






	 ในปี	 2563-2564	 เป็นปีที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหาจากโคโรน่าไวรัส	 2019	

ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่หมายถึงทั่วโลก	 โดยเฉพาะสถานการณ์โควิดที่ทำาให้หลาย

สิ่งหลายอย่างหยุดชะงักและเปลี่ยนแปลง	 บางคนเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต	 เปล่ียนแปลง

อาชีพ	 เปลี่ยนแปลงวิธีการทำางาน	 เทศบาลนครขอนแก่นในฐานะองค์กรของการขับเคลื่อน

ท้องถิ่นให้เจริญไปข้างหน้าต้องสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 	 แก่พี่น้องประชาชนชาวขอนแก่น	

ได้ดำาเนินการเพื่อให้	 “ขอนแก่นเมืองปลอดภัย	 สุขภาวะดี”	 อย่างคลอบคลุมทุกๆด้านให้

สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด	 ดังนั้น	 วิถีชีวิตใหม่ที่ เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตด้วยความ

ไม่ประมาท	 ทั้งสถานการณ์โลกที่อยู่ในภาวะสงคราม	ภาวะเงินเฟ้อ	 ค่าครองชีพสูง	 ดังนั้น	

จึงพัฒนาเมืองในแนวทาง	5+1	 คือ	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	กระตุ้นเศรษฐกิจ	สร้างรายได้

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	สร้างความเท่าเทียม	ลดความเหลื่อมล้ำา

	 ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำาหรับพี่น้องชาวเทศบาลและพี่น้องครูสังกัดเทศบาล	เครือข่าย	อาสาสมัคร	ผู้นำาชุมชนและประชาชนทุกภาค

ส่วนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการทำางานของเทศบาลนครขอนแก่น	ให้เจริญก้าวไปอย่างไม่หยุดนิ่ง

				นายธีระศักดิ์	ฑีฆายุพันธ์ุ

	นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

สารจากนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น



                                                                                                                                                                                                                     
      ∞	19	ปีกับการเดินทางของเทศบาลนครขอนแก่น	ครบ	3	รางวัลเกียรติยศ	 	 	 	
รางวัลพระปกเกล้าทองคำา	จากสถาบันพระปกเกล้า
ด้านการบริการประชาชน
	 -Mobile	Unit	บัตรประชาชนเคลื่อนที่เพื่อผู้ป่วยติดเตียง	คนชรา	และผู้พิการ
	 -ระบบบริหารจัดการวัคซีนซิโนฟาร์ม	
	 -อปพร.	จับมือเทศกิจ	ลุย	!	จัดระเบียบเมือง	
	 -สร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน	
	 -ศูนย์บริการ	นำาญาติที่รักสู่ภพภูมิที่ดีฯ
	 -กองทุนตั้งตัว		โครงการดีดี....	ส่งเสริมอาชีพ
	 -อิ่มท้อง	อุ่นใจ	ใกล้บ้าน	ใกล้โรงเรียน	แบ่งปันน้ำาใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส..สู่	ครัวกลางชุมชน	
	 -ขอนแก่นเมืองปลอดภัย	สุขภาวะดี
	 -Line	Bot	สายตรงร้องเรียนเรื่องช่าง	
ด้านการบริหารงานองค์กร 
	 -ระบบรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	
	 -จดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์และรับชำาระภาษีฯผ่าน	QR	Code	และ	Bar	Code		“สะดวก	ประหยัด	มีประสิทธิภาพ	ลดการสัมผัส”	
	 -การบริหารจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลช่วงโควิด	-19	
ด้านการดำาเนินงานภายใต้สภาวะวิกฤตของสถานการณ์โควิด
	 -	เปิดเมืองปลุกอนาคต	
	 -กังสดาลย่านเดินเท้า	Kungsadan	Walk-able	Co-create	Workshop
	 -เทศกาลอีสานสร้างสรรค์	2564
	 -ร่วมคิด		ร่วมทำา	ร่วมขับเคลื่อนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม
	 -คิด(ส์)	สนุกอย่างสร้างสรรค์
ข้อมูลการคลังรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลนครขอนแก่น

หน้า
  
  4
		5
		6
  7
	11
	12
	13
	15
	17
	21
	34
	35
	36
	38
	42
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	52

    	หนังสือผลงานเทศบาลนครขอนแก่น			ประจำาปี	2563-2564
New and Now Normal	ชีวิตวิถีใหม่...การเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งปัจจุบัน



4

                                    19	ปี	กับการเดินทางของเทศบาลนครขอนแก่น
			ครบ	3	รางวัลเกียรติยศ	“	รางวัลพระปกเกล้าทองคำา”จากสถาบันพระปกเกล้า



ด้านการบริการประชาชน



Mobile	Unit	บัตรประชาชนเคลื่อนที่เพื่อผู้ป่วยติดเตียง	คนชราและผู้พิการ

6

 สำานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น	ได้ให้บริการจัดทำาบัตรประจำาตัวประชาชนให้ผู้ป่วยติดเตียง	คนชราหรือผู้พิการที่ไม่

สามารถเคลื่อนย้ายได้	โดย	มีขั้นตอนดังนี้	

	 1.รับเรื่องจากประชาชน	ผู้นำาชุมชนและสำานักสวัสดิการสังคม	เทศบาลนครขอนแก่น	

	 2.ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำาตัวประชาชนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง	

	 3.กรณีสามารถเคลื่อนย้ายได้	จะมีบริการรับมาทำาถ่ายบัตรฯ	ที่สำานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น	

	 4.กรณีเป็นผู้ป่วยติดเตียง	คนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้จะจัดหน่วยจัดทำาบัตรประจำาตัวประชาชนเคลื่อนที่

	 (Mobile	Unit)	ไปบริการที่บ้าน	โรงพยาบาล	หรือสถานที่อื่นๆ	โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 สามารถติดต่อขอรับบริการจากสำานักทะเบียนเทศบาลนครขอนแก่น หมายเลข โทรศัพท์ 043-009842 หรือ ติดต่อผ่านศูนย์

 บริการ ถามตอบปัญหาด้านการทะเบียน (Call Center 1548) 



ระบบบริหารจัดการวัคซีนซิโนฟาร์ม
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	 จากสถานการณ์การแพรร่ะบาด	covid-19	ในระยะแรกซ่ึงรฐับาลมวัีคซีนไม่เพยีงพอต่อการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรค	เทศบาลนครขอนแก่น

ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ที่มีภารกิจจัดทำาบริการสาธารณะเพื่อบำาบัดทุกข์ความเดือดร้อนและมีหน้าที่จัดทำากิจการซึ่งจำาเป็น

เพื่อการสาธารณสุขให้แก่ประชาชน	ดังนั้น	 เทศบาลจึงได้ขอซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	สำาหรับประชาชน	55,000	คนใน

เดอืนสงิหาคม	2564	โดยไดจั้ดทำาระบบบรหิารวคัซีนเพือ่อำานวยความสะดวกใหป้ระชาชนจองวคัซนีและบริการจดัการวคัซนี	ผา่นระบบแอปพลเิคชัน่

