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ค�ำปรำรภของนำยกเทศมนตรีนครขอนแก่น
การพฒันาเมอืงขอนแก่นภายใต้การบริหารงานของเทศบาลนครขอนแก่น มกีารก�าหนดวิสัยทัศน์ “พฒันา

เมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” ตามแนวคิดที่เป็นรากฐานของการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น  
โดยยึดหลักการ “มส่ีวนร่วม โปร่งใส กระจายอ�านาจ” ซึง่เป็นวฒันธรรมทีส่ัง่สมมาจากรุน่สูรุ่น่ในการท่ีจะเรยีนรู้ 
ที่จะรับฟัง ทั้งเสียงส่วนมาก และเสียงส่วนน้อย โดยผ่านกระบวนการเวทีสภาเมืองขอนแก่น เวทีสาธารณะต่างๆ 
ที่ต่อเนื่องและสม�่าเสมอ หรือช่องทางสื่อสารร้องทุกข์ต่างๆ ตลอดจนการสะท้อนจากเครือข่ายภาคประชาสังคม 

นอกจากนั้น เทศบาลนครขอนแก่นยังได้ก�าหนดทิศทาง “เมืองอัจฉริยะ Smart City” ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาร่วมกันกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือ ภาคประชาชน  
ด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อน 
และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนท�าให้เมืองมีความเหมาะสมต่อ 
การอยู่อาศัย ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงแวดล้อม และเศรษฐกิจ ส่งผลให้คนขอนแก่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
รวมไปถึงการสร้างเมืองขอนแก่นให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีการพัฒนาอยู่เสมอ 

แต่ถึงกระนั้น ส่ิงที่จะต้องด�าเนินควบคู่กันไป คือ การพัฒนาคนให้มีความพร้อมและปรับตัวให้ทัน 
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้น�าหลักการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม 
ทุกเพศทุกวัย และอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อีกทั้งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 + 1 ส�านักรักท้องถิ่น 
เพื่อพัฒนาพื้นที่รอบข้าง ก่อให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ รวมไปถึงเรื่องของความกตัญญู โดยการเน้นให้ลูกหลาน
กลับมาดูแลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุสามารถดูแลตัวเองได้

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน และพี่น้องชุมชน 
ที่ได้ให้ความร่วมมือ ทั้งร่วมคิด ร่วมท�า และร่วมตรวจสอบ เพื่อให้การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์
และเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นมากที่สุด 

เพราะมากกว่าค�าว่าหน้าท่ี คอื ความรับผิดชอบต่อเมอืง โดยการท�างานทีถ่กัทอเครือข่าย ด้วยการท�างาน
เป็นซุปเปอร์ทมี มส่ีวนร่วมทีล่กึซึง้และเสยีสละ รูส้กึเป็นเจ้าของเมอืงร่วมกนั โดยไม่มคีวามขดัแย้ง ไม่มอีตัตา และ
การให้เกียรติซึ่งกันและกัน หรือที่เรียกว่า “การระเบิดจากข้างในของคนขอนแก่น” 
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ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลนครขอนแก่น

ข้อมูลประวัติ

เทศบาลนครขอนแก่น เดิมได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง โดยพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาล
เมืองขอนแก่น มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2478

นายกเทศมนตรีคนแรก คือ พระเสนาราชภักดี เข้าด�ารงต�าแหน่ง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2478 ก่อนได้
รับการยกฐานะ เป็นเทศบาลเมืองตามพระราชกฤษฎีกา 2 เดือน ศาลาเทศบาลเมืองขอนแก่นตั้งอยู่ในที่ดิน
ราชพัสดุแปลงที่ต้ังศาลากลางจังหวัดขอนแก่นในขณะนั้นอยู่ทางทิศใต้ด้านตะวันตกของถนนกลางเมือง 
ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองขอนแก่น ตรงข้ามกับสถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอเมืองขอนแก่นในปัจจุบัน

จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2492 จึงได้ย้ายที่ท�าการไปอยู่ในที่ดินแปลงที่ตั้งสถานีอนามัยและสถานีดับเพลิง 
ดา้นตะวนัออกของถนนกลางเมอืง อยูต่รงขา้มกบัโรงเรยีนขอนแกน่วทิยายน มาจนถงึ พ.ศ. 2508 เปน็เวลา 16 ปี 
ต่อมากระทรวงมหาดไทย ให้ส�านักงานเทศบาลเมืองขอนแก่นใช้อาคารร่วมกับอ�าเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งได้ย้าย
มาอยู่ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2508 จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2527 รวมเป็นเวลา 19 ปี ต่อมาใน พ.ศ. 2527 
ส�านักงานเทศบาลนครขอนแก่นได้ก่อสร้างขึ้นใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 3/3 ถนนประชาส�าราญ ต�าบลในเมือง อ�าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น โดยได้เปิดท�าการตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2527 จนถึงปัจจุบัน (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น เลขที่ 1 
ถนนประชาส�าราญ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น)

ตอ่มาในปี พ.ศ. 2538 ได้มพีระราชกฤษฎกีาจดัตัง้เทศบาลนครขอนแกน่ ไดป้ระกาศในราชกจิจานเุบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 112 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 24 กันยายน 2538 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2538 
เป็นต้นไป

เทศบาลนครขอนแก่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 
16 องศา 16.8 ลิปดา 00 ฟิลิปดาเหนือ กับเส้นแวงที่ 112 องศา 27.8 ลิปดา 00 ฟิลิปดาตะวันออก ลักษณะ
ทั่วไปเป็นที่ราบและลาดชันขึ้นไปทางทิศเหนือและอยู่ในระดับความสูงประมาณ 155 – 160 เมตร จากระดับ
น้�าทะเล มีพื้นที่ความรับผิดชอบ 46 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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ทิศเหนือ  จรด ต�าบลศิลา
ทิศใต้  จรด ต�าบลเมืองเก่า
ทิศตะวันออก จรด ต�าบลพระลับ
ทิศตะวันตก  จรด ต�าบลบ้านเป็ด

ข้อมูลประชากร

ประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีจ�านวน 118,080 คน แบ่งเป็น ชาย 54,779 คน หญิง 63,281 
คน (ณ ธันวาคม 2561) โดยมีชุมชน ทั้งหมด 95 ชุมชน 4 เขต แบ่งตามประเภทชุมชน คือ ประเภทกึ่งเมือง 
47 ชุมชน , ประเภทเมือง 22 ชุมชน , ประเภทแออัด 12 ชุมชน , ประเภทแออัด+กึ่งเมือง 1 ชุมชน , ประเภท
หมู่บ้านจัดสรร 10 ชุมชน , ประเภทหน่วยงานราชการ 3 ชุมชน 

ข้อมูลสถานศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จ�านวน 11 แห่ง คือ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก โรงเรียนเทศบาล
วัดกลาง โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ โรงเรียน
เทศบาลบ้านโนนหนองวัด โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม โรงเรียนเทศบาลบ้าน
หนองแวง โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม และโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน

สถิติเปรียบเทียบจ�านวนพนักงานครูเทศบาลและนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 
พ.ศ.2560–2561

โรงเรียนเทศบาล 11 แห่ง

ปี 2560 ปี 2561

จ�านวนครู

(คน)

จ�านวนนักเรียน

(คน)

จ�านวนครู

(คน)

จ�านวนนักเรียน

(คน)

รวม 481 10,142 495 9,342

เทศบาลนครขอนแก่น
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ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จ�านวน 11 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทพารักษ์ 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม  

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็หนองแวง ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็โนนหนองวดั 2 ศนูย์พฒันาเด็กเล็กโนนทนั ศนูย์พฒันาเดก็เลก็

วัดกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย

สถิติจ�านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กวัยก่อนเรียนเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปี พ.ศ.2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 แห่ง
จ�านวนเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี

ชาย หญิง รวม

รวม 277 266 543

ข้อมูลสาธารณสุข

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์แพทย์/ศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จ�านวน 9 แห่ง คือ 

หน่วยบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยม หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 (รพ.ศรีนครินทร์) ศูนย์แพทย์มิตรภาพ (รพ.ศูนย์

ขอนแกน่) ศนูย์แพทยช์าตะผดงุ (รพ.ศนูยข์อนแกน่) ศนูยแ์พทยวั์ดหนองแวง (รพ.ศนูยข์อนแกน่) ศนูยแ์พทยป์ระชา

สโมสร (รพ.ศูนย์ขอนแก่น) ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 (เทศบาล) ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 (โนนชัย) และ

ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 (หนองใหญ่) 

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แหล่งน้�า
 ❖ บึงทุ่งสร้าง มีพื้นที่ 1,600 ไร่ พื้นที่กักเก็บน�้า 5,000,000 ลูกบาศก์เมตร
 ❖ บึงแก่นนคร มีพื้นที่ 603 ไร่ พื้นที่กักเก็บน�้า 2,700,000 ลูกบาศก์เมตร
 ❖ บึงหนองใหญ่ มีพื้นที่ 20 ไร่ พื้นที่กักเก็บน�้า 78,000 ลูกบาศก์เมตร
 ❖ บึงหนองแวง มีพื้นที่ 24 ไร่ พื้นที่กักเก็บน�้า 76,000 ลูกบาศก์เมตร
 ❖ บึงหนองยาว มีพื้นที่ 13 ไร่ พื้นที่กักเก็บน�้า 17,000 ลูกบาศก์เมตร
 ❖ บึงหนองบอน มีพื้นที่ 10 ไร่ พื้นที่กักเก็บน�้า 37,000 ลูกบาศก์เมตร
 ❖ หนองสะพัง มีพื้นที่ 1 ไร่ พื้นที่กักเก็บน�้า 37,000 ลูกบาศก์เมตร

การจัดการน�้าเสีย (ปี 2561)

 ❖ ปริมาณน�้าเสียในเขตเทศบาล จ�านวน 44,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน
 ❖ ระบบบ�าบดัน�า้เสยีปัจจบุนัเป็นระบบสระเตมิอากาศ (Aaerated Lagoon) สามารถรองรบัน�า้เสยีได้เตม็
ที่ถึง 78,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน

 ❖ เทศบาลนครขอนแก่น มีรถยนต์ที่ใช้ในงานบ�าบัดน�้าเสียและเครื่องมือเครื่องใช้ที่อ�านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน มีดังนี้

 1. รถบรรทุก 6 ล้อ จ�านวน 1 คัน
 2. รถยนต์กระบะ 2 ตอน จ�านวน 1 คัน
 3. รถจักรยานยนต์ จ�านวน 4 คัน
 4. รถตัดหน้าขุดหลัง จ�านวน 4 คัน
 5. รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ จ�านวน 2 คัน
 6. รถบรรทุกเทท้ายติดเครน  จ�านวน 2 คัน
 7. รถดูดล้างท�าความสะอาดท่อ  จ�านวน 2 คัน

เทศบาลนครขอนแก่น
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 8. รถบรรทุกของเหลว ( 6 ล้อ ) จ�านวน 1 คัน
 9. รถกระบะบรรทุก(มีเครื่องทุ่นแรง) จ�านวน 1 คัน
 10. รถกึ่งพ่วงชานต่�า 2 เพลา จ�านวน 1 คัน
 11. รถหัวลางจูง  จ�านวน 1 คัน
 12. เครื่องชักลอก(ลอกเลน) จ�านวน 1 เครื่อง
 13. เครื่องเจาะคอนกรีต จ�านวน 1 เครื่อง
 14. เครื่องเชื่อมเหล็กชนิดไฟฟ้า  จ�านวน 1 เครื่อง
 15. เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า  จ�านวน 2 เครื่อง
 16. เครื่องตัดคอนกรีต  จ�านวน 2 เครื่อง
 17. เครื่องโม่ผสมคอนกรีตชนิดไฟฟ้า  จ�านวน 1 เครื่อง
 18. เครื่องสูบน้�าไฟฟ้า  จ�านวน 1 เครื่อง
 19. เครื่องสูบน้�า (แบบติดตั้งปั๊มหอยโข่ง) จ�านวน 1 เครื่อง
 20. เครื่องสูบน้�า (แบบท่อพญานาค) จ�านวน 2 เครื่อง
 21. เครื่องลอกเลน  จ�านวน 1 เครื่อง
 22. เครื่องสูบน้�า  จ�านวน 5 เครื่อง
 23. เครื่องสูบน้�าเสียแบบติดตั้ง จ�านวน 2 เครื่อง
 24. ระบบควบคุมการเปิดปิดประตูระบายน้�า จ�านวน 1 เครื่อง
 25. เครื่องตัดไฟเบอร์ 16 นิ้ว  จ�านวน 3 เครื่อง
 26. เครื่องเชื่อมโลหะ  จ�านวน 4 เครื่อง
 27. เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  จ�านวน 1 เครื่อง
 28. อุปกรณ์ตรวจคุณภาพน้�า  จ�านวน 1 ชุด
 29. หัวสกัดคอนกรีต  จ�านวน 1 เครื่อง
 30. เรือไฟเบอร์กราลเสริมแรง  จ�านวน 1 ล�า

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561



14

 31. ปั้มสูบน้�าเสีย  จ�านวน 2 ตัว

 32. เลื่อย  จ�านวน 1 ตัว

 33. สว่าน  จ�านวน 1 ตัว

ที่มา : ส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำานักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

การจัดการขยะ

 ❖ ปริมาณขยะที่เก็บขนได้ในเขตเทศบาล จ�านวน  ตัน / วัน (ปี 2561)
 ❖ ขยะที่ก�าจัดได้ ในเขตเทศบาล จ�านวน 180 ตัน/วัน 
 ❖ โรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า 1 แห่ง
 ❖ บ่อบ�าบัดน�้าเสียจากขยะระบบบ่อผึ่ง 3 บ่อ
 ❖ เครื่องชั่งน�้าหนักขยะ 1 แห่ง
 ❖ ที่ดินส�าหรับก�าจัดขยะ : พื้นที่ทั้งหมด 98 ไร่ ตั้งอยู่ที่ บ้านค�าบอน ถนนมิตรภาพ ขอนแก่น - อุดรธานี 
กิโลเมตรที่ 17 ต�าบลโนนท่อน อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น
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ข้อมูลการคลัง

ที่ ภาษี ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 95,366,082.71 105,233,893.82 112,684,102.59

2 ภาษีบ�ารุงท้องที่ 2,089,839.15 1,950,449.04 1,821,839.85

3 ภาษีป้าย 23,513,106.00 27,710,923.25 31,553,842.25

รวม 120,969,027.86 134,895,266.11 146,059,784.69

รายรับจริง – รายจ่ายจริง ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559-2560) รายงานสรุปรายรับจริง

แผนงาน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

1. หมวดภาษีอากร 122,645,971.86 136,609,094.11 147,788,404.69

2. หมวดค่าปรับค่าธรรมเนียม ค่าปรับ

และใบอนุญาต

55,531,006.44 54,063,206.07 47,251,199.48

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 50,166,070.95 41,019,726.84 40,742,575,12

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 

และการพาณิชย์

9,471,960.81 10,094,838.62 10,221,729.06

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 15,302,300.88 14,226,382.69 12,860,279.76

6. หมวดรายได้จากทุน 677,000.00 930,050.00 -

7. หมวดภาษีจัดสรร 463,963,559.47 455,126,947.92 492,648,804.65

8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 463,749,857.00 498,716,061.00 583,477,841.40

รวม 1,181,480,727.41 1,210,786,307.25 1,334,990,834.16

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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สถิติรายจ่ายจริง ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2558-2560)

รายจ่าย ปี 2560 ปี 2561

งบกลาง 142,694,142.22 157,721,078.18

งบบุคลากร 483,188,970.42 500,494,071.42

งบด�าเนินงาน 381,720,220.56 387,926,787.10

งบลงทุน 110,598,795.70 124,728,113.75

งบรายจ่ายอื่น 4,491,100.00 -

งบเงินอุดหนุน 50,211,738.00 50,646,584.11

รวม 1,172,904,966.90 1,221,561,634.56

ข้อมูลการเมืองการบริหาร

เทศบาลนครขอนแก่นแบ่งส่วนการบริหารออกเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร 

1) ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล จ�านวน 24 คน

2) ฝา่ยบรหิาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตร ีจ�านวน 4 คน ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี 

จ�านวน 10 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 2 คน โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายประจ�า 

(พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ�า และพนักงานจ้าง)

เทศบาลนครขอนแก่น
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โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลนครขอนแก่น

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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โครงสร้างสภาเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น
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วิสัยทัศน์กำรพัฒนำเทศบำลนครขอนแก่น

"พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข"

พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา

4. พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค

2. ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อน�ามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

3. ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

4. พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุน และ

นครแห่งการอยู่อาศัย

5. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

6. สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

7. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

8. สรา้งความเขม้แขง็ภาคประชาชนและสง่เสรมิการมสีว่นรว่มในการจดัการเมอืงในทกุมติขิองการพฒันา

9. พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง

10. พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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นครขอนแก่น
เพื่อเป็นศูนย์กลาง 

ทางเศรฐกิจและวัฒนธรรม
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งำนประเพณีออกพรรษำ ลอยประทีปบูชำ พุทธกตัญญู ประจ�ำปี 2561

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงาน 

ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และชุมชนในเขตเทศบาลนคร

ขอนแก่น ก�าหนดจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอย

ประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจ�าปี 2561 ข้ึน ใน

ระหว่างวนัที ่21-25 ตลุาคม 2562 ณ บรเิวณบงึแกน่

นคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 

สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมวิถี

อีสาน อันเปน็เอกลกัษณข์องทอ้งถิน่ ใหส้บืทอดตอ่

ไป และปลูกฝัง สร้างจิตส�านึกให้เด็ก เยาวชน และ

ประชาชน เกิดความรักความสามัคคี เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริม

อาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมท�านุบ�ารุงพระศาสนา อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

ของท้องถิ่น และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ภายใต้แนวคิด “ฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย” ดังนี้ วันที่ 

21 ตุลาคม 2561 ตระการตากับขบวนแห่งานประเพณีออกพรรษา ภายใต้แนวคิด “การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

- อีสาน” (ประกอบด้วย 5 ขบวน คือ ขบวน “งามชาติ ศาสน์ กษัตริย์ศรี” / ขบวน “งามประเพณีบุญออก

พรรษา” / ขบวน “งามประทีป ลอยถวายเป็นพุทธบูชา” / ขบวน “งามระยิบกลางธารา ล่องสมมาแม่นที” 

/ ขบวน “งามวิถีอนุรักษ์ไว้ สืบจารีตอีสานเฮา”) พิธีเปิดงานอันแสดงถึงวัฒนธรรมไทยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 

ชมฟรคีอนเสริต์ “เบยีร ์พรอ้มพงศ”์ แชมปศ์กึวนัดวลเพลง 18 สมยั กจิกรรมจดุเทยีนแหง่ศรทัธากบัการประกวด

ฮ้านประทีป คอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอล�า “คณะหนึ่งเพชร เมืองชัย”

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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กจิกรรมชมรมคนใจเดยีวกนั (ชมรมคนรกัชวนชม, ชมรมไมด้อกไมป้ระดบั, ชมรมบอนไซขอนแกน่, ชมรม

พระเครื่องขอนแก่น และชมรมนกกรงหัวจุก) ซุ้มวัฒนธรรม DIY. การท�ากระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ และการออก

ร้านจ�าหน่ายสินค้า, นิทรรศการจากอุทยานธรณีขอนแก่น (Khon Kaen Geopark)

กิจกรรมการลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้�าโดยรอบบึงแก่นนคร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

เทศบาลนครขอนแก่น
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คอนเสิร์ตลูกทุ่งสังกัดค่าย “แคนมิวสิค” เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี และคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอล�า “คณะ

น้องฟ้า วาทะศิลป์” เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด

สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ไทย พลังสายสัมพันธ์แห่งรักกับการมอบเกียรติบัตรครอบครัวกตัญญู การ

แสดงพระธรรมเทศนาในวันออกพรรษา และพิธีลอยประทีปบูชาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พธิตีกับาตรเทโว ณ บรเิวณทางเดินราชพฤกษว์ถิ ีและคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอล�า “คณะบวัลอง วาทะศลิป”์ 

เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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โครงกำรจัดกิจกรรมไม้งำมอร่ำมสวนภำยในเขตเทศบำลนครขอนแก่น
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ตามทีจ่งัหวดัขอนแกน่จงัหวดัขอนแกน่
เป็นศนูยก์ลางเศรษฐกจิ ศนูยก์ลางการศกึษา 
และเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส�าคัญของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอินโดจีน 
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ และ
การท่องเท่ียวของเมอืงอกีดา้นหนึง่ เทศบาล
นครขอนแก่นได้ร่วมมือกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงาน
ภาคเอกชน จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น โดยจัดกิจกรรม
ไม้งามอร่ามสวน ภายใต้ ช่ือ “จัดงาน
มหัศจรรย์พันธ์ุไม้นานาชาติ” เทศบาล
นครขอนแก่น ขึ้นที่บริเวณสวนสุขภาพ 
ภายในสาธารณะบึงทุ่งสร้าง พื้นที่ประมาณ 

65 ไร่ซึ่งตั้งอยู่ถนนจอมพล ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยการจัดงานครั้งนี้ เป็นการน�าเสนอการ 
จัดสวนไม้ดอก ไม้ประดับ ซึ่งประกอบด้วย ไม้ดอกและไม้ประดับนานาชาติ ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายากและเป็นไม้เมืองหนาว
เป็นส่วนมากและไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ เป็นจ�านวนมากผสมผสานกับประติมากรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึง
วัฒนธรรมของคนอีสาน เข้ากับเทคโนโลยีความทันสมัย ให้เกิดเป็นภาพที่สวยงาม และเป็นที่ตื่นตา ตื่นใจกับผู้พบเห็น 
สร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่มาเที่ยวชมสวนในครั้งนี้และที่ส�าคัญการจัดงานครั้งนี้เป็นการตอกย้�าเจตนารมณ์ 
ของคนเมืองขอนแก่น ที่ประกาศเป็นฐานที่มั่นคงของเมืองที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสานและแหล่งรวมวัฒนธรรม
ร่วมสมัย

เทศบาลนครขอนแก่น
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โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ส่งท้ำยปีเก่ำและต้อนรับปีใหม่ ประจ�ำปีงบประมำณ 2562 

ภำยใต้ชื่องำน “KHON KAEN SMART COUNTDOWN 2019”

ด้วยจังหวัดขอนแก่นมีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคมขนส่ง และการท่องเท่ียว
อย่างรวดเร็ว ประกอบกับรัฐบาลได้อนุมัติให้ “โครงการสมาร์ทซิตี้” จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (ไทยแลนด์ 4.0) โดยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ได้ถูกบรรจุอยู่ใน 
แผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ เทศบาลนครขอนแก่นจึงก�าหนดนโยบายและประกาศเป็นเมืองแห่ง Event City ภายใต้
แนวคิด “สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและเสริมสร้างพื้นท่ีทางเศรษฐกิจ” ด้วยการประสานความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนในการจัดกิจกรรมโครงการส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ประจ�าปี 2562 ภายใต้ชื่องาน “KHON KAEN SMART 
COUNTDOWN 2019” จดัขึน้ ณ บรเิวณถนนศรจีนัทร ์ชว่งจากทางรถไฟถงึสีแ่ยกถนนมติรภาพ ในชว่งวนัที ่31 ธันวาคม 
2561 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 “เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
กระตุ้นเศรษฐกิจเมอืงขอนแก่น โดยการจดังานในครัง้นีเ้ปน็การน�าเสนอเทคโนโลยคีวามทนัสมยั ใหเ้กิดเปน็ภาพ
ทีส่ะทอ้นและเนน้เจตนารมณข์องคนเมอืงขอนแกน่ทีป่ระกาศเปน็ฐานทีม่ัน่คงของเมอืงทีเ่ปน็ศนูยก์ลางเศรษฐกจิ
ภาคอสีานและแหลง่รวมวฒันธรรมรว่มสมยั” ซึง่พืน้ทีบ่รเิวณจดังานถกูเนรมติดว้ยระบบแสง ส ีเสยีง และตืน่ตาตืน่ใจ
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กับเวทีคอนเสิร์ตกลางแจ้งขนาดใหญ่ พร้อมแสงสีเสียงเต็มรูปแบบ เพื่อที่จะสร้างความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับ
การแสดงดนตรี และศิลปินชื่อดัง
ผลการด�าเนินงาน

ประชาชนเข้าร่วมงานทั้งสิ้นจ�านวน 112,809 คน ประกอบด้วยประชาชนในเขตเทศบาล 29.19%  
นอกเขตเทศบาล 22.28% จากต่างอ�าเภอ 13.06% และจากต่างจังหวัด 35.47%

ความพึงพอใจของประชาชน การจัดงานช่วยสร้างความสุขแก่นักท่องเที่ยวและคนขอนแก่น  
ประชาชนมีความพึงพอใจมาก

เม็ดเงินสะพัดที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น จ�านวนเงิน 49.8 ล้านบาท เม็ดเงินสะพัดที่เกิดขึ้น 
ภายในงาน 13.4 ล้านบาท และภายนอกงาน 36.4 ล้านบาท 

เทศบาลนครขอนแก่น
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งำนประเพณีสุดยอดสงกรำนต์อีสำน 
เทศกำลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้ำวเหนียว ประจ�ำปี 2561

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

ก�าหนดจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจ�าปี 2561 

ในระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2561โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม ฟื้นฟูวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินให้สืบทอดต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และเป็นการ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี 

ผูกมิตรไมตรีระหว่างคนในชุมชน และเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา 

วชริาลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหั่ว ได้ประกอบการพระราชพธิบีรมราชาภเิษก ตามโบราณราชประเพณี เทศบาล

