รางวัลแห่ งความภาคภูมิใจ เทศบาลนครขอนแก่ น

ปี 2544

- รางวัลความเป็ นเลิศด้านความโปร่ งใสและการมีส่วนร่ วมของประชาชนจากสถาบันพระปกเกล้า

ปี 2545

- รางวัลชนะเลิศ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการเป็ นองค์กร ปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มี
ความพยายามและมีผลงานด้านการจัดเก็บ ภาษี จากคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.)

ปี 2546

ปี 2546

ปี 2546
ปี 2547
ปี 2547
ปี 2547
ปี 2547
ปี 2548

- รางวัลชนะเลิศของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ในการเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีการ
บริ หารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล จากกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
- รางวัลความเป็ นเลิศด้านความโปร่ งใสและการมีส่วนร่ วมของ ประชาชน จากสถาบัน
พระปกเกล้า
- รางวัลสานักทะเบียนมาตรฐาน ระดับดีเด่น (R.S.O)จากกระทรวงมหาดไทย
- รางวัลเทศบาลน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนดีเด่นระดับประเทศ จากกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย
- รางวัลชนะเลิศโครงการดีเด่น การบริ หารจัดการโครงการ ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ จากกองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาค
- รางวัลชนะเลิศโครงการดีเด่น การบริ หารจัดการโครงการก่อสร้าง ตลาดสดเทศบาล 1
จากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
- รางวัลเกียรติคุณของตลาดสดเทศบาล 1 ที่ได้รับรางวัลตลาดดีมี มาตรฐานของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
- รางวัลชมเชยสานักทะเบียนท้องถิ่น จากกระทรวงมหาดไทย
- รางวัลชมเชยสาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีผลการดาเนินงานโครงการแปลง
สิ นทรัพย์เป็ นทุน ประเภทที่สาธารณะดีเด่น

ปี 2549
ปี 2549

ปี 2550

ปี 2551

- รางวัลผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษาจากกรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่น และ มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น
- รางวัลพระปกเกล้าทองคา สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแห่งความเป็ นเลิศด้าน
ความโปร่ งใสและสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชน จากสถาบันพระปกเกล้า
-รางวัลองค์การที่มีกิจกรรมด้านสังคมดีเด่น ประจาปี 2550 จากสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
-รางวัลชนะเลิศตลาดดีมีมาตรฐานขนาดใหญ่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ประจาปี 2550 จาก
กระทรวงมหาดไทย
-รางวัลตลาดดีมีมาตรฐาน ประจาปี 2550 ประเภทตลาดขนาดใหญ่ ระดับจังหวัด จาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
-รางวัลรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้ องกันอุบตั ิภยั ประจาปี 2550 ประเภทหน่วยงานดีเด่น
ระดับประเทศ จากอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การป้ องกันอุบตั ิภยั แห่งชาติ
-รางวัลโครงการจัดระเบียบการจาหน่ายสิ นค้า ในที่สาธารณะ ประจาปี 2550 จากกรมส่ งเสริ มการ
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
-รางวัลการบริ หารจัดการที่ดี ประจาปี 2551 โดยคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น กับกระทรวงมหาดไทย
-รางวัลคุณภาพการให้บริ การประชาชนดีเด่น ประเภทวัตกรรมการให้บริ การ กระบวนงานการ
ให้บริ การตามโครงการเทศบาลเล็ก ในเทศบาลใหญ่ ประจาปี 2551 จากคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.)
-รางวัลผูบ้ ริ หารดีเด่น ด้านแบบอย่างของนักบริ หาร ประจาปี 2551 จากมูลนิธิส่งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น
-รางวัลเกียรติคุณสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ประเภทนครน่าอยูแ่ ห่งปี ประจาปี 2551 จากมูลนิธิ
ชุมชนท้องถิ่นพัฒนา(LDI Awards 2008)
-รางวัลชมเชยเทศบาลน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนดี ระดับประเทศ ประจาปี 2551 จากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสถาบัน
สิ่ งแวดล้อมไทย
-รางวัลตลาดดีมีมาตรฐาน ประจาปี 2550 ประเภทตลาดขนาดใหญ่ ระดับจังหวัด จาก
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
-รางวัล Best of The Best ด้านบทเรี ยนชุ ดทดสอบ ในโครงการถ่ายทอดภารกิจของ
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จาก กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงสาธารณสุ ข
-รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน ระดับจังหวัดประเภทตลาด ขนาดใหญ่ จาก
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
-โล่รางวัลการบริ หารจัดการที่ดี โดย คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ร่ วมกับกระทรวงมหาดไทย