ไลน์	OA	U-PHEE	เทศบาลนครขอนแก่น	จึงได้พัฒนาระบบขึ้นสำาหรับให้บริการประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส	ดังนี้
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1.	ระบบตรวจสอบสิทธิ์การได้รับวัคซีนสำาหรับประชาชน

2.	ระบบตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน	(สำาหรับเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน)

-	เข้าสู่ระบบด้วย	QR-Code

	 						-	เข้าสู่ระบบด้วย	link		

https://line.me/R/ti/p/%40445yajdm -	ตรวจสอบวัน	เวลา	และสถานที่ฉีดวัคซีน



ระบบตรวจสอบสิทธิ์การได้รับวัคซีนสำาหรับประชาชน
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-	ตรวจสอบวัน	เวลา	และสถานที่ฉีดวัคซีน
-	แสดงเลขที่บัตรประจำาตัวประชาชน	ชื่อ	สกุล	วันเดือนปีเกิด	เบอร์โทรศัพท์

-	แสดงวัน	เวลา	สถานที่นัดหมายฉีดวัคซีน

-	ประชาชนสามารถแก้ไขข้อมูลชื่อ	สกุล	วันเดือนปีเกิด	และเบอร์โทรศัพท์
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-	ระบบรับลงทะเบียนสำาหรับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์	ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน
-	ใช้เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดช่วยในการ	ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน



อปพร.	จับมือเทศกิจ	ลุย!	จัดระเบียบเมือง
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 ขอนแก่น เป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างความรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมืองพร้อมทั้งความไม่

เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหลายด้านๆ อาทิ เช่น ปัญหาการตั้งวางจำาหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ 

ปญัหาดา้นการจราจรตดิขดั โดยเฉพาะบรเิวณดา้นหน้าตลาดและบรเิวณดา้นหนา้โรงเรยีน ปญัหาคนไร้บา้นรวมทัง้ปญัหาคนเรร่่อนขอทาน เปน็ตน้ ซึง่

ปญัหาดา้นตา่งๆ เหลา่นีม้หีน่วยงานทีร่บัผดิชอบหลกัคอื งานเทศกจิ แตเ่นือ่งดว้ยปญัหาของเมอืงทีเ่พิม่มากขึน้ในทกุมติ ิดว้ยขอ้จำากดัดา้นบคุลากร

ของงานเทศกิจซึ่งมีกำาลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนภายในเขตรับผิดชอบของเทศบาลนคร

ขอนแก่น จึงเป็นจุดเริ่มของแนวคิดการร่วมมือกับ อปพร. จำานวน 50 คนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งการให้บริการ

ประชาชนในหลายๆด้านอย่างบูรณาการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในส่วนราชการต่างๆ ของรัฐ เช่น สถานีตำารวจภูธรเมืองขอนแก่น มณฑลทหารบกที่ 

23 พัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ป้องกันจังหวัดขอนแก่น อำาเภอเมืองขอนแก่น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลและ

การให้บริการประชาชน ในปัจจุบัน 



สร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
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 การบริหารจัดการสาธารณภัยยุคใหม่ ถือว่าสาธารณภัยเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันล่วงหน้าไม่ให้เกิดขึ้นได้ เช่น ภัยธรรมชาติ อาทิเช่น 

วาตภัย อุทกภัย หากมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพ อพยพหนีภัย และป้องกันการสูญเสียของประชาชนได้ เทศบาลนครขอนแก่นมี

พื้นที่ประมาณ 46 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูงกว่าภัยประเภทอื่นๆ ดังนั้น เพื่อเตรียมความ

พรอ้มดา้นการปอ้งกนัอคัคภียัและอพยพหนไีฟดว้ยตวัของประชาชนเอง จึงดำาเนนิการฝกึซอ้มดบัเพลงิและอพยพ เมือ่มกีารเผชญิเหตเุบือ้งตน้ 

ลดความสญูเสยีในชวีติและทรพัยสิ์น บรูณาการทำางานรว่มกนัระหวา่งประชาชนในชมุชน กบัหนว่ยงานสงักดัเทศบาลเครือข่ายการปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย 



ศูนย์บริการ	“นำาญาติที่รักสู่ภพภูมิที่ดี”	
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 ศูนย์บริการ “นำาญาติที่รักสู่ภพภูมิที่ดี” จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำาเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ลำาบาก ยากจน มีรายได้น้อย 

ภายใต้โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ด้วยการบริการรับส่งศพของครอบครัวยากลำาบากไปส่งที่วัดและช่วยดูแลในการจัดพิธีศพให้กับ

ประชาชนที่ร้องขอความช่วยเหลือ



14

ที่ชื่อ



กองทุนตั้งตัว	โครงการดีดี	....ส่งเสริมอาชีพชุมชน

15

กองทุนตั้งตัว	เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	โดยใช้กลยุทธ์	3	สร้าง	ประกอบด้วย	1)	สร้างความรู้/อาชีพ		2)	สร้างตลาด/รายได้		

3)สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง	 ประชาชนมีอาชีพและ

รายได้สามารถ	พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	โดยมีการดำาเนินงาน	

1.	จัดฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้		ด้านอาชีพให้กลุ่มอาชีพและประชาชน

ทั่วไป	ดำาเนินการมาแล้วมากกว่า	15	โครงการ 

2.	ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้นใหม	่และพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพเดิมให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน	

ซึ่งปัจจุบันเทศบาลนครขอนแก่นได้ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพที่มีศักยภาพ	สามารถจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอาชีพแปรรูปผ้าร่มเย็น
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3.	ส่งเสริมและสนบัสนนุพฒันาผลติภณัฑบ์รรจภุณัฑ	์การตลาด	และชอ่งทางการจดัจำาหนา่ย	ใหก้ลุม่อาชพีและประชาชนทัว่ไป	ปจัจบุนัไดส้นบัสนนุ

ออกแบบผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑใ์หก้ลุม่อาชพี	จำานวน	12	กลุม่	มสีถานทีจ่ดัจำาหนา่ยผลติภณัฑท์ัง้ทีโ่ครงการฯ	จดัตัง้ขึน้และผา่นเครอืขา่ย	เชน่	

ตลาดนัดกองทุนตั้งตัว	ถนนคนเดินขอนแก่นตลาดสีเขียวขอนแก่น	ตลาดนัดประชาสุขใจสู้ภัยโควิด	ฯลฯ

4.	ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียน	 เพื่อต่อยอดธุรกิจผ่านระบบของกองทุนพัฒนา

บทบาทสตร	ีและปจัจบุนัไดด้ำาเนนิการประสานความรว่มมอืกบัธนาคารและภาคธรุกจิเพือ่ดำาเนินการขับเคลือ่น	“ขอนแกน่ฟนัด	์(Khonkaen	Fund)”	

ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น	

5.	ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีอาชีพมีรายได้ในทุกช่วงวัย	และสามารถพึ่งพาตนเองได้ปีงบประมาณ	พ.ศ.

