160704             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผักแว่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2081 6160705             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวล า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2082 6160801             องค์การบริหารส่วนต าบลมหาโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2083 6160802             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2084 6160803             องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2085 6160901             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2086 6160902             องค์การบริหารส่วนต าบลยางราก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2087 6160903             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะค่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2088 6160904             องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2089 6160905             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแสมสาร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2090 6161001             องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2091 6161002             องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2092 6161003             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2093 6161004             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตาเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2094 6161005             องค์การบริหารส่วนต าบลเขารวก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2095 6161006             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2096 6161101             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2097 6161102             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2098 6161103             องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2099 6161104             องค์การบริหารส่วนต าบลชอนสมบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2100 6161105             องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2101 6161106             องค์การบริหารส่วนต าบลชอนสารเดช องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2102 6170101             องค์การบริหารส่วนต าบลบางมัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2103 6170102             องค์การบริหารส่วนต าบลโพกรวม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2104 6170103             องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงหมู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2105 6170104             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2106 6170105             องค์การบริหารส่วนต าบลต้นโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2107 6170106             องค์การบริหารส่วนต าบลจักรสีห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2108 6170107             องค์การบริหารส่วนต าบลบางกระบือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2109 6170201             องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ดัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2110 6170202             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2111 6170203             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจ่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2112 6170204             องค์การบริหารส่วนต าบลพักทัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2113 6170205             องค์การบริหารส่วนต าบลสระแจง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2114 6170301             องค์การบริหารส่วนต าบลโพทะเล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2115 6170302             องค์การบริหารส่วนต าบลบางระจัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2116 6170303             องค์การบริหารส่วนต าบลโพสังโฆ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2117 6170304             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2118 6170305             องค์การบริหารส่วนต าบลคอทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2119 6170306             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2120 6170401             องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2121 6170402             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2122 6170403             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแป้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2123 6170404             องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2124 6170501             องค์การบริหารส่วนต าบลโพประจักษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2125 6170502             องค์การบริหารส่วนต าบลวิหารขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2126 6170601             องค์การบริหารส่วนต าบลอินทร์บุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2127 6170602             องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2128 6170603             เทศบาลต าบลทับยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2129 6170604             องค์การบริหารส่วนต าบลงิ วราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2130 6170605             องค์การบริหารส่วนต าบลชีน  าร้าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2131 6170606             องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2132 6170607             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าตาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2133 6170608             องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2134 6170609             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2135 6170610             องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2136 6180101             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2137 6180102             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาท่าพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2138 6180103             เทศบาลต าบลธรรมามูล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2139 6180201             เทศบาลต าบลมโนรมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2140 6180202             องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโคก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2141 6180203             เทศบาลต าบลศิลาดาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2142 6180204             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉนวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2143 6180205             องค์การบริหารส่วนต าบลไร่พัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2144 6180206             องค์การบริหารส่วนต าบลอู่ตะเภา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2145 6180301             องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเฒ่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2146 6180302             เทศบาลต าบลหนองน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2147 6180303             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2148 6180304             เทศบาลต าบลหนองขุ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2149 6180305             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2150 6180306             องค์การบริหารส่วนต าบลวังหมัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2151 6180401             เทศบาลต าบลเจ้าพระยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2152 6180402             เทศบาลต าบลตลุก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2153 6180403             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2154 6180404             เทศบาลต าบลโพนางด าตก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2155 6180405             เทศบาลต าบลโพนางด าออก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2156 6180406             เทศบาลต าบลหาดอาษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2157 6180501             องค์การบริหารส่วนต าบลเท่ียงแท้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2158 6180502             เทศบาลต าบลโพงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2159 6180503             เทศบาลต าบลดอนก า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2160 6180504             เทศบาลต าบลห้วยกรดพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2161 6180601             องค์การบริหารส่วนต าบลหันคา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2162 6180602             เทศบาลต าบลบ้านเช่ียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2163 6180603             องค์การบริหารส่วนต าบลไพรนกยูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2164 6180604             เทศบาลต าบลห้วยงู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2165 6180605             องค์การบริหารส่วนต าบลวังไก่เถ่ือน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2166 6180606             องค์การบริหารส่วนต าบลเด่นใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2167 6180607             เทศบาลต าบลสามง่ามพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2168 6180701             เทศบาลต าบลหนองมะโมง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2169 6180702             องค์การบริหารส่วนต าบลสะพานหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2170 6180703             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2171 6180801             องค์การบริหารส่วนต าบลกะบกเตี ย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2172 6180802             องค์การบริหารส่วนต าบลสุขเดือนห้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2173 6190101             องค์การบริหารส่วนต าบลดาวเรือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2174 6190102             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2175 6190103             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2176 6190104             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2177 6190105             องค์การบริหารส่วนต าบลปากข้าวสาร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2178 6190106             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2179 6190107             องค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2180 6190201             องค์การบริหารส่วนต าบลตาลเด่ียว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2181 6190202             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแห้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2182 6190203             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคล้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2183 6190204             องค์การบริหารส่วนต าบลหินซ้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2184 6190205             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2185 6190206             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2186 6190207             องค์การบริหารส่วนต าบลชะอม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2187 6190208             องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2188 6190209             องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2189 6190210             องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2190 6190211             องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะปราง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2191 6190301             องค์การบริหารส่วนต าบลกุ่มหัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2192 6190302             องค์การบริหารส่วนต าบลคชสิทธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2193 6190303             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2194 6190304             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2195 6190305             องค์การบริหารส่วนต าบลบัวลอย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2196 6190306             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยขมิ น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2197 6190307             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2198 6190308             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไข่น  า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2199 6190309             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแขม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2200 6190310             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจิก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2201 6190311             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจรเข้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2202 6190312             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2203 6190313             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2204 6190314             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2205 6190315             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2206 6190401             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2207 6190402             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2208 6190403             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2209 6190404             องค์การบริหารส่วนต าบลวิหารแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2210 6190405             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2211 6190406             องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2212 6190501             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2213 6190502             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวโพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2214 6190503             องค์การบริหารส่วนต าบลไก่เส่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2215 6190504             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2216 6190505             องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงหวาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2217 6190601             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองขีดขิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2218 6190602             เทศบาลต าบลบางโขมด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2219 6190603             เทศบาลต าบลสร่างโศก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2220 6190604             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่หรเทพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2221 6190605             องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2222 6190606             เทศบาลต าบลหนองบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2223 6190701             องค์การบริหารส่วนต าบลดงตะงาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2224 6190801             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโดน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2225 6190802             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2226 6190803             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2227 6190901             เทศบาลต าบลธารเกษม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2228 6190902             เทศบาลต าบลนายาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2229 6190903             องค์การบริหารส่วนต าบลพุค าจาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2230 6190904             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2231 6190905             เทศบาลต าบลห้วยป่าหวาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2232 6190906             เทศบาลต าบลหนองแก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2233 6191001             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2234 6191002             เทศบาลต าบลหัวปลวก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2235 6191003             เทศบาลต าบลต้นตาล-พระยาทด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2236 6191004             องค์การบริหารส่วนต าบลช้างไทยงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2237 6191005             องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2238 6191006             องค์การบริหารส่วนต าบลเริงราง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2239 6191101             องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2240 6191102             องค์การบริหารส่วนต าบลมิตรภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2241 6191103             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองย่างเสือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2242 6191104             องค์การบริหารส่วนต าบลล าสมพุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2243 6191105             องค์การบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2244 6191106             องค์การบริหารส่วนต าบลซับสนุ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2245 6191201             เทศบาลต าบลแสลงพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2246 6191202             องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2247 6191301             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดินพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2248 6191302             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2249 6191303             องค์การบริหารส่วนต าบลผึ งรวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2250 6191304             องค์การบริหารส่วนต าบลพุแค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2251 6191305             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2252 6191306             องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าพระลาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2253 6200101             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2254 6200102             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองข้างคอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2255 6200103             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองต าหรุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2256 6200104             เทศบาลต าบลเหมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2257 6200105             องค์การบริหารส่วนต าบลส านักบก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2258 6200201             เทศบาลต าบลบ้านบึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2259 6200202             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองก่ิว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2260 6200203             องค์การบริหารส่วนต าบลมาบไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2261 6200204             เทศบาลต าบลหนองซ  าซาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2262 6200205             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2263 6200206             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิรุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2264 6200207             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่แก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2265 6200301             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพลู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2266 6200302             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2267 6200303             องค์การบริหารส่วนต าบลห้างสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2268 6200304             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาซก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2269 6200401             เทศบาลต าบลหนองปลาไหล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2270 6200402             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2271 6200501             องค์การบริหารส่วนต าบลพานทองหนองกะขะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2272 6200502             องค์การบริหารส่วนต าบลมาบโป่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2273 6200503             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2274 6200504             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขี หนอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2275 6200505             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2276 6200506             องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าประดู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2277 6200507             องค์การบริหารส่วนต าบลบางนาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2278 6200508             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2279 6200601             องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าพระธาตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2280 6200602             องค์การบริหารส่วนต าบลวัดหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2281 6200603             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเซิด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2282 6200604             องค์การบริหารส่วนต าบลนาเริก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2283 6200605             องค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2284 6200606             องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2285 6200607             เทศบาลต าบลกุฎโง้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2286 6200608             เทศบาลต าบลหัวถนน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2287 6200609             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2288 6200610             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2289 6200611             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขยาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2290 6200612             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2291 6200613             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2292 6200614             องค์การบริหารส่วนต าบลนาวังหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2293 6200615             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2294 6200616             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเพลาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2295 6200617             องค์การบริหารส่วนต าบลไร่หลักทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2296 6200618             องค์การบริหารส่วนต าบลนามะตูม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2297 6200701             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2298 6200702             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาคันทรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2299 6200703             องค์การบริหารส่วนต าบลบางพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2300 6200704             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อวิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2301 6200901             เทศบาลต าบลเขาชีจรรย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2302 6200902             องค์การบริหารส่วนต าบลพลูตาหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2303 6200903             องค์การบริหารส่วนต าบลแสมสาร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2304 6201001             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2305 6201002             องค์การบริหารส่วนต าบลวัดสุวรรณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2306 6201003             เทศบาลต าบลบ่อกวางทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2307 6201004             องค์การบริหารส่วนต าบลเกษตรสุวรรณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2308 6201005             องค์การบริหารส่วนต าบลพลวงทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2309 6201101             เทศบาลเมืองปรกฟ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

2310 6201102             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าบุญมี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2311 6210101             เทศบาลต าบลเชิงเนิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2312 6210102             องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2313 6210103             องค์การบริหารส่วนต าบลเพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2314 6210104             องค์การบริหารส่วนต าบลแกลง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2315 6210105             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2316 6210106             องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาขวัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2317 6210107             องค์การบริหารส่วนต าบลกะเฉด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2318 6210108             องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2319 6210201             องค์การบริหารส่วนต าบลส านักท้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2320 6210301             องค์การบริหารส่วนต าบลทางเกวียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2321 6210302             องค์การบริหารส่วนต าบลวังหว้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2322 6210303             องค์การบริหารส่วนต าบลชากโดน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2323 6210304             องค์การบริหารส่วนต าบลกระแสบน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2324 6210305             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งควายกิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2325 6210306             องค์การบริหารส่วนต าบลกองดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2326 6210307             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองปูน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2327 6210308             องค์การบริหารส่วนต าบลพังราด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2328 6210309             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2329 6210310             เทศบาลต าบลสองสลึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2330 6210401             องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2331 6210402             องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2332 6210403             องค์การบริหารส่วนต าบลป่ายุบใน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2333 6210404             องค์การบริหารส่วนต าบลพลงตาเอ่ียม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2334 6210501             เทศบาลต าบลบ้านค่ายพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2335 6210502             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองละลอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2336 6210503             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะพาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2337 6210504             องค์การบริหารส่วนต าบลตาขัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2338 6210505             องค์การบริหารส่วนต าบลบางบุตร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2339 6210506             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2340 6210507             เทศบาลต าบลชากบก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2341 6210601             องค์การบริหารส่วนต าบลปลวกแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2342 6210602             องค์การบริหารส่วนต าบลตาสิทธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2343 6210603             องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2344 6210604             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่น  าคู้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2345 6210605             องค์การบริหารส่วนต าบลมาบยางพร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2346 6210606             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2347 6210701             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2348 6210702             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2349 6210703             เทศบาลต าบลช าฆ้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2350 6210704             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2351 6210801             องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2352 6210802             องค์การบริหารส่วนต าบลพนานิคม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2353 6220101             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2354 6220102             องค์การบริหารส่วนต าบลคมบาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2355 6220103             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2356 6220104             เทศบาลต าบลค่ายเนินวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2357 6220105             เทศบาลต าบลแสลง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2358 6220106             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2359 6220107             เทศบาลต าบลพลับพลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2360 6220201             องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2361 6220202             องค์การบริหารส่วนต าบลบางชัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2362 6220203             เทศบาลต าบลวันยาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2363 6220204             เทศบาลต าบลซึ ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2364 6220205             องค์การบริหารส่วนต าบลมาบไพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2365 6220206             องค์การบริหารส่วนต าบลวังสรรพรส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2366 6220207             องค์การบริหารส่วนต าบลตรอกนอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2367 6220301             องค์การบริหารส่วนต าบลสีพยา-บ่อพุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2368 6220302             เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2369 6220303             เทศบาลต าบลสองพ่ีน้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2370 6220304             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งเบญจา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2371 6220305             องค์การบริหารส่วนต าบลร าพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2372 6220306             องค์การบริหารส่วนต าบลโขมง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2373 6220307             องค์การบริหารส่วนต าบลตะกาดเง้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2374 6220308             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขุด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2375 6220309             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2376 6220401             เทศบาลต าบลทับไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2377 6220402             องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2378 6220403             องค์การบริหารส่วนต าบลเทพนิมิต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2379 6220501             เทศบาลต าบลท่าหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2380 6220502             เทศบาลต าบลปัถวี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2381 6220503             เทศบาลต าบลวังแซ้ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2382 6220504             เทศบาลต าบลฉมัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2383 6220601             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปริด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2384 6220602             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช่ิม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2385 6220603             องค์การบริหารส่วนต าบลบางสระเก้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2386 6220604             องค์การบริหารส่วนต าบลบางกะไชย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2387 6220701             องค์การบริหารส่วนต าบลปะตง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2388 6220702             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขนาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2389 6220703             องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2390 6220704             องค์การบริหารส่วนต าบลสะตอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2391 6220801             องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งหางแมว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2392 6220802             องค์การบริหารส่วนต าบลขุนซ่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2393 6220803             องค์การบริหารส่วนต าบลสามพ่ีน้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2394 6220804             เทศบาลต าบลพวา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2395 6220805             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวงกต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2396 6220901             องค์การบริหารส่วนต าบลนายายอาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2397 6220902             องค์การบริหารส่วนต าบลวังโตนด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2398 6220903             องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2399 6220904             เทศบาลต าบลสนามไชย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2400 6220905             เทศบาลต าบลช้างข้าม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2401 6220906             องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2402 6221001             เทศบาลต าบลคลองพลู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2403 6221002             เทศบาลต าบลจันทเขลม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2404 6230101             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2405 6230102             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2406 6230103             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วงน  าขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2407 6230104             องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2408 6230105             องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2409 6230106             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแร้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2410 6230107             องค์การบริหารส่วนต าบลเนินทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2411 6230108             องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2412 6230109             องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมกลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2413 6230201             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2414 6230202             องค์การบริหารส่วนต าบลไม้รูด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2415 6230301             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2416 6230302             องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตุ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2417 6230303             องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2418 6230304             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโสม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2419 6230305             องค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2420 6230306             องค์การบริหารส่วนต าบลประณีต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2421 6230307             องค์การบริหารส่วนต าบลเทพนิมิต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2422 6230308             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนนทรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2423 6230401             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2424 6230402             องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2425 6230403             องค์การบริหารส่วนต าบลด่านชุมพล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2426 6230404             องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรีย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2427 6230501             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2428 6230502             องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมงอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2429 6230503             องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2430 6230601             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2431 6230602             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกูด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2432 6230701             เทศบาลต าบลเกาะช้างใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2433 6240101             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไข่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2434 6240102             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2435 6240103             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2436 6240104             องค์การบริหารส่วนต าบลบางตีนเป็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2437 6240105             องค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2438 6240106             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองจุกกระเฌอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2439 6240107             องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2440 6240108             องค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2441 6240109             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนครเน่ืองเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2442 6240110             องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2443 6240111             องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2444 6240112             องค์การบริหารส่วนต าบลบางพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2445 6240113             องค์การบริหารส่วนต าบลบางกะไห องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2446 6240114             องค์การบริหารส่วนต าบลหนามแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2447 6240115             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเปรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2448 6240116             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองอุดมชลจร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2449 6240117             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหลวงแพ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2450 6240118             องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2451 6240201             องค์การบริหารส่วนต าบลบางสวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2452 6240202             องค์การบริหารส่วนต าบลบางกระเจ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2453 6240203             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าทองหลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2454 6240204             องค์การบริหารส่วนต าบลสาวชะโงก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2455 6240205             องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2456 6240206             องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2457 6240207             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2458 6240301             องค์การบริหารส่วนต าบลบางน  าเปรี ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2459 6240302             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงน  ารักษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2460 6240303             องค์การบริหารส่วนต าบลสิงโตทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2461 6240304             เทศบาลต าบลคลองแสนแสบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2462 6240305             องค์การบริหารส่วนต าบลหมอนทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2463 6240306             องค์การบริหารส่วนต าบลโยธะกา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2464 6240307             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนฉิมพลี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2465 6240308             องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2466 6240309             องค์การบริหารส่วนต าบลโพรงอากาศ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2467 6240401             เทศบาลต าบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2468 6240402             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2469 6240403             เทศบาลต าบลบางสมัคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2470 6240404             เทศบาลต าบลบางผึ ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2471 6240405             องค์การบริหารส่วนต าบลบางเกลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2472 6240406             องค์การบริหารส่วนต าบลสองคลอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2473 6240407             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2474 6240408             องค์การบริหารส่วนต าบลหอมศีล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2475 6240409             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2476 6240501             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะไร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2477 6240502             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขุด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2478 6240503             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองบ้านโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2479 6240504             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองประเวศ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2480 6240505             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2481 6240506             องค์การบริหารส่วนต าบลเทพราช องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2482 6240507             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2483 6240508             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2484 6240509             องค์การบริหารส่วนต าบลบางกรูด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2485 6240510             องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมประดู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2486 6240511             เทศบาลต าบลลาดขวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2487 6240512             องค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2488 6240513             เทศบาลต าบลแสนภูดาษ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2489 6240514             องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2490 6240601             องค์การบริหารส่วนต าบลพนมสารคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2491 6240602             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2492 6240603             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2493 6240604             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2494 6240605             เทศบาลต าบลท่าถ่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2495 6240606             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2496 6240607             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาหินซ้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2497 6240701             องค์การบริหารส่วนต าบลบางคา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2498 6240702             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2499 6240703             องค์การบริหารส่วนต าบลดงน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2500 6240801             องค์การบริหารส่วนต าบลคู้ยายหมี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2501 6240802             องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระดาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2502 6240803             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งพระยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2503 6240804             องค์การบริหารส่วนต าบลลาดกระทิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2504 6240901             องค์การบริหารส่วนต าบลแปลงยาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2505 6240902             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวส าโรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2506 6240903             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้แก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2507 6241001             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2508 6241002             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองตะเกรา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2509 6241101             องค์การบริหารส่วนต าบลก้อนแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2510 6241102             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเข่ือน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2511 6241103             องค์การบริหารส่วนต าบลบางตลาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2512 6241104             องค์การบริหารส่วนต าบลบางเล่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2513 6241105             องค์การบริหารส่วนต าบลบางโรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2514 6250101             องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2515 6250102             องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2516 6250103             องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดชะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2517 6250104             องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2518 6250105             องค์การบริหารส่วนต าบลดงพระราม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2519 6250106             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2520 6250107             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2521 6250108             องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2522 6250109             องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี เหล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2523 6250110             องค์การบริหารส่วนต าบลเนินหอม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2524 6250111             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนห้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2525 6250201             องค์การบริหารส่วนต าบลกบินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2526 6250202             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2527 6250203             องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2528 6250204             องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2529 6250205             องค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2530 6250206             องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2531 6250207             องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2532 6250208             องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2533 6250209             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2534 6250210             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2535 6250211             เทศบาลเมืองหนองก่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

2536 6250212             องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2537 6250213             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2538 6250214             องค์การบริหารส่วนต าบลวังท่าช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2539 6250301             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2540 6250302             องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2541 6250303             องค์การบริหารส่วนต าบลส าพันตา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2542 6250304             องค์การบริหารส่วนต าบลสะพานหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2543 6250305             องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2544 6250306             องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2545 6250601             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2546 6250602             องค์การบริหารส่วนต าบลบางกระเบา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2547 6250603             องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2548 6250604             องค์การบริหารส่วนต าบลบางยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2549 6250605             องค์การบริหารส่วนต าบลบางแตน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2550 6250606             องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2551 6250607             องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาร้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2552 6250701             องค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2553 6250702             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2554 6250703             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหอย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2555 6250704             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2556 6250705             องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2557 6250706             องค์การบริหารส่วนต าบลค าโตนด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2558 6250707             องค์การบริหารส่วนต าบลบุฝ้าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2559 6250708             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2560 6250801             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีมหาโพธิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2561 6250802             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2562 6250803             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2563 6250804             องค์การบริหารส่วนต าบลดงกระทงยาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2564 6250805             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2565 6250806             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2566 6250807             องค์การบริหารส่วนต าบลกรอกสมบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2567 6250901             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2568 6250902             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2569 6250903             องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ชะเลือด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2570 6260101             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2571 6260102             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2572 6260103             องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระโจม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2573 6260104             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2574 6260105             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2575 6260106             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีจุฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2576 6260107             องค์การบริหารส่วนต าบลดงละคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2577 6260108             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีนาวา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2578 6260109             องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2579 6260110             องค์การบริหารส่วนต าบลหินตั ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2580 6260111             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2581 6260112             องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมณี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2582 6260201             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2583 6260202             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2584 6260203             องค์การบริหารส่วนต าบลปากพลี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2585 6260204             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกรวด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2586 6260205             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2587 6260206             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2588 6260207             องค์การบริหารส่วนต าบลนาหินลาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2589 6260301             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2590 6260302             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2591 6260303             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพริก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2592 6260304             องค์การบริหารส่วนต าบลอาษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2593 6260305             องค์การบริหารส่วนต าบลทองหลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2594 6260306             องค์การบริหารส่วนต าบลบางอ้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2595 6260307             เทศบาลต าบลพิกุลออก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2596 6260308             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าขะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2597 6260309             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาเพ่ิม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2598 6260310             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีกะอาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2599 6260401             องค์การบริหารส่วนต าบลพระอาจารย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2600 6260402             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงศาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2601 6260403             องค์การบริหารส่วนต าบลศีรษะกระบือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2602 6260404             องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิแทน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2603 6260405             องค์การบริหารส่วนต าบลบางสมบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2604 6260406             องค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2605 6260407             องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลากด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2606 6260408             องค์การบริหารส่วนต าบลบางลูกเสือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2607 6260409             องค์การบริหารส่วนต าบลองครักษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2608 6260410             องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2609 6260411             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2610 6270101             องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2611 6270102             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2612 6270103             องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาล าดวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2613 6270104             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2614 6270105             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2615 6270106             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเกษม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2616 6270107             องค์การบริหารส่วนต าบลสระขวัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2617 6270108             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2618 6270201             เทศบาลต าบลคลองหาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2619 6270202             องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2620 6270203             องค์การบริหารส่วนต าบลซับมะกรูด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2621 6270204             องค์การบริหารส่วนต าบลไทรเด่ียว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2622 6270205             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองไก่เถ่ือน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2623 6270206             องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2624 6270207             องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2625 6270301             องค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2626 6270302             องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2627 6270303             องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2628 6270304             องค์การบริหารส่วนต าบลทัพไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2629 6270305             องค์การบริหารส่วนต าบลโคคลาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2630 6270401             องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าเย็น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2631 6270402             องค์การบริหารส่วนต าบลตาหลังใน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2632 6270403             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2633 6270404             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2634 6270501             องค์การบริหารส่วนต าบลวัฒนานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2635 6270502             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเกวียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2636 6270503             องค์การบริหารส่วนต าบลผักขะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2637 6270504             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหมากเค็ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2638 6270505             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าใส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2639 6270506             องค์การบริหารส่วนต าบลช่องกุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2640 6270507             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2641 6270508             องค์การบริหารส่วนต าบลแซร์ออ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2642 6270509             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2643 6270510             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะเคียนบอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2644 6270511             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2645 6270601             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2646 6270602             องค์การบริหารส่วนต าบลหันทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2647 6270603             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าใส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2648 6270604             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2649 6270605             เทศบาลต าบลป่าไร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2650 6270606             องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2651 6270607             เทศบาลต าบลบ้านใหม่หนองไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2652 6270608             องค์การบริหารส่วนต าบลผ่านศึก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2653 6270609             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสังข์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2654 6270610             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2655 6270611             เทศบาลต าบลฟากห้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2656 6270612             เทศบาลต าบลบ้านด่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2657 6270701             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาฉกรรจ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2658 6270702             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2659 6270703             องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2660 6270704             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2661 6270801             เทศบาลต าบลโคกสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2662 6270802             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2663 6270803             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2664 6270804             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหมากมุ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2665 6270901             องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2666 6300101             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจะบก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2667 6300102             องค์การบริหารส่วนต าบลมะเริง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2668 6300103             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2669 6300104             องค์การบริหารส่วนต าบลหม่ืนไวย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2670 6300105             องค์การบริหารส่วนต าบลพลกรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2671 6300106             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2672 6300107             เทศบาลต าบลบ้านใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2673 6300108             เทศบาลต าบลพุดซา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2674 6300109             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2675 6300110             องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2676 6300111             เทศบาลต าบลเมืองใหม่โคกกรวด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2677 6300112             เทศบาลต าบลไชยมงคล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2678 6300113             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2679 6300114             เทศบาลต าบลสุรนารี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2680 6300115             องค์การบริหารส่วนต าบลส่ีมุม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2681 6300116             เทศบาลต าบลตลาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2682 6300117             องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2683 6300118             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2684 6300201             องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2685 6300202             องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2686 6300203             องค์การบริหารส่วนต าบลครบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2687 6300204             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกระชาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2688 6300205             องค์การบริหารส่วนต าบลจระเข้หิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2689 6300206             องค์การบริหารส่วนต าบลมาบตะโกเอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2690 6300207             เทศบาลต าบลอรพิมพ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2691 6300208             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2692 6300209             องค์การบริหารส่วนต าบลล าเพียก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2693 6300210             เทศบาลต าบลครบุรีใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2694 6300211             องค์การบริหารส่วนต าบลตะแบกบาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2695 6300212             องค์การบริหารส่วนต าบลสระว่านพระยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2696 6300301             องค์การบริหารส่วนต าบลเสิงสาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2697 6300302             องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2698 6300303             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2699 6300304             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดโบสถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2700 6300305             องค์การบริหารส่วนต าบลสุขไพบูลย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2701 6300306             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านราษฎร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2702 6300401             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2703 6300402             องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2704 6300403             องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2705 6300404             องค์การบริหารส่วนต าบลตาจ่ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2706 6300405             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปรางค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2707 6300406             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2708 6300407             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2709 6300408             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2710 6300409             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2711 6300410             องค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2712 6300501             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ือม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2713 6300502             องค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2714 6300503             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกระเบื อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2715 6300504             องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2716 6300601             องค์การบริหารส่วนต าบลจักราช องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2717 6300602             องค์การบริหารส่วนต าบลทองหลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2718 6300603             องค์การบริหารส่วนต าบลสีสุก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2719 6300604             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2720 6300605             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2721 6300606             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีละกอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2722 6300607             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2723 6300608             องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2724 6300701             องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2725 6300702             องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2726 6300703             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2727 6300704             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2728 6300705             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2729 6300706             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2730 6300707             องค์การบริหารส่วนต าบลโชคชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2731 6300708             องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2732 6300709             องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2733 6300801             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2734 6300802             องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2735 6300803             องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2736 6300804             องค์การบริหารส่วนต าบลด่านใน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2737 6300805             องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2738 6300806             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2739 6300807             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแปรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2740 6300808             องค์การบริหารส่วนต าบลพันชนะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2741 6300809             องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2742 6300810             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกราด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2743 6300811             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวละคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2744 6300812             องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2745 6300813             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2746 6300814             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2747 6300815             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2748 6300901             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2749 6300902             องค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2750 6300903             องค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2751 6300904             องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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2752 6300905             องค์การบริหารส่วนต าบลค้างพลู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2753 6300906             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2754 6300907             องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2755 6300908             องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2756 6300909             องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2757 6301001             องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2758 6301002             องค์การบริหารส่วนต าบลบิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2759 6301003             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2760 6301004             องค์การบริหารส่วนต าบลธารปราสาท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2761 6301005             องค์การบริหารส่วนต าบลหลุมข้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2762 6301006             องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2763 6301007             องค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2764 6301008             องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2765 6301009             องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2766 6301010             องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2767 6301011             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปราสาท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2768 6301012             องค์การบริหารส่วนต าบลล ามูล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2769 6301101             องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2770 6301102             เทศบาลต าบลโนนเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2771 6301103             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองนาท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2772 6301104             องค์การบริหารส่วนต าบลชีวึก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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2773 6301105             องค์การบริหารส่วนต าบลพะงาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2774 6301106             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวฟาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2775 6301107             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2776 6301201             องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2777 6301202             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2778 6301203             องค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2779 6301204             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2780 6301205             เทศบาลต าบลหนองบัวสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2781 6301206             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2782 6301207             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2783 6301208             องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2784 6301209             องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2785 6301210             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2786 6301301             องค์การบริหารส่วนต าบลประทาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2787 6301302             องค์การบริหารส่วนต าบลกระทุ่มราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2788 6301303             องค์การบริหารส่วนต าบลวังไม้แดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2789 6301304             องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2790 6301305             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2791 6301306             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2792 6301307             องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2793 6301308             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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2794 6301309             องค์การบริหารส่วนต าบลนางร า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2795 6301310             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2796 6301311             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2797 6301312             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2798 6301313             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2799 6301401             องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าเขียว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2800 6301402             องค์การบริหารส่วนต าบลตะคุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2801 6301403             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2802 6301404             องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2803 6301405             องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2804 6301406             องค์การบริหารส่วนต าบลดอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2805 6301407             องค์การบริหารส่วนต าบลตูม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2806 6301408             องค์การบริหารส่วนต าบลงิ ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2807 6301409             องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2808 6301410             องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2809 6301411             องค์การบริหารส่วนต าบลธงชัยเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2810 6301412             องค์การบริหารส่วนต าบลสุขเกษม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2811 6301413             องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2812 6301501             องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2813 6301502             องค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2814 6301503             องค์การบริหารส่วนต าบลโบสถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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2815 6301504             องค์การบริหารส่วนต าบลกระเบื องใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2816 6301505             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2817 6301506             องค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2818 6301507             องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2819 6301508             องค์การบริหารส่วนต าบลกระชอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2820 6301509             องค์การบริหารส่วนต าบลดงใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2821 6301510             องค์การบริหารส่วนต าบลธารละหลอด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2822 6301511             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2823 6301601             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแถลง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2824 6301602             องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2825 6301603             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลับพลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2826 6301604             องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2827 6301605             องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2828 6301606             องค์การบริหารส่วนต าบลงิ ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2829 6301607             เทศบาลต าบลกงรถ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2830 6301608             องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งประดู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2831 6301609             องค์การบริหารส่วนต าบลตะโก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2832 6301610             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแคน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2833 6301701             องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2834 6301702             องค์การบริหารส่วนต าบลประสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2835 6301703             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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2836 6301704             องค์การบริหารส่วนต าบลสาหร่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2837 6301705             องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2838 6301706             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2839 6301707             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2840 6301708             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2841 6301709             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2842 6301801             องค์การบริหารส่วนต าบลสูงเนิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2843 6301802             องค์การบริหารส่วนต าบลเสมา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2844 6301803             องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2845 6301804             องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งขี เหล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2846 6301805             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2847 6301806             องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2848 6301807             องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2849 6301808             องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2850 6301809             องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2851 6301810             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2852 6301811             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจิก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2853 6301901             องค์การบริหารส่วนต าบลขามทะเลสอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2854 6301902             องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2855 6301903             เทศบาลต าบลพันดุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2856 6301904             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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2857 6301905             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงอ้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2858 6302001             องค์การบริหารส่วนต าบลสีคิ ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2859 6302002             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2860 6302003             องค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2861 6302004             องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2862 6302005             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2863 6302006             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2864 6302007             องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2865 6302008             องค์การบริหารส่วนต าบลมิตรภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2866 6302009             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2867 6302010             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2868 6302011             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2869 6302101             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2870 6302102             องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2871 6302103             องค์การบริหารส่วนต าบลจันทึก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2872 6302104             องค์การบริหารส่วนต าบลวังกะทะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2873 6302105             องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2874 6302106             องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2875 6302107             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2876 6302108             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2877 6302109             องค์การบริหารส่วนต าบลพญาเย็น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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2878 6302201             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบุนนาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2879 6302202             องค์การบริหารส่วนต าบลสารภี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2880 6302203             องค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2881 6302204             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2882 6302205             องค์การบริหารส่วนต าบลลุงเขว้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2883 6302206             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2884 6302207             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2885 6302301             องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2886 6302302             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนส าราญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2887 6302303             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2888 6302304             องค์การบริหารส่วนต าบลสีสุก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2889 6302305             เทศบาลต าบลบึงส าโรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2890 6302401             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2891 6302402             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2892 6302403             องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2893 6302404             เทศบาลต าบลวังหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2894 6302405             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2895 6302501             องค์การบริหารส่วนต าบลวังหมี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2896 6302502             องค์การบริหารส่วนต าบลระเริง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2897 6302503             องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมทรัพย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2898 6302504             องค์การบริหารส่วนต าบลไทยสามัคคี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2899 6302601             องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2900 6302602             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2901 6302603             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2902 6302604             องค์การบริหารส่วนต าบลวังยายทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2903 6302701             องค์การบริหารส่วนต าบลกระเบื องนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2904 6302702             องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2905 6302703             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนอุดม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2906 6302801             เทศบาลต าบลสระพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2907 6302802             องค์การบริหารส่วนต าบลมาบกราด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2908 6302803             องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2909 6302804             องค์การบริหารส่วนต าบลทัพรั ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2910 6302805             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2911 6302901             เทศบาลต าบลขุย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2912 6302902             เทศบาลต าบลบ้านยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2913 6302903             เทศบาลต าบลช่องแมว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2914 6302904             เทศบาลต าบลไพล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2915 6303001             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2916 6303002             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนจาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2917 6303003             องค์การบริหารส่วนต าบลบัวลาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2918 6303004             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2919 6303101             องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2920 6303102             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2921 6303103             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2922 6303104             องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2923 6303105             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2924 6303201             องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2925 6303202             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2926 6303203             องค์การบริหารส่วนต าบลพระพุทธ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2927 6303204             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2928 6303205             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2929 6310101             องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2930 6310102             เทศบาลต าบลบ้านบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2931 6310103             องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกโพรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2932 6310104             องค์การบริหารส่วนต าบลสวายจีก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2933 6310105             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2934 6310106             องค์การบริหารส่วนต าบลพระครู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2935 6310107             องค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2936 6310108             เทศบาลต าบลหนองตาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2937 6310109             องค์การบริหารส่วนต าบลลุมปุ๊ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2938 6310110             องค์การบริหารส่วนต าบลสองห้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2939 6310111             องค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2940 6310112             เทศบาลเมืองชุมเห็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2941 6310113             เทศบาลต าบลหลักเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2942 6310114             องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกซ า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2943 6310115             องค์การบริหารส่วนต าบลกลันทา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2944 6310116             องค์การบริหารส่วนต าบลกระสัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2945 6310117             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2946 6310201             องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2947 6310202             องค์การบริหารส่วนต าบลปะเคียบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2948 6310203             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2949 6310204             องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2950 6310205             องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2951 6310206             องค์การบริหารส่วนต าบลตูมใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2952 6310207             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขมาร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2953 6310301             องค์การบริหารส่วนต าบลล าดวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2954 6310302             องค์การบริหารส่วนต าบลสูงเนิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2955 6310303             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2956 6310304             องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2957 6310305             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2958 6310306             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2959 6310307             องค์การบริหารส่วนต าบลกันทรารมณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2960 6310308             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2961 6310401             องค์การบริหารส่วนต าบลนางรอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2962 6310402             องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2963 6310403             องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2964 6310404             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2965 6310405             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2966 6310406             องค์การบริหารส่วนต าบลถนนหัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2967 6310407             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2968 6310408             องค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2969 6310409             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสิงห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2970 6310410             องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทรโยง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2971 6310411             องค์การบริหารส่วนต าบลทรัพย์พระยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2972 6310412             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2973 6310413             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2974 6310414             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2975 6310501             องค์การบริหารส่วนต าบลเย้ยปราสาท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2976 6310502             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2977 6310503             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2978 6310504             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2979 6310505             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2980 6310506             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธ์ิชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2981 6310507             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2982 6310508             องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2983 6310601             องค์การบริหารส่วนต าบลละหานทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2984 6310602             เทศบาลต าบลหนองตะครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2985 6310603             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2986 6310701             องค์การบริหารส่วนต าบลประโคนชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2987 6310702             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2988 6310703             องค์การบริหารส่วนต าบลละเวี ย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2989 6310704             องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2990 6310705             องค์การบริหารส่วนต าบลปังกู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2991 6310706             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกย่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2992 6310707             องค์การบริหารส่วนต าบลไพศาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2993 6310708             องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2994 6310709             เทศบาลต าบลเขาคอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