นครขอนแก่น จงึก�าหนดจดักจิกรรมต่าง ๆ  ทีแ่สดงให้เหน็ถงึความจงรกัภกัด ีและน้อมส�านกึในพระมหากรณุาธคุิณ 

รวมทั้ง เทิดทูนซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้แนวคิด “ขอนแก่นรวมใจ เทิดไท้องค์ราชา” เทศบาลนคร

ขอนแก่น ได้แบ่งพื้นที่จัดงานเป็น 2 พื้นที่ ดังนี้ 

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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พื้นที่ 1 พื้นที่บริเวณบึงแก่นนคร ในระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2561 เป็นพื้นที่การจัดกิจกรรมที่

อนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างส�านึกรักท้องถิ่น เช่น พิธีอัญเชิญพระพุทธ

พระลบัไปประดษิฐานภายในพระอโุบสถ, การประกวดตบประทาย (ก่อพระทราย), พธิที�าบุญตกับาตรวนัสงกรานต์, 

พิธีรดน�้าขอพรผู้สูงอายุ, พิธีสรงน�้าเจดีย์พระธาตุนครเดิมและพิธีอัญเชิญพระพุทธพระลับ, ขบวนแห่สงกรานต์, 

การแสดงวงดนตรีพื้นบ้าน, การแสดงคอนเสิร์ตหมอล�า, หนังจอยักษ์ และการออกร้านจ�าหน่ายสินค้า

เทศบาลนครขอนแก่น
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พื้นที่ 2 พื้นที่ถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) ในระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2561 เป็นพื้นที่ของ

การจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมร่วมสมัย การส่งเสริมการท่องเที่ยว และแสดงความจงรักภักดี และน้อม

ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น กิจกรรมประติมากรรมทราย “ขอนแก่นรวมใจ เทิด

ไท้องค์ราชา” รปูเรอืพระทีน่ั่งสพุรรณหงส์, กจิกรรมต้นไม้แห่งความจงรกัภกัด,ี พธิรีดน�า้ขอพรผูว่้าราชการ จังหวัด

ขอนแก่น, กิจกรรมเกาะวัฒนธรรม, กิจกรรมร�าวงย้อนยุค, กิจกรรมวันข้าวเหนียว ครอบครัวเดียวกัน, กิจกรรม

การเล่นคลื่นมนุษย์ ไร้แอลกอฮอล์ ตอนที่ 3 คลื่นมนุษย์ สุดมิตรภาพ, กิจกรรมการเล่นดนตรีและ การแสดงของ

เยาวชนคนรุ่นใหม่ หัวใจไร้แอลกอฮอล์ และฟรีคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง 100 ชีวิต 30 วง เวที การแสดงมากกว่า 20 

เวที บนถนนข้าวเหนียว และในวันที่ 15 เมษายน 2561 มีการบันทึกสถิติการเล่น คลื่นมนุษย์ ไร้แอลกอฮอล์ ที่

ยาวนานที่สุด
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“ตักบำตร ถนนสำยบุญ ฮ่วมเฮ็ดสร้ำงทำงบุญเมืองเก่ำ บ้ำนเฮำศรีฐำน”

กจิกรรม “ตกับาตร ถนนสายบุญ ฮ่วมเฮ็ดสรา้งทางบญุเมืองเกา่
บ้านเฮาศรีฐาน” ต่อยอดมาจากโครงการสืบค้นเมืองเก่าบ้านเราศรีฐาน 
ภายใต้ “Spark U ปลุกใจเมือง” ที่ได้ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 
เป็นความรว่มมอืระหวา่งเทศบาลนครขอนแกน่ ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ พัฒนาพ้ืนท่ีท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ สร้างจิตส�านึกรักท้องถิ่นและอนุรักษ์โบราณวัตถุ โบราณสถาน
ของชุมชนเพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ
พทุธศาสนกิชน และเพือ่เปน็การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม ซึง่การ
ท�ากิจกรรมตักบาตรถนนสายบุญที่วัดจอมศรี ชุมชนศรีฐาน จะจัดขึ้น
เป็นประจ�าทุกวันอาทิตย์ในสัปดาห์แรกของเดือน ณ บริเวณถนนด้านหน้า
วัดจอมศรี ชุมชนศรีฐาน ซึ่งมีพี่น้องชุมชนศรีฐาน 1-4 เป็นเจ้าภาพให้การ
ต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเชิญชวนให้ นุ่งซิ่นนั่งสาด 
ตักบาตร พรอ้มรบัฟงัพระธรรมเทศนา โดยม ีพระมหาณฐักติต ิอนารโท ดร. 
เจ้าอาวาสวัดจอมศรี พร้อมพระสงฆ์จากวัดจอมศรี รับบิณฑบาต 

ซึ่งชุมชนศรีฐานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และเป็นชุมชน
เก่าแก่ มีอายุกว่าสองพันปี โดยหลักฐานยืนยันด้วยเครื่องปั้นดินเผา และ
ข้าวของเครื่องใช้ วัตถุโบราณนานาชนิด ที่ขุดค้นพบในบริเวณนั้น นอกจาก
นี้สถานที่ส�าคัญในชุมชนบ้าน ศรีฐาน ได้ค้นพบ วัดจอมศรีที่มีอายุมากกว่า 
100 ปี หอระฆังที่เป็นจุดสูงสุดของชุมชนที่มีความสูงที่ใช้เป็นจุดชมวิวเมือง
ขอนแก่น รวมถึงของดีทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่ดี อาหารที่ดี ของฝากที่ดีของ
ชุมชน เพื่อประกอบส่วนในการยกระดับชุมชนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
วัฒนธรรมในอนาคต
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ศรีจันทร์ ย่ำนสร้ำงสรรค์

ศรีจันทร์ย่านสร้างสรรค์ เกิดมาจากกระบวนการการขับเคลื่อนเมืองให้
เป็น Smart City ของเทศบาลนครขอนแก่น ได้ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 
โดยเริ่มท�าการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเมืองพิเศษเทศบาล
นครขอนแก่น ระยะที ่1 ถงึระยะท่ี 3 โดยน�าผลจากการศึกษา ท้ังในระยะท่ี 1 
และระยะที่ 2 ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็น 43 นวัตกรรมการพัฒนาเมือง โดยคัดเลือก
โครงการน�ารอ่งมาด�าเนนิงานต่อยอด ใหเ้กิดผลเปน็รปูธรรม โดยเน้นการน�า
แนวคิด Participatory Place Base มาผสานกับแนวคิด Co-create 
เพือ่ก�าหนดเปน็แนวทางในการด�าเนนิการ รว่มคิดและวางแผนการฟืน้ฟแูละ
พัฒนาพ้ืนที่ใจกลางเมืองขอนแก่น ผลจากการด�าเนินโครงการ ท�าให้เกิด
นวัตกรรมการขับเคล่ือนเมืองโดยการบริหารงานองค์กรท้องถิ่นด้วยความ
คดิสรา้งสรรค ์หรือ Creative Governance กลา่วคอื เปน็การขบัเคลือ่นพืน้ที่
ยา่นสรา้งสรรค ์โดยการรว่มคดิ ร่วมท�า โดยชุมชนและผูเ้กีย่วขอ้ง ผา่นกลไก
และกิจกรรม ในรูปแบบใหม่ ที่ออกแบบกระบวนการโดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์ ร่วมกับครีเอทีฟและวิทยากรกระบวนการ จึงเกิดเป็นกิจกรรม
สร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่ 

ศรจัีนทรย์า่นสรา้งสรรคเ์ปน็กระบวนการในการพฒันาพืน้ทีเ่มอืงทีซ่บเซาให้มชีีวติชวีาขึน้ดว้ยการสานเสวนา รว่มคดิ 
ร่วมวางแผน ร่วมออกแบบพัฒนาย่านศรีจันทร์ ร่วมท�ากิจกรรมสร้างสรรค์ โดยระดมความคิดเห็น ความรู้ความสามารถ
จากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่ สถาบันการศึกษา นักออกแบบ ศิลปิน นักคิด หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
อนัจะกอ่ใหเ้กดิส�านกึรกัท้องถิน่ รกับา้นเกดิ ความรกัความสามคัคขีองคนในยา่นศรจีนัทร ์เกดิความสนัตสิขุ และสมานฉนัท์ 
เพราะได้มีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ร่วมด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และได้ร่วมรับผลกระทบจาก
การด�าเนนิกจิกรรมรว่มกัน น�าไปสูก่ารพฒันา ทีย่ัง่ยนืตอ่ไป โดยมกีารจดัประชมุ/สมัมนา/เวทีตา่งๆเพือ่รบัฟงั/แลกเปลีย่น/
ระดมความคิดเห็นและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

เทศบาลนครขอนแก่น
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 ■ วันที่ 10 มีนาคม 2561 กิจกรรม “เดินฟังเมือง การพัฒนา
ย่านสร้างสรรค์ วางภาพอนาคตพื้นที่ใจกลางเมือง” 

 ■ วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมสัมมนาเพื่อการพัฒนา
ย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ ครั้งที่ 1

 ■ วนัที ่8 - 9 ส.ค. 2561 กจิกรรมสมัมนาเพือ่พฒันายา่นสรา้งสรรค์
ศรีจันทร์ (ครั้งที่ 2)

 ■ วันท่ี 10 ส.ค. 2561 กิจกรรมการเสนอโครงการ การท�าร่าง
ต้นแบบและการลงคะแนนให้กับต้นแบบโครงการ

 ■ วันที่ 19 สิงหาคม 2561 กิจกรรม “โฮมบุญกินข้าว”
 ■ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การรายงานความคืบหน้า
โครงการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ 

ในส่วนของการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ ได้มีพันธมิตรส�าคัญคือ 
ส�านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ (องค์การมหาชน) TCDC มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ส�านักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ท่ีมีเป้าหมายไปในแนวทาง
เดียวกัน เข้ามาร่วมพัฒนาพื้นที่ย่านศรีจันทร์ มาร่วมออกแบบกระบวนการ 
รวมถงึท�ากจิกรรมสมัมนาเชงิปฏิบตักิารรว่มกบัผูเ้กีย่วขอ้ง ในการพฒันาพืน้ทีดั่งกลา่ว เพือ่ให้ทราบขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์
ในการวางแผนขับเคลื่อนต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้แนวคิดที่เป็นอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของย่าน ที่จะน�าไปพัฒนาต่อ
เป็นกิจกรรมและการสื่อสารกับสาธารณะ และจากการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่ ท�าให้ได้ผลลัพธ์เป็นแนวทางการ
ขับเคลื่อนที่น่าสนใจนั่นคือ การที่เทศบาลนครขอนแก่นเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก ก็ลดบทบาทลงมาเป็นผู้สนับสนุนโครงการ 
แต่อ�านวยกระบวนการใหช้มุชน เครอืขา่ยและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในยา่นรวมกลุม่กนัเพือ่ขบัเคลือ่นยา่นดว้ยตนเอง ซึง่จะ
น�าไปสู่สังคมที่พัฒนาอย่างสันติสุขและสมานฉันท์ อย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีการตั้งคณะท�างานพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน 5 ด้าน
ตามยุทธศาสตร์ที่ตกลงร่วมกัน และจะมีพิธีลงนามความร่วมมือของภาคีเครือข่ายต่าง ในการพัฒนาและขับเคลื่อนย่าน 
สร้างสรรค์ศรีจันทร์ (MOU) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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โครงกำรแลกเปลี่ยนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมือง

ตามทีเ่ทศบาลนครหนานหนงิซึง่เปน็เมอืงทีม่คีวามสัมพนัธ์เปน็เมอืงพีเ่มอืงน้องกับเทศบาลนครขอนแกน่

โดยมีสวนมิตรภาพหนานหนิง บึงแก่นนครเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2540 ในครั้งนี้ 

ด้วยในสภาพปัจจุบันสวนมิตรภาพหนานหนิงมีสภาพที่เส่ือมโทรม เทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลนคร

หนานหนิง จึงได้ร่วมกันปรับปรุงสวนมิตรภาพหนานหนิงเพื่อให้มีความโดดเด่น สวยงาม เหมาะแก่การเป็น

สวนสาธารณะอันเป็นสัญลักษณ์ที่ส�าคัญของเมืองหนานหนิง โดยมีงบประมาณค่าก่อสร้างปรับปรุงสวนในครั้งนี้ 

จ�านวน 21,000,000 บาท ประกอบด้วย งบประมาณของเทศบาลนครขอนแก่น,งบประมาณจากเทศบาลนคร

หนานหนิง และงบประมาณจาก 25 องค์กรจีนของเมืองขอนแก่นและยังได้สร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน 

ขอนแก่นหนานหนิงมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างเมือง เพื่อความแน่นแฟ้นม่ันคง ให้เกิดขึ้น

ทีจ่ะคงอยู่ไปจนถงึคนรุน่หลงั อกีทัง้ยงัเปน็สรา้งแหล่งทอ่งเทีย่วอีกหน่ึงพืน้ทีใ่หกั้บบงึแกน่นครและเมอืงขอนแกน่

เทศบาลนครขอนแก่น
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ในส่วนของโครงการของดีในชุมชน และ

โครงการกองทุนตั้งตัว ซึ่งทั้ง 2 โครงการน้ี มีความ

สอดคล้องและเกี่ยวเน่ืองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากของประเทศ โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมสนับสนุน

ให้คนในชุมชนมีอาชีพ และสร้างรายได้จากการใช้ 

ฐานความรู้ ภูมิปัญญาของตนเองและชุมชน ผ่าน

กระบวนการค้นหา

การด�าเนินงาน ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ที่ 3 

ของเทศบาลนครขอนแก่น : สง่เสรมิผูป้ระกอบการเพ่ือ

เพิ่มวิสาหกิจชุมชน โดยส่งเสริมอาชีพภาคประชาชน 

“สร้างความรู้ สร้างอาชีพ และสร้างช่องทางจ�าหน่าย” 

ซึง่สอดคลอ้งกบัการน�าเอาเทคโนโลยดิีจทิลัมาประยกุต์

ใช้กับเมือง (Smart City) ด้าน Smart Economy คือ 

เมืองที่เอื้อต่อการท�าธุรกิจ การสร้างนวัตกรรมด้าน

ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการสร้างบริษัทใหม่ๆ ใน

ยุคดิจิทัล

โครงการกองทุนตั้งตัว โครงการของดีในชุมชน

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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ความเปน็ตวัตน คดักรองและจดัล�าดบัสิง่ทีจ่ะสร้างมลูคา่ทางเศรษฐกจิใหค้นในชมุชน เชน่ ผลิตภณัฑด์ขีองชุมชน 

สถานที่ส�าคัญ และบุคคลส�าคัญ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียว 

เชิงอนุรักษ์วิถีชุมชนได้อย่างลงตัว

การด�าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561ท่ีผา่นมาส�านกัสวสัดกิารสงัคมรว่มกบัชมุชนไดร้บัรองตอ้นรับคณะ

ศึกษาดูงานถึง 2 ครั้ง ได้แก่ เทศบาลต�าบลบางกะดี อ�าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จ�านวน 500 คน และ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 100 คน ได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้คนในชุมชนมากกว่า 50,000 

บาท จากการสาธิตของกลุ่มอาชีพ การขายผลิตภัณฑ์ของดีในชุมชน และค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาช่องทางจ�าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ www.onzonmarket.com พร้อมแอพพิเคชั่น 

“ตลาดออนซอน” และแอพพิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน “ขอนแก่นเด้อ”

เทศบาลนครขอนแก่น



พันธกิจ 
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 

และสิ่งแวดล้อม 
ให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล
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โครงกำรปรับปรุงพัฒนำ ซิตี้แลนด์มำร์ค (สวนรัชดำนุสรณ์) 
และศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด

โครงการปรับปรุงพัฒนา ซิตี้แลนด์มาร์ค (สวนรัชดานุสรณ์) และศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

เป็นการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะศูนย์กลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นจุดแลนด์มาร์คของเมือง 

สง่เสรมิการเช่ือมตอ่การเดินทางและการทอ่งเทีย่ว รวมทัง้เป็นศนูย์ใหข้อ้มลูแหล่งทอ่งเท่ียวและผลิตภณัฑ์ในกลุม่

จังหวัด ตลอดจนการเข้ามาใช้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจและออกก�าลังกายของชุมชนเขตเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อเป็นศูนย์ให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มจังหวัด
3. เพื่อเป็นสวนสาธารณะพักผ่อนและพักคอยส�าหรับนักท่องเที่ยวและผู้มาติดต่อบริเวณศูนย์ราชการ
4. เพื่อเป็นสวนสาธารณะพักผ่อนและออกก�าลังกายส�าหรับชุมชนเขตเมือง

เทศบาลนครขอนแก่น
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โครงกำรปรับปรุงพัฒนำภูมิทัศน์บึงทุ่งสร้ำงด้ำนทิศเหนือ

โครงการปรบัปรงุพฒันาภมิูทศันบึ์งทุง่สรา้งดา้นทศิเหนอื พืน้ท่ี 138.36 ไร ่จากทัง้หมด 1,534.81 ไร ่ภาย
ใตแ้นวคดิ “คงสภาพบงึน้�าสาธารณะประโยชน ์ทีเ่อือ้ตอ่กิจกรรมทีห่ลากหลาย โดยค�านึงถงึการรกัษาสภาวะ
สมดุล ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ ชุมชนและเสน่ห์ของหนองน้�าธรรมชาติ” โดยแบ่งการพัฒนาพื้นที่เป็น
ไปตามกิจกรรม ดังนี้

1. ก�าหนดใหม้พีืน้ทีส่วนสาธารณะ เพือ่รองรับกิจกรรมชมุชนระดับเมอืง เน้นกิจกรรมประเภทสรา้งเสรมิ
ปัญญา การแสดงออกของประชาคมเมือง

2. ก�าหนดพื้นที่ส�าหรับกิจกรรมออกก�าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน สร้างความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว และรองรับประชาชนทุกเพศทุกวัย

3. ก�าหนดให้มีพ้ืนที่ส�าหรับการพักผ่อนตกปลา โดยเฉพาะให้มีพ้ืนที่รองรับ ส�าหรับการท�าประมงพื้น
บ้าน ทั้งนี้มีการเตรียมการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่พระนครศรีบริรักษ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่พระนครศรีบริรักษ์ โดยท�าการรื้ออาคารที่ท�าการชุมชน

พระนครศรีบริรักษ์ รื้อถอนร้านค้าชุมชน รื้อถอนต้นไม้บางส่วนและรื้อถอนบล็อกทางเดิมพร้อมก่อสร้างรั้วความ

สงูไมน่อ้ยกวา่ 0.90 เมตร ความยาวไมน่อ้ยกวา่ 181 เมตร ปบูล็อกคอนกรีตทางเท้าขนาด 0.30×0.30×0.06 เมตร 

พืน้ทีร่วมไมน่อ้ยกวา่ 845 ตารางเมตร รือ้ถอนระบบไฟฟา้แสงสว่างเดมิพรอ้มตดิตัง้ระบบไฟฟา้แสงสวา่งใหม ่และ

ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณพระนครศรีบริรักษ์ ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น
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โครงการก่อสร้างระบบระบายน�้าถนนมิตรภาพ ช่วงแยกตัดถนนบ้านกอก 
ถึงแยกตัดถนนศรีจันทร์ และโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน�้า  

ช่วงจากแยกตัดถนนศรีจันทร์ถึงแยกตัดถนน 5 พฤศจิกา

เทศบาลนครขอนแก่นมีพื้นที่ในความปกครอง 46 ตารางกิโลเมตร ชุมชนในพ้ืนที่ จ�านวน 95 ชุมชน 

ประกอบกับการพัฒนาของพื้นที่ชุมชนเมือง มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด อีกทั้งเทศบาลนครขอนแก่นมีแนวคิด

มุ่งสู่ SMART CITY  ระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่เดิมมีการรองรับการพัฒนาเมืองไม่เพียงพอ จะสังเกตุได้จาก

เทศบาลนครขอนแกน่ประสบปญัหาน้�าทว่มขังรอระบาย ตามเสน้ทางสายหลกั บรเิวณถนนมติรภาพชว่งหนา้หา้ง

สรรพสินค้าบิก๊ซแีละบรเิวณพืน้ท่ีตอ่เนือ่งคอืมหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  ซึง่เปน็พืน้ทีช่มุชนหนาแน่น 

เมื่อเกิดน้�าท่วมขังรอระบายท�าให้การคมนาคมขนส่งและพื้นที่เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว

ดังนั้นเทศบาลนครขอนแก่นจึงมีแนวคิดในการบริหารจัดการปัญหาดังกล่าวโดยการด�าเนินการโครงการ

ก่อสร้างระบบระบายน้�าถนนมิตรภาพช่วงแยกตัดถนนบ้านกอกถึงแยกตัดถนนศรีจันทร์และโครงการก่อสร้างท่อ

เหล่ียมระบายน้�า ช่วงจากแยกตัดถนนศรีจันทร์ถึงแยกตัดถนน 5 พฤศจิกา โดยเร่ิมด�าเนินการก่อสร้างเดือน

กรกฎาคม ปี 2560 แล้วเสร็จเดือนกันยายน 2561 ซึ่งหลังจากด�าเนินการแล้วเสร็จสามารถแก้ไขปัญหาน้�าท่วมขัง

รอระบายได้เป็นอย่างที่น่าพึงพอใจ

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรภำยในชุมชน เขต 1
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ภายในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น จ�านวน 13 ซอย โดยท�าการ

รือ้ผวิจราจรเดมิทีช่�ารดุพรอ้มขนไปทิง้ และท�าการซอ่มแซมผิวาจราจร ค.ส.ล. พร้อมซอ่มแซมระบบทอ่ระบายน้�า 

ตามรายละเอียดดังนี้

1. ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 4 ท�าการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล.หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 

พื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 207 ตารางเมตร

2. ซอยราษฎร์คนึง 6 ท�าการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 

พื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร

3. ซอยราษฎร์คนึง 9 ท�าการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 

พื้นที่ด�าเนินการ ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร

4. ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 17 ท�าการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 

พื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร

5. ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 21 ท�าการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 

พื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร

6. ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 23 ท�าการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 

พื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร

7. ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 23/2 ท�าการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 

พื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร

8. ซอยราษฎร์คนึง 19 ท�าการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 

พื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด 

1.50 × 1.50 เมตร แบบท่อคู่จ�านวน 1 จุด พร้อมก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก และ 

ซ่อมแซมท่อระบายน้�าเดิม

เทศบาลนครขอนแก่น
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9. ถนนกสิกรทุ่งสร้างที่ 23/3 ถึงแยกถนนหลังศูนย์ราชการที่ 14/2 ท�าการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. 

หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร

10. ซอยราษฎร์คนึง 10 ท�าการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 

พื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร

11. ซอยราษฎร์คนึง 33 ท�าการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 

พื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 49 ตารางเมตร

12. ซอยราษฎร์คนึง 31 ท�าการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 

พื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 49 ตารางเมตร

13. ซอยราษฎร์คนึง 13 ท�าการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 

พื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนมิตรภาพ (ช่วงแยกเข้าถนนหมอชาญอุทิศ) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนมิตรภาพ (ช่วงแยกเข้าถนนหมอชาญอุทิศ) โดยท�าการรื้อ

ผิวจราจรเดิม และซ่อมแซมผิวจราจรที่ช�ารุด ความหนาไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตาราง

เมตร ซ่อมรอยต่อระหว่างแผนคอนกรีต และท�าการทาสี ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ความหนาไม่น้อย

กว่า 3 มิลลิเมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น

โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้า ค.ส.ล.ซอยคุ้มแสงตะวัน แยก 2 ชุมชนโนนทัน 7
โดยท�าการวางทอ่ระบายน้�า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 0.60 เมตร จ�านวนบอ่พกัน้�า ค.ส.ล. ไม่นอ้ย

กว่า 24 บ่อ มีความยาวรวมท่อระบายน้�า บ่อพักรางวี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 240 เมตร และ ก่อสร้างท่อลอดถนน 

จ�านวนไม่น้อยกว่า 6 แห่ง ท่อระบายน้�า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ�านวนบ่อพักน้�า ค.ส.ล. ไม่

น้อยกว่า 6 บ่อมีความยาวรวมท่อระบายน้�าและบ่อพักน้�า จ�านวนไม่น้อยกว่า 24 เมตร ตามแบบเทศบาลนคร

ขอนแก่น

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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เทศบาลนครขอนแก่น
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โครงการปรับปรุงผิวถนนพร้อมท่อระบายน�้า ซอยสวัสดี 1
การปรับปรุงผิวถนนพร้อมท่อระบายน้�า ซอยสวัสดี 1 โดยท�าการรื้อท่อระบายน้�าขนาดเส้นผ่าน 

ศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้�าเดิมที่ช�ารุดออกท้ัง 2 ข้างและท�าการก่อสร้างท่อ ระบายน้�า ค.ส.ล.  