2565	ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำาหรับการดำาเนินงานโครงการ	จำานวน	350,000	บาท	จะมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้าน

อาชีพให้กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไป	จำานวน	7	โครงการ	และอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	มีกลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ	จำานวน	50	กลุ่ม	ประกอบด้วย	

สมาชิกกองทุนตั้งตัว	จำานวน	30	กลุ่ม	ตลาดสีเขียวขอนแก่น	จำานวน	8	กลุ่ม	และ	OTOP	อำาเภอเมืองขอนแก่น	จำานวน	12	กลุ่ม



										“อิ่มท้อง	อุ่นใจ	ใกล้บ้าน	ใกล้โรงเรียน”
			แบ่งปันน้ำาใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส.....สู่	ครัวกลางชุมชน
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	 ภายใตแ้นวคิดในการสรา้งสงัคมเอือ้อาทรสนัตสิขุและสมานฉนัท	์สรา้ง

ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน	ลดความเหลื่อมล้ำาทางสังคมอย่างทั่วถึงให้

ประชาชนทุกกลุ่มวัย	 โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน	สร้างความ

เขม้แขง็ใหอ้งค์กรเครอืขา่ยภาคชมุชน	ใหห้นัมาดแูลเอาใจใสซ่ึง่กนัและกนัมาก

ขึน้	ปลกูฝงั“ความเอือ้อาทร”	ใหเ้กดิขึน้ในสงัคม	จากหนว่ยงานภาครฐั	เอกชน	

และภาคประชาสังคมในท้องถิ่น	ที่มี	“จิตอาสา”หรือ	“จิตสาธารณะ”	ให้ความ

ชว่ยเหลอื	เสยีสละ	ทุม่เทกำาลงักาย	กำาลงัใจ	เอือ้อาทรตอ่ผูต้กทกุขไ์ดย้ากอยา่ง

จรงิใจและออกมาจากจติสำานกึภายในของ	“ผูใ้ห”้	ใอยา่งแทจ้รงิ	เพือ่ประโยชน์

สุขของประชาชนและ	เมื่อ	“โรงเรียน”	ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานศึกษา	เมื่อ	

“รา้นคา้”	ไมใ่ชเ่พยีงแค่ขายอาหาร	แตเ่ปน็ศนูยอ์าหารทีถ่กูหลกัโภชนาการ	ลด

คา่ใชจ้า่ย	โดยไดร้บัอาหารฟร	ี1คน/มือ้/วนั/	ใหไ้ดร้บัประทาน	อาหารกลางวนัที่

ถกูหลกัโภชนาการ	มสีขุภาพและคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้ลดคา่ใช้จา่ยในครอบครวั

ในการรับอาหารฟรี	จำานวน	1	คนต่อมื้อต่อวัน
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 การใหบ้รกิาร	รา้นขา้วแกงและโรงเรยีนประกอบอาหารกลางวนั

ให้ผู้รับโอกาสในโครงการฯ	 ในปริมาณเท่ากับราคา	30	บาท	โดยใช้งบ

ประมาณจากเทศบาล	20	บาท/คน/มื้อ	ร้านอาหาร/โรงเรียนประกอบ

อาหาร	เพิ่มปริมาณอาหารในราคา	10	บาท	/คน/มื้อ	รับอาหารได้

3	ช่องทาง	ได้แก่

 -	ผู้รับโอกาสไปรับอาหารด้วยตนเอง

	 -	ผู้รับโอกาสให้ญาติ	/	ผู้ใกล้ชิด	/	เพื่อนบ้าน	ไปรับอาหารแทน

 -	นักเรียนอาสาฯ	/	แรงงานชุมชน	รับ	–	ส่งอาหารกลางวันให้ถึง

	 		บ้าน

	 โครงการแบ่งปันน้ำาใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส	อิ่มท้อง	อุ่นใจ	ใกล้

โรงเรียน	มีการดำาเนินงานต่อเนื่อง	ตั้งแต่ปี	2550	จนถึงปัจจุบัน

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	ปี	2563	

จึงนำาไปสู่แนวความคิดและการต่อยอดความช่วยเหลือมาสู่

“ครัวกลางชุมชนคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน”	ด้วยความต้องการ

ให้สังคมที่เต็มไปด้วยความสุขและร่วมฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน	

เทศบาลนครขอนแก่น	จึงร่วมกับมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า	

องค์กรพัฒนาชุมชน	(พอช.)	และกลุ่มผู้นำาชุมชนหรือผู้แทนภาค

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้

รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	ตามบริบทและ

ความพร้อมของแต่ละชุมชน	จึงเกิดปรากฏการณ์ร่วมคิด	ร่วมทำา	

ร่วมวางแผน	ร่วมดูแลและร่วมมือประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้

พี่น้องประชาชน	95	ชุมชนโดยแบ่งครัวกลางออกเป็น	6	โซน	เพื่อให้

บริการอาหารปรุงสุกให้พี่น้องประชาชนในชุมชน
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	 ครัวกลางชมุชน	มผีูไ้ดร้บัการช่วยเหลอืเรือ่งอาหารผา่นครวักลางชมุชนทกุกลุม่วยัอยา่งทัว่ถงึ	เชน่	กลุม่ผูส้งูอาย	ุคนพกิาร	เดก็	เยาวชน	

ผู้ป่วยติดเตียง	กลุ่มเปราะบาง	คนเร่ร่อนไร้บ้าน	มากกว่า	15,000	คน	ครัว	จากความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันของผู้นำาชุมชนในภาวะวิกฤติที่

ร่วมแรงร่วมใจดแูลซึง่กนัและกนั	กอ่เกิดความเอือ้อาทร	ความรกั	ความสามคัคีของคนในชมุชน	ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูค้ณุค่าของ“การให”้อยา่ง

มีคุณค่า	 “รับ”	อย่างมีศักดิ์ศรี	 เกิดการเปล่ียนแปลงจากคนอ่อนแอบางส่วนในสังคมเป็นคนเข้มแข็งขึ้น	 ไม่เป็นภาระของสังคม	 	ช่วยแบ่งเบา

ภาระของครอบครัวชุมชน	สังคม	สามารถลุกขึ้นมาดูแลตนเองและคนรอบข้างได้	เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการเป็น“ผู้ด้อยโอกาส”	มาเป็น“ผู้

แบ่งปัน”และร่วมเป็นอาสาสมัครในการดูแลช่วยเหลือผู้อื่นร่วมกับภาครัฐ



ตารางสรุปผลการดำาเนินงาน
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“ขอนแก่นเมืองปลอดภัย	สุขภาวะดี”	
					(Safety	&	Healthy	@	KKM)	

21

 จากยุทธศาสตร์เทศบาลนครขอนแก่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม มุ่งสู่ “เมืองปลอดภัย สุขภาวะดี ปี 2561 – 2564 “ 

ดังนี้ 1) พัฒนาคุณภาพและระบบบริการปฐมภูมิ 2) สร้างสังคมเอื้ออาทรสำาหรับผู้สูงวัย ผู้ยากไร้ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 3).สร้างความรอบรู้

ด้านสุขภาพและความสามารถในการใช้ IT 4) พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