ปี 2552

-รางวัลศูนย์ อปพร. ดีเด่นระดับประเทศ ประจาปี 2552 จากศูนย์อาสาสมัครฝ่ ายพลเรื อน
กลางกระทรวงมหาดไทย
-รางวัลดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการให้บริ การ “กระบวนงานห้องสมุดเคลื่อนที่แหล่งความรู ้สู่
ชุมชน” โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)

ปี 2553

-รางวัลดีเด่นประเภทนวัตกรรมการให้บริ การ “กระบวนงานดูแลผูด้ ว้ ยโอกาส โครงการอิ่มท้อง
อุ่นใจ ใกล้โรงเรี ยน” จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
-รางวัลพระปกเกล้า สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่มีความเป็ นเลิศด้านการเสริ มสร้างสันติ
สุ ขและความสมานฉันท์ ประจาปี 2553 จาก สถาบันพระปกเกล้า

ปี 2554

-รางวัลพระปกเกล้าสาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่มีความเป็ นเลิศด้านการเสริ มสร้าง
เครื อข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม

ปี 2555

-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 “โครงการประเมินเทศบาลน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ประจาปี 2555
(ประเภท เทศบาลขนาดใหญ่)

2556 โล่เชิดชูเกียรติ+ประกาศเกียรติบตั ร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 สานัก

จากกรมการปกครอง

ทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น ประจาปี

กระทรวงมหาดไทย

2556 ประเภทสานักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาล และเมืองพัทยา จานวน
ราษฎร ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป
โล่รางวัล+ประกาศเกียรติบตั ร
2557

รางวัลพระปกเกล้า สาหรับองค์กร

จากสถาบันพระปกเกล้า

ปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่มีความเป็ น
เลิศด้านการเสริ มสร้างเครื อข่ายรัฐ
เอกชน และประชาสังคม

2557 โล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

โรงเรี ยนเทศบาลคุม้ หนองคู โครงการ

จากกรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม

Zero Waste School “โรงเรี ยนขยะ
เป็ นศูนย์”
2557 โล่รางวัล

รางวัลโครงการชุมชนปลอดขยะ

จากกรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม

โครงการZero Waste
2557 โล่รางวัล+ประกาศเกียรติบตั ร

รางวัลสานักทะเบียนดีเด่นรอง
ชนะเลิศ อันดับ 3 สานักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลจานวนราษฎร ตั้งแต่
71,000 คนขึ้นไป

จากกระทรวงมหาดไทย

2558 โล่รางวัล

รางวัลโครงการประเมินเทศบาลด้าน

จากกรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม

สิ่ งแวดล้อมยัง่ ยืน ประจาปี 2558

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ประเภท เทศบาลขนาดใหญ่รางวัล

สิ่ งแวดล้อม สมาคมสันนิบาตเทศบาล

รองชนะเลิศอันดับ 3

แห่งประเทศไทย

สถาบัน

สิ่ งแวดล้อมไทย
2558 โล่รางวัล

รางวัลการประกวดสานักทะเบียน

จากกระทรวงมหาดไทย

ดีเด่น ประจาปี 2558 รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท สานัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมือง
พัทยา จานวนราษฎร์ ต้ งั แต่ 71,000 คน
ขึ้นไป
2558 ประกาศนียบัตร

2558 โล่รางวัล

รางวัลการประเมินเทศบาล

จากกรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม

สิ่ งแวดล้อมยัง่ ยืน ประจาปี 2558

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3

สิ่ งแวดล้อม

รางวัลโครงการเมืองสะอาดคนในชาติ จากสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
มีสุข จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่1)