2995 6310710             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2996 6310711             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2997 6310712             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2998 6310713             องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

2999 6310714             องค์การบริหารส่วนต าบลส่ีเหล่ียม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3000 6310801             เทศบาลต าบลโนนเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3001 6310802             เทศบาลต าบลปราสาท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3002 6310803             องค์การบริหารส่วนต าบลสายตะกู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3003 6310804             องค์การบริหารส่วนต าบลหินลาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3004 6310805             เทศบาลต าบลบึงเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3005 6310806             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดินเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3006 6310901             องค์การบริหารส่วนต าบลพุทไธสง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3007 6310902             องค์การบริหารส่วนต าบลมะเฟือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3008 6310903             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3009 6310904             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3010 6310905             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3011 6310906             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3012 6310907             องค์การบริหารส่วนต าบลหายโศก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3013 6311001             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3014 6311002             องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3015 6311003             องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3016 6311004             องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3017 6311005             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3018 6311006             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3019 6311007             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3020 6311008             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแฝก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3021 6311009             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3022 6311010             องค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3023 6311011             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกล่าม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3024 6311012             องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3025 6311013             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3026 6311014             องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3027 6311015             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโดน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3028 6311101             เทศบาลต าบลศรีสตึก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3029 6311102             องค์การบริหารส่วนต าบลนิคม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3030 6311103             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งวัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3031 6311104             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3032 6311105             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3033 6311106             องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3034 6311107             เทศบาลต าบลดอนมนต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3035 6311108             องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3036 6311109             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3037 6311110             เทศบาลต าบลสะแก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3038 6311111             องค์การบริหารส่วนต าบลสนามชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3039 6311112             องค์การบริหารส่วนต าบลกระสัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3040 6311201             องค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3041 6311202             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3042 6311203             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3043 6311204             องค์การบริหารส่วนต าบลหูท านบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3044 6311301             องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3045 6311302             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3046 6311303             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3047 6311304             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3048 6311305             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3049 6311401             องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3050 6311402             องค์การบริหารส่วนต าบลไทยสามัคคี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3051 6311403             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองชัยศรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3052 6311404             องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3053 6311405             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝ้าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3054 6311406             องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3055 6311501             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขมิ น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3056 6311502             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าชัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3057 6311503             องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3058 6311504             องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3059 6311601             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยราช องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3060 6311602             เทศบาลต าบลสามแวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3061 6311603             องค์การบริหารส่วนต าบลตาเสา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3062 6311604             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตะโก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3063 6311605             องค์การบริหารส่วนต าบลสนวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3064 6311606             เทศบาลต าบลโคกเหล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3065 6311607             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3066 6311701             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งจังหัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3067 6311702             องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3068 6311703             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสุวรรณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3069 6311801             เทศบาลต าบลช านิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3070 6311802             เทศบาลต าบลหนองปล่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3071 6311803             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3072 6311804             องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3073 6311805             องค์การบริหารส่วนต าบลละลวด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3074 6311806             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3075 6311901             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3076 6311902             องค์การบริหารส่วนต าบลทองหลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3077 6311903             องค์การบริหารส่วนต าบลแดงใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3078 6311904             องค์การบริหารส่วนต าบลกู่สวนแตง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3079 6311905             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเยือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3080 6312001             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3081 6312002             องค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3082 6312003             องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3083 6312102             เทศบาลต าบลปราสาท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3084 6312103             องค์การบริหารส่วนต าบลวังเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3085 6312104             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนขวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3086 6312201             องค์การบริหารส่วนต าบลแคนดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3087 6312202             องค์การบริหารส่วนต าบลดงพลอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3088 6312203             องค์การบริหารส่วนต าบลสระบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3089 6312204             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3090 6312301             องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3091 6312302             องค์การบริหารส่วนต าบลอีสานเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3092 6320101             องค์การบริหารส่วนต าบลตั งใจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3093 6320102             องค์การบริหารส่วนต าบลเพี ยราม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3094 6320103             องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3095 6320104             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3096 6320105             องค์การบริหารส่วนต าบลสลักได องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3097 6320106             องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3098 6320107             องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3099 6320108             องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3100 6320109             องค์การบริหารส่วนต าบลนอกเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3101 6320110             องค์การบริหารส่วนต าบลคอโค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3102 6320111             องค์การบริหารส่วนต าบลสวาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3103 6320112             องค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3104 6320113             องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3105 6320114             องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3106 6320115             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองที องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3107 6320116             องค์การบริหารส่วนต าบลราม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3108 6320117             องค์การบริหารส่วนต าบลบุฤาษี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3109 6320118             องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3110 6320119             องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3111 6320120             องค์การบริหารส่วนต าบลกาเกาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3112 6320201             เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3113 6320202             องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3114 6320203             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3115 6320204             เทศบาลต าบลยะวึก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3116 6320205             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3117 6320206             เทศบาลต าบลสระขุด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3118 6320207             องค์การบริหารส่วนต าบลกระเบื อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3119 6320208             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3120 6320301             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3121 6320302             องค์การบริหารส่วนต าบลกระโพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3122 6320303             องค์การบริหารส่วนต าบลพรมเทพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3123 6320304             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนครก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3124 6320305             เทศบาลต าบลเมืองแก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3125 6320306             องค์การบริหารส่วนต าบลบะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3126 6320307             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3127 6320308             องค์การบริหารส่วนต าบลบัวโคก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3128 6320309             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเมธี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3129 6320310             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกุลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3130 6320401             องค์การบริหารส่วนต าบลจอมพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3131 6320402             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3132 6320403             เทศบาลต าบลกระหาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3133 6320404             เทศบาลต าบลบุแกรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3134 6320405             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสนิท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3135 6320406             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3136 6320407             องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มระวี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3137 6320408             องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3138 6320409             องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3139 6320501             องค์การบริหารส่วนต าบลกังแอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3140 6320502             องค์การบริหารส่วนต าบลทมอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3141 6320503             องค์การบริหารส่วนต าบลไพล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3142 6320504             องค์การบริหารส่วนต าบลปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3143 6320505             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3144 6320506             องค์การบริหารส่วนต าบลตาเบา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3145 6320507             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3146 6320508             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3147 6320509             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3148 6320510             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3149 6320511             องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3150 6320512             องค์การบริหารส่วนต าบลเชื อเพลิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3151 6320513             องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททนง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3152 6320514             องค์การบริหารส่วนต าบลตานี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3153 6320515             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3154 6320516             เทศบาลต าบลกันตวจระมวล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3155 6320517             องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3156 6320518             องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3157 6320601             เทศบาลต าบลกาบเชิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3158 6320602             องค์การบริหารส่วนต าบลคูตัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3159 6320603             องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3160 6320604             องค์การบริหารส่วนต าบลแนงมุด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3161 6320605             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตะเคียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3162 6320606             องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3163 6320701             องค์การบริหารส่วนต าบลรัตนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3164 6320702             องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3165 6320703             องค์การบริหารส่วนต าบลแก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3166 6320704             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแรด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3167 6320705             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3168 6320706             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3169 6320707             องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3170 6320708             องค์การบริหารส่วนต าบลเบิด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3171 6320709             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าเขียว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3172 6320710             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดขาคีม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3173 6320711             องค์การบริหารส่วนต าบลยางสว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3174 6320712             องค์การบริหารส่วนต าบลทับใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3175 6320801             องค์การบริหารส่วนต าบลสนม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3176 6320802             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3177 6320803             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระฆัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3178 6320804             องค์การบริหารส่วนต าบลนานวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3179 6320805             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวงัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3180 6320806             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอียอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3181 6320901             องค์การบริหารส่วนต าบลระแงง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3182 6320902             องค์การบริหารส่วนต าบลตรึม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3183 6320903             องค์การบริหารส่วนต าบลจารพัต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3184 6320904             องค์การบริหารส่วนต าบลยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3185 6320905             องค์การบริหารส่วนต าบลแตล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3186 6320906             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3187 6320907             องค์การบริหารส่วนต าบลคาละแมะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3188 6320908             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3189 6320909             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขวาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3190 6320910             องค์การบริหารส่วนต าบลช่างป่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3191 6320911             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหวาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3192 6320912             องค์การบริหารส่วนต าบลขวาวใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3193 6320913             องค์การบริหารส่วนต าบลนารุ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3194 6320914             องค์การบริหารส่วนต าบลตรมไพร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3195 6320915             เทศบาลต าบลผักไหม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3196 6321001             องค์การบริหารส่วนต าบลสังขะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3197 6321002             องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแตก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3198 6321003             องค์การบริหารส่วนต าบลดม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3199 6321004             องค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3200 6321005             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจารย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3201 6321006             องค์การบริหารส่วนต าบลกระเทียม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3202 6321007             องค์การบริหารส่วนต าบลสะกาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3203 6321008             องค์การบริหารส่วนต าบลตาตุม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3204 6321009             องค์การบริหารส่วนต าบลทับทัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3205 6321010             องค์การบริหารส่วนต าบลตาคง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3206 6321011             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3207 6321012             องค์การบริหารส่วนต าบลเทพรักษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3208 6321101             องค์การบริหารส่วนต าบลล าดวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3209 6321102             องค์การบริหารส่วนต าบลโชกเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3210 6321103             องค์การบริหารส่วนต าบลอู่โลก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3211 6321104             องค์การบริหารส่วนต าบลตร าดม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3212 6321105             องค์การบริหารส่วนต าบลตระเปียงเตีย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3213 6321201             องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงทาบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3214 6321202             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3215 6321203             องค์การบริหารส่วนต าบลกระออม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3216 6321204             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3217 6321205             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3218 6321206             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3219 6321207             เทศบาลต าบลหม่ืนศรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3220 6321208             องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3221 6321209             องค์การบริหารส่วนต าบลสะโน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3222 6321210             องค์การบริหารส่วนต าบลประดู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3223 6321301             องค์การบริหารส่วนต าบลบัวเชด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3224 6321302             องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3225 6321303             องค์การบริหารส่วนต าบลจรัส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3226 6321304             องค์การบริหารส่วนต าบลตาวัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3227 6321305             องค์การบริหารส่วนต าบลอาโพน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3228 6321306             องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาลูน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3229 6321401             องค์การบริหารส่วนต าบลบักได องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3230 6321402             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3231 6321403             องค์การบริหารส่วนต าบลจีกแดก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3232 6321404             องค์การบริหารส่วนต าบลตาเมียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3233 6321501             องค์การบริหารส่วนต าบลณรงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3234 6321502             องค์การบริหารส่วนต าบลแจนแวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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3235 6321503             องค์การบริหารส่วนต าบลตรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3236 6321504             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3237 6321505             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3238 6321601             เทศบาลต าบลเขวาสินรินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3239 6321602             องค์การบริหารส่วนต าบลบึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3240 6321603             องค์การบริหารส่วนต าบลตากูก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3241 6321604             องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3242 6321605             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3243 6321701             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3244 6321702             องค์การบริหารส่วนต าบลค าผง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3245 6321703             องค์การบริหารส่วนต าบลโนน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3246 6321704             องค์การบริหารส่วนต าบลระเวียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3247 6321705             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเทพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3248 6330101             องค์การบริหารส่วนต าบลคูซอด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3249 6330102             องค์การบริหารส่วนต าบลซ า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3250 6330103             องค์การบริหารส่วนต าบลจาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3251 6330104             องค์การบริหารส่วนต าบลตะดอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3252 6330105             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองครก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3253 6330106             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3254 6330107             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3255 6330108             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนเขวา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3256 6330109             องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3257 6330110             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3258 6330111             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3259 6330112             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3260 6330113             องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3261 6330114             องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3262 6330115             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3263 6330201             องค์การบริหารส่วนต าบลลิ นฟ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3264 6330202             องค์การบริหารส่วนต าบลคอนกาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3265 6330203             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3266 6330204             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเมืองฮาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3267 6330205             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงบอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3268 6330206             องค์การบริหารส่วนต าบลยางชุมใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3269 6330301             องค์การบริหารส่วนต าบลดูน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3270 6330302             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3271 6330303             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3272 6330304             องค์การบริหารส่วนต าบลยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3273 6330305             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3274 6330306             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3275 6330307             องค์การบริหารส่วนต าบลทาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3276 6330308             องค์การบริหารส่วนต าบลละทาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3277 6330309             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3278 6330310             องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3279 6330311             องค์การบริหารส่วนต าบลบัวน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3280 6330312             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3281 6330313             องค์การบริหารส่วนต าบลดู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3282 6330314             องค์การบริหารส่วนต าบลผักแพว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3283 6330315             องค์การบริหารส่วนต าบลจาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3284 6330316             องค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3285 6330401             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3286 6330402             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเสลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3287 6330403             องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3288 6330404             องค์การบริหารส่วนต าบลสังเม็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3289 6330405             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าอ้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3290 6330406             องค์การบริหารส่วนต าบลละลาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3291 6330407             องค์การบริหารส่วนต าบลรุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3292 6330408             องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3293 6330409             องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3294 6330410             องค์การบริหารส่วนต าบลภูเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3295 6330411             องค์การบริหารส่วนต าบลช า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3296 6330412             องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3297 6330413             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนส าราญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3298 6330414             เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3299 6330415             องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3300 6330416             องค์การบริหารส่วนต าบลขนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3301 6330417             เทศบาลต าบลสวนกล้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3302 6330418             องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3303 6330419             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3304 6330420             องค์การบริหารส่วนต าบลภูผาหมอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3305 6330501             องค์การบริหารส่วนต าบลกันทรารมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3306 6330502             องค์การบริหารส่วนต าบลจะกง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3307 6330503             องค์การบริหารส่วนต าบลใจดี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3308 6330504             องค์การบริหารส่วนต าบลดองก าเม็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3309 6330505             องค์การบริหารส่วนต าบลโสน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3310 6330506             องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3311 6330507             องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดาใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3312 6330508             องค์การบริหารส่วนต าบลตาอุด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3313 6330509             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3314 6330510             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3315 6330511             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3316 6330512             องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3317 6330513             องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3318 6330514             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3319 6330515             องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3320 6330516             องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงตาเจ็น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3321 6330517             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3322 6330518             องค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3323 6330519             องค์การบริหารส่วนต าบลลมศักด์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3324 6330520             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฉลอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3325 6330521             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีตระกูล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3326 6330522             เทศบาลต าบลศรีสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3327 6330601             องค์การบริหารส่วนต าบลไพรบึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3328 6330602             องค์การบริหารส่วนต าบลดินแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3329 6330603             องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3330 6330604             เทศบาลต าบลส าโรงพลัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3331 6330605             องค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสด์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3332 6330606             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนปูน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3333 6330701             องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3334 6330702             องค์การบริหารส่วนต าบลกู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3335 6330703             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเชียงทูน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3336 6330704             องค์การบริหารส่วนต าบลตูม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3337 6330705             องค์การบริหารส่วนต าบลสมอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3338 6330706             องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิศรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3339 6330707             องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงปราสาท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3340 6330708             องค์การบริหารส่วนต าบลดู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3341 6330709             องค์การบริหารส่วนต าบลสวาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3342 6330710             องค์การบริหารส่วนต าบลพิมายเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3343 6330801             องค์การบริหารส่วนต าบลบักดอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3344 6330802             องค์การบริหารส่วนต าบลพราน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3345 6330803             องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิวงศ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3346 6330804             องค์การบริหารส่วนต าบลไพร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3347 6330805             องค์การบริหารส่วนต าบลขุนหาญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3348 6330806             เทศบาลต าบลโนนสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3349 6330807             องค์การบริหารส่วนต าบลภูฝ้าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3350 6330808             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยจันทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3351 6330901             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3352 6330902             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3353 6330903             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3354 6330904             องค์การบริหารส่วนต าบลจิกสังข์ทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3355 6330905             องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3356 6330906             องค์การบริหารส่วนต าบลดู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3357 6330907             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ่ึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3358 6330908             องค์การบริหารส่วนต าบลบัวหุ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3359 6330909             องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3360 6330910             เทศบาลต าบลส้มป่อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3361 6330911             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3362 6330912             องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3363 6330913             องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างป่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3364 6331001             เทศบาลต าบลอุทุมพรพิสัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3365 6331002             องค์การบริหารส่วนต าบลอีหล่ า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3366 6331003             องค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3367 6331004             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งไชย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3368 6331005             องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3369 6331006             องค์การบริหารส่วนต าบลแขม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3370 6331007             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3371 6331008             องค์การบริหารส่วนต าบลขะยูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3372 6331009             องค์การบริหารส่วนต าบลตาเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3373 6331010             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3374 6331011             องค์การบริหารส่วนต าบลรังแร้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3375 6331012             องค์การบริหารส่วนต าบลแต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3376 6331013             องค์การบริหารส่วนต าบลแข้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3377 6331014             องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3378 6331015             องค์การบริหารส่วนต าบลปะอาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3379 6331016             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองห้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3380 6331017             เทศบาลต าบลสระก าแพงใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3381 6331018             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหล่าม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3382 6331019             เทศบาลต าบลโคกจาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3383 6331101             องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3384 6331201             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทับทัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3385 6331202             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3386 6331203             องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3387 6331204             องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3388 6331205             เทศบาลต าบลจานแสนไชย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3389 6331206             องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3390 6331301             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3391 6331302             องค์การบริหารส่วนต าบลบก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3392 6331303             องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3393 6331304             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3394 6331305             องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3395 6331401             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3396 6331402             องค์การบริหารส่วนต าบลพิงพวย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3397 6331403             องค์การบริหารส่วนต าบลสระเยาว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3398 6331404             องค์การบริหารส่วนต าบลตูม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3399 6331405             องค์การบริหารส่วนต าบลเส่ืองข้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3400 6331406             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3401 6331407             องค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3402 6331501             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกลี ยง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3403 6331502             องค์การบริหารส่วนต าบลละเอาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3404 6331503             องค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3405 6331504             องค์การบริหารส่วนต าบลเขิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3406 6331505             องค์การบริหารส่วนต าบลรุ่งระวี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3407 6331506             องค์การบริหารส่วนต าบลคูบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3408 6331601             องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3409 6331602             องค์การบริหารส่วนต าบลดวนใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3410 6331603             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3411 6331604             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีส าราญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3412 6331605             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3413 6331606             เทศบาลต าบลวังหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3414 6331607             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3415 6331701             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3416 6331702             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยตามอญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3417 6331703             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยตึ กชู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3418 6331704             องค์การบริหารส่วนต าบลละลม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3419 6331705             องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนราม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3420 6331706             องค์การบริหารส่วนต าบลดงรัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3421 6331707             องค์การบริหารส่วนต าบลไพรพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3422 6331801             เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3423 6331802             องค์การบริหารส่วนต าบลตาโกน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3424 6331803             เทศบาลต าบลหนองใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3425 6331901             องค์การบริหารส่วนต าบลเสียว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3426 6331902             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3427 6331903             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3428 6331904             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3429 6331905             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคล้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3430 6332001             องค์การบริหารส่วนต าบลพยุห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3431 6332002             องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมสวัสด์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3432 6332003             องค์การบริหารส่วนต าบลต าแย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3433 6332004             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3434 6332005             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3435 6332101             เทศบาลต าบลโดด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3436 6332102             องค์การบริหารส่วนต าบลเสียว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3437 6332103             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3438 6332104             องค์การบริหารส่วนต าบลผือใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3439 6332105             องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3440 6332201             องค์การบริหารส่วนต าบลกุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3441 6332202             องค์การบริหารส่วนต าบลคลีกลิ ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3442 6332203             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3443 6332204             องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3444 6340101             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3445 6340102             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3446 6340103             เทศบาลเมืองแจระแม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

