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คำ�ปรารภของนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
การพัฒนาเมืองขอนแก่นที่ได้ถูกวางรากฐานจากอดีตสู่ปัจจุบัน  ภายใต้การขยายตัวที่รวดเร็วของเมือง
เกิดความเจริญรุดหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง ไม่ว่าจะเป็นความเจริญทางด้านวัตถุ โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและ
การขนส่ง (Logistics ) เศรษฐกิจ การค้าขาย การเมือง สังคม ประเพณีวัฒนธรรม การศึกษา   สิ่งแวดล้อม
ซึง่ การพัฒนาทีผ่ า่ นมา ได้มกี ารวางแผนการพัฒนาและก�ำหนดกรอบทิศทางการบริหารจัดการควบคุมดูแลอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง ก่อเกิดผลแห่งการพัฒนาเมืองที่หลากหลาย   ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา
บุคลากรขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารงานท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ด้วยการออกแบบสู่เมืองแห่งอารยะสถาปัตย์ (Universal Design) เพื่อสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม  
การสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร การสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของประชาชน   การปฏิรูปการศึกษา  
การสร้างเมืองไปสู่มหานครปลอดมลพิษในอากาศ (Low carbon City) ขอนแก่นนครแห่งความสดใส ด้วยเมือง
ในสวนแห่งมหานครสีเขียว (Green City)   นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาในเรื่องการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ความเป็นเมืองแห่งเทศกาล (Event City) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเป็น
เมืองแห่งการประชุมและสัมมนา (Mice City)   เป็นต้น
กรอบและแนวทางการพัฒนาทีช่ ดั เจน ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงมากมาย
ในสังคมเมืองขอนแก่น  ในการที่น�ำพาและก้าวสู่ความเป็นเมืองที่มีความพร้อมรอบด้าน และเพื่อให้สอดรับและ
น�ำไปสู่ความยั่งยืนในการพัฒนาเมืองการก�ำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองในอนาคต เทศบาลนครขอนแก่นจึงให้
ความส�ำคัญที่จะขับเคลื่อนพัฒนาเมืองด้วยความ “รวดเร็ว สะดวก Smart คุ้มค่า และยั่งยืน” เพื่อใช้เป็นแรง
ผลักและสานต่อการพัฒนาที่ผ่านมา รวมถึงการสร้างความพร้อมของการพัฒนาเมืองให้มีความเท่าเทียมและ
ทัดเทียมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ก้าวต่อไปการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต ผูบ้ ริหารเทศบาลนครขอนแก่น  จึงมุง่ เน้นการออกแบบแผนการ
พัฒนาหลายอย่างให้เกิดขึ้นกับเมืองมากมาย เช่น แบบแผนการเดินทางและต่อยอดการพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ง แบบแผนของที่อยู่อาศัยและการเลือกที่อยู่อาศัย แบบแผนการท�ำงานร่วมกัน ด้วยการส่งเสริมให้ภาค
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาที่ดินบริเวณรอบสถานี
รถไฟขอนแก่น เพือ่ รองรับการขยายตัวของสถานีรถไฟ การพัฒนาทีด่ นิ และสวนสาธารณะในเมืองขอนแก่น การ
จัดตัง้ บริษทั ร่วมทุนกับกลุม่ นักธุรกิจท้องถิน่   รวมไปถึงแบบแผนทางสังคมและรูปแบบการปรับตัวทางวัฒนธรรม
ที่เกิดขึ้น ซึ่งแบบแผนเหล่านี้จะเป็นแบบแผนการพัฒนาที่น�ำพาเมืองขอนแก่นเปลี่ยนไปสู่ความเป็นเมืองพิเศษ
ในอนาคตอันใกล้นี้
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
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ประวัติเทศบาลนครขอนแก่น
เทศบาลนครขอนแก่น เดิมได้รบั การยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง โดยพระราชกฤษฎีกาการจัดตัง้ เทศบาล
เมืองขอนแก่น มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่   20 สิงหาคม 2478  นายกเทศมนตรีคนแรก คือ พระเสนาราชภักดี
สำ�หรับศาลาเทศบาลเมืองขอนแก่นหลังแรกนั้น ตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุแปลงที่ตั้งศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ในขณะนั้น  อยู่ทางทิศใต้ด้านตะวันตกของถนนกลางเมือง ตำ�บลในเมือง  อำ�เภอเมืองขอนแก่น  (ตรงข้ามกับ
สถานีตำ�รวจภูธร อำ�เภอเมืองขอนแก่นในปัจจุบัน)  จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2492 จึงได้ย้ายที่ทำ�การไปอยู่ในที่ดิน
แปลงที่ตั้งสถานีอนามัย และสถานีดับเพลิงด้านตะวันออกของถนนกลางเมือง (ตรงข้ามกับโรงเรียนขอนแก่น
วิทยายน) มาจนถึง พ.ศ.2508  ต่อมาเมื่อวันที่   22 ตุลาคม 2527 สำ�นักงานเทศบาลนครขอนแก่นได้ก่อสร้าง
ขึ้นและเปิดทำ�การใหม่ ณ  เลขที่ 1 ถนนประชาสำ�ราญ ตำ�บลในเมือง  อำ�เภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น (ที่ตั้ง
ณ ปัจจุบัน) โดยในปี พ.ศ.2538 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครขอนแก่น  

รายนามผู้ดำ�รงตำ�แหน่งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
1. พระเสนาราชภักดี
2. นายทองมาก นาครัตน์
3. ขุนจารุภัณฑารักษ์
4. พระเสนาราชภักดี
5. นายโสภัณ สุภธีระ
6. นายกัณหา เมืองจันทร์
7. หลวงบริบาลชวกิจคมสัน
8. นายกระบี่ ณรงค์
9. นายชวลิต ไพจิตร
10. นายประวัติ จันทนพิมพ์
11. นายประมวญ จันทนพิมพ์
12. นายวิญณู เสนาวงษ์
13. นายกระบี่ ณรงค์
14. นายเสริม สายเขมะ
15. นายมนูณ บุญญประภัศร
16. นายวิญญู เสนาวงษ์
17. นายสุกิจ จุลละนันท์
18. ร.ต.ท. เสวต ชุมแวงวาปี
19. นายชำ�นาญ พจนา
20. นายสานิตย์ พลเชียงสา
21. นายสุธน ชื่นสมจิตต์
22. นายอร่าม คุตตรานนท์
23. นายวิญญู เสนาวงษ์
8
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22 มิ.ย. 2478 – 24 มี.ค. 2480
30 มี.ค. 2480 – 28 มิ.ย. 2480
29 มิ.ย. 2480 – 21 ก.ย. 2482
22 ก.ย. 2482 – 24 เม.ย. 2483
25 เม.ย. 2483 – 10 ก.พ. 2491
11 ก.พ. 2491 – 14 พ.ค. 2492
15 พ.ค. 2492 – 9 พ.ค. 2493
23 พ.ย. 2493 – 10 มิ.ย. 2496
11 มิ.ย. 2496 – 16 พ.ค. 2498
17 พ.ค. 2498 – 15 ม.ค. 2500
16 ม.ค. 2500 – 17 พ.ค. 2501
19 พ.ค. 2501 – 22 เม.ย. 2502
15 ก.ค. 2502 – 9 ต.ค. 2503
27 ต.ค. 2503 – 21 มี.ค. 2510
1 เม.ย. 2510 – 16 ม.ค. 2511
27 ต.ค. 2511 – 2 ต.ค. 2513
2 ต.ค. 2513 – 23 ธ.ค. 2513
23 ธ.ค. 2513 – 16 ส.ค. 2515
20 ส.ค. 2515 – 15 พ.ย. 2515
15 พ.ย. 2515 – 23 ธ.ค. 2515
23 ธ.ค. 2515 – 14 ธ.ค. 2517
2 ม.ค. 2518 – 8 มิ.ย. 2523
24 มิ.ย. 2523 – 18 เม.ย. 2526

24. นายประมูล สังฆมณี
25. นายเรืองชัย ตราชู
26. นายวีระ เสรีรัตน์
27. นายชาญชัย สุภธีระ
28. นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์
29. นายอาจหาญ ศิริพูล
30. นายอาจหาญ ศิริพูล
31. นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ
32. นายพีระพล พัฒนพีระเดช
33. นายพีระพล พัฒนพีระเดช
34. นายพีระพล พัฒนพีระเดช
35. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์

1 เม.ย. 2526 – 24 พ.ค. 2526
24 พ.ค. 2526 – 15 ส.ค. 2533
16 ส.ค. 2533 – 4 ต.ค. 2533
5 ต.ค. 2533 – 24 ก.ค. 2535
24 ก.ค. 2535 – 7 ก.ย. 2535
8 ก.ย. 2535 – 24 ก.ย. 2538
22 ธ.ค. 2538 – 4 ก.ย. 2540
5 ก.ย. 2540 – 15 พ.ย. 2543
16 พ.ย. 2543 – 28 ม.ค. 2547
7 มี.ค. 2547 – 6  มี.ค. 2551
19 เม.ย. 2551 – 18 เม.ย. 2555
19 ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน
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ยุคสมัยและพัฒนาการ

การบริหารจัดการเมืองของเทศบาลนครขอนแก่น
ยุคสมัยเทศบาลเมืองขอนแก่น หลังปี พ.ศ.2500

เทศบาลเมืองขอนแก่นในสมัยนัน้ ยังเป็นสังคมชนบท   เป็นยุคเริม่ ต้นการพัฒนา  เมืองมีการเริม่ ขยายตัว
โดยเทศบาลได้มีการประกาศขยายอาณาเขต จากพื้นที่ความรับผิดชอบประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร เป็น 46.5
ตารางกิโลเมตร ประกอบกับในช่วงเวลานั้นได้มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น จึงส่งผลท�ำให้เกิดแรงดึงดูด
ความเจริญเข้ามาสู่เมืองอย่างรวดเร็วโดยที่ภาครัฐเองก็ยังปรับตัวไม่ทัน ประชาชนมีความต้องการมากขึ้นซึ่ง
สวนทางกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด   ถึงแม้กระนั้นด้วยความเป็นผู้บริหารเมืองที่ได้รับความไว้วางใจจาก
พีน่ อ้ งประชาชนก็ได้ตงั้ ใจท�ำงานอย่างหนักเพือ่ บรรเทาทุกข์ของประชาชนอย่างเต็มความสามารถภายใต้ขอ้ จ�ำกัด
มากมาย อย่างไรก็ตามนากยกเทศมนตรีหลายท่านก็ยังได้ด�ำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์อันส�ำคัญต่อท้องถิ่น  
อาทิ  ในสมัยของท่านนายกเทศมนตรีนายอร่าม คุตตรานนท์   ได้มกี ารจัดท�ำโครงการตัดถนนชาตะผดุงช่วงหน้า
โรงเรียนเทศบาลโนนทันเชือ่ มต่อกับถนนโพธิสารและย้ายโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกจากหน้าโรงเรียนกัลยาณวัตร
มาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน (ถนนกลางเมือง)  หรือในสมัยของท่านนายกเทศมนตรีนายวิญญู เสนาวงศ์  ได้ด�ำเนินการ
จัดซื้อที่ดิน ณ บ้านค�ำบอน จ�ำนวน 99 ไร่ เป็นที่ฝังกลบขยะของเมือง ซึ่งคนรุ่นหลังก็ยังได้ใช้ประโยชน์มาจน
กระทั่งทุกวันนี้ เป็นต้น

ยุคสมัยเทศบาลเมืองยุคใหม่ปี พ.ศ.2523 ถึง ปี พ.ศ.2526

ยุคสมัยนี้เริ่มต้นขึ้น โดยเริ่มจากนายกเทศมนตรีนายวิญญู เสนาวงศ์  เข้ามาบริหารงานเทศบาลในนาม
ของกลุ่มแก่นศรีเมือง  ซึ่งท่านก็ได้ตั้งใจบริหารอยู่ประมาณ 2 ปี แต่ด้วยความขัดแย้งของการเมือง จึงท�ำให้เกิด
ความแตกแยก ดังนั้นทางกลุ่มแก่นศรีเมืองจึงได้ลงมติให้นายเรืองชัย ตราชู   รับต�ำแหน่งนายกเทศมนตรีเป็น
ท่านต่อมา  

ยุคสมัยนายกเทศมนตรีนายเรืองชัย ตราชู

เนือ่ งจากปัญหาความขาดแคลนในด้านงบประมาณ จึงท�ำให้ในยุคสมัยนัน้ บ้านเมืองมีการพัฒนาก้าวไป
อย่างช้าๆ ในหลายๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณูปโภค การศึกษา การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงท�ำให้
บ้านเมืองมีความทรุดโทรม ขาดการท�ำนุบำ� รุงดูแล หรือการด�ำเนินการสร้างสิง่ ใหม่ๆ  แต่สงิ่ หนึง่ ทีท่ กุ คนเห็นพ้อง
ต้องกันว่า เป็นปัญหาเรื้อรังมานานและเป็นปัญหาที่ส่งผลเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน ก็คือ น�้ำเน่าเสียและ
ส่งกลิ่นเหม็นภายในบึงแก่นนคร   ดังนั้นคณะผู้บริหารจึงก็ไม่ยอมจ�ำนนต่อปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อด�ำเนิน
การขุดลอกบึงแก่นนครที่มีพื้นที่เกือบ 700 ไร่ ซึ่งต้องยอมรับว่าต้องใช้งบประมาณมหาศาลในช่วงเวลานั้น   โดย
ล�ำพังงบประมาณของเทศบาลคงไม่สามารถด�ำเนินการได้   แต่ดว้ ยความตัง้ ใจจริงของนายกเทศมนตรีนายเรืองชัย  
ตราชู จึงได้แสวงหาความร่วมมือความทุม่ เทในทุกรูปแบบจากหน่วยงานอืน่ พ่อค้าคหบดี ประชาชน และพนักงาน
เทศบาลในการร่วมสมทบความช่วยเหลือเพือ่ ให้โครงการนีส้ ำ� เร็จลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี   โดยมีวธิ ดี ำ� เนินงานตัง้ อยูบ่ น
พื้นฐานความจ�ำเป็นและการใช้ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นส�ำคัญ พร้อมกันนั้นยังได้มีการวางระบบ
ท่อระบายน�้ำไปสู่คลองร่องเหมืองเพื่อป้องกันปัญหาน�้ำเน่าเสียในบึงแก่นนครอย่างถาวร  
           นอกจากนั้น ยังได้สร้างเอกลักษณ์ของเมืองโดยการใช้สโลแกนที่ว่า เมืองดอกคูนเสียงแคน  และได้น�ำ
สโลแกนดังกล่าวไปใช้ในงานเทศกาลสงกรานต์ที่เริ่มจัดเป็นครั้งแรก โดยการริเริ่มให้มีการประกวดขบวนเกวียน
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บุปผชาติที่มีความสวยงาม เกิดความน่าสนใจ และเป็นสีสันของงาน   ซึ่งงานเทศกาลสงกรานต์นี้ถือเป็นงาน
เทศกาลประจ�ำจังหวัดขอนแก่น   จนมีการพัฒนาให้มีความยิ่งใหญ่ตระการตา มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศ
และระดับต่างประเทศมากขึ้นในยุคสมัยถัดมา

ยุคสมัยนายกเทศมนตรีนายชาญชัย สุภธีระ

คนหนุ่มการศึกษาดีจากประเทศอังกฤษกลับมาเยี่ยมบ้าน ประกอบกับเป็นความต้องการของกลุ่ม
การเมืองที่อยากได้คนหนุ่มไฟแรงมีประสบการณ์จากต่างประเทศมาช่วยในการพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้า
ในครั้งแรกที่นายชาญชัย สุภธีระ ได้รับต�ำแหน่งเป็นเทศมนตรีและได้เห็นจุดอ่อนของการปกครองส่วนท้องถิ่น
นั่นก็คือ การกระจุกตัวของงบประมาณที่รวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ) ดังนั้น นายกเทศมนตรีนายชาญชัย
สุภธีระ จึงหาแนวทางเพื่อที่จะเข้าให้ถึงแหล่งงบประมาณด้วยการเข้าพบผู้ใหญ่ในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ
ซึง่ ก็ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณเพือ่ มาด�ำเนินการหลายโครงการ ไม่วา่ จะเป็นถนนหนทาง และอาคารเรียนของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล ในส่วนของด้านงานประเพณี นายกเทศมนตรีนายชาญชัย   สุภธีระ จึงได้ให้ความส�ำคัญ
อย่างมากในการจัดงานเทศกาลดอกคูนสียงแคน   โดยทุม่ เทก�ำลังกายก�ำลังใจและงบประมาณจัดงานให้ยงิ่ ใหญ่
โดยหวังจะให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นจุดทีด่ งึ ดูดความสนใจให้ผคู้ นสนใจและเข้ามาท่องเทีย่ วในเมืองขอนแก่น

ยุคสมัยนายกเทศมนตรีนายอาจหาญ ศิริพูล

อดีตนายกเทศมนตรีผู้มีความคิดฉับไวกว้างไกลและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค นายอาจหาญ ศิริพูล นับว่า
เป็นนายกเทศมนตรีที่มีความรู้หลากหลายด้านและสามารถน�ำมาคิดเชิงมหภาคในโครงการต่างๆได้   โดยใน
สมัยนัน้ เทศบาลจึงค่อนข้างมีความล�ำ้ หน้าเป็นวิชาการมากขึน้   และทีโ่ ดดเด่นคือวิสยั ทัศน์การให้ความส�ำคัญด้าน
ความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงกับต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยได้สานสัมพันธ์กับประเทศลาว ประเทศ
เวียดนาม และประเทศจีน อาทิ   ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538  การสร้างความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องกับเทศบาลเมือง
หนานหนิง มณฑลกว่างสี สาธารณรัฐประชาชนจีน  จนเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลทั้งสองด้วยการ
ไปมาหาสู่กันอย่างต่อเนื่องจนท�ำให้เกิดสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้  ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล
จะเห็นว่า จังหวัดขอนแก่นเป็นที่ตั้งของสถานกงสุลลาว สถานกงสุลเวียดนาม และสถานกงสุลจีน
นอกจากนั้นเทศบาลยังได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือจากประเทศเดนมาร์กในการเปิดวิสัยทัศน์
การบริหารจัดการเมือง รวมไปถึงการช่วยเหลือการบริหารงานด้านเทคโนโลยีและด้านเครือ่ งมือ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งที่ส�ำคัญ คือ การสร้างโรงก�ำจัดขยะติดเชื้อ ซึ่งเป็นแห่งต้นๆในประเทศไทย  จึงถือได้ว่าเป็นสมัยที่มีการศึกษา
องค์ประกอบของขยะอย่างจริงจังเพื่อหาแนวทางน�ำมาสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปแบบ
อีกทั้งยังในสมัยของนายกเทศมนตรีนายอาจหาญ   ศิริพูล นั้น   ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาล
นครขอนแก่น  

ยุคสมัยนายกเทศมนตรีนายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ

นับเป็นขุนพลคนส�ำคัญของวงการเทศบาลที่อยู่เบื้องหลังมานาน  เมื่อนายประจักษ์   แกล้วกล้าหาญ
ได้รบั ต�ำแหน่งนายกเทศมนตรีกไ็ ด้เร่งผลักดันเรือ่ งการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค โดยหาช่องทางทีใ่ ห้ได้มาซึง่ การ
สนับสนุนโครงการเมืองหลักเพื่อพัฒนาด้านโครงสร้าง ด้านสาธารณูปโภคต่างๆอย่างมากมาย ดังนั้น ในสมัยนี้
จะได้เห็นความเปลีย่ นแปลงมากมาย  ไม่วา่ จะเป็น  ถนนตรอกซอกซอยได้รบั การพัฒนาเทคอนกรีตเป็นจ�ำนวนมาก  
รวมไปถึงการพัฒนาไฟฟ้าในถนนสายหลักจากเดิมใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ธรรมดา ให้เปลี่ยนเป็นหลอดโซเดียม
ขนาดใหญ่ จ�ำนวน 1,250 ต้น  เป็นต้น  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนภาพลักษณ์จากเทศบาลที่ดูเล็กๆ ให้ดูมีความ
80ปี เทศบาลนครขอนแก่น
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ทันสมัย มีความสว่างไสวและปลอดภัยมากขึ้น   ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรองรับการขยายตัว
ของเมือง
ส�ำหรับด้านการศึกษานัน้ เป็นช่วงของการพัฒนา ทัง้ การปรับปรุงอาคารเรียน และมีการเปิดให้การเรียน
การสอนจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อให้ทันต่อความต้องการของโรงเรียนที่มี
นักเรียนเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ อยูใ่ นช่วงทีป่ ระเทศไทยก�ำลังปฏิรปู การศึกษา โดยในระยะเพียง 3 ปีในการบริหารงานของ
นายกเทศมนตรี น ายประจั ก ษ์    แกล้ ว กล้ า หาญ ได้ เ กิ ด ความเปลี่ ย นแปลงมากมาย แต่ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ
ทางด้านการเมืองก็คือ การสร้างกลุ่มการเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงเข้มแข็ง ภายใต้หลักการมีคุณธรรมและ
หลักการเพื่อส่วนรวม