สิ่ งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

เฉลิมพระเกียริ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ประจาปี 2558 ระดับดีเด่น
2558 โล่รางวัล

รางวัลขอนแก่นเมืองสะอาด ระดับดี

จากสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

(ถนนกัลปพฤกษ์ เทศบาลนคร

สิ่ งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

ขอนแก่น)
2558 โล่รางวัล+ประกาศเกียรติบตั ร

รางวัลพระปกเกล้า สาหรับองค์กร

จากสถาบันพระปกเกล้า

ปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่มีความเป็ น
เลิศด้านการเสริ มสร้างสันติสุข และ
ความสมานฉันท์ ประจาปี 2558
2559 ประกาศเกียรติบตั ร

รางวัลอาสาสมัคร สาธารณสุ ขประจา

จากสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด

หมู่บา้ น (อสม.)ดีเด่น ระดับจังหวัด

ขอนแก่น

ขอนแก่น สาขา การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ด้านสุ ขภาพ ประจาปี 2559

2559 ประกาศเกียรติบตั ร

รางวัลอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจา

จากสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด

หมู่บา้ น (อสม.) ดีเด่น ระดับภาค

ขอนแก่น

ตะวันออกเฉียงเหนือ สาขา การจัดการ
สุ ขภาพชุมชน ประจาปี 2559
2559 โล่รางวัล

รางวัลพระปกเกล้าทองคา สาหรับ

จากสถาบันพระปกเกล้า

องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ด้าน
เสริ มสร้างเครื อข่ายรัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม ประจาปี 2559
2559 รางวัล

รางวัลการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี

จากธรรมาภิบาล

สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ประเภททัว่ ไป ประจาปี 2559
2560 โล่รางวัลที่ 2

2560 โล่รางวัล + ประกาศเกียรติบตั ร

รางวัลการบริ หารจัดการที่ดี

จากคณะกรรมการการกระจายอานาจ

ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

ประเภทโดดเด่น ประจาปี 2560

(ก.ก.ถ.)

รางวัลอาเซี ยนด้านสิ่ งแวดล้อม

จากคณะทางานอาเซียนด้าน

เมืองที่ยงั่ ยืน 2560 (ASEAN

สิ่ งแวดล้อมเมืองที่ยงั่ ยืน ณ กรุ งบันดาร์

Environmentally Sustainable Cities :

เซอรี เบอกาวัน ประเทศบรู ไน

ASEAN ESC Award) รางวัลด้าน
อากาศ จากการแข่งขัน
(Certificate of recognition)
2560 รางวัลกินรี

รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

จากสานักงานใหญ่การท่องเที่ยวแห่ง

(Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 11

ประเทศไทย (ททท.)

ประจาปี 2560 รางวัลดีเด่น
2560 รางวัล

รางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร.ดีเด่น

จากศูนย์อาสาสมัครป้ องกันภัย

และ อปพร.ดีเด่น ประจาปี 2560

ฝ่ ายพลเรื อนจังหวัดขอนแก่น

2560 รางวัล
โครงการ “ประชารัฐร่ วมใจลดภัย
อุบตั ิเหตุทางถนน”
2560 รางวัล
2560 โล่ + ประกาศเกียรติบตั ร

2560 ประกาศเกียรติบตั ร

รางวัลความเป็ นเลิศด้านการบริ หาร
ราชการแบบมีส่วนร่ วม (Thailand
Excellent Participatory Governa
Awards : TEPGA)
รางวัลองค์กรที่ทาคุณประโยชน์ต่อ
เด็กและเยาวชน ประจาปี 2560
รางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย
ประจาปี 2560
โครงการนวัตกรรม “อาสาสมาร์ท”
รางวัลพระปกเกล้าทองคา สาหรับ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ด้าน
เสริ มสร้างเสริ มสร้างสันติสุขและ
ความสมานฉันท์ ประจาปี 2560

จากสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.)

จากจังหวัดขอนแก่น
จากสานักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ ทนราษฎร
จากสถาบันพระปกเกล้า