3447 6340104             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3448 6340105             องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3449 6340106             องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3450 6340107             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดลาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3451 6340108             องค์การบริหารส่วนต าบลขี เหล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3452 6340109             องค์การบริหารส่วนต าบลปะอาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3453 6340201             องค์การบริหารส่วนต าบลนาค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3454 6340202             องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งกอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3455 6340203             องค์การบริหารส่วนต าบลเอือดใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3456 6340204             องค์การบริหารส่วนต าบลวาริน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3457 6340205             องค์การบริหารส่วนต าบลลาดควาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3458 6340206             องค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3459 6340207             องค์การบริหารส่วนต าบลตะบ่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3460 6340208             องค์การบริหารส่วนต าบลค าไหล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3461 6340209             องค์การบริหารส่วนต าบลหนามแท่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3462 6340210             องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3463 6340211             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3464 6340301             องค์การบริหารส่วนต าบลโขงเจียม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3465 6340302             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3466 6340303             องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3467 6340304             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3468 6340305             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3469 6340401             เทศบาลต าบลห้วยเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3470 6340402             องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3471 6340403             องค์การบริหารส่วนต าบลค้อทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3472 6340404             องค์การบริหารส่วนต าบลก่อเอ้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3473 6340405             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3474 6340406             องค์การบริหารส่วนต าบลชีทวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3475 6340407             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไห องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3476 6340408             องค์การบริหารส่วนต าบลนาค าใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3477 6340409             องค์การบริหารส่วนต าบลแดงหม้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3478 6340410             องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3479 6340411             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3480 6340412             เทศบาลต าบลบ้านกอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3481 6340413             องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3482 6340414             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3483 6340415             องค์การบริหารส่วนต าบลยางขี นก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3484 6340416             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3485 6340417             องค์การบริหารส่วนต าบลสหธาตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3486 6340418             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3487 6340501             องค์การบริหารส่วนต าบลเจียด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3488 6340502             องค์การบริหารส่วนต าบลนาแวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3489 6340503             องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3490 6340504             เทศบาลต าบลหนองนกทา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3491 6340505             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสิม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3492 6340506             เทศบาลต าบลหัวนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3493 6340701             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3494 6340702             องค์การบริหารส่วนต าบลนาส่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3495 6340703             องค์การบริหารส่วนต าบลนาเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3496 6340704             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งเทิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3497 6340705             องค์การบริหารส่วนต าบลสมสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3498 6340706             องค์การบริหารส่วนต าบลตบหู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3499 6340707             องค์การบริหารส่วนต าบลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3500 6340708             องค์การบริหารส่วนต าบลแก้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3501 6340709             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธ์ิศรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3502 6340710             องค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3503 6340711             องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3504 6340712             องค์การบริหารส่วนต าบลนากระแซง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3505 6340713             เทศบาลต าบลโพนงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3506 6340714             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3507 6340715             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3508 6340801             เทศบาลต าบลภูจองนายอย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3509 6340802             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3510 6340803             องค์การบริหารส่วนต าบลพรสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3511 6340804             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตูม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3512 6340805             องค์การบริหารส่วนต าบลโสกแสง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3513 6340806             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3514 6340901             เทศบาลต าบลโซง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3515 6340902             องค์การบริหารส่วนต าบลยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3516 6340903             องค์การบริหารส่วนต าบลโดมประดิษฐ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3517 6340904             องค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3518 6340905             เทศบาลต าบลสีวิเชียร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3519 6340906             องค์การบริหารส่วนต าบลยางใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3520 6340907             องค์การบริหารส่วนต าบลเก่าขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3521 6341001             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3522 6341002             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยข่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3523 6341003             เทศบาลต าบลนาโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3524 6341004             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสะโน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3525 6341005             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3526 6341006             องค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3527 6341007             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแมด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3528 6341101             องค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3529 6341102             องค์การบริหารส่วนต าบลเกษม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3530 6341103             องค์การบริหารส่วนต าบลกุศกร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3531 6341104             องค์การบริหารส่วนต าบลขามเป้ีย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3532 6341105             องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3533 6341106             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3534 6341107             องค์การบริหารส่วนต าบลนาพิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3535 6341108             องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะไม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3536 6341109             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3537 6341110             องค์การบริหารส่วนต าบลตระการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3538 6341111             องค์การบริหารส่วนต าบลตากแดด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3539 6341112             องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3540 6341113             องค์การบริหารส่วนต าบลเป้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3541 6341114             องค์การบริหารส่วนต าบลเซเป็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3542 6341115             องค์การบริหารส่วนต าบลสะพือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3543 6341116             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเต่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3544 6341117             องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าแข้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3545 6341118             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3546 6341119             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยฝ้ายพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3547 6341120             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดยาลวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3548 6341121             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3549 6341122             องค์การบริหารส่วนต าบลค าเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3550 6341201             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดข้าวปุ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3551 6341202             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3552 6341203             องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเค็ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3553 6341204             องค์การบริหารส่วนต าบลกาบิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3554 6341205             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทันน  า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3555 6341401             องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3556 6341402             องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าบก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3557 6341403             องค์การบริหารส่วนต าบลดุมใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3558 6341404             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3559 6341405             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3560 6341406             องค์การบริหารส่วนต าบลเตย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3561 6341407             องค์การบริหารส่วนต าบลยางสักกระโพหลุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3562 6341408             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไข่นก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3563 6341409             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3564 6341410             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3565 6341411             องค์การบริหารส่วนต าบลยางโยภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3566 6341412             องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3567 6341413             องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3568 6341414             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3569 6341501             เทศบาลต าบลธาตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3570 6341502             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3571 6341503             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโหนน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3572 6341504             องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3573 6341505             องค์การบริหารส่วนต าบลสระสมิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3574 6341506             เทศบาลต าบลค าน  าแซบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3575 6341507             องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3576 6341508             เทศบาลต าบลค าขวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3577 6341509             องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3578 6341510             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกินเพล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3579 6341511             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนผึ ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3580 6341512             เทศบาลต าบลเมืองศรีไค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3581 6341513             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยขะยุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3582 6341514             องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งไหม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3583 6341901             เทศบาลต าบลกุดชมภู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3584 6341902             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3585 6341903             องค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3586 6341904             องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3587 6341905             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3588 6341906             เทศบาลต าบลโพธ์ิไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3589 6341907             เทศบาลต าบลโพธ์ิศรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3590 6341908             องค์การบริหารส่วนต าบลระเว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3591 6341909             องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3592 6341910             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวฮี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3593 6341911             องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างศิลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3594 6341912             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3595 6341913             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3596 6342001             องค์การบริหารส่วนต าบลตาลสุม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3597 6342002             องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3598 6342003             องค์การบริหารส่วนต าบลจิกเทิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3599 6342004             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3600 6342005             องค์การบริหารส่วนต าบลนาคาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3601 6342006             องค์การบริหารส่วนต าบลค าหว้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3602 6342101             องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3603 6342102             องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3604 6342103             องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3605 6342104             องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3606 6342105             องค์การบริหารส่วนต าบลสารภี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3607 6342106             องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่างาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3608 6342201             เทศบาลต าบลส าโรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3609 6342202             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกก่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3610 6342203             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3611 6342204             องค์การบริหารส่วนต าบลค้อน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3612 6342205             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3613 6342206             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3614 6342207             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3615 6342208             องค์การบริหารส่วนต าบลบอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3616 6342209             องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3617 6342401             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3618 6342402             องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3619 6342403             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3620 6342404             องค์การบริหารส่วนต าบลค าไฮใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3621 6342501             องค์การบริหารส่วนต าบลคันไร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3622 6342502             องค์การบริหารส่วนต าบลช่องเม็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3623 6342503             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนก่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3624 6342504             องค์การบริหารส่วนต าบลฝางค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3625 6342505             องค์การบริหารส่วนต าบลค าเข่ือนแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3626 6342601             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3627 6342602             องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกษม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3628 6342603             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3629 6342604             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกช าแระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3630 6342605             องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3631 6342901             เทศบาลต าบลนาจาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3632 6342902             องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3633 6342903             เทศบาลต าบลนาเรือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3634 6343001             องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3635 6343002             องค์การบริหารส่วนต าบลพะลาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3636 6343003             องค์การบริหารส่วนต าบลกองโพน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3637 6343004             องค์การบริหารส่วนต าบลพังเคน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3638 6343101             เทศบาลต าบลเหล่าเสือโก้ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3639 6343102             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3640 6343103             องค์การบริหารส่วนต าบลแพงใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3641 6343104             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3642 6343201             องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโดม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3643 6343202             เทศบาลต าบลท่าช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3644 6343203             เทศบาลต าบลบุ่งมะแลง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3645 6343204             เทศบาลต าบลสว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3646 6343301             เทศบาลต าบลตาเกา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3647 6343302             องค์การบริหารส่วนต าบลไพบูลย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3648 6343303             เทศบาลต าบลขี เหล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3649 6343304             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3650 6350101             เทศบาลต าบลน  าค าใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3651 6350102             เทศบาลต าบลส าราญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3652 6350103             องค์การบริหารส่วนต าบลค้อเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3653 6350104             องค์การบริหารส่วนต าบลดู่ทุ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3654 6350105             องค์การบริหารส่วนต าบลขั นไดใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3655 6350106             เทศบาลต าบลทุ่งแต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3656 6350107             องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3657 6350108             องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะไมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3658 6350109             องค์การบริหารส่วนต าบลเข่ืองค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3659 6350110             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3660 6350111             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3661 6350112             องค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3662 6350113             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนางโอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3663 6350114             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3664 6350115             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3665 6350201             องค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3666 6350202             องค์การบริหารส่วนต าบลดู่ลาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3667 6350203             องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3668 6350204             เทศบาลต าบลนาเวียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3669 6350205             องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3670 6350301             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3671 6350302             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเปือย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3672 6350303             องค์การบริหารส่วนต าบลก าแมด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3673 6350304             องค์การบริหารส่วนต าบลนาโส่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3674 6350305             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3675 6350306             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3676 6350307             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3677 6350308             องค์การบริหารส่วนต าบลค าน  าสร้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3678 6350309             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3679 6350401             องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3680 6350402             องค์การบริหารส่วนต าบลย่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3681 6350403             องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3682 6350404             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3683 6350405             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3684 6350406             องค์การบริหารส่วนต าบลนาค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3685 6350407             เทศบาลต าบลดงแคนใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3686 6350408             องค์การบริหารส่วนต าบลกู่จาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3687 6350409             องค์การบริหารส่วนต าบลนาแก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3688 6350410             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3689 6350411             องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าไฮ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3690 6350412             องค์การบริหารส่วนต าบลแคนน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3691 6350413             องค์การบริหารส่วนต าบลดงเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3692 6350501             องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3693 6350502             องค์การบริหารส่วนต าบลกระจาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3694 6350503             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกนาโก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3695 6350504             องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงเพ็ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3696 6350505             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3697 6350601             องค์การบริหารส่วนต าบลฟ้าหยาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3698 6350602             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3699 6350603             องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3700 6350604             องค์การบริหารส่วนต าบลผือฮี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3701 6350605             องค์การบริหารส่วนต าบลบากเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3702 6350606             องค์การบริหารส่วนต าบลม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3703 6350607             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3704 6350608             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงแก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3705 6350609             องค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3706 6350610             องค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3707 6350701             องค์การบริหารส่วนต าบลฟ้าห่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3708 6350702             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3709 6350703             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าอ้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3710 6350704             องค์การบริหารส่วนต าบลค้อวัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3711 6350801             องค์การบริหารส่วนต าบลสวาท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3712 6350802             เทศบาลต าบลสามัคคี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3713 6350803             เทศบาลต าบลกุดเชียงหมี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3714 6350804             องค์การบริหารส่วนต าบลสามแยก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3715 6350805             เทศบาลต าบลกุดแห่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3716 6350806             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกส าราญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3717 6350807             องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างม่ิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3718 6350808             เทศบาลต าบลศรีแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3719 6350901             องค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3720 6350902             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3721 6350903             องค์การบริหารส่วนต าบลส้มผ่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3722 6350904             องค์การบริหารส่วนต าบลค าไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3723 6360101             องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3724 6360102             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3725 6360103             องค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3726 6360104             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3727 6360105             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3728 6360106             เทศบาลต าบลชีลอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3729 6360107             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเล่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3730 6360108             องค์การบริหารส่วนต าบลนาเสียว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3731 6360109             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาแซง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3732 6360110             องค์การบริหารส่วนต าบลลาดใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3733 6360111             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3734 6360112             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหินโงม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3735 6360113             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยต้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3736 6360114             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3737 6360115             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนส าราญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3738 6360116             เทศบาลต าบลโคกสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3739 6360117             องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3740 6360118             องค์การบริหารส่วนต าบลซับสีทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3741 6360201             เทศบาลต าบลทุ่งทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3742 6360202             เทศบาลต าบลตลาดแร้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3743 6360203             เทศบาลต าบลลุ่มล าชี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3744 6360204             องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3745 6360205             องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3746 6360206             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3747 6360301             องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3748 6360302             องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3749 6360303             องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3750 6360304             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3751 6360305             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3752 6360306             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโสก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3753 6360307             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกม่ังงอย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3754 6360308             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3755 6360309             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีส าราญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3756 6360401             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3757 6360402             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3758 6360403             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3759 6360404             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3760 6360405             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3761 6360406             องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3762 6360407             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3763 6360408             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพนงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3764 6360409             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3765 6360410             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3766 6360501             เทศบาลต าบลหลวงศิริ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3767 6360502             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3768 6360503             องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3769 6360504             องค์การบริหารส่วนต าบลนางแดด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3770 6360505             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3771 6360506             องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3772 6360507             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3773 6360508             องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3774 6360601             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3775 6360602             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3776 6360603             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3777 6360604             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3778 6360605             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโดน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3779 6360606             องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3780 6360607             เทศบาลต าบลหนองบัวใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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3781 6360608             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3782 6360609             องค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3783 6360701             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3784 6360702             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3785 6360703             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3786 6360704             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3787 6360705             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3788 6360706             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะมะนาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3789 6360707             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเพชรพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3790 6360801             องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3791 6360802             องค์การบริหารส่วนต าบลโสกปลาดุก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3792 6360901             องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3793 6360902             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจ๋ิว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3794 6360903             องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3795 6360904             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3796 6360905             องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งนก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3797 6361001             องค์การบริหารส่วนต าบลผักปัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3798 6361002             องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3799 6361003             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคอนไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3800 6361004             เทศบาลต าบลบ้านแก้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3801 6361005             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดยม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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3802 6361006             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3803 6361007             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3804 6361008             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตูม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3805 6361009             องค์การบริหารส่วนต าบลโอโล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3806 6361010             เทศบาลต าบลธาตุทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3807 6361011             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3808 6361101             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3809 6361102             องค์การบริหารส่วนต าบลสามสวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3810 6361103             องค์การบริหารส่วนต าบลสระพัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3811 6361104             เทศบาลต าบลบ้านเต่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3812 6361105             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3813 6361201             องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3814 6361202             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3815 6361203             องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3816 6361204             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3817 6361205             องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3818 6361206             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3819 6361207             องค์การบริหารส่วนต าบลเก่าย่าดี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3820 6361208             องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะไฟหวาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3821 6361209             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3822 6361301             องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสาร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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3823 6361302             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3824 6361303             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3825 6361304             เทศบาลต าบลห้วยยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3826 6361305             เทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3827 6361306             องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3828 6361307             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนาเลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3829 6361308             องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3830 6361401             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเจียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3831 6361402             องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3832 6361403             องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3833 6361404             องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3834 6361501             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฉิม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3835 6361502             องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3836 6361503             องค์การบริหารส่วนต าบลกะฮาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3837 6361504             องค์การบริหารส่วนต าบลรังงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3838 6361601             องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3839 6361602             องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3840 6361603             องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3841 6370101             องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3842 6370102             องค์การบริหารส่วนต าบลไก่ค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3843 6370103             องค์การบริหารส่วนต าบลนาจิก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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3844 6370104             องค์การบริหารส่วนต าบลปลาค้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3845 6370105             องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าพรวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3846 6370106             องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3847 6370107             องค์การบริหารส่วนต าบลคึมใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3848 6370108             องค์การบริหารส่วนต าบลนาผือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3849 6370109             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าปลีก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3850 6370110             เทศบาลต าบลนาวัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3851 6370111             เทศบาลต าบลนาหมอม้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3852 6370112             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3853 6370113             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3854 6370114             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3855 6370115             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะแซว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3856 6370116             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดปลาดุก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3857 6370117             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเมย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3858 6370118             องค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3859 6370201             องค์การบริหารส่วนต าบลชานุมาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3860 6370202             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสาร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3861 6370203             องค์การบริหารส่วนต าบลค าเข่ือนแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3862 6370204             เทศบาลต าบลโคกก่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3863 6370205             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3864 6370301             ส านักงานเทศบาลต าบลหนองข่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3865 6370302             องค์การบริหารส่วนต าบลค าโพน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3866 6370303             องค์การบริหารส่วนต าบลนาหว้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3867 6370304             องค์การบริหารส่วนต าบลลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3868 6370305             เทศบาลต าบลห้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3869 6370306             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3870 6370307             เทศบาลต าบลนาป่าแซง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3871 6370401             องค์การบริหารส่วนต าบลพนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3872 6370402             องค์การบริหารส่วนต าบลจานลาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3873 6370403             องค์การบริหารส่วนต าบลไม้กลอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3874 6370501             เทศบาลต าบลสิริเสนางค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3875 6370502             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3876 6370503             องค์การบริหารส่วนต าบลไร่สีสุก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3877 6370504             องค์การบริหารส่วนต าบลนาเวียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3878 6370505             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3879 6370506             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสามสี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3880 6370601             เทศบาลต าบลรัตนวารีศรีเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3881 6370602             องค์การบริหารส่วนต าบลค าพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3882 6370603             เทศบาลต าบลเค็งใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3883 6370604             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3884 6370605             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมืองน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3885 6370606             องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3886 6370607             องค์การบริหารส่วนต าบลจิกดู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3887 6370701             เทศบาลต าบลสามหนอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3888 6370702             องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3889 6370703             เทศบาลต าบลเปือย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3890 6370704             องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3891 6370705             องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3892 6370706             องค์การบริหารส่วนต าบลแมด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3893 6370707             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3894 6390101             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3895 6390102             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองภัยศูนย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3896 6390103             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3897 6390104             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3898 6390105             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3899 6390106             องค์การบริหารส่วนต าบลนามะเฟือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3900 6390107             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3901 6390108             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3902 6390109             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจิก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3903 6390110             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3904 6390111             องค์การบริหารส่วนต าบลนาค าไฮ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3905 6390112             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3906 6390113             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3907 6390201             องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3908 6390202             เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3909 6390203             เทศบาลต าบลฝ่ังแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3910 6390204             เทศบาลต าบลเก่ากลอย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3911 6390205             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3912 6390206             องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3913 6390207             องค์การบริหารส่วนต าบลดงสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3914 6390208             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3915 6390301             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3916 6390302             เทศบาลต าบลหนองเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3917 6390303             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดดู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3918 6390304             เทศบาลต าบลบ้านค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3919 6390305             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3920 6390306             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3921 6390307             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3922 6390308             องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3923 6390309             องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3924 6390401             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3925 6390402             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3926 6390403             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3927 6390404             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดสะเทียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3928 6390405             องค์การบริหารส่วนต าบลนากอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3929 6390406             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3930 6390407             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3931 6390408             เทศบาลต าบลหนองแก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3932 6390409             องค์การบริหารส่วนต าบลทรายทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3933 6390410             องค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3934 6390501             องค์การบริหารส่วนต าบลนาสี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3935 6390502             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3936 6390503             เทศบาลต าบลนาด่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3937 6390504             องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3938 6390505             เทศบาลต าบลบุญทัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3939 6390506             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดผึ ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3940 6390601             องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหล่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3941 6390602             องค์การบริหารส่วนต าบลนาแก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3942 6390603             องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3943 6390604             องค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3944 6390605             องค์การบริหารส่วนต าบลเทพคีรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3945 6400101             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3946 6400102             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3947 6400103             เทศบาลต าบลพระลับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3948 6400104             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหว้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3949 6400105             องค์การบริหารส่วนต าบลแดงใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3950 6400106             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3951 6400107             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3952 6400108             เทศบาลเมืองศิลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

3953 6400109             เทศบาลต าบลบึงเนียม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3954 6400201             เทศบาลต าบลหนองบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3955 6400202             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าหวายน่ัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3956 6400203             เทศบาลต าบลโนนฆ้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3957 6400204             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3958 6400205             เทศบาลต าบลป่ามะนาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3959 6400206             เทศบาลต าบลแก่นฝาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3960 6400207             เทศบาลต าบลโคกงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3961 6400301             เทศบาลต าบลพระยืนม่ิงมงคล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3962 6400302             เทศบาลต าบลพระบุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3963 6400303             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3964 6400304             องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3965 6400401             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3966 6400402             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเม็ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3967 6400403             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3968 6400404             เทศบาลต าบลยางค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3969 6400405             องค์การบริหารส่วนต าบลจระเข้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3970 6400406             เทศบาลต าบลโนนทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3971 6400407             เทศบาลต าบลกุดกว้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3972 6400408             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3973 6400409             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3974 6400410             เทศบาลต าบลบ้านผือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3975 6400501             องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3976 6400502             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3977 6400503             องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3978 6400504             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนอุดม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3979 6400505             องค์การบริหารส่วนต าบลขัวเรียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3980 6400506             เทศบาลต าบลหนองไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3981 6400507             องค์การบริหารส่วนต าบลไชยสอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3982 6400508             องค์การบริหารส่วนต าบลวังหินลาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3983 6400509             เทศบาลต าบลนาเพียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3984 6400510             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเขียด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3985 6400511             เทศบาลต าบลหนองเสาเล้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3986 6400512             เทศบาลต าบลโนนสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3987 6400601             องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3988 6400602             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3989 6400603             องค์การบริหารส่วนต าบลซ ายาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3990 6400604             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3991 6400605             องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3992 6400606             องค์การบริหารส่วนต าบลบริบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3993 6400607             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3994 6400608             องค์การบริหารส่วนต าบลภูห่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3995 6400701             องค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3996 6400702             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3997 6400703             องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

3998 6400704             เทศบาลต าบลสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