ยุคสมัยนายกเทศมนตรีนายพีระพล พัฒนพีระเดช

เป็นยุคแห่งการเรียนรูค้ วามแตกต่าง  การผสมผสานกันระหว่างแนวคิดของภาคราชการ ภาคธุรกิจ และ
แนวคิดของเอ็นจีโอ  จึงได้เกิดหลักการมากมายทีโ่ ดดเด่นและแปลกใหม่  โดยในวันแรกทีน่ ายพีระพล พัฒนพีระเดช
เข้ารับต�ำแหน่งนายกเทศมนตรีได้ประกาศแนวคิดการท�ำงานก็คือ การมีส่วนร่วม โปร่งใส และกระจายอ�ำนาจ  
อันเป็นหัวใจหลักในการท�ำงาน  และมีการประกาศแผนผังความคิดการท�ำงานอย่างเป็นระบบเพื่อการบริหาร
เมืองของนายกเทศมนตรี (Mind Map) เป็นครั้งแรก   ส�ำหรับแนวคิดที่โดดเด่นคือ การปรับองค์กรและพนักงาน
เทศบาล โดยใช้ความเป็นนามธรรมน�ำหน้า  การปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลที่แตกต่าง มีประสิทธิภาพ เกิดความเข้าใจ
ทั่วทั้งองค์กร และเกิดการเรียนรู้กระบวนการ ตลอดจนแนวคิดสังคมเอื้ออาทร องค์กรไร้พรมแดน โดยมุ่งเน้น
ให้หน่วยงานเทศบาลไม่แบ่งแยกเกิดการท�ำงานร่วมกัน   
ด้านสังคม ได้มีการชักชวนเสริมแรงให้ประชาชนลุกขึ้นมามีสิทธิ์ในฐานะพลเมือง มีส่วนร่วม รับรู้
ร่วมคิด ร่วมท�ำ  ร่วมตรวจสอบ ส่วนข้าราชการมีกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองให้ลดอัตตาของตัวเอง
เพื่อสร้างความสุขให้แก่ผู้อื่น ซึ่งกระบวนการนี้น�ำไปสู่โครงการส�ำคัญๆ หลายเรื่องที่ต้องใช้ความเข้าใจบทบาท
ใหม่ของแต่ละฝ่าย อาทิ   เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่   สภาเมือง   คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน   โครงการ
อิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้าน เป็นต้น
ด้านการศึกษา ได้น�ำแนวคิดจิตตปัญญาศึกษามาใช้ให้มีคุณค่ามากกว่าความรู้จากต�ำรา   มุ่งเน้นการ
พัฒนาครูผสู้ อน ให้รจู้ กั หลักการโยนิโสมนสิการ เพือ่ ค้นหาความดี ความงาม และความจริง อันเป็นพืน้ ฐานการน�ำ
ไปปรั บ กระบวนการสอนเด็ ก นั ก เรี ย นให้ ส ามารถเข้ า ใจได้ อ ย่ า งลึ ก ซึ้ ง    การส่ ง เสริ ม การสร้ า งหลั ก สู ต ร
ท้องถิน่ เพือ่ ให้เด็กได้เรียนรูเ้ นือ้ หาทีจ่ ำ� เป็นโดยส่งเสริมให้เรียนรูเ้ พือ่ อยูอ่ ย่างเคารพธรรมชาติ เช่น หลักสูตรเรือ่ ง
น�ำ 
้ เรือ่ งขยะ เป็นต้น  อีกทัง้ การเปิดกว้างให้ครูได้มโี อกาสไปศึกษาระบบการสอนแบบต่างๆ ทีม่ คี วามหลากหลาย
อย่างลึกซึ้ง เพื่อน�ำมาใช้ในแต่ละโรงเรียนให้เหมาะสม
ด้านสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาการจัดการขยะอย่างครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะเปียก น�ำไปท�ำ
ปุย๋ และน�ำ้ หมักชีวภาพ  ซึง่ เป็นประโยชน์กบั เทศบาลในการน�ำไปใช้ประโยชน์เป็นจ�ำนวนมาก  การก�ำจัดขยะพิษ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถจัดการกับขยะรีไซเคิลได้ปริมาณมากขึ้น
ด้านความโปร่งใส ตลอดระยะเวลาการบริหารงานที่ผ่านมา มีเงินเหลือจากการประมูลหลายร้อยล้าน
บาทท�ำให้เทศบาลมีเงินกลับมาจัดท�ำโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย  
ด้านการมีสว่ นร่วมและกระจายอ�ำนาจ ด้วยความศรัทธาในภาคประชาชนและมีแนวคิด  ว่า ประชาชน
เป็นเจ้าของเมือง มีความรูค้ วามสามารถ และหวงแหนบ้านเกิดตัวเอง ดังนัน้ อะไรทีป่ ระชาชนท�ำได้เทียบเท่าหรือ
ดีกว่าเทศบาล  จะมีการกระจายภารกิจให้ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ เป็นผู้ด�ำเนินการแทนเทศบาล  ซึ่งปรากฏให้
เห็นผลงานว่าประชาชนท�ำได้จริง มีประโยชน์จริง  ซึง่ ปัจจุบนั พีน่ อ้ งประชาชนเป็นเจ้าของ ดูแลและจัดการปัญหา
ด้วยตนเองแทบทุกด้าน
12
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นอกจากนั้นในสมัยนายกเทศมนตรีนายพีระพล พัฒนพีระเดช ยังมีโครงการอีกจ�ำนวนมากที่ประสบ
ความส�ำเร็จ โดดเด่น และเป็นที่กล่าวถึงให้เห็นเป็นรูปธรรม อาทิ การบูรณะศาลหลักเมืองขอนแก่นด้วยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการเรียกร้องสิทธิ์การจัดการดูแลศาลหลักเมืองให้กลับมาเป็นของคนท้องถิ่น
การปรับปรุงคลองร่องเหมืองให้เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติที่อยู่ใจกลางเมืองอันเป็นถนนที่มีความส�ำคัญต่อการ
พัฒนาเชิงการพาณิชย์และเพิม่ พืน้ ทีก่ ารจราจรให้คล่องตัวมากขึน้ พร้อมกับการขยายคลองร่องเหมืองให้มขี นาด
ใหญ่ขนึ้ และมีประสิทธิภาพในการระบายน�ำ้ มากยิง่ ขึน้ กว่าเดิม  การปรับปรุงประตูเมืองและสวนประตูเมืองให้มี
ความสง่างามเป็นเอกลักษณ์ของเมืองขอนแก่น เป็นต้น

80ปี เทศบาลนครขอนแก่น
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คิดและทำ�
วันนี้

ให้เป็นปัจจุบันที่ดี
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ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลนครขอนแก่น
ข้อมูลสภาพทั่วไป

เทศบาลนครขอนแก่น ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุง้ ที่ 16
องศา 16.8 ลิปดา 00 ฟิลิปดาเหนือ กับเส้นแวงที่ 112 องศา 27.8 ลิปดา 00 ฟิลิปดาตะวันออก  ลักษณะทั่วไป
เป็นที่ราบและลาดชันขึ้นไปทางทิศเหนือและอยู่ในระดับความสูงประมาณ 155–160 เมตร จากระดับน�้ำทะเล   
มีพื้นที่ความรับผิดชอบ 46 ตารางกิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้
ทิศเหนือ
จรด
ต�ำบลศิลา
ทิศใต้
จรด
ต�ำบลเมืองเก่า
ทิศตะวันออก จรด
ต�ำบลพระลับ
ทิศตะวันตก
จรด
ต�ำบลบ้านเป็ด

ข้อมูลประชากร

ประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  มีจ�ำนวน 115,225  คน แบ่งเป็น  ชาย 53,963 คน หญิง
61,262 .คน   (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  2558)   โดยมีชุมชน   ทั้งหมด  95  ชุมชน  4  เขต   แบ่งตามประเภท
ชุมชน คือ ประเภทกึ่งเมือง 47 ชุมชน ,ประเภทเมือง 22 ชุมชน , ประเภทแออัด 12 ชุมชน ,ประเภทแออัด+
กึ่งเมือง 1 ชุมชน ,ประเภทหมู่บ้านจัดสรร 10 ชุมชน ,ประเภทหน่วยงานราชการ 3 ชุมชน  

ข้อมูลสถานศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น   จ�ำนวน 11 แห่ง  คือ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก โรงเรียน
เทศบาลวัดกลาง โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่  
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม โรงเรียน
เทศบาลบ้านหนองแวง โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม  และโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน

สถิติเปรียบเทียบจ�ำนวนพนักงานครูเทศบาลและนักเรียนในสังกัด เทศบาลนครขอนแก่น
พ.ศ. 2557–2558
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ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น   จ�ำนวน 11 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทพารักษ์ 5  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม  
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กหนองแวง ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กโนนทัน  ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
วัดกลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย

สถิติจ�ำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กวัยก่อนเรียนเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปี พ.ศ.2558

ข้อมูลสาธารณสุข

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์แพทย์/ศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครขอนแก่น   จ�ำนวน 9 แห่ง
คือ  หน่วยบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยม   หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 (รพ.ศรีนครินทร์)   ศูนย์แพทย์มิตรภาพ (รพ.
ศูนย์ขอนแก่น)   ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง (รพ.ศูนย์ขอนแก่น)    ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง (รพ.ศูนย์ขอนแก่น)    ศูนย์
แพทย์ประชาสโมสร (รพ.ศูนย์ขอนแก่น)    ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 (เทศบาล)   ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3
(โนนชัย)   และศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 (หนองใหญ่)

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

- การขออนุญาตก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่  ระหว่างปี  พ.ศ. 2555-2558
- การก่อสร้างถนน/ท่อระบายน�้ำ  

ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งน�้ำ
- บึงทุ่งสร้าง
- บึงแก่นนคร
- บึงหนองใหญ่
- บึงหนองแวง
- บึงหนองยาว
- บึงหนองบอน
- หนองสะพัง

มีพื้นที่ 1,600    ไร่   
มีพื้นที่      603    ไร่   
มีพื้นที่        20    ไร่   
มีพื้นที่        24    ไร่   
มีพื้นที่        13    ไร่   
มีพื้นที่        10    ไร่   
มีพื้นที่          1    ไร่   

พื้นที่กักเก็บน�้ำ   5,000,000   ลูกบาศก์เมตร
พื้นที่กักเก็บน�้ำ   2,700,000   ลูกบาศก์เมตร
พื้นที่กักเก็บน�้ำ      78,000   ลูกบาศก์เมตร
พื้นที่กักเก็บน�้ำ      76,000   ลูกบาศก์เมตร
พื้นที่กักเก็บน�้ำ       17,000   ลูกบาศก์เมตร
พื้นที่กักเก็บน�้ำ             37,000  ลูกบาศก์เมตร
พื้นที่กักเก็บน�้ำ        37,000  ลูกบาศก์เมตร

การจัดการน�้ำเสีย ( ปี 2558)
- ปริมาณน�้ำเสียในเขตเทศบาล  จ�ำนวน 44,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน
- ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียปัจจุบันเป็นระบบสระเติมอากาศ (Aaerated Lagoon) สามารถรองรับน�้ำเสีย
ได้เต็มที่ถึง 78,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน
80ปี เทศบาลนครขอนแก่น
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- เทศบาลนครขอนแก่น มีรถยนต์ที่ใช้ในงานบ�ำบัดน�้ำเสียและเครื่องมือเครื่องใช้ที่อ�ำนวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน มีดังนี้
1. รถบรรทุก 6 ล้อ     
จ�ำนวน 1 คัน
2. รถยนต์กระบะ 2 ตอน     
จ�ำนวน 1 คัน
3. รถเข็นเลน     
จ�ำนวน 3 คัน
4. รถจักรยานยนต์     
จ�ำนวน 4 คัน
5. รถตัดหน้าขุดหลัง   
จ�ำนวน 4 คัน
6. รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ
จ�ำนวน 2 คัน
7. รถบรรทุกเทท้ายติดเครน     
จ�ำนวน 1 คัน
8. รถดูดล้างท�ำความสะอาดท่อ     
จ�ำนวน 1 คัน
9. รถบรรทุกของเหลว ( 6 ล้อ )
จ�ำนวน 1 คัน
10. รถกระบะบรรทุก(มีเครื่องทุ่นแรง)
จ�ำนวน 1 คัน
11. รถกึ่งพ่วงชานต�่ำ 2 เพลา     
จ�ำนวน 1 คัน
12. รถหัวลากจูง     
จ�ำนวน 1 คัน
13. เครื่องชักลอก(ลอกเลน)
จ�ำนวน 2 เครื่อง
14. เครื่องเจาะคอนกรีต     
จ�ำนวน 1 เครื่อง
15. เครื่องเชื่อมเหล็กชนิดไฟฟ้า     
จ�ำนวน 1 เครื่อง
16. เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า     
จ�ำนวน 1 เครื่อง
17. เครื่องตัดหญ้า     
จ�ำนวน 1 เครื่อง
18. เครื่องตัดคอนกรีต     
จ�ำนวน 2 เครื่อง
19. เครื่องโม่ผสมคอนกรีตชนิดไฟฟ้า    
จ�ำนวน 1 เครื่อง
20. เครื่องสูบน�้ำไฟฟ้า     
จ�ำนวน 1 เครื่อง
21. เครื่องสูบน�้ำ (แบบติดตั้งปั๊มหอยโข่ง)
จ�ำนวน 1 เครื่อง
22. เครื่องสูบน�้ำ (แบบท่อพญานาค)
จ�ำนวน 2 เครื่อง
23. เครื่องลอกเลน     
จ�ำนวน 1 เครื่อง
24. เครื่องสูบน�้ำ     
จ�ำนวน 2 เครื่อง
25. เครื่องสูบน�้ำเสียแบบติดตั้ง
จ�ำนวน 2 เครื่อง
26. ระบบควบคุมการเปิดปิดประตูระบายน�้ำ จ�ำนวน 1 เครื่อง
27. เครื่องตัดไฟเบอร์ 16 นิ้ว     
จ�ำนวน 3 เครื่อง
28. เครื่องเชื่อมโลหะ     
จ�ำนวน 4 เครื่อง
29. เครื่องตัดหญ้า     
จ�ำนวน 1 เครื่อง
30. เครื่องตบดิน     
จ�ำนวน 1 เครื่อง
31. เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า     
จ�ำนวน 1 เครื่อง
32. อุปกรณ์ตรวจคุณภาพน�้ำ     
จ�ำนวน 1 ชุด
33. กล้องวัดระดับ     
จ�ำนวน 1 เครื่อง
34. หัวสกัดคอนกรีต     
จ�ำนวน 1 เครื่อง
35. เรือไฟเบอร์กราลเสริมแรง     
จ�ำนวน 1 ล�ำ
36. ปั๊มสูบน�้ำเสีย     
จ�ำนวน 2 ตัว
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37. เลื่อย     
จ�ำนวน 1 ตัว
38. สว่าน     
จ�ำนวน 1 ตัว
39. กบไฟฟ้าก่อสร้าง     
จ�ำนวน 1 เครื่อง
40. กล้องถ่ายรูปรุ่น A 560
จ�ำนวน 2 เครื่อง
ที่มา : ส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส�ำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น
การจัดการขยะ
• ปริมาณขยะที่เก็บขนได้ในเขตเทศบาล   จ�ำนวน 260 ตัน / วัน (ปี 2558)
- รถยนต์ที่ใช้ในการจัดการขยะ มีดังนี้
1. รถยนต์เก็บขนขยะ  ขนาดบรรจุ 9 – 15 ลูกบาศก์หลา
จ�ำนวน  7 คัน
2. รถยนต์เก็บขนขยะขนาดบรรจุ  4  ลูกบาศก์เมตร
จ�ำนวน  8 คัน
3. รถเก็บขนขยะแบบอัดท้าย
จ�ำนวน 12 คัน
4. รถยนต์สิบล้อ
จ�ำนวน  4 คัน
5. รถยนต์เก็บขยะติดเชื้อ      
จ�ำนวน  1 คัน
6. รถยนต์เก็บกิ่งไม้ (กระบะเทท้าย)
จ�ำนวน  2 คัน
7. รถยนต์บรรทุกภาชนะคอนเทรนเนอร์
จ�ำนวน  3 คัน
8. รถยนต์ตักหน้าขุดหลัง
จ�ำนวน  1 คัน
9. รถยนต์บรรทุกน�้ำ 6,000 ลิตร
จ�ำนวน  2 คัน
-  ขยะที่ก�ำจัดได้ ในเขตเทศบาล จ�ำนวน 210 ตัน/วัน นอกเขตเทศบาล จ�ำนวน 60 ตัน/วัน
-  การก�ำจัดขยะของเทศบาลนครขอนแก่น ปัจจุบัน คือ  การเทกอง ประมาณ  270 ตัน/วัน
   (ข้อมูลปี 2558)
-  โรงก�ำจัดขยะติดเชื้อ 1 แห่ง พื้นที่ 1 ไร่
-  บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชน 1 แห่ง พื้นที่ 98 ไร่
-  บ่อบ�ำบัดน�้ำเสียจากขยะระบบบ่อผึ่ง 3 บ่อ
-  เครื่องชั่งน�้ำหนักขยะ 1 แห่ง
• ที่ดินส�ำหรับก�ำจัดขยะ : พื้นที่ทั้งหมด   98 ไร่   ตั้งอยู่ที่   บ้านค�ำบอน ถนนมิตรภาพ ขอนแก่น–อุดรธานี  
กิโลเมตรที่ 17  ต�ำบลโนนท่อน  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น
➢ ห่างจากเขตเทศบาลเป็นระยะ 17 กิโลเมตร
➢ ปัจจุบัน พื้นที่รองรับขยะเต็มพื้นที่แล้ว
- สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินส�ำหรับก�ำจัดขยะ
➢ เทศบาล  จัดซื้อเอง เมื่อ พ.ศ.2511
การจัดการน�้ำเสีย
             - ปริมาณน�้ำเสียในเขตเทศบาลจ�ำนวน 44,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน
             - ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียปัจจุบันเป็นระบบสระเติมอากาศ  (Aerated  Lagoon) สามารถรองรับน�้ำเสีย
ได้เต็มที่ถึง 78,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน

80ปี เทศบาลนครขอนแก่น
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การจัดการขยะ
- ปริมาณขยะที่เก็บขนได้ในเขตเทศบาล   จ�ำนวน 205.13 ตัน / วัน (ปี 2558)
- ขยะที่ก�ำจัดได้   ในเขตเทศบาล จ�ำนวน 210 ตัน/วัน นอกเขตเทศบาล จ�ำนวน 50.52 ตัน/วัน
การก�ำจัดขยะของเทศบาลนครขอนแก่น  ปัจจุบัน คือ เทกอง  295 ตัน/วัน (ข้อมูลปี 2558)
- โรงก�ำจัดขยะติดเชื้อ  1  แห่ง  พื้นที่  1 ไร่
- บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชน  1  แห่ง  พื้นที่  98  ไร่
- บ่อบ�ำบัดน�้ำเสียจากขยะระบบบ่อผึ่ง  3  บ่อ
- เครื่องชั่งน�้ำหนักขยะ  1  แห่ง
- ที่ดินส�ำหรับก�ำจัดขยะ : พื้นที่ทั้งหมด  98 ไร่  ตั้งอยู่ที่  บ้านค�ำบอน ถนนมิตรภาพ ขอนแก่น–อุดรธานี  
กิโลเมตรที่ 17  ต�ำบลโนนท่อน  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น
		สถิติการเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่นปีงบประมาณ 2556–2558

