
รางวลัแห่งความภาคภูมิใจ เทศบาลนครขอนแก่น 

 

 
ปี  2544 -  รางวลัความเป็นเลิศดา้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนจากสถาบนัพระปกเกลา้ 

ปี  2545 - รางวลัชนะเลิศ  ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ในการเป็นองคก์ร   ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี
ความพยายามและมีผลงานดา้นการจดัเก็บ ภาษี  โดยคณะกรรมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) 

ปี  2546            -  รางวลัชนะเลิศของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ในการเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการ
บริหารจดัการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล  โดยกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินกระทรวงมหาดไทย 

                   ปี  2546            -  รางวลัความเป็นเลิศดา้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของ   ประชาชน                   
                                               โดยสถาบนัพระปกเกลา้ 
 
 

                   ปี 2546             -  รางวลัส านกัทะเบียนมาตรฐาน  ระดบัดีเด่น   (R.S.O)  โดยกระทรวงมหาดไทย 

                   ปี 2547             - รางวลัเทศบาลน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืดีเด่นระดบัประเทศ  โดยกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ   
                                              ส่ิงแวดลอ้มสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย 

                   ปี 2547             - รางวลัชนะเลิศโครงการดีเด่น  การบริหารจดัการโครงการ ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว ์ โดยกองทุน 
                                              พฒันาเมืองในภูมิภาค 

                   ปี 2547             - รางวลัชนะเลิศโครงการดีเด่น  การบริหารจดัการโครงการก่อสร้าง ตลาดสดเทศบาล  1   
                                              โดยกองทุนพฒันาเมืองในภูมิภาค 
                   ปี 2547             - รางวลัเกียรติคุณของตลาดสดเทศบาล  1  ท่ีไดรั้บรางวลัตลาดดีมี  มาตรฐานของภาค 
                                              ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
                   ปี 2548   -  รางวลัชมเชยส านกัทะเบียนทอ้งถ่ิน  จากกระทรวงมหาดไทย 
                                           -  รางวลัชมเชยส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีผลการด าเนินงานโครงการแปลง  
                                              สินทรัพยเ์ป็นทุน  ประเภทท่ีสาธารณะดีเด่น 
 



ปี   2549              -  รางวลัผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดีเด่น  ดา้นการศึกษาจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน  และ  มูลนิธิช่วยการศึกษาทอ้งถ่ิน 

                     ปี 2549               -  รางวลัพระปกเกลา้ทองค า  ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งความเป็นเลิศดา้น       
                                                   ความโปร่งใสและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยสถาบนัพระปกเกลา้ 
 

ปี 2550 -รางวลัองคก์ารท่ีมีกิจกรรมดา้นสังคมดีเด่น ประจ าปี 2550  โดยสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์และกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์

 -รางวลัชนะเลิศตลาดดีมีมาตรฐานขนาดใหญ่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2550 จาก
กระทรวงมหาดไทย 

 -รางวลัตลาดดีมีมาตรฐาน ประจ าปี 2550 ประเภทตลาดขนาดใหญ่ ระดบัจงัหวดั จาก
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 
-รางวลัรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์การป้องกนัอุบติัภยั ประจ าปี 2550 ประเภทหน่วยงานดีเด่น
ระดบัประเทศ  โดยอนุกรรมการประชาสัมพนัธ์การป้องกนัอุบติัภยัแห่งชาติ  

 -รางวลัโครงการจดัระเบียบการจ าหน่ายสินคา้ ในท่ีสาธารณะ ประจ าปี 2550  โดยกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ปี 2551 -รางวลัการบริหารจดัการท่ีดี  ประจ าปี 2551 โดยคณะกรรมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กบักระทรวงมหาดไทย  

 -รางวลัคุณภาพการใหบ้ริการประชาชนดีเด่น ประเภทวตักรรมการใหบ้ริการ กระบวนงานการ
ใหบ้ริการตามโครงการเทศบาลเล็ก ในเทศบาลใหญ่ ประจ าปี 2551  โดยคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