3999 6400705             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4000 6400706             องค์การบริหารส่วนต าบลบัวเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4001 6400707             องค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4002 6400708             องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4003 6400709             องค์การบริหารส่วนต าบลพังทุย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4004 6400801             เทศบาลต าบลโคกสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4005 6400802             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4006 6400803             องค์การบริหารส่วนต าบลเข่ือนอุบลรัตน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4007 6400804             เทศบาลต าบลนาค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4008 6400805             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขส าราญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4009 6400806             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโป่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4010 6400901             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4011 6400902             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4012 6400903             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4013 6400904             เทศบาลต าบลห้วยยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4014 6400905             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4015 6400906             องค์การบริหารส่วนต าบลดูนสาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4016 6400907             เทศบาลต าบลหนองโน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4017 6400908             เทศบาลต าบลน  าอ้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4018 6400909             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวนาค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4019 6401001             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4020 6401002             เทศบาลต าบลในเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4021 6401003             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4022 6401004             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4023 6401005             องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4024 6401006             องค์การบริหารส่วนต าบลภูเหล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4025 6401007             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าปอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4026 6401008             องค์การบริหารส่วนต าบลหินตั ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4027 6401009             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าใส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4028 6401010             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4029 6401101             องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4030 6401102             องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4031 6401103             เทศบาลต าบลสระแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4032 6401201             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4033 6401202             องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4034 6401203             องค์การบริหารส่วนต าบลเก่างิ ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4035 6401204             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4036 6401205             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4037 6401206             องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4038 6401207             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4039 6401208             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงนางเบ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4040 6401209             องค์การบริหารส่วนต าบลลอมคอม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4041 6401210             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนข่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4042 6401211             องค์การบริหารส่วนต าบลโสกนกเต็น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4043 6401212             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4044 6401301             องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4045 6401302             องค์การบริหารส่วนต าบลใหม่นาเพียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4046 6401303             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4047 6401304             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4048 6401401             องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4049 6401402             เทศบาลต าบลก้านเหลือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4050 6401403             องค์การบริหารส่วนต าบลท่านางแนว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4051 6401404             องค์การบริหารส่วนต าบลละหานนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4052 6401405             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4053 6401406             องค์การบริหารส่วนต าบลทางขวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4054 6401501             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสองห้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4055 6401502             องค์การบริหารส่วนต าบลคึมชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4056 6401503             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนธาตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4057 6401504             องค์การบริหารส่วนต าบลตะก่ัวป่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4058 6401505             องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4059 6401506             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเม็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4060 6401507             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4061 6401508             องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4062 6401509             องค์การบริหารส่วนต าบลหันโจด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4063 6401510             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนด่ัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4064 6401511             องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4065 6401512             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4066 6401601             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4067 6401602             องค์การบริหารส่วนต าบลหว้าทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4068 6401603             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4069 6401604             องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4070 6401605             องค์การบริหารส่วนต าบลนาหว้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4071 6401606             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงธนสาร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4072 6401607             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงเซิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4073 6401608             องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4074 6401609             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4075 6401610             องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4076 6401611             องค์การบริหารส่วนต าบลภูเวียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4077 6401701             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4078 6401702             องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4079 6401703             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4080 6401704             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนเพ็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4081 6401705             องค์การบริหารส่วนต าบลค าแคน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4082 6401706             เทศบาลต าบลนาข่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4083 6401707             องค์การบริหารส่วนต าบลนางาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4084 6401708             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4085 6401801             เทศบาลต าบลชลบถวิบูลย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4086 6401802             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเพียขอม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4087 6401803             องค์การบริหารส่วนต าบลวังแสง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4088 6401804             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4089 6401805             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4090 6401806             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4091 6401807             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4092 6401808             องค์การบริหารส่วนต าบลปอแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4093 6401901             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสวนกวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4094 6401902             องค์การบริหารส่วนต าบลดงเมืองแอม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4095 6401903             องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4096 6401904             เทศบาลต าบลโนนสมบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4097 6401905             องค์การบริหารส่วนต าบลค าม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4098 6402001             เทศบาลต าบลโนนคอม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4099 6402002             องค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4100 6402003             องค์การบริหารส่วนต าบลภูผาม่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4101 6402004             องค์การบริหารส่วนต าบลวังสวาป องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4102 6402005             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4103 6402101             องค์การบริหารส่วนต าบลค าแมด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4104 6402102             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4105 6402103             องค์การบริหารส่วนต าบลคูค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4106 6402104             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเตย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4107 6402201             เทศบาลต าบลภูผาแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4108 6402202             องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4109 6402203             เทศบาลต าบลนาแพง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4110 6402301             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดธาตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4111 6402302             เทศบาลต าบลหนองนาค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4112 6402303             เทศบาลต าบลขนวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4113 6402401             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4114 6402402             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4115 6402501             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4116 6402502             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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4117 6402503             องค์การบริหารส่วนต าบลเปือยใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4118 6402504             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4119 6402601             ส านักงานเทศบาลต าบลในเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4120 6402602             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4121 6402603             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4122 6410101             องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสงเคราะห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4123 6410102             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4124 6410103             เทศบาลต าบลบ้านตาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4125 6410104             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4126 6410105             องค์การบริหารส่วนต าบลหมูม่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4127 6410106             องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4128 6410107             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4129 6410108             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4130 6410109             องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4131 6410110             องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงพิณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4132 6410111             องค์การบริหารส่วนต าบลสามพร้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4133 6410112             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4134 6410113             องค์การบริหารส่วนต าบลนาข่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4135 6410114             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจ่ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4136 6410115             เทศบาลต าบลหนองขอนกว้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4137 6410116             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4138 6410117             องค์การบริหารส่วนต าบลนากว้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4139 6410201             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4140 6410202             เทศบาลต าบลปะโค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4141 6410203             องค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4142 6410204             เทศบาลต าบลยางชุม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4143 6410205             องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างก่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4144 6410206             เทศบาลต าบลเมืองเพีย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4145 6410207             องค์การบริหารส่วนต าบลตานเลียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4146 6410301             องค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4147 6410302             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4148 6410303             เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4149 6410304             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าพ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4150 6410305             เทศบาลต าบลหนองบัวบาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4151 6410401             องค์การบริหารส่วนต าบลตูมใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4152 6410402             เทศบาลต าบลแชแล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4153 6410403             องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4154 6410404             องค์การบริหารส่วนต าบลสีออ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4155 6410405             องค์การบริหารส่วนต าบลผาสุก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4156 6410406             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าล่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4157 6410407             องค์การบริหารส่วนต าบลกุมภวาปี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4158 6410501             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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4159 6410502             องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4160 6410503             องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิศรีส าราญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4161 6410504             องค์การบริหารส่วนต าบลทมนางาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4162 6410505             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงศรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4163 6410506             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4164 6410601             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4165 6410602             เทศบาลต าบลโคกสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4166 6410603             องค์การบริหารส่วนต าบลพังงู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4167 6410604             องค์การบริหารส่วนต าบลสะแบง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4168 6410605             องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4169 6410606             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเชียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4170 6410607             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4171 6410608             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4172 6410609             เทศบาลต าบลผักตบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4173 6410610             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4174 6410611             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสระปลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4175 6410701             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดค้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4176 6410702             เทศบาลต าบลทุ่งใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4177 6410703             องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4178 6410704             องค์การบริหารส่วนต าบลนาทม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4179 6410801             เทศบาลต าบลหนองแวงแก้มหอม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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4180 6410802             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4181 6410803             องค์การบริหารส่วนต าบลค าเลาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4182 6410901             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4183 6410902             เทศบาลต าบลบ้านโปร่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4184 6410903             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนกเขียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4185 6410904             องค์การบริหารส่วนต าบลนายูง อ าเภอศรีธาตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4186 6410905             องค์การบริหารส่วนต าบลตาดทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4187 6411001             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงทับม้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4188 6411002             เทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4189 6411003             เทศบาลต าบลบะยาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4190 6411004             องค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4191 6411101             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4192 6411102             องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4193 6411103             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4194 6411104             องค์การบริหารส่วนต าบลอ้อมกอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4195 6411105             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4196 6411106             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4197 6411107             องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4198 6411108             องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4199 6411109             องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4200 6411110             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4201 6411111             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4202 6411112             องค์การบริหารส่วนต าบลนาค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4203 6411701             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4204 6411702             องค์การบริหารส่วนต าบลหายโศก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4205 6411703             องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4206 6411704             เทศบาลต าบลค าบง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4207 6411705             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4208 6411706             องค์การบริหารส่วนต าบลข้าวสาร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4209 6411707             องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4210 6411708             เทศบาลต าบลกลางใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4211 6411709             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4212 6411710             องค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4213 6411711             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวคู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4214 6411712             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4215 6411713             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4216 6411801             องค์การบริหารส่วนต าบลนางัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4217 6411802             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าโสม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4218 6411803             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4219 6411804             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4220 6411805             องค์การบริหารส่วนต าบลโสมเย่ียม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4221 6411806             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีส าราญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4222 6411807             องค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4223 6411901             องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4224 6411902             องค์การบริหารส่วนต าบลนาพู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4225 6411903             องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงหวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4226 6411904             องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4227 6411905             องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4228 6411906             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4229 6411907             องค์การบริหารส่วนต าบลจอมศรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4230 6411908             องค์การบริหารส่วนต าบลเตาไห องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4231 6411909             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4232 6411910             องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4233 6412001             องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4234 6412002             เทศบาลต าบลบ้านยวด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4235 6412003             เทศบาลต าบลบ้านโคก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4236 6412004             องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4237 6412005             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4238 6412101             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4239 6412102             องค์การบริหารส่วนต าบลแสงสว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4240 6412103             องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4241 6412201             เทศบาลต าบลนายูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4242 6412202             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านก้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4243 6412203             องค์การบริหารส่วนต าบลนาแค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4244 6412204             เทศบาลต าบลโนนทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4245 6412301             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4246 6412302             องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4247 6412303             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกลอย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4248 6412401             เทศบาลต าบลกู่แก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4249 6412402             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4250 6412403             องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4251 6412404             เทศบาลต าบลคอนสาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4252 6412501             องค์การบริหารส่วนต าบลนาม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4253 6412502             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสามพาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4254 6412503             องค์การบริหารส่วนต าบลอุ่มจาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4255 6420101             องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4256 6420102             องค์การบริหารส่วนต าบลกกดู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4257 6420103             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าหมาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4258 6420104             องค์การบริหารส่วนต าบลเสี ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4259 6420105             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าสวย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4260 6420106             องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4261 6420107             องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4262 6420108             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสองรักษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4263 6420109             องค์การบริหารส่วนต าบลกกทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4264 6420201             องค์การบริหารส่วนต าบลนาด้วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4265 6420202             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4266 6420203             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4267 6420301             องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงคาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4268 6420302             องค์การบริหารส่วนต าบลนาซ่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4269 6420303             องค์การบริหารส่วนต าบลปากตม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4270 6420304             องค์การบริหารส่วนต าบลบุฮม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4271 6420305             องค์การบริหารส่วนต าบลจอมศรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4272 6420306             องค์การบริหารส่วนต าบลหาดทรายขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4273 6420401             องค์การบริหารส่วนต าบลปากชม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4274 6420402             เทศบาลต าบลคอนสา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4275 6420403             องค์การบริหารส่วนต าบลหาดคัมภีร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4276 6420404             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบ่อซืน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4277 6420405             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยพิชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4278 6420406             องค์การบริหารส่วนต าบลชมเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4279 6420501             เทศบาลต าบลศรีสองรัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4280 6420502             องค์การบริหารส่วนต าบลปากหมัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4281 6420503             องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4282 6420504             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4283 6420505             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4284 6420506             องค์การบริหารส่วนต าบลอิปุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4285 6420507             องค์การบริหารส่วนต าบลกกสะทอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4286 6420508             องค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4287 6420509             องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4288 6420510             องค์การบริหารส่วนต าบลนาหอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4289 6420601             องค์การบริหารส่วนต าบลแสงภา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4290 6420602             องค์การบริหารส่วนต าบลนาพึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4291 6420603             องค์การบริหารส่วนต าบลนามาลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4292 6420604             องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากอหก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4293 6420701             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4294 6420702             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4295 6420703             เทศบาลต าบลร่องจิก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4296 6420704             องค์การบริหารส่วนต าบลปลาบ่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4297 6420705             องค์การบริหารส่วนต าบลลาดค่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4298 6420706             องค์การบริหารส่วนต าบลสานตม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4299 6420801             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าล่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4300 6420802             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4301 6420803             องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4302 6420804             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าแคม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4303 6420805             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4304 6420901             องค์การบริหารส่วนต าบลวังสะพุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4305 6420902             องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4306 6420903             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4307 6420904             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงิ ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4308 6420905             เทศบาลต าบลปากปวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4309 6420906             องค์การบริหารส่วนต าบลผาน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4310 6420907             องค์การบริหารส่วนต าบลผาบิ ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4311 6420908             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4312 6420909             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขมิ น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4313 6420910             เทศบาลต าบลศรีสงคราม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4314 6421001             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4315 6421002             องค์การบริหารส่วนต าบลผานกเค้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4316 6421003             องค์การบริหารส่วนต าบลภูกระดึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4317 6421004             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส้ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4318 6421101             องค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4319 6421102             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4320 6421103             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสีเสียด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4321 6421104             องค์การบริหารส่วนต าบลเลยวังไสย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4322 6421105             องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4323 6421201             องค์การบริหารส่วนต าบลผาขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4324 6421202             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนป่าซาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4325 6421203             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพ่ิม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4326 6421301             องค์การบริหารส่วนต าบลผาสามยอด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4327 6421302             องค์การบริหารส่วนต าบลทรัพย์ไพวัลย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4328 6421401             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4329 6421402             องค์การบริหารส่วนต าบลตาดข่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4330 6421403             องค์การบริหารส่วนต าบลปวนพุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4331 6430101             เทศบาลต าบลกวนวัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4332 6430102             เทศบาลต าบลวัดธาตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4333 6430103             องค์การบริหารส่วนต าบลหินโงม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4334 6430104             เทศบาลต าบลบ้านเด่ือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4335 6430105             องค์การบริหารส่วนต าบลค่ายบกหวาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4336 6430106             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4337 6430107             องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุบังพวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4338 6430108             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกอมเกาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4339 6430109             เทศบาลต าบลปะโค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4340 6430110             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4341 6430111             องค์การบริหารส่วนต าบลสีกาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4342 6430201             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าบ่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4343 6430202             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าโมง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4344 6430203             เทศบาลต าบลกองนาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4345 6430204             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกคอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4346 6430205             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเด่ือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4347 6430206             เทศบาลต าบลบ้านถ่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4348 6430207             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4349 6430208             องค์การบริหารส่วนต าบลนาข่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4350 6430209             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4351 6430210             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4352 6430301             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกาฬ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4353 6430302             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4354 6430303             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเลิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4355 6430304             เทศบาลต าบลโคกก่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4356 6430305             องค์การบริหารส่วนต าบลนาสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4357 6430306             เทศบาลต าบลไคสี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4358 6430307             องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4359 6430308             องค์การบริหารส่วนต าบลค านาดี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4360 6430309             องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งเปือย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4361 6430401             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีชมภู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4362 6430402             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4363 6430403             องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4364 6430404             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4365 6430405             เทศบาลต าบลศรีส าราญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4366 6430501             องค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4367 6430502             องค์การบริหารส่วนต าบลวัดหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4368 6430503             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4369 6430504             องค์การบริหารส่วนต าบลชุมช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4370 6430505             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4371 6430506             องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าต่างค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4372 6430507             องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4373 6430508             องค์การบริหารส่วนต าบลเซิม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4374 6430509             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4375 6430510             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4376 6430511             เทศบาลต าบลสร้างนางขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4377 6430601             องค์การบริหารส่วนต าบลโซ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4378 6430602             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4379 6430603             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีชมภู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4380 6430604             องค์การบริหารส่วนต าบลค าแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4381 6430605             องค์การบริหารส่วนต าบลบัวตูม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4382 6430606             องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4383 6430607             องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4384 6430701             องค์การบริหารส่วนต าบลพานพร้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4385 6430702             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4386 6430703             องค์การบริหารส่วนต าบลพระพุทธบาท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4387 6430704             เทศบาลต าบลหนองปลาปาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4388 6430801             องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งไก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4389 6430802             องค์การบริหารส่วนต าบลผาตั ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4390 6430803             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4391 6430804             องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4392 6430805             องค์การบริหารส่วนต าบลสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4393 6430901             องค์การบริหารส่วนต าบลเซกา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4394 6430902             เทศบาลต าบลซาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4395 6430903             องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากกแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4396 6430904             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4397 6430905             องค์การบริหารส่วนต าบลป่งไฮ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4398 6430906             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าจั น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4399 6430907             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4400 6430908             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4401 6430909             องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4402 6431001             องค์การบริหารส่วนต าบลปากคาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4403 6431002             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4404 6431003             องค์การบริหารส่วนต าบลนากั ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4405 6431004             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนศิลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4406 6431005             องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4407 6431006             องค์การบริหารส่วนต าบลนาดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4408 6431101             เทศบาลต าบลบึงงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4409 6431102             องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิหมากแข้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4410 6431103             องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4411 6431104             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดอกค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4412 6431201             องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4413 6431202             องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4414 6431203             องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4415 6431204             องค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4416 6431301             องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4417 6431302             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเด่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4418 6431303             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4419 6431401             องค์การบริหารส่วนต าบลสระใคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4420 6431402             องค์การบริหารส่วนต าบลคอกช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4421 6431403             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4422 6431501             องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4423 6431502             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4424 6431503             องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4425 6431504             องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4426 6431601             องค์การบริหารส่วนต าบลรัตนวาปี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4427 6431602             องค์การบริหารส่วนต าบลนาทับไฮ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4428 6431603             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4429 6431604             องค์การบริหารส่วนต าบลพระบาทนาสิงห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4430 6431605             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4431 6431701             องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4432 6431702             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4433 6431703             องค์การบริหารส่วนต าบลด่านศรีสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4434 6440101             องค์การบริหารส่วนต าบลเขวา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4435 6440102             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4436 6440103             องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4437 6440104             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกก่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4438 6440105             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหว่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4439 6440106             องค์การบริหารส่วนต าบลเกิ ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4440 6440107             องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเลิงจาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4441 6440108             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสองคอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4442 6440109             องค์การบริหารส่วนต าบลลาดพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4443 6440110             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4444 6440111             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4445 6440112             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4446 6440113             องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4447 6440201             องค์การบริหารส่วนต าบลแกด า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4448 6440202             องค์การบริหารส่วนต าบลวังแสง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4449 6440203             เทศบาลต าบลมิตรภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4450 6440204             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4451 6440205             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนภิบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4452 6440301             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวขวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4453 6440302             องค์การบริหารส่วนต าบลยางน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4454 6440303             องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4455 6440304             องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4456 6440305             องค์การบริหารส่วนต าบลแพง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4457 6440306             องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งแก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4458 6440307             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4459 6440308             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4460 6440309             องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4461 6440310             องค์การบริหารส่วนต าบลเข่ือน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4462 6440311             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4463 6440312             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4464 6440313             องค์การบริหารส่วนต าบลยางท่าแจ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4465 6440314             องค์การบริหารส่วนต าบลแห่ใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4466 6440315             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4467 6440316             องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4468 6440317             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4469 6440401             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4470 6440402             องค์การบริหารส่วนต าบลคันธาราษฎร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4471 6440403             องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4472 6440404             องค์การบริหารส่วนต าบลนาสีนวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4473 6440405             องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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4474 6440406             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4475 6440407             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดใส้จ่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4476 6440408             องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่าพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4477 6440501             องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4478 6440502             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองซอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4479 6440503             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4480 6440504             องค์การบริหารส่วนต าบลกู่ทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4481 6440505             องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4482 6440506             องค์การบริหารส่วนต าบลเสือเฒ่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4483 6440507             เทศบาลต าบลโพนทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4484 6440508             องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าบัวบาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4485 6440601             องค์การบริหารส่วนต าบลบรบือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4486 6440602             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4487 6440603             องค์การบริหารส่วนต าบลวังไชย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4488 6440604             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4489 6440605             องค์การบริหารส่วนต าบลก าพี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4490 6440606             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนราษี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4491 6440607             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4492 6440608             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจิก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4493 6440609             องค์การบริหารส่วนต าบลบัวมาศ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4494 6440610             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูขาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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4495 6440611             องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4496 6440612             องค์การบริหารส่วนต าบลยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4497 6440613             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสิม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4498 6440614             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4499 6440615             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนงัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4500 6440701             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4501 6440702             องค์การบริหารส่วนต าบลนาเชือก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4502 6440703             องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4503 6440704             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4504 6440705             องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4505 6440706             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4506 6440707             องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4507 6440708             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเม็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4508 6440709             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4509 6440711             องค์การบริหารส่วนต าบลสันป่าตอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4510 6440801             องค์การบริหารส่วนต าบลปะหลาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4511 6440802             องค์การบริหารส่วนต าบลก้ามปู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4512 6440803             องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4513 6440804             องค์การบริหารส่วนต าบลเม็กด า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4514 6440805             องค์การบริหารส่วนต าบลนาสีนวล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4515 6440806             องค์การบริหารส่วนต าบลราษฎร์เจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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4516 6440807             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4517 6440808             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4518 6440809             องค์การบริหารส่วนต าบลลานสะแก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4519 6440810             องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4520 6440811             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4521 6440812             องค์การบริหารส่วนต าบลราษฎร์พัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4522 6440813             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4523 6440814             องค์การบริหารส่วนต าบลภารแอ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4524 6440901             องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4525 6440902             องค์การบริหารส่วนต าบลเสือโก้ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4526 6440903             องค์การบริหารส่วนต าบลดงใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4527 6440904             องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4528 6440905             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4529 6440906             องค์การบริหารส่วนต าบลแคน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4530 6440907             องค์การบริหารส่วนต าบลงัวบา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4531 6440908             องค์การบริหารส่วนต าบลนาข่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4532 6440909             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4533 6440910             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4534 6440911             องค์การบริหารส่วนต าบลประชาพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4535 6440912             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4536 6440913             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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4537 6440914             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4538 6440915             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4539 6441001             เทศบาลต าบลหนองไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4540 6441002             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4541 6441003             องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4542 6441004             องค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4543 6441005             เทศบาลต าบลหัวดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4544 6441006             องค์การบริหารส่วนต าบลดงยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4545 6441007             องค์การบริหารส่วนต าบลกู่สันตรัตน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4546 6441008             องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4547 6441101             องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4548 6441102             องค์การบริหารส่วนต าบลนาภู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4549 6441103             องค์การบริหารส่วนต าบลแวงดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4550 6441104             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4551 6441105             องค์การบริหารส่วนต าบลดงเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4552 6441106             องค์การบริหารส่วนต าบลขามเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4553 6441107             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสันตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4554 6441201             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4555 6441202             องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4556 6441203             องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4557 6441204             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4558 6441205             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเตย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4559 6441301             องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าดอกไม้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4560 6441302             องค์การบริหารส่วนต าบลช่ืนชม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4561 6441303             เทศบาลต าบลกุดปลาดุก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4562 6441304             เทศบาลต าบลหนองกุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4563 6450101             องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4564 6450102             องค์การบริหารส่วนต าบลเหนือเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4565 6450103             องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4566 6450104             องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4567 6450105             องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4568 6450106             เทศบาลต าบลสีแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4569 6450107             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4570 6450108             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4571 6450109             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4572 6450110             องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4573 6450111             องค์การบริหารส่วนต าบลแคนใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4574 6450112             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4575 6450201             องค์การบริหารส่วนต าบลเกษตรวิสัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4576 6450202             องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4577 6450203             องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์โคก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4578 6450204             องค์การบริหารส่วนต าบลดงคร่ังใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4579 6450205             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4580 6450206             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4581 6450207             องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4582 6450208             องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4583 6450209             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าอ้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4584 6450210             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4585 6450211             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4586 6450212             องค์การบริหารส่วนต าบลดงคร่ังน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4587 6450301             องค์การบริหารส่วนต าบลบัวแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4588 6450302             องค์การบริหารส่วนต าบลดอกล  า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4589 6450303             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแคน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4590 6450304             เทศบาลต าบลโพนสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4591 6450305             เทศบาลต าบลโนนสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4592 6450306             องค์การบริหารส่วนต าบลสระบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4593 6450307             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสง่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4594 6450308             องค์การบริหารส่วนต าบลขี เหล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4595 6450401             เทศบาลต าบลเมืองหงส์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4596 6450402             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าใส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4597 6450403             องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4598 6450404             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสังข์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4599 6450405             องค์การบริหารส่วนต าบลอีง่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4600 6450406             เทศบาลต าบลลิ นฟ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4601 6450407             องค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4602 6450408             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4603 6450501             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4604 6450502             องค์การบริหารส่วนต าบลธวัชบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4605 6450503             องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาทุ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4606 6450504             องค์การบริหารส่วนต าบลไพศาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4607 6450505             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4608 6450506             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4609 6450507             องค์การบริหารส่วนต าบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4610 6450508             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4611 6450601             องค์การบริหารส่วนต าบลพนมไพร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4612 6450602             องค์การบริหารส่วนต าบลแสนสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4613 6450603             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4614 6450604             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทัพไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4615 6450605             องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4616 6450606             องค์การบริหารส่วนต าบลวารีสวัสด์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4617 6450607             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4618 6450608             องค์การบริหารส่วนต าบลนานวล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4619 6450609             องค์การบริหารส่วนต าบลค าไฮ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4620 6450610             องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4621 6450611             องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4622 6450612             องค์การบริหารส่วนต าบลชานุวรรณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4623 6450701             เทศบาลต าบลแวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4624 6450702             เทศบาลต าบลโคกกกม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4625 6450703             องค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4626 6450704             องค์การบริหารส่วนต าบลสว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4627 6450705             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4628 6450706             เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4629 6450707             เทศบาลต าบลโนนชัยศรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4630 6450708             องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิศรีสว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4631 6450709             องค์การบริหารส่วนต าบลอุ่มเม่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4632 6450710             องค์การบริหารส่วนต าบลค านาดี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4633 6450711             องค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4634 6450712             องค์การบริหารส่วนต าบลสระนกแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4635 6450713             องค์การบริหารส่วนต าบลวังสามัคคี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4636 6450801             องค์การบริหารส่วนต าบลขามเป้ีย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4637 6450802             องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4638 6450803             องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4639 6450804             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาไก้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4640 6450805             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4641 6450806             องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิศรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4642 6450901             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4643 6450902             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4644 6450903             องค์การบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4645 6450904             องค์การบริหารส่วนต าบลกกโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4646 6450905             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4647 6450906             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4648 6450907             องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4649 6450908             องค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4650 6450909             เทศบาลต าบลท่าสีดา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4651 6451001             องค์การบริหารส่วนต าบลนางาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4652 6451002             เทศบาลต าบลนาแซง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4653 6451003             เทศบาลต าบลนาเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4654 6451004             เทศบาลต าบลวังหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4655 6451005             เทศบาศต าบลท่าม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4656 6451006             องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4657 6451007             องค์การบริหารส่วนต าบลภูเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4658 6451008             เทศบาลต าบลเกาะแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4659 6451009             องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4660 6451010             องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4661 6451011             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4662 6451012             เทศบาลต าบลหนองหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4663 6451013             เทศบาลต าบลพรสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4664 6451014             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงเกลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4665 6451101             องค์การบริหารส่วนต าบลสระคู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4666 6451102             เทศบาลต าบลดอกไม้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4667 6451103             องค์การบริหารส่วนต าบลนาใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4668 6451104             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4669 6451105             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโทน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4670 6451106             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพันขัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4671 6451107             เทศบาลต าบลทุ่งหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4672 6451108             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4673 6451109             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4674 6451110             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4675 6451111             องค์การบริหารส่วนต าบลช้างเผือก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4676 6451112             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งศรีเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4677 6451201             เทศบาลต าบลหนองหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4678 6451202             เทศบาลต าบลคูเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4679 6451203             เทศบาลต าบลกกกุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4680 6451301             เทศบาลต าบลสามขา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4681 6451302             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4682 6451303             องค์การบริหารส่วนต าบลยางค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4683 6451304             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหาดยาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4684 6451401             องค์การบริหารส่วนต าบลอาจสามารถ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4685 6451402             เทศบาลต าบลโพนเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4686 6451403             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแจ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4687 6451404             องค์การบริหารส่วนต าบลหน่อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4688 6451405             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหม่ืนถ่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4689 6451406             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4690 6451407             องค์การบริหารส่วนต าบลโหรา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4691 6451408             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4692 6451409             องค์การบริหารส่วนต าบลขี เหล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4693 6451410             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4694 6451501             เทศบาลต าบลเมยวดี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4695 6451502             เทศบาลต าบลบุ่งเลิศ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4696 6451503             เทศบาลต าบลชมสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4697 6451601             เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4698 6451602             เทศบาลต าบลศรีสมเด็จ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4699 6451603             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4700 6451604             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4701 6451605             องค์การบริหารส่วนต าบลสวนจิก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4702 6451606             องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิสัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4703 6451607             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4704 6451608             เทศบาลต าบลบ้านบาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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4705 6451701             องค์การบริหารส่วนต าบลปาฝา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4706 6451702             องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4707 6451703             เทศบาลต าบลจังหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4708 6451704             องค์การบริหารส่วนต าบลยางใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4709 6451705             เทศบาลต าบลผักแว่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4710 6451706             องค์การบริหารส่วนต าบลแสนชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4711 6451801             เทศบาลต าบลเชียงขวัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4712 6451802             องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4713 6451803             องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4714 6451804             องค์การบริหารส่วนต าบลพระเจ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4715 6451805             องค์การบริหารส่วนต าบลหมูม้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4716 6451806             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเขือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4717 6451901             เทศบาลต าบลหนองฮี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4718 6451902             องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4719 6451903             องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4720 6451904             องค์การบริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4721 6452001             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งเขาหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4722 6452002             องค์การบริหารส่วนต าบลเทอดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4723 6452003             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4724 6452004             องค์การบริหารส่วนต าบลมะบ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4725 6452005             องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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4726 6460101             เทศบาลต าบลเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4727 6460102             เทศบาลต าบลหลุบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4728 6460103             เทศบาลต าบลไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4729 6460104             เทศบาลต าบลล าพาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4730 6460105             เทศบาลต าบลเชียงเครือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4731 6460106             เทศบาลต าบลบึงวิชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4732 6460107             เทศบาลต าบลภูปอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4733 6460108             เทศบาลต าบลภูดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4734 6460109             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4735 6460110             เทศบาลต าบลกลางหม่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4736 6460111             เทศบาลต าบลขมิ น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4737 6460112             เทศบาลต าบลโพนทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4738 6460201             องค์การบริหารส่วนต าบลนามน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4739 6460202             องค์การบริหารส่วนต าบลยอดแกง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4740 6460203             เทศบาลต าบลสงเปลือย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4741 6460204             องค์การบริหารส่วนต าบลหลักเหล่ียม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4742 6460205             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4743 6460301             องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4744 6460302             เทศบาลต าบลหลักเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4745 6460303             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4746 6460304             เทศบาลต าบลดงลิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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4747 6460305             องค์การบริหารส่วนต าบลธัญญา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4748 6460306             องค์การบริหารส่วนต าบลเจ้าท่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4749 6460307             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสมบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4750 6460401             องค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4751 6460402             องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าอ้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4752 6460501             องค์การบริหารส่วนต าบลบัวขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4753 6460502             องค์การบริหารส่วนต าบลแจนแลน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4754 6460503             เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4755 6460504             องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าไฮงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4756 6460505             องค์การบริหารส่วนต าบลนาไคร้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4757 6460506             องค์การบริหารส่วนต าบลสามขา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4758 6460507             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองห้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4759 6460508             องค์การบริหารส่วนต าบลนาโก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4760 6460509             องค์การบริหารส่วนต าบลสมสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4761 6460510             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดค้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4762 6460601             องค์การบริหารส่วนต าบลคุ้มเก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4763 6460602             เทศบาลต าบลสงเปลือย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4764 6460603             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4765 6460604             เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4766 6460701             องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4767 6460702             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวงัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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4768 6460703             เทศบาลต าบลอุ่มเม่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4769 6460704             องค์การบริหารส่วนต าบลเว่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4770 6460705             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4771 6460706             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสมบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4772 6460707             องค์การบริหารส่วนต าบลนาเชือก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4773 6460708             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4774 6460709             เทศบาลต าบลเขาพระนอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4775 6460710             องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4776 6460711             เทศบาลต าบลโนนสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4777 6460712             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตอกแป้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4778 6460801             เทศบาลต าบลท่าลาดดงยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4779 6460802             องค์การบริหารส่วนต าบลค าใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4780 6460803             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดโดน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4781 6460804             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงนาเรียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4782 6460805             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4783 6460806             องค์การบริหารส่วนต าบลพิมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4784 6460807             เทศบาลต าบลค าเหมือดแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4785 6460808             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4786 6460809             องค์การบริหารส่วนต าบลทรายทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4787 6460901             องค์การบริหารส่วนต าบลสหัสขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4788 6460902             เทศบาลต าบลนามะเขือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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4789 6460903             เทศบาลต าบลโนนศิลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4790 6460904             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแหลมทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4791 6461001             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคลอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4792 6461002             องค์การบริหารส่วนต าบลโพน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4793 6461003             องค์การบริหารส่วนต าบลดินจ่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4794 6461004             องค์การบริหารส่วนต าบลนาบอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4795 6461005             องค์การบริหารส่วนต าบลเนินยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4796 6461101             เทศบาลต าบลกุงเก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4797 6461102             องค์การบริหารส่วนต าบลยางอู้ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4798 6461103             เทศบาลต าบลกุดจิก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4799 6461104             เทศบาลต าบลนาตาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4800 6461105             เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4801 6461201             เทศบาลต าบลค าก้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4802 6461202             เทศบาลต าบลหนองบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4803 6461203             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเครือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4804 6461204             เทศบาลต าบลหนองสรวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4805 6461205             องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4806 6461206             เทศบาลต าบลหนองใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4807 6461207             เทศบาลต าบลดงมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4808 6461208             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4809 6461301             องค์การบริหารส่วนต าบลสมเด็จ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4810 6461302             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4811 6461303             เทศบาลต าบลแซงบาดาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4812 6461304             เทศบาลต าบลมหาไชย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4813 6461305             องค์การบริหารส่วนต าบลหมูม่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4814 6461306             เทศบาลต าบลผาเสวย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4815 6461307             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4816 6461308             เทศบาลต าบลล าห้วยหลัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4817 6461401             องค์การบริหารส่วนต าบลไค้นุ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4818 6461402             องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4819 6461403             เทศบาลต าบลหนองอีบุตร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4820 6461501             องค์การบริหารส่วนต าบลส าราญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4821 6461502             องค์การบริหารส่วนต าบลส าราญใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4822 6461503             องค์การบริหารส่วนต าบลค าสร้างเท่ียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4823 6461504             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4824 6461601             องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4825 6461602             องค์การบริหารส่วนต าบลสายนาวัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4826 6461603             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนนาจาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4827 6461604             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4828 6461605             เทศบาลต าบลภูแล่นช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4829 6461701             เทศบาลต าบลดอนจาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4830 6461702             องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดไชยศรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4831 6461703             องค์การบริหารส่วนต าบลดงพยุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4832 6461704             เทศบาลต าบลม่วงนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4833 6461705             องค์การบริหารส่วนต าบลนาจ าปา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4834 6461801             องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4835 6461802             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4836 6461803             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนศิลาเลิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4837 6461804             องค์การบริหารส่วนต าบลล าชี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4838 6470101             องค์การบริหารส่วนต าบลขมิ น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4839 6470102             เทศบาลต าบลงิ วด่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4840 6470103             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหอม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4841 6470104             เทศบาลต าบลเมืองท่าแร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4842 6470105             องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4843 6470106             องค์การบริหารส่วนต าบลดงชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4844 6470107             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4845 6470108             องค์การบริหารส่วนต าบลพังขว้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4846 6470109             องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4847 6470110             เทศบาลต าบลเหล่าปอแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4848 6470111             เทศบาลต าบลหนองลาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4849 6470112             เทศบาลต าบลฮางโฮง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4850 6470113             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกก่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4851 6470201             องค์การบริหารส่วนต าบลกุสุมาลย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4852 6470202             องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4853 6470203             องค์การบริหารส่วนต าบลนาเพียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4854 6470204             องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิไพศาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4855 6470205             องค์การบริหารส่วนต าบลอุ่มจาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4856 6470301             เทศบาลต าบลกุดแฮด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4857 6470302             เทศบาลต าบลนาม่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4858 6470303             เทศบาลต าบลกุดไห องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4859 6470401             เทศบาลต าบลพรรณานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4860 6470402             เทศบาลต าบลวังยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4861 6470403             เทศบาลต าบลพอกน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4862 6470404             เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4863 6470405             เทศบาลต าบลไร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4864 6470406             องค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4865 6470407             เทศบาลต าบลนาใน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4866 6470408             เทศบาลต าบลบัวสว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4867 6470409             องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4868 6470410             องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงชุม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4869 6470501             องค์การบริหารส่วนต าบลพังโคน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4870 6470502             องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4871 6470503             เทศบาลต าบลแร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4872 6470504             เทศบาลต าบลไฮหย่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4873 6470505             องค์การบริหารส่วนต าบลต้นผึ ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4874 6470601             องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4875 6470602             เทศบาลต าบลหนองลาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4876 6470603             องค์การบริหารส่วนต าบลค้อเขียว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4877 6470701             องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมน  าอูน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4878 6470702             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4879 6470703             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4880 6470704             องค์การบริหารส่วนต าบลสุวรรณคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4881 6470801             องค์การบริหารส่วนต าบลวานรนิวาส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4882 6470802             องค์การบริหารส่วนต าบลเด่ือศรีคันไชย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4883 6470803             องค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4884 6470804             เทศบาลต าบลหนองสนม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4885 6470805             เทศบาลต าบลคูสะคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4886 6470806             องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4887 6470807             เทศบาลต าบลหนองแวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4888 6470808             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4889 6470809             เทศบาลต าบลนาซอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4890 6470810             องค์การบริหารส่วนต าบลอินทร์แปลง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4891 6470811             องค์การบริหารส่วนต าบลนาค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4892 6470812             องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4893 6470813             เทศบาลต าบลกุดเรือค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4894 6470814             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4895 6470901             องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4896 6470902             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4897 6470903             องค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4898 6470904             เทศบาลต าบลแพด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4899 6471001             องค์การบริหารส่วนต าบลม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4900 6471002             องค์การบริหารส่วนต าบลมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4901 6471003             องค์การบริหารส่วนต าบลดงหม้อทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4902 6471004             องค์การบริหารส่วนต าบลดงเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4903 6471005             องค์การบริหารส่วนต าบลดงหม้อทองใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4904 6471006             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4905 6471007             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกว่ัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4906 6471008             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4907 6471101             องค์การบริหารส่วนต าบลอากาศ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4908 6471102             เทศบาลต าบลโพนแพง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4909 6471103             เทศบาลต าบลวาใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4910 6471104             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4911 6471105             เทศบาลต าบลท่าก้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4912 6471106             องค์การบริหารส่วนต าบลนาฮี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4913 6471107             เทศบาลต าบลบะหว้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4914 6471201             องค์การบริหารส่วนต าบลสว่างแดนดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4915 6471202             องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4916 6471203             เทศบาลต าบลบ้านต้าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4917 6471204             องค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4918 6471205             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4919 6471206             เทศบาลต าบลโคกสี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4920 6471207             เทศบาลต าบลหนองหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4921 6471208             องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4922 6471209             องค์การบริหารส่วนต าบลแวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4923 6471210             องค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4924 6471211             องค์การบริหารส่วนต าบลตาลโกน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4925 6471212             องค์การบริหารส่วนต าบลตาลเนิ ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4926 6471213             องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4927 6471214             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านถ่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4928 6471301             เทศบาลต าบลส่องดาวหนองแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4929 6471302             เทศบาลต าบลวัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4930 6471303             เทศบาลต าบลปทุมวาปี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4931 6471401             องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4932 6471402             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4933 6471403             องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4934 6471404             องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4935 6471501             องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าโพนค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4936 6471502             องค์การบริหารส่วนต าบลด่านม่วงค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4937 6471503             องค์การบริหารส่วนต าบลแมดนาท่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4938 6471601             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4939 6471602             องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญศิลป์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4940 6471603             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4941 6471604             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4942 6471605             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4943 6471701             เทศบาลต าบลบ้านโพน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4944 6471702             เทศบาลต าบลนาแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4945 6471703             องค์การบริหารส่วนต าบลนาตงวัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4946 6471704             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแป้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4947 6471705             เทศบาลต าบลเชียงสือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4948 6471801             เทศบาลต าบลสร้างค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4949 6471802             องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบเลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4950 6471803             เทศบาลต าบลโคกภู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4951 6471804             องค์การบริหารส่วนต าบลกกปลาซิว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4952 6480101             องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4953 6480102             องค์การบริหารส่วนต าบลนาราชควาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4954 6480103             องค์การบริหารส่วนต าบลกุรุคุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4955 6480104             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4956 6480105             องค์การบริหารส่วนต าบลอาจสามารถ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4957 6480106             องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4958 6480107             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4959 6480108             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4960 6480109             องค์การบริหารส่วนต าบลค าเตย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4961 6480110             เทศบาลต าบลหนองญาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4962 6480111             องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4963 6480112             องค์การบริหารส่วนต าบลวังตามัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4964 6480113             องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4965 6480201             องค์การบริหารส่วนต าบลปลาปาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4966 6480202             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4967 6480203             องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4968 6480204             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4969 6480205             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4970 6480206             องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4971 6480207             องค์การบริหารส่วนต าบลนามะเขือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4972 6480208             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเทาใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4973 6480301             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4974 6480302             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4975 6480303             องค์การบริหารส่วนต าบลไชยบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4976 6480304             องค์การบริหารส่วนต าบลพนอม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4977 6480305             องค์การบริหารส่วนต าบลพะทาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4978 6480306             เทศบาลต าบลเวินพระบาท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4979 6480307             องค์การบริหารส่วนต าบลรามราช องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4980 6480308             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเทา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4981 6480401             องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4982 6480402             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง อ าเภอบ้านแพง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4983 6480403             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4984 6480404             องค์การบริหารส่วนต าบลนางัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4985 6480405             องค์การบริหารส่วนต าบลนาเข องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4986 6480501             เทศบาลต าบลธาตุพนมใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4987 6480502             เทศบาลต าบลฝ่ังแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4988 6480503             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4989 6480504             องค์การบริหารส่วนต าบลพระกลางทุ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4990 6480505             องค์การบริหารส่วนต าบลนาถ่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4991 6480506             องค์การบริหารส่วนต าบลแสนพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4992 6480507             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนนางหงส์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4993 6480508             เทศบาลต าบลน  าก่ า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4994 6480509             องค์การบริหารส่วนต าบลอุ่มเหม้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4995 6480510             เทศบาลต าบลนาหนาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

4996 6480511             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4997 6480601             องค์การบริหารส่วนต าบลเรณู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