 1.พัฒนาคุณภาพและระบบบริการปฐมภูมิ
 สร้างเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ ให้หน่วยบริการปฐมภูมิหรือศูนย์แพทย์/ศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นด่านหน้าในการจัดบริการสุขภาพ

ใหก้บัประชาชน ครอบคลมุทัง้ดา้นการสง่เสรมิสขุภาพ การปอ้งกนั ควบคมุโรค การใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ การฟืน้ฟสูขุภาพและคุม้ครอง

ผู้บริโภค โดยเน้นการให้บริการเชิงรุกในชุมชน การจัดบริการสุขภาพตามกลุ่มวัย ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายของอาสาสมัคร

สาธารณสุข 1,166 คนและผู้นำาชุมชนทั้ง 95 ชุมชน ตั้งแต่แรกเกิดจนวาระสุดท้ายของชีวิต จำานวนผู้มารับบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิพื้นที่เขต

เทศบาลนครขอนแก่น ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 18 พฤษภาคม 2565 รวม 1,161,377 คน/ครั้ง โดยมารับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัด

เทศบาลนครขอนแก่นจำานวน175,067 คน/ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.07 ของผู้มารับบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมด 
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2.	สร้างสังคมเอื้ออาทรสำาหรับผู้สูงวัย		ผู้ยากไร้	คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
	 เทศบาลนครขอนแก่น	 	ร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิทั้ง	8	แห่ง	จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อจัด

บริการ	“การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุข	(Long	Term	Care	:	LTC)	ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง		โดยแพทย์เวช

ปฏิบัติครอบครัว		ทีมสหวิชาชีพ	ผู้จัดการระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข	(CM	:	Care	Manager)	ทีมจิตอาสา	ได้แก่	ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	

(CG	:	Caregiver)อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	(CC	:	Community	Care)	ผู้ช่วยคนพิการ	(PA	:	Personal	Assistant)	ผลการดำาเนินงานปี

	2561	–	2564	มผีูส้งูอายทุีไ่ด	้รบัการดแูลท้ังสิน้		1,646	ราย		ผู้สงูอายแุละผู้ท่ีมภีาวะพ่ึงพงิ		มคีวามสามารถในการดำารงชวีติประจำาวัน(ADL)	

ดีขึ้น	278	ราย	คิดเป็นร้อยละ16.89		ของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	และเปลี่ยนจากกลุ่มติดบ้านเป็นกลุ่มติดสังคม	133	ราย	คิดเป็น

ร้อยละ	11.64	ของกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการติดบ้าน		ทุกรายได้รับการส่งต่อการดูแลด้านสังคมสงเคราะห์และอุปกรณ์การแพทย์

  



การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดยทีมจิตอาสาและสหวิชาชีพ	

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและหัวหน้าส่วนราชการลง	เยี่ยมให้กำาลังใจผู้สูงอายุที่อายุ	100	ปีขึ้นไป			
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บริการตรวจคัดกรองโควิด	19	ให้ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะ	พึ่งพิงที่บ้านเมื่อมีผู้ติดเชื้อในครอบครัว			

ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุพระธรรม	วิสุทธาจารย์	(คูณ	ขันติโก)
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	 เป็นศูนย์เรียนรู ้และจัดบริการสำาหรับผู้สูงอายุ	ที ่ครบวงจรทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ	การป้องกันการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ

	และบริการ	เริ่มเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนกุมภาพันธ์	2561	กิจกรรมในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ	ฯ	ประกอบด้วย	คลินิกแพทย์แผนไทย		

คลินิกกายภาพบำาบัด		คลินิกผู้สูงอายุ		ห้องสันทนาการ	(Day	Care)	คลินิกบริการผู้สูงอายุระยะยาว	(Long	Term	Care)	ห้องสมุด	จุดนัดพบ.

พักคอย	จุดลงทะเบียนและให้บริการสวัสดิการ	สังคมสงเคราะห์สำาหรับผู้สูงอายุอย่างครบวงจร	 (One	Stop	Service)	รวมถึงการจัดประชุม	

อบรม	สัมมนา	งานประเพณีต่างๆโดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ	การก่อสร้างและอุปกรณ์ภายในศูนย์ฯ	คำานึงถึงหลัก	Universal	 design	

บุคลากรภายในศูนย์ฯ	เป็นทีมงานจาก	โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น	และ	เทศบาลนครขอนแก่น



26

ผู้สูงอายุ	ได้รับบริการสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ	รวมถึงสวัสดิการสังคม	การสังคมสงเคราะห์		และมีบริการจัดรถรับส่ง	

ผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรม



การส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	และคนพิการสามารถกลับสู่สังคม
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 เทศบาลนครขอนแกน่ ไดจั้ดอบรมให้แกนนำาสขุภาพญาตผิูด้แูลผูสู้งอายแุละคนพกิาร ไดท้ราบถงึสทิธปิระโยชน ์สวสัดกิารของ

คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ มีชุมชนที่ร่วมโครงการ 71 ชุมชน ใช้งบประมาณจากกองทุนสุขภาพ 1,943,325 บาท จำานวนคนพิการ

และผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแล 1,300 คน โดยคนพิการได้รับการดูแลจาก อสม และญาติผู้ดูแลดีขึ้น มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความ

สามารถในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน (ADL) ดีข้ึน สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ (Accessibility) ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพและ

คงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Humanized and Quality Care) และได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน (Equity) และสามารถออกสู่

สังคม ดำารงชีวิตอย่างมีความสุข

   • ส่งต่อให้มีการซ่อมแซมบ้าน 9 หลัง

   • ส่งต่อเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ฉุกเฉิน  66 ราย

   • การสงเคราะห์อาหารจากโครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้าน 85 ราย
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3.สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 กิจกรรมพฒันาทกัษะ อสม. ใหม้คีวามรอบรูด้า้นสขุภาพและสามารถถา่ยทอดความรู ้จดับรกิารสาธารณสุขพืน้ฐานใหก้บัประชาชนในชมุชน
และในศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) อย่างต่อเนื่องทั้งการดูแลสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
การรักษาพยาบาลเบื ้องต้น รวมถึงการคัดกรองผู้ป่วยโควิด 19 ชุมชน ปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม) ในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น จำานวน 1,166 คน และ ศสมช. ที่สามารถเปิดให้บริการ 91 ชุมชน และสนับสนุนให้ อสม เข้าประกวด อสม. ดีเด่นทั้งใน
ระดับชาติ / ระดับภาค / ระดับเขตและระดับจังหวัด



ประชาชนสามารถรับบริการตรวจวัดความดัน		เจาะเลือด	ทำาแผล	รับยาสามัญประจำาบ้าน	ที่	ศสมช.ใกล้บ้าน

การพัฒนาศักยภาพ	อสม.ให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถ	ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน
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				ป้องกันภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำา

30

	 อบรมใหค้วามรูแ้ก	่อสม.ในชมุชน	เพือ่ใหค้ำาแนะนำาแกร่า้นคา้ขายของชำาในชมุชน		ใหม้คีวามรูใ้นการเลอืกซือ้เลอืกหาผลติภณัฑส์ขุภาพทีไ่ด้

