
พระนครศรีอยุธยา
อปท. จํานวน รอยละ
สง 139 88
ไมสง 19 12
รวม 158 100

1 องคการบริหารสวนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา ผาน

1 เทศบาลนคร พระนครศรีอยุธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา ไมสมบูรณ

1 เทศบาลเมือง อโยธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา ผาน
2 เทศบาลเมือง ลําตาเสา อําเภอวังนอย ไมสมบูรณ
3 เทศบาลเมือง ผักไห อําเภอผักไห ไมสมบูรณ
4 เทศบาลเมือง เสนา อําเภอเสนา ไมสมบูรณ

1 องคการบริหารสวนตําบล แมลา อําเภอนครหลวง ผาน
2 องคการบริหารสวนตําบล หนองขนาก อําเภอทาเรือ ผาน
3 องคการบริหารสวนตําบล วังนอย อําเภอวังนอย ผาน
4 เทศบาลตําบล มหาราช อําเภอมหาราช ผาน
5 เทศบาลตําบล บางไทร อําเภอบางไทร ผาน
6 องคการบริหารสวนตําบล บอตาโล อําเภอวังนอย ผาน
7 องคการบริหารสวนตําบล บอโพง อําเภอนครหลวง ผาน
8 เทศบาลตําบล บางนมโค อําเภอเสนา ผาน
9 องคการบริหารสวนตําบล สามบัณฑิต อําเภออ ุทัย ผาน

10 องคการบริหารสวนตําบล สนับทึบ อําเภอวังนอย ผาน
11 องคการบริหารสวนตําบล ลาดนํ้าเค็ม อําเภอผักไห ผาน
12 องคการบริหารสวนตําบล หลักชัย อําเภอลาดบัวหลวง ผาน
13 เทศบาลตําบล อรัญญิก อําเภอนครหลวง ผาน
14 เทศบาลตําบล เจาเจ็ด อําเภอเสนา ผาน
15 องคการบริหารสวนตําบล พระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง ผาน
16 เทศบาลตําบล ทาหลวง อําเภอทาเรือ ผาน
17 องคการบริหารสวนตําบล สามเรือน อําเภอบางปะอิน ผาน
18 องคการบริหารสวนตําบล ทาเจาสนุก อําเภอทาเรือ ผาน
19 องคการบริหารสวนตําบล ดอนลาน อําเภอผักไห ผาน
20 องคการบริหารสวนตําบล ลาดบัวหลวง อําเภอลาดบัวหลวง ผาน
21 องคการบริหารสวนตําบล ธนู อําเภออ ุทัย ผาน
22 องคการบริหารสวนตําบล ขาวงาม อําเภอวังนอย ผาน
23 เทศบาลตําบล สามเมือง ลาดบัวหลวง ผาน
24 องคการบริหารสวนตําบล บานเกาะ อําเภอพระนครศรีอยุธยา ผาน
25 เทศบาลตําบล บางบาล อําเภอบางบาล ผาน
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26 องคการบริหารสวนตําบล โพธิ์สามตน อําเภอบางปะหัน ผาน
27 องคการบริหารสวนตําบล คานหาม อําเภออ ุทัย ผาน
28 องคการบริหารสวนตําบล วังจุฬา อําเภอวังนอย ผาน
29 เทศบาลตําบล สามกอ อําเภอเสนา ผาน
30 เทศบาลตําบล บานสราง อําเภอบางปะอิน ผาน
31 เทศบาลตําบล เชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน ผาน
32 เทศบาลตําบล คลองจิก อําเภอบางปะอิน ผาน
33 องคการบริหารสวนตําบล นํ้าเตา อําเภอบางบาล ผาน
34 องคการบริหารสวนตําบล บานโพ อําเภอบางปะอิน ไมสมบูรณ
35 เทศบาลตําบล ลาดชะโด อําเภอผักไห ไมสมบูรณ
36 องคการบริหารสวนตําบล อุทัย อําเภออ ุทัย ไมสมบูรณ
37 องคการบริหารสวนตําบล วัดตูม อําเภอพระนครศรีอยุธยา ไมสมบูรณ
38 องคการบริหารสวนตําบล ปากกราน อําเภอพระนครศรีอยุธยา ไมสมบูรณ
39 เทศบาลตําบล บางกระสั้น อําเภอบางปะอิน ไมสมบูรณ
40 เทศบาลตําบล โรงชาง อําเภอมหาราช ไมสมบูรณ
41 องคการบริหารสวนตําบล บางยี่โท อําเภอบางไทร ไมสมบูรณ
42 เทศบาลตําบล บางปะหัน อําเภอบางปะหัน ไมสมบูรณ
43 องคการบริหารสวนตําบล ศาลาลอย อําเภอทาเรือ ไมสมบูรณ
44 องคการบริหารสวนตําบล บานหวา อําเภอบางปะอิน ไมสมบูรณ
45 เทศบาลตําบล บานกรด อําเภอบางปะอิน ไมสมบูรณ
46 องคการบริหารสวนตําบล พยอม อําเภอวังนอย ไมสมบูรณ
47 องคการบริหารสวนตําบล ตลิ่งชัน อําเภอบางปะอิน ไมสมบูรณ
48 เทศบาลตําบล มหาพราหมณ อําเภอบางบาล ไมสมบูรณ
49 เทศบาลตําบล ทาเรือ อําเภอทาเรือ ไมสมบูรณ
50 องคการบริหารสวนตําบล สําเภาลม อําเภอพระนครศรีอยุธยา ไมสมบูรณ
51 เทศบาลตําบล นครหลวง อําเภอนครหลวง ไมสมบูรณ
52 องคการบริหารสวนตําบล หันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา ไมสมบูรณ
53 องคการบริหารสวนตําบล ลําไทร อําเภอวังนอย ไมสมบูรณ
54 เทศบาลตําบล ปราสาททอง อําเภอบางปะอิน ไมสมบูรณ
55 องคการบริหารสวนตําบล เกาะเรียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา ไมสมบูรณ