4998 6480602             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4999 6480603             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5000 6480604             องค์การบริหารส่วนต าบลนางาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5001 6480605             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5002 6480606             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองย่างชิ น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5003 6480607             องค์การบริหารส่วนต าบลเรณูใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5004 6480608             องค์การบริหารส่วนต าบลนาขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5005 6480701             องค์การบริหารส่วนต าบลนาแก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5006 6480702             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสังข์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5007 6480703             องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5008 6480704             องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5009 6480705             องค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5010 6480706             องค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5011 6480707             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5012 6480708             องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5013 6480709             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5014 6480710             องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5015 6480711             องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5016 6480801             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5017 6480802             องค์การบริหารส่วนต าบลนาเด่ือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5018 6480803             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5019 6480804             เทศบาลต าบลสามผง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5020 6480805             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าบ่อสงคราม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5021 6480806             เทศบาลต าบลบ้านข่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5022 6480807             เทศบาลต าบลนาค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5023 6480808             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5024 6480809             องค์การบริหารส่วนต าบลหาดแพง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5025 6480901             องค์การบริหารส่วนต าบลนาหว้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5026 6480902             องค์การบริหารส่วนต าบลนางัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5027 6480903             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเสียว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5028 6480904             องค์การบริหารส่วนต าบลนาคูณใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5029 6480905             องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5030 6480906             เทศบาลต าบลท่าเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5031 6481001             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5032 6481002             องค์การบริหารส่วนต าบลนาหัวบ่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5033 6481003             องค์การบริหารส่วนต าบลนาขมิ น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5034 6481004             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนบก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5035 6481005             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5036 6481006             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนจาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5037 6481007             องค์การบริหารส่วนต าบลนาใน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5038 6481101             องค์การบริหารส่วนต าบลนาทม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5039 6481102             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองซน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5040 6481103             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเตย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5041 6481201             องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5042 6481202             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5043 6481203             องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5044 6490101             เทศบาลต าบลมุก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5045 6490102             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5046 6490103             เทศบาลต าบลบางทรายใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5047 6490104             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5048 6490105             เทศบาลต าบลผ่ึงแดด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5049 6490106             เทศบาลต าบลนาโสก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5050 6490107             เทศบาลต าบลนาสีนวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5051 6490108             เทศบาลต าบลค าป่าหลาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5052 6490109             เทศบาลต าบลดงมอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5053 6490110             องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแข้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5054 6490201             องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5055 6490202             องค์การบริหารส่วนต าบลนากอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5056 6490203             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5057 6490204             องค์การบริหารส่วนต าบลกกแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5058 6490205             องค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5059 6490206             องค์การบริหารส่วนต าบลโชคชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5060 6490301             เทศบาลต าบลดอนตาลผาสุก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5061 6490302             องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5062 6490303             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5063 6490304             องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหมี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5064 6490305             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5065 6490306             องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะเม็ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5066 6490401             เทศบาลต าบลดงหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5067 6490402             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5068 6490403             เทศบาลต าบลกกตูม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5069 6490404             เทศบาลต าบลหนองแคน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5070 6490405             องค์การบริหารส่วนต าบลชะโนดน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5071 6490406             องค์การบริหารส่วนต าบลพังแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5072 6490501             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านซ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5073 6490502             องค์การบริหารส่วนต าบลค าชะอี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5074 6490503             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5075 6490504             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5076 6490505             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5077 6490506             องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5078 6490507             องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าสร้างถ่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5079 6490508             องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5080 6490509             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าเท่ียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5081 6490601             เทศบาลต าบลหว้านใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5082 6490602             องค์การบริหารส่วนต าบลป่งขามดงหมู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5083 6490603             องค์การบริหารส่วนต าบลบางทรายน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5084 6490604             เทศบาลต าบลชะโนด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5085 6490701             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5086 6490702             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5087 6500101             องค์การบริหารส่วนต าบลช้างเผือก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5088 6500102             เทศบาลต าบลสันผีเสื อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5089 6500201             เทศบาลต าบลบ้านหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5090 6500202             องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5091 6500203             เทศบาลต าบลสบเต๊ียะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5092 6500204             เทศบาลต าบลบ้านแปะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5093 6500205             เทศบาลต าบลดอยแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5094 6500206             เทศบาลต าบลแม่สอย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5095 6500301             องค์การบริหารส่วนต าบลแจ่มหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5096 6500302             องค์การบริหารส่วนต าบลช่างเค่ิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5097 6500303             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5098 6500304             องค์การบริหารส่วนต าบลปางหินฝน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5099 6500305             เทศบาลต าบลท่าผา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5100 6500306             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศึก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5101 6500307             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5102 6500308             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5103 6500309             องค์การบริหารส่วนต าบลกองแขก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5104 6500310             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่แดด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5105 6500401             องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5106 6500402             เทศบาลต าบลเมืองนะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5107 6500403             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5108 6500501             เทศบาลต าบลป่าป้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5109 6500502             องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดขวัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5110 6500503             เทศบาลต าบลส าราญราษฎร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5111 6500504             เทศบาลต าบลแม่คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5112 6500505             เทศบาลต าบลตลาดใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5113 6500506             เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5114 6500507             เทศบาลต าบลป่าเม่ียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5115 6500508             องค์การบริหารส่วนต าบลเทพเสด็จ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5116 6500601             เทศบาลต าบลแม่แตง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5117 6500602             เทศบาลต าบลจอมแจ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5118 6500603             เทศบาลต าบลแม่หอพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5119 6500604             องค์การบริหารส่วนต าบลสบเปิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5120 6500605             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5121 6500606             องค์การบริหารส่วนต าบลสันป่ายาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5122 6500607             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแป๋ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5123 6500608             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5124 6500609             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5125 6500610             องค์การบริหารส่วนต าบลก๊ืดช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5126 6500611             เทศบาลต าบลอินทขิล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5127 6500701             เทศบาลต าบลริมเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5128 6500702             เทศบาลต าบลสันโป่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5129 6500703             เทศบาลต าบลขี เหล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5130 6500704             องค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5131 6500705             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5132 6500706             เทศบาลต าบลแม่แรม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5133 6500707             องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5134 6500708             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5135 6500709             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5136 6500710             เทศบาลต าบลเหมืองแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5137 6500801             องค์การบริหารส่วนต าบลสะเมิงเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5138 6500802             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5139 6500803             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5140 6500804             องค์การบริหารส่วนต าบลยั งเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5141 6500901             องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5142 6500902             องค์การบริหารส่วนต าบลม่อนป่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5143 6500903             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5144 6500904             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5145 6500905             เทศบาลต าบลสันทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5146 6500906             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5147 6500907             เทศบาลต าบลแม่ข่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5148 6500908             องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5149 6501001             องค์การบริหารส่วนต าบลดอยลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5150 6501002             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5151 6501003             องค์การบริหารส่วนต าบลสันต้นหมื อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5152 6501004             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5153 6501005             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5154 6501006             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5155 6501101             เทศบาลต าบลป่าตุ้ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5156 6501102             เทศบาลต าบลป่าไหน่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5157 6501103             องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5158 6501104             เทศบาลต าบลบ้านโป่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5159 6501105             เทศบาลต าบลน  าแพร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5160 6501106             องค์การบริหารส่วนต าบลเข่ือนผาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5161 6501107             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่แวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5162 6501108             องค์การบริหารส่วนต าบลโหล่งขอด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5163 6501201             เทศบาลต าบลยุหว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5164 6501202             องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5165 6501203             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5166 6501204             องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5167 6501205             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ก๊า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5168 6501206             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5169 6501207             องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงท่ากาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5170 6501208             เทศบาลต าบลทุ่งสะโตก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5171 6501209             เทศบาลต าบลทุ่งต้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5172 6501210             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5173 6501211             องค์การบริหารส่วนต าบลมะขุนหวาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5174 6501301             องค์การบริหารส่วนต าบลสันก าแพง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5175 6501302             องค์การบริหารส่วนต าบลร้องวัวแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5176 6501303             เทศบาลต าบลบวกค้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5177 6501304             องค์การบริหารส่วนต าบลแช่ช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5178 6501305             เทศบาลต าบลออนใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5179 6501306             เทศบาลต าบลห้วยทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5180 6501307             เทศบาลต าบลสันกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5181 6501401             เทศบาลต าบลสันป่าเปา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5182 6501402             เทศบาลต าบลหนองแหย่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5183 6501403             เทศบาลต าบลหนองหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5184 6501404             เทศบาลต าบลเมืองเล็น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5185 6501501             เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5186 6501502             เทศบาลต าบลหนองแก๋ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5187 6501503             เทศบาลต าบลหารแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5188 6501504             องค์การบริหารส่วนต าบลขุนคง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5189 6501505             องค์การบริหารส่วนต าบลสบแม่ข่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5190 6501506             เทศบาลต าบลบ้านแหวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5191 6501507             เทศบาลต าบลสันผักหวาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5192 6501508             เทศบาลต าบลหนองควาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5193 6501509             เทศบาลต าบลบ้านปง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5194 6501510             เทศบาลต าบลน  าแพร่พัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5195 6501601             องค์การบริหารส่วนต าบลหางดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5196 6501602             องค์การบริหารส่วนต าบลฮอด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5197 6501603             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5198 6501604             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสลี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5199 6501605             องค์การบริหารส่วนต าบลนาคอเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5200 6501701             องค์การบริหารส่วนต าบลดอยเต่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5201 6501702             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเด่ือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5202 6501703             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแอ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5203 6501704             องค์การบริหารส่วนต าบลบงตัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5204 6501705             องค์การบริหารส่วนต าบลโปงทุ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5205 6501801             องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5206 6501802             องค์การบริหารส่วนต าบลยางเปียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5207 6501803             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5208 6501804             องค์การบริหารส่วนต าบลม่อนจอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5209 6501805             องค์การบริหารส่วนต าบลสบโขง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5210 6501806             องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5211 6501901             เทศบาลต าบลไชยสถาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5212 6501902             เทศบาลต าบลขัวมุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5213 6501903             เทศบาลต าบลหนองแฝก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5214 6501904             เทศบาลต าบลท่ากว้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5215 6501905             เทศบาลต าบลดอนแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5216 6501906             เทศบาลต าบลท่าวังตาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5217 6501907             เทศบาลต าบลสันทรายมหาวงศ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5218 6501908             เทศบาลต าบลป่าบง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5219 6502001             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแหง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5220 6502002             องค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5221 6502003             เทศบาลต าบลแสนไห องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5222 6502101             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดงเย็น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5223 6502102             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทะลบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5224 6502103             เทศบาลต าบลหนองบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5225 6502201             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5226 6502202             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งป้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5227 6502203             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งรวงทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5228 6502204             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5229 6502205             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5230 6502301             องค์การบริหารส่วนต าบลออนเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5231 6502302             องค์การบริหารส่วนต าบลออนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5232 6502303             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5233 6502304             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5234 6502305             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5235 6502306             องค์การบริหารส่วนต าบลทาเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5236 6502401             องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5237 6502402             เทศบาลต าบลสองแคว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5238 6502403             เทศบาลต าบลยางคราม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5239 6502404             เทศบาลต าบลสันติสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5240 6510101             เทศบาลต าบลหนองช้างคืน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5241 6510102             เทศบาลต าบลประตูป่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5242 6510103             เทศบาลต าบลต้นธง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5243 6510104             เทศบาลต าบลท่าเชียงทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5244 6510105             เทศบาลต าบลเหมืองจี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5245 6510106             เทศบาลต าบลป่าสัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5246 6510107             เทศบาลต าบลศรีบัวบาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5247 6510108             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหนาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5248 6510201             เทศบาลต าบลทาปลาดุก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5249 6510202             เทศบาลต าบลทากาศเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5250 6510203             เทศบาลต าบลทาขุมเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5251 6510204             เทศบาลต าบลทาทุ่งหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5252 6510205             องค์การบริหารส่วนต าบลทาแม่ลอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5253 6510301             องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5254 6510302             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าพลู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5255 6510303             องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ายาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5256 6510304             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาสะวาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5257 6510401             เทศบาลต าบลลี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5258 6510402             องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5259 6510403             องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5260 6510404             เทศบาลต าบลดงด า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5261 6510405             เทศบาลต าบลก้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5262 6510406             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5263 6510407             เทศบาลต าบลป่าไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5264 6510408             เทศบาลต าบลศรีวิชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5265 6510501             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5266 6510502             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5267 6510503             องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนปม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5268 6510601             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5269 6510602             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตุ้ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5270 6510603             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าดิบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5271 6510604             องค์การบริหารส่วนต าบลนครเจดีย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5272 6510701             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5273 6520101             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5274 6520102             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเสด็จ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5275 6520103             องค์การบริหารส่วนต าบลพิชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5276 6520104             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5277 6520105             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5278 6520106             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5279 6520107             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5280 6520108             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแฮ้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5281 6520109             เทศบาลต าบลต้นธงชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5282 6520110             องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5283 6520111             องค์การบริหารส่วนต าบลบุญนาคพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5284 6520201             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5285 6520202             องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5286 6520203             องค์การบริหารส่วนต าบลจางเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5287 6520204             องค์การบริหารส่วนต าบลสบป้าด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5288 6520301             เทศบาลต าบลไหล่หิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5289 6520302             เทศบาลต าบลวังพร้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5290 6520303             เทศบาลต าบลเกาะคาแม่ยาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5291 6520304             องค์การบริหารส่วนต าบลนาแส่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5292 6520305             เทศบาลต าบลท่าผา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5293 6520306             องค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5294 6520401             เทศบาลต าบลทุ่งงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5295 6520402             องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมขวา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5296 6520403             เทศบาลต าบลเสริมซ้าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5297 6520404             องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5298 6520501             เทศบาลต าบลหลวงใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5299 6520502             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโป่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5300 6520503             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5301 6520504             องค์การบริหารส่วนต าบลปงเตา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5302 6520505             องค์การบริหารส่วนต าบลนาแก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5303 6520506             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านอ้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5304 6520507             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5305 6520508             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5306 6520509             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตีบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5307 6520601             องค์การบริหารส่วนต าบลแจ้ห่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5308 6520602             องค์การบริหารส่วนต าบลปงดอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5309 6520603             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สุก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5310 6520604             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5311 6520605             เทศบาลต าบลทุ่งผึ ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5312 6520606             องค์การบริหารส่วนต าบลวิเชตนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5313 6520701             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฮั ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5314 6520702             องค์การบริหารส่วนต าบลวังเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5315 6520703             องค์การบริหารส่วนต าบลวังใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5316 6520704             องค์การบริหารส่วนต าบลร่องเคาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5317 6520705             องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5318 6520706             องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5319 6520707             องค์การบริหารส่วนต าบลวังแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5320 6520708             องค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5321 6520801             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5322 6520802             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5323 6520803             เทศบาลต าบลแม่มอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5324 6520804             องค์การบริหารส่วนต าบลนาโป่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5325 6520805             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ถอด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5326 6520806             เทศบาลต าบลเถินบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5327 6520901             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5328 6520902             เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5329 6521001             เทศบาลต าบลนาครัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5330 6521002             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านก่ิว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5331 6521003             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบอม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5332 6521004             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไฟ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5333 6521005             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5334 6521006             องค์การบริหารส่วนต าบลวังเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5335 6521101             องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5336 6521102             องค์การบริหารส่วนต าบลสมัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5337 6521103             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กัวะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5338 6521104             องค์การบริหารส่วนต าบลนายาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5339 6521201             เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5340 6521202             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5341 6521203             เทศบาลต าบลเมืองยาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5342 6521204             เทศบาลต าบลปงยางคก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5343 6521205             องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงตาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5344 6521206             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5345 6521207             องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5346 6521301             เทศบาลต าบลเมืองปาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5347 6521302             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5348 6521303             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5349 6521304             องค์การบริหารส่วนต าบลแจ้ซ้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5350 6521305             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5351 6530101             เทศบาลต าบลป่าเซ่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5352 6530102             เทศบาลต าบลงิ วงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5353 6530103             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่านนาขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5354 6530104             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5355 6530105             องค์การบริหารส่วนต าบลวังดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5356 6530106             องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5357 6530107             องค์การบริหารส่วนต าบลหาดงิ ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5358 6530108             องค์การบริหารส่วนต าบลขุนฝาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5359 6530109             องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าฉลอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5360 6530201             องค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5361 6530202             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5362 6530203             องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5363 6530204             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าอ่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5364 6530205             องค์การบริหารส่วนต าบลข่อยสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5365 6530301             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าปลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5366 6530302             องค์การบริหารส่วนต าบลหาดล้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5367 6530303             องค์การบริหารส่วนต าบลผาเลือด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5368 6530304             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าหมัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5369 6530305             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแฝก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5370 6530306             องค์การบริหารส่วนต าบลนางพญา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5371 6530307             องค์การบริหารส่วนต าบลร่วมจิต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5372 6530401             องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5373 6530402             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5374 6530403             องค์การบริหารส่วนต าบลเด่นเหล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5375 6530404             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าไคร้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5376 6530405             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5377 6530406             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5378 6530501             องค์การบริหารส่วนต าบลฟากท่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5379 6530502             องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5380 6530503             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเสี ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5381 6530504             องค์การบริหารส่วนต าบลสองห้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5382 6530601             องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงเจ็ดต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5383 6530602             องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5384 6530603             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบี ย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5385 6530701             องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5386 6530702             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดารา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5387 6530703             องค์การบริหารส่วนต าบลไร่อ้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5388 6530704             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5389 6530705             องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5390 6530706             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5391 6530707             องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะเฟือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5392 6530708             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5393 6530709             องค์การบริหารส่วนต าบลพญาแมน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5394 6530710             องค์การบริหารส่วนต าบลนาอิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5395 6530711             องค์การบริหารส่วนต าบลนายาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5396 6530801             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พูล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5397 6530802             องค์การบริหารส่วนต าบลนานกกก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5398 6530803             องค์การบริหารส่วนต าบลฝายหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5399 6530804             องค์การบริหารส่วนต าบลชัยจุมพล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5400 6530805             องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5401 6530806             เทศบาลต าบลพระเสด็จ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5402 6530807             องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ค ามัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5403 6530901             องค์การบริหารส่วนต าบลผักขวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5404 6530902             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5405 6530903             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าคาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5406 6530904             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าพี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5407 6540101             องค์การบริหารส่วนต าบลนาจักร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5408 6540102             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5409 6540103             องค์การบริหารส่วนต าบลเหมืองหม้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5410 6540104             องค์การบริหารส่วนต าบลวังธง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5411 6540105             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5412 6540106             เทศบาลต าบลบ้านถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5413 6540107             เทศบาลต าบลสวนเข่ือน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5414 6540108             เทศบาลต าบลวังหงส์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5415 6540109             เทศบาลต าบลทุ่งกวาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5416 6540110             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5417 6540111             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ยม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5418 6540112             องค์การบริหารส่วนต าบลร่องฟอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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5419 6540113             องค์การบริหารส่วนต าบลกาญจนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5420 6540201             องค์การบริหารส่วนต าบลร้องกวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5421 6540202             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าเลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5422 6540203             เทศบาลต าบลบ้านเวียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5423 6540204             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ยางตาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5424 6540205             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ยางฮ่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5425 6540206             องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5426 6540207             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5427 6540208             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5428 6540209             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ยางร้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5429 6540301             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5430 6540302             องค์การบริหารส่วนต าบลต้าผามอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5431 6540303             เทศบาลต าบลปากกาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5432 6540304             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5433 6540305             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแล้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5434 6540306             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเหล็กลอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5435 6540401             องค์การบริหารส่วนต าบลสูงเม่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5436 6540402             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าช า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5437 6540403             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5438 6540404             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5439 6540405             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5440 6540406             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5441 6540407             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5442 6540408             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาศ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5443 6540409             องค์การบริหารส่วนต าบลร่องกาศ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5444 6540410             องค์การบริหารส่วนต าบลสบสาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5445 6540411             องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5446 6540412             องค์การบริหารส่วนต าบลพระหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5447 6540501             องค์การบริหารส่วนต าบลเด่นชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5448 6540502             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่จ๊ัวะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5449 6540503             องค์การบริหารส่วนต าบลไทรย้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5450 6540504             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5451 6540505             เทศบาลต าบลปงป่าหวาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5452 6540601             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5453 6540602             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5454 6540603             เทศบาลต าบลห้วยหม้าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5455 6540604             องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5456 6540605             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5457 6540606             องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5458 6540607             องค์การบริหารส่วนต าบลแดนชุมพล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5459 6540608             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งน้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5460 6540701             องค์การบริหารส่วนต าบลวังชิ น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5461 6540702             องค์การบริหารส่วนต าบลสรอย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5462 6540703             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ป้าก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5463 6540704             องค์การบริหารส่วนต าบลนาพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5464 6540705             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5465 6540706             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5466 6540707             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เก๋ิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5467 6540801             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5468 6540802             องค์การบริหารส่วนต าบลน  ารัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5469 6540803             องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5470 6540804             องค์การบริหารส่วนต าบลต าหนักธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5471 6540805             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแค้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5472 6550101             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5473 6550102             องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5474 6550103             องค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5475 6550104             องค์การบริหารส่วนต าบลถืมตอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5476 6550105             องค์การบริหารส่วนต าบลเรือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5477 6550106             องค์การบริหารส่วนต าบลนาซาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5478 6550107             เทศบาลต าบลดู่ใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5479 6550108             เทศบาลต าบลกองควาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5480 6550109             องค์การบริหารส่วนต าบลสวก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5481 6550110             องค์การบริหารส่วนต าบลสะเนียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5482 6550201             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5483 6550202             องค์การบริหารส่วนต าบลหมอเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5484 6550203             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าพาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5485 6550204             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่จริม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5486 6550301             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฟ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5487 6550302             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าคาหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5488 6550303             องค์การบริหารส่วนต าบลสวด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5489 6550304             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5490 6550401             องค์การบริหารส่วนต าบลนาน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5491 6550402             องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5492 6550403             เทศบาลต าบลศรีษะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5493 6550404             องค์การบริหารส่วนต าบลสถาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5494 6550405             องค์การบริหารส่วนต าบลสันทะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5495 6550406             องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5496 6550407             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าตก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5497 6550501             องค์การบริหารส่วนต าบลแงง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5498 6550502             องค์การบริหารส่วนต าบลสถาน (ปัว) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5499 6550503             เทศบาลต าบลศิลาแลง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5500 6550504             องค์การบริหารส่วนต าบลศิลาเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5501 6550505             องค์การบริหารส่วนต าบลอวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5502 6550506             องค์การบริหารส่วนต าบลไชยวัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5503 6550507             องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5504 6550508             องค์การบริหารส่วนต าบลภูคา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5505 6550509             องค์การบริหารส่วนต าบลสกาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5506 6550510             องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5507 6550511             องค์การบริหารส่วนต าบลวรนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5508 6550601             องค์การบริหารส่วนต าบลริม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5509 6550602             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าคา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5510 6550603             องค์การบริหารส่วนต าบลผาตอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5511 6550604             องค์การบริหารส่วนต าบลยม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5512 6550605             องค์การบริหารส่วนต าบลตาลชุม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5513 6550606             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5514 6550607             องค์การบริหารส่วนต าบลจอมพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5515 6550608             องค์การบริหารส่วนต าบลแสนทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5516 6550609             องค์การบริหารส่วนต าบลผาทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5517 6550701             เทศบาลต าบลกลางเวียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5518 6550702             เทศบาลต าบลข่ึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5519 6550703             องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่น่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5520 6550704             องค์การบริหารส่วนต าบลตาลชุม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5521 6550705             องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5522 6550706             องค์การบริหารส่วนต าบลส้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5523 6550707             องค์การบริหารส่วนต าบลน  ามวบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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5524 6550708             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าป้ัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5525 6550709             องค์การบริหารส่วนต าบลยาบหัวนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5526 6550710             องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ายนาไลย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5527 6550711             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ขะนิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5528 6550712             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5529 6550713             องค์การบริหารส่วนต าบลจอมจันทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5530 6550714             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5531 6550715             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งศรีทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5532 6550801             องค์การบริหารส่วนต าบลปอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5533 6550802             เทศบาลต าบลงอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5534 6550803             องค์การบริหารส่วนต าบลและ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5535 6550804             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5536 6550901             องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงกลางพญาแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5537 6550902             องค์การบริหารส่วนต าบลเปือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5538 6550903             องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5539 6550904             เทศบาลต าบลพระพุทธบาทเชียงคาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5540 6551001             องค์การบริหารส่วนต าบลนาทะนุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5541 6551002             เทศบาลต าบลบ่อแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5542 6551003             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5543 6551004             องค์การบริหารส่วนต าบลปิงหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5544 6551101             องค์การบริหารส่วนต าบลดู่พงษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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5545 6551102             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแลวหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5546 6551103             องค์การบริหารส่วนต าบลพงษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5547 6551201             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเกลือเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5548 6551202             เทศบาลต าบลบ่อเกลือใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5549 6551203             องค์การบริหารส่วนต าบลภูฟ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5550 6551204             องค์การบริหารส่วนต าบลดงพญา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5551 6551301             องค์การบริหารส่วนต าบลนาไร่หลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5552 6551302             องค์การบริหารส่วนต าบลชนแดน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5553 6551401             องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงต๊ึด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5554 6551402             องค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5555 6551403             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5556 6551404             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าเก๋ียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5557 6551405             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5558 6551406             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าน้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5559 6551407             องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5560 6551501             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโก๋น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5561 6551502             องค์การบริหารส่วนต าบลขุนน่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5562 6560101             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5563 6560102             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5564 6560103             เทศบาลต าบลบ้านใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5565 6560104             องค์การบริหารส่วนต าบลจ าป่าหวาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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5566 6560105             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5567 6560106             เทศบาลต าบลบ้านสาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5568 6560107             เทศบาลต าบลท่าจ าปี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5569 6560108             เทศบาลต าบลสันป่าม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5570 6560201             เทศบาลต าบลทุ่งรวงทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5571 6560202             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5572 6560203             องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุขิงแกง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5573 6560301             เทศบาลต าบลหย่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5574 6560302             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าแวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5575 6560303             องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5576 6560304             องค์การบริหารส่วนต าบลร่มเย็น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5577 6560305             องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5578 6560306             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5579 6560307             องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5580 6560308             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งผาสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5581 6560401             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5582 6560402             องค์การบริหารส่วนต าบลสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5583 6560501             องค์การบริหารส่วนต าบลดอกค าใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5584 6560502             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5585 6560503             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5586 6560504             องค์การบริหารส่วนต าบลสันโค้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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5587 6560505             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5588 6560506             เทศบาลต าบลหนองหล่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5589 6560507             องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5590 6560508             องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5591 6560601             เทศบาลต าบลแม่ยม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5592 6560602             องค์การบริหารส่วนต าบลควร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5593 6560603             องค์การบริหารส่วนต าบลออย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5594 6560604             องค์การบริหารส่วนต าบลงิม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5595 6560605             องค์การบริหารส่วนต าบลผาช้างน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5596 6560606             องค์การบริหารส่วนต าบลนาปรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5597 6560607             องค์การบริหารส่วนต าบลขุนควร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5598 6560701             เทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5599 6560702             เทศบาลต าบลศรีถ้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5600 6560703             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สุก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5601 6560704             เทศบาลต าบลป่าแฝก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5602 6560705             เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5603 6560801             องค์การบริหารส่วนต าบลภูซาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5604 6560802             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5605 6560803             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกล้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5606 6560804             องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงแรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5607 6560901             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5608 6560902             องค์การบริหารส่วนต าบลดงเจน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5609 6560903             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5610 6570101             องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5611 6570102             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5612 6570103             เทศบาลต าบลแม่ยาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5613 6570104             เทศบาลต าบลสันทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5614 6570105             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5615 6570106             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5616 6570107             เทศบาลต าบลห้วยสัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5617 6570108             องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5618 6570109             เทศบาลต าบลดอยลาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5619 6570110             เทศบาลต าบลท่าสาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5620 6570111             เทศบาลต าบลดอยฮาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5621 6570112             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสุด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5622 6570201             เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5623 6570202             องค์การบริหารส่วนต าบลผางาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5624 6570203             เทศบาลต าบลเวียงเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5625 6570204             เทศบาลต าบลดอนศิลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5626 6570205             เทศบาลต าบลเมืองชุม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5627 6570301             เทศบาลต าบลสถาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5628 6570302             เทศบาลต าบลห้วยซ้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5629 6570303             เทศบาลต าบลศรีดอนชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5630 6570304             องค์การบริหารส่วนต าบลริมโขง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5631 6570401             องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5632 6570402             เทศบาลต าบลงิ ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5633 6570403             องค์การบริหารส่วนต าบลปล้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5634 6570404             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลอย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5635 6570405             เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5636 6570406             องค์การบริหารส่วนต าบลตับเต่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5637 6570407             เทศบาลต าบลหงาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5638 6570408             เทศบาลต าบลสันทรายงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5639 6570409             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5640 6570410             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแรด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5641 6570501             องค์การบริหารส่วนต าบลสันมะเค็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5642 6570502             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5643 6570503             องค์การบริหารส่วนต าบลธารทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5644 6570504             องค์การบริหารส่วนต าบลสันติสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5645 6570505             องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5646 6570506             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5647 6570507             องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5648 6570508             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าหุ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5649 6570509             องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5650 6570510             องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5651 6570511             องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5652 6570512             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เย็น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5653 6570513             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5654 6570514             องค์การบริหารส่วนต าบลทานตะวัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5655 6570515             องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงห้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5656 6570601             เทศบาลต าบลสันมะค่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5657 6570602             เทศบาลต าบลโรงช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5658 6570603             เทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5659 6570701             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่จัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5660 6570702             เทศบาลต าบลสายน  าค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5661 6570703             องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5662 6570704             เทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5663 6570705             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5664 6570706             เทศบาลต าบลแม่ไร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5665 6570707             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค  า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5666 6570708             องค์การบริหารส่วนต าบลจอมสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5667 6570801             เทศบาลต าบลเวียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5668 6570802             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5669 6570803             เทศบาลต าบลบ้านแซว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5670 6570804             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5671 6570805             เทศบาลต าบลแม่เงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5672 6570806             เทศบาลต าบลโยนก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5673 6570901             เทศบาลต าบลแม่สายมิตรภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5674 6570902             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไคร้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5675 6570903             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5676 6570904             องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งผา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5677 6570905             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีเมืองชุม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5678 6570906             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5679 6570907             องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5680 6571001             เทศบาลต าบลเวียงสรวย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5681 6571002             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5682 6571003             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5683 6571004             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5684 6571005             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าก๊อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5685 6571006             องค์การบริหารส่วนต าบลวาวี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5686 6571007             องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5687 6571101             องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5688 6571102             องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5689 6571103             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโป่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5690 6571104             เทศบาลต าบลป่างิ ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5691 6571105             เทศบาลต าบลเวียงกาหลง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5692 6571106             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5693 6571107             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5694 6571201             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5695 6571202             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต๋ า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5696 6571203             เทศบาลต าบลเม็งราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5697 6571204             องค์การบริหารส่วนต าบลตาดควัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5698 6571301             เทศบาลต าบลม่วงยาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5699 6571302             องค์การบริหารส่วนต าบลปอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5700 6571303             เทศบาลต าบลหล่ายงาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5701 6571304             เทศบาลต าบลท่าข้าม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5702 6571401             องค์การบริหารส่วนต าบลต้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5703 6571501             องค์การบริหารส่วนต าบลเทอดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5704 6571502             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5705 6571503             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5706 6571504             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5707 6571601             เทศบาลต าบลดงมะดะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5708 6571602             องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5709 6571603             องค์การบริหารส่วนต าบลบัวสลี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5710 6571604             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5711 6571605             องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแพร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5712 6571701             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งก่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5713 6571702             องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5714 6571703             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5715 6571801             องค์การบริหารส่วนต าบลปงน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5716 6571802             องค์การบริหารส่วนต าบลโชคชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5717 6571803             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองป่าก่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5718 6580101             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโป่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5719 6580102             องค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5720 6580103             องค์การบริหารส่วนต าบลปางหมู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5721 6580104             องค์การบริหารส่วนต าบลหมอกจ าแป่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5722 6580105             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยผา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5723 6580106             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5724 6580201             องค์การบริหารส่วนต าบลขุนยวม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5725 6580202             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เงา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5726 6580203             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5727 6580204             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ยวมน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5728 6580205             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ก๊ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5729 6580206             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5730 6580301             องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5731 6580302             องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5732 6580303             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเติง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5733 6580304             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฮี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5734 6580305             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5735 6580306             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแปง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5736 6580307             องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งสา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5737 6580401             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาศ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5738 6580402             เทศบาลต าบลเมืองยวมใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5739 6580403             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่คง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5740 6580404             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เหาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5741 6580405             เทศบาลต าบลแม่ยวม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5742 6580406             องค์การบริหารส่วนต าบลเสาหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5743 6580407             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแป๋ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5744 6580501             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5745 6580502             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5746 6580503             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผาปุ้ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5747 6580504             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่โถ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5748 6580505             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยห้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5749 6580506             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5750 6580507             องค์การบริหารส่วนต าบลสันติคีรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5751 6580508             องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5752 6580601             องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5753 6580602             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5754 6580603             องค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5755 6580604             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สวด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5756 6580605             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโปง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5757 6580606             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สามแลบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5758 6580701             องค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5759 6580702             องค์การบริหารส่วนต าบลปางมะผ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5760 6580703             องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าลอด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5761 6580704             องค์การบริหารส่วนต าบลนาปู่ป้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5762 6600101             องค์การบริหารส่วนต าบลกลางแดด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5763 6600102             องค์การบริหารส่วนต าบลเกรียงไกร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5764 6600103             องค์การบริหารส่วนต าบลแควใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5765 6600104             องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนเล่ือน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5766 6600105             องค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5767 6600106             องค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ออก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5768 6600107             องค์การบริหารส่วนต าบลบางพระหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5769 6600108             องค์การบริหารส่วนต าบลบางม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5770 6600109             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5771 6600110             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5772 6600111             องค์การบริหารส่วนต าบลพระนอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5773 6600112             องค์การบริหารส่วนต าบลวัดไทรย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5774 6600113             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5775 6600114             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระโดน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5776 6600115             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5777 6600116             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงเสนาท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5778 6600201             องค์การบริหารส่วนต าบลโกรกพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5779 6600202             องค์การบริหารส่วนต าบลยางตาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5780 6600203             เทศบาลต าบลบางมะฝ่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5781 6600204             องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5782 6600205             องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5783 6600206             องค์การบริหารส่วนต าบลเนินกว้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5784 6600207             องค์การบริหารส่วนต าบลเนินศาลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5785 6600208             องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5786 6600301             องค์การบริหารส่วนต าบลทับกฤช องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5787 6600302             องค์การบริหารส่วนต าบลพิกุล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5788 6600303             องค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5789 6600304             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5790 6600305             องค์การบริหารส่วนต าบลบางเคียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5791 6600306             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5792 6600307             องค์การบริหารส่วนต าบลพันลาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5793 6600308             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5794 6600309             องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่สิงห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5795 6600310             องค์การบริหารส่วนต าบลฆะมัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5796 6600311             องค์การบริหารส่วนต าบลทับกฤชใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5797 6600401             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5798 6600402             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5799 6600403             องค์การบริหารส่วนต าบลธารทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5800 6600404             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5801 6600405             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยถ่ัวใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5802 6600406             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยถ่ัวเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5803 6600407             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5804 6600408             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5805 6600409             องค์การบริหารส่วนต าบลวังบ่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5806 6600501             องค์การบริหารส่วนต าบลท่างิ ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5807 6600502             องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาหงาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5808 6600503             องค์การบริหารส่วนต าบลหูกวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5809 6600504             องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5810 6600505             องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5811 6600506             องค์การบริหารส่วนต าบลตาขีด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5812 6600507             องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5813 6600508             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5814 6600509             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตางู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5815 6600510             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงปลาทู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5816 6600511             องค์การบริหารส่วนต าบลตาสัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5817 6600512             องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญผล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5818 6600601             องค์การบริหารส่วนต าบลมหาโพธิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5819 6600602             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเต่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5820 6600603             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5821 6600604             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5822 6600701             องค์การบริหารส่วนต าบลตาคลี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5823 6600702             องค์การบริหารส่วนต าบลช่องแค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5824 6600703             องค์การบริหารส่วนต าบลจันเสน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5825 6600704             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหอม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5826 6600705             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหวาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5827 6600706             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5828 6600707             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหม้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5829 6600708             องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5830 6600709             องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5831 6600710             องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5832 6600801             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะโก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5833 6600802             องค์การบริหารส่วนต าบลพนมรอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5834 6600803             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5835 6600804             องค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5836 6600805             องค์การบริหารส่วนต าบลวังมหากร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5837 6600806             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5838 6600807             องค์การบริหารส่วนต าบลท านบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5839 6600808             องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5840 6600809             องค์การบริหารส่วนต าบลพนมเศษ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5841 6600810             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5842 6600901             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเด่ือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5843 6600902             องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5844 6600903             องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5845 6600904             องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5846 6600905             องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิประสาท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5847 6600906             องค์การบริหารส่วนต าบลวังข่อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5848 6600907             องค์การบริหารส่วนต าบลนาขอม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5849 6600908             องค์การบริหารส่วนต าบลไพศาลี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5850 6601001             องค์การบริหารส่วนต าบลพยุหะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5851 6601002             องค์การบริหารส่วนต าบลเนินมะกอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5852 6601003             องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมเขาบ่อแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5853 6601004             องค์การบริหารส่วนต าบลยางขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5854 6601005             องค์การบริหารส่วนต าบลย่านมัทรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5855 6601006             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5856 6601007             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5857 6601008             องค์การบริหารส่วนต าบลเขากะลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5858 6601009             องค์การบริหารส่วนต าบลสระทะเล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5859 6601101             องค์การบริหารส่วนต าบลลาดยาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5860 6601102             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยน  าหอม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5861 6601103             องค์การบริหารส่วนต าบลวังม้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5862 6601104             องค์การบริหารส่วนต าบลวังเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5863 6601105             องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยละคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5864 6601106             องค์การบริหารส่วนต าบลมาบแก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5865 6601107             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5866 6601108             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนมวัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5867 6601109             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5868 6601110             องค์การบริหารส่วนต าบลเนินขี เหล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5869 6601111             องค์การบริหารส่วนต าบลศาลเจ้าไก่ต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5870 6601112             องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5871 6601201             องค์การบริหารส่วนต าบลตากฟ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5872 6601202             องค์การบริหารส่วนต าบลล าพยนต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5873 6601203             องค์การบริหารส่วนต าบลสุขส าราญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5874 6601204             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพิกุล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5875 6601205             องค์การบริหารส่วนต าบลพุนกยูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5876 6601206             เทศบาลต าบลอุดมธัญญา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5877 6601207             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชายธง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5878 6601301             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วงก์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5879 6601302             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เล่ย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5880 6601303             องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5881 6601304             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชนกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5882 6601401             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5883 6601501             องค์การบริหารส่วนต าบลชุมตาบง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5884 6601502             องค์การบริหารส่วนต าบลปางสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5885 6610101             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าซึม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5886 6610102             องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกกรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5887 6610103             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนขวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5888 6610104             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเทโพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5889 6610105             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5890 6610106             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5891 6610107             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่แบน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5892 6610108             องค์การบริหารส่วนต าบลเนินแจง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5893 6610201             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5894 6610202             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายดา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5895 6610203             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5896 6610204             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5897 6610301             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5898 6610302             องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่เขียว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5899 6610303             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5900 6610401             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฉาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5901 6610402             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5902 6610403             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนางนวล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5903 6610404             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5904 6610405             องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5905 6610406             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5906 6610407             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งพง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5907 6610408             องค์การบริหารส่วนต าบลเขากวางทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5908 6610501             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาหย่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5909 6610502             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5910 6610503             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5911 6610504             องค์การบริหารส่วนต าบลหลุมเข้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5912 6610505             องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5913 6610601             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5914 6610602             องค์การบริหารส่วนต าบลทัพหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5915 6610603             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแห้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5916 6610604             องค์การบริหารส่วนต าบลคอกควาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5917 6610605             องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5918 6610606             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองการุ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5919 6610607             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5920 6610608             องค์การบริหารส่วนต าบลหูช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5921 6610609             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5922 6610610             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่คลองเคียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5923 6610611             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่มกล้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5924 6610612             องค์การบริหารส่วนต าบลเจ้าวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5925 6610701             องค์การบริหารส่วนต าบลลานสัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5926 6610702             องค์การบริหารส่วนต าบลประดู่ยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5927 6610703             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าอ้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5928 6610704             องค์การบริหารส่วนต าบลระบ า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5929 6610705             องค์การบริหารส่วนต าบลน  ารอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5930 6610706             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนางาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5931 6610801             องค์การบริหารส่วนต าบลสุขฤทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5932 6610802             องค์การบริหารส่วนต าบลทองหลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5933 6610803             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยคต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5934 6620101             องค์การบริหารส่วนต าบลไตรตรึงษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5935 6620102             องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5936 6620103             องค์การบริหารส่วนต าบลนาบ่อค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5937 6620104             องค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5938 6620105             องค์การบริหารส่วนต าบลทรงธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5939 6620106             องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5940 6620107             เทศบาลเมืองหนองปลิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