ขนาดเส้นผ่านศนูยก์ลาง 0.60 เมตร ทดแทนท้ัง 2 ข้าง รวมความยาวทอ่ระบายน้�า บอ่พกัน้�า พร้อมรางว ีจ�านวน 

2 ข้าง ไม่น้อยกว่า 650 เมตร จ�านวนบ่อพักน้�าไม่น้อยกว่า 66 บ่อ พร้อมด�าเนินการยกระดับผิวจราจร จดเริ่มต้น

จากปากซอยสวัสดี 1 เข้ามาระยะทางประมาณ 80 เมตร โดย ท�าการเสริมดินลูกรังชั้นพื้นทางและก่อสร้างผิว

จราจรถนน ค.ส.ล. ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ความกว้างไม่น้อย 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 305 

เมตร หรอืมพ้ืีนทีผ่วิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 1,658 ตารางเมตร และงานยกขอบบอ่พรอ้มเปลีย่นฝาบอ่พักน้�าเดมิขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ�านวน ไม่น้อยกว่า 12 บ่อ และงานบูรณะบ�ารุงผิวจราจรเดิมช่วงจุดเริ่มต้นจาก

ปากซอยสวสัด1ีเขา้มาระยะทางประมาณ 385 เมตร ถึงส่ีแยกตดัถนนศลิปะสนิท โดยด�าเนินงานซอ่มแซมผิวจราจร

เดิมที่ช�ารุด, งาน ซ่อมแซมฝาบ่อพักน้�าเดิมที่ช�ารุดโดยการเปลี่ยนฝาใหม่ทดแทน พร้อมงานตีเส้นจราจรเทอร์โม

พลาสติก ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ภายใน ซอยสวัสดี 1 (ช่วงจากแยกถนนสวัสดีถึงถนนศิลปะสนิท) 

ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น

โครงการค่าก่อสร้างท่อระบายน�้าซอยประชาสโมสร 31 ตอนปลาย ชุมชนบะขาม
โดยท�าการกอ่สรา้งทอ่ระบายน้�า ค.ส.ล. ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมทอ่ระบายน้�า

พร้อมบ่อพักรางวีไม่น้อยกว่า 233 เมตร จ�านวนบ่อพักน้�ารวมไม่น้อยกว่า 23 บ่อ และท�าการก่อสร้างท่อลอด

ถนนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ�านวนบ่อพักน้�าไม่น้อยกว่า 8 บ่อ ความยาวรวมท่อระบายน้�าพร้อม

บ่อพักรางวีไม่น้อยกว่า 24 เมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรที่ช�ารุดภายในพื้นที่ชุมชนภายในเขตเทศบาล
โดยท�าการรื้อผิวจราจร ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนท้ิง และท�าการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. ที่ช�ารุดพื้นท่ี

ซ่อมแซมรวมไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น 

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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มหำนครสีเขียว ( Green City)

1. โครงการ “ปลูกต้นไม้ในหัวใจคนประจ�าปี 2561” ภายใต้โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ 

(Khon Kaen – Low Carbon City) ยุทธศาสตร์สังคมแห่งต้นไม้ (Green Happiness Society) ซึ่งเป็นโครงการ

พัฒนาต่อยอดมาจาก โครงการขอนแกน่เมอืงในสวน KHONKAEN GREEN CITY 2007 เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชน

มีส่วนร่วมในการปลูกฝังให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ มีจิตส�านึกรักต้นไม้ หวงแหนอนุรักษ์ต้นไม้อย่างยั่งยืน โครงการ

นีม้กีจิกรรมการอบรมศนูยเ์รยีนรูเ้ชงิปฏิบัตกิาร เปน็กิจกรรมใหป้ระชาชนเข้าใจถึงความส�าคญัของตน้ไม ้การส�ารวจ

ต้นไม้ ท�าแผนผังต้นไม้ การปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียว การเพาะขยายพันธุ์ไม้ยืนต้น และการจ่ายแจกต้นไม้ยืนต้นและ

ไม้ดอก-ไม้ประดับ การปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน และการร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันส�าคัญ รวมถึงการอบรม

เกี่ยวกับการบ�ารุงดูแลต้นไม้ “หมอต้นไม้.” มีกลุ่มเป้าหมายคือ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 11 โรงเรียน ,ขุนพล

สีเขียวและชุมชนที่ดูแลสวนสาธารณะในเขตเทศบาล ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมประมาณ 200 คน กิจกรรมการส�ารวจ

และท�าแผนผงัต�าแหน่งตน้ไมใ้หญใ่นสวนสาธารณะ คอืขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางตัง้แต ่50 เซนตเิมตรขึน้ไป ซึง่ปัจจบัุน

ส�ารวจวัดต้นไม้ได้ ประมาณ 15,238 ต้น สามารถค�านวณการดูดซับคาร์บอนได้ 8,222,860.66 กิโลกรัมคาร์บอน 

และมีการปรับปรุงก่อสร้างพื้นที่สีเขียว

ผู้ผ่านการอบรมทั้ง  200  คน

เทศบาลนครขอนแก่น
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ชุมชนที่ดูแลสวนสาธารณะ

การสำารวจและทำาแผนผังตำาแหน่งต้นไม้

ลงพื้นที การใช้เครื่องมือตัดแต่งต้นไม้ และการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

2. กิจกรรมการส�ารวจและท�าแผนผังต�าแหน่งต้นไม้ใหญ่ในสวนสาธารณะ เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้า

รว่มโครงการตอ้งใหค้วามส�าคญัมากเพราะทกุคนตอ้งเรยีนรูเ้ขา้ใจวธิกีารส�ารวจตน้ไม ้และท�าแผนผงัต�าแหนง่ตน้ไม้

ทีส่�ารวจเพ่ือเปน็การท�าทะเบยีนตน้ไมท้ีส่�ารวจ เพือ่น�าขอ้มลูตน้ไมท้ีส่�ารวจมาค�านวณหาความสามารถของตน้ไม้

แต่ละต้นในการดูดกักเก็บคาร์บอนไว้เป็น กิโลกรัมคาร์บอน จากตารางการค�านวณคาร์บอนส�าเร็จจากองค์กร

สันนบิาตแห่งประเทศไทย ซึง่ปัจจบุนัส�ารวจวดัตน้ไมไ้ด ้ประมาณ 15,238 ตน้สามารถค�านวณการดดูซบัคาร์บอน

ได้ 8,222,860.66 กิโลกรัมคาร์บอน

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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ตารางสรุปการสำารวจต้นไม้ใหญ่และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้กักเก็บได้

ล�าดับที่ สถานที่ส�ารวจ
จ�านวนต้นไม้ที่ส�ารวจ

(ต้น)

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้กักเก็บได้

(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

1 สวนสาธารณะ 4,404 1,999,884.56

2 หน่วยงานราชการ 347 216,420.99

3 ถนน 1,234 471,998.15

4 วัด 8,270 4,673,310.840

5 โรงเรียนเทศบาล 983 915,246.12

รวม 15,238 8,222,860.66

แผนที่ต้นไม้สวนสาธารณะแผนผังต้นไม้โรงเรียน

เทศบาลนครขอนแก่น
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3. กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ยุทธศาสตร์สังคมแห่งต้นไม้ในแต่ละปีงานสวนสาธารณะมีกิจกรรม

ปลูกต้นไม้วันส�าคัญๆทั้งจัดการเองและร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กิจกรรมวันต้นไม้ประจ�าปีของชาติ กิจกรรม

วันท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมปลูกป่าประชารัฐ เป็นต้น และมีกลุ่มขุนพลสีเขียวซึ่งเป็นกลุ่ม

คนที่มีจิตอาสารักที่จะปลูกและดูแลต้นไม้ และมีงานประจ�าปี เป็นกิจกรรมสร้างสวนสวยให้คนมาชมจ�านวนมาก

คืองาน “มหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ” ช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี และเพื่อความยั่งยืนเรามีการปรับปรุงพื้นที่

จะปลูกเป็นพื้นป่าให้ต้นไม้เจริญเติบโตดีกว่านี้ จึงได้มีการปรับปรุงพื้นที่ดินให้อุดมสมบูรณ์ด้วยการไถพรวนกลับ

หน้าดิน และการปลูกพืชบ�ารุงดิน คือ ปอเทือง ทานตะวัน เป็นต้น ปัจจุบันได้ท�าการขุดปลูกต้นไม้ใหญ่เต็มพื้นที่

เรียบร้อยแล้ว
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4. กิจกรรมการเพาะขยายกล้าไม้ยืนต้น เช่น คูน พะยูง 

กลัปพฤกษ์ ยางนาบลาซลิ หวา้ มะขามเปรีย้ว ขนนุ มะนาว มะมว่ง มะตมู

ซาอุ พืชสมุนไพร และรวมถึงไม้ดอก-ไม้ประดับ เป็นต้นเพื่อการสนับสนุน

แจกจา่ยให้ประชาชน ทีมี่ความสนใจปลกูตน้ไมห้รือร่วมกันท�ากิจกรรมปลูก

ตน้ไมเ้นือ่งในวนั วาระโอกาสตา่งๆทัง้ในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาล

5. กิจกรรมแจกส่งเสริมสนับสนุนต้นไม้ เพื่อสร้างจิตส�านึก

ให้ประชาชน ในจงัหวดัขอนแก่นเป็นคนทีร่กัการปลกูตน้ไม ้เปน็ผูส้รา้ง เปน็

ผู้ให้ เป็นผู้คิดถึงประโยชน์ส่วน

รวม มีนิสัยรักธรรมชาติ เห็น

ความส�าคัญ ของต้นไมแ้ละพืน้ที่

สเีขยีวอยา่งแทจ้ริง เชน่ กจิกรรม

สอนน้องปลูกต้นไม้วันเด็กแห่ง

ชาติ กจิกรรมส่งมอบตน้กลา้สูพ่ี่

น้องชุมชนเทศบาลนี้มีรัก กิจกรรมวันก่อตั้งเทศบาลนครขอนแก่น เป็นต้น

6. โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ภูมิทัศน์พื้นท่ีบึงทุ่งสร้างเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ใหม่อีก 120 ไร่ เพื่อเป็นสวนสุขภาพสาธารณะ

แห่งใหม่ ที่สวยงาม เหมาะส�าหรับการใช้พักผ่อน

หย่อนใจ มีส่วนประกอบครบถ้วนตามหลักการ

ของสวนสาธารณะสากล และใช้รองรับการขยาย

ตัวของเมืองขอนแก่นในปัจจุบันนี้

เทศบาลนครขอนแก่น
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7. การดูแลสวนสาธารณะ ตามภารกิจเทศบาล

เล็กในเทศบาลใหญ่ โดยให้ประชาชนจิตอาสาในชุมชนที่

อยู่ใกล้กบัพ้ืนทีส่วนสาธารณะมสีว่นรว่มในการเขา้มาชว่ย

กนัดแูลท�าความสะอาด ตดัหญา้ ดแูลตน้ไมใ้หญ ่และปลกู

ต้นไม้เพิ่มภายในสวนสาธารณะที่รับผิดชอบดูแล ปี พ.ศ. 

2561 มีชุมชนที่ดูแลสวน 27 ชุมชน มีพื้นที่สวน 42 แห่ง 

มเีงนิคา่ตอบแทนเพยีงเลก็นอ้ย เพือ่ใหพ้ืน้ท่ีสีเขียวทีม่อียู่

มีความยั่งยืนตลอดไป 

8. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ตาม

ภารกิจเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ โดยปีงบประมาณ 

2561 มีชุมชน จ�านวน 19 ชุมชน ร่วมกันท�าโครงการ

เพือ่ปรบัปรงุภมูทิศันใ์นชมุชน ให้เป็นชมุชนนา่อยู ่

ลดภาวะโลกรอ้น ในปา่คอนกรีต มกีารปลกูตน้ไม้

เพื่อความสวยงาม และปลูกพืชผักสวนครัว 

ปลูกกินเอง เช่น ตะไคร้ ใบมะกรูด แมงลัก 

ใบกะเพาะ ขิง ข่า เป็นต้น ซึ่งปลูกกับภาชนะที่ไม่

ใช้แล้ว หรือขอรับการสนับสนุนกระถาง ดินปลูก 

พันธุ์ไม้ดอก-ประดับ และเมล็ดพันธุ์พักตาม

ฤดูกาล จากงานสวนสาธารณะ เทศบาลนครขอนแก่น ประชาชนได้มีสุขภาพที่ดี บรรยากาศในชุมชนสดชื่น 

เป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

จากกิจกรรมทั้ง 8 ที่กล่าวมา ล้วนเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน เพื่อก่อเกิดพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน

หรือการสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเมืองขอนแก่น
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โครงกำรขอนแก่น Smart City [ระยะที่ 1]

โครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที ่๑) 

ขอ้มลู ณ ๑ กนัยายน ๒๕๖๒

ก่อสรา้งระบบขนสง่มวลชนระบบรางเบาสายเหนือ-ใต ้ตน้แบบในเมอืง

ภมูภิาคจงัหวดัขอนแก่น พรอ้มกบัการพฒันาโครงสรา้งเมอืง และการ

จดัตัง้กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน โดยการลงทนุจากภาคเอกชน เพือ่การ

สรา้งโครงสรา้งเมอืงอยา่งนําสมยั และยัง่ยนื

ปี ๒๕๖๑

เทศบาลนครขอนแก่น
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๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
ประชุมตดิตามผลการดาํเนินงานโครงการ LRT ขอนแก่น ณ หอ้งประชุมอุดรตนัตสินุทร วทิยาลยัการปกครองทอ้งถิน่ มข.

๒๙ มกราคม ๒๕๖๑
ประชุมคณะอนุกรรมการจดัระบบการจราจรทางบกจงัหวดัขอนแก่น (อจร.) นําโดย นายสนัติ เหลา่บญุเสง่ียม รองผู้วา่ราชการจงัหวดั

ขอนแก่น

ณ ศาลากลางจงัหวดัขอนแก่น

๒๙ มกราคม ๒๕๖๑
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดขอนแก่น (อจร.) นำาโดย นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
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๑๒ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๑
เขา้พบ นายกฤษฎา บุญราช รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือ่เสนอ รา่ง บนัทกึขอ้ตกลง (MOU) ขอใชพ้ืน้ทีศ่นูยว์จิยัขา้ว 

จ.ขอนแก่น และนําเสนอรายงานความคบืหน้า ขอคาํชีแ้นะแนวทางการดาํเนินงานโครงการ LRT จ.ขอนแก่น 

๒๒ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๑
เขา้พบ พลเอก อนุพงษ์ เผา่จนิดา รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย เพือ่นําเสนอรายงานความคบืหน้า และขอคาํชีแ้นะแนวทางการ

ดาํเนินงานโครงการ LRT จ.ขอนแก่น 

เทศบาลนครขอนแก่น
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๒๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๑
ไดร้บัการ รบัรอง ผลการศกึษาฯโครงการLRT ขอนแก่น จากทีป่ระชุมคณะกรรมการศกึษาออกแบบรายละเอยีดระบบขนสง่สาธารณะใน

เขตจงัหวดัขอนแก่น และผลกระทบสิง่แวดลอ้ม / สาํนกันโยบายและแผนการขนสง่และจราจร (สนข.)

๗ มนีาคม ๒๕๖๑
เขา้พบทา่นประจนิ จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตร ีเพือ่นําเสนอรายงานความคบืหน้า และขอคาํชีแ้นะแนวทางการดาํเนินงานโครงการ LRT จ.

ขอนแก่น 
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๒๓ มนีาคม ๒๕๖๑
ไดร้บัการ รบัรอง ผลการศกึษาฯโครงการLRT (รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม) ขอนแก่น จากทีป่ระชุมคณะกรรมการศกึษา

ออกแบบรายละเอยีดระบบขนสง่สาธารณะในเขตจงัหวดัขอนแก่น และผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ครัง้ที ่๒/๒๕๖๑ สาํนกันโยบายและแผนการ

ขนสง่และจราจร (สนข.)

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เขา้พบทา่นไพรนิทร ์ชโูชตถิาวร รมช.คมนาคม เพือ่นําเสนอรายงานความคบืหน้า และขอคาํชีแ้นะแนวทางการดาํเนินงานโครงการ LRT

จ.ขอนแก่น จากทีป่ระชุม รมช.คค เหน็ชอบ ใหข้อนแก่นดาํเนินโครงการก่อสรา้งระบบขนสง่มวลชนรางเบา LRT สายเหนือ - ใต้

เทศบาลนครขอนแก่น
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๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เขา้พบ สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ( สคร.) โดย นางวชริาญา เพิม่ภศูร ีผอ.การสง่เสรมิการใหเ้อกชนรว่มลงทุนในกจิการ

ของรฐั กระทรวงการคลงัเป็นตวัแทน เพือ่นําเสนอรายงานความคบืหน้า และขอคาํชีแ้นะแนวทางการดาํเนินงานโครงการ LRT 

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พล.อ.อ.ประจนิ จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตรแีละ รมว.ยตุธิรรม พรอ้มคณะ ไดเ้ดนิทางมาเปิดงานและปาฐกถาการประชุมเสวนาแถลงผลการ

ปฏบิตังิานครบรอบ 1 ปี บรษิทัวสิาหกจิของ 5 เทศบาล (KKTS) ณ หอ้งประชุมพรีสทิธิ ์ คาํนวณศลิป์ วทิยาลยัการปกครองทอ้งถิน่ ม.

ขอนแก่น
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๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
การประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการดาํเนินงานโครงการกอ่สรา้งระบบขนสง่มวลชนรางเบา สายเหนือ-ใต ้

ตน้แบบในเมอืงภมูภิาค จงัหวดัขอนแก่น

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ประชุมอนุกรรมการจดัระบบการจราจรทางบกจงัหวดัขอนแก่น(อจร.ขก.)๓/๒๕๖๑

เทศบาลนครขอนแก่น
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๗ สงิหาคม ๒๕๖๑
ประชุมความคบืหน้าการดาํเนินโครงการฯ เพือ่ประสานความคบืหน้าการดาํเนินโครงการรถไฟฟ้ารางเบาฯ ะแสดงความพรอ้มทีจ่ะ
เป็นผูพ้ฒันาและบรหิารจดัการโครงการศกึษาออกแบบรายละเอยีดระบบขนสง่สาธารณะในเขตจงัหวดัขอนแก่น และผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม ในประเดน็การขอใชแ้ผนแมบ่ทการพฒันาระบบขนสง่สาธารณะเมอืงขอนแกน่ (เสน้ทางนํารอ่ง) เพือ่ดาํเนินการ

๑๐ สงิหาคม ๒๕๖๑
เขา้พบ นายกฤษฎา บุญราช รมว.กษ. เพือ่รายงานความกา้วหน้าการดาํเนินโครงการ Smart City (ระยะที่ ๑) และเสนอ MOU
การขอใชพ้ืน้ทีศ่นูยว์จิยัขา้วขอนแกน่ โดยมนีายเลศิวโิรจน์ โกวฒันะ ป.กษ. นายกฤณพงศ์ ศรพีงษ์พนัธุกุ์ล รอง.อธบ.กรมการขา้ว
นายสมหมาย เลศินา ผอ.ศนูยว์จิยัขา้วขอนแกน่ โดยมมีตเิหน็ชอบให้ ๕ เทศบาลขอนแก่นใชพ้ืน้ทีศ่นูยว์จิยัขา้วขอนแกน่ เป็น
สถานีรรถไฟฟ้า LRT และพฒันาพืน้ที่ TOD ใหม้กีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิแบบผสมผสาน พรอ้มตัง้เป็นศนูยพ์พิธิภณัฑส์ถานวจิยัขา้ว
ขอนแก่น
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๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
ประชมุคณะกรรมการการจดัระบบการจราจรทางบก (คจร.) ๒/๒๕๖๑ โดยมนีายสมคดิ จาตุศรพีทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตรี ประธาน
กรรมการจดัระบบการจราจรทางบก เป็นประธานฯ พล.อ.อนุพงษ์ เผา่จนิดา รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย นายอาคม เตมิ
พทิยาไพสฐิ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม พรอ้มดว้ยผูบ้รหิารระดบัสงูของกระทรวง คจร.เหน็ชอบผลการศกึษาออกแบบ
รายละเอยีดระบบขนสง่สาธารณะในเขตจงัหวดัขอนแกน่และผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตามที่ สนข. ไดศ้กึษาไว้ ทัง้น้ี รอง
นายกรฐัมนตรี ไดเ้หน็ชอบกบัการทีจ่งัหวดัขอนแก่น เป็นผูด้าํเนินการเอง โดย ๕ เทศบาล และบรษิทั จาํกดัของ ๕ เทศบาล

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการก่อสรา้งระบบขนสง่มวลชนระบบรางเบา LRTสายเหนือ-ใต้ (สาํราญ-ท่า
พระ) ตน้แบบในเมอืงภมูภิาค จงัหวดัขอนแก่น ครัง้ที ่๓/๒๕๖๑

ทีป่ระชุมรบัทราบมตทิีป่ระชุม คจร. เมือ่วนัที1่7 ต.ค.61 ไดม้ตเิหน็ชอบผลการศกึษาออกแบบรายละเอยีดระบบขนสง่สาธารณะใน
เขตจงัหวดัขอนแก่นและผลกระทบสิง่แวดลอ้มตามที ่สนข. ไดศ้กึษาไว ้และอนุญาตใหจ้งัหวดัขอนแก่นเป็นผูพ้ฒันาและบรหิาร
จดัการโครงการตามแผนพฒันาระบบขนสง่สาธารณะเมอืงขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น
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๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
ประชุมคณะอนุกรรมการจดัระบบการจราจรทางบกจงัหวดัขอนแก่น (อจร.ขก.) ครัง้ที ่๔/๒๕๖๑ ณ หอ้งประชุมเสยีงแคน ศาลา
กลางจงัหวดัขอนแก่น

๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๑
หารอืแนวทางการขออนุญาตใชพ้ืน้ทีศ่นูยว์จิยัขา้วขอนแก่น รว่มกบันายธนภทัร จติสทุธผิล ผอ.กลุม่อนุรกัษ์โบราณสถาน สาํนกั

ศลิปากรที ่8 ขอนแก่น คุณมนตร ีธนภทัรพรชยั หวัหน้ากลุม่โบราณคด ีและทมีงาน และมมีตใิหเ้ทศบาลนครขอนแกน่เพม่เตมิเอกสาร

ประกอบทีส่าํคญัและจาํเป็นเพิม่เตมิประกอบการขออนุมตักิารใชพ้ืน้ทีจ่ากกรมศลิปากรในหลกัการกอ่น 

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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โครงการบริหารจัดการและก�าจัดขยะมูลฝอย  
ด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลนครขอนแก่น

ความคาดหวังเพ่ือมุ่งสู่เมือง SMART CITY เทศบาลนครขอนแก่นจึงมีแนวคิดจัดการสิ่งแวดล้อมด้าม

ปัญหาขยะเมืองรวมถึงมุ่งเน้นการน�าขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าในด้านการผลิตพลังงานทดแทน ด้วย

โครงการบริหารจัดการและก�าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลนคร

ขอนแก่น ตั้งอยู่ท่ีบ้านค�าบอน ต�าบลโนนท่อน อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยให้หน่วยงานเอกชนท่ีมี

ประสบการณ์เข้ามาบริหารและเป็นผู้ลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดการ และสนับสนุนการผลิตการใช้พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียนของกรระทรวงพลังงาน รวมทั้ง

สอดคลอ้งกบัการจดัการขยะซึง่เปน็ วาระแหง่ชาต ิภายใต ้Roadmap การจดัการขยะมลูฝอยและของเสียอนัตราย

ซึง่ได้รบัความเห็นชอบจากคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิโดยมปีรมิาณขยะของเทศบาลฯทีส่ง่ก�าจดัในงบประมาณ

ปี 2561จ�านวน 62,529.93 ตัน

เทศบาลนครขอนแก่น



พันธกิจ 
พัฒนำคุณภำพชีวิต 

และทุนทำงสังคม
ให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทร 

และพร้อมต่อการพัฒนา
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สำธำรณสุข ยุค 4.0

ด้วยบทบาทหน้าท่ีเก่ียวกับการรกัษาพยาบาล การส่งเสรมิสขุภาพ การป้องกนัควบคุมโรค การฟ้ืนฟสูขุภาพ 

การคุ้มครองผูบ้รโิภค รวมถงึการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมทีไ่ด้มาตรฐาน เช่น การจัดการสิง่ปฏกิลู

และมลูฝอย การจดัการคณุภาพน�า้ คณุภาพอากาศ มลพษิส่ิงแวดล้อมต่างๆ เพือ่ให้ประชาชนในท้องถ่ินได้อยูใ่น

สภาพแวดล้อมที่ดี มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีความผาสุก โดยที่ประชาชนหรือคนในชุมชนทุกกลุ่ม

วยัมสีขุภาพดท้ัีงด้านร่างกาย จติใจ สงัคม ปัญญา มคีวามสุข สามารถท�างานได้อย่างมปีระสิทธภิาพ มปีฏสิมัพนัธ์

ที่ดีทางสังคมต่อกัน มีสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เอื้อต่อการด�ารงชีวิตอย่างมีความสุขส�าหรับคนทุกกลุ่มวัย รวมถึงผู้ยากไร้ 

และกลุ่มเปราะบางในชุมชน โดยยึด “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการ

สาธารณะที่ครอบคลุม ทั่วถึง เสมอภาค ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนา

ทกุภาคส่วน สนองตอบนโยบาย Smart City และก้าวสูเ่ทศบาลดจิติลั โดยมกีจิกรรมทีไ่ด้ด�าเนนิการและเป้าหมาย

ที่จะด�าเนินการต่อไป ดังนี้

การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย ด้วยจิตอาสาและภาคีเครือข่าย (Smart people)
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย มีการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ 

การสร้างสายสัมพันธ์แม่ลูกและครอบครัวเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กในครรภ์ และการดูแลเด็กแรกเกิด - 5 ปี 

ให้มีสุขภาพที่ดี พัฒนาการสมวัย เพื่อลดปัญหา “เด็กเกิดน้อยแต่ด้อยคุณภาพ” 

เทศบาลนครขอนแก่น
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ประชาสัมพันธ์ให้คู่สมรสที่ตั้งครรภ์ เข้าร่วมในโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์  

ซึ่งจัดที่โรงแรมโฆษะ ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน

ให้บริการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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กลุ่มเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ให้