มาตรฐานและเหมาะสมมาจำาหนา่ยในรา้นชำาไมจ่ำาหนา่ยสนิคา้โฆษณาอวดสรรพคุณการจำาหน่ายยาสามัญประจำาบา้น	และทราบวา่ยาชนิดใดท่ีไม่

สามารถจำาหน่ายได้ในร้านชำา	ยาชนิดใดเป็นยาอันตรายไม่ควรนำามาจำาหน่ายในร้านชำาจำาหน่ายเครื่องสำาอางที่ไม่มีสารห้ามใช้ที่อย.ประกาศห้าม	

การลงพื้นที่ประเมินร้านชำาร่วมกันระหว่าง	อสม.	และเจ้าหน้าที่	ตามเกณฑ์การประเมินร้านชำาสีขาว	4	ด้าน		ได้แก่		

1).	ผลิตภัณฑ์อาหารต้องสามารถตรวจสอบเลขสารบบอาหาร	หรือ	เลข	อย.ได้	ไม่เสื่อมสภาพ	หรือหมดอายุ	ไม่โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง	

2).	เครือ่งสำาอางต้องมีฉลากครบถ้วน	มชีือ่ภาษาไทยสามารถตรวจสอบได้เคร่ืองสำาอางทีจ่ำาหน่ายตอ้งไม่ผสมสารหา้มใชท้ี	่อย.ประกาศหา้มใช	้	

				เครื่องสำาอางไม่เสื่อมสภาพ	หรือหมดอายุไม่โฆษณา	โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง		

3).ด้านผลิตภัณฑ์ยา	ร้านชำาจำาหน่ายเฉพาะยาสามัญประจำาบ้าน	ไม่จำาหน่ายยาอันตราย	ยาควบคุมพิเศษ	ยาชุด	หรือยาแผนโบราณ	ยาสามัญ

				ประจำาบ้านที่จำาหน่ายต้องไม่เสื่อมสภาพ	หรือหมดอายุ		

4).จำาหน่ายสุราตามเวลาที่กฎหมายกำาหนด	คือช่วงเวลา	11.00-14.00	น.	และ	17.00	-24.00	น.	ไม่จำาหน่ายบุหรี่	แก่	ผู้ที่มีอายุต่ำากว่า	18	ปี		

				ไม่จำาหน่ายสุราแก่ผู้ที่มีอายุต่ำากว่า	20	ปี
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การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ
	 เทศบาลนครขอนแก่น	ร่วมกับเครือข่ายขอนแก่นสมาร์ทลีฟว่ิงแล็บ	 (Khon	Kaen	Smart	Living	Lab)	 ได้นำาเทคโนโลยีสายรัดข้อมือ

อัจฉริยะ	(Smart	Wristband)	มาใช้ในการป้องกันและเฝ้าระวังสุขภาพผู้สุงอายุ	จำานวน	365	คน	มีการใช้งานต่อเนื่องจำานวน	275	คน	คิดเป็น

รอ้ยละ	75.34	ซึง่ผูส้งูอายสุามารถใชป้ระโยชนส์ายรดัขอ้มอือจัฉรยิะ	ในการดขูอ้มลูสขุภาพตนเอง	ไดแ้ก	่การเตน้ของหวัใจ	ความดนัโลหติ	การ

นอนหลับ	การเดินออกกำาลังกายประจำาวัน	จากการประเมินผล	ผู้ใช้ให้ความคิดเห็นว่า	“เป็นโรคหัวใจ	มีภาวะความดันโลหิตสูง	จะทราบอาการ

เปลีย่นแปลงตนเองทีผ่ดิปกตไิปจากเดมิ	เชน่	พอทานอาหารเคม็	รูส้กึวา่ความดนัสงูขึน้	เวลาเดนิออกกำาลงักายเหมือนใจสัน่	แตด่กูารเตน้หวัใจ

ปกต	ิเลยออกกำาลงักายตอ่	ทำาให้มั่นใจในการใช้ชีวิตประจำาวันมากขึ้น”	ผู้สุงอายุบางรายที่มีปัญหานอนไม่หลับ	วิงเวียนศรีษะบ่อย	ได้ปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมโดยการเดินออกกำาลังกายวันละ	30	–	45	นาที	การทำาสมาธิก่อนนอน	และตรวจสอบการหลับลึก-หลับตื้น	ช่วยให้รู้ว่า

นอนหลับเพียงพอหรือไม่	นอกจากนี้ยังใช้ดูเวลาได้	ทำาให้ไม่ลืมกินยา	
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4.พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงในการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

	 มกีารดำาเนนิงานในการเฝา้ระวงัปอ้งกนัและควบคมุโรคประจำาถิน่	ทีม่กีารระบาดและเปน็ปญัหาสาธารณสขุในพืน้ที	่เชน่	โรคไขเ้ลอืดออก	

โรควัณโรค	อุบัติเหตุจราจร	การติดสารเสพติด	เหล้า	บุหรี่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย
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โรคไข้เลือดออก โรควัณโรค



Line	Bot	สายตรงร้องเรียนเรื่องช่าง
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	 เปน็ชอ่งทางในการรบัเร่ืองร้องเรยีนของ

พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน		เช่น	ถนน	ไฟฟ้า	

ทอ่ระบายน้ำา	เปน็ต้น	และประชาชนสามารถเขา้

ถึงได้ง่ายเพียงสแกนQR	 	Code	 แจ้งปัญหา

คำารอ้งทีต้่องการ	ใหแ้กไ้ข	เจา้หน้าที	่จะรายงาน

ผลการดำาเนินการผ่านระบบ	 เป็นการอำานวย

ความสะดวกลดขั้นตอนในการทำางาน		ลดค่า

ใช้จ่ายในการเดินทาง	 เกิดความโปร่งใส	 เปิด

เผย	ขั้นตอนระยะเวลาในการทำางานของ

เจ้าหน้าที่	ให้ประชาชนทราบ



ด้านการบริหารงานองค์กร



ระบบรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล	และ	นายกเทศมนตรี

เจ้าหน้าที่ประจำาศูนย์เลือกตั้งตรวจสอบและอนุมัติคะแนน	ออกแบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

																																	นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น/สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น
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	 เทศบาลนครขอนแกน่	นำาเทคโนโลยมีาชว่ยในการบรหิารจดัการในการขับเคลือ่นไปสู่เทศบาลดิจิทัล	เพ่ือใหบ้รกิารประชาชนและ

เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการองคก์รอยา่ง	“สะดวกกวา่	ประหยดักวา่	และมปีระสทิธิภาพมากกวา่”	โดยไดจั้ดทำาโปรแกรมระบบ

รายงานผลการเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลและนายกเทศมนตร	ีประจำาป	ี2564	ขึน้เพือ่ให้ทัง้	129	หนว่ยเลอืกตัง้บนัทกึคะแนนเลอืกตัง้