ข้อมูลการเมืองการบริหาร

เทศบาลนครขอนแก่นแบ่งส่วนการบริหารออกเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร
1)  ฝ่ายนิติบัญญัติ  ได้แก่  สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล  จ�ำนวน  24  คน
2)  ฝ่ายบริหาร   ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี จ�ำนวน  4  คน  ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี  จ�ำนวน  10  คน  เลขานุการนายกเทศมนตรี  2  คน   โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ของฝ่ายประจ�ำ  (พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ�ำ  และพนักงานจ้าง)
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สถิติจ�ำนวนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ�ำและพนักงานจ้าง
ช่วงระหว่างปี พ.ศ.2555–2558

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น
ส�ำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น      043-221202, 043-224818 , 043-224390, 043-224301
โทรสาร (แฟกซ์)
043-224033
ห้องนายกเทศมนตรี
043-225511
ส�ำนักปลัดเทศบาล
043-221185
ส�ำนักการคลัง
043-224030
ส�ำนักการช่าง
043-221578
ส�ำนักการศึกษา
043-225166
ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
043-225514
ส�ำนักสวัสดิการสังคม
043-271210
กองวิชาการและแผนงาน
043-221667
สถานธนานุบาลแห่งที่ 1
043-246150
สถานธนานุบาลแห่งที่ 2
043-220881
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
043-221823
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
043-222258
โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
043-238119
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
043-225297
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
043-237590
โรงเรียนเทศบาลโนนหนองวัด
043-222701
โรงเรียนเทศบาลโนนชัย
043-237589
โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม
043-237611
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
043-239967
โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
043-225281
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โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
ศูนย์ดับเพลิงเทศบาล
ศูนย์ดับเพลิงเมืองเก่า
ศูนย์ดับเพลิงหนองแวง
ศูนย์ดับเพลิงบึงทุ่งสร้าง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 1 (บขส.)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 2 (รถตู้)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 3 (รถปรับอากาศ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการเคหะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์ 5
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสว่างโนนทัน
ศูนย์เด็กด้อยโอกาสหนองแวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย

                 

043-236978
043-221184
043-224625
043-234583
043-234581
043-237472
043-242363
043-242285
087-949-3989
082-307-3199
092-148-3038
080-197-9166
089-279-0327
084-400-7850
092-148-3039
089-958-0161
092-148-3036
081-391-5209
094-530-4246
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แนวคิดการพัฒนาเมืองของเทศบาลนครขอนแก่น
“เชื่อมั่นพลังท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่สากล”
การพั ฒ นาภายใต้ ห ลั ก การ   “มี ส ่ ว นร่ ว ม โปร่ ง ใส กระจายอ� ำ นาจ”
“หัวใจการบริหาร คือการกระจายอ�ำ นาจ หัวใจการกระจาย คือ ประชาชน”
ตลอดจน “ความศรัทธาในภาคประชาชน” ขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ “การพัฒนาเมือง
สู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” โดยมี  4   นโยบายหลัก  คือ
1. นโยบายด้านเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร
2. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
3. นโยบายด้านการเพิ่มศักยภาพของเมือง
4. นโยบายด้านการพัฒนาเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ด้ ว ยมุ ่ ง หวั ง แห่ ง การวางรากฐานของการพั ฒ นาเมื อ งขอนแก่ น สู ่ ค วามเป็ น
เมืองน่าอยู่ เพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชนเป็นเป้าหมายส�ำคัญ   ซึง่ ถือเป็นกรอบทิศทาง
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง
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1. นโยบายเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร
จากการสะสมเชิงปริมาณสู่คุณภาพมุ่งสู่การพัฒนาเพื่อวางรากฐานวัฒนธรรมองค์กรด้วยความ
หลากหลายในมิตติ า่ งๆ ไม่วา่ จะเป็นการพัฒนาทีเ่ ริม่ จากการวางรากฐานการเตรียมความพร้อมของคนในองค์กร
ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ตระหนักถึงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส  คุ้มค่า เป็นธรรม
ตรวจสอบได้ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการท� ำงานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร ให้กระชับ รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ สู่ความเป็นเลิศในการบริการประชาชน   เกิดการสะสมและพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
บุคลากร ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น   บุคลากรของเทศบาล ผู้น�ำชุมชน กลุ่มตัวแทน
เครือข่ายภาคประชาสังคม   สร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างวัฒนธรรมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และจัดการ
ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโดยรวม   ตลอดจนการสร้างและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชนในการบริหารจัดการเมือง ด้วยวิธีการก�ำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาโดยให้ประชาชน
เป็นศูนย์กลางในการร่วมคิดร่วมท�ำร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ในการพัฒนาและขับเคลื่อนเทศบาล
นครขอนแก่นไปพร้อมกัน   รวมถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการท�ำงานในรูปแบบการเชื่อมประสาน
ความร่วมมือระหว่างองค์กร สร้างภาคีเครือข่ายการท�ำงานร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนประชาชน เพื่อบูรณาการความร่วมมือ
และการท�ำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบให้เข้ากับแนวคิดทีว่ า่ เมืองขอนแก่นต้องเป็นเมือง
ทีม่ รี ปู แบบการบริหารเมืองทีเ่ ป็น “ยุคของซุปเปอร์ทมี ” ไม่ใช่ “ยุคของซุปเปอร์ฮีโร่ ”
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พัฒนาบุคลากร ซุปเปอร์ทีมนครขอนแก่น
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการด�ำเนินการให้ทันยุคทันสมัย   โดยการพัฒนาองค์กรและพัฒนาชุมชน
ไปพร้อมกัน  จัดสร้างระบบระเบียบแผนการต่างๆด้วยการเรียนรู้ มีสว่ นร่วม แบ่งปัน  ท�ำความเข้าใจซึง่ กันและกัน   
ในการพัฒนาตนเองของพนักงานตามแนวทางที่เทศบาลนครขอนแก่นก�ำหนดไว้ ทั้งด้านร่างกาย   จิตใจและ
ทักษะ-ปัญญา  ดังนี้
1. ส่งเสริมให้บคุ ลากรพัฒนาตนเองให้มศี กั ยภาพสูงขึน้ โดยการศึกษา  เพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์  
ในรูปแบบต่างๆ และกระตุ้นส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
หลักสูตรด้านทักษะ-ปัญญา เช่น
- หลักสูตรการพัฒนาการจัดการศึกษา
- หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อ จัดจ้าง การก�ำหนดราคากลาง
- หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในระบบใหม่
หลักสูตรด้านจิตปัญญาหรือจิตวิวัฒน์ เช่น
- หลักสูตรการพัฒนาสติ เพื่อพัฒนางาน
- หลักสูตรการปรับทัศนคติเชิงบวก
2. สนับสนุนให้การสร้างกระบวนการเรียนรูใ้ ห้กบั บุคลากรโดยผูบ้ งั คับบัญชาพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วย
วิธีการต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาขีดความสามารถ  ความรอบรู้ในงานที่เกี่ยวข้องของตน เช่น การก�ำกับดูแลวิธีการ
ท�ำงานที่รับผิดชอบ การแบ่งปันความรู้ (Knowledge  Sharing) เป็นต้น
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สถิติการพัฒนาบุคลากรระหว่างปี 2557 - 2558

ผลจากการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ   ท�ำให้บุคลากรเกิดความสุขในการท�ำงาน มีขวัญก�ำลังใจที่ดี
สามารถสร้างเครือข่ายกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเชื่อมโยงกันเป็นองค์ความรู้ และถ่ายทอดความรู้นั้นให้กับเพื่อน
ร่วมงาน จึงเป็นการพัฒนากระบวนการการท�ำงานร่วมกันจนกลายเป็น “ การสร้างซุปเปอร์ทมี ”   ทีด่ จี ากองค์กร
ไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันของสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม
80ปี เทศบาลนครขอนแก่น
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แผนชุมชนสร้างสรรค์ คิด - ท�ำอย่างมีสว่ นร่วมกับภาคประชาชน
การสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จัดท�ำแผนพัฒนาชุมชนของตนเอง
ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ จัดท�ำแผนชุมชนอย่างสร้างสรรค์ เพือ่ กระตุน้ ให้ชมุ ชนได้รบั องค์ความรู้
ด้านต่างๆจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีความหลากหลาย  และเพิ่มช่องทางในการเสนอแผนเพื่อขอรับการ
สนับสนุน ทั้งด้านความรู้ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณจากภายนอกในการแก้ไขปัญหาของชุมชนในด้านต่างๆ
โดยไม่คดิ เพียงแผนชุมชนทีแ่ ก้ปญ
ั หาเฉพาะโครงสร้างพืน้ ฐานเท่านัน้ หากแต่ให้ครอบคลุมการแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้
จริงกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้เข้าถึง เท่าทัน  และบูรณาการแผนชุมชน   ตลอดจนสามารถน�ำแผนชุมชน
ไปใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยมีหน่วยงานภายนอกที่เป็นภาคีเครือข่ายจัดท�ำแผนชุมชนอย่างสร้างสรรค์
ประจ�ำปีงบประมาณ 2558  ดังนี้
1. ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
2. ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอเมืองขอนแก่น
3. ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น
    (ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น)
4. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
5. วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น
6. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
7. สถานีต�ำรวจภูธรเมืองขอนแก่น
8. ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จังหวัดขอนแก่น
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กระบวนการจัดท�ำแผนชุมชนอย่างสร้างสรรค์ประจ�ำปีงบประมาณ 2558
1. จัดประชุมภายในร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในภารกิจของ 7 ส�ำนัก/กอง เพื่อการเตรียมข้อมูล
และซักซ้อมก�ำหนดการ
2. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อน�ำเสนอแนวคิด รูปแบบการจัดเวทีแผนชุมชนและ
ก�ำหนดการ   ร่วมกับเจ้าหน้าที่ใน 7 ส�ำนัก/กอง
3. จัดเวทีแผนชุมชนเพื่อจุดประกายแนวคิด โดยแบ่งเป็นเขต 4 เขต วันละ 2 เขต รวม 2 วัน
มีผู้เข้าร่วมประชุม ชุมชนละ 10 คน จ�ำนวน 95 ชุมชน รวม 950 คน
4. รวบรวมแผนที่ได้รับจากชุมชนทั้งหมด และจัดท�ำเป็นรูปเล่ม
5. จัดประชุมส�ำนัก/กอง เพื่อสรุปแผนชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส�ำนัก/กอง ในการบรรจุเข้า
เทศบัญญัติงบประมาณ และประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบสร้างสรรค์
ร่วมกัน (ชุมชน+เทศบาล+หน่วยงานภายนอก)
6. ส่งมอบแผนชุมชนที่ได้จัดพิมพ์และรวบรวมเป็นรูปเล่มให้แก่ชุมชนทั้ง 95 ชุมชนและแก่หน่วยงาน
ภายนอก
7. ติดตามแผนชุมชนที่ได้รับอนุมัติแล้ว และที่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการขับเคลื่อนเป็น
แผนบูรณาการร่วมกัน โดยใช้ทรัพยากร และงบประมาณจากหน่วยงานภาคีภายนอก
8. สรุปความก้าวหน้าการด�ำเนินการตามแผนชุมชนในแต่ละภารกิจ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในการ
จัดท�ำปี ต่อๆ ไป
ทั้งนี้จากการเปิดเวทีระดมความเห็น ได้ภาพรวมปัญหา ความต้องการจากชุมชน 95 ชุมชนและแผน
ชุมชนจาก 19 ภารกิจ เป็นจ�ำนวนแผนชุมชนทั้งสิ้น 1,600 กิจกรรม และมีแผนชุมชนที่เกิดจากการบูรณาการ
ความรูจ้ ากหน่วยงานภายนอก  ด้านส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมละประเพณี ตัวอย่างของชุมชนศรีฐาน เช่น โครงการ
จัดตัง้ ชมรม “คนเก่ายังเก่ง”, โครงการปรับปรุงพืน้ ทีศ่ าลาการเปรียญเป็นพิพธิ ภัณฑ์ชมุ ชนวัดจอมศรี และตัวอย่าง
ของชุมชนวุฒาราม เช่น โครงการจัดพิพธิ ภัณฑ์วดั วุฒารามให้เป็นแหล่งเรียนรูท้ มี่ ชี วี ติ , โครงการเรียนรูง้ านศาสนพิธี
เป็นต้น ดังนั้น การบริหารบ้านเมืองยุคใหม่ต้องเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประชาชนและสามารถเดินเคียงคู่ไปพร้อมกับภาครัฐ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
เมืองร่วมกัน  การจัดท�ำแผนชุมชน จึงก่อให้เกิดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดการพัฒนาท้องถิ่น
เราเชือ่ ว่า  อ�ำนาจของประชาชนไม่ได้สนิ้ สุด ณ วันเลือกตัง้ แต่อำ� นาจยังอยูก่ บั ประชาชน ไม่วา่ จะด�ำเนิน
กิจกรรม/โครงการใดๆจะต้องกลับมาถามประชาชนซึง่ เป็นเจ้าของบ้านให้มสี ว่ นร่วมคิด ร่วมท�ำและร่วมตัดสินใจ  
จึงเป็นลักษณะพิเศษของคนขอนแก่น ไม่ว่าจะจัดสภาเมืองหรือเวทีสาธารณะต่างๆจ�ำนวนกี่ครั้งก็ตาม   จะมี
ประชาชนผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องและประชาชนทีส่ นใจมาร่วมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นอย่างมากมาย  และก่อให้เกิด
แนวทางพัฒนาเมืองขอนแก่นอย่างยั่งยืน
เวทีสาธารณะ ถือเป็นเครือ่ งมืออีกรูปแบบหนึง่ ในการสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนให้เข้ามามีบทบาท
ของการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ การได้รับความร่วมมือ-สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นกลไกส�ำคัญที่
ท�ำให้การด�ำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   มีการบูรณาการแผนพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ
ในภาพรวม เพื่อให้การด�ำเนินการเป็นเอกภาพไม่เกิดความซ�้ำซ้อน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  
32

80ปี เทศบาลนครขอนแก่น
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เวทีสาธารณะการน�ำสายไฟฟ้า และสายระบบการสือ่ สารลงใต้ดนิ
บริเวณถนนรื่นรมย์
(ถนนกลางเมือง – สถานีรถไฟ)

การน�ำสายไฟลงใต้ดิน เป็นการปรับภูมิทัศน์บ้านเมืองให้สวยงาม เพิ่มความปลอดภัยให้ชีวิตประชาชน
รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้มีการลงนามความร่วมมือ
(MOU) กับภาคีเครือข่าย คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอ
ที จ�ำกัด(มหาชน) ตั้งแต่ ปี  2550 เฟส 1 ด�ำเนินการก่อสร้างน�ำระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดินบริเวณถนนศรีจันทร์
ช่วงจากถนนมิตรภาพไปทางทิศตะวันออกถึงซอยศุภธีระ  ในปี   2552    เฟส 2   ด�ำเนินการก่อสร้างน�ำสาย
ไฟฟ้าลงใต้ดินบริเวณถนนศรีจันทร์ ช่วงจากซอยศุภธีระ – ถนนหน้าเมือง  เฟส 3  บริเวณถนนรื่นรมย์ช่วงจาก
ถนนกลางเมือง   –  สถานีรถไฟขอนแก่น  จึงได้เปิดเวทีสาธารณะการน�ำสายไฟฟ้าและสายระบบการสื่อสาร
ลงใต้ดินบริเวณถนนรื่นรมย์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557  เวลา  13.30 น. ณ พื้นที่ตลาดตองแปด  
มีผู้เข้าร่วมประชุมจ�ำนวน 221 คน   มติเห็นชอบให้ด�ำเนินการ และ
แล้วเสร็จในปี 2558
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการตอบรับต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต ที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการเชื่อม
ประสานความร่วมมือ ท�ำให้เกิดความคุม้ ค่าของการใช้ทรัพยากรในการ
บริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ  ตลอดทั้ง
เป็นการขยายพืน้ ทีก่ ารให้บริการทีค่ รอบคลุม  รองรับกับการเติบโตของ
เมืองภายใต้พื้นฐานของความเท่าเทียม
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พลังเครือข่าย MOU บันทึกความร่วมมือ ปี 2558-2559
ล�ำดับ
1

2

3

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
การสร้างเครือข่าย
บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ
ผู้สูงอายุระยะยาว
เขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น
24 กุมภาพันธ์ 2558

หน่วยงาน MOU

รายละเอียดพอสังเขป

ส�ำนัก/กอง

เพื่อร่วมมือในการสร้างเครือ
ส�ำนัก
- คณะแพทยศาสตร์
ข่ายและพัฒนาระบบบริการ สาธารณสุข
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สุ ข ภาพผู ้ สู ง อายุ ร ะยะยาว
และ
- คณะพยาบาลศาสตร์
ทั้งในด้านการบริการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชุ ม ชน การศึ ก ษา การวิ จั ย
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
การบริ ก ารวิ ช าการ การ
ระบบสุขภาพชุมชน  
พั ฒ นาบุ ค ลากร เพื่ อ ให้
โรงพยาบาลขอนแก่น
บุ ค ลากรของทั้ ง หกฝ่ า ย
- โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ มีความรู้ ความสามารถ และ
ศูนย์อนามัยที่ 6  ขอนแก่น
ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร จั ด บ ริ ก า ร
สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวได้
มาตรฐาน
โครงการ
- โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น และ ส�ำนัก
“Enjoy Science : - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน พัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ การศึกษา
สนุกวิทย์ พลังคิด - โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน แ ล ะ ค ณิ ต ศ า ส ต ร ์ ร ะ ดั บ
เพื่ออนาคต”
- โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ ม มัธยมศึกษาตอนต้น
18 มิถุนายน 2558 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
- โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
- โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
- บริษัท เชฟรอนประเทศไทย
ส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด
- สถาบันคีนันแห่งเอเชีย
การขยายเครือข่าย
“ขอนแก่นรวมใจต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม ”  
7 ตุลาคม 2558 –
31 ตุลาคม 2561

- เทศบาลนครขอนแก่น

- เทศบาลนครขอนแก่น  
-  คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- โรงพยาบาลขอนแก่น
- ศูนย์อนามัยที่ 6  ขอนแก่น
- วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
- สมาคมสตรี นั ก ธุ ร กิ จ และ
วิชาชีพแห่งประเทศไทย
- บริษัท โฟกัสแอดเวอร์
ไทซิ่ง จ�ำกัด
- ชมรมรู้เท่าทันมัจจุราชสีชมพู

เพื่ อ รณรงค์ ป ้ อ งกั น การเกิ ด ส�ำนักการ
มะเร็งเต้านมและการพัฒนา สาธารณสุข
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง ผู ้ ป่ ว ย
และ
โรคมะเร็งเต้านม รวมทั้งการ สิ่งแวดล้อม
สนับสนุนทางด้านงบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์ เทคนิควิชาการ
แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
แก่ ช มรมรู ้ เ ท่ า ทั น มั จ จุ ร าช
สีชมพู
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ล�ำดับ
4

ชื่อกิจกรรม/
หน่วยงาน MOU
โครงการ
ก า ร จั ด ตั้ ง “ ศู น ย ์ - เทศบาลนครขอนแก่น  
สร้ า งสุ ข ผู ้ สู ง อายุ - โรงพยาบาลขอนแก่น
พระธรรมวิ สุ ท ธา - วัดหนองแวงพระอารามหลวง
จารย์(หลวงพ่อคูณ
ขนติโก)”  
23 พฤศจิ ก ายน
2558

รายละเอียดพอสังเขป

ส�ำนัก/กอง

เพื่ อ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ส ร้ า งสุ ข ผู ้ สู ง ส�ำนักการ
อายุ เพื่ อ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ สาธารณสุข
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการ
และ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เป็น สิ่งแวดล้อม
สถานที่พบปะมีกิจกรรม การ
รั บ บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพและ
สวัสดิการของผูส้ งู อายุ รวมถึง
จั ด บริ ก ารสุ ข ภาพผู ้ สู ง อายุ
ระยะยาวที่ได้มาตรฐาน

ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จใน
การขับเคลือ่ นเครือข่ายความร่วมมือ  
คื อ การสร้ า งพลั ง ในการบริ ห าร
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
ส่ ว นหนึ่ ง ของการขั บ เคลื่ อ นการ
พัฒนา มาจากการจัดสรรจากรัฐบาล
ส่วนกลาง  และงบประมาณทีม่ าจาก
การบริหารจัดการของท้องถิน่ ในการ
จั ด เก็ บ รายได้ ซึ่ ง รายได้ ห ลั ก ของ
ท้ อ งถิ่ น ล้ ว นมาจากศั ก ยภาพของ
การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นทั้งสิ้น
36
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เงินภาษีสร้างเมืองสู่มหานครแห่งความสุข
เทศบาลนครขอนแก่น ได้มีการบริหารจัดการงบประมาณจากเงินภาษีของพี่น้องประชาชนให้คุ้มค่า
โดยก�ำกับ ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของทุกส�ำนัก/กอง และทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
ให้ประหยัดเกิดความคุ้มค่า  มีส่วนร่วม คิดโครงการต่าง ๆ  อย่างสร้างสรรค์ ให้ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนให้ ไ ด้ ม ากที่สุด   เกิดประโยชน์สูง สุด
ส�ำหรับในปี 2558 ที่ผ่านมา เทศบาลจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่นได้กว่า 120 ล้านบาท และได้จัดสรรพัฒนา
ปรับปรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  เช่น ถนน  ท่อ
ระบายน�ำ  
้ สวนสาธารณะ การศึกษา การช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส   ศูนย์ ICT ฯลฯ  

ทั้งนี้   เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพและเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน  
เทศบาลได้เพิ่มช่องทางในการช�ำระภาษี โดยช�ำระผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ บัญชีเลขที  ่
425-1-69378-7  หรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ บัญชีเลขที่   511-304-7250  ไปรษณีย์ธนาณัติ
สั่งจ่ายในนามผู้อ�ำนวยการส�ำนักการคลังให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์  ไม่หยุดพักกลางวันและให้บริการในวันเสาร์
รวมถึงให้บริการรับช�ำระภาษีถึงสถานประกอบการด้วย
สถิติการจัดเก็บภาษีย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2556 -2558)
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2. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
เทศบาลนครขอนแก่น มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม เพื่อให้เป็นการสร้างรากฐาน
การด�ำรงชีวิตของคนในสังคมเมืองขอนแก่นอย่างมีความสุข    โดยแบ่งออกเป็น   4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา
ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม  ด้านสังคม  ด้านการส่งเสริมประเพณีและสร้างอัตลักษณ์เมือง

ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา
เทศบาลนครขอนแก่นได้วางรากฐานการศึกษาใหม่   เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้รองรับโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งต่อจากเรา   ตลอดจนการเปิดโอกาสและสร้างความหวังให้แก่เยาวชนในการศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษา   ได้แก่  การจัดการศึกษา  ทุนการศึกษา

การจัดการศึกษา มิติใหม่แห่งการเรียนรู้
เทศบาลนครขอนแก่น มีนโยบายให้ความส�ำคัญในด้านการพัฒนาจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยการ
ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการทางการศึกษาครอบคลุมครบทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ ในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย   เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกระดับ ตามความแตกต่างของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ซึง่ การศึกษาถูกก�ำหนดให้เป็นกลไกหลักส�ำคัญของการพัฒนาทุกด้าน ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
โดยมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 11 โรงเรียน และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 ศูนย์  รวมทั้งมีแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียนจ�ำนวนหลายแห่ง เช่น โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น ห้องสมุดเด็ก  ศูนย์เยาวชน  ศูนย์ ICT  และแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน   โดยถือหลักมนุษย์มีศักยภาพที่แตกต่างกัน และเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่มี
องค์ประกอบ 4   หลัก คือ การฝึกให้ผู้เรียนได้รับกระตุ้นสนใจใฝ่รู้ มีการพิสูจน์ น�ำไปสู่การปฏิบัติจริง และ
การชักชวนผู้ที่สนใจหรือคนอื่นน�ำไปปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน โดยผู้เรียนจะถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการ
พัฒนาระบบการจัดการศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน
เพื่อสนองตอบต่อความแตกต่างและต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
อันเป็นต้นทุนที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตและสังคมของประชากรในเขตเทศบาล
จุดเน้นที่ส�ำคัญในการจัดการศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่น คือ   การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู  ้
อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง   เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ   ซึ่งได้ก�ำหนด
วิสัยทัศน์ด้านการศึกษาไว้ ดังนี้
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การศึกษาในระบบ
เทศบาลนครขอนแก่น ขับเคลือ่ นภารกิจการ
สร้างพลเมืองให้มคี ณ
ุ ภาพ โดยใช้สถานศึกษาในสังกัด
เป็นเครือ่ งมือในการขับเคลือ่ น ผ่านนโยบายการศึกษา
ที่ถูกการปฏิรูปให้มีความทันสมัย โดยการศึกษาใน
ระบบถูกขับเคลื่อนโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ�ำนวน
11 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จ�ำนวน 11
แห่ง นอกจากนี้ ยังมีการจัดหลักสูตรและโครงการ
พิเศษต่าง ๆ ตามความต้องการเฉพาะด้านของผูเ้ รียน
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครขอนแก่น ตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของพัฒนาการเด็กระดับก่อนปฐมวัย  เพื่อให้
เด็กเกิดการเรียนรูต้ ลอดเวลา เพือ่ กระจายโอกาสการ
รับบริการพัฒนาความพร้อมแก่เด็กทุกคนในพื้นที่
อย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ เพือ่ ให้เด็กได้รบั การเตรียม
ความพร้อมอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัยให้สถาน
ศึกษาที่สูงขึ้นต่อไปอย่างมีประสิทธิผล  และเป็นการ
แบ่ ง เบาภาระการดูแลเด็ก ให้พ่อแม่   ผู้ป กครอง
สามารถประกอบอาชีพได้อย่างผาสุกหมดความกังวล
ในบุตรหลาน จากคณะครูทมี่ คี วามรู้ ความเข้าใจ และ
มี จิ ต วิ ท ยาที่ ดี ใ นการพั ฒ นาการของเด็ ก อย่ า ง
เหมาะสมตามวัย โดยการจัดการศึกษาของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ยึดหลักการใช้
ความรัก ความอบอุน่ ทีม่ งุ่ เตรียมความพร้อมให้กบั เด็ก
ได้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เพื่อเป็นพื้นฐาน
ของการเรี ย นรู ้ ใ นการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามนโยบายพัฒนาการ
ศึกษา 5 + 1 ได้แก่ ความมีวินัย อดทน รับผิดชอบ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กตัญญู และส�ำนึกรักท้องถิ่น
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล มีทงั้ หมด 11 แห่ง มีบคุ ลากร จ�ำนวน 37 คน  มีเด็กนักเรียน จ�ำนวน
610  คน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์ 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน  ศูนย์พัฒนา
เด็ ก เล็ ก การเคหะ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก วั ด ป่ า ชั ย วั น ศู น ย์ พั ฒ นาวั ด กลาง ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก หนองใหญ่
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย
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2. โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เทศบาลนครขอนแก่น มีโรงเรียนในสังกัดทัง้ หมดจ�ำนวน 11 แห่ง และมีการพัฒนาจัดการเรียนการสอน
ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ดังนี้
2.1 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เป็นโรงเรียนทีม่ คี วามเป็นเลิศทางวิชาการ ซึง่ ผูป้ กครองให้ความไว้วางใจ
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็นจ�ำนวนมาก “โรงเรียนมาตรฐาน ประสานสามัคคี เก่ง ดี มีสุข” พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มุ่งสู่ความเป็นสากลและด�ำรงชีวิตบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย ตระหนัก
เห็นคุณค่าของการด�ำรงตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีจิตสาธารณะ ยึดหลัก
ประชาธิปไตย ใช้ชีวิตแบบพอเพียงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาผู้เรียนให้เกิดปัญญา สามารถน�ำไปพัฒนา
ตนเอง ได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างยั่งยืน
2.2 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เป็นโรงเรียนที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ “โรงเรียนแห่งการเรียนรู้
สร้างคนดี มีปัญญา มีความสุข” พัฒนาศักยภาพเด็กตามความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล
บูรณาการกระบวนการสร้างสุข เน้นการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตทีส่ มบูรณ์โดยมีโครงการ To Be Number One
ที่เสริมสร้างความสามารถหลากหลายให้เยาวชนใช้เวลาให้มีคุณค่า ส่งผลให้ไกลจากสิ่งเสพติด โครงการส่งเสริม
สุขภาพ มีแกนน�ำ จัดกิจกรรมหลักสูตรสุขภาพเพื่อท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และห้องเรียนขอบฟ้ากว้างเพื่อเยียวยา
และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
2.3 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู เป็นโรงเรียนที่เน้นทางด้านพลังงานทางเลือกและ“การศึกษาดี
กิจกรรมเด่น เน้นทักษะชีวติ ” จัดการเรียนรูม้ อนเตสซอรีใ่ นบริบทหนองคู มุง่ เน้นให้เด็กแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
ครูคอยกระตุ้น หนุนเสริม เพิ่มพลังใจ และสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ พร้อมทัง้ พัฒนาการสอนให้สมั พันธ์ตอ่ ความต้องการของเด็ก ให้ความเป็นอิสระในขอบเขตทีก่ �ำหนดไว้
พัฒนาบุคลิกภาพ การเรียนรู้และมีพัฒนาการก้าวหน้าไปตามธรรมชาติ แสวงหาความรู้อย่างมีสติปัญญา
2.4 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน เป็นโรงเรียนที่ฝึกเด็กให้เก่งทางด้านกีฬา “การจัดการศึกษาได้
มาตรฐาน นักเรียนเก่ง ดี มีความสุข ภายใต้บริบทของศิลปวัฒนธรรมไทย” มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่ได้
มาตรฐาน มีความสมดุลและมีความสุข เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม โดยกระตุ้นให้รู้จักวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เสริมทักษะทางสังคม มีความละเอียดอ่อนทางอารมณ์
สุนทรียภาพ พร้อมที่จะสร้างสังคมให้มีความรักในเพื่อนมนุษย์ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว รักชุมชน
รักธรรมชาติ ให้มีความสมดุล
2.5 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ เป็นโรงเรียนที่น�ำการสอนแบบจิตศึกษา ต้นแบบหงายกะลา
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ใช้กิจกรรมจิตศึกษา มุ่งพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณ
เน้นการเชือ่ มโยงศาสตร์ตา่ งๆ เพือ่ เรียนรูท้ จี่ ะอยูก่ บั ธรรมชาติอย่างอ่อนน้อม อ่อนโยน เข้าใจความสัมพันธ์ อย่าง
เป็นองค์รวม ตระหนักรู้คุณค่าของโดยปราศจากอคติไม่แบ่งแยก มีความรักความเมตตาอันยิ่งใหญ่   มีจิตส�ำนึก
ต่อส่วนรวม เข้าถึงแก่นแท้ของชีวิตและความหมายของการมีชีวิตอยู่
2.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด เป็นโรงเรียนเพื่อชุมชน สร้างคนดี มีคุณภาพชีวิต มุ่งเน้น
มาตรฐานวิชาการ และสร้างทักษะการด�ำรงชีวติ ทีเ่ ข้มแข็ง การมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี สร้างวัฒนธรรมสุขภาพ กิจกรรม
ที่ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้ คือ   การมุ่งเน้นกิจกรรมทักษะอาชีพ ทักษะสังคม การใช้ชีวิตพอเพียง รู้คุณค่า
ของการออม สร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ค�ำนึงถึงการสร้างฐานความพร้อมในการเรียน มีการประเมินพัฒนาการ
เรียนรู้ตั้งแต่ระดับอนุบาล เพื่อกระตุ้นและเสริมพัฒนาการที่จ�ำเป็นรายบุคคล
2.7 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เป็นโรงเรียนที่สอนเน้นด้านภาษาอังกฤษ เน้นการจัดการศึกษา
ที่ดึงศักยภาพความเป็นหนึ่งของผู้เรียน ออกมาโดยความร่วมมือของครู ผู้ปกครอง ชุมชนและคณะผู้บริหาร
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ในระดับอนุบาลมีความโดดเด่นในเรื่องของทักษะชีวิต คือ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ระดับประถมศึกษา
ถึงมัธยมศึกษาเน้นการดึงความสามารถของผู้เรียนแล้วส่งเสริมให้โดดเด่น ทั้งนี้นักเรียนจะมีความเป็นหนึ่งเดียว
ในเรื่องจิตอาสาความร่วมมือและการเกื้อกูลกัน
2.8 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เป็นโรงเรียนวิถีชุมชนท้องถิ่นที่น่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ โดยกระบวนการ
“บูรณาการ” ที่มีวิถีชีวิตและมีชุมชนเป็นฐานในการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักศักยภาพตนเอง เข้าใจวิถี
ของตนเองและชุมชน เน้นการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละวัย ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง
พัฒนาความรู้ ทักษะและสติปญ
ั ญาอย่างเป็นองค์รวม นักเรียน ผูป้ กครอง มีสว่ นร่วมในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกับครู
2.9 โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม ได้จัดการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน (Individual Talents Model)
ให้มีมาตรฐานการศึกษา พัฒนางานอย่างเป็นระบบ และการให้บริการที่ดี มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับนักเรียน ส่งเสริมความสามารถทั้งของคุณครูและนักเรียนทั้งด้านความคิดและการกระท�ำในทุก
รูปแบบ และใช้หลักคุณธรรมค�ำที่ว่า “ความเจริญปัญญา เลิศกว่าความเจริญทั้งปวง”
2.10 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง โรงเรียนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงและเอื้ออาทร วิชาการได้
มาตรฐาน รู้งานอาชีพ มีทักษะชีวิต ปรับกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนล�ำปลายมาศพัฒนา
(โรงเรียนนอกกะลา) มุง่ พัฒนาความฉลาดภายในด้วยกระบวนการจิตศึกษา พัฒนาความฉลาดภายนอกด้วยการ
เรียนการสอนทีเ่ น้นทักษะแบบโครงงาน ส่งเสริมทักษะชีวติ และงานอาชีพ นอกจากนีย้ งั ปลูกฝังนิสยั รักการท�ำงาน
การเก็บออมให้กับนักเรียนผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ
2.11 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมด้านสุขภาพ พัฒนาการเรียนรู้ สุขภาพดี
มีคุณธรรม น�ำทักษะชีวิต มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี และมีทักษะชีวิต
ด้วยเชื่อมั่นว่าหากสังคมประกอบไปด้วยคนดี ประเทศชาติจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าและเกิดความผาสุก
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐานเปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่มุ่งสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี ไม่สร้างความเดือดร้อน
ไม่เป็นภาระของสังคม
3. การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ดี เก่ง และมีความสุขตามเป้าหมายของหลักสูตร สิ่งที่
ส�ำคัญ คือ ครูต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่พื้นฐานและศักยภาพของเด็ก ครู ผู้ปกครองกับเด็ก จึงต้อง
ตั้งเป้าหมายร่วมกัน ในการพัฒนาตัวเองตามความถนัดความสนใจเต็มศักยภาพที่มีอยู่ เด็กแต่ละคนมีความแตก
ต่างกัน มีความสามารถและมีวธิ เี รียนรูต้ า่ งกัน ระดับความสามารถในการคิดและระดับของทักษะการด�ำเนินชีวติ
ต่างกัน ขณะทีผ่ ลกระทบจากปัญหาสังคม ได้สง่ ผลอย่างรุนแรงต่อเนือ่ งเพิม่ ความวิตกกังวลความเครียด และการ
ปรับตัวที่ไม่เหมาะสม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเสี่ยงต่อการล้มเหลวทางด้านการเรียน ซี่งจากสถิติของนักเรียนที่
ย้ายสถานศึกษา และออกกลางคัน ทวีจ�ำนวนขึ้นอย่างน่าวิตก คณะท�ำงานห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง จึงได้ด�ำเนิน
การพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะเสี่ยงต่อการล้มเหลวทางการเรียน และขาดโอกาสในการได้รับการดูแลภาวะ
บกพร่องเฉพาะทาง ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สถานศึกษาควรให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับต้น ๆ ทั้งนี้ สอดคล้องกับกรอบ
ของการประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐานที่ 12 ซึง่ ระบุบทบาทโดยตรงของครูครอบคลุมทัง้ การบริหารจัดการ
การจัดการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการส่งเสริมกิจกรรมตามศักยภาพที่หลากหลายของ
นักเรียน คณะท�ำงานซึง่ ได้ผา่ นกระบวนการเรียนรูท้ างจิตปัญญาศึกษาเห็นว่า สามารถน�ำกระบวนการนีเ้ ข้ามาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ และเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญและมีคุณภาพที่จะช่วยให้ครูดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด
ด้วยความรักและความเข้าใจเยียวยาและพัฒนาศิษย์ ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งกายจิตปัญญา มีภูมิคุ้มกัน
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ในการด�ำเนินชีวติ อย่างมีคณ
ุ ค่า เรียนรูท้ จี่ ะค้นหาศักยภาพทีม่ อี ยูด่ ว้ ยตนเอง และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งได้ ทัง้ ด้าน
จิตใจทักษะชีวิตและความสามารถทางวิชาชีพ โครงการห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง จึงได้จัดการเรียนรู้ทางเลือกโดย
เชือ่ มโยงกับการพัฒนาครูสจู่ ติ วิวฒ
ั น์เพือ่ สร้างการเรียนรูข้ องครูและผูเ้ รียนอย่างมีคณ
ุ ภาพต่อไป ซึง่ ปัจจุบนั ด�ำเนิน
การน�ำร่องในโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง นักเรียนในโครงการมีผลการเรียนดีขึ้นและมีพัฒนาการตามแผนการ
จัดการเรียนรู้รายบุคคลเพิ่มขึ้นอย่างน้อยหนึ่งระดับ และตัวครูผู้สอน ยังได้เทคนิคและวิธีการสอนจากการ
เรียนรู้อย่างเต็มที่ ตามแนว Montessori และ Warldolf ซึ่งมีความเหมาะสม และสามารถผสมกลมกลืนส�ำหรับ
การสอนเด็กพิเศษและการเชื่อมโยงกับโลกภายในของเด็ก  เกิดกระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจในเด็กที่มีความ
ต้องการจ�ำเป็นพิเศษ  จนกลายเป็น นวัตกรรม รูปแบบ การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กบั นักเรียนทีม่ คี วาม
ต้องการจ�ำเป็นพิเศษ
4. การพัฒนาการอ่าน การเขียน และการคิดเลขของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
เทศบาลนครขอนแก่น มีนโยบายพัฒนาการอ่านออก เขียนได้และคิดเลขเป็น และให้นกั เรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 1 – 3 ต้องอ่านออก เขียนได้และคิดเลขเป็น ตามมาตรฐานระดับชั้น มีมาตรการประเมินผลให้เป็น
รูปธรรม โดยมีเป้าหมายที่จะลดปัญหาการอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้และการคิดเลขไม่ถูกต้องของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ซึ่งภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช�ำนาญในการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร อีกทั้งคณิตศาสตร์มีบทบาทส�ำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท�ำให้มนุษย์เป็นผู้มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดมีเหตุผล เป็นระบบ มีระเบียบแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น การอ่าน การเขียนและการ
คิดเลข จึงมีความส�ำคัญอย่างมากที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเร่งด่วน เนื่องจากยังพบว่าทุก
โรงเรียนในสังกัดมีปัญหาด้านการอ่าน การเขียนและการคิดเลข  
ส�ำหรับวิธีการประเมิน เทศบาลนครขอนแก่น ได้ใช้เครื่องมือประเมินของหน่วยศึกษานิเทศก์   ส�ำนัก
การศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ลักษณะข้อสอบตามเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) แบบอัตนัย จ�ำนวน 20 ข้อ ความยากง่ายตามระดับชั้น โดยใช้เกณฑ์การประเมินการอ่าน การเขียนและ
การคิดเลข ดังนี้
เกณฑ์การประเมินการอ่าน
ร้อยละ  80 – 100
หมายถึง
คุณภาพระดับดีมาก
ร้อยละ  60 – 79
หมายถึง
คุณภาพระดับดี
                 
ร้อยละ  40 – 59
หมายถึง
คุณภาพระดับพอใช้
                 
ร้อยละ   0 – 39
หมายถึง
คุณภาพระดับปรับปรุง
เกณฑ์การประเมินการเขียนและการคิดเลข
           
16 – 20  คะแนน
               
11 – 15  คะแนน
                 
6 – 10 คะแนน
                 
0 –  5   คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คุณภาพระดับดีมาก
คุณภาพระดับดี
คุณภาพระดับพอใช้
คุณภาพระดับปรับปรุง
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ผลการประเมินพัฒนาการด้านการอ่านในระดับดีขึ้นไป ของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล

ผลการประเมินพัฒนาการด้านการเขียนในระดับดีขึ้นไป ของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล

ผลการประเมินพัฒนาการการคิดเลขเป็นในระดับดีขึ้นไป ของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล

5. ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (การสอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา)
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น มีการจัดการศึกษาในระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายมีจำ� นวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง และโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ ม
เป็นโรงเรียนที่ได้รับความไว้วางใจจากชุมชน ผู้ปกครองในการให้บริการการศึกษาส�ำหรับบุตรหลานทั้งในเขต
เทศบาล และนอกเขตเทศบาล มีบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุเฉลี่ยระหว่าง 30 - 50 ปี  มีอุดมการณ์ทางการ
ศึกษาในแนวของคนยุคใหม่ กล้าเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง   มีลักษณะการท�ำงานเป็นทีม ให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เอื้ออาทรต่อกัน ผู้บริหารโรงเรียนใช้การบริหารงานแบบกระจายอ�ำนาจ รับฟังความคิดเห็นของผู้
ใต้บังคับบัญชา และสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาของผู้เรียนอย่างจริงจัง
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ความส�ำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อของนักเรียนในระดับอุดมศึกษา จ�ำเป็นต้องเกิดจากความร่วมมือ
ของทุกส่วน ตั้งแต่ระดับนโยบาย ความชัดเจนของเป้าหมาย การมีระบบจัดการที่ดี มีนวัตกรรมทางการศึกษา
ที่หลากหลาย เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน ครูผู้สอนทุ่มเทท�ำงานเป็นทีม มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด แก้ปัญหาและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และที่ส�ำคัญต้องจัดระบบการ
แนะแนวการศึกษาต่อที่มีคุณภาพส�ำหรับผู้เรียน

สรุปนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวนทั้งสิ้น 296 คน
1. เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จ�ำนวน 245  คน
2. ประกอบอาชีพ   
จ�ำนวน   40  คน      

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

82.77
13.51

การศึกษานอกระบบ
โครงการฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบ
ในสังคมเมือง
(เด็กชายขอบ)

จากการส�ำรวจพบว่า ในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น มีเด็กที่หลุดออก
จากระบบโรงเรียนมากกว่า 3,600 คน
และมีการรวมกลุ่มเป็นแก๊งมากกว่า 20
แก๊ง มีระบบป้องกันตนเอง ระบบมาเฟีย
ลู ก พี่ ค อยจั ด การและวางอ� ำ นาจกั บ
ลูกน้อง ก่อกวนเมือง ยกพวกตีกัน สร้าง
ความร�ำคาญและหวาดกลัวแก่ผู้คนใน
สังคมเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ เทศบาล
นครขอนแก่น โดยทีมงานไร้พรมแดน
ส�ำนักการศึกษา ได้ริเริ่มด�ำเนินงาน ด้วย
ความคาดหวังที่จะช่วยเหลือและพัฒนา
ยุวชนกลุ่มดังกล่าว เพื่อคืนความสงบสุข
ให้กบั ชุมชน ด้วยแนวคิดทีเ่ ชือ่ ว่า “มนุษย์
ทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง หากได้รับการพัฒนาที่ถูกต้องตามศักยภาพ ชีวิตก็จะมีคุณค่าเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
จึงก่อเกิดโครงการฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง
โครงการฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง เป็นโครงการที่ใช้
กิจกรรมที่หลากหลายพัฒนาเด็กและเยาวชนที่หลงผิดให้คิดได้ และหันกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ ให้มีการศึกษา
มีอาชีพ ยุติความรุนแรงและไม่ก่อปัญหาสังคม เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนทุกคน
80ปี เทศบาลนครขอนแก่น
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โดยเน้นสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นระหว่างแก๊งต่างๆ ในเมืองขอนแก่น ด้วยการดึงผู้น�ำหรือหัวหน้า
แก๊ง มาจับมือร่วมกันท�ำงานเพื่อแก้ไขปัญหาวัยรุ่นด้วยตนเอง   ผ่านการจัดกิจกรรมด้านบวก จนสามารถปรับ
เปลีย่ นแนวคิดและพลิกฟืน้ พลังชีวติ ทีห่ ายไป ให้กลับคืนมาเป็นพลังทีส่ ร้างสรรค์ เปลีย่ นแปลงตนเอง ทัง้ การสร้าง
อาชีพ การกลับคืนสูร่ ะบบการศึกษา ทัง้ ยังสามารถช่วยดูแลตัวเอง เพือ่ น และสร้างสรรค์กจิ กรรมทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อสังคมได้ จนพิสูจน์ให้เห็นได้แล้วว่า พวกเขาเหล่านั้น แม้เคยหลงผิดก็สามารถปรับตัวเป็นพลเมืองดีของ
สังคมได้ ในขณะเดียวกัน เด็กและเยาวชนในกลุ่มแก๊งต่าง ๆ ก็สามารถพัฒนาตนเองมาเป็นแกนน�ำเยาวชนคอย
ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องในกลุ่มแก๊ง ด้วยการจัดกิจกรรมการพัฒนา จนเกิดเป็นกระแส
ปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งและน่าสนใจ ที่เยาวชนจากกลุ่มแก๊งต่างๆ ที่เคยก้าวพลาดและเป็นผู้สร้างปัญหาให้สังคม
เมืองขอนแก่น กลับตัวกลับใจลุกขึ้นมาจับมือกัน พยายามแก้ปัญหาและเปลี่ยนแปลงตนเอง หยุดก่อปัญหา และ
หันกลับมาท�ำประโยชน์เพื่อสังคมในที่สุด
“ทีมงานไร้พรมแดน” จึงเป็นชื่อเรียกคณะท�ำงานที่ส�ำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น และ
เครือข่ายริเริ่มขึ้นร่วมกัน ในการวางแผน ก�ำหนดทิศทางงาน รวมทั้งก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในทีม
ในระดับปฏิบัติการ ทีมงานไร้พรมแดน มีหน้าที่ท�ำงานเชิงรุกลงพื้นที่เกาะติดกับปัญหา ค้นหาเด็ก จัดกิจกรรม
พัฒนาเด็ก โดยท�ำหน้าที่กระตุ้นหนุนเสริม คนท�ำงานในระดับกลุ่ม ชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กร
เครือข่ายเข้าร่วมเป็นทีมงาน ประกอบด้วย
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80ปี เทศบาลนครขอนแก่น

1. สมาคมไทสิกขา  จัดการศึกษาทางเลือก
และการปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ข องคนท� ำ งานระบบ
เครือข่าย
2. องค์การแตร์ เด ซอม เยอรมนี สนับสนุน
งบประมาณและจั ด ประชุ ม ถอดองค์ ค วามรู ้ ร่ ว ม
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข
3. สาธารณสุ ข อ� ำ เภอเมื อ งขอนแก่ น
จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดและลงพื้นที่ติดตามผลด�ำเนินงาน   
4. กศน.อ�ำเภอเมืองขอนแก่น  ดูแลเรื่องวุฒิ
การศึกษาและออกแบบหลักสูตรการเรียนรูท้ เี่ หมาะสม
กับเด็กและเรื่องอาชีพ
5. สภอ.เมืองขอนแก่น  ให้ความรูแ้ ละมาร่วม
ท�ำกิจกรรมต�ำรวจครูแดร์(ต�ำรวจที่จะช่วยป้องกัน
ยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียน) สานสัมพันธ์ครอบครัว
6. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ศูนย์ส่ง
ต่อให้ความช่วยเหลือดูแลฟืน้ ฟูบำ� บัดรักษาเด็กกลุม่ ที่
ติดยาเสพติด
7. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น  ฟื้นฟูสภาพ
จิตใจในกรณีเด็กที่ถูกกระท�ำความรุนแรงจนได้รับ
ความเสียหายด้านจิตใจ
8. ศูนย์ OSCC โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
ประสานงาน ประเมินสถานการณ์ลงพื้นที่ช่วยเหลือ
เด็กที่ถูกกระท�ำรุนแรง
9. มูลนิธชิ ว่ ยเหลือเด็กบ้านลูกรัก  ช่วยเหลือ
รับเด็กเข้าดูแลในกรณีเด็กถูกทิ้งไม่มีใครดูแล
10. มูลนิธพิ ฒ
ั นาเครือข่ายเอดส์ (เอดส์เน็ท)
สนับสนุนงบประมาณให้ทนุ การศึกษาและจัดอบรมให้
ความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศ

11. กรมกิจการเด็กและเยาวชน สนับสนุน
งบประมาณและจัดประชุมถอดบทเรียนการท�ำงานเรือ่ ง
เด็กชายขอบ
12. พัฒนาสังคม จังหวัดขอนแก่น  จัดอบรม
ให้ความรู้กฎหมายสิทธิเด็กและสงเคราะห์อุปกรณ์
ของใช้ให้กับเด็กด้อยโอกาส
13. มหาวิทยาลัยขอนแก่น   วิทยากรให้
ความรูแ้ ละลงพืน้ ทีท่ ำ� งานวิจยั ด้านการพัฒนาศักยภาพ
เด็กชายขอบ
14. อั ย การจั ง หวั ด ขอนแก่ น    ให้ ค วามรู ้
กฎหมายคุ้มครองเด็กและรับคดีความรุนแรงด้านสิทธิ
เด็กเข้าดูแล
15. คุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น  สนับสนุน
ด้านความรูแ้ ละร่วมก�ำหนดแนวทางการท�ำงานร่วมกับ
เครือข่าย
16. ศูนย์สร้างโอกาสเด็กและเยาวชนบ้านเรา
ทน.นครขอนแก่น ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ความเป็นอยู่
ผู้น�ำ อาชีพ  การศึกษา
17. ศู น ย์ เ พื่ อ นใจวั ย รุ ่ น เฟรนคอนเนอร์
เทศบาลนครขอนแก่น  เปิดพืน้ ทีใ่ ห้แสดงความสามารถ
ศิลปะ ดนตรี กีฬา
18. ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4
ขอนแก่น  สนับสนุนด้านองค์ความรูใ้ นการท�ำงานระบบ
เครือข่าย
19. ศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนคร
ขอนแก่น เปิดพืน้ ทีใ่ ห้แสดงความสามารถ ศิลปะ ดนตรี
การเข้าใจตนเอง

การท�ำงานในช่วงทีผ่ า่ นมา คณะท�ำงานในชื่อ “ทีมสหวิชาชีพ” ซึง่ ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล เจ้า
หน้าที่ศูนย์ OSCC โรงพยาบาลขอนแก่น นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ มูลนิธิและสมาคม
ได้ลงพื้นที่พบเจอปัญหาเด็กและสตรีที่อยู่ในภาวะยากล�ำบากและเดือดร้อน หรือถูกกระท�ำความรุนแรง รวมถึง
การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การท�ำงานร่วมกันดังกล่าว ถือเป็นผลส�ำเร็จเนื่องจากกระบวนการช่วยเหลือคุ้มครอง
มีความเกี่ยวพันกับเจ้าหน้าที่ และงานหลายภาคส่วน การรวมตัวกันท�ำงาน จึงถือเป็นการลดขั้นตอน สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดขึ้น
อันจะเห็นเป็นรูปธรรมจากผลการด�ำเนินงานของทีมสหวิชาชีพในปี 2558 ที่ผ่านมา ที่สามารถให้การช่วยเหลือ
เด็กและสตรีมากกว่า 7 ราย
80ปี เทศบาลนครขอนแก่น
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ศูนย์การเรียนรู้และที่พักพิงชั่วคราวส�ำหรับเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง ศูนย์สร้างโอกาสเด็ก
และเยาวชน จึงเป็นสถานที่ที่เทศบาลนครขอนแก่น มุ่งหวังอยากให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยส�ำหรับเด็กและเยาวชน
เป็นบ้านอีกหลังหนึ่ง ให้เยาวชนได้กิน ได้อยู่ เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ที่พรั่งพร้อม
ด้วยความรัก ความอบอุ่น จากเพื่อนพี่น้องที่จะช่วยกันโอบอุ้มดูแลและเยียวยาเยาวชนที่ก�ำลังอ่อนแอหรือ
หลงผิด ให้สามารถพลิกฟื้นพลังหนุ่มสาว และก้าวสู่การเริ่มต้นชีวิตที่ดี นอกจากนี้ ศูนย์ดังกล่าว ยังเป็นสถานที่
ส�ำหรับจัดประชุมคนท�ำงานเครือข่ายเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง เชือ่ มโยงประสานกลุม่ แก๊งต่างๆ มากกว่า
20 แก๊ง
จากความมุ่งมั่นท�ำงานร่วมกันของเครือข่าย ส่งผลให้เด็กที่หลุดออกจากระบบโรงเรียนส่วนหนึ่ง
สามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา เปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น และสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้

ล�ำดับ

รายละเอียด

จ�ำนวน (คน)

1

ก�ำลังศึกษาระบบพิเศษ  (กศน. มัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6)

2

ก�ำลังศึกษาปริญญาตรี

6

3

ท� ำ งานด้ า นอาชี พ ฝี มื อ ต่ า งๆ เช่ น เจ้ า หน้ า ที่ เ ทศกิ จ ช่ า งซ่ อ มรถ
จักรยานยนต์ พนักงานร้านเบเกอรี่ รับจ้างก่อสร้างและปรับปรุงบ้าน

69

4

ช่วยให้มีบัตรประชาชน

3

5

เปลี่ยนแปลงตนเอง มีทัศนคติที่ดีขึ้น เป็นแกนน�ำคณะท�ำงานโครงการ

13

6

ส่งกลับสู่ครอบครัว

14

153

การท�ำงานต่อเนื่องกว่า 6 ปี เพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนที่เคยหลงผิด ให้สามารถปรับตัวเป็นพลเมืองดีของ
สังคม ท�ำให้เด็กเยาวชนทีเ่ ข้าร่วมกระบวนการ มองเห็นคุณค่าและเข้าใจตนเอง เกิดทัศนคติทเี่ ข้าใจสังคมมากขึน้
และมีแนวคิดที่อยากจะมีหน้าที่เพื่อสร้างคุณค่าแก่ตนเอง ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ยังได้ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมี ค วามสามารถและสนใจ เป็ น เจ้ า ของกิ จ การเพื่ อ ประกอบอาชี พ เลี้ ย งตนเองและครอบครั ว
โดยที่ผ่านมามีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของกลุ่มเด็กเยาวชนชายขอบฯ ไปแล้ว เช่น ร้านขนมจีน
ร้านดอกไม้สด ร้านเบเกอรี่ และร้านซ่อมจักรยานยนต์
ด้วยพลังความร่วมมือของเครือข่าย ผนวกกับความตั้งใจที่จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของกลุ่มเด็ก
เยาวชนชายขอบฯ ท�ำให้กระบวนการท�ำงาน และผลลัพธ์จากการด�ำเนินงาน สามารถเห็นเป็นรูปธรรม
เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ น�ำไปปรับใช้ตามบริบท โครงการดังกล่าว
ยังส่งผลให้เทศบาลนครขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลพระปกเกล้า ระดับความ
เป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม ประจ�ำปี 2554 และปี 2557  ตลอด
จนรางวัลพระปกเกล้า ระดับความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างความสามัคคีสันติสุขและสมานฉันท์ ประจ�ำปี
2558
50
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การศึกษาตามอัธยาศัย
ด้วยความเชื่อที่ว่า “การเรียนรู้... เป็นสิ่งที่ต้องท�ำตลอดชีวิต” นอกจากการจัดการศึกษาในระบบที่มี
คุณภาพแล้ว เทศบาลนครขอนแก่น ยังได้ให้ความส�ำคัญกับการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสร้างและจัดหาสถานที่
รวบรวมความรู ้ ให้ ผู ้ ส นใจมาใช้ บ ริ ก ารได้ ต ามอั ธ ยาศั ย อั น ประกอบด้ ว ยห้ อ งสมุ ด ถาวร และเคลื่ อ นที่
และสถานที่ท�ำกิจกรรมมากมาย
1. ห้ อ งสมุ ด เด็ ก สวนดอกคู น
ให้บริการการอ่าน ยืมคืนหนังสือ และจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ส� ำ หรั บ เด็ ก และ
ครอบครัว ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็ก ซึ่งเมื่อเติบโตจะสามารถ
ซึมซับ และเรียนรู้ได้ในทุกหนทุกแห่งและ
ตลอดเวลา โดยเชือ่ ว่าหากได้รบั การกระตุน้
จากหนังสือที่ดี และกิจกรรมที่สร้างสรรค์
เด็ ก ๆ ก็ จ ะยิ่ ง มี ค วามพร้ อ มส� ำ หรั บ การ
เรียนรู้ต่อไป
      
ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูนตั้งอยู่บริเวณ
ริมบึงแก่นนคร ตรงข้ามกับวัดหนองแวง
พระอารามหลวง    เปิดให้บริการทุกวัน
อังคาร – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.30 น.
ปิ ด ให้ บ ริ ก ารทุ ก วั น จั น ทร์ แ ละวั น หยุ ด
นักขัตฤกษ์
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2. ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ ตั้งอยู่ในบริเวณสวนรัชดานุสรณ์ ใจกลางเมืองขอนแก่น เป็นแหล่ง
เรียนรูน้ อกห้องเรียนอีกแห่งหนึง่ ทีเ่ อือ้ ประโยชน์ให้ครอบครัวได้ทำ� กิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความอบอุน่ และ
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเชิงบวก หัวใจส�ำคัญของห้องสมุดเด็ก คือ ความหลากหลายของหนังสือที่มาจาก
การคัดสรรหนังสือที่ดี
ห้องสมุดสวนรัชดานุสรณ์เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. ปิดให้บริการ
ทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

3. Book Bike (รถนิทานพ่วงข้าง)
เพื่อน�ำหนังสือและโอกาสการพัฒนาการเรียนรู้ไป
สู ่ เ ด็ ก ๆ ในพื้ น ที่ ชุ ม ชน ในรู ป แบบของการจั ด
กิจกรรมเล่านิทาน อ่านหนังสือ มีรถ Book Bike
จ�ำนวน 2 คัน แต่ละคันมีหนังสือประมาณ 200 เล่ม
และจากการด� ำ เนิ น งานพั ฒ นาและเรี ย นรู ้ ผ ่ า น
โครงการ Book Bike ได้ ส ร้ า งประวั ติ ค วาม
ภาคภู มิ ใจมาสู ่ เ ทศบาลนครขอนแก่ น และคน
ขอนแก่ น ด้ ว ยรางวั ล คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ประชาชน รางวัลดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการให้
บริการ จากส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ข้าราชการประจ�ำปี 2552 ซึ่งเป็นรางวัลระดับ
ประเทศ
ปัจจุบันรถ Book Bike ออกให้บริการ
ทุกวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 15.30 – 18.30 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.30 – 16.30 น.
ปิดให้บริการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
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4. ห้องสมุดเด็กไท (Mini Library) เป็นการน�ำ
หนังสือไปสู่เด็กๆ ในชุมชนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้
เน้นเปิดบริการในพืน้ ทีท่ เี่ ด็กสามารถเดินไปเองได้ ปัจจุบนั
ห้องสมุดเด็กไท ก่อตั้งแล้ว 7 แห่ง ประกอบด้วย ห้องสมุด
เด็กไทสวนสาธารณะหนองแวงตราชู, ห้องสมุดเด็กไท
ริมบึงสวนสาธารณะหนองใหญ่, ห้องสมุดเด็กไทชุมชนการ
เคหะ, ห้องสมุดเด็กไทชุมชนมิตรภาพ, ห้องสมุดเด็กไท
ชุ ม ชนโนนหนองวั ด 2 และห้ อ งสมุ ด เด็ ก ไทชุ ม ชน
เทพารักษ์ 1
ห้องสมุดเด็กไทเปิดให้บริการทุกวันอังคาร – ศุกร์
เวลา 15.00 – 18.00 น. วั น เสาร์ – อาทิ ต ย์
เวลา 09.30 – 16.30 น. ปิดให้บริการทุกวันจันทร์และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์