 -รางวลัผูบ้ริหารดีเด่น  ดา้นแบบอยา่งของนกับริหาร ประจ าปี 2551  โดยมูลนิธิส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

 -รางวลัเกียรติคุณสถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา ประเภทนครน่าอยูแ่ห่งปี ประจ าปี 2551 โดยมูลนิธิ
ชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา(LDI Awards 2008) 

 -รางวลัชมเชยเทศบาลน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืดี ระดบัประเทศ ประจ าปี 2551   โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสถาบนั
ส่ิงแวดลอ้มไทย 

 -รางวลัตลาดดีมีมาตรฐาน ประจ าปี 2550 ประเภทตลาดขนาดใหญ่ ระดบัจงัหวดั จาก
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 

 -รางวลั Best of The Best ดา้นบทเรียนชุดทดสอบ ในโครงการถ่ายทอดภารกิจของ
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์จาก กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน และกระทรวงสาธารณสุข 

 -รางวลัชนะเลิศโครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน ระดบัจงัหวดัประเภทตลาด  ขนาดใหญ่  โดย
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

 -โล่รางวลัการบริหารจดัการท่ีดี โดย คณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ร่วมกบักระทรวงมหาดไทย 

 



                  ปี 2552     -รางวลัศูนย ์อปพร. ดีเด่นระดบัประเทศ ประจ าปี 2552  โดยศูนยอ์าสาสมคัรฝ่ายพลเรือน 
                                               กลางกระทรวงมหาดไทย 

 -รางวลัดีเด่น ประเภทนวตักรรมการใหบ้ริการ “กระบวนงานหอ้งสมุดเคล่ือนท่ีแหล่งความรู้สู่
ชุมชน” โดย คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร) 

ปี 2553 -รางวลัดีเด่นประเภทนวตักรรมการใหบ้ริการ “กระบวนงานดูแลผูด้ว้ยโอกาส โครงการอ่ิมทอ้ง 
อุ่นใจ ใกลโ้รงเรียน”  โดยคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

 -รางวลัพระปกเกลา้ ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีมีความเป็นเลิศดา้นการเสริมสร้างสันติ
สุขและความสมานฉนัท ์ประจ าปี 2553 จาก สถาบนัพระปกเกลา้ 

ปี 2554 -รางวลัพระปกเกลา้ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีมีความเป็นเลิศดา้นการเสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 

ปี 2555                -รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 3 “โครงการประเมินเทศบาลน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื ประจ าปี 2555    
                             (ประเภท เทศบาลขนาดใหญ่) 

 
2556 

 

 

โล่เชิดชูเกียรติ+ประกาศเกียรติบตัร 
 
 
 
 

รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 3 ส านกั

ทะเบียนท่ีมีผลงานดีเด่น ปี 2556    

ประเภทส านกัทะเบียนทอ้งถ่ิน

เทศบาล และเมืองพทัยา จ านวน

ราษฎร ตั้งแต่ 70,001 คนข้ึนไป 

โดยกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 

         

2557 

โล่รางวลั+ประกาศเกียรติบตัร รางวลัพระปกเกลา้ ส าหรับองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีมีความเป็น

เลิศดา้นการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ 

เอกชน และประชาสังคม 

โดยสถาบนัพระปกเกลา้ 

2557 โล่รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 1 โรงเรียนเทศบาลคุม้หนองคู โครงการ 

Zero Waste School  “โรงเรียนขยะ

เป็นศูนย”์ 

โดยกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

2557 โล่รางวลั รางวลัโครงการชุมชนปลอดขยะ 

โครงการZero Waste 

โดยกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

2557 โล่รางวลั+ประกาศเกียรติบตัร รางวลัส านกัทะเบียนดีเด่นรอง

ชนะเลิศ อนัดบั 3 ส านกัทะเบียน

ทอ้งถ่ินเทศบาลจ านวนราษฎร ตั้งแต่ 

71,000  คนข้ึนไป 

โดยกระทรวงมหาดไทย 



2558 โล่รางวลั 

 