1 องคการบริหารสวนตําบล โพธิ์เอน อําเภอทาเรือ ผาน
2 องคการบริหารสวนตําบล ขาวเมา อําเภออ ุทัย ผาน
3 องคการบริหารสวนตําบล ชายนา อําเภอเสนา ผาน
4 องคการบริหารสวนตําบล หนองไมซุง อําเภออ ุทัย ผาน
5 องคการบริหารสวนตําบล คลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง ผาน
6 องคการบริหารสวนตําบล ทาหลวง อําเภอทาเรือ ผาน
7 องคการบริหารสวนตําบล กระจิว อําเภอภาชี ผาน
8 องคการบริหารสวนตําบล บานมา อําเภอบางไทร ผาน
9 องคการบริหารสวนตําบล หันสัง อําเภอบางปะหัน ผาน

10 องคการบริหารสวนตําบล วังแดง อําเภอทาเรือ ผาน
11 องคการบริหารสวนตําบล รางจรเข อําเภอเสนา ผาน
12 เทศบาลตําบล ตลาดเกรียบ อําเภอบางปะอิน ผาน
13 องคการบริหารสวนตําบล บานหลวง อําเภอเสนา ผาน
14 องคการบริหารสวนตําบล คลองตะเคียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา ผาน

ลําดับ กลุมเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
(ขนาดกลาง)

ลําดับ กลุมเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
(ขนาดใหญ)

