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รายช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

สวนที่ 1 รางวัลที่ 1 ,2 ,3 และรางวัลชมเชย 

ประเภทองคการบริหารสวนจังหวัด 

รางวัล 

(5 รางวัล) 

จังหวัด อําเภอ องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวนเงินรางวัล 

(บาท) 

รางวัลที่ 1 อางทอง เมืองอางทอง อบจ.อางทอง 12,000,000 

รางวัลที่ 2 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน อบจ.แมฮองสอน 9,000,000 

รางวัลที่ 3 เชียงราย เมืองเชียงราย อบจ.เชียงราย 7,000,000 

ชมเชย สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี อบจ.สิงหบุรี 3,000,000 

ชมเชย เชียงใหม เมืองเชียงใหม อบจ.เชียงใหม 3,000,000 

ประเภทเทศบาลนคร 

รางวัล 

(3 รางวัล) 

จังหวัด อําเภอ เทศบาลนคร จํานวนเงินรางวัล 

(บาท) 

รางวัลที่ 1 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลนครระยอง 10,000,000 

รางวัลที่ 2 ปทุมธานี ธัญบุร ี เทศบาลนครรังสิต 8,000,000 

รางวัลที่ 3 สงขลา หาดใหญ เทศบาลนครหาดใหญ 6,000,000 

ประเภทเทศบาลเมือง 

รางวัล 

(7 รางวัล) 

จังหวัด อําเภอ เทศบาลเมือง 

 

จํานวนเงินรางวัล 

(บาท) 

รางวัลที่ 1 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 9,000,000 

รางวัลที่ 2 สระแกว วังน้ําเย็น เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น 7,000,000 

รางวัลที่ 3 ลําพูน เมืองลําพูน เทศบาลเมืองลําพูน 5,000,000 

ชมเชย กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2,500,000 

ชมเชย ปตตานี เมืองปตตานี เทศบาลเมืองปตตานี 2,500,000 

ชมเชย แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน เทศบาลเมืองแมฮองสอน 2,500,000 

ชมเชย ชลบุร ี พนัสนิคม เทศบาลเมืองพนัสนิคม 2,500,000 
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ประเภทเทศบาลตําบล 

รางวัล 

(11 รางวัล) 

จังหวัด อําเภอ เทศบาลตําบล 

 

จํานวนเงินรางวัล 

(บาท) 

รางวัลที่ 1 กระบี่ ปลายพระยา เทศบาลตําบลปลายพระยา 8,000,000 

รางวัลที่ 2 ลําพูน ปาซาง เทศบาลตําบลแมแรง 6,000,000 

รางวัลที่ 3 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลบานหลวง 4,000,000 

ชมเชย ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลตําบลเขาพระงาม 2,500,000 

ชมเชย อุตรดิตถ ลับแล เทศบาลตําบลพระเสด็จ 2,500,000 

ชมเชย จันทบุรี ทาใหม เทศบาลตําบลเขาบายศรี 2,500,000 

ชมเชย เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลสันทราย 2,500,000 

ชมเชย กาฬสินธุ ทาคันโท เทศบาลตําบลทาคันโท 2,500,000 

ชมเชย เลย นาดวง เทศบาลตําบลนาดวง 2,500,000 

ชมเชย ชัยนาท หันคา เทศบาลตําบลหันคา 2,500,000 

ชมเชย เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลสบเตี้ยะ 2,500,000 

 

ประเภทองคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ 

รางวัล 

(8 รางวัล) 

จังหวัด อําเภอ องคการบริหารสวนตําบล จํานวนเงินรางวัล 

(บาท) 

รางวัลที่ 1 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต.ไกรกลาง 9,000,000 

รางวัลที่ 2 เลย วังสะพุง อบต.หนองหญาปลอง 7,000,000 

รางวัลที่ 3 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต.อาวนาง 5,000,000 

ชมเชย เชียงใหม แมริม อบต.ดอนแกว 2,500,000 

ชมเชย นครศรีธรรมราช ทาศาลา อบต.ทาศาลา 2,500,000 

ชมเชย สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ อบต.เทพารักษ 2,500,000 

ชมเชย กระบี่ เมืองกระบี่ อบต.ไสไทย 2,500,000 

ชมเชย ชลบุร ี บานบึง อบต.คลองกิ่ว 2,500,000 
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ประเภทองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง 

รางวัล 

(15 รางวัล) 

จังหวัด อําเภอ องคการบริหารสวนตําบล จํานวนเงินรางวัล 

(บาท) 

รางวัลที่ 1 เชียงใหม แมออน อบต.แมทา 8,000,000 

รางวัลที่ 2 อุตรดิตถ ตรอน อบต.หาดสองแคว 6,000,000 

รางวัลที่ 3 ตาก แมสอด อบต.พะวอ 4,000,000 

ชมเชย เชียงราย พาน อบต.หัวงม 2,500,000 

ชมเชย อุดรธานี เพ็ญ อบต.นาพู 2,500,000 

ชมเชย นาน เวียงสา อบต.นาเหลือง 2,500,000 

ชมเชย ตรัง สิเกา อบต.เขาไมแกว 2,500,000 

ชมเชย สุราษฎรธานี พนม อบต.ตนยวน 2,500,000 

ชมเชย ศรีสะเกษ ขุขันธ อบต.โสน 2,500,000 

ชมเชย แมฮองสอน ปาย อบต.เวียงเหนือ 2,500,000 

ชมเชย สกลนคร สวางแดนดิน อบต.ตาลเนิ้ง 2,500,000 

ชมเชย สิงหบุรี อินทรบุรี อบต.ทางาม 2,500,000 

ชมเชย อางทอง โพธิ์ทอง อบต.อินทประมูล 2,500,000 

ชมเชย กําแพงเพชร ขาณุวรลักษณบุรี อบต.วังหามแห 2,500,000 

ชมเชย พิจิตร วังทรายพูน อบต.วังทรายพูน 2,500,000 
 

ประเภทองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก 

รางวัล 

(8 รางวัล) 

จังหวัด อําเภอ องคการบริหารสวนตําบล จํานวนเงินรางวัล 

(บาท) 

รางวัลที่ 1 อุตรดิตถ ทาปลา อบต.ทาแฝก 7,000,000 

รางวัลที่ 2 สุรินทร รัตนบุร ี อบต.ไผ 5,000,000 

รางวัลที่ 3 แมฮองสอน ปาย อบต.ทุงยาว 3,000,000 

ชมเชย อุตรดิตถ ฟากทา อบต.สองหอง 2,500,000 

ชมเชย พระนครศรีอยุธยา เสนา อบต.รางจรเข 2,500,000 

ชมเชย สระแกว ตาพระยา อบต.ตาพระยา 2,500,000 

ชมเชย แมฮองสอน แมสะเรียง อบต.เสาหิน 2,500,000 

ชมเชย เชียงใหม สันกําแพง อบต.รองวัวแดง 2,500,000 
 