รางวลัโครงการประเมินเทศบาลดา้น

ส่ิงแวดลอ้มย ัง่ยนื ปี 2558 ประเภท 

เทศบาลขนาดใหญ่รางวลัรองชนะเลิศ

อนัดบั 3  

โดยกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม  สมาคมสันนิบาตเทศบาล

แห่งประเทศไทย                        

สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย 

2558 โล่รางวลั รางวลัการประกวดส านกัทะเบียน

ดีเด่น ปี 2558  รางวลัรองชนะเลิศ

อนัดบั 1 ประเภท ส านกัทะเบียน

ทอ้งถ่ินเทศบาลและเมืองพทัยา 

จ านวนราษฎร์ตั้งแต่ 71,000 คนข้ึนไป 

โดยกระทรวงมหาดไทย 

2558 ประกาศนียบตัร รางวลัการประเมินเทศบาล

ส่ิงแวดลอ้มย ัง่ยนื ประจ าปี 2558 

รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 3 

โดยกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ          

และส่ิงแวดลอ้ม 

2558 โล่รางวลั รางวลัโครงการเมืองสะอาดคนใน

ชาติมีสุข จงัหวดัขอนแก่น (ระยะท่ี1) 

เฉลิมพระเกียริพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัประจ าปี 2558 ระดบัดีเด่น 

โดยส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ   

และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัขอนแก่น 

2558 โล่รางวลั รางวลัขอนแก่นเมืองสะอาด  ระดบัดี 

(ถนนกลัปพฤกษ ์เทศบาลนคร

ขอนแก่น) 

โดยส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ   

และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัขอนแก่น 

2558 โล่รางวลั+ประกาศเกียรติบตัร รางวลัพระปกเกลา้ ส าหรับองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีมีความเป็น

เลิศดา้นการเสริมสร้างสันติสุข และ

ความสมานฉนัท ์ประจ าปี 2558 

โดยสถาบนัพระปกเกลา้ 

2559 ประกาศเกียรติบตัร รางวลัอาสาสมคัร สาธารณสุขประจ า

หมู่บา้น  (อสม.)ดีเด่น  ระดบัจงัหวดั

ขอนแก่น สาขา การคุม้ครองผูบ้ริโภค

ดา้นสุขภาพ ประจ าปี 2559 

โดยส านกังานสาธารณสุข           

จงัหวดัขอนแก่น 

 

 



2559 ประกาศเกียรติบตัร รางวลัอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า

หมู่บา้น (อสม.) ดีเด่น  ระดบัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ สาขา การ

จดัการสุขภาพชุมชน  ประจ าปี 2559 

โดยส านกังานสาธารณสุข           

จงัหวดัขอนแก่น 

 

2559 โล่รางวลั รางวลัพระปกเกลา้ทองค า ส าหรับ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้น

เสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และ

ประชาสังคม ประจ าปี 2559 

โดยสถาบนัพระปกเกลา้ 

2559 รางวลั รางวลัการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 

ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ประเภททัว่ไป ประจ าปี 2559 

โดยธรรมาภิบาล 

2560 โล่รางวลัท่ี 2 

 

รางวลัการบริหารจดัการท่ีดี           

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ประเภทโดดเด่น ประจ าปี 2560 

โดยคณะกรรมการการกระจายอ านาจ

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     

(ก.ก.ถ.) 

2560 โล่รางวลั + ประกาศเกียรติบตัร 

 

รางวลัอาเซียนดา้นส่ิงแวดลอ้ม      

เมืองท่ีย ัง่ยนื 2560 (ASEAN 

Environmentally Sustainable Cities : 

ASEAN ESC Award) รางวลัดา้น

อากาศ จากการแข่งขนั        

(Certificate of recognition) 

โดยคณะท างานอาเซียนดา้น

ส่ิงแวดลอ้มเมืองท่ีย ัง่ยนื ณ กรุงบนัดาร์

เซอรีเบอกาวนั ประเทศบรูไน 

2560 รางวลักินรี 
 

รางวลัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย 

(Thailand Tourism Awards) คร้ังท่ี 11 

ประจ าปี 2560  รางวลัดีเด่น 

โดยส านกังานใหญ่การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) 