ความรู้ในด้านอาหาร การออกก�าลังกาย 

การดแูลสุขภาพฟัน การดแูลสขุภาพจติ การ

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีแหล่งเรียนรู ้

ศนูย์บรกิารท่ีเป็นมติรส�าหรบัวยัรุน่ในสถาน

ศกึษา เพือ่ลดปัญหาการมเีพศสมัพนัธ์ก่อน

วยัอันควร ท้องไม่พร้อม การตดิเกมส์ เหล้า 

บุหรี่ สารเสพติด โรคติดต่อต่างๆ

กลุ ่มวัยท�างาน ส่งเสริมให้อยู ่ใน

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

ได้รับการตรวจสุขภาพประจ�าปี และส่งต่อ

เพือ่การรกัษาทีถ่กูต้อง มกีจิกรรมสนัทนาการ 

ออกก�าลังกาย ไม่เครียด ไม่ติดเหล้าหรือสาร

เสพตดิจนเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เรยีนรูก้าร

ออมเงิน เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่าง

สมศักดิ์ศรี

เทศบาลนครขอนแก่น
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วัยสูงอายุ สร้างสังคมแห่ง

ความสุขผู้สูงวัย โดยใช้หลัก 4 H คือ 

1) Happy Organize เตรียมความ

พร้อมขององค์กรเพือ่รองรบัสงัคมผูส้งู

อายุ 2) Happy School ส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดตั้ง

ชมรมผู้สูงอายุ ให้มีกิจกรรมร่วมกัน

ทางสังคม เรียนรู ้การดูแลสุขภาพ

ตนเองเพื่อลดภาวะพึ่งพิง 3) Happy 

Family ส่งเสริมให้ครอบครัวและ

ชุมชน เห็นคุณค่า ให้เกียรติให้ความ

ส�าคัญต่อผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้เด็กรุ่น

ใหม่มีความกตัญญูต่อผู ้สูงอายุ 4) 

Happy Network สร้างเครือข่ายใน

การดูแลผู ้ สู งอายุ ระยะยาว ใช ้

ทรัพยากรในพื้นที่ร่วมกันอย่างคุ้มค่า 

และมีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การ

ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวร่วมกัน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุพระธรรมวิสุทธาจารย์ 

(คูน ขันติโก) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 70 คน ประกอบด้วย หน่วยงานวิชาการ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ 

มข , คณะพยาบาลศาสตร์ มข , วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี, ศนูย์อนามยัที ่7 ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น 

โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มชมรม องค์กร และผู้ดูแลผู้สูงอายุ

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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เริ่มทดลองเปิดให้บริการครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2560 และมี
พธิเีปิดอยา่งเป็นทางการในวนัที ่27 มกราคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัคลา้ย
วันเกิดของเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง โดยความร่วม
มือของเทศบาลนครขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น และวัดหนอง
แวงพระอารามหลวง เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ แบบ 
Holistic Care ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ปัญญา สังคม มีการ
บริหารจัดการศูนย์ตามแนวทางประชารัฐ คณะกรรมการศูนย์
ประกอบดว้ยตัวแทนจากหนว่ยงานภาครฐั วดัหนองแวงพระอาราม
หลวง สถาบันการศึกษา ชมรมผู้สูงอายุ และเครือข่ายจิตอาสา ปัจจุบันมีผู้มารับบริการเฉลี่ยวันละ 70 - 80 คน มีบริการ
แพทย์แผนไทย กายภาพบ�าบดั คลนิกิผูส้งูอาย ุโปรแกรมให้ความรูท้ีบ่รูณาการทัง้ดา้นการดูแลสขุภาพรา่งกาย จติใจ การ
ด�าเนินชีวิตประจ�าวันอย่างมีคุณค่า สันทนาการ ออกก�าลังกายสมองป้องกันภาวะสมองเสื่อม โดยจิตอาสา/ปราชญ์ท้อง
ถิ่น และชมรมบาสโลป ชมรมลีลาศ ชมรมโยคะ มีการจัดผ้าป่าประจ�าปีเพื่อระดมทุนและสร้างการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ 
เป็นแหลง่เรยีนรูศึ้กษาดงูานของนกัศกึษาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ อปท. และหนว่ยงานภาครฐัดา้นการแพทย ์การ
สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์และผู้สูงอายุ

ศูนย์สร้ำงสุขผู้สูงอำยุพระธรรมวิสุทธำจำรย์ (คูน ขันติโก)

ต้อนรับเลขาธิการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) และผู้แทนองค์การอนามัยโลก (WHO)

เทศบาลนครขอนแก่น
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กิจกรรมในศนูย์สร้างสขุผูส้งูอายพุระธรรมวสิทุธาจารย์ฯ ทัง้ด้านสนัทนาการ การฝึกอาชพี การดแูลสขุภาพ

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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กำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term Care)

ในปี พ.ศ. 2561 มีจ�านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินภาวะพึ่งพิงและได้รับการดูแล จ�านวน 365 คน คิด

เป็นร้อยละ 2.15 ของผู้สูงอายุทั้งหมด (17,013 คน) จากฐานข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center) ส่วนใหญ่มีโรค

ประจ�าตัว ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง (Stroke) สมองเสื่อม ซึมเศร้า ข้อเข่าเสื่อม การ

ได้รบัการดแูลจากผูด้แูลผูส้งูอาย ุ(CG - Caregiver) และผูจ้ดัการระบบดแูลผู้สูงอายุ (CM – Care manager) ท�าให้

ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกาย จิตใจดีขึ้น ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ได้รับก�าลังใจ ได้รับการดูแลและค�าแนะน�า 

รายบุคคลอย่างใกล้ชิด ท�าให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และมีการต่อยอดร่วมกับเครือข่าย  

Khon Kaen Smart Living Lab ในการน�านวัตกรรม เทคโนโลยีฉลาดมาใช้ส�าหรับการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเฝ้าระวัง

ป้องกันโรค การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเอง ลดการเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพิ่มอายุขัยเฉลี่ยและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ช่วงอายุ
จ�านวนและร้อยละของผู้สูงอายุแบ่งตามช่วงอายุและภาวะพึ่งพิง

กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 รวม ร้อยละ

60 - 69 ปี 53 14.52 19 5.21 20 5.48 7 1.92 99 27.12

70 - 79 ปี 66 18.08 41 11.23 32 8.77 9 2.47 148 40.55

80 - 89 ปี 48 13.15 29 7.95 20 5.48 4 1.10 101 27.67

90 ปีขึ้นไป 7 1.92 5 1.37 4 1.10 1 0.27 17 4.66

รวม 174 47.67 94 25.75 76 20.82 21 5.75 365 100.0

เทศบาลนครขอนแก่น
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รายงานกิจกรรมประจ�าวัน  ส่งผ่านความรู้สึกดีๆ ร่วมกัน

การดูแลเฉพาะโรคและให้ความรู้ ค�าแนะน�าแก่ญาติ 2 ออกนิเทศ / ติดตาม Care plan โดยสหวิชาชีพ
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กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตคนพิกำร

จากการส�ารวจพบคนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
รวม 1,625 คน ทุกรายได้รับการประเมินสภาวะสุขภาพและจัดท�า
ฐานข้อมูลสุขภาพคนพิการ เยี่ยมบ้าน ตรวจรับรองความพิการ 
พทิกัษ์สิทธิ ์ประสานงานช่วยเหลอืให้ได้รบัการขึน้ทะเบยีนคนพกิาร 
ให้ก�าลังใจ การส่งต่อให้ได้รับการฟื ้นฟูสมรรถภาพโดยการท�า
กายภาพบ�าบัดที่บ้านและที่ศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึงปรับปรุง
ที่อยู่อาศัย สนับสนุนกายอุปกรณ์ รถรับส่งคนพิการ ส่งเสริมอาชีพ
ให้มกีารจ้างงานคนพกิาร ตามมาตรา 35 จัดตัง้ศนูย์บริการคนพกิาร 
เทศบาลนครขอนแก่น และส่งเสริมให้จิตอาสาคนพิการในชุมชน 
จัดท�าโครงการของบประมาณจากกองทุนสุขภาพ ในการดูแล
คนพิการในชุมชนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

เทศบาลนครขอนแก่น
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งำนสัตวแพทย์
การควบคุม ก�ากับ ดูแล การฆ่าสัตว์เพื่อการจ�าหน่ายเนื้อสัตว์ แผงจ�าหน่ายเนื้อสัตว์ สุขลักษณะเนื้อสัตว์

และสุขอนามยัของผูจ้�าหน่ายเนือ้สตัว์ ตามแบบประเมนิสถานทีจ่�าหน่ายเนือ้สตัว์สะอาด (เขยีงสะอาด) กรมปศสุตัว์ 
จ�านวน 5 ด้าน ได้แก่

1. หลักเกณฑ์ทั่วไป
 ■ เนื้อสัตว์ต้องมาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ฆจส.2
 ■ มีแบบตรวจรับการแจ้งการฆ่าและจ�าหน่ายเนื้อสัตว์ ฆจส.9 ฆจส.5
 ■ มีใบอนุญาตค้าสัตว์หรือซากสัตว์ ร10

2. สถานที่จ�าหน่ายเนื้อสัตว์
 ■ สภาพดี ผิวเรียบ แข็งแรงทนทาน สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
 ■ มีการป้องกันการปนเปื้อนจากแมลงและพาหะน�าโรค (ตู้แช่ / วิธีการป้องกันไล่แมลง)
 ■ มีก๊อกน�้าส�าหรับล้างมือ

3. สุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่ายเนื้อสัตว์
 ■ ล้างท�าความสะอาดเป็นประจ�าทุกวัน ก่อนขายและหลังขาย
 ■ มีน�้าสะอาดส�าหรับใช้ล้างอย่างเพียงพอ
 ■ ต้องวางเป็นระเบียบแยกเนื้อกับเครื่องใน
 ■ มีความสว่างเพียงพอ
 ■ มีที่รองรับขยะมูลฝอย

4. เครื่องมืออุปกรณ์
 ■ สะอาดมีที่จัดเก็บเป็นระเบียบ
 ■ เขียงต้องมีสภาพดี

5. สุขลักษณะผู้จ�าหน่าย
 ■ สุขภาพดี แต่งกายสะอาด สวมหมวกและผ้ากันเปื้อน
 ■ มีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังออกจากห้องสุขาหรือสัมผัสสิ่งสกปรก

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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ข้อมูลแผงจำาหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดสด พื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น

ประเภทเนื้อสัตว์
จ�านวนแผงในตลาดสด

รวม
เทศบาล 1 เทศบาล 2 เทศบาล 3 บางล�าภู อ.จิระ

เนื้อไก่ 5 2 5 4 5 21

เนื้อหมู 6 4 16 9 7 42

เนื้อวัว 5 3 4 4 6 22

กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนท่ีอันตรายร้ายแรง 

คนหรือสัตว์ที่เป็นโรคนี้ต้องเสียชีวิตทุกราย สัตว์น�าโรคพิษสุนัขบ้านใน

ประเทศไทย ได้แก่ สุนัขและแมว องค์การอนามัยโลก (WHO) และ

องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้ให้ความส�าคัญที่ต้อง

ร่วมมือกันป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยก�าหนดเป้าหมายที่จะ

ก�าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ภายในปี พ.ศ. 2563 

หรือ ค.ศ. 2020

เทศบาลนครขอนแก่นได้เล็งเห็นถึงปัญหาของโรคพิษสุนัขบ้า 

การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงเป็นภารกิจที่ส�าคัญ

อย่างยิ่ง เพื่อให้ประชาชนน�าสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในความดูแล มารับการฉีด

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซ่ึงจากการณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า มีกิจกรรมดังนี้ 

เทศบาลนครขอนแก่น
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1. ลงทะเบียนและจัดท�าประวัติสัตว์เลี้ยง

2. บริการฉีดวัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้าแก่

สัตว์เลี้ยงฟรี

3. จัดนิทรรศการความรู้เก่ียวกับโรคพิษ

สุนัขบ้า อันตรายของโรค การป้องกัน

และการปฏิ บัติตัวเมื่อถูกสุ นัขหรือ

แมวกัด ข่วน

ผลการดำาเนินการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ประเภทสัตว์ จ�านวนที่ขึ้นทะเบียน
จ�านวนทีไ่ดร้บัการฉดีวคัซนี รวมจ�านวนที่สัตว์ได้รับการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพศผู้ เพศเมีย

สุนัข 5,431 2,897 2,384 5,281 

แมว 960 430 504 934

งำนสุขำภิบำลอำหำร
การควบคุม ก�ากับ ดูแล ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารร้านอาหาร โรงอาหาร โรงเรียนและศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก โดยมีการตรวจประเมิน แนะน�า จ�านวน 3 ด้าน ได้แก่

1. ด้านกายภาพ โดยแบบประเมินสุขาภิบาล ตามแบบตรวจร้านอาหารทางกายภาพ จ�านวน 17 ข้อ

2. ด้านเคมี โดยการสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารและวัตถุดิบประกอบอาหาร เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อน 

ในอาหาร จ�านวน 6 ชนิด

3. ด้านชีวภาพ โดยสุ่มตรวจอาหารปรุงส�าเร็จ และผักสดพร้อมบริโภค ภาชนะอุปกรณ์และมือผู้สัมผัส

อาหารด้วยชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น (SI2)

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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ข้อมูลร้านอาหารในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
ที่ผ่านเกณฑ์กรประเมินมาตรฐาน Clean Food Good Test

ประเภท จ�านวนทั้งหมด
จ�านวนที่ผ่านมาตรฐาน 

Clean Food Good Test

ร้านอาหาร 1,100 539

ข้อมูลโรงอาหารโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงอาหาร

ประเภท
จ�านวนที่

ตรวจทั้งหมด

จ�านวนที่ผ่านมาตรฐาน

โรงอาหาร

โรงอาหารโรงเรียน 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

26 21

เทศบาลนครขอนแก่น
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กำรป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหำในพื้นที่
การป้องกันควบคุมโรค ที่

เป ็นปัญหาในเขตเทศบาลนคร

ขอนแก่น ได้แก่ โรคไข้เลือดออก

และโรคที่มียุงลายเป็นพาหะน�า 

โรคเอดส ์  โรคติดต ่อทางเพศ

สัมพันธ์ โรคติดต่อระบบทางเดิน

อาหาร โรคติดต่อระบบทางเดิน

หายใจ วัณโรค รวมถึงกลุ่มโรคไม่

ตดิต่อ เช่น อบุตัเิหตจุราจร การตดิ

สารเสพติด เป็นต้น

กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค
ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีปัญหา

วัณโรคสูง และเป็นพื้นท่ีที่ต้องเร่งด�าเนินการให้บรรลุ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ยุติวัณโรคขององค์การ

อนามัยโลก โดยการ (1) เร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 

วินิจฉัย และรายงาน ให้ครอบคลุมร้อยละ 90 (2) 

สนับสนุนการเข้าถึงบริการตรวจวินิจฉัยในประชากร

กลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงวัณโรคให้ครอบคลุมร้อย

ละ 90 (3) ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ตรวจพบทุกรายให้
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มีอัตราความส�าเร็จการรักษาไม่ต�่ากว่าร้อยละ 90 ในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น ปี 2561 แยกรายต�าบล พบว่า มี

จ�านวนผู้ป่วยวัณโรคในเขตต�าบลในเมืองสูงสุด รองลงมาคือ ต.ศิลา และ ต.บ้านเป็ดตามล�าดับ โดยในเขตเมือง 

พบผูป่้วยมากในเรอืนจ�า และชมุชนทีอ่าศยัอยู่แออัดหนาแน่น จากการพฒันาระบบฐานข้อมลูผู้ป่วยวณัโรค ท�าให้

ทราบพื้นที่เส่ียง แหล่งที่อยู่อาศัยท่ีแน่นอนของผู้ป่วยท�าให้สามารถด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ได้ส�าเร็จเป็นรูป

ธรรม เกิดผลดีต่อประชาชนในพื้นที่ได้

กำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 มีจ�านวนผู้ป่วยดังนี้

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

ข้อมูลปี 2560 8 2 1 5 0 1 0 5 11 9 11 6 59

ค่ามัธยฐาน 18 8 4 3 3 2 1 7 11 14 20 15 106

ค่าเป้าหมาย 14.4 6.4 3.2 2.4 2.4 1.6 0.8 5.6 8.8 11.2 16 12 84.8

ข้อมูลปี 2561 0 0 0 0 0 0 1 2 16 10 4 7 40

กิจกรรมที่ด�าเนินการ ได้แก่ การสุ่มส�ารวจประเมินค่าดัชนีลูกน�้าของหน่วยงานสังกัดเทศบาลทุก 2 เดือน 

ลงพื้นที่รณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อม และท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ร่วมกับ อสม. ในวัดเขตพื้นที่เทศบาลนคร

ขอนแก่น ทุก 2 เดือน รณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อม โดยการสุ่มส�ารวจประเมินค่าดัชนีลูกน�้า พร้อมคืนข้อมูลการ

ส�ารวจและให้ความรูก้ารป้องกนัควบคมุโรคในโรงเรียน รณรงค์จดัการสิง่แวดล้อมให้สะอาด ปราศจากยุงลายเนือ่ง

ในวนัไข้เลือดออกอาเซยีน และอบรมการใช้แอพพลิเคชัน่พชิติลูกน�า้ในสถานศกึษา โดยร่วมกบัส�านักงานป้องกนั

และควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 

เทศบาลนครขอนแก่น
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สุ่มส�ารวจประเมินค่าดัชนีลูกน�้าของหน่วยงาน
สังกัดเทศบาล

ลงพื้นที่รณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อม และท�าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ร่วมกับ อสม. ในวัด

ลงพื้นที่ส�ารวจและก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมพ่นสารเคมี กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออก

ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขค�าร้องเรียนเรื่องยุง ส่งเสริมการใช้แอพพลิเคชั่นพิชิตลูกน�้าในสถานศึกษา
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การสุ่มส�ารวจประเมินค่าดัชนีลูกน�้า พร้อมคืนข้อมูลการส�ารวจและให้ความรู้ 
การป้องกันควบคุมโรคในโรงเรียน

สนับสนุน อสม. จัดกิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น
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กำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ
รบัแจ้งจากปศสุตัว์อ�าเภอเมืองขอนแก่นเมือ่วนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 2561 และ 26 สิงหาคม 2561 ว่า มีสนุขั

เสียชีวิตและติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณบึงแก่นนคร และชุมชนหนองแวงตราชู 2 พื้นที่ละ 1 ตัว รวม 2 ตัว โดย

ได้มกีจิกรรมเพือ่ป้องกันและควบคมุโรคฯ ดังนี ้อบรมเชงิปฏบิตักิารส�าหรับ อสม. และคณะกรรมการชมุชน อบรม

ให้ความรูส้�าหรบัประชาชน รณรงค์เคาะประตบู้าน และกจิกรรมเฝ้าระวังโรคจากสตัว์สู่คน และตดิตามสถานการณ์

การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จนสิ้นสุดระยะเวลาการควบคุมโรค ทั้ง 2 เหตุการณ์นี้ ไม่มีรายงานการพบคนติด

เชื้อพิษสุนัขบ้าและไม่มีการระบาดของโรคไปยังสุนัขตัวอื่นๆ

การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพื้นที่บึงแก่นนคร

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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การป้องกันและควบคุมโรค 
มือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียน

จัดท�าแบบตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กเล็กก่อน
เข้าห้องเรียน โดยจดการอบรมระบบตรวจ

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

มกีารจดัท�าโครงการครอูาสาฉกุเฉนิในโรงเรยีน การร่วม
ฝึกซ้อมและส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น จ�านวน 2 แห่งๆ ละ 3 คน ได้แก่ โรงเรียน
วดักลาง และโรงเรยีนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ม เข้าร่วมการ
แข่งขันการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของศูนย์อุบัติเหตุและ
วิกฤตบ�าบัด โรงพยาบาลขอนแก่น บูรณาการทีมสอบสวนโรคร่วมกับทีม SRRT จังหวัดขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น
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กำรขับเคลื่อนกำรป้องกันและแก้ ไขปัญหำสุขภำวะวัยรุ่น

ปัญหาสขุภาวะในวยัรุ่น 
เป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อน
และมีป ัจจัยต ่ างๆ เข ้ ามา
เกี่ยวข้องเป็นจ�านวนมาก จาก
การศึกษาวิจัยโครงการสร้าง
เสริมสุขภาพทางเพศทั่วโลก  
ที่ ต ้ อ ง ก า ร ท� า ใ ห ้ เ กิ ด ก า ร
เปล่ียนแปลงทางเชิงพฤติกรรม 
พบว่า การแก้ไขปัญหาเพื่อให้
เกิดสุขภาวะทางเพศในวัยรุ่นไม่
สามารถท�าเพียงโครงการเดียว 
แล้วน�าไปสู่พฤติกรรมสุขภาพ
ทางเพศท่ีดีได้ จ�าเป็นต้องสร้าง
โครงการที่มุ ่ ง ไปสู ่ การปรับ
เปลีย่นบรรทดัฐานของสงัคม ใน
เรื่องเพศ ให้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลได้ จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานภาคีเครือข่าย  
ที่มีการด�าเนินงานในการจัดการสุขภาวะวัยรุ่นในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องมาประชุม
ถอดบทเรยีนและระดมสมอง เพ่ือพฒันาการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะวยัรุ่น โดยใช้กรอบแนวคดิ 
5 ด้าน มาประยุกต์ใช้ ในการถอดบทเรียนและพัฒนากลยุทธ์ในการท�างานดังนี้ คือ 1) ระบบข้อมูลสารสนเทศ
และการจัดการความรู ้2) การจดับรกิารเชงิรกุและเชงิรบั 3) วเิคราะห์ภาคเีครอืข่ายทีร่่วมด�าเนนิการ 4) การพฒันา
ศักยภาพของ ผู้ให้บริการและภาคีเครือข่าย 5) การมีส่วนร่วมของวัยรุ่น ครอบครัว ชุมชน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะวัยรุ่น
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ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ น�าไปสู่การ
จัดท�าโครงการตามแผนกลยุทธ์ของฝ่ายป้องกันและ
ควบคมุโรคร่วมกบัหน่วยงานภาคเีครอืข่าย จ�านวน 4 
กิจกรรมคือ 1. การจัดท�าท�าเนียบเครือข่ายคณะ
ท�างานสุขภาวะวัยรุ ่น 2. โครงการการสร้างเสริม
พฤติกรรม “ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดเชื้อ” ในกลุ่มวัยรุ่น 
3. โครงการ อบรม อสม. นักจัดการสุขภาวะทางเพศ
ในชุมชน 4. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตให้
ปลอดภัยเรื่องเพศ ส�าหรับนักเรียน

โครงการอบรม อสม.ใหม่นักจัดการสุขภาพชุมชน

โครงการเสริมเสร้างพฤติกรรม ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดเชื้อ

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยเรื่องเพศ ส�าหรับนักเรียน กศน.

เทศบาลนครขอนแก่น
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กำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก
การด�าเนินงานตามแนวทางศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค โดยมีการก�าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันกับศูนย์เด็กเล็ก

ปลอดโรคและผู้ปกครอง ดังนี้

กรณทีีพ่บเด็กป่วยด้วยโรคติดต่อ มทีมี SSRT 

ในการออกสอบสวนโรค ตรวจคัดกรองเพิ่มเติม

จากมาตรการปกติ ซ่ึงท�าให้การควบคุมโรคมี

ประสิทธิภาพสูง ลดอัตราการระบาดของโรค

ติดต่อซึ่งท�าได้ยากในเมืองใหญ่ โดยเฉพาะ

เทศบาลนครขอนแก่นที่เป็นศูนย์กลางการศึกษา 

การคมนาคมขนส่ง และศูนย์ราชการ
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ด้วยกระบวนการท�างาน และการก�าหนดขั้นตอนการ

ปฏิบัติกรณีมีโรคติดต่อเกิดขึ้นในศูนย์เด็กเล็ก ท�าให้ครู

สามารถด�าเนินการควบคุมการระบาดเบื้องต้นได้ และจึง

รายงานเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุเพือ่ลงสอบสวนควบคุมโรคต่อ

ไป จากการด�าเนนิงานดงักล่าว ส�านกังานป้องกันควบคมุโรค

ที่ 7 ขอนแก่น จึงคัดเลือกเทศบาลนครขอนแก่นให้เข้ารับ

รางวัลผลงานเด่นการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จัดโดย

สถาบนัควบคมุโรคเขตเมอืง กรมควบคมุโรค ชือ่ผลงาน “การ

ป้องกันควบคุมโรคในเด็ก” ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561

รับโล่รางวัลผลงาน 

“ ก า ร ป ้ อ ง กั น แ ล ะ

ควบคุมโรคในเด็กเล็ก” 

จากอธบิดกีรมควบคมุโรค 

จัดโดยสถาบันป้องกัน

ควบคุมโรคเขตเมือง กรม

ควบคุมโรค วันท่ี 22 

มิถุนายน 2561

เทศบาลนครขอนแก่น
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กำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบ
ด�าเนินการจัดเขตปลอดบุหรี่ โดยการติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ตาม

กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 

และตรวจสอบการช�ารุดของป้ายเป็นระยะภายในส�านักงานเทศบาล

นครขอนแก่น สวนสาธารณะ ตลาด วัด โรงเรียน หน่วยงานในสังกัด

เทศบาล และหน่วยงานในก�ากบัดแูลของเทศบาล สถานประกอบการ 

และจดัเขตสูบบหุรี ่ภายในส�านกังานเทศบาลนครขอนแก่น จ�านวน 2 

จุด โดยจัดตามหลักเกณฑ์การจัดเขตปลอดบุหรี่ที่ถูกต้อง และด�าเนิน

งานควบคุมยาสูบของเทศบาลนครขอนแก่น ตาม 8 มาตรการ อปท.