ผลการ
ประเมิน

ผลการ
ประเมิน

2



15 องคการบริหารสวนตําบล พระแกว อําเภอภาชี ผาน
16 องคการบริหารสวนตําบล ระโสม อําเภอภาชี ผาน
17 องคการบริหารสวนตําบล บานชาง อําเภออุทัย ผาน
18 องคการบริหารสวนตําบล กุฎี อําเภอผักไห ผาน
19 องคการบริหารสวนตําบล บานนา อําเภอมหาราช ผาน
20 องคการบริหารสวนตําบล บานขวาง มหาราช ผาน
21 องคการบริหารสวนตําบล บานแค อําเภอผักไห ผาน
22 องคการบริหารสวนตําบล ทาตอ อําเภอมหาราช ผาน
23 องคการบริหารสวนตําบล ลุมพลี อําเภอพระนครศรีอยุธยา ผาน
24 องคการบริหารสวนตําบล สวนพริก อําเภอพระนครศรีอยุธยา ผาน
25 องคการบริหารสวนตําบล บานพลับ อําเภอบางปะอิน ผาน
26 องคการบริหารสวนตําบล บานคลัง อําเภอบางบาล ผาน
27 องคการบริหารสวนตําบล พระขาว อําเภอบางบาล ผาน
28 องคการบริหารสวนตําบล บานแปง อําเภอบางปะอิน ผาน
29 องคการบริหารสวนตําบล โพสาวหาญ อําเภออ ุทัย ผาน
30 องคการบริหารสวนตําบล สําพะเนียง อําเภอบานแพรก ผาน
31 องคการบริหารสวนตําบล บานชุง อําเภอนครหลวง ผาน
32 องคการบริหารสวนตําบล โคกชาง อําเภอบางไทร ผาน
33 องคการบริหารสวนตําบล หนองนํ้าใส อําเภอภาชี ผาน
34 องคการบริหารสวนตําบล ทาดินแดง อําเภอผักไห ผาน
35 องคการบริหารสวนตําบล โคกมวง อําเภอภาชี ผาน
36 องคการบริหารสวนตําบล ดอนทอง อําเภอเสนา ผาน
37 องคการบริหารสวนตําบล บานแพน อําเภอเสนา ผาน
38 องคการบริหารสวนตําบล หนองนํ้าสม อําเภออ ุทัย ผาน
39 องคการบริหารสวนตําบล ลาดงา อําเภอเสนา ผาน
40 องคการบริหารสวนตําบล โพแตง อําเภอบางไทร ผาน
41 องคการบริหารสวนตําบล หันตะเภา อําเภอวังนอย ผาน
42 องคการบริหารสวนตําบล สามตุม อําเภอเสนา ไมสมบูรณ
43 องคการบริหารสวนตําบล บางนา อําเภอมหาราช ไมสมบูรณ
44 องคการบริหารสวนตําบล คลองสระบัว อําเภอพระนครศรีอยุธยา ไมสมบูรณ
45 องคการบริหารสวนตําบล เทพมงคล อําเภอบางซาย ไมสมบูรณ
46 องคการบริหารสวนตําบล ภูเขาทอง อําเภอพระนครศรีอยุธยา ไมสมบูรณ
47 องคการบริหารสวนตําบล คลองสะแก อําเภอนครหลวง ไมสมบูรณ
48 องคการบริหารสวนตําบล เสาธง อําเภอบางปะหัน ไมสมบูรณ
49 องคการบริหารสวนตําบล บานรอม อําเภอทาเรือ ไมสมบูรณ
50 องคการบริหารสวนตําบล บานขลอ อําเภอบางปะหัน ไมสมบูรณ
51 องคการบริหารสวนตําบล วัดยม อําเภอบางปะอิน ไมสมบูรณ
52 องคการบริหารสวนตําบล เสนา อําเภออ ุทัย ไมสมบูรณ
53 องคการบริหารสวนตําบล บางเดื่อ อําเภอบางปะหัน ไมสมบูรณ
54 องคการบริหารสวนตําบล ทับนํ้า อําเภอบางปะหัน ไมสมบูรณ
55 องคการบริหารสวนตําบล บานลี่ อําเภอบางปะหัน ไมสมบูรณ
56 องคการบริหารสวนตําบล บานกลึง อําเภอบางไทร ไมสมบูรณ
57 องคการบริหารสวนตําบล ไมตรา อําเภอบางไทร ไมสมบูรณ
58 องคการบริหารสวนตําบล กระแชง อําเภอบางไทร ไมสมบูรณ
59 องคการบริหารสวนตําบล ปลายกลัด อําเภอบางซาย ไมสมบูรณ
60 องคการบริหารสวนตําบล คูสลอด อําเภอลาดบัวหลวง ไมสมบูรณ
61 องคการบริหารสวนตําบล พุทเลา อําเภอบางปะหัน ไมสมบูรณ
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62 องคการบริหารสวนตําบล ดอนหญานาง อําเภอภาชี ไมสมบูรณ
63 องคการบริหารสวนตําบล ปากจั่น อําเภอนครหลวง ไมสมบูรณ
64 องคการบริหารสวนตําบล นาคู อําเภอผักไห ไมสมบูรณ
65 องคการบริหารสวนตําบล จําปา อําเภอทาเรือ ไมสมบูรณ
66 องคการบริหารสวนตําบล สิงหนาท อําเภอลาดบัวหลวง ไมสมบูรณ
67 องคการบริหารสวนตําบล วังพัฒนา อําเภอบางซาย ไมสมบูรณ
68 องคการบริหารสวนตําบล กบเจา อําเภอบางบาล ไมสมบูรณ
69 องคการบริหารสวนตําบล บางประแดง อําเภอบางปะอิน ไมสมบูรณ
70 องคการบริหารสวนตําบล ปากทา อําเภอทาเรือ ไมสมบูรณ
71 องคการบริหารสวนตําบล ไผพระ อําเภอบางไทร ไมสมบูรณ
72 องคการบริหารสวนตําบล ไผลอม อําเภอภาชี ไมสมบูรณ
73 องคการบริหารสวนตําบล บานใหม อําเภอมหาราช ไมสมบูรณ
74 องคการบริหารสวนตําบล มารวิชัย อําเภอเสนา ไมสมบูรณ
75 องคการบริหารสวนตําบล ลาดชิด อําเภอผักไห ไมสมบูรณ
76 เทศบาลตําบล อุทัย อุทัย ไมสมบูรณ

1 เทศบาลตําบล บางปะอิน อําเภอบางปะอิน ผาน
2 องคการบริหารสวนตําบล บางปะหัน อําเภอบางปะหัน ไมสมบูรณ

1 เทศบาลตําบล บางซาย บางซาย ไมสงแผน
2 เทศบาลตําบล บานแพรก บานแพรก ไมสงแผน
3 เทศบาลตําบล พระอินทราชา บางปะอิน ไมสงแผน
4 เทศบาลตําบล ภาชี ภาชี ไมสงแผน
5 เทศบาลตําบล ราชคราม บางไทร ไมสงแผน
6 เทศบาลตําบล ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง ไมสงแผน
7 เทศบาลตําบล หัวเวียง เสนา ไมสงแผน
8 องคการบริหารสวนตําบล เกาะเกิด บางปะอิน ไมสงแผน
9 องคการบริหารสวนตําบล คลองนอย บานแพรก ไมสงแผน

10 องคการบริหารสวนตําบล ชะแมบ วังนอย ไมสงแผน
11 องคการบริหารสวนตําบล ตานิม บางปะหัน ไมสงแผน
12 องคการบริหารสวนตําบล บางซาย บางซาย ไมสงแผน
13 องคการบริหารสวนตําบล บานปอม พระนครศรีอยุธยา ไมสงแผน
14 องคการบริหารสวนตําบล บานโพธิ์ เสนา ไมสงแผน
15 องคการบริหารสวนตําบล บานหีบ อุทัย ไมสงแผน
16 องคการบริหารสวนตําบล บานใหม มหาราช ไมสงแผน
17 องคการบริหารสวนตําบล สนามชัย บางไทร ไมสงแผน
18 องคการบริหารสวนตําบล หนองปลิง นครหลวง ไมสงแผน
19 องคการบริหารสวนตําบล หนาโคก ผักไห ไมสงแผน

ลําดับ กลุมเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
(ขนาดเล็ก)

ลําดับ กลุมเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
(ขนาดกลาง)

ผลการ
ประเมิน

ผลการ
ประเมิน

ลําดับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการ
ประเมิน
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