2560 รางวลั 
 

รางวลัเชิดชูเกียรติศูนย ์อปพร.ดีเด่น 

และ อปพร.ดีเด่น ประจ าปี 2560 

โดยศูนยอ์าสาสมคัรป้องกนัภยั         

ฝ่ายพลเรือนจงัหวดัขอนแก่น 

 

 
 



 
 
2560 รางวลั 

โครงการ “ประชารัฐร่วมใจลดภยั
อุบติัเหตุทางถนน” 

รางวลัความเป็นเลิศดา้นการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม (Thailand 
Excellent Participatory Governa  

Awards : TEPGA) 

โดยส านกังานคณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

2560 รางวลั รางวลัองคก์รท่ีท าคุณประโยชน์ต่อ
เด็กและเยาวชน ประจ าปี 2560 

โดยจงัหวดัขอนแก่น 

2560 โล่รางวลั + ประกาศเกียรติบตัร 
 

รางวลันวตักรรมประชาธิปไตย 
ประจ าปี 2560 

โครงการนวตักรรม “อาสาสมาร์ท” 

โดยส านกังานเลขาธิการสภา

ผูแ้ทนราษฎร 

2560 ประกาศเกียรติบตัร 
 
 

รางวลัพระปกเกลา้ทองค า ส าหรับ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้น
เสริมสร้างเสริมสร้างสันติสุขและ
ความสมานฉนัท ์ประจ าปี 2560 

โดยสถาบนัพระปกเกลา้ 

2561 โล่รางวลั 
 
 
 

รางวลัผลการประเมินประสิทธิภาพ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(Local  Performance  Assessment : 
LPA) ประจ าปี 2561 สูงสุด 5 ดา้น  
ประเภทเทศบาลนคร (ร้อยละ 90.77) 

โดยกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

ร่วมกบัจงัหวดัขอนแก่น 

2561 ประกาศเกียรติบตัร 
 
 
 

เทศบาลนครขอนแก่นเป็นองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีผลงานเด่น
และช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวมของ
จงัหวดัขอนแก่น 

โดยจงัหวดัขอนแก่น 

2561 ประกาศเกียรติบตัร 
 

รางวลัชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) 
และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School) ระดบัจงัหวดั  จงัหวดั
ขอนแก่น ประจ าปี 2561 

โดยส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัขอนแก่น 

2561 รางวลั -  รางวลัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี ปี2561 

โดยส านกังานคณะกรรมการการ

กระจายอ านาจ 

2562 ประกาศเกียรติบตัร 
 

- อปท.ท่ีมีความเป็นเลิศดา้นการ
เสริมสร้างสันติสุขและสมานฉนัท ์

โดยสถาบนัพระปกเกลา้ 

 

 

 



 
2563 โล่รางวลั รางวลัพระปกเกล้าทองค า ส าหรับ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นการ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง สั น ติ สุ ข แ ล ะ ค ว า ม
สมานฉนัท ์ ประจ าปี 2563 

โดยสถาบนัพระปกเกลา้ 

2564 โล่รางวลั 
 

รางวลัพระปกเกล้า ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีความเป็นเลิศ
ดา้นการลดความเหล่ียมล ้ าทางสังคม 
ประจ าปี 2564 

โดยสถาบนัพระปกเกลา้ 

2564  รางวลัผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี 
2564 

โดยจงัหวดัขอนแก่น ร่วมกบั ส านกังาน 
ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดัขอนแก่น 

2565 โล่รางวลั 
 
 
 

รางวลัชนะเลิศดา้นส่ิงแวดลอ้มย ัง่ยืน
ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจ าปี 
2565 และ รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 
เทศบาลน่าอยู่อย่างย ั่งยืนยอดเยี่ยม
ระดบัประเทศ ประจ าปี 2565 

โดยกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม และถว้ยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี 

2565 โล่รางวลั 
 
 
 
 

รางวลัความเป็นเลิศดา้นการลดความ
เหล่ือมล ้าในสังคม ประจ าปี 2565 

โดยสถาบนัพระปกเกลา้ 

 
 