ปลอดบุหรี่

รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายคณะท�างานเพ่ือการไม่สูบบุหรี่

ขอนแก่น ได้แก่ โรงพยาบาลขอนแก่น ส�านกังานสาธารณสุข

จังหวัดขอนแก่น ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด

ขอนแก่น โรงพยาบาลธัญญารกัษ์ขอนแก่น สถานปฏบิตักิาร

ชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทศบาล

นครขอนแก่น สือ่มวลชนจัดกิจกรรมรณรงค์วนังดสูบบหุร่ีโลก 

ประจ�าปี 2561 ณ วัดศรีนวล ต�าบลในเมือง โดยกิจกรรม

เป็นการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ให้ความรู้แก่สามเณรและ

พระสงค์ผ่านฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน และกิจกรรมบ�าบัดบุหรี่

และฝังเข็มคลายเครียดแก่พระภิกษุที่สูบบุหรี่
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ส่งเสริมการด�าเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจัดท�าโครงการโรงเรียน

ปลอดบหุรี ่จ�านวน 3 โรงเรยีน ได้แก่โรงเรยีนเทศบาลบ้านศรฐีาน 

โรงเรยีนเทศบาลบ้านโนนชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวดั 

โดยขอรบังบประมาณจากกองทนุสขุภาพเทศบาลนครขอนแก่น 

เป็นการจัดอบรมให้ความรูแ้ก่ครแูละนกัเรียนแกนน�า เรือ่งวธิกีาร

ด�าเนินการ 7 มาตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่

ผลจากการด�าเนินกิจกรรมต่อเน่ือง เทศบาลนครขอนแก่น

ได้เป็นตัวแทนของส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น น�า

เสนอการด�าเนินงานของเทศบาลตาม 8 มาตรการ อปท.ปลอด

บุหรี่ และการด�าเนินงานด้านการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

ในเรื่อง การออกตรวจเฝ้าระวัง ตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ถนนข้าวเหนียวสนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ งาน

ศพปลอดเหล้าปลอดการพนัน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลก

เปล่ียนเรยีนรู ้ถอดบทเรยีนการด�าเนินงานจงัหวดัปลอดบหุรีแ่ละ

แอลกอฮอล์ ณ เดอะเปียโนรสีอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

จัดโดยส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น มีผู้เข้าร่วม

จากจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ซึ่งคณะ

กรรมการได้ชื่นชมการท�างานของเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น
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กำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดนักดื่มรำยใหม่

ร่วมกับส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 
ขอนแก่น ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัขอนแก่น 
ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอเมืองขอนแก่น 
สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สถานีต�ารวจ
ภูธรเมืองขอนแก ่น ออกตรวจเฝ ้าระวัง 
ประชาสมัพนัธ์สถานประกอบการตอนกลางคนื 
งดจ�าหน ่ายเครื่อง ด่ืมแอลกอฮอล ์ ในวัน
อาสาฬหบชูาและวนัเข้าพรรษา ตามมาตรา 28 
แห่ง พ.ร.บ. ควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ 2551 
และการตรวจสอบร้านค้า ว่ามีการกระท�า
ที่เข้าข่ายละเมิด พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ตามข้อร้องเรียน 

ก ร ณี พ บ ป ้ า ย โ ฆ ษ ณ า เ ค รื่ อ ง ดื่ ม
แอลกอฮอล์ทีเ่ข้าข่ายละเมดิ มาตรา 32 แห่ง
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ค ว บ คุ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม
แอลกอฮอล์ จะมีการส่งต่อข้อมูลป้าย
โ ฆ ษ ณ า แ ก ่ ส� า นั ก ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข
จังหวัดขอนแก่น และส�านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เพื่อพิจารณาตีความและบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ค�า
แนะน�าผู้ประกอบการในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน เพื่อให้มีการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และตอบหนังสือผู้ร้อง

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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ในปี 2561 มีผู้กระท�าผิดตาม พรบ. จ�านวน 
48 ร้าน ผูป้ระกอบการด�าเนนิการแก้ไขจ�านวน 14 
ร้าน อีก 34 ร้าน ไม่แก้ไข จึงด�าเนินการส่งเรื่อง
ต่อส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นน�าเข้า
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จังหวัดขอนแก่น

กำรป้องกันและบ�ำบัดยำเสพติด

ตรวจคดักรองหาสารเสพตดิในปัสสาวะ
แก่พนกังานภาคสนามในสังกดัเทศบาลนคร
ขอนแก่น และ อปพร. จ�านวน 330 คน 
ด�าเนินการซักประวัติคัดกรองการใช ้
สารเสพติด และท�าการบ�าบัดแบบสมัครใจ 
ให้ค�าปรึกษาแบบสั้น นัดติดตามเป็นระยะ
เวลา 6 เดือน และมีการน�าเสนอผลการ
ด�าเนินงานในที่ประชุมคณะผู ้บริหาร
เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อสนองตอบ
นโยบายของจังหวัดขอนแก่นและนายก
เทศมนตรนีครขอนแก่น ในด้านการป้องกนั
และควบคมุการใช้สารเสพตดิในกลุม่พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และสนบัสนนุการด�าเนนิงานในระดบั
ชุมชน โดยร่วมกับชุมชนการเคหะ น�าเยาวชนและครอบครัว จ�านวน 30 คน ศึกษาดูงานบ�าบัดยาเสพติด 
ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ชุมชนการเคหะ

เทศบาลนครขอนแก่น
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ชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิกบุหรี่ สุรำ ยำเสพติด

ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารกัษ์ จงัหวัดขอนแก่น และชมุชนการ
เคหะ จดัท�าโครงการชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลกิ บหุรีส่รุา ยาเสพตดิ 
ในโครงการมีกิจกรรมเดินรณรงค์ในชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
คนในชุมชนรับทราบว่าชุมชนจะด�าเนินการเรื่อง ลด ละ เลิกบุหรี่ 
สุรา ยาเสพติด ในชุมชน รวมทั้งขอความร่วมมือร้านค้า และร้าน
เกมส์ในชุมชนรวม 5 ร้าน งดจ�าหน่ายบุหรี่ สุรา แก่เยาชนอายุไม่
เกนิ 20 ปี โดยมสี�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั และ สคร. 7 ขอนแก่น
เป็นผู้อธิบายข้อกฎหมายแก่ผู้ประกอบการ

จดัประชมุเชิงปฏบัิตกิารแก่ อสม. และคณะกรรมการชมุชน เน้น
การคัดกรองผู้ใช้สารเสพติด การให้ค�าแนะน�าเบื้องต้น/ส่งต่อบ�าบัด 
และกลุ่มเยาวชนแกนน�าและครอบครัว เน้นการส่งเสริมศักยภาพ 
การป้องกันตนเอง การสร้างเครือข่าย การเฝ้าระวัง การช่วยเหลือ
ผู ้ที่ใช้สารเสพติดเบื้องต้น โดยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ได้น�า
นักศึกษาการพยาบาลเฉพาะทางด้านยาเสพติดลงพื้นท่ีคัดกรองผู้
ใช้สาร เสพติดเพื่อประเมินระดับการใช้สารเสพติด จูงใจให้เข้าสู่
กระบวนการบ�าบัด และการจัดสถานท่ีสาธารณะ ในชุมชนให้เป็น
เขตปลอดบุหรี่ สุรา ตามกฎหมายก�าหนด
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ผลกำรปฏิบัติงำนในรอบปี 2561 
ฝ่ำยสุขำภิบำล ส่วนส่งเสริมสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ
1.1 ตรวจสุขาภิบาลโรงเชือด ช�าแหละ เป็ด ไก่ ในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง 

ป้องกนัและควบคมุโรค และให้ค�าแนะน�าในการปฏบิตัทิีถ่กูต้องตามหลักสขุาภบิาล เข้าตรวจใน

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2561 จ�านวน 3 แห่ง 

1.2 ตรวจสุขาภิบาลโรงงานผลิตน�้าแข็ง เพื่อตรวจแนะน�าด้านสุขาภิบาลและความปลอดภัยโรงงาน

ผลติน�า้แขง็ เป็นการสร้างความตระหนกัให้ผูป้ระกอบการได้มกีระบวนการผลติน�า้แขง็ท่ีสะอาด, 

ตรวจติดตามผล การปรับปรุงโรงงานน�้าแข็งตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่ โดยเข้าตรวจในวันที่ 

21-22 มีนาคม 2561 จ�านวน 4 แห่ง 

1.3 ตรวจสขุาภิบาลสระว่ายน�า้ เพือ่ตรวจการดแูลรกัษาตามหลกัสขุาภบิาล การดแูลคุณภาพน�า้ รวม

ถงึมาตรการด้านความปลอดภยัอย่างถกูต้อง เข้าตรวจในระหว่างวนัที ่9-12, 15 มกราคม 2561 

จ�านวน 9 แห่ง

1.4 ตรวจสุขาภิบาลโรงงานผลิตน�้าดื่ม เพื่อตรวจแนะน�าผู้ประกอบการให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลัก

สุขาภิบาล เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคน�้าดื่มที่สะอาดและปลอดภัย เข้าตรวจในวันที่9-13, 20, 

23 กรกฏาคม 2561 จ�านวน 14 แห่ง 

1.5 ตรวจสุขาภิบาลร้านหล่อ หลอม ทองค�า นาคเงิน เพื่อตรวจแนะน�าให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้

ถูกต้องตามสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย จ�านวน 16 ราย

1.6 ตรวจสุขาภิบาลโรงแรม เพื่อประกอบการพิจารณาขอมี / ขอต่อใบอนุญาตโรงแรม ตาม พ.ร.บ. 

โรงแรมฯ ร่วมกับจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานอื่น จ�านวน 2 ครั้ง วันที่1,2,5 กุมภาพันธ์ 2561 

และวันที่ 13,14มิถุนายน 2561 จ�านวน 16 ราย
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1.7 ตรวจสถานบริการ เพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองการขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถาน

บริการ ร่วมกับอ�าเภอเมืองขอนแก่น ในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 จ�านวน 22 ราย

1.8 ตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบการประกอบการพิจารณาอนุญาตรายใหม่ จ�านวน 409 ราย

2. งานควบคุมมลพิษและเหตุรำาคาญ
2.1 ค�าร้องแจ้งเหตุเดือดร้อนร�าคาญ จ�านวน 112 เรื่อง ดังนี้

 ■ เข้าตรวจและอยู่ระหว่างการติดตาม จ�านวน 39 เรื่อง

 ■ เข้าตรวจและยุติเรื่องร้องเรียน จ�านวน 73 เรื่อง 

สาเหตุจากเสียงรบกวน จ�านวน 41 เรื่อง

สาเหตุจากกลิ่น/ควัน รบกวน จ�านวน 43 เรื่อง

สาเหตุจากฝุ่นรบกวน จ�านวน 2 เรื่อง

สาเหตุจากสัตว์ จ�านวน 2 เรื่อง

สาเหตุจากน�้าเสีย จ�านวน 13 เรื่อง

สาเหตุอื่นๆ  จ�านวน 11 เรื่อง

2.2 ตรวจสขุาภบิาลสถานบนัเทงิ เพือ่ตรวจสขุาภบิาลสขุลกัษณะ และความปลอดภยัของของสถาน

บันเทิง โดยก�าหนดการตรวจร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 

2560 และวันที่ 6-7 , 13-15 , 19-21 ธันวาคม 2560 จ�านวน 91 ร้าน

2.3 ออกค�าสั่งทางปกครอง ในการระงับเหตุเดือดร้อนร�าคาญ จ�านวน 6 เรื่อง

2.4 ออกตรวจวัดระดับเสียงจากสถานประกอบการที่ก่อเหตุเดือดร้อนร�าคาญ เพื่อประกอบการ

พิจารณาแก้ไขเหตุร�าคาญเสียงดังรบกวน จ�านวน 8 ครั้ง
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3. งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
3.1 ตรวจคุณภาพอากาศ

 ■ ตรวจคุณภาพอากาศจากเตาเผาศพ จ�านวน 14 วัด 

 ■ ตรวจคุณภาพอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม จ�านวน 3 แห่ง

3.2 ตรวจคณุภาพน�า้ประปา เพือ่ตรวจวเิคราะห์คณุภาพน�า้ประปาทีใ่ช้ภายในชมุชน และครัวเรือน

ต่างๆ ให้มีปริมาณคลอรีนที่เหมาะสมกับการบริโภค ประกอบด้วย

 ■ ครัวเรือนในเขต 1 จ�านวน 23 ครัวเรือน

 ■ ครัวเรือนในเขต 2 จ�านวน 25 ครัวเรือน

 ■ ครัวเรือนในเขต 3 จ�านวน 46 ครัวเรือน

 ■ ครัวเรือนในเขต 4 จ�านวน 28 ครัวเรือน

3.3 ตรวจสุขาภิบาลห้องสุขาสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย ประกอบด้วย

 ■ ห้องสุขาสวนสาธารณะ จ�านวน 14 แห่ง

 ■ ห้องสุขาอาคารส�านักงานเทศบาลนครขอนแก่น จ�านวน 32 แห่ง

 ■ ห้องสุขาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ�านวน 22 แห่ง

 ■ ห้องสุขาตลาดสดเทศบาล จ�านวน 12 แห่ง

3.4 ด�าเนินออกใบอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาชั่วคราว และ งานรื้อถอนป้ายโฆษณาชั่วคราว 

 ■ จ�านวนครั้งที่ขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาชั่วคราว 241 ครั้ง

 ■ จ�านวนป้ายที่ขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาชั่วคราว 5,163 ป้าย

 ■ จ�านวนเงินจากการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาชั่วคราว 1,017,600 บาท

 ■ ป้ายที่ท�าการรื้อถอน กรณีหมดอายุ/ไม่ได้ขออนุญาต/ 11,411 ป้าย

 ■ ติดตั้งนอกจุดที่ก�าหนด ฯลฯ

เทศบาลนครขอนแก่น
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3.5 ประกวดสดุยอดส้วมแห่งปี 2560 และงานรับโล่ประกาศเกยีรตคุิณสดุยอดส้วมแห่งปี ตามที ่กรม

อนามัย ได้ด�าเนินโครงการสรรหาสุดยอดส้วมแห่งปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติคุณเจ้าของส้วม

สาธารณะที่ได้พัฒนาส้วมสาธารณะเพื่อเป็นต้นแบบที่ดี และผู้ใช้ส้วมเล็งเห็นความส�าคัญในการบ�ารุงรักษาส้วม

ให้มีความสะอาด และคณะกรรมการสรรหาสุดยอดส้วมแห่งปีได้ท�าการตรวจประเมินตัดสิน และกรมอนามัย ได้

แจ้งผลการตัดสินสุดยอดส้วมแห่งปี 2560 โดยสวนรัชดานุสรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะ

เลิศ ประเภทสวนสาธารณะ และได้เชิญตัวแทนจากเทศบาลนครขอนแก่น รับรางวัล สุดยอดส้วมแห่งปี 2560 ใน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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งำนเภสัชกรรม
ฝ่ายบรกิารสาธารณสขุ ส�านกัการสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม ได้จัดท�าโครงการลดปัญหาการกระจาย
ยาทีไ่ม่เหมาะสมในชุมชน โดยการส�ารวจร้านช�าในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น ในเดือน ม.ค. 61 จ�านวน 211 
ร้าน พบว่า มร้ีานช�าจ�าหน่ายยาทีไ่ม่เหมาะสมมากกว่า
ร้อยละ 80 มียาหมดอายุ จ�านวน 47 ร้าน สาเหตุใน
การจ�าหน่ายส่วนใหญ่พบว่าเพื่อสนองความต้องการ
ของคนในชมุชน โดยไม่ทราบถึงผลเสยีหรอืผลกระทบ
ทีอ่าจเกดิขึน้ เช่น การแพ้ยา การดือ้ยา หรอื การท�าให้
เกิดภาวะไตวายจากการบริโภคยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่
สเตียรอยด์ (NSAIDs) เป็นประจ�า และไม่ทราบว่ายา
ประเภทใดจ�าหน่ายได้ หรือ ห้ามจ�าหน่ายในร้านช�า เภสัชกร และทีมอาสาสมัครสาธารณสุขได้ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้
ประกอบการร้านช�าในการจ�าหน่ายยาสามัญประจ�าบ้าน ที่ร้านช�าสามารถจ�าหน่ายได้โดยถูกกฎหมาย และ
ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค ตลอดจนสามารถตรวจสอบวนัหมดอายขุองยา หลงัจากนัน้มีการส�ารวจซ�า้ในเดอืนกรกฎาคม 
61 พบว่ามีร้านช�า ได้รับป้าย “ร้านช�าสีขาว” ไม่จ�าหน่ายยาอันตราย หรือยาที่ไม่เหมาะสม จ�านวน 41 ร้าน โดย
มีร้านค้าส่งขนาดใหญ่จ�านวน 1 ร้าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

เทศบาลนครขอนแก่น
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โครงกำรคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ

โครงการ “คนขอนแก่นหวัใจไร้มลพษิ (khon kaen 
: Low-carbon City)” กรอบแนวคิดในการด�าเนินงาน 
4+1 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร ์สังคมแห่งต ้นไม ้ การด�าเนินงาน
ยุทธศาสตร์นี้ ได้แบ่งเป็น 3 กิจกรรมใหญ่คือ กิจกรรม
ส�ารวจต้นไม้และท�าแผนที่ต้นไม้ กิจกรรมการดูแลบ�ารุง
รักษา และกิจกรรมสร้างจิตส�านึก ในปี 2561 มีจ�านวน
ต้นไม้ใหญ่ที่อนุรักษ์ได ้ 4,040 ต้น ปริมาณก๊าซ
คาร ์บอนไดออกไซด ์ที่ ต ้น ไม ้ เ ก็บ กักได ้ เท ่ ากับ 
19,999,844.56 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ยุทธศาสตร์สังคมไร้มลพิษ กรอบในการด�าเนินงาน
อยู่ 3 ด้านใหญ่ๆ คือ การจัดการขยะ การจัดการมลพิษ
ทางน�้า และการจัดการมลพิษทางอากาศ โดยกิจกรรม
ด้านการลดปรมิาณขยะผ่านโครงการต่างๆ สามารถแยก
และลดปริมาณขยะรวมแล้ว 84.34 ตัน/วัน สามารถ
ค�านวณเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการ
ด�าเนินงานกลุ ่มโครงการลดปริมาณขยะเท ่ากับ 
30,785.164 tonCO

2
e ต่อปี

ยุทธศาสตร์สงัคมพชิติพลงังาน มุง่เน้นในการลดการใช้พลังงานในส�านักงาน โดยการลดการใช้พลังงานน�า้มัน
เชื้อเพลิง ลดการใช้ไฟฟ้า และลดการใช้น�้าประปา โดยด�าเนินการผ่านกิจกรรมห้องประชุมสีเขียว และศูนย์
ยานพาหนะรวม โดยสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้เท่ากับ 33.62 (tonCO

2
e)/ปี

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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ยทุธศาสตร์สงัคมทีม่กีารบรโิภคอย่างยัง่ยืน มุง่เน้นใน
ด้านรณรงค์ ส่งเสรมิให้ประชาชนได้บริโภคอาหารทีส่ะอาด
ปลอดภัย และใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
โดยขับเคล่ือนผ่านโครงการตลาดปลอดโฟม ตลาดเขียว 
ครอบครวัพอเพยีงสูค่รอบครวัคาร์บอนต�า่ รวมทัง้รณรงค์
ให้ส�านัก/กอง/โรงเรียนมีการจัดซื้อวัสดุส�านักงานที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมคนรุ ่นใหม่หัวใจสีเขียว 
มุ ่ ง เน ้นในการสร ้างเด็ก เยาวชน ให ้ มีจิตส�า นึก
รักสิ่งแวดล้อม ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม จัดท�าพัฒนา
หลักสูตรและคู่มือการเรียนการสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น

จากการด�าเนินงานโครงการคนขอนแก่นหัวใจ
ไร้มลพิษ (khon kaen : Low-carbon City) ที่เทศบาลนคร
ขอนแก่นได้ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งมาตัง้แต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบนั ด�าเนินการส�ารวจต้นไม้ได้จ�านวน 19,625 ต้น 
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้เก็บกักได้เท่ากับ 10,601,140.89 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากคัดแยกขยะไปใช้ประโยชน์ การลดการใช้ไฟฟ้าในส�านักงาน การลดการใช้น�้ามัน
เชื้อเพลิงจากศูนย์ยานพาหนะรวม การลดการใช้น�้าประปา ได้ทั้งหมดรวมตั้งแต่ปี 2558-ปัจุจบัน ได้ 86,500.15 
tonCO

2
e และมเีครอืข่ายด้านสิง่แวดล้อมท่ีจะร่วมด�าเนนิงานและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ สถานประกอบการ ห้างร้าน 

หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ โรงเรียน สถาบันการศึกษา กลุ่มนักรบสิ่งแวดล้อม ขุนพลสีเขียว เครือข่าย
เกษตรกรตลาดเขียว ชมรมคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ

เทศบาลนครขอนแก่น
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ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรจัดกำรขยะอันตรำย ปี 2561
โครงการนีม้วีตัถปุระสงค์ทีมุ่ง่เน้นเพือ่สร้างจติส�านึก

ให้ประชาชนคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป โดย

การต้ังจดุสถานีเรยีนรูก้ารจดัการขยะอนัตรายพร้อมกบัเป็น

จุดบริการทิ้งขยะอันตราย ตามที่สาธารณะ และพื้นที่เครือ

ข่าย(ชุมชน วัด สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ และ

สถานศึกษา โดยมีการจัดเก็บขยะอันตรายเป็นประจ�าทุก

สัปดาห์ และน�าไปรวบรวมเก็บไว้ในห้องเก็บขยะอันตราย

ก่อนน�าส่งให้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่นน�าไปก�าจดั

อย่างถูกต้องต่อไป โดยในปีงบประมาณ 2561 สามารถจัด

เก็บขยะอันตรายจากถังขยะอันตราย จ�านวน 4.42 ตัน

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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ผลการด�าเนินงานโครงการชุมชนวัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง ปี 2561
โครงการนีม้วัีตถุประสงค์ทีมุ่ง่เน้นการให้ความรู้และกระตุน้ให้ประชาชนมส่ีวนจดัการขยะตามแนวทางการ

จดัการขยะตามหลกั 3Rs (Reduce Reuse Recycle) โดยอบรมให้ความรู้วิธกีารจัดการขยะของชุมชนและวัด และ

มีการน�าเสนอวิธีการน�าขยะอินทรีย์ไปผลิตเป็นปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยน�้าจุลินทรีย์ ส่วนขยะรีไซเคิล มีกิจกรรมทางเลือกให้ 

ได้แก่ ฌาปนกิจ เปลี่ยนขยะเป็นบุญ หรือ บริจาคในตู้บุญทวีด้วยรีไซเคิล ผลการด�าเนินงานมีดังนี้

1. มชีมุชนเข้าร่วมกจิกรรมการคดัแยกขยะและน�าไปสู่การเข้าร่วมกจิกรรมฌาปนกิจเปล่ียนขยะเป็นบญุ 

จ�านวน 52 ชุมชน ได้ครัวเรือนร่วมเป็นเครือข่ายคัดแยกขยะอินทรีย์ จ�านวน 50 ครัวเรือน 

2. ติดตามเครือข่ายคัดแยกขยะ ชุมชน/เครือข่ายเดิมสามารถคัดแยกปริมาณขยะอินทรีย์และ

น�าไปใช้ประโยชน์ 244.3 ตัน

3. เกิดเครือข่ายชุมชนแยกขยะรีไซเคิล และเข้าร่วมกิจกรรมฌาปนกิจ เปลี่ยนขยะเป็นบุญ เป็นจ�านวน 

52 ชุมชน และมีสมาชิกฌาปนกิจ 1,380 สมาชิก มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล ณ ต้นทางได้ 125 ตัน

กิจกรรมการรับซื้อขยะของสมาชิกกองทุนฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ

เทศบาลนครขอนแก่น
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ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรบุญทวีด้วยรีไซเคิล ปี 2561
โครงการนีม้วีตัถปุระสงค์ทีมุ่ง่เน้นเพือ่สร้าง

จิตส�านึกให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจาก

ขยะทัว่ไป โดยการตัง้จุดสถานเีรยีนรูก้ารจัดการขยะ

รีไซเคิลพร้อมกับเป็นจุดบริการทิ้งขยะรีไซเคิล ตาม

ที่สาธารณะ และพื้นที่เครือข่าย(ชุมชน วัด สถาน

ประกอบการ หน่วยงานราชการ และสถานศึกษา 

โดยน�ารายได้ที่ได้จากการจ�าหน่ายขยะรีไซเคิล ไป

บ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อกิจกรรมการกุศล เช่น ซื้อ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับผู้พิการ สมทบทุนผู้สูง

อายุ สบทบทุนโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน 

เป็นต้น โดยใช้ขื่อว่าถังบุญทวีด้วยรีไซเคิล และมีการจัดอบรมให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะ โดยใน

ปีงบประมาณ 2561 จัดเก็บขยะรีไซเคิลจากถังบุญทวีด้วยรีไซเคิล จ�านวน  573.30 กิโลกรัม 

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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โครงกำรเครือข่ำยอำสำสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ประธานชุมชนและอาสาสมัครท่ีรับผิด

ชอบการกวาดถนนและดูแลรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และสายในชุมชน รวมถึงอาสาสมัครที่

ด�าเนนิงานเกบ็ขนขยะในชมุชน โดยในปี 2561 มผู้ีเข้าร่วมโครงการทัง้ส้ินกว่า 500 คน ในการด�าเนินงานโครงการ

นอกจากการให้ความรูแ้ก่อาสาสมคัรพทิกัษ์สิง่แวดล้อม และยงัมกีจิกรรมในการส่งเสรมิขวญัก�าลงัใจแก่อาสาสมคัร

ผู้ปฏิบัติงานในชุมชนที่มีผลการประเมินการด�าเนินงานอยู่ในระดับยอดเยี่ยมและดีเด่น

เทศบาลนครขอนแก่น
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นครขอนแก่น เมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยำวชน

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็วแบบ

ก้าวกระโดด ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ 

สังคม รวมไปถึงการศึกษาทั้งในระดับ

ภมูภิาคจนถงึระดบัประเทศ การพฒันา

แบบก้าวกระโดดที่เกิดข้ึน เทศบาลนคร

ขอนแก่นจ�าเป็นต้องสร้างระบบการศึกษา

ที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ส�าหรับเด็กและเยาวชนให้สามารถพร้อม

รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

เทศบาลนครขอนแก่นได้เล็งเห็น

ถึงความส�าคัญของการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าว จึงได้ เตรียมความพร้อมใน

การสร้างระบบการศึกษาที่แข็งแกร่ง และจัด

กระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ยกระดบัคณุภาพการศกึษาทีด่ย่ิีงข้ึน เพือ่ใหส้อดรับกบัความเปล่ียนแปลง รวมถงึเพือ่ให้มี

ส่วนช่วยในการพัฒนาการศึกษาของไทยในยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง
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จากวิสัยทัศน์เทศบาลนครขอนแก่นที่จะวางรากฐานการพัฒนาเมืองสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ก่อเกิด

ศักยภาพที่โดดเด่นในการเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆ ภายใต้นโยบายการพัฒนาชีวิตและทุนทางสังคม ด้าน

การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น นั้น เทศบาลนครขอนแก่นได้ส่งเสริม

และสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตด้วยการบูรณาการและเชื่อมโยง การศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย 

ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งผู้เรียนในระบบ กลุ่มผู้ขาดโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้บกพร่องใน

ด้านต่างๆอีกทั้งจัดการด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นด้วยการพัฒนาครู บุคลากร

ทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ได้เสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันและทัดเทียมใน

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งครอบครัว ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาได้แสดง

บทบาทเข้าร่วมจัดการศึกษาดังกล่าว

ดังนั้น ส�านักการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่น มีหน้าที่

ด�าเนินการตามนโยบายและน�ามาปฏิบัติให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของท่านนายกเทศมนตรีดังที่ได้กล่าวไว้ คือ 

“เราจะพัฒนาคนและ...สร้างเมือง เพื่อส่งต่อ สิ่งที่ดี สู่ ลูกหลาน”

เทศบาลนครขอนแก่น
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กำรจัดกำรศึกษำ มิติใหม่ของกำรเรียนรู้

การศึกษาในระบบ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิชาการ เพื่อสร้างมาตรฐาน

การศึกษาของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครฯ ส�านักการศึกษา 
เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ด�าเนินโครงการให้สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงคข์องการจดัการระบบการศกึษาเพือ่เนน้ผูเ้รียนเปน็ส�าคญั 
อาทเิชน่ การอบรมพฒันาครทูางดา้นวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์สงัคม 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพ ศิลปะ สุขศึกษาและพละ
ศกึษา เพือ่ใหเ้กิดการพฒันา คณุลกัษณะ ทกัษะดา้นความรู้ ความคดิ 
ความสามารถ และคุณธรรมที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นตระหนักดีว่า  
หากครูมีคุณภาพมาตรฐาน โดยที่คณะครูแต่ละสาขาวิชาจะน�าไป
พัฒนาหลักสูตรและแนวทางแต่ละวิชา เพื่อให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐานเดยีวกันทัง้ 11 โรงเรยีนและ 11 ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ในสงักัด
เทศบาล เด็กและเยาวชนที่ผ่านการเรียนรู้ จะเป็นเด็กและเยาวชนที่
พร้อมด้วยความรู้ควบคู่คุณธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5+1 อันได้แก่

1. มีวินัย 
2. มีความรับผิดชอบ 
3. มีความอดทน 
4. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
5. มีความกตัญญู 
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และ + 1 ส�านึกรักท้องถ่ิน ตามแบบอย่างที่เทศบาลนคร
ขอนแก่นได้วางรากฐานไว้

คณะกรรมาธกิารเมลด็พนัธุแ์หง่การเรยีนรู ้(ศนูย์พัฒนา

เด็ก) คือ ผู้ที่สนใจทางการศึกษา นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการ

ศึกษา ร่วมขับเคลื่อนการจัดการด้านการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย 

โดยเริ่มตั้งแต่อายุ 2 – 5 ขวบ โดยเน้น โดยเน้นการพัฒนาทั้งทาง

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ไม่ได้เน้นการพัฒนา

ทางวิชาการแต่จะเน้นการพัฒนาทางด้านร่างกาย ตั้งแต่กล้ามเนื้อ

มัดใหญ่ มัดเล็ก ตลอดจนให้เด็กมีทักษะในการอยู่ในสังคมของเด็ก

โดยมี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลทั้งหมด 11 แห่ง ได้แก่ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทัน 

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์ 5 

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน 

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการเคหะ 

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน 

9. ศูนย์พัฒนาวัดกลาง 

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ 

11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย

เทศบาลนครขอนแก่น
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คณะกรรมาธิการต้นกล้าแห่งปัญญา ขับเคลื่อนในระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 ทั้ง 11 โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครขอนแก่น

กล้าไม้แห่งการเจริญเติบโต เน้นให้เด็ก อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

สามารถแก้ปัญหาได้อยู่ในช่วงชั้น ตั้งแต่ ป.1 – ป.6

ต้นไม้แห่งการศึกษา พัฒนาในระดับชั้น มัธยมที่ 1 – มัธยมที่ 6 เน้นในเรื่องหลักวิชาการ และทิศทาง

ในด้านการศึกษาโดยจะมีการแนะแนว เพื่อให้เด็กได้ทราบว่า ความรู้ ความสามารถ และความพร้อมทางด้าน

ทักษะต่างๆของตนเองในการศึกษาต่อทั้งในระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา

โดยเทศบาลนครขอนแก่นมีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมดจ�านวน 11 แห่ง และมีการพัฒนาจัดการเรียนการ

สอนตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ดังนี้

 ■ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
เป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งผู้ปกครองให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน

เป็นจ�านวนมาก “โรงเรียนมาตรฐาน ประสานสามัคคี เก่ง ดี มีสุข” พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ

ศกึษาของชาต ิมุง่สูค่วามเปน็สากลและด�ารงชวีติบนพืน้ฐานวฒันธรรมไทย ตระหนัก เหน็คณุคา่ของการด�ารงตน
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อยา่งมคีณุธรรม จรยิธรรม มสีขุภาพกาย 

สุขภาพจิตที่ดี มีจิตสาธารณะ ยึดหลัก

ประชาธิปไตย ใช้ชีวิตแบบพอเพียงและ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาผู้เรียนให้เกิด

ปัญญา สามารถน�าไปพัฒนาตนเอง ได้

อย่างสร้างสรรค์ สามารถน�ามาประยุกต์

ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างยั่งยืน

 ■ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
มี ค ว าม เป็ น เ ลิ ศทา ง วิ ช าก า ร 

จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน

ตามศักยภาพ และความแตกต่างระหว่าง

บุคคล นักเรียนมีทักษะที่จ�าเป็นสู่ศตวรรษที่ 

21 ทักษะการคิด อ่านออกเขียนได้ คิดเลข

เป็น มีความสามารถและทักษะการใช้ภาษา

ในสื่อสาร ใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

น�าไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์

ต่อสังคมมี คุณลักษณะ 5+1 (รับผิดชอบ 

อดทน มีวินัย เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ กตัญญู และ ส�านึกรักษ์ท้องถิ่น) รักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานศาสตร์พระราชา น�าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�ารงชีวิต มีความเป็นไทย อาศัย อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมีความสุข

เทศบาลนครขอนแก่น
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 ■ โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
เป็นโรงเรียนที่เน้นทางด้านพลังงานทางเลือกและ “บริหาร

จัดการศึกษา ได้มาตรฐาน ผู้เรียนมีคุณภาพ รู้เท่าทันเทคโนโลยีมีทักษะในการ

ด�าเนนิชวิีต อยา่งเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มอยูใ่นสงัคมอย่างมคีวามสขุ ตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จัดการเรียนรู้มอนเตสเซอรี่ในบริบทโรงเรียน

เทศบาลคุ้มหนองคู มุ่งเน้นให้เด็กแสวงหาความรู้ด้วยตนเองครูคอยกระตุ้น 

หนุนเสริมเพิ่มพลังใจ และสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง จัดบรรยากาศและ 

สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ พร้อมท้ังการพัฒนา การสอนให้สัมพันธ์ต่อ

ความต้องการของเด็กให้ความเป็นอิสระในขอบเขตท่ีก�าหนดไว้ พัฒนา

บุคลิกภาพการเรียนรู้และมีพัฒนาการก้าวหน้าไปตามธรรมชาติ แสวงหา 

ความรู้อย่างมีสติปัญญา

 ■ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
เป็นโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านตามความสนใจและ 

ศักยภาพของผู้เรียน ภายใต้วิสัยทัศน์ “จัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมี

มาตรฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนเก่ง ดี 

มคีวามสขุ ภายใตบ้รบิทศิลปวฒันธรรมทอ้งถิน่ในศตวรรษที ่ 21” มุง่เนน้

จัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงด้วย

กิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งในด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา และการพัฒนาตนเอง

เพื่อก้าวสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ เน้น การเรียนรู้

แบบมส่ีวนร่วม เสริมสร้างทกัษะทางกายและทางสังคมเพ่ือการอยูร่ว่มกับคน

อื่นอย่างมีความสุข พร้อมกับส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดความส�านึกรักในท้อง

ถิ่นผ่านกิจกรรม “ฟ้อนเตี้ยโนนทัน”
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 ■ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เป็นโรงเรียนที่น�าการสอนแบบจิตศึกษา ต้นแบบหงายกะลา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมศิลป

วัฒนธรรม ประเพณี ใช้กิจกรรมจิตศึกษา มุ่งพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณ เน้นการเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ 

เพือ่เรยีนรูท้ีจ่ะอยูก่บัธรรมชาตอิยา่งออ่นนอ้ม อ่อนโยน เข้าใจความสัมพนัธ ์อย่างเป็นองคร์วม ตระหนักรูค้ณุคา่

ของโดยปราศจากอคติไม่แบ่งแยก มีความรักความเมตตาอันย่ิงใหญ่ 

มีจิตส�านึกต่อส่วนรวม เข้าถึงแก่นแท้ของชีวิตและความหมายของการ 

มีชีวิตอยู่

 ■ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
เป็นโรงเรียนเพื่อชุมชน สร้างคนดี มีคุณภาพชีวิต มุ่งเน้น

มาตรฐานวชิาการ และสรา้งทกัษะการด�ารงชวีติทีเ่ข้มแข็ง การมคีณุภาพชวีติ

ทีด่ ีสรา้งวฒันธรรมสขุภาพ กิจกรรมทีค่วบคูไ่ปกบัการจัดการเรยีนรู ้คอื การ

มุ่งเน้นกิจกรรมทักษะอาชีพ ทักษะสังคม การใช้ชีวิตพอเพียง รู้คุณค่าของ

การออม สรา้งสิง่แวดลอ้มให้น่าอยู ่ค�านึงถึงการสร้างฐานความพร้อมในการ

เรียน มีการประเมินพัฒนาการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับอนุบาล เพื่อกระตุ้นและ

เสริมพัฒนาการที่จ�าเป็นรายบุคคล
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 ■ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม

ศกัยภาพของผูเ้รยีน ตามความถนดั สูค่วามเปน็เลิศดา้นวิชาชพี กีฬา 

ดนตรี วิชาการ ทักษะชีวิต และจิตสาธารณะ พัฒนาสู่ความมั่นคง

ต่ออาชีพในภายหน้า โดยอาศัยความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวของ

องคก์รทกุภาคสว่น คณะคร ูผูป้กครอง ชมุชน ผ่านกิจกรรมการเรียน

รู้จากการปฏิบัติจริง จนเกิดทักษะ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ 

คณุธรรม กตญัญู ส�านักรกัษ์ทอ้งถ่ิน เพ่ือตอบแทนสงัคม ชมุชน และ

ประเทศชาติ

 ■ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
เปน็โรงเรยีนวถีิชมุชนทอ้งถ่ินท่ีน่าอยู ่เอือ้ตอ่การเรยีนรู ้

ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่าย 

จดัการศกึษาทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส�าคญั โดยกระบวนการ “บรูณาการ” 

ทีม่วีถิชีวีติและมชีมุชนเปน็ฐานในการจดัการศกึษา เพือ่ใหผู้เ้รยีนได้

รูจ้กัศกัยภาพตนเอง เขา้ใจวถีิของตนเองและชุมชน เนน้การเรยีนรูท้ี่

หลากหลาย ตามศกัยภาพของผูเ้รยีนแตล่ะวัย ผา่นการลงมอืปฏบิตัิ

จริง พัฒนาความรู้ ทักษะและสติปัญญาอย่างเป็นองค์รวม นักเรียน 

ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับครู และด้วยความ

เอาใจใส่ในความปลอดภัยของเด็ก ซึ่งอาจเป็นเพราะพฤติกรรมของ

เด็กวัยนี้ที่ต้องการอยากรู้อยากเห็นจึงได้เพิ่มทักษะความปลอดภัย

ทางน้�า ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 เพิ่มขึ้นด้วย คือ
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ทักษะความปลอดภัยทางน้�า 5 ประการที่ควรรู้
1. นักเรียนที่เรียนน้ันสามารถบอกความเสี่ยงท้ังสิ่งแวดล้อมและ

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการจมน้�า 
2. นักเรียนรู้จักความส�าคัญของชูชีพและใส่ได้ถูกต้องเมื่อมีกิจกรรม

ทางน้�าหรือโดยสารทางเรือ 
3. นักเรียนฝึกช่วยเหลือคนตกน้�าด้วยการตะโกน โยน ยื่น 
4. นักเรียนฝึกลอยตัวต้องลอยตัวได้ 3 นาที เพื่อรอการช่วยเหลือ

จากผู้ใหญ่หรือคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
5. ว่ายน้�าได้ 15 เมตร นอกจากการลอยตัวให้ได้ 3 นาทีแล้ว เด็กยัง

ตอ้งสามารถวา่ยน้�าได้ไกลถึง 15 เมตร เพือ่เปน็ทกัษะในการว่ายเขา้ฝัง่หาก
พลัดตกลงไปในน้�า ตามมาตรการ 3 น 15 ม (3 นาที 15 เมตร) นั่นเอง

 ■ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามรูปแบบ BANTOOM Model 

คือ พัฒนานักเรียนให้มีบุคลิกแบบ BAN หมายถึง 
B : Bright (เฉลียวฉลาด) 
A : Ability (มีความสามารถ) 
N : Nice (เป็นคนดี) 

และพัฒนาครู ให้มีบุคลิกแบบ TOOM 
T : Team (มีความเป็นทีม) 
O : Optimism (คิดบวก) 
O : Opportunity (ให้โอกาส) 
M : Man (เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี) 

พัฒนาอย่างเป็นระบบและการให้บริการที่ดี
โดยใช้ค�าว่า “ความเจริญทางปัญญา เลิศกว่าความเจริญทั้งปวง”

เทศบาลนครขอนแก่น
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 ■ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
จัดการศึกษาได้มาตรฐาน ผู้เรียนรู้งานอาชีพ มีทักษะชีวิต ด้วยการ

บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ปรับกระบวนการ

เรยีนการสอนตามแนวทางโรงเรยีนล�าปลายมาศพฒันา (โรงเรียนนอกกะลา) มุง่

พฒันาปญัญาภายในด้วยกิจกรรมจติศกึษา ควบคูก่บัการพฒันาปัญญาภายนอก

ด้วยการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาแบบโครงงาน เพื่อส่งเสริม

ทักษะชีวิตและงานอาชีพ นอกจากนี้ยังปลูกฝังนิสัยรักการท�างาน การเก็บออม

ให้กับนักเรียนผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามเอกลักษณ์โรงเรียนวิถีแห่ง

ความพอเพียง

 ■ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
มี ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร

สิง่แวดลอ้ม เนน้ปลกูฝงัวนิยัและความรบัผดิชอบ 

มุ่งสร้างระบบการจัดการขยะในโรงเรียนจนเป็น

แบบอย่าง และได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ ( 

Zero Waste Scholl ) จากกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่

แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เม่ือป ี2561 ด้วยความใสใ่จตอ่คณุภาพชวีติของนักเรียน จงึไดน้�าวถีิส่งเสริมสุข

ภาพน�าการเรียนรู้คู่คุณธรรมและพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ จากการ

บูรณาการ การเรียนรู้กับการด�ารงชีวิตด้วยปัญญา จึงน�าพาให้โรงเรียนได้รับรางวัล

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จากกระทรวงสาธารณสุขในปี 2561 เช่นกัน

ศรีฐาน “ศรีแห่งความดีงาม ฐานแห่งความสุขและปลุกจิตส�านึก”
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การศกึษานอกระบบ การด�าเนนิโครงการดา้นการ

ศึกษานอกระบบ ส�าหรับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสด้าน

การศึกษาในระบบที่เรียกว่าเด็กนอกระบบ หรือ “เด็กชาย

ขอบ” โดยส่งเสรมิใหเ้ด็กเยาวชนได้รบัการพฒันาและเตบิโต

อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ และดึงศักยภาพในตัวเด็ก

เยาวชนใหล้กุขึน้มาเหน็คุณคา่ในตนเอง กอ่เกิดความความ

เชื่อมั่นและศรัทธาในตนเอง เพื่อเริ่มก้าวย่างใหม่แห่งชีวิต

ที่ดีงามของวัยที่มีพลัง ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง

น�าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติในการด�าเนินชีวิต

ได้อย่างมีเป้าหมาย ก่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เด็กเหล่านี้เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายส�าหรับพัฒนา

เด็กและเยาวชนที่หลงผิดให้คิดได้และหันกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ ให้มีการศึกษา มีอาชีพ ไม่ก่อปัญหาสังคม เพื่อ

ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมือง ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าอาศัยอย่างปลอดภัย

การศกึษาตามอธัยาศยั เทศบาลนครขอนแกน่ยังไดด้�าเนนิโครงการสรา้งสงัคมแหง่การอา่นเพือ่สง่เสรมิ

ให้เมืองขอนแก่นเป็นมหานครแห่งการอ่าน โดยพัฒนาห้องสมุดเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เป็นแหล่งเพื่อการ

เรยีนรูต้ามอธัยาศยันอกหอ้งเรยีน สง่เสรมิ สนบัสนนุและปลกูฝังให้

เดก็ เยาวชนและประชาชนทัว่ไปมลัีกษณะนสัิยรักการอ่าน เปน็การ

จัดการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพทั้งในและนอกระบบ โดยจัดตั้งห้อง

สมุดเด็กให้อยู่ภายใต้บรรยากาศของสวนสาธารณะเพื่อส่งเสริม

บรรยากาศ การเรียนรู้ที่ดี ซึ่งมีห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน ตั้งอยู่

ภายในบริเวณบงึแกน่นคร และหอ้งสมดุเดก็สวนรชัดานสุรณ ์ตัง้อยู่

ภายในบริเวณสวนสาธารณะรัชดานุสรณ์
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ห้องสมุดเด็กทั้งสองแห่ง เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เอื้อประโยชน์ให้เด็กเยาวชนและครอบครัว 

ได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความอบอุ่นและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเชิงบวกอีกรูปแบบหนึ่ง ทั้งยัง

ท�าหน้าที่ให้บริการการอ่าน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส�าหรับเด็กและเยาวชนท่ีหลากหลายช่วยสร้างมิติให้แก่

หนังสือ ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เมื่อเติบโตจะสามารถซึมซับ และเรียนรู้ได้ในทุกแห่งและ 

ตลอดเวลา ซึ่งหากเด็กได้รับการกระตุ้นจากหนังสือที่ดี และกิจกรรมที่ดี เด็กจะมีความพร้อมในการเรียนรู้ใน 

ด้านอื่นๆ ต่อไป ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และต่าง

จังหวัดได้เป็นอย่างดี เพราะถือเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนแห่งหน่ึงที่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปสามารถ 

เข้าใช้บริการและร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะ และกระบวนการคิด กระบวนการอ่านตามความเหมาะสมได้ทุกเพศ 

ทุกวัยซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด 

นอกจากน้ียังได้ต่อยอดโครงการเพื่อ

ขยายแหล่งเรียนรู้ให้เข้าถึงเด็กและเยาวชนใน

ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเอื้อ

ประโยชน์และอ�านวยความสะดวกในการเดิน

ทางมาใช้บริการการอ่านและเรียนรู้ โดยจัดตั้ง

ห้องสมุดเด็กไท (Mini Library) จ�านวน 7 แห่ง 

ภายใน 7 ชุมชน รถ Book Bike (รถนิทานพ่วง

ข้าง) จ�านวน 2 คัน พิพิธภัณฑ์โฮงมูนมังเมือง

ขอนแก่น เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในการสืบค้น

ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมรากเหง้าของชาวขอนแก่น และศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น เป็นเวที

เรียนรู้และกจิกรรมเชิงสร้างสรรคส์�าหรบัเดก็และเยาวชน ทัง้น้ีเพือ่ใหบ้รรลุเปา้หมายในการจดัการเรียนรู้ การศกึษา

ให้ทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่มให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต
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ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน ให้บริการการอ่าน ยืมคืนหนังสือ 

และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส�าหรับเด็กและครอบครัว ห้องสมุดเด็ก

สวนดอกคูนต้ังอยู่บริเวณริมบึงแก่นนคร ตรงข้ามกับวัดหนองแวง

พระอารามหลวง เปดิใหบ้รกิาร ทกุวนัอังคาร - ศกุร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. 

เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.30 น. ปิดให้บริการทุกวันจันทร์และวัน

หยุดนักขัตฤกษ์

หอ้งสมดุเดก็สวนรชัดานสุรณ ์ตัง้อยู่ในบริเวณสวนรัชดานุสรณ์ 

ใจกลางเมืองขอนแก่น เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอีกแห่ง

ที่เอื้อประโยชน์ให้ครอบครัวได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน เปิดให้บริการทุกวัน

จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. ปิดให้บริการทุกวันอาทิตย์และวัน

หยุดนักขัตฤกษ์

อาคารศูนย์วัฒนธรรม ไทย-จีน (ขอนแก่น – หนานหนิง) ด้วยความสัมพันธ์อันดีงามของเทศบาลนคร

ขอนแก่นที่มีกับเทศบาลนครหนานหนิง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 เป็นต้น

มา โดยได้สานสัมพันธ์ระหว่างกันจนขยายความสัมพันธ์กันในระดับเทศบาลสู่เทศบาล ถือเป็นความสัมพันธ์อัน

ดงีามจวบจนปจัจบุนั และไดก้�าหนดวตัถปุระสงคก์ารแลกเปล่ียนความสัมพนัธข์องสองเมืองในดา้นการศกึษา ศลิป

วัฒนธรรมด้านธุรกิจ การค้า และด้านการบริหารงานเทศบาล โดยทั้งสองเมืองได้ส่งคณะผู้แทนเดินทางไปเยี่ยม

เยือนเมืองซึ่งกันและกันมาโดยตลอดเป็นประจ�าทุกปีอย่างต่อเนื่อง

เทศบาลนครขอนแก่น
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และในปีพุทธศกัราช 2539 ได้มกีารแลกเปล่ียน ดา้น
ศิลปวัฒนธรรมที่ส�าคัญ โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้
ออกแบบก่อสร้างศาลาวัดไทยขึ้นที่ภูเขาซิงเชี่ยวซัน และ
เทศบาลนครหนานหนงิไดอ้อกแบบ การกอ่สรา้งสวนหนาน
หนิงที่ริมบึงแก่นนครเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์เป็น
บา้นพีเ่มอืงนอ้งทีร่ว่มดแูลซึง่กนัและกนัเปน็เวลามากวา่ 20 
ปีที่ผ่านมา

เป็นแหล่งรวบรวมและจัดแสดงสิ่งต่างๆ ด้านความ
สัมพันธ์ ที่มีความส�าคัญด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
หรอืความรูอ่ื้นๆของเทศบาลนครขอนแก่นและเทศบาลนคร
หนานหนิง สาธารณรัฐประชาชน จีน ตั้งอยู่บริเวณสวน
หนานหนิงริมบึงแก่นนคร

Book Bike (รถนิทานพ่วงข้าง) น�าหนังสือและโอกาสการ
พัฒนาการเรียนรู้ไปสู่เด็กๆ ในพื้นที่ชุมชน ในรูปแบบของการจัด
กิจกรรมเล่านิทาน อ่านหนังสือ มีรถ Book Bike จ�านวน 2 คัน แต่ละ
คัน มีหนังสือประมาณ 200 เล่ม และจากการด�าเนินงานพัฒนาและ
เรียนรู้ผ่านโครงการ Book Bike ได้สร้างประวัติความภาคภูมิใจมาสู่
เทศบาลนครขอนแก่นและคนขอนแก่น ด้วยรางวัลคุณภาพการให้
บริการประชาชน รางวัลดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ จาก
ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบขา้ราชการประจ�าป ี2552 ซึง่เปน็
รางวัลระดับประเทศ 

ปัจจุบันรถ Book Bike ออกให้บริการทุกวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 15.30 – 18.30 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ 
เวลา 09.30 – 16.30 น. ปิดให้บริการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
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ห้องสมุดเด็กไท (Mini Library) เป็นการน�าหนังสือ

ไปสู่เด็กๆ ในชุมชนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได ้เน้นเปิดบริการ

ในพื้นที่ที่เด็กสามารถเดินไปเองได้ 

ปัจจุบันห้องสมุดเด็กไท ก่อตั้งแล้ว 7 แห่ง เปิดให้

บริการทุกวันอังคาร - ศุกร์ เวลา 15.00 - 18.00 น. วันเสาร์ 

– อาทิตย์ เวลา 09.30 - 16.30 น. และปิดให้บริการทุกวัน

จันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น เป็นแหล่ง

เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนทีม่คีวามส�าคญัอกีแหง่หนึง่ 