นายกเทศมนตรี	



	 รายงานคะแนนนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น/สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นอย่างไม่เป็นทางการ	

แจ้งผลคะแนนระบบออนไลน์สำาหรับหน่วยงาน	กกต.		ซึ่งทำาให้การรวมคะแนนและรายงานผลการเลือกตั้งเป็น

ไปอย่างสะดวก	รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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					จดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์	และ	รับชำาระภาษีฯ	
																				ผ่าน	QR	Code	และ	Bar	Code
				“สะดวก	ประหยัด	มีประสิทธิภาพ	ลดการสัมผัส”
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		 ทา่มกลางสถานการณ	์การแพรร่ะบาดของโรคตดิตอ่เชือ้ไวรสัโคโรนา่	2019	หรอืโควดิ-19	ทีเ่กดิขึน้ทัว่โลก	รวมถงึประเทศไทยในระหวา่ง

ป	ี2563-2564	ทำาใหมี้ผูต้ดิเชือ้และผูป้ว่ยเปน็จำานวนมากนบัเปน็วกิฤตดา้นสขุภาพทีร่นุแรงอยา่งยิง่	ทำาใหเ้กดิปญัหาและอปุสรรคแกป่ระชาชนใน

การดำาเนินชีวิตประจำาวัน	รวมทั้งการติดต่อกับหน่วยงานราชการที่มีขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยาก	อันเนื่องจากมาตรการในการป้องกันและควบคุม

โรคระบาดดังกลา่ว	ประกอบกบัคณะผูบ้รหิารเทศบาลนครขอนแกน่	มนีโยบายใหบ้รกิารประชาชนโดยการนำาเทคโนโลยมีาชว่ยในการบรหิารจดัการ

และให้บริการประชาชน	 เพื่อความ	 “สะดวกกว่า	ประหยัดกว่า	 และมีประสิทธิภาพมากกว่า”	ตามความคาดหวัง	 เป็น	Smart	 city	 เทศบาลนครขอนแก่น	

พัฒนาการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ซึ่งประกอบด้วย
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	 1.ระบบการจดทะเบยีนพาณชิย์ออนไลนโ์ดยผูป้ระกอบการสามารถกรอกแบบฟอรม์สง่เอกสาร

ผ่านออนไลน์	และสามารถสนทนาโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่ได้เพียงผู้ประกอบการสแกนคิวอาร์โค้ด	หรือ

เข้าลิงค์โดยตรงบนอุปกรณ์ทุกชนิดที่เช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ต	 เพื่อเป็นช่องทางเลือกอีกช่องทาง

หนึ่งในการจดทะเบียนพาณิชย์	จากการดำาเนินการทำาให้สามารถตอบสนองผู้ประกอบการได้เป็น

อย่างดี	มีผู้ประกอบการจำานวนหลายราย	ได้แจ้งจดทะเบียนพาณิชย์ผ่านช่องทางนี้

	 2.	ระบบการรับชำาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ผ่าน	QR	Code	และบาร์โค้ด	(Bar	code)	เพื่อ

เปน็การอำานวยความสะดวกใหก้บัเจา้ของทรพัย์สนิลดการเดนิทางและลดขัน้ตอนการปฏิบติังาน	จาก

การดำาเนินการดังกล่าวเทศบาลนครขอนแก่น	สามารถให้บริการประชาชนได้	ดังนี้

 -ปี	2563	ชำาระภาษีผ่านระบบ	QR	Code	หรือ	บาร์โค้ด	(Bar	code)	ร้อยละ	5.72%	รับเงินสด

ร้อยละ	94.28%

	 -ปี	2564	ชำาระภาษีผ่านระบบ	QR	Code	หรือ	บาร์โค้ด	(Bar	code)	ร้อยละ	64.57%	รับเงินสด

ร้อยละ	35.43%
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ก่อนนำาระบบออนไลน์มาใช้

หลังนำาระบบออนไลน์มาใช้
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	 จากสภาพปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19	ทำาให้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิดเป็นจำานวนมาก	ส่งผลให้โรงเรียนทั่วประเทศ

ไม่สามารถจะจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้	 แต่โรงเรียนก็ต้องเปิดการเรียนการสอนตามปกติแบบวิถีใหม่ในรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนทีห่ลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเปน็แบบ	on-line	,on-hand,	on-air,	on	–demand	หรอืรปูแบบอืน่ๆตามความเหมาะสมกบัสภาพความ

พร้อมของโรงเรียนของครูผู้สอนและของนักเรียน	 เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน	

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนได้น้ันโรงเรียนจะต้องมีการปรับเปล่ียนวิธีการจัดการ

เรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพร้อมของโรงเรียน	ครูผู้สอนและนักเรียน	 โดยมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์

การแพร่ระบาดเพื่อเป็นการป้องกันและสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน	ผู้ปกครอง	ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	โดยมีแนวทางในการ

จัดการเรียนการสอน	ดังนี้

       การบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลช่วงโควิด-19

1.	การบริหารจัดการ	
 1.1	ครูเตรียมความพร้อมในการจดัการเรยีนการสอน	ศึกษาหลกัสตูรสถานศึกษาเพือ่ปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัการจดัการเรยีนการสอน	

เตรียมแผนจัดการเรียนรู้และจัดเตรียมหนังสือเรียน	สมุดและอุปกรณ์การเรียนสำาหรับนักเรียน	

 1.2	ครูจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนทั้งสื่อที่เป็นเอกสารและสืบค้นสื่อออนไลน์ต่างๆให้พร้อมต่อการใช้งานศึกษาการจัดการเรียน

การสอนทางไกล	DLTV	พัฒนาตนเองเพือ่ใหส้ามารถจดัการเรยีนการสอนผา่นเทคโนโลยทีีท่นัสมยัและสามารถเขา้ถงึสือ่ออนไลนต์า่งๆได้	

 1.3	ดำาเนนิการสำารวจความพรอ้มของผูป้กครองและนกัเรยีนในการจดัการเรยีนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลจัดเตรียม

และจัดตั้งการสื่อสารออนไลน์	ระหว่างผู้เรียน	ผู้ปกครอง	และครูผู้สอนให้พร้อมเช่น	Facebook	,	Line,	Zoom
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2.	ด้านการจัดการเรียนการสอน	
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่ไม่สามารถเรียนที่โรงเรียนได้	มีดังนี้	

 2.1	จัดกิจกรรมการเรียนรู้	ให้มีความหลากหลาย	เหมาะสม	สอดคล้องกับวัยของนักเรียนความต้องการศักยภาพของนักเรียนและ

ความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครองแต่ละคน	

 2.2	จดัการเรยีนการสอนโดยเนน้การออกแบบแบบบรูณาการท่ีสอดคลอ้งกับวถิกีารดำาเนินชวีติของนักเรยีนและมีความสอดคล้อง

กบัมาตรฐานและตวัชีว้ดัตามหลกัสูตรเพิม่มากขึน้	เพือ่ใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนอยา่งมคีวามสุขในการเรยีนรูเ้พราะไดเ้รยีนจากสภาพจรงิในการ

