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ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 



















 การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลนครขอนแก่น (คทม.) ประจ าเดือน 
  เทศบาลนครขอนแก่น มีการจัดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือติดตาม
ความคืบหน้าของการด าเนินงานภารกิจของเทศบาลฯ พร้อมทั้งมีการเน้นย้ าทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานให้กับ
พนักงานเทศบาลฯ ให้ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตและประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ เป็นการกระตุ้นให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการปรับทัศนคติท่ีดีให้กับพนักงานเทศบาลฯ ซึ่งผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบไปด้วย คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ น าโดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเป็นประธาน       
ในที่ประชุม เพ่ือก าหนดแนวทางและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 

 
 

 
 

 
 



 การประชุมชี้แจงรายละเอียด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

     (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เทศบาลนครขอนแก่น  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  เทศบาลนครขอนแก่นด าเนินการ การประชุมชี้แจงรายละเอียด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส     
ในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งผู้ เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย        
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการเก็บข้อมูล เพ่ือประเมินระดับการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเองประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่  ตัวชี้วัดการใช้
งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต และเพ่ือ
ประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน  ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการ
ด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน และการเปิดเผยข้อมูลทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต เพ่ือให้การด าเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) ของเทศบาลนครขอนแก่นเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
ให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย 
 

 

 
 
 
 

 



 เทศบาลขอนแก่น ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 
  เทศบาลขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จัดโดยจังหวัดขอนแก่น ส านักงาน ป.ป.ช.
ประจ าจังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น
ภายใต้ แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" กิจกรรมภายในงานได้มีการถ่ายทอดสดผ่าน 
Facebook Live การเปิดงานและประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดย พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live แถลงผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA และสถานการณ์การทุจริต โดยพลต ารวจเอกวัชรพล ประสารราช
กิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. การกล่าวประกาศเจตนารมณ์สุจริต ซึ่งน ากล่าวโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
รวมถึงมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ให้ความรู้ และ กิจกรรมรับชมเทปการบรรยายพระธรรมเทศนาในหัวข้อ “ต้าน
โกง” โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 
 

 
 

 



 พิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการส านัก,กอง 
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนการงานเทศบาล พนักงานเทศบาล พ่ีน้องชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ ชมรม 
สมาคม องค์กรต่างๆในจังหวัดขอนแก่น จ านวน 3,000 กว่าคน ร่วม “พิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ” ในงานบุญคูนเมืองขอนแก่น  
 

 
 
 

 
 

  



 เทศบาลนครขอนแก่นร่วมพิธีจุดเทียนน้อมร าลึกรัชกาลที่ 9 
  คณะตัวแทนพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมพิธีจุดเทียนเพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ 
 

 
 
 

 
  



 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครขอนแก่น 
 

 
 

  เทศบาลนครขอนแก่น ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือการบริการข้อมูลข่าวสาร มุ่งเน้นการ
ให้บริการอย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ครอบคลุมถึงสาระส าคัญตามข้อกฎหมายข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ
ปฏิบัติหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผู้มารับบริการ รวมถึงแบบฟอร์มในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร 
http://www.kkmuni.go.th/center/index.php/th/ 
 

 
 
 
 

 เมนูหลัก 
แสดงข้อมูลหน่วยงาน 
โครงสร้างส่วนราชการ 
ข้อมูลการติดต่อ 

 เมนูแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติ งานในการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนผู้ ม ารั บ
บริการ แบบฟอร์มต่างๆ 
 

http://www.kkmuni.go.th/center/index.php/th/


  คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

 
 
     
 
  เทศบาลนครขอนแก่น จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือ  
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐของเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีความรู้ความ
เข้าใจผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าให้ลักษณะดังกล่าว   
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน มุ่งเน้นให้พนักงาน
เทศบาลยืนหยัดท าให้สิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
และเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด       
มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 
 
 

 
 เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 
 

   
 
  เทศบาลนครขอนแก่นประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ไม่เรียก ไม่รับ 
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ หรือใช้อ านาจใน
ต าแหน่งโดยมิชอบ  

  



  คู่มือการบริการประชาชน 
 

  
   
 
 
 
  เทศบาลนครขอนแก่นจัดท าคู่มือบริการประชาชน
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และลดการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที ่ 

  



 พนักงานเทศบาลร่วมบริจาคโลหิต 
  วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมสีโห เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ 
ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีขอนแก่น มอบหมายให้ นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาลให้การ ต้อนรับ          
นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะ ให้ก าลังใจพนักงานเทศบาลที่มาร่วมบริจาคโลหิตเพ่ือ
ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ที่รอการรักษาพยาบาล ซึ่งนายมานพ ช่องตะคุ ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต
ครั้งนี้ด้วย 
  สืบเนื่องจากขณะนี้คลังเลือดมีปริมาณน้อยมาก ศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับเหล่า
กาชาดจังหวัดขอนแก่น จึงได้ขอความอนุเคราะห์พนักงานเทศบาลนครขอนแก่นร่วมบริจาคโลหิตเพ่ือน าโลหิตไว้ใช้
ช่วยเหลือผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน เนื่องจากหลังมีปัญหาการแพร่ระบาดรอบที่ 2 เชื้อไวรัสโควิด-19 ประชาชนไม่ออกไป
บริจาค แม้ว่าทางโรงพยาบาลขอนแก่นจะน ารถรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่ไปตามสถานที่ต่างๆ แต่เนื่องจากโรงพยาบาล
ขอนแก่นเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์  จึงท าให้มีการใช้เลือดปริมาณมากจนท าให้
ปริมาณเลือดส ารอง 
 

 
 