เพือ่ให้ผูค้นในท้องถิน่ได้รบัรูค้ณุคา่ เขา้ใจในแก่น

แท้ของประวัติศาสตร์ และซาบซึ้งในวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงามที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตอันแฝง

ไวซ่ึ้งแง่คิด ข้อเตอืนใจใหผู้ค้นไดป้ระพฤตปิฏบิตัิ

ตนใหอ้ยูใ่นศลีธรรม โดยโฮงมนูมงัเมอืงขอนแกน่

ยังเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาให้เยาวชน 

นักเรียน นักศึกษาและประชาชนโดยทั่วไปได้ใช้

ประโยชนใ์นการคน้ควา้ขอ้มลูด้านประวตัศิาสตร์

และวัฒนธรรมบ้านเมืองของตนเอง ตลอดจนยังช่วยให้นักท่องเที่ยวหรือผู้คนต่างถ่ิน ได้เรียนรู้และเข้าใจความ

เป็นขอนแก่นได้อย่างแท้จริงสร้างความภาคภูมิใจและความมีรากเหง้าให้สังคมขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณสวน

สาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร เปิดให้ริการวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ปิดท�าการวันจันทร์และ

วันหยุดนักขัตฤกษ์

เทศบาลนครขอนแก่น
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ศนูยเ์ยาวชนและครอบครวั เทศบาลนครขอนแกน่ เปน็องคก์รแหง่การเรียนรู้ทีก่อ่ตัง้โดยมคีวามมุ่งหวัง

ในการสร้างชุมชนและสังคมน่าอยู่ โดยมองหาทรัพยากรที่มีอยู่แล้วชุมชนมาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดการศึกษา 

เรียนรู้ ศูนย์เยาวชนและครอบครัวเป็นผู้ประสานงาน สร้างพื้นที่ โอกาสให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นเสมือนพื้นที่

แห่งความฝันที่เหล่านักฝัน มีพลังสร้างสรรค์ได้น�าความสามารถของตนมาแลกเปลี่ยน เผยแพร่เพื่อให้เกิดนักฝัน

ผู้มีจิตอาสาจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป 

ศูนย์เยาวชนฯ ตั้งอยู่เยื้องอาคาร Prince Officeplex ถนนหน้าเมือง เปิดให้บริการทุกวัน หยุดเฉพาะ 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ มีพื้นที่รองรับกิจกรรมมากมาย อาทิ ห้องซ้อมดนตรี เวทีกิจกรรม (D.I.Y) ห้องประชุม  

ห้องซ้อมเต้น ห้องซ้อมละคร และลานจัดนิทรรศการ สามารถใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ด้านสิ่งแวดล้อม
จากสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นของโลกปัจจุบัน เช่น 

เหตุการณ์ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย คลื่นความร้อน การ

ระบาดของโรคภัยต่างๆ ที่รุนแรง อันเป็นผลมาจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของ

มนุษย์ที่เปลี่ยนองค์ประกอบของบรรยากาศโลก เทศบาล

นครขอนแก่นจึงตระหนักและเล็งเห็นความส�าคัญ ในการ

สร้างจิตส�านึกให้เกิดขึ้นกับเด็ก เยาวชนที่จะเติบโตมาเป็น

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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ผู้สานต่อเพื่อสร้างพื้นที่ สีเขียวให้กับเมืองต่อไปในอนาคต จึงได้ต่อยอด

ทางความคิดและริเริ่มให้เกิดโครงการคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว รวมถึง

โครงการปลูกจติส�านึกรกัษส์ิง่แวดลอ้ม ซ่ึงในปจัจบุนั ไดพ้ฒันาและบรรจุ

เป็นหลักสูตรหนึ่งในวิชาเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

ขอนแก่นแล้ว

จะเหน็ไดว้า่ เทศบาลนครขอนแก่นได้สร้างพืน้ท่ีการ

ศกึษาในรูปแบบทีห่ลากหลาย และเตรียมความพร้อมในการ

จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย รวม

ถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้ครอบคลุม เข้าถึงง่าย 

สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลา เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนได้รับโอกาสในการ พัฒนาตนเอง ในด้านการ

ศกึษาใหท้ดัเทยีมในระดบัประเทศ ระดบัภมูภิาค และระดบั

โลก สามารถเตรียมความพร้อมส�าหรับการเปล่ียนแปลงของ

ประเทศและของโลกในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแท้จริง 

ให้สมกับสิ่งที่เราสร้างข้ึนและตั้งใจให้เป็น “นครขอนแก่น 

เมือง ที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน”

เทศบาลนครขอนแก่น
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การสร้างความเข้มแข็ง... โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ภายใต้  โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย

เทศบาลนครขอนแก่น แบ่งเขต
การปกครองเป็น 4 เขต 95 ชุมชน 
มีคณะกรรมการชุมชนละ 24 คน 
รวมเป็น 2,280 คน และ เครือข่าย
องค์กร-ชมรม 34 องค์กร-ชมรม 
มีสมาชิกจ�านวน 2,000 คน ซึ่งจากการ
ด�าเนนิงานทีผ่า่นเทศบาลนครขอนแกน่ 
ได้ เปิดโอกาสให้ผู้น� า ชุมชน/คณะ
กรรมการชุมชน/องค์กร-ชมรม มีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น และแลก
เปล่ียนเรียนรู้  ระหว่างประชาชน
กับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาล 
เพ่ือน�าข้อสรุปท่ีได้มาพัฒนาเมือง 
ซึ่งสอดคล้องกับ Smart People อีกทั้ง
ยังเปน็การประชาสมัพนัธ์ขอ้มลูขา่วสาร โครงการ/กจิกรรมตา่งๆของเทศบาลฯ ใหป้ระชาชนไดร้บัรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง
ทั่วถึง และเท่าเทียม 

ดังนั้น ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น การสร้างการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน ส�านักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ด�าเนินโครงการประชุม
คณะกรรมการชุมชนย่อย โดยเชิญตัวแทนชุมชน เครือข่ายองค์กร/ชมรม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จ�านวน 
95 ชุมชน และ 34 เครือข่ายองค์กร/ชมรม รวม 450 คน เข้าร่วมประชุมแล้วน�าข้อมูลที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์
ให้กับประชาชนได้รับทราบต่อไป ซึ่งจะมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง รวมเป็น 12 ครั้ง/ปี
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พัฒนาคุณภาพชีวิตพลังสีขาว ร่วมต่อต้านยาเสพติดในชุมชนและการสร้างสังคมเอื้ออาทร
ภายใต้ โครงการ  “บ้านสีขาว ชุมชนสีขาว”

ปจัจบุนัสงัคมไทยก�าลงัประสบปัญหาวกิฤต ิจากสถานการณปั์ญหา
ยาเสพติดที่ ได้เริ่มแพร่ระบาดและก�าลังทวีความรุนแรงมากข้ึน
อย่างนา่วิตก การหวนกลบัมาระบาดอยา่งหนกัของยาเสพตดิในปจัจุบนั 
เป็นผลให้เยาวชนและประชาชนหลงผิดเข้าสู่วงจรของการซ้ือขายและ
เสพยาเสพตดิเพิม่มากขึน้ และเปน็ภาระของประเทศในการบ�าบดัรักษา
ผูป้ว่ยทีเ่กดิจากการเสพยาเสพตดิ อกีทัง้ยงัเป็นปญัหาทีส่รา้งความรูส้กึ
สะเทือนใจและเจ็บปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และปัญหายาเสพติด
ได้น�ามาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่างๆ ในสังคม 
เช่น การลักขโมย ฉกชิงวิ่งราวและการก่อปัญหาอาชญากรรมอ่ืนๆ 
ตามมาอีกมากมาย ซึ่งท�าให้มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมภายใต้กรอบ
ทิศทางนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม การสร้างสังคม
เอ้ืออาทร จึงได้จัดท�าโครงการ “บ้านสีขาว ชุมชนสีขาว” โดยใช้
พลังบวก พลังสีขาว พลังที่บริสุทธิ์ เข้าไปเชิดชู คนดีที่ประพฤติปฏิบัติดี
ในสังคม ท�าให้กลุ่มพลังสีด�าที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด ประกาศเป็น 
“บ้านสีขาว ชุมชนสีขาว” สร้างให้ผู้น�าชุมชนมีความรักและหวงแหน
ชมุชนตนเอง มสีว่นรว่มในการปกปอ้งชมุชน ใหห้า่งไกลยาเสพตดิ ซึง่ได้
ด�าเนนิการมาตัง้แต ่ป ี2555 ปจัจบุนัมชีมุชนเขา้รว่มโครงการ มทีัง้หมด 
73 ชุมชน และมอบโล่เชิดชูเกียรติ จ�านวน 2,116 ครอบครัว โดยการ
คัดกรองครอบครัวในชุมชนที่สมัครใจไม่มีการบังคับ และปราศจาก
สิ่งเสพติดหายไปจากชุมชน

เทศบาลนครขอนแก่น
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หอพักน่าอยู่ พักผ่อนปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต
งานกิจการหอพักในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

จากยุทธศาสตร์และแนวคิดในการ
บริหารงานของเทศบาลนครขอนแก่น 
ภายใต้วิสัยทัศน์คือ พัฒนาเมืองสู่สากล 
สร้างสังคมแห่งความสุข เป็นแนวทางที่
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพัฒนาท้องถ่ิน
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี เช่น การพักอาศัย
ของนักศึกษา, นักเรียน เทศบาลขอนแก่น
ได้รับการถ่ายโอนงานกิจการหอพัก จาก
ส�านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย์ (พมจ.) เมื่อปี 2558 เทศบาลนคร
ขอนแก่นจงึตระหนกัถงึความปลอดภยัของ
นักเรียน, นักศึกษาที่เข้าพักอาศัยหอพัก
ที่ขึ้นทะเบียนกับทางเทศบาล เพ่ือให้
ผู้ปกครองมีความมั่นใจในหอพัก และผู้ประกอบการหอพักท่ีได้ประกอบกิจการที่กฎหมายบังคับในการประกอบ
กิจการนั้นๆ เช่น หอพักชาย จะต้องมีนักเรียน นักศึกษา ชายเท่านั้น หอพักหญิงจะต้องเป็นนักเรียน, นักศึกษา
หญิงเท่านั้น รวมถึงข้อบังคับต่างๆ ที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศในพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 

ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นสู่ SMART CITY งานกิจการหอพักคือ Smart 
Governance คือการบริหารจัดการโปร่งใส มีความร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบกิจการหอพัก 
เพ่ือกอ่เกดิการท�างานรว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยผา่น Application Smart Map และ Smart Pinning ตดิตาม
ตรวจสอบควบคุมดูแลเพื่อความแม่นย�าในการส�ารวจหอพักของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้เป็นสังคมที่น่าอยู่
ตลอดไป
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ผู้น�าเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา
โครงการอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น ส�านักสวัสดิการสังคม ได้ด�าเนินโครงการอบรม
แนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในกระบวนการพัฒนาและการวางแผนแบบย่ังยืนความเข้ม
แขง็ของกลุม่ประชาชนในชมุชนให้สามารถมส่ีวนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจ
ชุมชนและท้องถ่ินของตนเองในด้านต่างๆ โดยสร้างกระบวนการ
การเรยีนรูใ้หป้ระชาชนได้มีความรูค้วามเข้าใจ กระบวนการการการวางแผน
ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ โดยจัดกิจกรรมการอบรมและฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการวิเคราะห์ วางแผนในการพัฒนาชุมชน ฉะนั้น
เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนและองค์กรประชาชนได้เรียนรู้ประสบการณ์ 
กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพเป็นการ
สนับสนุนด้านการพัฒนาเมือง Smart City ของด้าน Smart people คือ 
เมืองที่ให้ความเท่าเทียมกัน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการคิดของ
ประชาชนชาวขอนแก่นอย่างต่อเน่ือง เทศบาลนครขอนแก่นจึงจัดให้กับ
ประชาชนในทกุภาคสว่น ใหผู้น้�าชมุชนกลุม่ตวัแทนเครอืขา่ยภาคประชาชน
ไดม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูอ้งคก์รภาคประชาชน จากสถานทีศ่กึษาดงูานแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ ด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาทักษะกระบวนการในการส่งเสริม
อาชีพการพัฒนารายได้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่
ศกึษาดงูาน การศกึษาดูงานจากผู้รูห้รอืปราชญช์าวบ้านในดา้นเกษตรกรรม 
ประเพณีวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง - คลองสิบสี่ หรือทางศาสนาอื่นๆ เป็นต้น
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561



128

“ให้” อย่างมีคุณค่า “รับ” อย่างมีศักดิ์ศรี
โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน (ภาคสนาม) ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส

เทศบาลนครขอนแก่น
ได้เปิดพื้นที่เรียนรู้การแบ่งปัน
น้� า ใจ  การ ดูแล ช่วยเหลือ
เอื้ออาทรซ่ึงกันและกันผ่าน 
โครงการออกเยี่ ยม ชุมชน
เคลื่อนที่คนขอนแก่นไม่ทอด
ทิ้งกัน เป็นการบริการในเชิงรุก
ที่ เน้นการเข้าถึงประชาชน
ได้อย่างแท้จริง โดยให้ ทุก
หน่วยงานทั้งทางภาครัฐและ
เอกชนได้ เข้ามามีส่วนร่วม
สามารถน�าไปสู่สังคมใหม่ได้ 
โดยเน้นปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 
ในการชว่ยเหลือผูท้ีไ่มส่ามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ โดยการ
ปรับปรุงสภาพบ้านช�ารุดทรุด
โทรม ขาดการดูแล ให้มีสภาพ
แวดล้อมที่ดีและน่าอยู่ขึ้น เพื่อให้เมืองขอนแก่นมุ่งสู่ความเป็น Smart City ในด้าน Smart People คือ เมืองที่ให้
ความเท่าเทียมกันในสังคม มีที่อยู่อาศัย มีส่ิงอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย เปิดโอกาสให้
คนในเมืองมีส่วนร่วมมีพื้นที่แสดงออกหรือท�ากิจกรรมร่วมกัน

เทศบาลนครขอนแก่น
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การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ในยุคของข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน ท�าให้การส่ือสารเกิดขึ้นได้

อย่างรวดเร็ว การสื่อสารระหว่างบุคคล องค์กร และสถาบัน ล้วนส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ (Image) ได้ทั้งสิ้น บุคลากรผู้ปฏิบัติการในฐานะที่เป็น
ผู้ปฏิบัติงานและรับผิดชอบองค์กร สถาบัน จ�าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมี
การเรียนรู้เกี่ยวกับการพูดเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร ขั้นตอนการ
สื่อสารภายใน ภายนอก ได้อย่างถูกต้อง มีขั้นตอนเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

การพดูเสยีงตามสายนัน้ ถา้ไมไ่ด้ลงมอืปฏบิตัจิะรู้สึกวา่เปน็เรือ่งง่าย 
หรือเป็นเรื่องธรรมดา แต่เมื่อลงมือปฏิบัติจริงจะพบว่าข้ันตอน
การด�าเนินการมีมากมาย และเกิดปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างไม่ตั้งใจ ดังนั้น 
เพื่อเป็นการเสนอแนะ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์
ของการปฏิบตังิานดา้น “การประชาสมัพนัธผ์า่นเสยีงตามสาย ในชมุชน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น จ�านวน 95 ชุมชน ” เป็นไปอย่างสร้างสรรค์
และมีประสิทธิภาพแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 
มั่นใจ  ตลอดจนภาพลักษณ์องค์กรได้เป็นอย่างดี และได้มีการจัดฝึก
อบรมให้แก่ผู้ประกาศข่าว ผู้ท�าหน้าที่ เป็นพิธีกรในชุมชน ซึ่งมี
วตัถปุระสงคข์องการสือ่สาร องคป์ระกอบของการส่ือสาร ข้อแนะน�าการ
ใช้ภาษาเพื่อการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เทคนิคในการ
เปน็ผูป้ระกาศเสยีงตามสาย เทคนคิการใช้ไมโครโฟน การอา่นออกเสียง 
ลีลาของการประกาศ การฝึกปฏิบัติส�าหรับการเป็นผู้ประกาศที่ดี การใช้
ภาษาในการพูด ข้อดีและข้อเสียของสื่อเสียงตามสาย
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โครงการ อบรม “เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าวชุมชน 
เขตเทศบาลนครขอนแก่น ส�านักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น 

ประจ�าปีงบประมาณ 2561

การประชาสัมพันธ์จึงนับว่ามีความส�าคัญต่อการเสริมสร้าง
ความรูค้วามเขา้ใจในผลงาน ผลผลติ และการใหบ้ริการสู่สาธารณชน 
ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย การที่จะ
ท�าให้การสื่อสารข่าวสารของหน่วยงานหรือองค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่หรือประชาชน ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูลข่าวสาร จ�าเป็นจะต้องมีทักษะใน
การพูดประชาสัมพันธ์ การจัดท�าข้อมูลข่าวสาร การเขียนข่าว 
บทความ การให้ข้อเท็จจริงได้อย่างกะทัดรัด ถูกต้อง ชัดเจน

เทศบาลนครขอนแก่น ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัด
ฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าว 
ชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น ประจ�าปีงบประมาณ 2559 
เทคนิคการเขียนข่าวและบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์” 
ขึ้น เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าท่ีด้าน
การเขียนข่าวเพื่อการประสัมพันธ์ในชุมชนการประชาสัมพันธ์ทาง
หอกระจายข่าว ให้สามารถเขียนข่าว เขียนบทความ และเลือกใช้
เทคนคิวธิกีารตา่งๆ เทคนิคในการบ�ารงุรกัษาเครือ่งมอื และพธิกีรใน
การพดูในงานพธิตีา่งๆ เพือ่การประชาสมัพนัธเ์ผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร
ได้อย่างมืออาชีพถูกต้อง น่าสนใจ และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ต่อไป
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โครงการวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
เทศบาลนครขอนแก่น  ประจ�าปีงบประมาณ 2561

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับองค์กรภาคี จ�านวน 206 องค์กร 
ในจังหวดัขอนแกน่ รว่มกนัจดัวนัรณรงคย์ตุคิวามรนุแรงตอ่เดก็และสตร ี
ขึน้ในวนัที ่25 พฤศจกิายน 61 เวลา 06.30 น. ซึง่ดร.สมศกัดิ ์จงัตระกลุ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ยุติความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจ�าปี 2561 และนายมนตรี สิงหปุณณภัทร 
รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายใต้หัวข้อ 
Stop Teen mom รู้ทันปลอดภัย รักได้ไม่ท้อง ณ บึงสวนสาธารณะ
ทุ่งสร้าง ขอนแก่น สืบเน่ืองจากคณะรัฐมนตรี ก�าหนดให้เดือน
พฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 
มีเป้าหมายเพื่อระดมความร่วมมือทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
รณรงค์สรา้งความตระหนัก เร่ืองการใช้ความรนุแรงตอ่เดก็และสตรหีรอื
บุคคลในครอบครัวและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กิจกรรมประกอบด้วย 
การเดนิวิง่รณรงคฯ์ การจดับธู นทิรรศการ การประกวดหนงัสอืเลม่เลก็ 
ประกวดยวุทตู กจิกรรมเตน้ของเยาวชนเพือ่รณรงค์ยตุคิวามรนุแรง และ
กจิกรรมสอยดาวเพือ่การกุศลและวชิาการ ซึง่ผู้เขา้รว่มกิจกรรมประกอบ
ด้วย องค์กรเครือข่ายแนวร่วมป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและ
สตรี จังหวัดขอนแก่น จ�านวน 206 องค์กร ท้ังภาครัฐและเอกชน 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปรวม 1,000 คน
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โครงการ “อบรมทบทวนอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิสตรีและเด็ก” 
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (อส.พด.)

ศนูย์อาสาสมัครพทิกัษส์ทิธสิตรแีละเด็ก เทศบาลนครขอนแก่น 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 ได้รับการจดทะเบียนโดย เทศบาลนคร
ขอนแก่น และจังหวัดขอนก่น เป็น “องค์กรภาคประชาชน และ
จดัต้ังเป็นสหกรณเ์ครดติยเูนยีน อส.พด.” มฐีานะเปน็นติบิคุคล
จากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2547 มีบทบาท
หนา้ที ่พทัิกษสิ์ทธแิละใหค้วามชว่ยเหลอืสตรทีีต่กอยู่ในภาวะวกิฤต ิ
อาทิ จากภัยคุกคามทางเพศ ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ สามีทอดทิ้ง
ท�ารา้ยทบุต ีถกูลอ่ลวงและบงัคบัคา้ประเวณ ีถกูเลิกจา้งโดยไมเ่ปน็
ธรรม และถูกเลือกปฏิบัติในเรื่องของอาชีพ เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาที่ต้นเหตุ ศูนย์อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิสตรีและเด็ก เทศบาล
นครขอนแก่น ได้น�าข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณชนและต่อภาครัฐ
เพื่อผลักดันให้ก�าหนดนโยบายและ แนวปฏิบัติท่ีเป็นจริงในการ
คุม้ครอง พทิกัษ์สทิธ ิรวมถึงการสง่เสรมิคณุภาพชวีติของสตรี โดย
รวมของ ศูนย์อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิสตรีและเด็ก เทศบาลนคร
ขอนแกน่ การอบรมโครงการทบทวนอาสามัครพทัิกษส์ทิธสิตรแีละ
เดก็ เทศบาลนครขอนแก่น เป็นการแลกเปลีย่นเรียนรู้ ประสบการณ์ การท�างานดา้นสตรีและเดก็ทีถู่กกระท�ารนุแรง
ในจังหวัดขอนแก่นของวิทยากร อันจะสง่เสริมความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการด�าเนนิการดา้นการปอ้งกนัเพือ่แกไ้ข
ความรุนแรงต่อสตรี และตัวอย่างที่ดีในการด�าเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง รวมไปถึง
กฎหมายที่ควรทราบ เพื่อให้อาสาสมัครได้น�าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมหาแนวทางการยุติความ
รุนแรงในสตรีและเด็ก และพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันปัญหาการถูกกระท�าความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น
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การส่งเสริมการออกก�าลังกายและการเล่นกีฬา 
ในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น

การเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มุ่งเสริมสร้างให้ร่างกายมีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ปลูกฝังให้เด็ก 

เยาวชน ประชาชนทั่วไป เกิดความรัก ความสมัครสมานสามัคคี พัฒนาความคิด จิตใจ สติปัญญา มีวินัย อีกทั้ง

ยังช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อันจะน�าไปสู่ความปลอดภัย  

ห่างไกลจากยาเสพติด ป้องกันและต่อต้านยาเสพติดไม่ให้แพร่กระจาย มัวเมาเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป 

เทศบาลนครขอนแก่น จงึได้มกีารสง่เสรมิและสนบัสนนุวสัด ุอุปกรณ์กฬีาใหแ้กชุ่มชน เชน่ ลูกตระกร้อ ลกูฟตุบอล 

ลูกแชร์บอล ลูกวอลเล่ยบอล เป็นต้น
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โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

ชมุชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น มหีอกระจายขา่วและระบบ
เสยีงตามสายประจ�าชุมชน มทีัง้หมด 95 ชุมชน หอกระจายขา่วสว่น
มากกระจายเสียงทุกวัน และส่วนใหญ่ได้ยินครอบคลุมทั้งชุมชน 
เพราะได้ปรับปรุงเป็นระบบเสียงตามสาย ส่วนการกระจายเสียงมี
มากที่สุดอยู่ระหว่างเวลา 06.00 น. - 06.30 น. รองลงมา ระหว่าง
เวลา 06.00 น. - 07.00 น. และเกินครึ่งของหอกระจายข่าว 
มีผู้ประกาศเพียง 1 คน ตลอดจนส่วนใหญ่หอกระจายข่าว อยู่ใน
การดแูลของประธานชมุชน และคณะกรรมการชมุชน ส�าหรบัเนือ้หา
ของขา่วทีป่ระกาศมากทีส่ดุในรอบสปัดาห ์ได้แก ่ขา่วสารจากองคก์ร
ภาครฐั ข่าวบรกิารประชาชน ขา่วด้านการสาธารณสขุ และขา่วสารในชมุชน และบางชมุชนมวัีสด ุอปุกรณท่ี์ได้รบั
มานาน ท�าให้เกิดการช�ารุด และขาดประสิทธิภาพในการใช้งาน ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้เล็งเห็น
ความส�าคัญในการประชาสัมพันธ์ในชุมชนให้ได้รับทราบข่าวสาร มากยิ่งขึ้น

เทศบาลนครขอนแก่น
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โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน 
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นประจ�าปีงบประมาณ 2561

วัฒนธรรมประเพณีอีสาน “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” เป็น

ประเพณีและวฒันธรรมท่ีคนอสีาน ไดม้กีารปฏบิติัสืบทอดกนัมาจาก

อดีตจนถึงปัจจุบัน ตามความเชื่อของคนอีสานที่มีมาตั้งแต่โบราณ 

ประกอบด้วย ประเพณีบุญลอยกระทง บุญข้าวจี่ บุญผะเหวต บุญ

สงกรานต ์บญุเบิกบ้าน บุญขา้วสาก บุญขา้วประดับดนิ เปน็ประเพณี

และวฒันธรรมทอ้งถิน่อสีาน เปน็สิง่ทีท่รงคณุคา่และส�าคญัย่ิงส�าหรับ

ชาตบิา้นเมอืง และเปน็ประเพณทีีส่บืทอดกันมาตัง้แตอ่ดตี ซึง่ปจัจบุนั

ก�าลังจะเลื่อนหายไปจากสังคม

ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึง

ความส�าคัญ การด�าเนินการตาม ยุทธศาสตร์ที่ 9 

อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป้าประสงค์

ที่ 6 ประชาชนมีความหวงแหนในวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญา จึงได้จัดท�าโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูประเพณี

และวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานขนบธรรมเนียม

ประเพณี “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ศิลปวัฒนธรรมวิถี

อสีานอันเปน็เอกลักษณ์ของทอ้งถิน่ใหสื้บทอดตอ่ไป จน

รุ่นลูก รุ่นหลาน ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความส�าคัญ และกิจกรรมที่ควรท�าในบุญประเพณีแต่ละ

เดือนอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหาร เทศบาลนครขอนแก่น คือ พัฒนาเมืองสู่สากล 
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สร้างสังคมแห่งความสุข และตามนโยบายรัฐบาล ด้านส่ง

เสริมให้ความรู้บุญประเพณี และความส�าคัญในการบ�ารุง

รักษาไว้ซึ่งศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีของท้อง

ถิ่น ตลอดจนอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมอันดีไว้

ให้อนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้ สืบทอด มรดก

ทางวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏ

อยูใ่นความเชือ่ตามวฒันธรรมประเพณขีองทอ้งถิน่ ตลอด

จนเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ

ประชาชนทัว่ไปในชมุชน ไดม้โีอกาสรว่มกนัท�ากจิกรรมอนั

ส�าคัญในท้องถิ่น ส่งผลให้สามารถยกระดับจิตใจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ให้มีวิถีชีวิตความ

เปน็อยูโ่ดยยึดมัน่ในจารีตประเพณ ีเปน็แนวทางในการด�าเนินชวีติและใชป้ระเพณีในการสอนใหช้ว่ยเหลอืเกือ้กลู

กนั รว่มกจิกรรมทางสงัคม และงานบุญกุศลตา่งๆ ในชมุชนนัน้ๆ จนกอ่ใหเ้กดิการใชชี้วิตร่วมกนัอย่างมีความสงบ

สขุ ตลอดจนสง่ผลให้เกิดความรกั สามคัค ีเรยีนรู้การอยูร่่วมกันอย่างสันตสุิข สร้างความปองดอง สมานฉนัท ์และ

ร่วมมือร่วมใจกันในการประกอบคุณงามความดีในสังคม ท�าให้การด�ารงชีวิตมีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป

เทศบาลนครขอนแก่น
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โครงการกิจกรรมการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ฟื้นฟู  
และเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561

ตามยุทธศาสตร์การบริหาร

งานของเทศบาลนครขอนแก่นวา่ด้วย

การสรา้งสงัคมเอือ้อาทร เป้าประสงค ์

คอื ผูด้อ้ยโอกาสในสงัคมสามารถเขา้

ถึงบริการสาธารณะครอบคลุมทั่วถึง 

ชุมชนมีสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน 

เทศบาลนครขอนแกน่ในฐานะหนว่ย

งานราชการที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน

มากที่สุด และมีอ�านาจหน้าท่ีรับผิด

ชอบให้การดูแลช่วยเหลือประชาชน

กลุ่มดังกล่าว จึงเห็นสมควรจัดท�า

โครงการกิจกรรมการช่วยเหลือ 

บรรเทาความเดือดร้อน ฟื้นฟูและ

เยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ในเขต

เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้ความดูแลช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนอย่างเข้าใจ ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยมี

เป้าหมายเพื่อให้ผู้เดือดร้อนสามารถด�าเนินชีวิตอยู่อย่างปกติสุขหรือมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ และมีความเอื้ออาทรต่อไป
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โครงการเบี้ยยังชีพความพิการและผู้ป่วยเอดส์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.มีสญัชาติไทย 

2.มีภูมิลาํเนาอยูใ่น

3.ไดรั้บการตรวจ

   ตอ้งใชค้าํวา่เอด

4.มีรายไดไ้ม่เพียง
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TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครขอนแก่น
เทศบาลนครขอนแก่น 

ได้ด�าเนินงานโครงการรณรงค์

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด TO BE NUMBER ONE 

ด้วยความมุ่งมั่นมาอย่างต่อ

เน่ือง เพื่อสืบสานพระปณิธาน

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ที่ทรงห่วงใยต่อเด็กและเยาวชน ที่มีโอกาสเสี่ยงเข้าไปยุ่ง

เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด โดยมุ่งเน้นรณรงค์ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเป็นหลัก ด้วยกลวิธีปลุกจิตส�านึกและสร้าง

กระแสการต่อต้าน ยาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่าย

สมาชิก และชมรม TO BE NUMBER ONE ในการร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด เพื่อให้เกิดค่านิยมของการ “ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ” ผลการด�าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER 

ONE ดังนี้

ปญัหายาเสพตดิ ถอืเปน็ปญัหาทีส่�าคญัในระดับชาติ

ที่ทุกฝ่ายก�าลังด�าเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เทศบาลนคร

ขอนแก่นจึงได้มีแนวทางในการขจัดปัญหายาเสพติด โดย

ก�าหนดให้โครงการ “โรงเรียนสีขาว บ้านสีขาว ชุมชนสี

ขาว”เป็นแกนหลักในการด�าเนินการซึ่งที่ผ่านมามีการด�าเนิน

การดังนี้ 1) โรงเรียนสีขาว ได้น�าโครงการ TO BE NUMBER 

ONE มาปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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โดยการจดักจิกรรมการอบรมสมาชกิ TO 

BE NUMBER ONE 11 โรงเรยีนในสงักดัเทศบาล

นครขอนแก่นและจัดค่ายอบรมแกนน�า TO BE 

NUMBER ONE เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง

จิตใจให้กับเยาวชนโดยการจัดกิจกรรมอบรมให้

ความรู้และฝึกทักษะให้แก่แกนน�าเยาวชนทั้งใน

สถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาลนคร

ขอนแก่น และจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE 

NUMBER ONE จ�านวน 4 แห่ง เป็นศูนย์กลาง

ในการท�ากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของสมาชิก เช่น 

การสอนศิลปะ ดนตรี กีฬา ฯลฯ ในช่วงปิดภาค

ฤดูร้อนและต่อยอดกิจกรรมโดยเทศบาลนคร

ขอนแก่นเปิดเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดง

ความสามารถในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์

อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและ ถนนข้าว

เหนียว ประจ�าปี 2561

เทศบาลนครขอนแก่น
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โครงกำรติดตั้ง CCTV 1,000 จุด ภำคประชำชน

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) 1,000 จุดภาคประชาชนทั่วเขตเทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนคร

ขอนแก่นร่วมกับ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สถานีต�ารวจภูธรเมืองขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่ม

องค์กร สมาคม ผู้ประกอบการ ชมรมและประชาชนชาวขอนแก่นได้จัดท�าโครงการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) 

1,000 จุด ภาคประชาชนทั่วเขตเทศบาล “โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน และการสร้างโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเมือง เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม ตลอด

จนการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองขอนแก่นในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในอนาคต”

เงื่อนไข การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
1. เทศบาลใหก้ารสนบัสนนุแกผู่เ้ข้าร่วมโครงการ เปน็เงิน 5,000 บาท ตอ่หน่ึงจดุทีก่ล้องหนัสูส่าธารณะ

2. คณะท�างานจากสถานีต�ารวจภูธรเมืองขอนแก่น ด�าเนินการส�ารวจ ก�าหนดจุด ตรวจสอบการติดตั้ง

กล้องวงจรปิดและให้ความรู้ความเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการ

3. เมือมีเหตุจ�าเป็นทางราชการถือกรรมสิทธ์ิในการขอตรวจสอบข้อมูลอันเป็นประโยชน์จาก

กล้องวงจรปิด (CCTV)

4. กรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการ มีกล้องวงจรปิด (CCTV) อยู่แล้ว และประสงค์จะติดตั้งกล้องเพิ่ม เพื่อเป็น

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและทางราชการ สนับสนุนเป็นเงิน 5,000 บาท ที่กล้องหันสู่สาธารณะ

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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รายการ
ผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

1. จ�านวนผู้สมัครฯ 195 ราย 90 ราย 72 ราย 43 ราย 57 ราย 52 ราย 48 ราย

2. จ�านวนผู้ผ่านการอนุมัติ 82 ราย 55 ราย 68 ราย 39 ราย 52 ราย 48ราย 31 ราย

3. จ�านวนจุดที่ติดตั้ง 112 จุด 97 จุด 120 จุด 80 จุด 100 จุด 100 จุด 60 จุด

4. งบประมาณที่ใช้
560,00 

บาท

485,000 

บาท

600,000 

บาท

400,000 

บาท

500,000 

บาท

500,00 

บาท

300,000 

บาท

รวมยอดงบประมาณทั้งสิ้น ณ ปัจจุบัน จ�านวนผู้ผ่านการอนุมัติ 375 ราย อนุมัติไปแล้ว 669 จุด 

งบประมาณทั้งสิ้น 3,345,000 บาท

เทศบาลนครขอนแก่น
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โครงกำรบริหำรจัดกำรและน�ำเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก 
เพื่อคนพิกำรและผู้สูงอำยุในเขตเทศบำลนครขอนแก่น

โครงการบริหารจัดการและน�าเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อคนพิการ

และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น “คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” เป็นโครงการ

ภายใต้คนขอนแก่นไม่ทอดทิง้กนั โครงการด�าเนนิงานเปน็การลงพืน้ที ่ตดิตัง้ชดุอปุกรณ์

สิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้แก่ 

การตดิตัง้เชน่ ชดุปดิ - เปดิอปุกรณไ์ฟฟา้เอนกประสงค ์อปุกรณแ์จ้งเหตฉุกุเฉนิในชมุชน 

เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมในการติดตั้ง ได้แก่ คนพิการและผู้สูงอายุที่อยู่

ในสภาวะทีย่ากล�าบาก ขาดคนดแูล ตอ้งอยูค่นเดยีวเพยีงล�าพงัในชว่งเวลาทีบ่ตุรหลาน

ไปท�างานนอกบา้น หรอืต้องอยูค่นเดียวในช่วงระยะเวลาหนึง่ ซึง่อาจไมม่คีวามปลอดภยั

ในชวิีต ซึง่ผลจากการด�าเนนิการตดิตัง้อุปกรณส์ิง่อ�านวยความสะดวกเพือ่คนพกิารและ

ผูส้งูอายใุนเขตเทศบาลนครขอนแกน่ท่ีผา่นมา ท�าให้ผูท่ี้ไดร้บัการตดิตัง้อปุกรณ์ฯ มคีวาม

สะดวกสบายในการด�าเนินชีวิต ช่วยเหลือตัวเองได้ ลดภาวะการพึ่งพิงผู้ดูแลหรือญาติ

พี่น้อง มองเห็นคุณค่าของตัวเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตารางสรุปผลการติดตั้งอุปกรณ์ภายใต้โครงการบริหารจัดการ 
สิ่งอำานวยความสะดวก เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เขต 1 เขต 2 เขต3 เขต 4

18 ราย 14 ราย 34 ราย 25 ราย

รวมจ�านวนทั้งสิ้น 91 ราย

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561



พันธกิจ 
พัฒนำขีดควำมสำมำรถ 
ขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น
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เมื่อวันที่ 17 พฤษาภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น. เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดโครงการประชุมเชิง
ปฏบัิติการเพ่ือจดัทาแผนพฒันาเทศบาลอยา่งมสีว่นรว่ม ประจ�าปงีบประมาณ 2561 และพจิารณารา่งแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 ระดับนคร โดยมี นายธีระศักดิ์ 
ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมตามประกาศสัดส่วน จานวน 2,214 คน ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล ทีส่ามารถตอบสนองปญัหาและความตอ้งการของประชาชนอยา่งแท้จรงิและเกดิธรรมาภบิาลในการพฒันาท้อง
ถิน่ และเปดิโอกาสใหภ้าคประชาชนได้แสดงความคดิเหน็ตอ่การจดัทาแผนพฒันาเทศบาล เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลงแผน
งาน/โครงการต่าง ๆ ให้เกิดแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นที่มีประสิทธิภาพ และได้รับการประเมินความคิดเห็นการ
จัดโครงการฯ ค่าเฉลี่ยรวม 4.21 คะแนน อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เพื่อจัดท�ำแผนพัฒนำเทศบำล 
อย่ำงมีส่วนร่วมประจ�ำปี 2561
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กำรพัฒนำบุคลำกร
การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ให้ก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ KKM Smart City เพื่อการอยู่อาศัย

ในอนาคตโดยค�านงึถงึคณุภาพสิง่แวดลอ้ม วฒันธรรม คณุภาพชวีติเศรษฐกจิและสงัคม ซึง่อาศยัเทคโนโลยดิีจทัิล
มาชว่ยในการบรหิารตดัการท�าใหเ้กดิประสทิธภิาพ และท�าใหเ้มอืงมคีวามเหมาะสมตอ่การอยูอ่าศยั คนมคีณุภาพ
ชีวิตที่ดีเทศบาลฯจึงให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาคนในองค์กร การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงานที่เป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันดังนั้น จ�าเป็นต้องเตรียมพร้อม
รับกับสถานการณ์ต่างๆ จัดสร้างระบบและวัฒนธรรมขององค์กรให้มีความเข้มแข็งและเพื่อพัฒนาศักยภาพให้
มากย่ิงขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการด�าเนินการให้ทันยุคทันสมัย โดยท่ีจะพัฒนาองค์กรและพัฒนาชุมชน
ไปพร้อมกัน จัดสร้างระบบระเบียบแผนการต่างๆด้วยการเรียนรู้ มีส่วนร่วมแบ่งปัน ท�าความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
เพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาชุมชนและสร้างความสุขที่แท้จริง ความต้องการที่จะส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอย่าง
จริงจัง เทศบาลนครขอนแก่นจัดสรรงบประมาณในโครงการพัฒนาบุคลากรกว่า 6,500,000 บาท ในการพัฒนา
ตนเองของพนักงาน ตามแนวทางที่เทศบาลฯก�าหนดไว้ ให้พนักงานในสังกัดมีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ
และทักษะปัญญา ดังนี้

1. ส่งเสริมใหบ้คุลากรพฒันาตนเองใหม้ศีกัยภาพสูงข้ึน โดยการศกึษา เพิม่พนูความรู้และประสบการณ ์
ในรูปแบบต่างๆ และกระตุ้นส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 ■ หลักสูตรด้านทักษะ-ปัญญา เช่น
- หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ การพัฒนาเมือง ตามแนวคิดเมืองอัจฉริยะ(Smart city)
- หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์
- หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

 ■ หลักสูตรด้านจิตปัญญาหรือจิตวิวัฒน์ เช่น
- หลักสูตรเทคนิคสร้างสรรค์การท�างานอย่างมีความสุข ตามแนวคิดอิคิไก(IKIGAI)
- หลักสูตรฝึกพัฒนาจิต สติ สมาธิ ในการท�างาน
- หลกัสตูร “สูค่วามเปน็เลิศในการท�างานเปน็ทมี” (In Search of Excellence in Teamwork)

เทศบาลนครขอนแก่น
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 ■ หลักสูตรด้านพฤติกรรมสุขภาพ เช่น 
- หลักสูตรการดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีด้วยตัวเอง

2. สนับสนุนให้การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับบุคลากร โดยผู้บังคับบัญชาพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้วยวิธีการตา่งๆ เพือ่ช่วยพฒันาขดีความสามารถ ความรอบรูใ้นงานทีเ่กีย่วขอ้งของตนเชน่ การก�ากบั
ดูแลวิธีการท�างานที่รับผิดชอบ การแบ่งปันความรู้(Knowledge Sharing)

ผลจากการที่ได้รับการสนับสนุนให้พนักงานเทศบาลได้รับการพัฒนาจิตใจที่ดี มีความสุขในการท�างาน 
สร้างขวัญก�าลังใจที่ดีให้แก่พนักงาน สร้างเครือข่ายกระบวนการเรียนรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น เชื่อมโยงกันเป็น
องคค์วามรู ้และท�าการถา่ยทอดใหก้บัเพือ่นร่วมงานน้ัน จงึเป็นการพฒันากระบวนการการท�างานร่วมกนัท่ีดจีาก
องค์กรไปสู่สังคม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมที่จะเสียสละ และพร้อมที่จะน�าพาสังคมให้เป็นสังคมที่เปลี่
ยมล้นไปด้วยความสุขต่อไปในอนาคต

หลักสูตรด้านทักษะ-ปัญญา
หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ การพัฒนาเมือง ตามแนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart city)

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
และวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

หลักสูตรด้านจิตปัญญาหรือจิตวิวัฒน์
หลักสูตรเทคนิคสร้างสรรค์การทำางานอย่างมีความสุข ตามแนวคิดอิคิไก (IKIGAI)

เทศบาลนครขอนแก่น
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หลักสูตรฝึกพัฒนาจิต สติ สมาธิ ในการทำางาน

หลักสูตรด้านจิตปัญญาหรือจิตวิวัฒน์
หลักสูตร “สู่ความเป็นเลิศในการทำางานเป็นทีม” (In Search of Excellence in Teamwork)

หลักสูตรด้านพฤติกรรมสุขภาพ
หลักสูตรการดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีด้วยตัวเอง
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โครงกำรพัฒนำบุคลำกร หลักสูตร “อบรมกำรปฏิบัติงำนในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และระบบติดตำมฎีกำเบิกเงินรำยจ่ำย 

(ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนของเทศบำลนครขอนแก่น) ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561”

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ข้อ 105 ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท�าบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และเทศบาลนครขอนแก่น ได้
พัฒนาโปรแกรมระบบติดตามฎีกาเบิกเงินรายจ่ายบนเว็บไซต์ของเทศบาลนครขอนแก่น เพ่ือช่วยในการบันทึก
และติดตามฎีกาเบิกเงินรายจ่าย โดยน�าเครื่องอ่านบาร์โค้ดมาช่วยในการด�าเนินการในระบบฯ และแจ้งผลการ
ออกเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้รับจ้างทาง SMS 

ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้จัดท�าโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “อบรมการปฏิบัติงานใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และระบบติดตามฎีกาเบิกเงินรายจ่าย 
(ส�าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลนครขอนแก่น) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ระหว่างวันที่ 
12 – 13 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล อาคารป้องกันฯ ชั้น 2 เทศบาลนครขอนแก่น

เพื่อด�าเนินการอบรมให้เจ้าหน้าที่
ของเทศบาลนครขอนแก่นที่ไม่เคยเข้ารับ
การอบรม หรอืผูท้ีต่อ้งการเขา้รบัการอบรม
เพือ่ทบทวน ใหม้คีวามรูแ้ละสามารถปฏบัิติ
งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และระบบ
ตดิตามฎกีาเบกิเงนิรายจา่ย ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
ต่อเนื่อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

เทศบาลนครขอนแก่น
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โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 
หลักสูตร  “ด้ำนระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 3 

(ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนของเทศบำลนครขอนแก่น)” ประจ�ำปีงบประมำณ 2561 

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement : e-GP) เปน็ระบบงานทีจ่ดัท�า
ข้ึน เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง 
โดยมี เป้าหมายเพื่อ เพิ่มความโปร่ งใส 
ลดปญัหาทจุริตคอรร์ปัช่ัน ลดความผดิพลาด
ในการปฏิบัติตามระเบียบลดความซ้�าซ้อน
การบันทึกข้อมูลได้

ดงันัน้ เทศบาลนครขอนแกน่ จงึไดจ้ดัท�าโครงการพฒันา
บคุลากร หลักสูตร “โครงการอบรมพฒันาบคุลากรดา้นระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 3 
(ส�าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลนครขอนแก่น)” 
ประจ�าปงีบประมาณ 2561 ระหวา่งวนัที ่19 – 21 มกราคม 2561  
ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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โครงกำรแข่งขันทักษะดับเพลิงและกู้ภัยภำคีเครือข่ำยกำรป้องกัน 
และบรรเทำสำธำรณภัย อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

อปท. 19 องค์กร +1 มณฑลทหำรบกที่ 23 ค่ำยศรีพัชรินทร

เทศบาลนครขอนแกน่ ไดด้�าเนนิการโครงการแขง่ขนัทกัษะดับเพลงิและกูภ้ยัภาคีเครอืขา่ยการปอ้งกนั

และบรรเทาสาธารณภยั อ�าเภอเมอืงขอนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่ อปท. 19 องคก์ร +1 มณฑลทหารบกที ่23 

ค่ายศรีพัชรินทร ประกอบด้วยเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ,เทศบาลเมืองศิลา, เทศบาลต�าบลท่าพระ, เทศบาลต�าบล

บา้นเปด็, เทศบาลต�าบลเมอืงเกา่, เทศบาลต�าบลส�าราญ, เทศบาลต�าบลโนนท่อน, เทศบาลต�าบล สาวะถ,ี เทศบาล

ต�าบลพระลับ, เทศบาลต�าบลบ้านค้อ, เทศบาลต�าบลบึงเนียม, เทศบาลต�าบลหนองตูม, องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลแดงใหญ่, องค์การบริหารส่วนต�าบลดอนหัน, องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านหว้า, องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลท่าพระ, องค์การบริหารส่วนต�าบลดอนช้าง และองค์การบริหารส่วนต�าบลโคกสี

เทศบาลนครขอนแก่น
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สรุปผลกำรด�ำเนินงำนที่สำมำรถประหยัดได้ ประจ�ำปีงบประมำณ 2561
เทศบาลนครขอนแก่น มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถตรวจสอบได้ 

โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานรัฐเป็นส�าคัญ

รายการ งบประมาณทีต่ัง้ ราคากลาง ท�าสัญญา
คงเหลือ ร้อยละ

งบประมาณที่ตั้ง ราคากลาง งบประมาณ ราคากลาง

เงินงบประมาณตามแผน 

(งบลงทุน)

31,135,990 30,241,497 26,795,972.24 4,340,017.76 3,445,524.76 13.94 11.39

เงินงบประมาณ

ไม่ท�าแผน (งบลงทุน)

2,539,000 2,505,000 1,978,000 561,000 527,000 22.10 21.04

เงินงบประมาณไม่ท�า

แผน(เฉพาะเจาะจง)

6,195,860 6,191,316 6,103,701.79 92,158.21 87,614.79 1.49 1.42

เงินงบประมาณไม่ท�า

แผน (งบอื่นๆ)

25,605,465.20 25,667,942.20 24,826,756.39 778,708.81 841,185.81 3.04 3.28

เงินงบประมาณปี 2560 

(เงินกัน)

23,384,000 23,645,000 18,930,000 4,454,000 4,715,000 19.05 19.94

รวมทั้งสิ้น 88,860,315.20 88,250,755.78 78,634,430.42 10,225,884.78 9,616,325.36 11.51 10.90

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561



154

สถิติผลงำนย้อนหลัง
พี่น้องประชาชนชาวขอนแก่น ให้ความร่วมมือในการช�าระภาษีท้องถิ่น โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา 

เทศบาลนครขอนแก่นจัดเก็บภาษีท้องถิ่นได้กว่า 140 ล้านบาท และได้มีการบริหารจัดการเงินภาษีของ

พีน่อ้งประชาชน ใหป้ระหยดัเกดิความคุม้คา่ ทกุส�านกั/กอง และทกุโรงเรยีนในสังกดัเทศบาลนครขอนแกน่ 

มีสว่นรว่มคดิโครงการตา่งๆ อยา่งสรา้งสรรค ์ใหต้อบสนองความตอ้งการเกิดประโยชนส์งูสดุแกป่ระชาชน

ใหม้ากทีส่ดุ โดยไดจ้ดัสรรงบประมาณพฒันาทอ้งถิน่ใหเ้จรญิก้าวหนา้พฒันาเมอืง เชน่ ถนน ทอ่ระบายน้�า 

การศึกษา ศูนย์ ICT ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสส่วนสาธารณะ ฯลฯ

สถิติการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ย้อนหลัง 3 ปี  (ปี 2559 – 2561)

ภาษี ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 105,233,893.82 112,684,102.59 111,259,729.65

2 ภาษีบ�ารุงท้องที่ 1,950,449.04 1,821,839.85 1,909,358.56

3 ภาษีป้าย 27,710,923.25 31,553,842.25 29,322,977.50

รวม 134,895,266.11 146,059,784.69 142,492,065.71

เทศบาลนครขอนแก่น
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รายรับจริง-รายจ่ายจริง  ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559 - 2561) รายงานสรุปรายรับจริง

รายการ
รายรับจริง

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

1. หมวดภาษีอากร 136,609,094.11 147,788,404.69 144,267,635.71

2. หมวดค่าปรับค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 54,063,206.07 47,251,199.48 39,874,714.57

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 41,019,726.84 40,742,575.12 40,973,061.02

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และพาณิชย์ 10,094,838.62 10,221,729.06 8,361,772.16

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 14,226,382.69 12,860,279.76 14,609,207.86

6. หมวดรายได้จากทุน 930,050.00 - 11,110.00

7. หมวดภาษีจัดสรร 455,126,947.92 492,648,804.65 539,724,927.80

8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 498,716,061.00 583,477,841.40 605,407,491.00

รวม 1,210,786,307.25 1,334,990,834.16 1,393,229,920.12

สถิติรายจ่ายจริง  ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559 - 2561)

รายจ่าย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

งบกลาง 38,695,048.75 142,694,142.22 157,721,078.18

งบบุคลากร 463,017,857.14 483,188,970.42 500,494,071.42

งบด�าเนินงาน 354,570,440.25 381,720,220.56 387,926,787.10

งบลงทุน 125,563,670.07 110,598,795.70 124,728,113.75

งบรายจ่ายอื่น 5,491,192.00 4,491,100.00 -

งบเงินอุดหนุน 50,594,305.00 50,211,738.00 50,646,584.11

รวม 1,037,932,513.21 1,172,904,966.90 1,221,516,634.56

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำาปี 2561
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งบแสดงกำรเงิน

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา  โทร. 043-466444 , 081-7174207

เทศบาลนครขอนแก่น