ดำาเนินวถีิชวิีตเรียนจากการปฏบิติัจรงิในแหลง่เรยีนรูท้ีม่อียูใ่กลบ้า้นและผูป้กครองกจ็ะมีศักยภาพพอทีจ่ะช่วยใหค้ำาปรกึษาชว่ยเหลือแนะนำา

การเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี	

 2.3	การจดัการเรยีนรูแ้บบ	On-Hand	ในระดับชัน้อนบุาลและประถมศึกษา	โดยเป็นการนัดหมายผูป้กครองมารบัใบงานทีโ่รงเรยีนนำา

กลบัไปใหน้กัเรยีนทำาทีบ่า้นมกีารตดิตามผลการเรยีนโดยครปูระจำาชัน้ประจำาวชิาผา่นทางโทรศพัท	์Facebook	,	Line	อยา่งสม่ำาเสมอและ

ต่อเนื่อง	

 2.4	การจัดการเรียนรู้แบบสคูลไลน์	School	line	
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3.	บทบาทของครูผู้สอน	
บทบาทของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่ไม่สามารถเรียนที่โรงเรียนได้	มีดังนี้	

 3.1 เอาใจใส่กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการติดตามถามไถ่ผู้เรียนและผู้ปกครอง	เป็นระยะๆ	

 3.2 กระตุ้นผู้เรียนใหมี้วนัิยในตนเอง	มคีวามรบัผดิชอบ	โดยอาจทำาเปน็สญัญาการเรยีนรู	้ระหวา่งครกูบันกัเรยีนและกระตุน้ใหก้ำาลงัใจ

ในการเรียนรู้ต่อไป	

 3.3 ให้คำาปรึกษาผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการช่วยเหลือให้คำาแนะนำากำากับดูแล	

 3.4	การประเมินประสิทธิภาพการสอนออนไลน์	นักเรียนผ่านกลุ่มไลน์เมื่อนักเรียนทำาเสร็จก็ส่งกลับคืนมาให้คุณครูผ่านกลุ่มไลน์	



ด้านการดำาเนินภายใต้สภาวะวิกฤต

ของสถานการณ์โควิด
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					เป็นการจดักจิกรรม	การแสดงนทิรรศการและจดัแสดงอเีวน้ทต์ลอดทัง้เดอืน	ระหว่างวันที	่7-	29	สิงหาคม	2563	ณ	อาคาร	1502	

Creative	Sharing	Space	โดย	กลุม่ศรจีนัทร์คลบั	หอการคา้จงัหวดัขอนแกน่รว่มกบั	เทศบาลนครขอนแกน่	มหาวทิยาลยัขอนแกน่	สำานกังาน

ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขอนแก่น	(CEA)	และองค์กรภาคธุรกิจเอกชน	หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมต่างๆ	เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู

เศรษฐกิจเมืองภายหลังสถานการณ์	 โควิท	19	ท่ามกลางความสนใจจากชาวขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมจำานวนมาก	ตามมาตรฐานความ

ปลอดภัยด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์โควิดอย่างเข้มงวด	และเป็นการสร้างการมีความร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	

ภายใต้ยุทธศาสตร์	Smart	City	และ	Mice	City	จังหวัดขอนแก่นโดยมีคนเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งเดือน	ประมาณ	8,500	คนมีการ	

Live	สด	จำานวน	96	ครั้ง	และมีคนเข้าดู	263,957	ครั้ง

																										“เปิดเมืองปลุกอนาคต”
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																										“เปิดเมืองปลุกอนาคต” 	กังสดาลย่านเดินเท้า 	Kungsadan	Walk-able	Co-create	Workshop

เป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง	Urban	Room	เทศบาลนครขอนแก่น	

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มข.	ชาวกังสดาล	และ	TCDC	ขอนแก่น	เมื่อ

วันพุธ	ที่	17	มีนาคม	2564	ที่ผ่านมา	ณ	ห้องออดิทอเรียม	ชั้น	1	TCDC	

ขอนแก่นมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม	ทั้งประชาชนทั่วไปจากย่านกังสดาล	

นักศึกษา	ผู้ประกอบการ	รวมถึงหน่วยงานภาครัฐเเละเอกชน	เข้าร่วม

กิจกรรม	และรับฟังรายละเอียดของโครงการ

		 กังสดาล	ย่านเดินเท้า		การทำากิจกรรม	เข้าใจ	รู้จัก	ย่านกังสดาล:

Kungsadan	Empathy	และร่วมกันนำาเสนอเเนวทางการพัฒนาย่ากังสดาล	

รวมถึงการทำากิจกรรม	กังสดาลสร้างสรรค์	:	Kungsadan	Ideate
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	 CEA	รว่มกบัจงัหวดัขอนแก่น	เทศบาลนครขอนแกน่	ผูจ้ัดงานทัง้ภาครฐั	เอกชน	องค์กร	รวมถงึเครอืขา่ยธรุกิจสรา้งสรรคต์า่งๆ	ใน

ภาคอีสาน	จดังานเทศกาลอสีานสรา้งสรรค	์2564	(Isan	Creative	Festival	2021)	เพือ่ขบัเคล่ือนเศรษฐกจิสรา้งสรรคไ์ทยผา่นการผสาน

สนิทรพัยท์างภมูปิญัญาและ	วฒันธรรมเขา้กับความคดิสรา้งสรรค	์และนวัตกรรมแสดงให้เหน็ถงึศกัยภาพความสรา้งสรรคข์องคนอสีาน

ในรูปแบบต่างๆ	กว่า	200	โปรแกรม	พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนนักออกแบบ	ผู้ประกอบการ	หน่วยงานสมาคมทั้งรัฐและเอกชน	กว่า	500	ราย	

ประกอบดว้ยนทิรรศการโชวเ์คส	เวิร์กชอป	ทวัรส์รา้งสรรค	์(Creative	Tour)	และกจิกรรมท่ีนา่สนใจอ่ืนๆอีกมากมายทัง้ทางออนไลน	์และ	

On	site	ทีย่า่นกงัสดาล	-	ยา่นศรจีนัทร	์จงัหวดัขอนแก่น	รวมถงึพืน้ทีจ่งัหวดัอืน่ในภาคอสีาน	ตัง้แตว่นัที	่9	กรกฎาคม	-	15	สงิหาคม	2564	

 เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564 
 (Isan Creative Festival 2021)
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 เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564 
 (Isan Creative Festival 2021)

ร่วมคิด	ร่วมทำา	ร่วมขับเคลื่อนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

	 จากแนวคิดศรัทธาในภาคประชาชน	จึงนำาไปสู่วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองสู่สากล	สร้างสังคมแห่งความสุขโดยมุ่งเน้นการ

พัฒนาเมืองให้น่าอยู่สร้างสังคมเอื้ออาทรในอนาคต	โดยนำา	“Smart	City	มาเป็นเครื่องมือให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนา”	ความสำาคัญของการเป็น	Smart	City	จึงอยู่ที่หัวใจสองประการ	คือ	1	การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ

พัฒนาเมือง	โดยการร่วมคิด	ร่วมวางแผน	ร่วมตัดสินใจและร่วมลงมือปฏิบัติ	(Citizen	Participation)	และ	2.Smart	People	

การพัฒนาประชานให้มีความสามารถและมีส่วนร่วมในการจัดการตนเอง	โดยภาคประชาชนจะมิได้เป็นเพียงผู้รับบริการเพียง

อย่างเดียว	แต่ยังสามารถร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมการพัฒนาเมืองและชุมชนได้	โดยได้จัดกระบวนการรวบรวมปัญหาความ

ต้องการของประชาชน	ด้วยการจัดทำาเวทีประชาคมแผนชุมชน	จัดทำาเวทีแลกเปลี่ยนความคิดความคิดเห็นในประเด็นสำาคัญ

ของเมือง	เช่น	เวทีย่านศรีจันทร์,เวทีการปรับปรุง	บขส.	1.เวทีการปรับปรุงสถานีปรับอากาศ,เวทีการปรับปรุงถนนรื่นรมย์	

ซึ่งจะนำาไปสู่แผนพัฒนเทศบาล	นำาเข้างบประมาณและสู่ขั้นตอนการปฏิบัติโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมดำาเนินการและร่วมติดตาม

ประเมินผลต่อไป		
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	 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบัน	เป็นการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล	(Digital	Economy)	ที่นำาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา

ใช้ในชีวิตประจำาวัน	ดังนั้น	 เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลให้คนในสังคมต้องปรับตัวเข้าส่ิงแวดล้อมดิจิทัล	 เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการขยายโอกาส

ทางการศึกษา	ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำาหรับคนทุกเพศทุกวัย	ทุกอาชีพที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ใช่เฉพาะในห้องเรียน	ทำาให้ผูเ้รียน

ได้เปิดโลกทัศน์ที่กว้างมากขึ้นท่ามกลางความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ในทุก	ๆ	วัน	และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	

	 เทศบาลนครขอนแกน่	โดยศนูยพ์ฒันาทกัษะและการเรยีนรูไ้อซทีเีทศบาลนครขอนแกน่	จงึเกดิแนวความคดิทีจ่ะใหเ้ดก็และเยาวชนไดพ้ฒันา

ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้รูปแบบใหม่	 ที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริง	 โดย

นำาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มาผสานในกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี	ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพว่าแรงบันดาลใจสามารถนำาไปสู่การ

สร้างสรรค์นวัตกรรม	ที่จับต้องได้จริง	รวมทั้งสร้างค่านิยมในการกล้าคิด	กล้าทำา	กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชน	จึงได้

จดัการแขง่ขนัภารกจิคดิ(ส)์สนกุอยา่งสรา้งสรรค	์(KKICT	Maker	Creative	Challenge	2021)	ขึน้เมือ่วนัที	่23	กรกฎาคม	2564	แบง่การแขง่ขนั	

เป็น	3	ระดับ	ดังนี้	
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            คิด(ส์)สนุกอย่างสร้างสรรค์ 
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	 1.การประกวดเลา่นทิานสรา้งสรรค์ผา่นคลปิวดีโีอ	ระดบัอายุไม่เกนิ	10	ปี	เป็นการใหเ้ดก็ๆไดแ้สดงความคิดสรา้งสรรคจ์นิตนาการ

ด้วยการเลา่นทิานสง่เสรมิทกัษะการพดูและศลิปะทางการใชภ้าษาผ่านการแสดงออกในบทบาททีส่รา้งสรรค์ตวัละคร	ผา่นคลิปปวดีีโอทัง้หมด	

11	ทีม	 เนื้อหาจะมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป	 เช่น	การป้องกันโควิด-19	คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ชีวิต	การแบ่งปัน	ความ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผเ่ป็นต้น	โดยรางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	เด็กหญิงธนิดา	-	เด็กหญิงธนภร	ธนโฆษิตโภคิน	จากทีม	vaccine	โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

	 2.การแข่งขันนิทานสร้างสรรค์ป้องกันโควิด-19	เป็นการทำาภาพเคลื่อนไหวโปรแกรม	Scratch	ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	5-6	ฝึกทักษะ

ทางด้านความคดิ	การร้อยเรียงเรือ่งราว	การใชภ้าษา	ศลิปะในการใชภ้าษาผา่นการแสดงทีถ่า่ยทอดผา่นเทคโนโลยี	มทีมีทีส่ง่เขา้แข่งขัน	5	ทมี	

เนื้อหาจะเป็นวิธีการป้องการเชื้อโควิด-19	 โดยเด็กๆได้นำาเสนอผ่านการใช้โปรแกรม	Scratch	 ซ่ึงเด็กๆจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งาน	 ได้	 เรียนรู้

หลักการทางคณิตศาสตร์	การใช้ภาษา	การคำานวณไปพร้อมๆ	กับการคิดอย่างสรรค์สรรค์	มีเหตุผล	เป็นระบบ	และเกิดการทำางานร่วมกัน	

โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่	เด็กหญิงพัชราภา	กรมภักดี	และเด็กหญิงเพชราภรณ์	โรจนาธนุกุล	จากทีมโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

	 3.	การแข่งขันสร้างอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ	 (Smart	Home)	ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น	 เป็นการส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีให้แก่

เยาวชนไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถจากการศกึษามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในการปฏบิตังิานจรงิและยงัไดร้บัประสบการณ์นอกเหนอืจากการศึกษา

ในห้องเรียนอีกด้วย	สำาหรับรางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	เด็กชายกฤตภาส	อำาไธสง		เด็กชายนพนันท์	เก่งสูงเนิน	และเด็กชายธนภัทร	แสนเพ็ชร	จาก

ทีม	MR.K	School	 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมและจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส(Covid-19)	อย่างต่อเนื่องทำาให้เกิดผลกระทบต่อ

ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการดำาเนินชีวิต	เศรษฐกิจ	การทำางาน	และการศึกษาที่ต้องเปลี่ยนแปลง	ดังนั้น	เทศบาลนครขอนแก่น	โดยศูนย์พัฒนา

ทกัษะและการเรยีนรู	้ICI	จงึเปลีย่นแปลงวธีิเรยีนรูใ้นรูปแบบเดมิๆ	ให้เปน็การเรียนใหม	่ทีใ่ชเ้ทคโนโลยเีขา้มาชว่ยทำาการสอนดว้ยการเรยีนทางไกล	

การเรียนผ่านเว็บไซต์อีกด้วย					



ของเทศบาลนครขอนแก่น

ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย	 	 	
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ข้อมูลการคลัง
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สถิติรายรับจริง	ย้อนหลัง	3	ปี	(ปี	2562-2564)	
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สถิติรายจ่ายจริง	ย้อนหลัง	3	ปี	(ปี	2562-2564)
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สรุป	ผลการดำาเนินงานที่สามารถประหยัดได้	ประจำาปีงบประมาณ	2563

ตั้งค่าเป้าหมายไว้	7%	จากราคากลาง ตั้งแต่เดือน	ตุลาคม	2562	-	กันยายน	2563
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