5941 6620108             องค์การบริหารส่วนต าบลคณฑี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5942 6620109             องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5943 6620110             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขุนราม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5944 6620111             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองแม่ลาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5945 6620112             องค์การบริหารส่วนต าบลธ ารงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5946 6620113             องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5947 6620201             องค์การบริหารส่วนต าบลไทรงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5948 6620202             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5949 6620203             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5950 6620204             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้กอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5951 6620205             องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5952 6620206             องค์การบริหารส่วนต าบลพานทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5953 6620207             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่แตง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5954 6620301             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5955 6620302             องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5956 6620303             องค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5957 6620401             องค์การบริหารส่วนต าบลยางสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5958 6620402             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าพุทรา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5959 6620403             องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5960 6620404             องค์การบริหารส่วนต าบลสลกบาตร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5961 6620405             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อถ  า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5962 6620406             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแตง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5963 6620407             องค์การบริหารส่วนต าบลวังชะพลู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5964 6620408             องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5965 6620409             เทศบาลเมืองปางมะค่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

5966 6620410             องค์การบริหารส่วนต าบลวังหามแห องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5967 6620411             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะตาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5968 6620501             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5969 6620502             องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะเขือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5970 6620503             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพุทรา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5971 6620504             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5972 6620505             องค์การบริหารส่วนต าบลวังแขม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5973 6620506             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5974 6620507             องค์การบริหารส่วนต าบลวังไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5975 6620508             องค์การบริหารส่วนต าบลวังบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5976 6620509             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสมบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5977 6620601             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัววัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5978 6620602             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5979 6620603             องค์การบริหารส่วนต าบลวังควง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5980 6620604             องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะแบก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5981 6620605             เทศบาลต าบลเขาคีริส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5982 6620606             องค์การบริหารส่วนต าบลคุยบ้านโอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5983 6620607             องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ากระต่ายทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5984 6620608             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5985 6620701             องค์การบริหารส่วนต าบลลานกระบือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5986 6620702             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5987 6620703             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5988 6620704             เทศบาลต าบลประชาสุขสันต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

5989 6620705             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทับแรต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5990 6620706             องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5991 6620801             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5992 6620802             องค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5993 6620901             องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5994 6620902             องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5995 6620903             องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5996 6621001             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงสามัคคี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5997 6621002             องค์การบริหารส่วนต าบลวังชะโอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5998 6621003             องค์การบริหารส่วนต าบลเทพนิมิต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

5999 6621101             องค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6000 6621102             องค์การบริหารส่วนต าบลเพชรชมภู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6001 6621103             องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6002 6630101             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6003 6630102             องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6004 6630103             องค์การบริหารส่วนต าบลน  ารึม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6005 6630104             องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6006 6630105             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6007 6630106             องค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6008 6630107             เทศบาลต าบลหนองบัวใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6009 6630108             องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6010 6630109             องค์การบริหารส่วนต าบลตลุกกลางทุ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6011 6630201             องค์การบริหารส่วนต าบลตากออก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6012 6630202             องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6013 6630203             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลิด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6014 6630204             องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6015 6630205             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะตะเภา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6016 6630206             องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6017 6630301             องค์การบริหารส่วนต าบลสามเงา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6018 6630302             องค์การบริหารส่วนต าบลวังหมัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6019 6630303             องค์การบริหารส่วนต าบลยกกระบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6020 6630304             องค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6021 6630305             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6022 6630306             องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6023 6630401             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ระมาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6024 6630402             เทศบาลต าบลทุ่งหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6025 6630403             องค์การบริหารส่วนต าบลขะเนจื อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6026 6630404             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6027 6630405             องค์การบริหารส่วนต าบลสามหม่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6028 6630406             องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6029 6630501             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสองยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6030 6630502             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6031 6630503             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6032 6630504             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่หละ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6033 6630505             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6034 6630506             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อุสุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6035 6630601             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6036 6630602             องค์การบริหารส่วนต าบลพะวอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6037 6630603             เทศบาลต าบลแม่ตาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6038 6630604             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กาษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6039 6630605             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสายลวด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6040 6630606             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6041 6630607             องค์การบริหารส่วนต าบลมหาวัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6042 6630608             องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ละเมา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6043 6630609             องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6044 6630701             องค์การบริหารส่วนต าบลพบพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6045 6630702             องค์การบริหารส่วนต าบลช่องแคบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6046 6630703             องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6047 6630704             องค์การบริหารส่วนต าบลวาเล่ย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6048 6630705             องค์การบริหารส่วนต าบลรวมไทยพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6049 6630801             องค์การบริหารส่วนต าบลอุ้มผาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6050 6630802             องค์การบริหารส่วนต าบลโมโกร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6051 6630803             เทศบาลต าบลแม่กลอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6052 6630901             องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6053 6630902             องค์การบริหารส่วนต าบลนาโบสถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6054 6630903             องค์การบริหารส่วนต าบลประดาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6055 6640101             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6056 6640102             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6057 6640103             องค์การบริหารส่วนต าบลปากแคว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6058 6640104             องค์การบริหารส่วนต าบลยางซ้าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6059 6640105             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลุม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6060 6640106             องค์การบริหารส่วนต าบลตาลเตี ย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6061 6640107             องค์การบริหารส่วนต าบลปากพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6062 6640108             องค์การบริหารส่วนต าบลวังทองแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6063 6640201             องค์การบริหารส่วนต าบลลานหอย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6064 6640202             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6065 6640203             องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะคร้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6066 6640204             องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6067 6640205             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6068 6640206             องค์การบริหารส่วนต าบลวังลึก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6069 6640301             องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6070 6640302             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6071 6640303             องค์การบริหารส่วนต าบลสามพวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6072 6640304             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีคีรีมาศ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6073 6640305             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจิก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6074 6640306             องค์การบริหารส่วนต าบลนาเชิงคีรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6075 6640307             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระด่ิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6076 6640308             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านน  าพุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6077 6640309             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยางเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6078 6640401             องค์การบริหารส่วนต าบลกง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6079 6640402             องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6080 6640403             องค์การบริหารส่วนต าบลไกรกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6081 6640404             องค์การบริหารส่วนต าบลไกรใน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6082 6640405             องค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6083 6640406             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6084 6640407             องค์การบริหารส่วนต าบลกกแรต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6085 6640408             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉนวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6086 6640409             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตูม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6087 6640410             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่สุขเกษม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6088 6640501             องค์การบริหารส่วนต าบลป่างิ ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6089 6640502             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ส า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6090 6640503             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6091 6640504             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตึก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6092 6640505             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6093 6640506             องค์การบริหารส่วนต าบลดงคู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6094 6640507             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6095 6640508             องค์การบริหารส่วนต าบลสารจิตร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6096 6640601             องค์การบริหารส่วนต าบลวังลึก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6097 6640602             องค์การบริหารส่วนต าบลสามเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6098 6640603             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6099 6640604             องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6100 6640605             องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุนไกร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6101 6640606             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะตาเลี ยง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6102 6640607             องค์การบริหารส่วนต าบลวัดเกาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6103 6640608             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6104 6640609             องค์การบริหารส่วนต าบลทับผึ ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6105 6640610             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านซ่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6106 6640611             องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6107 6640612             องค์การบริหารส่วนต าบลราวต้นจันทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6108 6640701             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระจง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6109 6640702             องค์การบริหารส่วนต าบลวังไม้ขอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6110 6640703             องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6111 6640704             องค์การบริหารส่วนต าบลนาทุ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6112 6640705             เทศบาลต าบลคลองยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6113 6640706             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองบางยม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6114 6640707             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6115 6640708             องค์การบริหารส่วนต าบลปากน  า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6116 6640709             เทศบาลต าบลเมืองบางขลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6117 6640710             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6118 6640801             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6119 6640802             องค์การบริหารส่วนต าบลนครเดิฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6120 6640803             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าขุม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6121 6640804             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมะพลับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6122 6640805             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6123 6640901             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6124 6640902             องค์การบริหารส่วนต าบลไทยชนะศึก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6125 6640903             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งเสล่ียม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6126 6640904             เทศบาลต าบลกลางดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6127 6650101             องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6128 6650102             องค์การบริหารส่วนต าบลวัดจันทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6129 6650103             องค์การบริหารส่วนต าบลวัดพริก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6130 6650104             เทศบาลต าบลท่าทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6131 6650105             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6132 6650106             องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6133 6650107             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6134 6650108             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6135 6650109             องค์การบริหารส่วนต าบลปากโทก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6136 6650110             เทศบาลต าบลหัวรอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6137 6650111             องค์การบริหารส่วนต าบลจอมทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6138 6650112             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกร่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6139 6650113             เทศบาลต าบลบ้านคลอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6140 6650114             องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6141 6650115             เทศบาลเมืองอรัญญิก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

6142 6650116             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6143 6650117             องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขอดอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6144 6650118             องค์การบริหารส่วนต าบลงิ วงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6145 6650201             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะท้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6146 6650202             องค์การบริหารส่วนต าบลเนินเพ่ิม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6147 6650203             องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6148 6650204             องค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6149 6650205             องค์การบริหารส่วนต าบลน  ากุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6150 6650206             องค์การบริหารส่วนต าบลยางโกลน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6151 6650207             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6152 6650208             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6153 6650209             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเฮี ย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6154 6650301             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6155 6650302             องค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6156 6650303             องค์การบริหารส่วนต าบลสวนเม่ียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6157 6650304             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6158 6650305             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6159 6650306             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะแก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6160 6650401             เทศบาลต าบลบางระก าเมืองใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6161 6650402             องค์การบริหารส่วนต าบลวังอิทก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6162 6650403             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6163 6650404             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6164 6650405             องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสงสงคราม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6165 6650406             องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6166 6650407             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6167 6650408             องค์การบริหารส่วนต าบลท่านางงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6168 6650409             องค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6169 6650501             เทศบาลต าบลห้วยแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6170 6650502             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6171 6650503             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6172 6650504             เทศบาลต าบลสนามคลี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6173 6650505             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6174 6650506             องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6175 6650507             องค์การบริหารส่วนต าบลนครป่าหมาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6176 6650601             องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมพิราม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6177 6650602             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6178 6650603             องค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6179 6650604             องค์การบริหารส่วนต าบลมะตูม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6180 6650605             องค์การบริหารส่วนต าบลหอกลอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6181 6650606             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีภิรมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6182 6650607             องค์การบริหารส่วนต าบลตลุกเทียม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6183 6650608             องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6184 6650609             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแขม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6185 6650610             องค์การบริหารส่วนต าบลมะต้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6186 6650611             องค์การบริหารส่วนต าบลทับยายเชียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6187 6650612             องค์การบริหารส่วนต าบลดงประค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6188 6650701             องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6189 6650702             องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6190 6650703             องค์การบริหารส่วนต าบลทองแท้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6191 6650704             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6192 6650705             องค์การบริหารส่วนต าบลหินลาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6193 6650706             องค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6194 6650801             องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6195 6650802             องค์การบริหารส่วนต าบลพันชาลี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6196 6650803             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ระกา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6197 6650804             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6198 6650805             องค์การบริหารส่วนต าบลวังพิกุล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6199 6650806             องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6200 6650807             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหม่ืนราม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6201 6650808             องค์การบริหารส่วนต าบลวังนกแอ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6202 6650809             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6203 6650810             องค์การบริหารส่วนต าบลชัยนาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6204 6650811             องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6205 6650901             องค์การบริหารส่วนต าบลชมพู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6206 6650902             องค์การบริหารส่วนต าบลวังโพรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6207 6650903             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านน้อยซุ้มขี เหล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6208 6650904             องค์การบริหารส่วนต าบลเนินมะปราง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6209 6650905             องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6210 6660101             องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6211 6660102             องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6212 6660103             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฬ่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6213 6660104             องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6214 6660105             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองคะเชนทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6215 6660106             องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6216 6660107             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6217 6660108             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6218 6660109             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบุ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6219 6660110             องค์การบริหารส่วนต าบลฆะมัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6220 6660111             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6221 6660112             องค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6222 6660113             องค์การบริหารส่วนต าบลสายค าโห้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6223 6660114             องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6224 6660201             องค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6225 6660202             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6226 6660203             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6227 6660301             องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิประทับช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6228 6660302             องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ท่าโพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6229 6660303             องค์การบริหารส่วนต าบลวังจิก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6230 6660304             เทศบาลต าบลไผ่รอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6231 6660305             องค์การบริหารส่วนต าบลดงเสือเหลือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6232 6660306             องค์การบริหารส่วนต าบลเนินสว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6233 6660307             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6234 6660401             องค์การบริหารส่วนต าบลงิ วราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6235 6660402             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเกตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6236 6660403             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6237 6660404             องค์การบริหารส่วนต าบลดงตะขบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6238 6660405             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองคูณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6239 6660406             องค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6240 6660407             องค์การบริหารส่วนต าบลวังหว้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6241 6660408             องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6242 6660409             องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6243 6660410             องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่หลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6244 6660501             องค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6245 6660502             องค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6246 6660503             องค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6247 6660505             องค์การบริหารส่วนต าบลวังกรด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6248 6660506             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6249 6660507             องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะกู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6250 6660508             องค์การบริหารส่วนต าบลล าประดา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6251 6660601             องค์การบริหารส่วนต าบลโพทะเล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6252 6660602             องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายน  า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6253 6660603             องค์การบริหารส่วนต าบลทะนง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6254 6660604             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6255 6660605             เทศบาลต าบลทุ่งน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6256 6660606             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขมิ น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6257 6660607             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6258 6660608             เทศบาลต าบลบางคลาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6259 6660609             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าน่ัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6260 6660610             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6261 6660611             องค์การบริหารส่วนต าบลวัดขวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6262 6660701             องค์การบริหารส่วนต าบลสามง่าม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6263 6660702             องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6264 6660703             องค์การบริหารส่วนต าบลรังนก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6265 6660704             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6266 6660801             องค์การบริหารส่วนต าบลทับคล้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6267 6660802             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6268 6660803             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาเจ็ดลูก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6269 6660804             องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายทุ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6270 6660901             องค์การบริหารส่วนต าบลสากเหล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6271 6660902             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเย่ียม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6272 6660903             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6273 6660904             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6274 6660905             องค์การบริหารส่วนต าบลวังทับไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6275 6661001             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6276 6661002             องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิไทรงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6277 6661003             องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6278 6661004             องค์การบริหารส่วนต าบลบางลาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6279 6661005             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงนาราง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6280 6661101             องค์การบริหารส่วนต าบลวังงิ วใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6281 6661102             องค์การบริหารส่วนต าบลวังงิ ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6282 6661103             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6283 6661104             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยพุก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6284 6661201             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6285 6661202             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6286 6661203             องค์การบริหารส่วนต าบลวังโมกข์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6287 6661204             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6288 6670101             องค์การบริหารส่วนต าบลตะเบาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6289 6670102             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6290 6670103             องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6291 6670104             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าเลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6292 6670105             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6293 6670106             องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6294 6670107             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6295 6670108             องค์การบริหารส่วนต าบลชอนไพร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6296 6670109             องค์การบริหารส่วนต าบลนาป่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6297 6670110             องค์การบริหารส่วนต าบลนายม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6298 6670111             องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6299 6670112             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าร้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6300 6670113             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสะแก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6301 6670114             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6302 6670115             องค์การบริหารส่วนต าบลระวิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6303 6670201             องค์การบริหารส่วนต าบลชนแดน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6304 6670202             องค์การบริหารส่วนต าบลดงขุย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6305 6670203             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6306 6670204             องค์การบริหารส่วนต าบลพุทธบาท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6307 6670205             องค์การบริหารส่วนต าบลลาดแค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6308 6670206             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกล้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6309 6670207             องค์การบริหารส่วนต าบลซับพุทรา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6310 6670208             องค์การบริหารส่วนต าบลตะกุดไร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6311 6670209             เทศบาลต าบลศาลาลาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6312 6670301             องค์การบริหารส่วนต าบลวัดป่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6313 6670302             เทศบาลต าบลตาลเด่ียว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6314 6670303             องค์การบริหารส่วนต าบลฝายนาแซง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6315 6670304             องค์การบริหารส่วนต าบลสักหลง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6316 6670305             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6317 6670306             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโสก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6318 6670307             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านติ ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6319 6670308             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6320 6670309             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าก้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6321 6670310             องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6322 6670311             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าชุน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6323 6670312             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไขว่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6324 6670313             องค์การบริหารส่วนต าบลลานบ่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6325 6670314             องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6326 6670315             องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งน  าเต้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6327 6670316             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6328 6670317             องค์การบริหารส่วนต าบลช้างตะลูด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6329 6670318             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6330 6670319             องค์การบริหารส่วนต าบลปากดุก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6331 6670320             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6332 6670401             องค์การบริหารส่วนต าบลหล่มเก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6333 6670402             องค์การบริหารส่วนต าบลนาซ า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6334 6670403             องค์การบริหารส่วนต าบลหินฮาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6335 6670404             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเนิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6336 6670405             องค์การบริหารส่วนต าบลศิลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6337 6670406             องค์การบริหารส่วนต าบลนาแซง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6338 6670407             องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6339 6670408             องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6340 6670409             องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6341 6670501             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6342 6670502             องค์การบริหารส่วนต าบลสระประดู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6343 6670503             องค์การบริหารส่วนต าบลสามแยก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6344 6670504             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6345 6670505             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าร้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6346 6670506             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6347 6670507             องค์การบริหารส่วนต าบลพุเตย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6348 6670508             องค์การบริหารส่วนต าบลพุขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6349 6670509             องค์การบริหารส่วนต าบลภูน  าหยด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6350 6670510             องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6351 6670511             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6352 6670512             องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6353 6670513             องค์การบริหารส่วนต าบลยางสาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6354 6670514             องค์การบริหารส่วนต าบลซับน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6355 6670601             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีเทพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6356 6670602             องค์การบริหารส่วนต าบลสระกรวด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6357 6670603             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระจัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6358 6670604             องค์การบริหารส่วนต าบลนาสนุ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6359 6670605             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองย่างทอย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6360 6670606             องค์การบริหารส่วนต าบลประดู่งาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6361 6670701             องค์การบริหารส่วนต าบลกองทูล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6362 6670702             เทศบาลต าบลบ้านโภชน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6363 6670703             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6364 6670704             องค์การบริหารส่วนต าบลเพชรละคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6365 6670705             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโป่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6366 6670706             องค์การบริหารส่วนต าบลวังท่าดี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6367 6670707             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6368 6670708             องค์การบริหารส่วนต าบลวังโบสถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6369 6670709             องค์การบริหารส่วนต าบลยางงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6370 6670710             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6371 6670801             องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมอทอด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6372 6670802             องค์การบริหารส่วนต าบลซับไม้แดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6373 6670803             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6374 6670804             องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6375 6670805             องค์การบริหารส่วนต าบลวังพิกุล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6376 6670806             องค์การบริหารส่วนต าบลพญาวัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6377 6670807             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีมงคล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6378 6670808             องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6379 6670809             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงสามพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6380 6670901             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าหนาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6381 6670902             องค์การบริหารส่วนต าบลหลักด่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6382 6670903             องค์การบริหารส่วนต าบลวังกวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6383 6670904             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6384 6671001             องค์การบริหารส่วนต าบลวังโป่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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6385 6671002             องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6386 6671003             องค์การบริหารส่วนต าบลซับเปิบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6387 6671004             องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6388 6671005             องค์การบริหารส่วนต าบลวังศาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6389 6671101             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6390 6671102             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6391 6671103             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6392 6671104             องค์การบริหารส่วนต าบลเข็กน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6393 6700101             องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6394 6700102             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะโก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6395 6700103             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6396 6700104             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6397 6700105             องค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน  าวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6398 6700106             องค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งกระถิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6399 6700107             องค์การบริหารส่วนต าบลสามเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6400 6700108             องค์การบริหารส่วนต าบลพิกุลทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6401 6700109             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าพุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6402 6700110             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6403 6700111             องค์การบริหารส่วนต าบลหินกอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6404 6700112             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแร้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6405 6700113             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพลับพลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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6406 6700114             องค์การบริหารส่วนต าบลบางป่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6407 6700115             องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6408 6700116             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6409 6700117             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6410 6700201             องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6411 6700202             องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6412 6700203             องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6413 6700204             องค์การบริหารส่วนต าบลด่านทับตะโก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6414 6700205             องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6415 6700206             องค์การบริหารส่วนต าบลรางบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6416 6700301             องค์การบริหารส่วนต าบลสวนผึ ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6417 6700302             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าหวาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6418 6700303             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเคย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6419 6700304             องค์การบริหารส่วนต าบลตะนาวศรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6420 6700401             องค์การบริหารส่วนต าบลตาหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6421 6700402             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกรวย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6422 6700403             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6423 6700404             องค์การบริหารส่วนต าบลแพงพวย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6424 6700405             องค์การบริหารส่วนต าบลส่ีหม่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6425 6700406             องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6426 6700407             องค์การบริหารส่วนต าบลขุนพิทักษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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6427 6700408             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6428 6700501             องค์การบริหารส่วนต าบลปากแรต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6429 6700502             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6430 6700503             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6431 6700504             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบื อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6432 6700505             องค์การบริหารส่วนต าบลสวนกล้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6433 6700506             องค์การบริหารส่วนต าบลนครชุมน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6434 6700507             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6435 6700508             องค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งพยอม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6436 6700509             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6437 6700510             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6438 6700511             องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6439 6700601             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6440 6700602             องค์การบริหารส่วนต าบลวัดแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6441 6700603             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6442 6700604             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6443 6700701             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบื อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6444 6700702             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6445 6700703             เทศบาลต าบลคลองตาคต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6446 6700704             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองข่อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6447 6700705             องค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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6448 6700706             องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยฟ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6449 6700707             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6450 6700708             องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6451 6700709             องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6452 6700710             องค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6453 6700711             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6454 6700712             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6455 6700801             องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะนาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6456 6700802             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6457 6700803             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6458 6700804             องค์การบริหารส่วนต าบลปากท่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6459 6700805             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6460 6700806             องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยางงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6461 6700807             องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6462 6700808             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกระดาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6463 6700809             องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6464 6700810             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางโทน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6465 6700901             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะศาลพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6466 6700902             องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6467 6700903             องค์การบริหารส่วนต าบลวัดเพลง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6468 6701001             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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6469 6701002             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6470 6701003             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6471 6710101             เทศบาลต าบลท่ามะขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6472 6710102             องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี ยน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6473 6710103             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6474 6710104             องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6475 6710105             องค์การบริหารส่วนต าบลวังด้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6476 6710106             องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสะเดา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6477 6710107             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6478 6710108             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6479 6710109             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6480 6710110             องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6481 6710201             องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6482 6710202             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6483 6710203             องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6484 6710204             องค์การบริหารส่วนต าบลไทรโยค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6485 6710205             องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6486 6710206             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีมงคล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6487 6710207             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้องตี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6488 6710301             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6489 6710302             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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6490 6710303             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6491 6710304             องค์การบริหารส่วนต าบลหลุมรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6492 6710305             องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6493 6710306             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกร่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6494 6710401             องค์การบริหารส่วนต าบลนาสวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6495 6710402             องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6496 6710403             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6497 6710404             องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระดาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6498 6710405             เทศบาลต าบลเขาโจด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6499 6710406             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กระบุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6500 6710501             องค์การบริหารส่วนต าบลพงตึก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6501 6710502             องค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6502 6710503             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชะเอม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6503 6710504             องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6504 6710505             องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะกา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6505 6710506             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตะบอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6506 6710507             เทศบาลต าบลดอนขมิ น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6507 6710508             องค์การบริหารส่วนต าบลอุโลกส่ีหม่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6508 6710509             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6509 6710510             เทศบาลต าบลพระแท่นล าพระยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6510 6710511             องค์การบริหารส่วนต าบลหวายเหนียว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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6511 6710512             องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6512 6710513             องค์การบริหารส่วนต าบลสนามแย้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6513 6710514             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6514 6710515             เทศบาลต าบลหนองลาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6515 6710601             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6516 6710602             เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6517 6710603             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6518 6710604             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6519 6710605             เทศบาลต าบลม่วงชุม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6520 6710606             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6521 6710607             องค์การบริหารส่วนต าบลพังตรุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6522 6710608             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะคร้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6523 6710609             องค์การบริหารส่วนต าบลรางสาล่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6524 6710610             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตากยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6525 6710701             เทศบาลต าบลท่าขนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6526 6710702             องค์การบริหารส่วนต าบลปิล๊อก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6527 6710703             องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6528 6710704             เทศบาลต าบลล่ินถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6529 6710705             องค์การบริหารส่วนต าบลชะแล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6530 6710706             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6531 6710707             เทศบาลต าบลสหกรณ์นิคม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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6532 6710801             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองลู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6533 6710802             องค์การบริหารส่วนต าบลปรังเผล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6534 6710803             องค์การบริหารส่วนต าบลไล่โว่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6535 6710901             องค์การบริหารส่วนต าบลพนมทวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6536 6710902             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6537 6710903             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6538 6710904             เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6539 6710905             องค์การบริหารส่วนต าบลพังตรุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6540 6710906             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6541 6711001             องค์การบริหารส่วนต าบลเลาขวัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6542 6711002             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6543 6711003             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองประดู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6544 6711004             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6545 6711005             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนกแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6546 6711006             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระบ่ า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6547 6711007             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฝ้าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6548 6711101             องค์การบริหารส่วนต าบลด่านมะขามเตี ย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6549 6711102             องค์การบริหารส่วนต าบลกลอนโด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6550 6711103             องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6551 6711104             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6552 6711201             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6553 6711202             เทศบาลต าบลหนองปลาไหล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6554 6711203             เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6555 6711301             องค์การบริหารส่วนต าบลวังไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6556 6711302             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6557 6720101             องค์การบริหารส่วนต าบลรั วใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6558 6720102             องค์การบริหารส่วนต าบลทับตีเหล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6559 6720103             องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6560 6720104             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกโคเฒ่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6561 6720105             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6562 6720106             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมะสังข์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6563 6720107             องค์การบริหารส่วนต าบลพิหารแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6564 6720108             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6565 6720109             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6566 6720110             เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6567 6720111             องค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6568 6720112             องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6569 6720113             องค์การบริหารส่วนต าบลสวนแตง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6570 6720114             องค์การบริหารส่วนต าบลสนามชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6571 6720115             เทศบาลต าบลห้วยวังทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6572 6720116             องค์การบริหารส่วนต าบลสนามคลี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6573 6720201             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6574 6720202             องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6575 6720203             เทศบาลต าบลทุ่งคลี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6576 6720204             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6577 6720205             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6578 6720206             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6579 6720207             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6580 6720208             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสะแก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6581 6720209             องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6582 6720210             เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6583 6720301             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะค่าโมง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6584 6720302             องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6585 6720303             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยขมิ น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6586 6720304             องค์การบริหารส่วนต าบลองค์พระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6587 6720305             องค์การบริหารส่วนต าบลวังคัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6588 6720306             องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมกระเสียว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6589 6720307             องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6590 6720401             องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6591 6720402             องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6592 6720403             องค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6593 6720404             องค์การบริหารส่วนต าบลสาลี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6594 6720405             องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่กองดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6595 6720406             องค์การบริหารส่วนต าบลองครักษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6596 6720407             องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6597 6720408             เทศบาลต าบลบ้านแหลมพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6598 6720409             องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามล้ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6599 6720410             องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าเย็น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6600 6720411             องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6601 6720412             องค์การบริหารส่วนต าบลวัดดาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6602 6720501             องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6603 6720502             เทศบาลต าบลบ้านกร่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6604 6720503             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีประจันต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6605 6720504             องค์การบริหารส่วนต าบลบางงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6606 6720505             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนปรู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6607 6720506             เทศบาลต าบลวังหว้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6608 6720507             เทศบาลต าบลวังน  าซับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6609 6720601             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเจดีย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6610 6720602             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6611 6720603             องค์การบริหารส่วนต าบลไร่รถ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6612 6720604             องค์การบริหารส่วนต าบลสระกระโจม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6613 6720605             องค์การบริหารส่วนต าบลทะเลบก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6614 6720701             องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6615 6720702             องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6616 6720703             องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะเคียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6617 6720704             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6618 6720705             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6619 6720706             องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6620 6720707             องค์การบริหารส่วนต าบลเนินพระปรางค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6621 6720708             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6622 6720709             องค์การบริหารส่วนต าบลต้นตาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6623 6720710             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีส าราญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6624 6720711             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6625 6720712             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6626 6720713             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6627 6720714             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมะนาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6628 6720801             องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6629 6720802             องค์การบริหารส่วนต าบลวังลึก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6630 6720803             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผักนาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6631 6720804             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6632 6720805             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสะเดา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6633 6720806             องค์การบริหารส่วนต าบลกระเสียว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6634 6720901             เทศบาลต าบลจรเข้สามพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6635 6720902             องค์การบริหารส่วนต าบลยุ้งทะลาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6636 6720903             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมะเกลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6637 6720904             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโอ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6638 6720905             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6639 6720906             องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไชย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6640 6720907             เทศบาลต าบลเจดีย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6641 6720908             องค์การบริหารส่วนต าบลสระพังลาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6642 6721001             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าไซ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6643 6721002             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองราชวัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6644 6721003             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6645 6721004             องค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6646 6721005             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6647 6721006             องค์การบริหารส่วนต าบลทัพหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6648 6730101             เทศบาลเมืองนครปฐม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