5. ศู น ย์ เ ยาวชนและครอบครั ว เทศบาลนครขอนแก่ น เป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ที่ ก ่ อ ตั้ ง
โดยมีความมุ่งหวังในการสร้างชุมชนและสังคมน่าอยู่ โดยมองหาทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในชุมชนมาเป็นปัจจัยเกื้อ
หนุนให้เกิดการศึกษา เรียนรู้ ศูนย์เยาวชนและครอบครัวเป็นผู้ประสานงาน สร้างพื้นที่ โอกาสให้เกิดขึ้น
นอกจากนี้ยังเป็นเสมือนพื้นที่แห่งความฝันที่เหล่านักฝัน มีพลังสร้างสรรค์ได้น�ำความสามารถของตนมา
แลกเปลี่ยน เผยแพร่เพื่อให้เกิดนักฝันผู้มีจิตอาสาจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป
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6. โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น เป็น
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีความส�ำคัญ
อีกแห่งหนึ่ง เพื่อให้ผู้คนในท้องถิ่นได้รับ
รูค้ ณ
ุ ค่า เข้าใจในแก่นแท้ของประวัตศิ าสตร์
และซาบซึง้ ในวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงาม
ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต อันแฝงไว้ซึ่งแง่คิด
ข้อเตือนใจให้ผคู้ นได้ประพฤติปฏิบตั ติ นให้
อยูใ่ นศีลธรรม โดยโฮงมูนมังเมืองขอนแก่น
ยังเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาให้เยาวชน
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนโดยทัว่ ไป
ได้ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมูลด้าน
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมบ้านเมือง
ของตนเอง ตลอดจนยังช่วยให้นักท่อง
เที่ยวหรือผู้คนต่างถิ่น ได้เรียนรู้และเข้าใจ
ความเป็นขอนแก่นได้อย่างแท้จริงสร้าง
ความภาคภูมิใจและความมีรากเหง้าให้
สั ง คมขอนแก่ น ทั้ ง นี้ โฮงมู น มั ง เมื อ ง
ขอนแก่น ตัง้ อยูบ่ ริเวณสวนสาธารณะ 200
ปี บึงแก่นนคร เปิดให้บริการวันอังคาร –
อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ปิดท�ำการ
วันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
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7. ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตั้งอยู่ในตลาดสด
เทศบาล 1  เด็ก  เยาวชน และผู้สูงอายุสามารถใช้บริการได้ง่าย  เพียงแค่เดินทางมาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดสด
เทศบาล 1 ก็สามารถแวะเข้ามาใช้บริการอินเทอร์เน็ตสีขาวและอ่านหนังสือในห้องสมุดในบรรยากาศสบายๆ โดย
มีพี่ๆ เจ้าหน้าที่ดูแลให้ค�ำแนะน�ำอย่างใกล้ชิด   อบอุ่นเหมือนครอบครัวกับกิจกรรมดีๆ เช่น สอนการบ้าน
วาดภาพระบายสี งานประดิษฐ์สิ่งของ ซึ่งสามารถน�ำกลับบ้านได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  โดยมุ่งเน้นให้เด็ก
และเยาวชนมีทักษะของคนในศตวรรษที่ 21  (อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะใน
การแก้ปัญหา  สร้างสรรค์ นวัตกรรม เข้าใจความต่างทางวัฒนธรรม รู้จักการร่วมมือ ท�ำงานเป็นทีม มีภาวะผู้น�ำ 
มีทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ทักษะอาชีพ ทักษะการเรียนรู้)   ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้มีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักสูตรการ
อบรมให้เหมาะสมกับยุคสมัยมากขึ้น เช่น การค้าขายผ่านสื่อออนไลน์   การออกแบบโมเดลด้วยเครื่องปริ้นท์
3D  การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ การเรียนรู้ผ่านสะเต็มศึกษา เปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้ความรู้ เป็นพี่เลี้ยง
เป็นที่ปรึกษา ปรับปรุงสถานที่ให้มีความเหมาะสมในการเป็น Co working space โดยมีผลการด�ำเนินการ  
9 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
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รายการ
ผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลขอนแก่น   

จ�ำนวน
690,319  คน/ครั้ง

ผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต     

432,712  คน/ครั้ง

ผู้ผ่านการอบรมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยและสร้างสรรค์     

70,762  คน/ครั้ง

ผู้ผ่านการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

110,830  คน/ครั้ง

ผู้ใช้บริการยืม - คืนหนังสือ     

132,363  เล่ม/ครั้ง

มูลค่าตอบแทนสังคม

70,623,564  บาท

ทุนการศึกษา สร้างคน สร้างโอกาส
ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของการศึกษา และการพัฒนาเยาวชน ท�ำให้เทศบาลนครขอนแก่น
ริเริ่มการให้ทุนการศึกษากับกลุ่มเยาวชนที่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากความยากจน
ท�ำให้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเปิดโอกาสและสร้างความหวังให้แก่เยาวชนในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
อันจะเป็นการต่อยอดศักยภาพของเยาวชน ที่จะเป็นก�ำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่ส�ำคัญของชาติในระยะยาว
ผ่านการขับเคลือ่ นตามแนวความคิด “สร้างอนาคต เปิดทางชีวติ ให้โอกาสทางการศึกษา” ซึง่ เป็นภารกิจส�ำคัญ
ทีเ่ ทศบาลนครขอนแก่น ได้ขบั เคลือ่ นและด�ำเนินการมาอย่างต่อเนือ่ งนับตัง้ แต่ปี 2551 เป็นต้นมา ภายใต้โครงการ
คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
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เทศบาลนครขอนแก่น ได้รเิ ริม่ โครงการคัดเลือกทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี เพือ่ ให้เยาวชนทีผ่ า่ น
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admission) แต่ยากจน ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลนครขอนแก่นก�ำหนด เพื่อใช้ทุนดังกล่าวฯ เป็นค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่าบ�ำรุงการศึกษา หรือค่าหน่วยกิต ในอัตราไม่เกินรายละ 33,000 บาทต่อปี
โครงการดังกล่าวฯ ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็ก นักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งประกอบ
ด้วย เด็กก�ำพร้า เด็กยากจน และคนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ทีส่ อบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในสถาบัน
การศึกษาของรัฐ ทีเ่ ปิดสอนในระดับต�ำ่ กว่าปริญญาตรี แต่ตอ้ งเป็นหลักสูตรทีเ่ ทียบเท่า หรือสูงกว่าการศึกษาขัน้
พื้นฐาน ที่รัฐบาลจัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งการให้ทุนดังกล่าวฯ ด�ำเนินการโดยอาศัยอ�ำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2541 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2547 ข้อ 4 และนับตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2556 ทีผ่ า่ นมา เทศบาลนครขอนแก่น ยังขยายโอกาส
ให้แก่เยาวชนทีศ่ กึ ษาต่อในสายวิชาชีพ โดยเพิม่ ทุนการศึกษาให้แก่ผศู้ กึ ษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
(ปวส.) จ�ำนวนปีละ 5 ทุน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับทุนจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไปแล้วมากกว่า 30 คน
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ปี

จ�ำนวนผู้รับทุน

งบประมาณ (บาท)

2551

12 คน (รุ่น 1)

130,685

2552

19  คน (รุ่น 1-2)

353,320

2553

27 คน (รุ่น 1-3)

514,335

2554

32 คน (รุ่น 1-4)

649,950

2555

40 คน (รุ่น 1-5)

690,150

2556

51 คน (รุ่น 1-6)

730,840

2557

62 คน (รุ่น 1-7)

753,830

งบประมาณจ�ำนวนทั้งสิ้น

3,823,110

ด้านที่ 2 ด้านสุขภาพ อนามัยและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลนครขอนแก่นมุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ด้วยการ
เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนและการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ มีการกระจายอ�ำนาจ
ด้านสุขภาพสู่ประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้างระบบสุขภาพของชุมชน
ด้วยการบูรณาการภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง     เข้าถึงการจัดการสุขภาวะชุมชนโดยชุมชน
ผลักดันให้มีการกระจายความรู้ด้านสุขภาพและทักษะที่จ�ำเป็นลงสู่ชุมชน   ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการ
บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ตามโครงการ
เส้นทางอาหารปลอดภัยเกิดการขยายเครือข่ายดูแลปกป้องพิทกั ษ์สทิ ธิแ์ ละคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ให้ประชาชนได้รบั
การคุ้มครองและเป็นธรรมจากการบริโภค การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนการลดการปล่อยก๊าชเรือน
กระจกเพื่ อลดภาวะโลกร้ อ น ได้ แ ก่ การส่ ง เสริ ม สุ ขภาพประชากรตามกลุ ่ม วัย การป้อ งกัน ควบคุ มโรค  
การฟืน้ ฟูสขุ ภาพผูส้ งู อายุและคนพิการ   ฟันเฟืองด้านสุขภาพ คือ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  กองทุนสุขภาพ   
การประเมินและรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม   เส้นทางอาหารปลอดภัยปัจจัยพื้นฐาน
ของสุขภาวะ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเครือข่ายบริการสุขภาพ เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ (ชุมชนเรา  
เราดูแลเอง) ขอนแก่นมหานครคาร์บอนต�่ำ(Khon Kaen Low Carbon City)   การปลูกต้นไม้ในหัวใจคน    
การจัดการขยะ   แปรรูปขยะเป็นน�้ำมัน

การส่งเสริมสุขภาพประชากรตามกลุ่มวัย
ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี เทศบาลนครขอนแก่น ให้ความส�ำคัญกับการดูแลประชาชน
อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย เริม่ ต้นในกลุม่ มารดาขณะตัง้ ครรภ์ ส่งเสริมการฝากครรภ์ตามเกณฑ์  ตัง้ แต่อายุครรภ์
ได้ 3 เดื อ นจนครบก� ำ หนดคลอด ดู แ ลให้ ท ารกแรกเกิ ด คลอดตามก� ำ หนด มี น�้ ำ หนั ก ตั ว ไม่ ต�่ ำ กว่ า  
2,500 กรัม มีพัฒนาการตามวัย เด็กวัยเรียนมีสุขภาพแข็งแรง อยู่ในสิ่งแวดล้อมสังคมที่ดี กลุ่มวัยท�ำงานได้รับ
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การเฝ้าระวังตรวจคัดกรองสุขภาพตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อลดอัตราเจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจากโรคที่สามารถควบคุม
ป้องกันได้ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง อุบัติเหตุ เป็นต้น และได้รับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย
สูงอายุอย่างมีคุณภาพ เรียนรู้การดูแลตนเองเพื่อลดความเสื่อมตามวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และได้รับ
การดูแลจากบุตรหลานในครอบครัว หรืออาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน (อสม.)
กลุ่มทารก – 5 ปี ในปี 2558 เทศบาลนคร
ขอนแก่น ได้ออกเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด
จ� ำ นวน 677 ราย จากทั้ ง หมด 956 ราย
หรือคิดเป็นร้อยละ 70.81 ซึ่งปัจจุบันทารกทุกคนมี
สุขภาพแข็งแรง มีพัฒนาการอยู่ในเกณฑ์ปกติ และ
มารดาให้นมบุตรเอง ร้อยละ 82.27 อีกทั้งยังมีการเฝ้า
ระวังภาวะสุขภาพเด็กแรกเกิด – 5 ปี โดยการติดตาม
ชัง่ น�ำ้ หนัก ประเมินภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก
ทุก 3 เดือน และส�ำหรับเด็กวัยเรียน ทัง้ ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น และนอกสังกัด ได้รับการตรวจ
สุขภาพปีละครัง้ และได้รบั วัคซีนป้องกันโรคติดต่อ ตาม
ช่วงอายุจากศูนย์แพทย์ หรือศูนย์บริการสาธารณสุข
กลุ่มวัยท�ำงาน ส่งเสริมให้ได้รับการตรวจคัด
กรองสุขภาพ การจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนกลุม่
เสีย่ งจากโรคต่าง ๆ มีความรูใ้ นการดูแลตนเอง สามารถ
พึ่ ง พาตนเองได้ และลดปั จ จั ย เสี่ ย งในการเกิ ด โรค
การป้องกันยับยั้งการลุกลามของโรค เช่น การจัด
กิจกรรมงานวันไตโลก การรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็ง
ท่อน�้ำดีและมะเร็งตับ กิจกรรมงานวันขอนแก่นรวมใจ
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ฯลฯ
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กลุ่มวัยสูงอายุ เทศบาลนครขอนแก่น ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะแพทยศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์) โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น และสถาบันวิจัย
และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ร่วมผลักดันการสร้าง “ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ” เพื่อตอบสนองความต้องการ
และความจ�ำเป็นด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง มุ่งเน้น
ให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ความรักความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ และสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาพระหว่าง
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และครอบครัวของผู้สูงอายุ
เทศบาลนครขอนแก่น ยังจัดท�ำยุทธศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
เตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ โดยใช้ผลการส�ำรวจภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จ�ำนวน 7,200 ราย
เป็ น ฐานข้ อ มู ล ในการจั ด ท� ำ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละกลยุ ท ธ์ ใ นการดู แ ล รวมถึ ง ได้ ป ระกาศนโยบายของคณะ
ผูบ้ ริหารเทศบาลนครขอนแก่น เรือ่ ง “การสร้างสังคมแห่งความสุขผูส้ งู อาย” ในโอกาสครบรอบ 80 ปีเทศบาล
นครขอนแก่น ส่งผลให้ผู้ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป มากกว่า 934 ใน 1,285 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 72.68 ได้รับการ
ติ ด ตามประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพ   ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น ผู ้ สู ง อายุ ก ลุ ่ ม ติ ด สั ง คม ร้ อ ยละ 70.77 กลุ ่ ม ติ ด บ้ า น
ร้อยละ 14.35 และติดเตียง ร้อยละ 14.88
การติดตามประเมินภาวะสุขภาพดังกล่าว น�ำมาสูก่ ารดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิงในชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง
มีการจัดตัง้ ชมรมผูส้ งู อายุในระดับศูนย์แพทย์ เช่น ชมรมผูส้ งู อายุดอกแค ในความดูแลรับผิดชอบของศูนย์แพทย์
สามเหลีย่ ม ชมรมผูส้ งู อายุรม่ ไทรทอง ในความดูแลรับผิดชอบของศูนย์แพทย์ชาตะผดุง การจัดตัง้ ชมรมผูส้ งู อายุ
ในชุมชน เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและการมีกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุ ลดภาวะซึมเศร้า ภาวะสมองเสื่อม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ ปัญญา สังคม

ใส่ใจการป้องกันควบคุมโรค
การเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อในปัจจุบัน นอกจากการแพร่ระบาดของโรคที่มีมากขึ้น โรคติดต่อยังแฝงมา
กับการพัฒนาและการเคลือ่ นย้ายระหว่างประเทศ รวมทัง้ ความเสีย่ งต่อสุขภาพทีป่ ระเทศไทยต้องเปิดรับอาหาร
และผลิตภัณฑ์ เช่น บุหรี่ สุรา จึงจ�ำเป็นที่ภาครัฐต้องสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง “โรคไร้พรมแดน” หรือแม้แต่
“โรคอุบัติใหม่” ที่อาจเป็นภัยเงียบมาพร้อมกับการเปิดประเทศ
ขอนแก่น เมืองแห่งศูนย์กลางเศรษฐกิจ การศึกษา และการคมนาคมในภาคอีสาน จึงเป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วาม
เสี่ยงต่อการประสบกับปัญหาภัยสุขภาพเหล่านี้ เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้ด�ำเนินการเฝ้าระวังการเกิดโรค และ
ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ ที่เป็นปัญหาส�ำคัญของพื้นที่ และโรคที่แพร่ระบาดจาก
สังคมไร้พรมแดน เช่น การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เน้นการรณรงค์ให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้
สะอาดปราศจากยุงลาย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรค
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และแนวทางการป้องกันควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมรณรงค์ “รวมพลัง เร่งก�ำจัดลูกน�้ำยุงลาย
5 ป. 1 ข.” กิจกรรม “ปีเมี่ยนยุง” เป็นการสร้างอาสาสมัครเชี่ยวชาญด้านยุงลาย โดยหวังผลให้การป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และกิจกรรม “Big Cleaning Day เก็บให้
เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย” เน้นการจัดการสิ่งแวดล้อม
เต็มพื้นที่ ทั้งชุมชน โรงเรียน วัด โดยใช้วัดเป็นโมเดล
ในการสร้างความร่วมมือ ชีใ้ นเห็นความส�ำคัญของการ
แก้ปญ
ั หาโรคไข้เลือดออกทีไ่ ม่สามารถด�ำเนินการเพียง
คนเดียวได้ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกคน ภาย
ใต้ธีมงาน “5 เก็บ 19 วัด 19 โรงเรียน 95 ชุมชน”
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ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการ
การฟื้นฟูสุขภาพและจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการด�ำรงชีวิตส�ำหรับคนพิการ แสดงถึงความเท่าเทียม
ปัจจุบนั ข้อมูลคนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้ถกู จัดท�ำขึน้ ในรูปแบบทะเบียนรายชือ่ ข้อมูลความต้องการ
การช่วยเหลือ การประเมินความสามารถในการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน และมีการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ซึง่ จะสามารถน�ำฐานข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ประโยชน์รว่ มกันในทุกเครือข่าย เพือ่ ติดตามประเมินภาวะสุขภาพของ
คนพิการทั้ง 1,075 ราย รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำในการดูแลสุขภาพ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการด�ำรงชีวิต
และจัดผูด้ แู ลเป็นกลุม่ จิตอาสาหรืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทีผ่ า่ นการอบรม ช่วยในการติดตามดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง มีการประเมินผลอย่างเป็นระบบโดยเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ และคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน
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การติดตามเยี่ยมและประเมินภาวะสุขภาพจ�ำแนกตามความพิการ รวม 1,075 ราย

“คลินกิ อบอุน่ ใกล้บา้ นใกล้ใจ” หรือทีค่ นุ้ เคยกัน
ในนาม “ศูนย์แพทย์” ศูนย์บริการสาธารณสุข จัดได้วา่ เป็น
หน่วยบริการสุขภาพด่านแรกทีม่ คี วามใกล้ชดิ กับชุมชนมาก
ที่ สุ ด โดยดู แ ลสุ ข ภาพประชาชนทั้ ง ในระดั บ บุ ค คล
ครอบครัวและชุมชนอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ก่อนป่วย ไปจนถึง
การดูแลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยและหลังเจ็บป่วย ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ ปัญญาและสังคม
การจัดหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ให้มี
องค์ประกอบครบทั้งด้านการมีพื้นที่รับผิดชอบที่ชัดเจน มี
โครงสร้างอาคาร การจัดพื้นที่ในอาคาร บุคคล วัสดุสิ่งของ  
อุปกรณ์การแพทย์ ระบบการทำ�งานให้มคี วามพร้อมในการ
จัดบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เพือ่ ให้บริการที่
มีประสิทธิภาพแก่ประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ให้สำ�เร็จนัน้ ต้องอาศัยความร่วมมือเป็นเครือข่าย เทศบาล
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นครขอนแก่ น จึ ง ได้ ร่ ว มลงนามความร่ ว มมื อ เป็ น
“เครื อ ข่ า ยบริ ก ารสุ ข ภาพระดั บ ปฐมภู มิ ” ร่ ว มกั บ
โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้
บริการดูแลสุขภาพในศูนย์บริการปฐมภูมิทั้ง 10 แห่ง
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น ให้ มี ค วามพร้ อ มใน
การจัดบริการสุขภาพด่านหน้ารวมถึงมีระบบส่งต่อที่ดี
และจะร่ ว มกั น พั ฒ นาหน่ ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพให้ เ ป็ น
“คลินกิ อบอุน่ ใกล้บา้ นใกล้ใจ” ให้ประชาชนได้รบั บริการ
สุ ข ภาพที่ ไ ด้ ม าตรฐาน โดยยึ ด หลั ก “พื้ น ที่ เ ป็ น ฐาน
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ปัจจุบันมีประชาชนมารับ
บริการในศูนย์แพทย์ และศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง
10 แห่ ง เป็ น จำ�นวนมากกว่ า 290,000 รายต่ อ ปี
ซึ่งร้อยละ 67.04 ของผู้มารับบริการใช้สิทธิบัตรทอง

