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ที่ อ าเภอ
1 ชะอวด อบต. ชะอวด
2 ชะอวด อบต. บ้านตูล
3 เชียรใหญ่ ทต. การะเกด
4 เชียรใหญ่ อบต. เขาพระบาท
5 เชียรใหญ่ อบต. เชียรใหญ่
6 เชียรใหญ่ อบต. ท่าขนาน
7 เชียรใหญ่ อบต. แม่เจ้าอยู่หัว
8 เชียรใหญ่ อบต. ไสหมาก
9 ท่าศาลา อบต. กลาย
10 ท่าศาลา อบต. ดอนตะโก
11 ท่าศาลา อบต. ท่าศาลา
12 ท่าศาลา อบต. โพธิท์อง
13 ท่าศาลา อบต. โมคลาน
14 ทุง่สง ทม. ทุง่สง
15 ทุง่สง ทต. กะปาง
16 ทุง่สง ทต. ชะมาย
17 ทุง่สง ทต. ถ้ าใหญ่
18 ทุง่สง ทต. ทีว่ัง
19 ทุง่สง อบต. เขาขาว
20 ทุง่สง อบต. เขาโร
21 ทุง่สง อบต. ควนกรด
22 ทุง่สง อบต. นาโพธิ์
23 ทุง่สง อบต. นาไม้ไผ่
24 ทุง่สง อบต. นาหลวงเสน
25 ทุง่สง อบต. น้ าตก
26 ทุง่สง อบต. หนองหงส์
27 นบพิต า อบต. นบพิต า
28 ปากพนัง ทม. ปากพนัง
29 พรหมคีรี ทต. พรหมคีรี
30 เมือง ทม. ปากพูน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายชื่อ อปท. ทีย่งัไม่รายงานการสมัครเข้าร่วม
โครงการวดั ประชา รัฐ สร้างสุข  :  พัฒนาวดัตามแนวทาง 5ส ทีทุ่กภาคส่วนมีส่วนร่วม

จังหวดันครศรีธรรมราช
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31 เมือง ทต. ท่าง้ิว
32 เมือง ทต. ท่าแพ
33 เมือง ทต. บางจาก
34 เมือง ทต. ปากนคร
35 เมือง ทต. โพธิเ์สด็จ
36 เมือง อบต. ก าแพงเซา
37 เมือง อบต. ไชยมนตรี
38 เมือง อบต. ท่าซัก
39 เมือง อบต. ท่าเรือ
40 เมือง อบต. ท่าไร่
41 เมือง อบต. นาเคียน
42 เมือง อบต. นาทราย
43 เมือง อบต. บางจาก
44 เมือง อบต. ปากนคร
45 เมือง อบต. มะม่วงสองต้น
46 ร่อนพิบูลย์ ทต. เขาชุมทอง
47 ร่อนพิบูลย์ ทต. ร่อนพิบูลย์
48 ร่อนพิบูลย์ อบต. ควนชุม
49 ร่อนพิบูลย์ อบต. ควนพัง
50 ร่อนพิบูลย์ อบต. หินตก
51 สิชล ทต. ทุง่ใส
52 สิชล อบต. เขาน้อย
53 สิชล อบต. เปล่ียน