6649 6730102             องค์การบริหารส่วนต าบลบางแขม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6650 6730103             องค์การบริหารส่วนต าบลพระประโทน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6651 6730104             องค์การบริหารส่วนต าบลธรรมศาลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6652 6730105             องค์การบริหารส่วนต าบลตาก้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6653 6730106             เทศบาลต าบลมาบแค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6654 6730107             องค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6655 6730108             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6656 6730109             องค์การบริหารส่วนต าบลถนนขาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6657 6730110             เทศบาลต าบลบ่อพลับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6658 6730111             องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะกู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6659 6730112             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปากโลง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6660 6730113             เทศบาลเมืองสามควายเผือก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

6661 6730114             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6662 6730115             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองดินแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6663 6730116             องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6664 6730117             องค์การบริหารส่วนต าบลโพรงมะเด่ือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6665 6730118             องค์การบริหารส่วนต าบลล าพยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6666 6730119             องค์การบริหารส่วนต าบลสระกระเทียม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6667 6730120             องค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6668 6730121             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยจรเข้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6669 6730122             องค์การบริหารส่วนต าบลทัพหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6670 6730123             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6671 6730124             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6672 6730201             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6673 6730202             องค์การบริหารส่วนต าบลกระตีบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6674 6730203             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6675 6730204             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยขวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6676 6730205             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6677 6730206             องค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6678 6730207             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6679 6730208             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนข่อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6680 6730209             องค์การบริหารส่วนต าบลสระพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6681 6730210             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหมอนทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6682 6730211             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6683 6730212             องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6684 6730213             องค์การบริหารส่วนต าบลรางพิกุล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6685 6730214             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6686 6730215             องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าเขียว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6687 6730301             องค์การบริหารส่วนต าบลนครชัยศรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6688 6730302             องค์การบริหารส่วนต าบลวัดแค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6689 6730303             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าต าหนัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6690 6730304             องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6691 6730305             องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระชับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6692 6730306             เทศบาลต าบลขุนแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6693 6730307             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6694 6730308             องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนียด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6695 6730309             องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6696 6730310             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6697 6730311             เทศบาลต าบลศีรษะทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6698 6730312             องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6699 6730313             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีมหาโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6700 6730314             องค์การบริหารส่วนต าบลสัมปทวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6701 6730315             องค์การบริหารส่วนต าบลวัดส าโรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6702 6730316             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแฝก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6703 6730317             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยพลู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6704 6730318             องค์การบริหารส่วนต าบลวัดละมุด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6705 6730319             องค์การบริหารส่วนต าบลบางพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6706 6730320             องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้วฟ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6707 6730321             องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6708 6730322             องค์การบริหารส่วนต าบลงิ วราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6709 6730323             องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6710 6730401             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6711 6730402             องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6712 6730403             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6713 6730404             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6714 6730405             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนรวก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6715 6730406             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยด้วน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6716 6730501             องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6717 6730502             องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6718 6730503             องค์การบริหารส่วนต าบลบางหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6719 6730504             องค์การบริหารส่วนต าบลบางภาษี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6720 6730505             องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6721 6730506             องค์การบริหารส่วนต าบลบางไทรป่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6722 6730507             องค์การบริหารส่วนต าบลหินมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6723 6730508             องค์การบริหารส่วนต าบลไทรงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6724 6730509             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตูม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6725 6730510             องค์การบริหารส่วนต าบลนิลเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6726 6730511             องค์การบริหารส่วนต าบลบัวปากท่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6727 6730512             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนกกระทุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6728 6730513             องค์การบริหารส่วนต าบลนราภิรมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6729 6730514             องค์การบริหารส่วนต าบลล าพญา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6730 6730515             องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่หูช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6731 6730601             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6732 6730602             องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6733 6730603             องค์การบริหารส่วนต าบลหอมเกร็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6734 6730604             องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6735 6730605             องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6736 6730606             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตลาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6737 6730607             องค์การบริหารส่วนต าบลสามพราน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6738 6730608             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6739 6730609             องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดจินดา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6740 6730610             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองจินดา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6741 6730611             องค์การบริหารส่วนต าบลยายชา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6742 6730612             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6743 6730701             องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6744 6730702             องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสด์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6745 6740101             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6746 6740102             องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6747 6740103             องค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6748 6740104             องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6749 6740105             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6750 6740106             องค์การบริหารส่วนต าบลคอกกระบือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6751 6740107             องค์การบริหารส่วนต าบลบางน  าจืด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6752 6740108             องค์การบริหารส่วนต าบลพันท้ายนรสิงห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6753 6740109             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6754 6740110             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6755 6740111             องค์การบริหารส่วนต าบลบางกระเจ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6756 6740112             องค์การบริหารส่วนต าบลชัยมงคล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6757 6740201             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6758 6740202             องค์การบริหารส่วนต าบลบางยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6759 6740203             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมะเด่ือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6760 6740204             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนกไข่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6761 6740205             เทศบาลต าบลดอนไก่ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6762 6740206             เทศบาลต าบลแคราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6763 6740207             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6764 6740301             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพ้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6765 6740302             องค์การบริหารส่วนต าบลหลักสาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6766 6740303             องค์การบริหารส่วนต าบลหลักสอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6767 6740304             องค์การบริหารส่วนต าบลเจ็ดริ ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6768 6740305             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองตัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6769 6740306             องค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6770 6740307             องค์การบริหารส่วนต าบลสวนส้ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6771 6750101             องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6772 6750102             องค์การบริหารส่วนต าบลลาดใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6773 6750103             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปรก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6774 6750104             องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6775 6750105             องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6776 6750106             องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6777 6750107             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6778 6750108             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองโคน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6779 6750109             องค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6780 6750110             เทศบาลต าบลบางจะเกร็ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6781 6750201             องค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6782 6750202             องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะแก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6783 6750203             เทศบาลต าบลบางย่ีรงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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6784 6750204             องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6785 6750205             องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6786 6750206             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมะโนรา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6787 6750207             องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6788 6750208             องค์การบริหารส่วนต าบลจอมปลวก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6789 6750209             เทศบาลต าบลบางกระบือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6790 6750301             เทศบาลต าบลสวนหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6791 6750302             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6792 6750303             องค์การบริหารส่วนต าบลวัดประดู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6793 6750304             องค์การบริหารส่วนต าบลเหมืองใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6794 6750305             องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6795 6750306             องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6796 6750307             องค์การบริหารส่วนต าบลปลายโพงพาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6797 6750308             องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6798 6750309             องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6799 6750310             องค์การบริหารส่วนต าบลย่ีสาร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6800 6750311             องค์การบริหารส่วนต าบลบางนางล่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6801 6760101             องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6802 6760102             องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6803 6760103             องค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6804 6760104             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6805 6760105             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6806 6760106             องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ส้ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6807 6760107             องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6808 6760108             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6809 6760109             องค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6810 6760110             องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสะแก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6811 6760111             องค์การบริหารส่วนต าบลนาวุ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6812 6760112             องค์การบริหารส่วนต าบลส ามะโรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6813 6760113             องค์การบริหารส่วนต าบลโพพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6814 6760114             องค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6815 6760115             องค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6816 6760116             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6817 6760117             เทศบาลต าบลหนองขนาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6818 6760118             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6819 6760201             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6820 6760202             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6821 6760203             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6822 6760204             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองชุมพล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6823 6760205             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองชุมพลเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6824 6760206             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6825 6760207             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยท่าช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6826 6760301             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6827 6760302             องค์การบริหารส่วนต าบลยางน  ากลัดใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6828 6760303             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะคร้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6829 6760401             เทศบาลต าบลบางเก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6830 6760402             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6831 6760403             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6832 6760404             องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6833 6760405             องค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6834 6760501             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6835 6760502             องค์การบริหารส่วนต าบลยางหย่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6836 6760503             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6837 6760504             องค์การบริหารส่วนต าบลมาบปลาเค้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6838 6760505             เทศบาลต าบลท่าไม้รวก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6839 6760506             องค์การบริหารส่วนต าบลวังไคร้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6840 6760507             องค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6841 6760508             องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6842 6760509             องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6843 6760510             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6844 6760601             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6845 6760602             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6846 6760603             องค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6847 6760604             องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6848 6760605             องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6849 6760606             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6850 6760607             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6851 6760608             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6852 6760609             องค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6853 6760610             องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6854 6760611             องค์การบริหารส่วนต าบลไร่สะท้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6855 6760612             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6856 6760613             องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6857 6760614             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยลึก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6858 6760701             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหลม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6859 6760702             องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6860 6760703             องค์การบริหารส่วนต าบลปากทะเล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6861 6760704             องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6862 6760705             องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี ย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6863 6760706             องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6864 6760707             องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6865 6760708             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6866 6760709             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งออก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6867 6760801             องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งกระจาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6868 6760802             องค์การบริหารส่วนต าบลสองพ่ีน้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6869 6760803             องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6870 6760804             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าเด็ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6871 6760805             องค์การบริหารส่วนต าบลพุสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6872 6760806             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแม่เพรียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6873 6770101             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6874 6770102             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวาฬ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6875 6770103             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6876 6770104             องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6877 6770105             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6878 6770201             องค์การบริหารส่วนต าบลกุยบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6879 6770202             องค์การบริหารส่วนต าบลกุยเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6880 6770203             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6881 6770204             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหนู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6882 6770205             องค์การบริหารส่วนต าบลสามกระทาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6883 6770206             องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6884 6770301             องค์การบริหารส่วนต าบลทับสะแก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6885 6770302             องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6886 6770303             องค์การบริหารส่วนต าบลนาหูกวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6887 6770304             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6888 6770305             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6889 6770306             องค์การบริหารส่วนต าบลแสงอรุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6890 6770401             องค์การบริหารส่วนต าบลก าเนิดนพคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6891 6770402             องค์การบริหารส่วนต าบลพงศ์ประศาสน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6892 6770403             องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6893 6770404             องค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6894 6770405             องค์การบริหารส่วนต าบลชัยเกษม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6895 6770406             องค์การบริหารส่วนต าบลทองมงคล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6896 6770407             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ร าพึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6897 6770501             องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6898 6770502             องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6899 6770503             องค์การบริหารส่วนต าบลทรายทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6900 6770504             องค์การบริหารส่วนต าบลช้างแรก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6901 6770505             องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6902 6770601             องค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6903 6770602             เทศบาลต าบลเขาน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6904 6770603             องค์การบริหารส่วนต าบลปากน  าปราณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6905 6770604             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6906 6770605             องค์การบริหารส่วนต าบลวังก์พง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6907 6770606             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาจ้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6908 6770701             องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6909 6770702             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6910 6770703             องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6911 6770704             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6912 6770705             องค์การบริหารส่วนต าบลบึงนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6913 6770801             องค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6914 6770802             องค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6915 6770803             องค์การบริหารส่วนต าบลไร่เก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6916 6770804             องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6917 6770805             องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6918 6800101             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6919 6800102             องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6920 6800103             องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6921 6800104             องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6922 6800105             องค์การบริหารส่วนต าบลไชยมนตรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6923 6800106             องค์การบริหารส่วนต าบลมะม่วงสองต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6924 6800107             องค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6925 6800108             เทศบาลต าบลท่างิ ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6926 6800109             เทศบาลต าบลโพธ์ิเสด็จ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6927 6800110             องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6928 6800111             เทศบาลเมืองปากพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

6929 6800112             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6930 6800113             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6931 6800201             เทศบาลต าบลพรหมคีรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6932 6800202             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6933 6800203             องค์การบริหารส่วนต าบลอินคีรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6934 6800204             องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6935 6800205             องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6936 6800301             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6937 6800302             องค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6938 6800303             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6939 6800304             องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6940 6800305             เทศบาลต าบลขุนทะเล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6941 6800401             องค์การบริหารส่วนต าบลฉวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6942 6800402             องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6943 6800403             องค์การบริหารส่วนต าบลนาแว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6944 6800404             องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6945 6800405             องค์การบริหารส่วนต าบลกะเบียด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6946 6800406             องค์การบริหารส่วนต าบลนากะชะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6947 6800407             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปริก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6948 6800408             องค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6949 6800409             องค์การบริหารส่วนต าบลนาเขลียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6950 6800501             องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6951 6800502             เทศบาลต าบลกะทูน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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6952 6800503             องค์การบริหารส่วนต าบลยางค้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6953 6800504             เทศบาลต าบลควนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6954 6800601             องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6955 6800602             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขนาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6956 6800603             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเนิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6957 6800604             องค์การบริหารส่วนต าบลไสหมาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6958 6800605             องค์การบริหารส่วนต าบลท้องล าเจียก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6959 6800606             องค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6960 6800607             เทศบาลต าบลการะเกด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6961 6800608             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6962 6800609             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจ้าอยู่หัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6963 6800701             องค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6964 6800702             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6965 6800703             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าประจะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6966 6800704             องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6967 6800705             องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6968 6800706             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตูล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6969 6800707             องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6970 6800708             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6971 6800709             องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6972 6800710             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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6973 6800711             องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6974 6800801             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6975 6800802             องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6976 6800803             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขึ น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6977 6800804             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวตะพาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6978 6800805             องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6979 6800806             องค์การบริหารส่วนต าบลโมคลาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6980 6800807             องค์การบริหารส่วนต าบลไทยบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6981 6800808             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะโก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6982 6800809             องค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6983 6800810             องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6984 6800901             เทศบาลต าบลชะมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6985 6800902             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6986 6800903             องค์การบริหารส่วนต าบลควนกรด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6987 6800904             องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6988 6800905             องค์การบริหารส่วนต าบลนาหลวงเสน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6989 6800906             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาโร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6990 6800907             เทศบาลต าบลกะปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6991 6800908             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าตก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6992 6800909             เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

6993 6800910             องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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6994 6800911             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6995 6801001             องค์การบริหารส่วนต าบลนาบอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6996 6801002             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6997 6801003             องค์การบริหารส่วนต าบลแก้วแสน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6998 6801101             องค์การบริหารส่วนต าบลท่ายาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

6999 6801102             เทศบาลต าบลทุ่งสัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7000 6801103             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7001 6801104             องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7002 6801105             องค์การบริหารส่วนต าบลปริก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7003 6801106             องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7004 6801107             องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7005 6801201             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7006 6801202             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7007 6801203             เทศบาลต าบลชะเมา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7008 6801204             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7009 6801205             เทศบาลต าบลเกาะทวด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7010 6801206             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7011 6801207             องค์การบริหารส่วนต าบลหูล่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7012 6801208             องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7013 6801209             องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวันตก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7014 6801210             องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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7015 6801211             เทศบาลต าบลบางพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7016 6801212             องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวันออก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7017 6801213             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7018 6801214             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพญา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7019 6801215             องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7020 6801216             องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7021 6801301             องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7022 6801302             องค์การบริหารส่วนต าบลหินตก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7023 6801303             องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7024 6801304             องค์การบริหารส่วนต าบลควนพัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7025 6801305             องค์การบริหารส่วนต าบลควนชุม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7026 6801401             องค์การบริหารส่วนต าบลสิชล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7027 6801402             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7028 6801403             องค์การบริหารส่วนต าบลฉลอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7029 6801404             องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7030 6801405             องค์การบริหารส่วนต าบลเปล่ียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7031 6801406             องค์การบริหารส่วนต าบลส่ีขีด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7032 6801407             องค์การบริหารส่วนต าบลเทพราช องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7033 6801408             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7034 6801409             เทศบาลต าบลทุ่งใส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7035 6801501             เทศบาลต าบลอ่าวขนอม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
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7036 6801502             องค์การบริหารส่วนต าบลควนทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7037 6801601             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7038 6801602             องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7039 6801603             เทศบาลต าบลหน้าสตน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7040 6801604             องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7041 6801605             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพังไกร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7042 6801606             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านราม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7043 6801607             องค์การบริหารส่วนต าบลบางนบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7044 6801608             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซอม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7045 6801609             องค์การบริหารส่วนต าบลควนชะลิก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7046 6801610             องค์การบริหารส่วนต าบลรามแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7047 6801701             องค์การบริหารส่วนต าบลบางขัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7048 6801702             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7049 6801703             องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7050 6801704             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7051 6801801             องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าพรรณรา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7052 6801802             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7053 6801803             องค์การบริหารส่วนต าบลดุสิต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7054 6801901             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชะอวด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7055 6801902             องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองคว้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7056 6801903             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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7057 6801904             องค์การบริหารส่วนต าบลนาหมอบุญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7058 6801905             องค์การบริหารส่วนต าบลสามต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7059 6802001             องค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7060 6802002             เทศบาลต าบลนาสาร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7061 6802003             องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายส าเภา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7062 6802004             องค์การบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7063 6802101             องค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7064 6802102             องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงชิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7065 6802103             องค์การบริหารส่วนต าบลกะหรอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7066 6802104             เทศบาลต าบลนาเหรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7067 6802201             องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7068 6802202             เทศบาลต าบลหลักช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7069 6802203             เทศบาลต าบลสวนขัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7070 6802301             องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7071 6802302             เทศบาลต าบลดอนตรอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7072 6802303             องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7073 6810101             เทศบาลต าบลกระบ่ีน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7074 6810102             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาคราม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7075 6810103             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7076 6810104             องค์การบริหารส่วนต าบลทับปริก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7077 6810105             องค์การบริหารส่วนต าบลไสไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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7078 6810106             องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7079 6810107             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทะเล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7080 6810108             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองประสงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7081 6810201             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7082 6810202             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7083 6810203             องค์การบริหารส่วนต าบลสินปุน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7084 6810204             องค์การบริหารส่วนต าบลพรุเตียว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7085 6810205             องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าเขา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7086 6810206             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7087 6810301             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7088 6810302             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7089 6810303             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7090 6810304             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7091 6810305             เทศบาลต าบลศาลาด่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7092 6810401             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7093 6810402             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7094 6810403             เทศบาลต าบลคลองพนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7095 6810404             เทศบาลต าบลทรายขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7096 6810405             เทศบาลต าบลห้วยน  าขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7097 6810406             องค์การบริหารส่วนต าบลพรุดินนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7098 6810407             องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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7099 6810501             องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7100 6810502             องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7101 6810503             องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7102 6810504             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7103 6810505             องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7104 6810506             องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7105 6810507             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7106 6810508             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7107 6810509             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7108 6810601             องค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7109 6810602             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาเขน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7110 6810603             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7111 6810604             องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7112 6810701             องค์การบริหารส่วนต าบลล าทับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7113 6810702             องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7114 6810703             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งไทรทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7115 6810704             องค์การบริหารส่วนต าบลดินแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7116 6810801             องค์การบริหารส่วนต าบลเหนือคลอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7117 6810802             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะศรีบอยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7118 6810803             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7119 6810804             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขม้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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7120 6810805             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7121 6810806             องค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7122 6810807             องค์การบริหารส่วนต าบลปกาสัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7123 6810808             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7124 6820101             องค์การบริหารส่วนต าบลนบปริง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7125 6820102             องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าน  าผุด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7126 6820103             เทศบาลต าบลบางเตย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7127 6820104             องค์การบริหารส่วนต าบลตากแดด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7128 6820105             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคาโงก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7129 6820106             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะปันหยี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7130 6820107             องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7131 6820201             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยาวน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7132 6820202             เทศบาลต าบลเกาะยาวใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7133 6820203             เทศบาลต าบลพรุใน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7134 6820301             องค์การบริหารส่วนต าบลท่านา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7135 6820302             องค์การบริหารส่วนต าบลเหมาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7136 6820303             องค์การบริหารส่วนต าบลเหล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7137 6820304             องค์การบริหารส่วนต าบลรมณีย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7138 6820401             องค์การบริหารส่วนต าบลถ  า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7139 6820402             องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7140 6820403             องค์การบริหารส่วนต าบลกะไหล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7141 6820404             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอยู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7142 6820405             องค์การบริหารส่วนต าบลหล่อยูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7143 6820406             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลอย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7144 6820407             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเคียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7145 6820501             เทศบาลต าบลบางนายสี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7146 6820502             องค์การบริหารส่วนต าบลบางไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7147 6820503             องค์การบริหารส่วนต าบลบางม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7148 6820504             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเคียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7149 6820505             เทศบาลต าบลคึกคัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7150 6820506             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะคอเขา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7151 6820601             องค์การบริหารส่วนต าบลคุระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7152 6820602             องค์การบริหารส่วนต าบลบางวัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7153 6820603             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพระทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7154 6820604             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นางขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7155 6820701             องค์การบริหารส่วนต าบลทับปุด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7156 6820702             องค์การบริหารส่วนต าบลมะรุ่ย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7157 6820703             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7158 6820704             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7159 6820705             องค์การบริหารส่วนต าบลบางเหรียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7160 6820801             องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเหมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7161 6820802             องค์การบริหารส่วนต าบลนาเตย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7162 6820803             องค์การบริหารส่วนต าบลบางทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7163 6820804             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมะพร้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7164 6820805             องค์การบริหารส่วนต าบลล าภี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7165 6820806             เทศบาลต าบลล าแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7166 6830101             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7167 6830102             เทศบาลต าบลฉลอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7168 6830201             องค์การบริหารส่วนต าบลกมลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7169 6830301             องค์การบริหารส่วนต าบลเทพกระษัตรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7170 6830302             เทศบาลต าบลศรีสุนทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7171 6830303             องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7172 6830304             เทศบาลต าบลป่าคลอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7173 6830305             องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7174 6830306             องค์การบริหารส่วนต าบลสาคู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7175 6840101             องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเตี ย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7176 6840102             องค์การบริหารส่วนต าบลบางใบไม้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7177 6840103             องค์การบริหารส่วนต าบลบางชนะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7178 6840104             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7179 6840105             องค์การบริหารส่วนต าบลบางไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7180 6840106             องค์การบริหารส่วนต าบลบางโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7181 6840107             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองฉนาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7182 6840201             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าทองใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7183 6840202             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7184 6840203             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7185 6840204             เทศบาลต าบลกรูด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7186 6840205             องค์การบริหารส่วนต าบลพลายวาส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7187 6840206             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าร่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7188 6840207             องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7189 6840208             เทศบาลต าบลช้างขวา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7190 6840209             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7191 6840210             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7192 6840211             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7193 6840301             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7194 6840302             องค์การบริหารส่วนต าบลชลคราม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7195 6840303             องค์การบริหารส่วนต าบลไชยคราม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7196 6840304             องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7197 6840501             เทศบาลต าบลเพชรพะงัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7198 6840502             เทศบาลต าบลบ้านใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7199 6840503             เทศบาลต าบลเกาะเต่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7200 6840601             องค์การบริหารส่วนต าบลเลม็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7201 6840602             เทศบาลต าบลเวียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7202 6840603             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7203 6840604             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าเว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7204 6840605             องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7205 6840606             องค์การบริหารส่วนต าบลโมถ่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7206 6840607             องค์การบริหารส่วนต าบลปากหมาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7207 6840701             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชนะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7208 6840702             องค์การบริหารส่วนต าบลสมอทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7209 6840703             องค์การบริหารส่วนต าบลประสงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7210 6840704             องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7211 6840705             องค์การบริหารส่วนต าบลวัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7212 6840706             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7213 6840801             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขนอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7214 6840802             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7215 6840803             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าหัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7216 6840804             องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7217 6840805             องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระดาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7218 6840806             องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7219 6840807             องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าสิงขร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7220 6840808             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านท าเนียบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7221 6840901             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7222 6840902             องค์การบริหารส่วนต าบลพะแสง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7223 6840903             องค์การบริหารส่วนต าบลพรุไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7224 6841001             องค์การบริหารส่วนต าบลพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7225 6841002             องค์การบริหารส่วนต าบลต้นยวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7226 6841003             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7227 6841004             องค์การบริหารส่วนต าบลพลูเถ่ือน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7228 6841101             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7229 6841102             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเคย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7230 6841103             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7231 6841104             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาถ่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7232 6841105             องค์การบริหารส่วนต าบลเสวียด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7233 6841106             องค์การบริหารส่วนต าบลปากฉลุย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7234 6841201             เทศบาลต าบลพรุพี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7235 6841202             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งเตา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7236 6841203             องค์การบริหารส่วนต าบลล าพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7237 6841204             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7238 6841205             เทศบาลต าบลควนศรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7239 6841206             องค์การบริหารส่วนต าบลควนสุบรรณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7240 6841207             เทศบาลต าบลคลองปราบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7241 6841208             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าพุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7242 6841209             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งเตาใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7243 6841210             องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7244 6841301             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7245 6841302             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7246 6841303             องค์การบริหารส่วนต าบลทรัพย์ทวี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7247 6841304             องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7248 6841401             องค์การบริหารส่วนต าบลเคียนซา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7249 6841402             องค์การบริหารส่วนต าบลพ่วงพรมคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7250 6841403             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาตอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7251 6841404             องค์การบริหารส่วนต าบลอรัญคามวารี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7252 6841405             เทศบาลต าบลบ้านเสด็จ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7253 6841501             เทศบาลต าบลเมืองเวียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7254 6841502             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองฉนวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7255 6841601             องค์การบริหารส่วนต าบลอิปัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7256 6841602             องค์การบริหารส่วนต าบลสินปุน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7257 6841603             องค์การบริหารส่วนต าบลบางสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7258 6841604             องค์การบริหารส่วนต าบลไทรขึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7259 6841605             องค์การบริหารส่วนต าบลสินเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7260 6841606             องค์การบริหารส่วนต าบลไทรโสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7261 6841607             องค์การบริหารส่วนต าบลสาคู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7262 6841701             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7263 6841702             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7264 6841703             องค์การบริหารส่วนต าบลลีเล็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7265 6841704             องค์การบริหารส่วนต าบลบางมะเด่ือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7266 6841705             องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดือน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7267 6841706             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7268 6841707             องค์การบริหารส่วนต าบลกรูด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7269 6841708             องค์การบริหารส่วนต าบลพุนพิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7270 6841709             องค์การบริหารส่วนต าบลบางงอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7271 6841710             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7272 6841711             องค์การบริหารส่วนต าบลน  ารอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7273 6841712             องค์การบริหารส่วนต าบลมะลวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7274 6841713             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7275 6841714             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7276 6841715             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาหัวควาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7277 6841716             องค์การบริหารส่วนต าบลตะปาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7278 6841801             องค์การบริหารส่วนต าบลสองแพรก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7279 6841802             องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7280 6841803             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7281 6841804             องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7282 6841901             องค์การบริหารส่วนต าบลตะกุกใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7283 6841902             องค์การบริหารส่วนต าบลตะกุกเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7284 6850101             องค์การบริหารส่วนต าบลหงาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7285 6850102             เทศบาลต าบลบางนอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7286 6850103             องค์การบริหารส่วนต าบลหาดส้มแป้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7287 6850104             องค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7288 6850105             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพยาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7289 6850201             องค์การบริหารส่วนต าบลละอุ่นเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7290 6850202             องค์การบริหารส่วนต าบลบางพระเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7291 6850203             องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7292 6850301             องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงกลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7293 6850302             องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปอร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7294 6850303             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7295 6850304             องค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7296 6850401             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าจืด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7297 6850402             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าจืดน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7298 6850403             องค์การบริหารส่วนต าบลมะมุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7299 6850404             องค์การบริหารส่วนต าบลปากจ่ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7300 6850405             องค์การบริหารส่วนต าบลล าเลียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7301 6850406             เทศบาลต าบลจ.ป.ร. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7302 6850407             องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7303 6850501             องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7304 6850502             เทศบาลต าบลก าพวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7305 6860101             องค์การบริหารส่วนต าบลปากน  า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7306 6860102             เทศบาลต าบลบางหมาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7307 6860103             องค์การบริหารส่วนต าบลนาทุ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7308 6860104             เทศบาลต าบลนาชะอัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7309 6860105             องค์การบริหารส่วนต าบลตากแดด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7310 6860106             องค์การบริหารส่วนต าบลหาดพันไกร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7311 6860107             องค์การบริหารส่วนต าบลวังไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7312 6860108             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7313 6860109             เทศบาลต าบลขุนกระทิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7314 6860110             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7315 6860111             องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7316 6860112             เทศบาลต าบลหาดทรายรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7317 6860113             องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าสิงห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7318 6860201             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแซะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7319 6860202             องค์การบริหารส่วนต าบลคุริง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7320 6860203             องค์การบริหารส่วนต าบลสลุย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7321 6860204             องค์การบริหารส่วนต าบลนากระตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7322 6860205             องค์การบริหารส่วนต าบลรับร่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7323 6860206             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7324 6860207             องค์การบริหารส่วนต าบลหงษ์เจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7325 6860208             องค์การบริหารส่วนต าบลหินแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7326 6860209             องค์การบริหารส่วนต าบลทรัพย์อนันต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7327 6860210             องค์การบริหารส่วนต าบลสองพ่ีน้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7328 6860301             เทศบาลต าบลบางสน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7329 6860302             องค์การบริหารส่วนต าบลสะพลี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7330 6860303             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7331 6860304             องค์การบริหารส่วนต าบลปากคลอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7332 6860305             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไชยราช องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7333 6860401             เทศบาลต าบลท่ามะพลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7334 6860402             องค์การบริหารส่วนต าบลนาขา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7335 6860403             องค์การบริหารส่วนต าบลนาพญา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7336 6860404             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านควน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7337 6860405             องค์การบริหารส่วนต าบลบางมะพร้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7338 6860406             องค์การบริหารส่วนต าบลบางน  าจืด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7339 6860407             องค์การบริหารส่วนต าบลพ้อแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7340 6860408             องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7341 6860409             เทศบาลต าบลวังตะกอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7342 6860410             องค์การบริหารส่วนต าบลหาดยาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7343 6860501             องค์การบริหารส่วนต าบลละแม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7344 6860502             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7345 6860503             องค์การบริหารส่วนต าบลสวนแตง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7346 6860504             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคาวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7347 6860601             องค์การบริหารส่วนต าบลพะโต๊ะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7348 6860602             องค์การบริหารส่วนต าบลปากทรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7349 6860603             องค์การบริหารส่วนต าบลปังหวาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7350 6860604             องค์การบริหารส่วนต าบลพระรักษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7351 6860701             เทศบาลต าบลนาโพธ์ิพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7352 6860702             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งระยะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7353 6860703             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7354 6860704             องค์การบริหารส่วนต าบลสวี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7355 6860705             องค์การบริหารส่วนต าบลด่านสวี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7356 6860706             องค์การบริหารส่วนต าบลครน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7357 6860707             องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7358 6860708             องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7359 6860709             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทะลุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7360 6860710             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาค่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7361 6860801             องค์การบริหารส่วนต าบลตะโก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7362 6860802             องค์การบริหารส่วนต าบลช่องไม้แก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7363 6900101             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหวัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7364 6900102             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7365 6900201             องค์การบริหารส่วนต าบลจะทิ งพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7366 6900202             องค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7367 6900203             องค์การบริหารส่วนต าบลสนามชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7368 6900204             องค์การบริหารส่วนต าบลดีหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7369 6900205             องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7370 6900206             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7371 6900207             องค์การบริหารส่วนต าบลคูขุด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7372 6900208             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7373 6900209             องค์การบริหารส่วนต าบลวัดจันทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7374 6900210             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7375 6900211             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อดาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7376 6900301             เทศบาลต าบลบ้านนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7377 6900302             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าชิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7378 6900303             องค์การบริหารส่วนต าบลสะพานไม้แก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7379 6900304             องค์การบริหารส่วนต าบลสะกอม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7380 6900305             องค์การบริหารส่วนต าบลนาหว้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7381 6900306             เทศบาลต าบลนาทับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7382 6900307             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7383 6900308             องค์การบริหารส่วนต าบลขุนตัดหวาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7384 6900309             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหมอไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7385 6900310             องค์การบริหารส่วนต าบลจะโหนง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7386 6900311             องค์การบริหารส่วนต าบลคู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7387 6900312             องค์การบริหารส่วนต าบลแค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7388 6900313             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเปียะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7389 6900314             องค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7390 6900401             เทศบาลต าบลนาทวีนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7391 6900402             องค์การบริหารส่วนต าบลฉาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7392 6900403             องค์การบริหารส่วนต าบลนาหมอศรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7393 6900404             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7394 6900405             องค์การบริหารส่วนต าบลปลักหนู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7395 6900406             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าประดู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7396 6900407             องค์การบริหารส่วนต าบลสะท้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7397 6900408             องค์การบริหารส่วนต าบลทับช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7398 6900409             องค์การบริหารส่วนต าบลประกอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7399 6900410             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7400 6900501             องค์การบริหารส่วนต าบลเทพา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7401 6900502             องค์การบริหารส่วนต าบลปากบาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7402 6900503             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสะบ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7403 6900504             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7404 6900505             องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7405 6900506             องค์การบริหารส่วนต าบลสะกอม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7406 6900601             เทศบาลต าบลท่าพระยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7407 6900602             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งพอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7408 6900603             องค์การบริหารส่วนต าบลเปียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7409 6900604             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7410 6900605             องค์การบริหารส่วนต าบลจะแหน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7411 6900606             องค์การบริหารส่วนต าบลคูหา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7412 6900607             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7413 6900608             องค์การบริหารส่วนต าบลบาโหย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7414 6900609             องค์การบริหารส่วนต าบลธารคีรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7415 6900701             องค์การบริหารส่วนต าบลระโนด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7416 6900702             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองแดน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7417 6900703             องค์การบริหารส่วนต าบลตะเครียะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7418 6900704             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าบอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7419 6900705             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7420 6900706             เทศบาลต าบลปากแตระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7421 6900707             องค์การบริหารส่วนต าบลพังยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7422 6900708             องค์การบริหารส่วนต าบลระวะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7423 6900709             องค์การบริหารส่วนต าบลวัดสน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7424 6900710             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7425 6900711             องค์การบริหารส่วนต าบลแดนสงวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7426 6900801             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7427 6900802             องค์การบริหารส่วนต าบลโรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7428 6900803             เทศบาลต าบลเชิงแส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7429 6900901             เทศบาลเมืองก าแพงเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