ฟันเฟืองด้านสุขภาพ คืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

หัวใจส�ำคัญในการด�ำเนินงานด้านสุขภาพ คือ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมคิดและ
สร้างระบบสุขภาพชุมชน ด้วยการพัฒนาเครือข่ายภาค
ประชาชนในการดูแลสุขภาพ ได้แก่ กลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน หรือ อสม. ปัจจุบันมีจ�ำนวนถึง
1,171 คน มีผลการด�ำเนินงานทีต่ อ่ เนือ่ ง มีการรวมกลุม่
กันเป็นชมรมโดยคณะกรรมการบริหารท�ำหน้าทีจ่ ดั การ
และมีนายวิรัช เหลาสะอาด เป็นประธานชมรม มีการ
ต่อยอดเป็น อสม. เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และ “หมอ
ครอบครัว (หมอน้อย)” ร่วมออกเยี่ยมบ้าน ให้ค�ำ
แนะน�ำช่วยเหลือในการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ทารก
แรกเกิด และควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน โดยอยู่
ในความดูแลของทีมสุขภาพอย่างใกล้ชิด อสม. ถือได้
ว่าเป็น “มดงาน” ในการเชื่อมโยงระบบสุขภาพจาก
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ภาครัฐสูป่ ระชาชนในชุมชน จึงเป็นฟันเฟืองส�ำคัญของงาน
สาธารณสุขมูลฐานและการจัดการสุขภาพของเทศบาล
นครขอนแก่น
การพั ฒ นาศู น ย์ ส าธารณสุ ข มู ล ฐานชุ ม ชนที่
กระจายอยู่ 90 แห่ง ครอบคลุม 95 ชุมชน ให้เป็นสถานที่
ให้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในชุมชน เช่น
การวัดความดันโลหิต ตรวจน�ำ้ ตาลในเลือด ตรวจปัสสาวะ
ประเมินภาวะโภชนาการ ตรวจวัดสายตา รวมกลุ่มออก
ก� ำ ลั ง กาย อบรมให้ความรู้ด้านสุข ภาพแก่ป ระชาชน
ทุกกลุม่ วัย รวมถึงกลุม่ เสีย่ งโรคติดเชือ้ และเรือ้ รังในชุมชน
ด้านการพัฒนาศักยภาพ อสม. สู่ความเป็น
“อสม. มืออาชีพ” เทศบาลนครขอนแก่น ได้ส่งเสริมให้
มีการจัดประชุม อสม. เป็นประจ�ำทุกเดือน โดยมีนายก
เทศมนตรี น ครขอนแก่ น เป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม
เพื่อพบปะและมอบหมายนโยบายด้านสุขภาพ ตลอดจน
แจ้งข่าวสารที่ส�ำคัญแก่ สนับสนุนให้ อสม. มีกิจกรรม
ร่วมกันทั้งในระดับเทศบาล อ�ำเภอ จังหวัด และส่งเสริม
ให้ อสม. เข้าร่วมการประกวด อสม.ดีเด่นระดับชาติ
จนได้รับรางวัลที่ภาคภูมิใจ ดังนี้
1. นางผ่องใส บัวพัฒน์ ชุมชนหลังศูนย์ราชการ
1 เป็น อสม.ดีเด่นระดับอ�ำเภอ สาขาการบริการในศูนย์
สาธารณสุ ข มู ล ฐานชุมชน และการสร้างหลัก ประกัน
สุขภาพ
2. นางบังอร แก้วเพ็ชร ชุมชนดอนหญ้านาง 1 เป็น อสม.
ดีเด่นระดับเขต สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค
3. นางอุรา ปราบมนตรี ชุมชนการเคหะ เป็น อสม.ดีเด่นระดับ
ภาค สาขาการจัดการสุขภาพ
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กองทุนสุขภาพ
กองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น
จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างหลัก
ประกันสุขภาพให้กบั ประชาชนในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น ตลอดจนมีการส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานที่
เกีย่ วกับการการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน
โรค การฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพ และการรั ก ษา
พยาบาลระดั บ ปฐมภู มิ เชิ ง รุ ก ที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ
สุ ข ภาพและการด� ำ รงชี วิ ต โดยได้ รั บ งบ
ประมาณสนับสนุนจากส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จ�ำนวน 45 บาทต่อรายหัว
ประชากร และเงินสมทบจากเทศบาล ไม่น้อย
กว่ า ร้ อ ยละ 60 คิ ด เป็ น งบประมาณ
การด�ำเนินงานประมาณปีละ 8 ล้านบาทเศษ
การบริ ห ารจั ด การกองทุ น สุ ข ภาพ
ด� ำ เนิ น การในรู ป แบบของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนสุขภาพ ที่มาจากทุกภาคส่วน
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ผู้แทนจาก
โรงพยาบาลขอนแก่น สาธารณสุขอ�ำเภอเมือง
ขอนแก่น หน่วยบริการปฐมภูมิ สมาชิกสภา
เทศบาล  อาสาสมัครสาธารณสุข กรรมการชุมชน ผู้แทนศูนย์ประสานงานภาคประชาชนโดยมีนายกเทศมนตรี
นครขอนแก่นเป็นประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพ   มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดท�ำแผน
และพัฒนาโครงการประจ�ำเขต 1 – 4  ตามเขตพื้นที่เลือกตั้ง   เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองโครงการ  และ
กระตุน้ ให้ภาคประชาชนเข้ามาขอรับงบสนับสนุนในการดูแลสุขภาพ  ทงั้ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันควบคุม
โรค  และฟื้นฟูสมรรถภาพ     จากการด�ำเนินโครงการที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2558    มีภาคประชาชน
มาขอรับงบประมาณสนับสนุน กว่า 400 โครงการ เมื่อด�ำเนินโครงการจะได้รับการติดตามและประเมินผล
โครงการจากคณะอนุกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล และน�ำเสนอผลงานการด�ำเนินงานผ่านเวทีแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม ของภาคประชาชน  
จากผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา กองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น ได้รับความร่วมมือจากชุมชน/
หน่วยงาน องค์กรและภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ซึ่งมีโครงการดีๆที่เกิดจากภาคประชาชนและภาคี
เครือข่ายจ�ำนวนมาก ได้แก่
- โครงการสุนทรียสนทนา ชุมชนการเคหะ  เป็นการใช้กระบวนการ “สุนทรียสนทนา” ในการระดม
ความคิดเพื่อค้นหาวิธีการและความรู้ใหม่ๆ ในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน
- โครงการพัฒนาและสร้างเสริมทักษะชีวิตเยาวชนรุ่นใหม่ เน้นการเสริมสร้างทักษะของนักศึกษา
นอกระบบ (กศน) จัดกิจกรรมกลุ่มและอบรมให้ความรู้ในการด�ำรงชีวิตของวัยรุ่น เพศ สุขภาพ เป็นต้น
- โครงการรณรงค์บริโภคผักพื้นบ้านอาหารปลอดภัย ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1 ส่งเสริมให้ครัวเรือน
ปลูกผักพื้นบ้านและบริโภคอาหารที่ปลอดสารเคมี
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- โครงการตรวจคัดกรองโรคทางจักษุ ให้แก่กลุ่มผู้ที่
มีอายุ 40 ปีขนึ้ ไป ช่วยเพิม่ การเข้าถึงการบริการทางด้านสายตา
เพราะมี จั ก ษุ แ พทย์ เครื่ อ งมื อ มาตรวจให้ ถึ ง ชุ ม ชน ท� ำ ให้
ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการตรวจสายตาได้เร็วขึ้น
- โครงการร่วมใจรณรงค์มาตรการ 3 เก็บ + 5 ส.  
ป้ อ งกั น และควบคุ ม 3 โรคจากยุ ง ลาย เน้ น การส่ ง เสริ ม
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก
นอกจากโครงการจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ตั้ง
เป้าหมายไว้แล้ว สิ่งที่ได้ยิ่งไปกว่านั้นคือ ความสามัคคีและการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนตลอดจนภาคีเครือข่าย ในการลุก
ขึ้นมาดูแลสุขภาพของตนเอง  ภายใต้
กรอบแนวคิด   “เชื่อมั่นประชาชน
เป็นเจ้าของสุขภาพ รู้ทันปัญหา
คิดเป็น ท�ำเป็น”

การประเมินและรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
(Environmental Health Accreditation : EHA)
เทศบาลนครขอนแก่น ได้มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการให้สามารถบูรณาการการ
จัดบริการสาธารณะร่วมกัน  เพือ่ ประโยชน์ของประชาชน และพัฒนาคุณภาพการบริการให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
จึงมีการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนงานให้ได้มาตรฐาน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารประเมินและการรับรองคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิง่ แวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   ซึง่ ส�ำนักการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม ได้ผา่ นการประเมิน
จากคณะกรรมการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพระบบบริ ก ารอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ระดับเกียรติบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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ทัง้ หมด 14 ระบบ ดังนี้ 1.การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารและสะสมอาหาร 2.การ
จัดการสุขาภิบาลในตลาด 3.การจัดการคุณภาพตู้น�้ำหยอดเหรียญ 4.การจัดการส้วมสาธารณะ 5.การจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ 6.การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 7.การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
8.การจัดการเหตุร�ำคาญ   9.การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 10.การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
11.การออกหนังสือรับรองการแจ้ง 12.การออกใบอนุญาต 13.การออกค�ำสั่งทางปกครอง 14.การเปรียบเทียบ
และการด�ำเนินคดี ซึง่ มาตรฐานการรับรองนีแ้ สดงถึงระดับความมัน่ ใจในการรับการบริการด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
ส�ำหรับการรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เส้นทางอาหารปลอดภัยปัจจัยพื้นฐานของสุขภาวะ
ปัญหาทีเ่ กิดจากการบริโภคอาหาร เป็นภัย
เงียบทีค่ นเมืองอาจไม่ทนั ระวัง อาหารทีน่ ำ� เข้ามาจาก
ทีต่ า่ งๆ นอกเมือง ต่างจังหวัด ต่างประเทศ ล้วนมี
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมีและยาฆ่าแมลง
ซึง่ ผูป้ ระกอบการทีข่ าดความรับผิดชอบ มักน�ำมาใช้
ผสมกั บ อาหารที่ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ หรื อ แม้ แ ต่ ใ น
กระบวนการผลิตที่ขาดความระมัดระวังและความ
ใส่ใจ ก็มีโอกาสท�ำให้อาหารมีความปนเปื้อนสูง
ส่งผลให้สุขภาพของคนเมืองเริ่มมีผลกระทบ อัตรา
ป่วยด้วยกลุ่มโรคไม่ติดเชื้อ มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง
ชัดเจน การหันเข้าหาแนวทางการผลิตแบบอินทรีย์
(Organic) รวมทั้งการสร้างแหล่งอาหารบริโภค
ในเมือง จึงน่าจะเป็นทางเลือกของอนาคตต่อไป
การเฝ้าระวังอาหารสดให้มคี วามปลอดภัย
จากสารปนเปื้อน จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อย่างรวดเร็วและต่อเนือ่ ง ประชาชนมีความต้องการ
สินค้าอุปโภคและบริโภคที่หลากหลาย สถานที่
จ�ำหน่ายสินค้าและบริการ ซึ่งอยู่ช่วงกลางระหว่าง
การผลิตถึงการกระจายอาหารสู่ผู้บริโภคจึงเกิดขึ้น
มากมาย ไม่ ว ่ า จะเป็ น ตลาดสด ตลาดนั ด
การจ�ำหน่ายสินค้าตามทีท่ างสาธารณะ ร้านอาหาร
โรงอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซือ้ หรือการ
จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ผ่ า นทางเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร
อาทิ การสั่งซื้อโทรศัพท์ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เป็นต้น
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ปัจจุบันในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีตลาดจ�ำนวน 24 แห่ง ประกอบด้วย
ประเภทตลาด
ตลาดสดเทศบาล
จ�ำนวน 4 แห่ง
ตลาดสดเอกชน
จ�ำนวน 5 แห่ง
ตลาดชุมชนและจุดผ่อนผัน
จ�ำนวน 11 แห่ง

รายชื่อตลาด
ตลาดสดเทศบาล 1 ตลาดสดเทศบาล 2 ตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดสดหนองไผ่ลอ้ ม
ตลาดสดบางล�ำพู ตลาด อ.จิระ ตลาดศรีเมืองทอง ตลาดรถไฟ ตลาดจอมพล

ตลาดโนนทัน ตลาดหนองใหญ่ ตลาดหน้าวัดมรรคส�ำราญ ตลาดบ้านดอนหญ้านาง
ตลาดสามเหลี่ ย ม ตลาดการเคหะ ตลาดบ้ า นศรี ฐ าน ตลาดบ้ า นโนนชั ย  
ตลาดติดน�ำ  
้ ตลาดวิลล่า  ตลาดชีทา่ ขอน
ตลาดนัดและตลาดอาหาร ตลาดถนนฅนเดิน ตลาดสีเขียวขอนแก่น ตลาดโต้รงุ่ รืน่ รมย์ ตลาดโต้รงุ่ ร่วมจิตร
จ�ำนวน 4 แห่ง

การด�ำเนินงานในการส่งเสริมอาหารปลอดภัยตลอดเส้นทางการผลิต จึงต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง
และพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบ
การ โดยเฝ้าระวังอาหารสดให้มีความปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 6 ชนิด ได้แก่ สารบอแรกซ์   สารกันรา
สารฟอกขาว สารฟอร์มาลีน ยาฆ่าแมลง และค่าโพลาร์ใน
น�้ำมันทอดซ�้ำ  โดยมีการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารในตลาดสด
เทศบาล ตลาดสดเอกชน ตลาดชุมชนและแหล่งจ�ำหน่าย
อาหารสด ดังนี้
- ปีงบประมาณ 2557 สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร
จ�ำนวน   1,346   ตัวอย่าง
- ปีงบประมาณ 2558 สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร
จ�ำนวน   1,529   ตัวอย่าง
ผลจากการเฝ้าระวัง ท�ำให้เกิดระบบการตรวจสอบ
การอายัดสินค้าออกจากพื้นที่จ�ำหน่าย การให้ค�ำแนะน�ำ
ผู้ประกอบการในการเลือกแหล่งสินค้า รวมถึงส่งต่อไป
ยังส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพือ่ ด�ำเนินการทางกฎหมาย
ต่อไป
การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย การตรวจ
เพื่อรับรองมาตรฐาน “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย”
(Clean Food Good Test) เป็นมาตรฐานกลางของ
กระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องด�ำเนินการเพื่อการจัดการ
สุขาภิบาลกับสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร นอกจากนั้น ยังมี
มาตรฐานอีก 4 ด้านทีต่ อ้ งด�ำเนินการควบคูไ่ ป คือ มาตรฐาน
อาหารปลอดภัย (Food Safety) มาตรฐานสุขาน่าใช้ สะอาด
เพียงพอและปลอดภัย (Healthy Accessibility Safety;
HAS) มาตรฐานการจัดให้มีช้อนกลาง อ่างล้างมือ และ
มาตรฐานการห้ามสูบบุหรี่
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ดังนั้น เพื่อการพัฒนายกระดับร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย”
ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่สูงขึ้น เทศบาลนครขอนแก่น จึงเข้าร่วมกับเครือข่ายก�ำหนดมาตรฐานของท้องถิ่น ภาย
ใต้ชอื่ “ร้านอาหารติดดาว” เพือ่ มอบให้รา้ นอาหารทีผ่ า่ นความเห็นชอบและรับรองร่วมกันของชมรมผูป้ ระกอบ
การค้าอาหารจังหวัดขอนแก่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา คือ กลุ่มร้านอาหารที่แนะน�ำในหนังสือ
“ร้อยร้านในดวงใจคณะผู้บริหาร” และร้านอาหารที่มีขนาดพื้นที่มากกว่า 200 ตารางเมตร รวมทั้งสิ้น
147 ร้าน ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา มีร้านอาหารที่ผ่านการรับรองไปแล้ว 84 ร้าน และปัจจุบันยังคงเดินหน้า
ร่วมกันพัฒนายกระดับร้านอาหารให้ผ่านมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเมืองศูนย์กลาง
การประชุมและสัมมนา (MICE CITY) และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อีกทั้ง ยังเป็นการสร้าง
ความมั่นใจให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค ท�ำให้มีร้านอาหารที่สามารถเป็นต้นแบบส�ำหรับใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการร้านที่จะเปิดใหม่
การพัฒนาเครือข่าย อสม. คุ้มครองผู้บริโภค การท�ำงานในรูปแบบเครือข่ายเป็นหัวใจที่เทศบาล
นครขอนแก่น ให้ความส�ำคัญและเชื่อมั่นถึงประสิทธิภาพ ที่จะส่งผลต่อการจัดการอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค
การท�ำงานร่วมกับหลายภาคส่วน จึงเป็นอีกภารกิจที่แทรกซึมในกระบวนการ ได้แก่
เครื อ ข่ า ยปฏิ วั ติ น�้ ำ มั น ทอดซ�้ ำ เกิ ด ขึ้ น จากการรวมพลั ง ของทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ มี ก าร
ลด ละ เลิกการใช้นำ�้ มันทอดซ�ำ้ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ไม่ให้มสี ารโพลาร์ในอาหารทอด เกินเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กฎหมายก�ำหนด เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 – ปัจจุบัน องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดให้กับเครือข่าย
ประกอบด้วย อันตรายต่อสุขภาพจากการใช้และบริโภคน�ำ้ มันทอดซ�ำ 
้ การจัดการน�ำ้ มันทอดซ�ำ้ ทีถ่ กู ต้องและเป็น
ระบบ โดยการรวบรวมเข้าสู่การผลิตเป็นพลังงานทดแทน “น�้ำมันไบโอดีเซล” ปัจจุบัน มีศูนย์รับซื้อน�้ำมัน
ทอดซ�้ำในชุมชน 2 ศูนย์ คือ ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1 และชุมชนดอนหญ้านาง 1
เครือข่ายศูนย์รับแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งหมด 7 ศูนย์ มีหน้าที่ในการตรวจเฝ้าระวังสาร
ปนเปื้อน ตรวจสลากและรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทอาหาร ยา และเครื่อง
ส�ำอาง
อาหารปลอดภัยทางเลือก อีกก้าวย่างของการพัฒนาเส้นทางอาหารปลอดภัย เพื่อให้เกิดทางเลือก
ในการดูแลสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น ได้บูรณาการความเชื่อมโยงเส้นทางอาหารปลอดภัยระหว่าง เกษตร
อาหาร โภชนาการ และสุขภาพ ในทุกระดับให้สอดประสานรับกันอย่างกลมกลืนเป็นระบบ พร้อมจัดระบบการ
เฝ้าระวังก�ำกับติดตามตรวจสอบแหล่งจ�ำหน่ายโดยการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน เพือ่ ให้ได้อาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และความปลอดภัย จึงมีการพัฒนาทางเลือกอีกเส้นทางของอาหารปลอดภัย ได้แก่
โครงการอาหารปลอดภัยในครอบครัวพอเพียง เป็นภารกิจการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกอยู่ปลูกกิน
โดยยึดหลักว่า “ความส�ำคัญของการมีอยู่มีกิน ขึ้นกับฐานอันมั่นคงในรั้วบ้านของประชาชนเอง” เพราะหาก
ครัวเรือนที่มีปัจจัยหลัก คือ ที่ดินและแหล่งน�้ำพอประมาณ ให้ความส�ำคัญกับการสร้างแหล่งอาหารเพื่อบริโภค
ของตนเท่าที่จะสามารถท�ำได้ ก็จะกลายเป็นฐานการผลิตอาหารและแหล่งเสบียงที่มั่นคงของคนในครอบครัว
และหากมีการร่วมคิดร่วมท�ำกันทุกครอบครัวในชุมชน ก็จะเกิดชุมชนและสังคมที่มีความมั่นคงของอาหาร หลัก
ประกันของความมีอยู่ มีกิน มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมตามความต้องการตามวัย มีระบบการผลิตที่
เกื้อหนุนรักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา และความคงอยู่ของฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติ
โครงการขอนแก่นกรีนมาร์เก็ต การสื่อสารองค์ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้กับ
ประชาชนผูบ้ ริโภค เทศบาลนครขอนแก่น ได้ทำ� อย่างเป็นระบบในทุกขัน้ ตอนตลอดห่วงโซ่อาหาร ผ่านยุทธศาสตร์
สังคมคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว ตามโครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (Khon Kaen : Low Carbon City)
ทีม่ ผี เู้ กีย่ วข้อง 3 กลุม่ ส�ำคัญ คือ กลุม่ เกษตรกรและผูป้ ระกอบการค้า เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง และประชาชน
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ผูบ้ ริโภค เพือ่ เป็นทางเลือกให้กบั คนเมืองในการเข้าถึงแหล่งผลิตอาหารทีป่ ลอดภัย เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ทถี่ นน
ด้านข้างอนุสาวรียพ์ ระนครศรีบริรกั ษ์ และทุกวันพุธทีบ่ ริเวณสวนรัชดานุสรณ์ ตัง้ แต่เวลา 14.00 - 20.00 น.  
การยอมรับและขยายผล กองทุนสุขภาพ ก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงานในประเด็น เรื่องอาหาร
ยา และสารเคมีก�ำจัดแมลง ในรูปแบบ โรงเรียนสร้างสุขภาพ (คนพันธุ์เฮลท์)
ความยุ่งยากและปัญหาอุปสรรค คือ ระบบทุนนิยม กระแสบริโภคนิยมและแนวทางการด�ำเนินชีวิต
ที่ท�ำงานหาเงิน แล้วน�ำเงินมาซื้อกิน ซื้อใช้นั้นมีความง่าย ท�ำให้คนรุ่นใหม่ไม่สนใจ และหากไม่บูรณาการเข้ากับ
วิถีชีวิตประจ�ำวัน ก็จะท�ำให้ยากเพราะทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับจิตใจที่เข้มแข็ง องค์ความรู้และทักษะที่ถูกต้อง

