รางวัลแหงความภาคภูมิใจ เทศบาลนครขอนแกน

ป 2544

- รางวัลความเปนเลิศดานความโปรงใสและการมีสวนรวมของประชาชนจากสถาบันพระปกเกลา

ป 2545

- รางวัลชนะเลิศ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการเปนองคกร ปกครองสวนทองถิ่นที่มี
ความพยายามและมีผลงานดานการจัดเก็บ ภาษี จากคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)

ป 2546

ป 2546

ป 2546
ป 2547
ป 2547
ป 2547
ป 2547
ป 2548

- รางวัลชนะเลิศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
- รางวัลความเปนเลิศดานความโปรงใสและการมีสวนรวมของ ประชาชน จากสถาบัน
พระปกเกลา
- รางวัลสํานักทะเบียนมาตรฐาน ระดับดีเดน (R.S.O)จากกระทรวงมหาดไทย
- รางวัลเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืนดีเดนระดับประเทศ จากกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยและสถาบันสิ่งแวดลอมไทย
- รางวัลชนะเลิศโครงการดีเดน การบริหารจัดการโครงการ กอสรางโรงฆาสัตว จากกองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาค
- รางวัลชนะเลิศโครงการดีเดน การบริหารจัดการโครงการกอสราง ตลาดสดเทศบาล 1
จากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
- รางวัลเกียรติคุณของตลาดสดเทศบาล 1 ที่ไดรับรางวัลตลาดดีมี มาตรฐานของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
- รางวัลชมเชยสํานักทะเบียนทองถิ่น จากกระทรวงมหาดไทย
- รางวัลชมเชยสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีผลการดําเนินงานโครงการแปลง
สินทรัพยเปนทุน ประเภทที่สาธารณะดีเดน

ป 2549
ป 2549

ป 2550

ป 2551

- รางวัลผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน ดานการศึกษาจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น และ มูลนิธิชวยการศึกษาทองถิ่น
- รางวัลพระปกเกลาทองคํา สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงความเปนเลิศดาน
ความโปรงใสและสรางการมีสวนรวมของประชาชน จากสถาบันพระปกเกลา
-รางวัลองคการที่มีกิจกรรมดานสังคมดีเดน ประจําป 2550 จากสภาสังคมสงเคราะห แหงประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
-รางวัลชนะเลิศตลาดดีมีมาตรฐานขนาดใหญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําป 2550 จาก
กระทรวงมหาดไทย
-รางวัลตลาดดีมีมาตรฐาน ประจําป 2550 ประเภทตลาดขนาดใหญ ระดับจังหวัด จาก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
-รางวัลรณรงคประชาสัมพันธการปองกันอุบัติภัย ประจําป 2550 ประเภทหนวยงานดีเดน
ระดับประเทศ จากอนุกรรมการประชาสัมพันธการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ
-รางวัลโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคา ในที่สาธารณะ ประจําป 2550
จากกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
-รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจําป 2551 โดยคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กับกระทรวงมหาดไทย
-รางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชนดีเดน ประเภทวัตกรรมการใหบริการ กระบวนงานการ
ใหบริการตามโครงการเทศบาลเล็ก ในเทศบาลใหญ ประจําป 2551 จากคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.)
-รางวัลผูบริหารดีเดน ดานแบบอยางของนักบริหาร ประจําป 2551 จากมูลนิธิสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
-รางวัลเกียรติคุณสถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา ประเภทนครนาอยูแหงป ประจําป 2551 จากมูลนิธิ
ชุมชนทองถิ่นพัฒนา(LDI Awards 2008)
-รางวัลชมเชยเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืนดี ระดับประเทศ ประจําป 2551 จากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยและสถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย
-รางวัลตลาดดีมีมาตรฐาน ประจําป 2550 ประเภทตลาดขนาดใหญ ระดับจังหวัด จาก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
-รางวัล Best of The Best ดานบทเรียนชุดทดสอบ ในโครงการถายทอดภารกิจของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย จาก กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และกระทรวงสาธารณสุข
-รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน ระดับจังหวัดประเภทตลาด ขนาดใหญ
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
-โลรางวัลการบริหารจัดการที่ดี โดย คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวมกับกระทรวงมหาดไทย

ป 2552

2556

-รางวัลศูนย อปพร. ดีเดนระดับประเทศ ประจําป 2552 จากศูนยอาสาสมัครฝายพลเรือน
กลางกระทรวงมหาดไทย
-รางวัลดีเดน ประเภทนวัตกรรมการใหบริการ “กระบวนงานหองสมุดเคลื่อนที่แหลงความรูสู
ชุมชน” โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)

ป 2553

-รางวัลดีเดนประเภทนวัตกรรมการใหบริการ “กระบวนงานดูแลผูดวยโอกาส โครงการอิ่มทอง
อุนใจ ใกลโรงเรียน” จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
-รางวัลพระปกเกลา สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีความเปนเลิศดานการเสริมสรางสันติ
สุขและความสมานฉันท ประจําป 2553 จาก สถาบันพระปกเกลา

ป 2554

-รางวัลพระปกเกลาสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีความเปนเลิศดานการเสริมสราง
เครือขายรัฐ เอกชน และประชาสังคม

ป 2555

-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 “โครงการประเมินเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน ประจําป 2555
(ประเภท เทศบาลขนาดใหญ)

โลเชิดชูเกียรติ+ประกาศ
เกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 สํานัก

จากกรมการปกครอง

ทะเบียนที่มีผลงานดีเดน ประจําป

กระทรวงมหาดไทย

2556 ประเภทสํานักทะเบียนทองถิ่น
เทศบาล และเมืองพัทยา จํานวน
ราษฎร ตั้งแต 70,001 คนขึ้นไป
2557

โลรางวัล+ประกาศเกียรติ
บัตร

รางวัลพระปกเกลา สําหรับองคกร

จากสถาบันพระปกเกลา

ปกครองสวนทองถิ่น ที่มีความเปน
เลิศดานการเสริมสรางเครือขายรัฐ
เอกชน และประชาสังคม

2557

โลรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1

โรงเรียนเทศบาลคุมหนองคู โครงการ

จากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

Zero Waste School “โรงเรียนขยะ
เปนศูนย”

2557

โลรางวัล

รางวัลโครงการชุมชนปลอดขยะ

จากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการZero Waste
2557

โลรางวัล+ประกาศเกียรติ
บัตร

รางวัลสํานักทะเบียนดีเดนรอง
ชนะเลิศ อันดับ 3 สํานักทะเบียน
ทองถิ่นเทศบาลจํานวนราษฎร ตั้งแต
71,000 คนขึ้นไป

จากกระทรวงมหาดไทย

2558

โลรางวัล

รางวัลโครงการประเมินเทศบาลดาน

จากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอมยั่งยืน ประจําป 2558

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ประเภท เทศบาลขนาดใหญรางวัล

สิ่งแวดลอม สมาคมสันนิบาตเทศบาล

รองชนะเลิศอันดับ 3

แหงประเทศไทย

สถาบัน

สิ่งแวดลอมไทย
2558

โลรางวัล

รางวัลการประกวดสํานักทะเบียน

จากกระทรวงมหาดไทย

ดีเดน ประจําป 2558 รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท สํานัก
ทะเบียนทองถิ่นเทศบาลและเมือง
พัทยา จํานวนราษฎรตั้งแต 71,000 คน
ขึ้นไป
2558

2558

ประกาศนียบัตร

โลรางวัล

รางวัลการประเมินเทศบาล

จากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอมยั่งยืน ประจําป 2558

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3

สิ่งแวดลอม

รางวัลโครงการเมืองสะอาดคนในชาติ จากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
มีสุข จังหวัดขอนแกน (ระยะที่1)

สิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน

เฉลิมพระเกียริพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวประจําป 2558 ระดับดีเดน
2558

โลรางวัล

รางวัลขอนแกนเมืองสะอาด ระดับดี

จากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

(ถนนกัลปพฤกษ เทศบาลนคร

สิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน

ขอนแกน)
2558

โลรางวัล+ประกาศเกียรติ
บัตร

รางวัลพระปกเกลา สําหรับองคกร

จากสถาบันพระปกเกลา

ปกครองสวนทองถิ่น ที่มีความเปน
เลิศดานการเสริมสรางสันติสุข และ
ความสมานฉันท ประจําป 2558

2559

ประกาศเกียรติบัตร

รางวัลอาสาสมัคร สาธารณสุขประจํา

จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

หมูบาน (อสม.)ดีเดน ระดับจังหวัด

ขอนแกน

ขอนแกน สาขา การคุมครองผูบริโภค
ดานสุขภาพ ประจําป 2559

2559

ประกาศเกียรติบัตร

รางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

หมูบาน (อสม.) ดีเดน ระดับภาค

ขอนแกน

ตะวันออกเฉียงเหนือ สาขา การจัดการ
สุขภาพชุมชน ประจําป 2559
2559

โลรางวัล

รางวัลพระปกเกลาทองคํา สําหรับ

จากสถาบันพระปกเกลา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดาน
เสริมสรางเครือขายรัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม ประจําป 2559
2559

รางวัล

รางวัลการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเภททั่วไป ประจําป 2559

จากธรรมาภิบาล