7430 6900902             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชะมวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7431 6900903             เทศบาลต าบลคูหาใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7432 6900904             องค์การบริหารส่วนต าบลควนรู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7433 6900905             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7434 6901001             องค์การบริหารส่วนต าบลปริก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7435 6901002             องค์การบริหารส่วนต าบลพังลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7436 6901003             องค์การบริหารส่วนต าบลส านักแต้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7437 6901004             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหมอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7438 6901005             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7439 6901006             เทศบาลต าบลปาดัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7440 6901007             องค์การบริหารส่วนต าบลเขามีเกียรติ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7441 6901101             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองอู่ตะเภา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7442 6901102             องค์การบริหารส่วนต าบลฉลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7443 6901103             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7444 6901104             เทศบาลเมืองทุ่งต าเสา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7445 6901105             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7446 6901106             องค์การบริหารส่วนต าบลพะตง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7447 6901201             องค์การบริหารส่วนต าบลนาหม่อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7448 6901202             องค์การบริหารส่วนต าบลพิจิตร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7449 6901203             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขมิ น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7450 6901204             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7451 6901301             องค์การบริหารส่วนต าบลรัตภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7452 6901302             องค์การบริหารส่วนต าบลควนโส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7453 6901303             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยลึก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7454 6901304             เทศบาลต าบลบางเหรียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7455 6901401             องค์การบริหารส่วนต าบลบางกล่ า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7456 6901402             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7457 6901403             เทศบาลต าบลบ้านหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7458 6901501             องค์การบริหารส่วนต าบลชิงโค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7459 6901502             องค์การบริหารส่วนต าบลท านบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7460 6901503             องค์การบริหารส่วนต าบลร าแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7461 6901504             องค์การบริหารส่วนต าบลวัดขนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7462 6901505             เทศบาลต าบลชะแล้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7463 6901506             องค์การบริหารส่วนต าบลปากรอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7464 6901507             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าขาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7465 6901508             องค์การบริหารส่วนต าบลบางเขียด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7466 6901509             เทศบาลเมืองม่วงงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7467 6901601             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหอยโข่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7468 6901602             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7469 6910101             องค์การบริหารส่วนต าบลควนขัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7470 6910102             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านควน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7471 6910103             องค์การบริหารส่วนต าบลฉลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7472 6910104             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสาหร่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7473 6910105             องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงโป องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7474 6910106             องค์การบริหารส่วนต าบลเจ๊ะบิลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7475 6910107             องค์การบริหารส่วนต าบลต ามะลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7476 6910108             องค์การบริหารส่วนต าบลปูยู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7477 6910109             องค์การบริหารส่วนต าบลควนโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7478 6910110             องค์การบริหารส่วนต าบลเกตรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7479 6910201             องค์การบริหารส่วนต าบลควนโดน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7480 6910202             องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7481 6910203             องค์การบริหารส่วนต าบลย่านซ่ือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7482 6910204             องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7483 6910301             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนุ้ย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7484 6910302             องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7485 6910303             องค์การบริหารส่วนต าบลอุใดเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7486 6910401             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7487 6910402             องค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7488 6910403             องค์การบริหารส่วนต าบลสาคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7489 6910404             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7490 6910501             องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7491 6910502             องค์การบริหารส่วนต าบลละงู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7492 6910503             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7493 6910504             องค์การบริหารส่วนต าบลปากน  า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7494 6910505             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าผุด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7495 6910506             องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7496 6910601             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหว้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7497 6910602             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแก่บ่อหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7498 6910603             องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7499 6910604             องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7500 6910605             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งบุหลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7501 6910701             องค์การบริหารส่วนต าบลปาล์มพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7502 6910702             องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7503 6920101             องค์การบริหารส่วนต าบลนาพละ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7504 6920102             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านควน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7505 6920103             องค์การบริหารส่วนต าบลนาบินหลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7506 6920104             องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7507 6920105             องค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7508 6920106             องค์การบริหารส่วนต าบลบางรัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7509 6920107             องค์การบริหารส่วนต าบลนาโต๊ะหมิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7510 6920108             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตรุด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7511 6920109             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าผุด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7512 6920110             เทศบาลต าบลนาตาล่วง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7513 6920111             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7514 6920112             องค์การบริหารส่วนต าบลนาท่ามเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7515 6920113             องค์การบริหารส่วนต าบลนาท่ามใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7516 6920201             องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7517 6920202             องค์การบริหารส่วนต าบลบางหมาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7518 6920203             องค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7519 6920204             องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7520 6920205             องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7521 6920206             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7522 6920207             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองลุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7523 6920208             องค์การบริหารส่วนต าบลย่านซ่ือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7524 6920209             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7525 6920210             องค์การบริหารส่วนต าบลบางสัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7526 6920211             องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7527 6920212             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลิบง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7528 6920213             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองชีล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7529 6920301             เทศบาลต าบลควนโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7530 6920302             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7531 6920303             องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมเห็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7532 6920304             องค์การบริหารส่วนต าบลในควน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7533 6920305             องค์การบริหารส่วนต าบลโพรงจระเข้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7534 6920306             เทศบาลต าบลทุ่งกระบือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7535 6920307             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7536 6920308             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7537 6920401             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7538 6920402             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7539 6920403             องค์การบริหารส่วนต าบลปะเหลียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7540 6920404             องค์การบริหารส่วนต าบลบางด้วน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7541 6920405             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7542 6920406             องค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7543 6920407             องค์การบริหารส่วนต าบลลิพัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7544 6920408             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสุกร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7545 6920409             เทศบาลต าบลท่าพญา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7546 6920410             องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7547 6920501             องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7548 6920502             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7549 6920503             องค์การบริหารส่วนต าบลกะลาเส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7550 6920504             องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ฝาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7551 6920505             เทศบาลต าบลนาเมืองเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7552 6920601             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยอด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7553 6920602             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7554 6920603             องค์การบริหารส่วนต าบลบางดี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7555 6920604             องค์การบริหารส่วนต าบลบางกุ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7556 6920605             องค์การบริหารส่วนต าบลเขากอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7557 6920606             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7558 6920607             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาปูน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7559 6920608             องค์การบริหารส่วนต าบลปากแจ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7560 6920609             องค์การบริหารส่วนต าบลปากคม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7561 6920610             เทศบาลต าบลท่างิ ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7562 6920611             องค์การบริหารส่วนต าบลล าภูรา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7563 6920612             องค์การบริหารส่วนต าบลนาวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7564 6920613             เทศบาลต าบลห้วยนาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7565 6920614             องค์การบริหารส่วนต าบลในเตา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7566 6920615             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7567 6920616             องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7568 6920701             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวิเศษ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7569 6920702             องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7570 6920703             องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวตง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7571 6920704             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะบ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7572 6920705             องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7573 6920801             องค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7574 6920802             องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7575 6920803             องค์การบริหารส่วนต าบลละมอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7576 6920804             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7577 6920805             องค์การบริหารส่วนต าบลนาหม่ืนศรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7578 6920806             องค์การบริหารส่วนต าบลนาข้าวเสีย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7579 6920901             องค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7580 6920902             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7581 6920903             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7582 6920904             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7583 6920905             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7584 6921001             องค์การบริหารส่วนต าบลหาดส าราญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7585 6921002             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าหวี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7586 6921003             องค์การบริหารส่วนต าบลตะเสะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7587 6930101             เทศบาลต าบลเขาเจียก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7588 6930102             เทศบาลต าบลท่ามิหร า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7589 6930103             เทศบาลต าบลนาท่อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7590 6930104             เทศบาลต าบลปรางหมู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7591 6930105             เทศบาลต าบลท่าแค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7592 6930106             องค์การบริหารส่วนต าบลล าป า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7593 6930107             เทศบาลต าบลต านาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7594 6930108             องค์การบริหารส่วนต าบลควนมะพร้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7595 6930109             เทศบาลต าบลร่มเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7596 6930110             องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7597 6930111             เทศบาลต าบลนาโหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7598 6930112             เทศบาลต าบลพญาขัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7599 6930201             เทศบาลต าบลกงหรา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7600 6930202             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเฉลิม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7601 6930203             เทศบาลต าบลคลองทรายขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7602 6930204             เทศบาลต าบลสมหวัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7603 6930301             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชัยสน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7604 6930302             องค์การบริหารส่วนต าบลควนขนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7605 6930303             เทศบาลต าบลจองถนน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7606 6930304             องค์การบริหารส่วนต าบลหานโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7607 6930401             เทศบาลต าบลคลองใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7608 6930501             เทศบาลต าบลทะเลน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7609 6930502             องค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7610 6930503             เทศบาลต าบลแหลมโตนด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7611 6930504             องค์การบริหารส่วนต าบลปันแต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7612 6930505             เทศบาลต าบลโตนดด้วน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7613 6930506             เทศบาลต าบลดอนทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7614 6930507             องค์การบริหารส่วนต าบลชะมวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7615 6930508             เทศบาลต าบลแพรกหา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7616 6930601             เทศบาลต าบลดอนประดู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7617 6930602             เทศบาลต าบลเกาะนางค า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7618 6930603             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7619 6930604             องค์การบริหารส่วนต าบลฝาละมี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7620 6930605             เทศบาลต าบลดอนทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7621 6930701             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7622 6930702             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7623 6930703             องค์การบริหารส่วนต าบลตะแพน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7624 6930801             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7625 6930802             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7626 6930803             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองธง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7627 6930804             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนารี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7628 6930805             องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7629 6930901             องค์การบริหารส่วนต าบลนาปะขอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7630 6930902             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7631 6931001             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าพะยอม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7632 6931002             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7633 6931101             เทศบาลต าบลอ่างทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7634 6931102             เทศบาลต าบลล าสินธ์ุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7635 6940101             องค์การบริหารส่วนต าบลบานา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7636 6940102             องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลุโละ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7637 6940103             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7638 6940104             องค์การบริหารส่วนต าบลกะมิยอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7639 6940105             องค์การบริหารส่วนต าบลบาราโหม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7640 6940106             องค์การบริหารส่วนต าบลปะกาฮะรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7641 6940107             เทศบาลต าบลรูสะมิแล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7642 6940108             องค์การบริหารส่วนต าบลตะลุโบะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7643 6940109             องค์การบริหารส่วนต าบลบาราเฮาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7644 6940110             องค์การบริหารส่วนต าบลปูยุด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7645 6940201             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7646 6940202             เทศบาลต าบลมะกรูด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7647 6940203             องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7648 6940204             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7649 6940205             องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7650 6940206             องค์การบริหารส่วนต าบลนาประดู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7651 6940207             องค์การบริหารส่วนต าบลปากล่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7652 6940208             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งพลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7653 6940209             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7654 6940210             องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7655 6940211             องค์การบริหารส่วนต าบลควนโนรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7656 6940212             องค์การบริหารส่วนต าบลช้างไห้ตก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7657 6940301             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7658 6940302             องค์การบริหารส่วนต าบลคอลอตันหยง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7659 6940303             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนรัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7660 6940304             องค์การบริหารส่วนต าบลดาโต๊ะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7661 6940305             องค์การบริหารส่วนต าบลตุยง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7662 6940306             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าก าช า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7663 6940307             องค์การบริหารส่วนต าบลบางเขา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7664 6940308             องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาวา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7665 6940309             องค์การบริหารส่วนต าบลปุโละปุโย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7666 6940310             องค์การบริหารส่วนต าบลยาบี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7667 6940311             องค์การบริหารส่วนต าบลลิปะสะโง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7668 6940401             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7669 6940402             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7670 6940403             องค์การบริหารส่วนต าบลดอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7671 6940404             องค์การบริหารส่วนต าบลควน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7672 6940405             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าน  า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7673 6940406             องค์การบริหารส่วนต าบลคอกกระบือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7674 6940407             เทศบาลต าบลพ่อม่ิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7675 6940408             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7676 6940409             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านน  าบ่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7677 6940501             องค์การบริหารส่วนต าบลถนน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7678 6940502             องค์การบริหารส่วนต าบลตรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7679 6940503             องค์การบริหารส่วนต าบลกระหวะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7680 6940504             องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะยิไร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7681 6940505             องค์การบริหารส่วนต าบลลางา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7682 6940506             องค์การบริหารส่วนต าบลกระเสาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7683 6940507             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะจัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7684 6940508             องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7685 6940509             องค์การบริหารส่วนต าบลสาคอบน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7686 6940510             องค์การบริหารส่วนต าบลสะก า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7687 6940601             องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละแมะนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7688 6940602             องค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7689 6940603             องค์การบริหารส่วนต าบลน  าด า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7690 6940604             องค์การบริหารส่วนต าบลปากู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7691 6940701             องค์การบริหารส่วนต าบลตะบิ ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7692 6940702             องค์การบริหารส่วนต าบลปะเสยะวอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7693 6940703             องค์การบริหารส่วนต าบลบางเก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7694 6940704             องค์การบริหารส่วนต าบลบือเระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7695 6940705             เทศบาลต าบลเตราะบอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7696 6940706             องค์การบริหารส่วนต าบลกะดุนง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7697 6940707             องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7698 6940708             องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังดาล า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7699 6940709             องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7700 6940801             องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7701 6940802             องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7702 6940803             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7703 6940901             องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7704 6940902             องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละกาโปร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7705 6940903             องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7706 6940904             เทศบาลต าบลตอหลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7707 6940905             องค์การบริหารส่วนต าบลตาแกะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7708 6940906             องค์การบริหารส่วนต าบลตาลีอายร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7709 6940907             องค์การบริหารส่วนต าบลยามู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7710 6940908             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแรต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7711 6940909             องค์การบริหารส่วนต าบลปิยามุมัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7712 6940910             องค์การบริหารส่วนต าบลบาโลย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7713 6940911             องค์การบริหารส่วนต าบลสาบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7714 6940912             องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังยง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7715 6940913             องค์การบริหารส่วนต าบลราตาปันยัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7716 6940914             องค์การบริหารส่วนต าบลจะรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7717 6940915             องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7718 6941001             องค์การบริหารส่วนต าบลยะรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7719 6941002             องค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7720 6941003             องค์การบริหารส่วนต าบลประจัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7721 6941004             องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7722 6941005             องค์การบริหารส่วนต าบลระแว้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7723 6941006             องค์การบริหารส่วนต าบลปิตูมุดี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7724 6941007             องค์การบริหารส่วนต าบลวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7725 6941008             องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7726 6941009             องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7727 6941010             องค์การบริหารส่วนต าบลเมาะมาวี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7728 6941011             องค์การบริหารส่วนต าบลกอล า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7729 6941012             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาตูม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7730 6941101             องค์การบริหารส่วนต าบลกะรุบี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7731 6941102             องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละดือรามัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7732 6941103             องค์การบริหารส่วนต าบลปล่องหอย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7733 6941201             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7734 6941202             องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงเตี ย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7735 6941203             องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7736 6950101             เทศบาลต าบลยุโป องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7737 6950102             องค์การบริหารส่วนต าบลลิดล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7738 6950103             องค์การบริหารส่วนต าบลยะลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7739 6950104             เทศบาลต าบลท่าสาป องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7740 6950105             องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7741 6950106             องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าถ  า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7742 6950107             องค์การบริหารส่วนต าบลล าพะยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7743 6950108             องค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7744 6950109             องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7745 6950110             องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7746 6950111             องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7747 6950201             องค์การบริหารส่วนต าบลยะรม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7748 6950202             องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะแมเราะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7749 6950203             องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7750 6950204             เทศบาลต าบลธารน  าทิพย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7751 6950301             องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสตา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7752 6950302             องค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7753 6950303             องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7754 6950304             องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าทะลุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7755 6950305             องค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7756 6950401             องค์การบริหารส่วนต าบลธารโต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7757 6950402             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7758 6950403             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่หวาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7759 6950404             องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7760 6950501             องค์การบริหารส่วนต าบลยะหา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7761 6950502             องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7762 6950503             เทศบาลต าบลปะแต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7763 6950504             องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7764 6950505             องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7765 6950506             องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงยซิแน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7766 6950507             องค์การบริหารส่วนต าบลกาตอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7767 6950601             องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7768 6950602             องค์การบริหารส่วนต าบลกาลูปัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7769 6950603             องค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7770 6950604             องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7771 6950605             องค์การบริหารส่วนต าบลเกะรอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7772 6950606             องค์การบริหารส่วนต าบลจะกว๊ะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7773 6950607             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าธง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7774 6950608             องค์การบริหารส่วนต าบลเนินงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7775 6950609             เทศบาลต าบลบาลอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7776 6950610             องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7777 6950611             องค์การบริหารส่วนต าบลบือมัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7778 6950612             องค์การบริหารส่วนต าบลยะต๊ะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7779 6950613             องค์การบริหารส่วนต าบลวังพญา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7780 6950614             องค์การบริหารส่วนต าบลอาซ่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7781 6950615             องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละหะลอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7782 6950701             องค์การบริหารส่วนต าบลกาบัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7783 6950702             องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7784 6950801             องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7785 6950802             องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7786 6950803             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยกระทิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7787 6950804             องค์การบริหารส่วนต าบลปุโรง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7788 6960101             องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7789 6960102             องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7790 6960103             องค์การบริหารส่วนต าบลบางปอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7791 6960104             องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7792 6960105             เทศบาลต าบลต าบลกะลุวอเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7793 6960106             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเคียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7794 6960201             องค์การบริหารส่วนต าบลไพรวัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7795 6960202             องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7796 6960203             องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7797 6960204             องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7798 6960205             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสะท้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7799 6960206             องค์การบริหารส่วนต าบลนานาค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7800 6960207             องค์การบริหารส่วนต าบลโฆษิต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7801 6960301             องค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7802 6960302             องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะสาวอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7803 6960303             องค์การบริหารส่วนต าบลกาเยาะมาตี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7804 6960304             องค์การบริหารส่วนต าบลปะลุกาสาเมาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7805 6960305             องค์การบริหารส่วนต าบลบาเระเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7806 6960306             องค์การบริหารส่วนต าบลบาเระใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7807 6960401             องค์การบริหารส่วนต าบลย่ีงอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7808 6960402             องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7809 6960403             องค์การบริหารส่วนต าบลจอเบาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7810 6960404             องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7811 6960405             องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7812 6960406             องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7813 6960501             องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงมัส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7814 6960502             องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7815 6960503             องค์การบริหารส่วนต าบลบองอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7816 6960504             องค์การบริหารส่วนต าบลกาลิซา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7817 6960505             องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงสะโต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7818 6960506             องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลิม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7819 6960507             องค์การบริหารส่วนต าบลมะรือโบตก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7820 6960601             องค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7821 6960602             องค์การบริหารส่วนต าบลสาวอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7822 6960603             องค์การบริหารส่วนต าบลเรียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7823 6960604             องค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7824 6960605             องค์การบริหารส่วนต าบลบาตง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7825 6960606             องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7826 6960607             องค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7827 6960608             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะตอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7828 6960609             องค์การบริหารส่วนต าบลสุวารี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7829 6960701             องค์การบริหารส่วนต าบลซากอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7830 6960702             องค์การบริหารส่วนต าบลตะมะยูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7831 6960703             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสาคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7832 6960704             องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงคีรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7833 6960705             องค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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7834 6960706             องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบรรพต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7835 6960801             องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7836 6960802             องค์การบริหารส่วนต าบลกายูคละ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7837 6960803             องค์การบริหารส่วนต าบลฆอเลาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7838 6960804             องค์การบริหารส่วนต าบลโล๊ะจูด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7839 6960805             องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7840 6960806             องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7841 6960901             องค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7842 6960902             องค์การบริหารส่วนต าบลสุคิริน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7843 6960903             องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7844 6960904             องค์การบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7845 6960905             องค์การบริหารส่วนต าบลร่มไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7846 6961001             เทศบาลต าบลปาเสมัส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7847 6961002             องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7848 6961003             องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7849 6961101             องค์การบริหารส่วนต าบลปะลุรู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7850 6961102             องค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7851 6961103             องค์การบริหารส่วนต าบลโต๊ะเด็ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7852 6961104             องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7853 6961105             องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7854 6961106             องค์การบริหารส่วนต าบลกาวะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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7855 6961201             องค์การบริหารส่วนต าบลจะแนะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7856 6961202             องค์การบริหารส่วนต าบลดุซงญอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7857 6961203             องค์การบริหารส่วนต าบลผดุงมาตร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7858 6961204             องค์การบริหารส่วนต าบลช้างเผือก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7859 6961301             องค์การบริหารส่วนต าบลจวบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7860 6961302             องค์การบริหารส่วนต าบลบูกิต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7861 6961303             องค์การบริหารส่วนต าบลมะรือโบออก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7862 3011200303          โรงเรียนเทศบาล ๓  (ท้ายบ้านใหม่) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7863 3030100128          โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

7864 3030100146          โรงเรียนครบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

7865 3030100148          โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

7866 3030100150          โรงเรียนกฤษณาวิทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

7867 3030100151          โรงเรียนคลองไผ่วิทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

7868 3030100152          โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

7869 3030100153          โรงเรียนมัธยมบึงปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

7870 3030100158          โรงเรียนช่องแมววิทยาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

7871 3036200601          โรงเรียนเทศบาลต าบลโคกสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7872 3042200601          โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน (เทศบาล 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7873 3043201001          โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบึงโขงหลง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7874 3054300601          โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7875 3064301201          โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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7876 3067200501          โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7877 3074200601          โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบางปลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7878 3082200301          โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลท้ายเหมือง (ประชาชนร่วมใจ) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7879 E15081220           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7880 E15082756           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งน  าร้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7881 E15082757           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันโป่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7882 E15082758           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่ายาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7883 E15082759           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีลังกา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7884 E15082806           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงลาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7885 E15082807           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื ออาทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7886 E15082808           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7887 E15082809           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7888 E15082813           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโนนหัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7889 E15082841           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล าเลียง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7890 E15082842           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7891 E15082955           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7892 E15083070           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลล าพะยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7893 E15083362           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.พัน 15 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7894 E15083506           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7895 E15083542           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสองห้อง  หมู่ท่ี 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7896 E15083621           ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กองค์การบริหารส่วนต าบลพลูเถ่ือน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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7897 E15083666           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวบึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7898 E15083667           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7899 E15083683           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงเป องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7900 E15083728           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

7901 E15084031           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองจอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7902 E15084032           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธ์ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7903 E15084033           ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลต าบลเขาดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7904 E15084034           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบึงย่ีโถ (ศูนย์ 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7905 E15084035           ศูนย์การแพทย์และฟ้ืนฟูบึงย่ีโถ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7906 E15084036           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีดา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7907 E15084037           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคมแปลง 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7908 E15084038           ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาล้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7909 E15084039           ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7910 E15084040           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกควายใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7911 E15084256           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าศาลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7912 E15084333           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุลอามาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7913 E15084376           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลคลองปราบ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7914 E15084472           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7915 E15084592           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7916 E15084594           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7917 E15084595           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านพริก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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7918 E15084598           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7919 E15084720           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุลมะรูฟ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7920 E15084873           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าศาลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7921 E15084884           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7922 E15084885           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุมังคลาราม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7923 E15084886           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลไผ่สิงห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7924 E15084887           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกรับใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7925 E15084888           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูเขาขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7926 E15084889           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลคีมใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7927 E15084890           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลคลองเกตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7928 E15084891           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทธกาญจนนิมิต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7929 E15084892           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดเราะห์มานียะห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7930 E15084893           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชลธาราวาส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7931 E15084894           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7932 E15084895           ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านแก้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7933 E15084896           ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7934 E15084897           ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านไฮตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7935 E15084898           ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านประหูต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7936 E15084899           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยกระเจา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7937 E15084900           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขาน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7938 E15084901           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล
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7939 E15084902           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขันหมาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7940 E15084903           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส านักเนียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7941 E15084904           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านโป่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

7942 E15084905           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านราม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล

7943 E15084906           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล

7944 E15084907           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล


