สรุปผลงาน / รางวัล เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน
รางวัล
ที่

ชื่อรางวัล

หน่วยงานผู้มอบรางวัล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
1

2

3

รางวัลดีเลิศ องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดีฯ ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โครงการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินรางวัล
4,000,000บาท
รางวัล องค์กรต้นแบบเมืองสวยใส ไร้มลพิษ มี
ผลงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระดับดี
เยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

สำนักคณะกรรมการการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รางวัล สำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับ
เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
4

รางวัลที่ 1 องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการ
จัดการที่ดี ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กระจายอำนาจฯ
ผู้สูงอายุ (โครงการ I SEE YOU) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินรางวัล 10,000,000
บาท

5

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการ
สำนักงานป้องกันและ
ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช)

6

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 สำนักทะเบียนดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประเภทสำนัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวน
ราษฎร์ไม่เกิน 30,000 คน

กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

ชนิดของรางวัล

7

รางวัลเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้การสนับสนุนการ
กรมส่งเสริมคุณภาพ
ดำเนินชุมชนปลอดขยะ ผ่านเข้ารอบที่ 1 โครงการ สิ่งแวดล้อม
ประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิม
พระเกียรติ 88 พรรษา 88 ชุมชน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2558

8

รางวัลขอนแก่นเมืองสะอาด ประเภทองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับดีมาก ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2558
รางวัลขอนแก่นเมืองสะอาด ประเภท องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับดีเด่น (เทศบาลเมือง
เมืองบ้านไผ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

จังหวัดขอนแก่และสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

10

รางวัลขอนแก่นเมืองสะอาด ประเภท โรงเรียน/
สถานศึกษา ระดับดี (โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านไผ่)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

จังหวัดขอนแก่น

11

รางวัลขอนแก่นเมืองสะอาด ประเภท โรงเรียน/
สถานศึกษา ระดับดี (โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาล
สาธิต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

จังหวัดขอนแก่น

12

รางวัลชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เฉลิมพระ
กรมส่งเสริมคุณภาพ
เกียรติ 88 พรรษา 88 ชุมชน ประจำปีงบประมาณ สิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2558 (ชุมชนบ้านข่าพัฒนา)

9

โล่รางวัล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
13

รางวัลผ่านเกณฑ์ องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี (นวัตกรรม-กองทุนคนบ้านไผ่ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

สำนักงานคณะกรรมการการ
กระจายอำนาจฯ

เงินรางวัล 412,162.16 บาท

14

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สำนักทะเบียนที่มี
ผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลและเมือง
พัทยา จำนวนราษฎรไม่เกิน 30,001 คน

กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

15

รางวัลเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงาน
ดีเด่นโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนใน
ชาติมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รางวัลเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนของจังหวัดขอนแก่นให้เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินการ
ลดปริมาณขยะมูลฝอย โครงการคัดแยกขยะมูล
ฝอยจากต้นทาง (ครัวเรือน/ชุมชน) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2559
รางวัลขอนแก่นเมืองสะอาด ประเภทองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับดีเยี่ยม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2559

จังหวัดขอนแก่น

18

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล (ด้านการบริการสาธารณะ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

19

รางวัลชุมชนสมประสงค์พัฒนา ผ่านเข้ารอบที่ 1
โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)
เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รางวัลสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น รางวัลชมเชย 2 (โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาล
สาธิต เทศบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รางวัลชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เฉลิมพระ
เกียรติ 88 พรรษา 88 ชุมชน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 (ชุมชนสุมนามัย)

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

16

17

20

21

โล่รางวัล
กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น
โล่รางวัล

จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ขอนแก่น

เกียรติบัตร

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

เกียรติบัตร

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

โล่รางวัล

22

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับดีเด่น ระดับจังหวัด ศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
23

รางวัลผ่านเกณฑ์ องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดีฯ.(นวัตกรรมหน่วยทันใจและบ้าน
มั่นคง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เงินรางวัล 1,000,000บาท

สำนักคณะกรรมการการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

24

รางวัลการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

25

รางวัลระดับดี การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 1 บ้านเกิ้ง) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
รางวัลระดับพอใช้ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่
(โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
รางวัลระดับพอใช้ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่
(โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต)ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
รางวัลชมเชยที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3 โนนสว่าง) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

26

27

28

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

เงินรางวัล 35,000 บาท

เงินรางวัล 25,000 บาท

เงินรางวัล 25,000 บาท

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

เงินรางวัล 7,500 บาท

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
29

รางวัลชนะเลิศ สำนักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประเภทสำนัก
ทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลและเมืองพัทยา จำนวน
ราษฎรไม่เกิน 30,000 คน

30

รางวัลที่ 1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการ
ประเมินประสิทธิภาพสูงสุดประเภท เทศบาลเมือง

31

รางวัลจังหวัดสะอาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ที่
ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กรมการปกครอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
32

รางวัลชนะเลิศ 1 อปท.1ถนนท้องถิ่นใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม

33

ประกาศนียบัตรร้อยดวงใจร่วมใจลดโลกร้อน

34

รางวัลโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น

35

รางวัลพระปกเกล้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ
เอกชนและประชาสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
36

รางวัลผ่านเกณฑ์ องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นที่มีการ กรมส่งสริมการปกครองส่วน
บริหารจัดการที่ดีฯประจำปี 2563 เงินรางวัล 6 แสน ท้องถิน่
บาท

37

รางวัลผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น

38

ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2563

องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
39

รางวัลต้นแบบการดำเนินงานตามมาตรการความ
ปลอดภัยองค์กร (Covid Free Setting) xit0exu
2564

กรมส่งสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น

40

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเด่น ด้าน
สาธารณสุข ประจำปี 2564

กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ2565
41

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่าน สำนักคณะกรรมการการ
เกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบัน
กระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ปกครองส่วนท้องถิ่น