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเครือข่ายบริการสุขภาพ
การจัดการสุขภาพของเทศบาลนครขอนแก่น เน้นการให้บริการประชาชนเชิงรุกที่ครอบคลุมทั้งการ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค รั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต้ น ฟื ้ น ฟู สุ ข ภาพ และการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค
โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเป็นภาคีเครือข่าย ร่วมใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงู สุด
รวมถึงมีการพัฒนาบุคลากรร่วมกันทั้งในระดับวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน
เพื่อให้บริการที่ครอบคลุมทั่วถึง ให้ประชาชน ชุมชน โรงเรียน กลุ่มองค์กร และชมรมต่างๆ มีส่วนร่วมในการ
จัดการสุขภาพ สามารถเข้าถึงกองทุนสุขภาพ สร้างความพึงพอใจในบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย
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เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ ชุมชนเรา เราดูแลเอง
การกระจายอ�ำนาจถือเป็นหัวใจส�ำคัญของการพัฒนาที่มุ่งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ท้องถิน่ ของตนเอง  ซึง่ เป็นการส่งเสริมให้ชมุ ชนมีการริเริม่ ในการด�ำเนินโครงการ ร่วมหาสาเหตุของปัญหาภายใน
ชุมชน ร่วมตัดสินใจ ก�ำหนดความต้องการ วางแผน ก�ำหนดวัตถุประสงค์ ตลอดจนการมีสว่ นร่วมในการประเมินผล
โครงการ การทีป่ ระชาชนมีความเป็นอิสระในการร่วมแรงร่วมใจ ร่วมปฏิบตั ิ ร่วมรับผลประโยชน์ในโครงการต่างๆ
ทัง้ นีเ้ พือ่ แก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชนและสามารถสนองตอบความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง อันเป็นทีม่ าของ
โครงการภายใต้นโยบายเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ ซึ่งมีโครงการดังต่อไปนี้
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้
ท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขน ก�ำจัดขยะครัวเรือน
และสถานประกอบการในชุมชน ส่งเสริมให้ชมุ ชน
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดถนน โดย
มีอาสาสมัครรับผิดชอบการด�ำเนินงานกวาดถนน
ทางเท้าถนนสายหลักให้สะอาดเป็นประจ�ำ
โครงการชุมชนดูแลความสะอาดถนน
สายหลัก โดยส่งเสริมให้ชมุ ชนมีภารกิจทีต่ อ้ งดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมของถนนสายหลักซึ่งเป็นที่เชิด
หน้าชูตาของชุมชนนั้น ทั้งนี้ การส่งเสริมให้ชุมชน
หรือประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาความ
สะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย จะท�ำให้ชมุ ชน
รับทราบปัญหา ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
รวมถึงรู้สึกรักผูกพันต่อถิ่นก�ำเนิดที่อยู่อาศัย
โครงการชุมชนเก็บขนขยะด้วยตนเอง
โดยส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการจัดเก็บขยะ ปัจจุบนั มีชมุ ชนทีเ่ ข้าร่วม
โครงการเก็บขนขยะด้วยตนเอง จ�ำนวน 7 ชุมชน
ประกอบด้วย ชุมชนโนนชัย 3 ชุมชนโนนหนองวัด
1 ชุมชนสามเหลี่ยม 4   ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม
ชุมชนเจ้าพ่อทองสุข ชุมชนคุ้มวัดธาตุ และชุมชน
เหล่านาดี 12 โดยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะรับ
การอุดหนุนงบประมาณ และให้ใช้รถเก็บขนขยะ
เก็บขยะจากพื้นที่ตนเองและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
4 - 5 ชุมชน คิดปริมาณขยะประมาณ 4 - 6 ตัน
และกลุ ่ ม ชุ ม ชนสามารถเก็ บ ขนขยะรวมได้ ที่
ประมาณ 45 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 22 ของขยะ
ทั้งหมด ระบบการขนส่งขยะ ขยะที่จัดเก็บได้
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จะรวบรวมเข้าสูส่ ถานีขนถ่ายขยะทีช่ มุ ชนโนนทัน
เพื่อเข้าสู่กระบวนการขนถ่ายขยะออกจากเมือง
สู่สถานที่ก�ำจัดขยะของเทศบาลนครขอนแก่นที่
บ้านค�ำบอน ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 98 ไร่ รูปแบบ
เป็นสถานีขนถ่ายขยะแบบผสมผสาน ระหว่างการ
ขนถ่ายโดยตรงและกองพักไว้ ในแต่ละวันจะมี
ขยะทีเ่ กิดขึน้ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นทัง้ หมด
เฉลี่ ย 210 ตั น ต่ อ วั น ซึ่ ง จะถู ก ขนส่ ง ไปยั ง
บ่อฝังกลบโดยตรง
โครงการพั ฒ นาระบบการจั ด เก็ บ
มู ล ฝอยโดยรู ป แบบสถานี ข นถ่ า ยขยะชุ ม ชน
ปัจจุบันเทศบาลนครขอนแก่น ต้องจัดเก็บขยะ
มูลฝอยมากกว่า วันละ 206 ตันต่อวัน แต่ยังพบ
ปัญหาการมีขยะตกค้างและเพือ่ ให้การด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิด
โครงการสถานีขนถ่ายขยะชุมชน จึงได้เกิดขึน้ เพือ่
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ชุมชนหนองใหญ่ 1 เป็นแห่ง
แรกที่ได้ร่วมด�ำเนินงานในโครงการสถานีขนถ่าย
ชุมชน ในการด�ำเนินการรวบรวมและเก็บขนขยะ
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกระจายอ�ำนาจ
และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
สถานี ข นถ่ า ยขยะชุ ม ชน นั ด เวลาทิ้ ง
นั ด เวลาเก็ บ ปลอดถั ง ขยะ เป็ น กระบวนการ
พั ฒ นาการระบบเก็ บ ขนขยะชุ ม ชนเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพให้คล่องตัวยิ่งขึ้น โดยใช้รูปแบบ
โครงการเทศบาลเล็ ก ในเทศบาลใหญ่ ผ่ า น
กระบวนการจัดการของชุมชนทีจ่ ะมีทมี งานอาสา
ในชุมชนเก็บขยะจากทุกหลังคาเรือน  ขยะเหล่านี้
จะผ่านข้อตกลงว่า   จะไม่ลงในถังโดยให้ภาระ
เป็นของเจ้าของอาคารต้องรวบรวมขยะในถุง และ
น�ำมาวางทีห่ น้าบ้านตามเวลาทีน่ ดั หมาย  เวลาทีมงาน
อาสาชุมชนจะท�ำการชักลากขยะออกมานอกซอย
มาทีจ่ ดุ พักขยะรวมท�ำให้ลดจุดพักขยะรวม ปลอด
ถังขยะ และรถเก็บขนขยะสามารถมารับทีจ่ ดุ เดียว
ตามเวลาทีก่ ำ� หนด ขยะทีจ่ ดั เก็บได้จะรวบรวมเข้า
สู ่ ส ถานี ข นถ่ า ยขยะ ที่ บ ้ า นโนนทั น เพื่ อ เข้ า สู ่
กระบวนการขนถ่ายขยะออกจากเมืองสู่สถานที่
ก�ำจัดขยะของเทศบาลนครขอนแก่น ณ บ้านค�ำบอน

การสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนโดยการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อม
ในชุ ม ชน ภายใต้ น โยบายเทศบาลเล็ ก ในเทศบาลใหญ่   
โดยให้ประชาชนและชุมชนเป็นผูด้ ำ� เนินการเอง โดยมีภาครัฐ
เป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณ และก�ำกับดูแลในภาพรวม  
โดยให้ ป ระชาชนและชุ ม ชนเป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น โครงการเอง
นั้นถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องกับ
นโยบายการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่น อย่างแท้จริง
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ขอนแก่นมหานครคาร์บอนต�่ำ Khon Kaen Low Carbon City
ปี 2555 เทศบาลนครขอนแก่นเข้า
ร่วมโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับ
องค์กร กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก เพือ่ จัดท�ำฐานข้อมูลคาร์บอนฟุตพริน้ ท์
ขององค์ ก ร และได้ ส มั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการ
“เทศบาลไทย มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต�่ำ เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว
84 พรรษา” ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับสหภาพยุโรป (EU)
ปี 2556 คณะผู้บริหารมีนโยบายใน
การจั ด ท� ำ โครงการ “คนขอนแก่ น หั ว ใจไร้
มลพิษ (Khon Kaen : Low Carbon City)”
และบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อรณรงค์
ส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมือง
คาร์บอนต�่ำ  โดยมีกรอบแนวคิดในการด�ำเนิน
งาน 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์
สังคมแห่งต้นไม้ ยุทธศาสตร์สังคมไร้มลพิษ
ยุทธศาสตร์สงั คมพิชติ พลังงาน และยุทธศาสตร์
การสร้างสังคมคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว

ปี 2558 เทศบาลเข้าร่วมโครงการ “สร้างเมืองคาร์บอนต�่ำ เมืองจักรยาน เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ”
สู่ท้องถิ่นที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) ส�ำนักงานเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Office for Disaster Risk Reduction, UNISDR) และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมขับ
เคลือ่ นท้องถิน่ ไทยสูส่ งั คมคาร์บอนต�ำ่ และรูส้ ภู้ ยั พิบตั ิ ดังนัน้ โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ จึงมีกรอบแนวคิด
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ในการด�ำเนินงาน 7 ยุทธศาสตร์ โดยภารกิจที่ได้
ขับเคลื่อนมาตั้งแต่ 2556 จนถึงปัจจุบัน มีผลการ
ด�ำเนินงานสรุปได้ดังนี้
1.ยุ ท ธศาสตร์ สั ง คมแห่ ง ต้ น ไม้ ขั บ
เคลือ่ นผ่านโครงการ “ปลูกต้นไม้ในหัวใจคน” มุง่
เน้นให้มกี ารอนุรกั ษ์ หวงแหน ต้นไม้ และเพิม่ พืน้ ที่
สีเขียวในชุมชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมการ
อนุ รั ก ษ์ ต ้ น ไม้ ประกอบด้ ว ย เด็ ก เยาวชน
ผู้น�ำชุมชน และขุนพลสีเขียว เป็นต้น ซึ่งกิจกรรม
หลัก นั่นคือ อบรมเรียนรู้พรรณไม้ การเพาะช�ำ
กล้าไม้ การดูแลรักษาต้นไม้ ส�ำรวจต้นไม้ ท�ำแผนที่
ต้นไม้ และท�ำแผนที่ออกซิเจนสวนสาธารณะของ
เทศบาลนครขอนแก่น
2. ยุทธศาสตร์สังคมไร้มลพิษ มีกรอบ
ในการด�ำเนินงานอยู่ 3 ด้านใหญ่ๆ คือ การจัดการ
ขยะ การจัดการมลพิษน�้ำ  และการจัดการมลพิษ
อากาศ แต่ โ ครงการเด่ น ที่ ขั บ เคลื่ อ นผ่ า น
ยุทธศาสตร์นี้ คือ โครงการนครขอนแก่นองค์กร
ปลอดขยะ (Zero waste office) โดยมุ่งเน้นปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะขององค์กรของ
เทศบาลด้วยหลักการ 3 R คือ Reduce Reuse
และRecycle ผลการด�ำเนินงาน พบว่า บุคลากร
ของหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ลดการสร้างขยะเพิ่มมากขึ้น มีการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง          
3. ยุทธศาสตร์สงั คมพิชติ พลังงาน เน้น
ในด้านการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น�ำ้ ประปา และ
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง รวมทัง้ ส่งเสริมให้มกี ารใช้พลังงาน
ทดแทน          
4. ยุ ท ธศาสตร์ สั ง คมที่ มี ก ารบริ โ ภค
อย่างยัง่ ยืน เน้นด้านรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ บ ริ โ ภคอาหารที่ ส ะอาดปลอดภั ย และใช้
ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยขับเคลือ่ น
ผ่ า นโครงการตลาดปลอดโฟม ตลาดเขี ย ว
ครอบครัวพอเพียงสู่ครอบครัวคาร์บอนต�่ำ 
5. ยุทธศาสตร์สังคมการสร้างคนรุ่น
ใหม่หัวใจสีเขียว มุ่งเน้นในการสร้างเด็ก เยาวชน
ให้ มี จิ ต ส� ำ นึ ก รั ก สิ่ ง แวดล้ อ ม ช่ ว ยกั น รั ก ษา

สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยได้ ขั บ เคลื่ อ นผ่ า นโครงการ “นั ก รบ
สิ่งแวดล้อม” ซึ่งจะมีการอบรมหลักสูตรนักรบสิ่งแวดล้อม
ทุกปี เพือ่ ขยายเครือข่ายให้มแี กนน�ำในการท�ำกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น
6. ยุทธศาสตร์เมืองจักรยาน เน้นส่งเสริมให้
ประชาชนมาใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจ�ำวัน ใช้จักรยานใน
ระยะทางใกล้ในชุมชน ลดการใช้รถจักรยานยนต์ในการเดิน
ทาง โดยมีเป้าหมายในการด�ำเนินงานชุมชนปีละ 5 ชุมชน
7.ยุทธศาสตร์เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ เน้นส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรูใ้ นการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
พิบัติต่างๆ เช่น ภัยน�้ำท่วม ภัยแล้ง และภัยจากไฟไหม้
เป็นต้น
ป ี 2 5 5 9 ส� ำ นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี ค ณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดท�ำ
โครงการพัฒนาเมืองและชุมชนเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่ำ 
และคัดเลือกเทศบาลนครขอนแก่น เป็นพื้นที่น�ำร่องในการ
ศึกษาโครงการดังกล่าว ซึ่งการด�ำเนินงานการพัฒนาเมือง
และชุมชนเพื่อมุ่งไปสู่สังคมคาร์บอนต�่ำนั้น จะต้องด�ำเนิน
การให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ความต้องการ ปัญหา และ
จุดยืนที่เมืองขอนแก่นได้วางไว้ โดยส่งเสริมยุทธศาสตร์เดิม
ให้บูรณาการไปสู่เมืองคาร์บอนต�่ำ  เศรษฐกิจคาร์บอนต�่ำ 
และวิถีชีวิตคาร์บอนต�่ำ  ซึ่งสะท้อนมาจากแนวคิดในการ
พั ฒ นาเมื อ งและชุ ม ชนเพื่ อ มุ ่ ง ไปสู ่ สั ง คมคาร์ บ อนต�่ ำ 
ภายใต้กรอบแนวคิด 6 ด้าน ได้แก่ เมืองโครงข่ายสีเขียว
คาร์ บ อนต�่ ำ  เศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรมคาร์ บ อนต�่ ำ 
การคมนาคมคาร์บอนต�่ำ  ศูนย์กลางประชุมคาร์บอนต�่ำ 
ศู น ย์ ก ลางเมื อ งกระชั บ และการท่ อ งเที่ ย วคาร์ บ อนต�่ ำ 
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โดยโครงการน�ำร่องการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อมุ่งไปสู่สังคมคาร์บอนต�่ำ มี 6 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการพัฒนาย่านราชการ เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ราชการ เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์
และส่งเสริมการเดินเท้า การใช้งานพื้นที่สาธารณะ
2. โครงการพัฒนาถนนคนเดินบนถนนหลังเมือง เป็นการอนุรักษ์ย่านการค้าเก่า อาคารเก่า
โดยการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่การค้า ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว เพิ่มกิจกรรมที่หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม Guest House โดยน�ำบ้านเก่าแต่ละหลังมาท�ำการค้าโดยไม่มีการ
รื้อถอน
3. โครงการปรับปรุงตลาดกลางเมืองที่ยั่งยืน เป็นการปรับปรุงในเรื่องการจัดการน�้ำ การจัดการขยะ
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียในตลาดย่านกลางเมือง และการแก้ปัญหาระบบการคมนาคมขนส่งรถสองแถว จัดการระบบ
ไหลเวียนของรถให้มีประสิทธิภาพให้เกิดความคล่องตัว รวมไปถึงการปรับปรุงพื้นผิวทางเท้า ภูมิทัศน์บริเวณ
หน้าโรงเรียนให้มีความหน้าเดินและปลอดภัย และมีเส้นทาง Green Network เชื่อมทะลุจาก BRT กลางเมือง
เข้ามาในตลาด เพื่อดึงให้คนเข้ามาใช้งานในพื้นที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งเชื่อมมายังพื้นที่ว่างในตลาดเพื่อส่งเสริมพื้นที่
สีเขียวกลางตลาด
4. โครงการพัฒนาย่านศูนย์กลางธุรกิจ เป็นการพัฒนาพื้นที่บริเวณพื้นที่ศรีจันทร์-ถนนหน้าเมือง
พัฒนาย่านการค้า เพิม่ ศักยภาพในการเป็นเมืองแห่งการประชุมและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้มปี ระสิทธิภาพ
เน้นการใช้รถขนส่งมวลชนสาธารณะ การเดินเท้า และการใช้จักรยาน โดยมีทางเท้าที่ร่มรื่นของต้นไม้
และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเชื่อมโยงต่อเนื่องในตัวเมือง ปรับปรุงสวนสาธารณะในใจกลางเมือง และสนับสนุนอาคาร
ประหยัดพลังงาน โดยออกแบบอาคารที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ
5. โครงการพัฒนาย่านบึงแก่นนคร เป็นการพัฒนาพื้นที่โดยรอบบึงแก่นนคร ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวยงามรอบๆ บึง มีโครงข่ายสีเขียวเชื่อมโยงชุมชน เข้าสู่บึงแก่นนคร รักษาพื้นที่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ปรับปรุง
พื้นที่ตลาดนัดสีเขียว ปรับปรุงลานกีฬา จัดระเบียบที่จอดรถ ปรับปรุงพื้นที่ตลาดนัดเพื่อสุขภาพเพิ่มพื้นที่สีเขียว
เป็นลานเพื่อสุขภาพ
6. โครงการย่านมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการพัฒนาพืน้ ที่ เพือ่ ให้เป็น Community mall ศูนย์รวม
กิจกรรมแห่งใหม่ของวัยรุ่น วัยท�ำงาน ในย่านมหาวิทยาลัย ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ มีจุดเด่นอยู่
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าและมีต้นไม้เป็นจ�ำนวนมาก จึงเหมาะแก่การท�ำศูนย์การค้า ศูนย์รวมกิจกรรม เพื่อตอบรับ
กับความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ลักษณะโครงการเป็นกลุม่ อาคาร 2-3 ชัน้ กระจายตัวในแนวราบ และมีสภาพแวดล้อม
ที่มีพื้นที่สีเขียวเป็นส่วนใหญ่ ใช้ต้นไม้เดิมในพื้นที่ให้มากที่สุดเพื่อให้ร่มเงาและบรรยากาศที่สนับสนุนกับวิถีชีวิต
คาร์บอนต�่ำ
ซึ่งวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรม โรแมนติก รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่ อ�ำเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และคณะท�ำงานโครงการ
คนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ กว่า 70 คน ร่วมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาเมืองและชุมชนเพือ่ มุง่ ไปสูส่ งั คมคาร์บอนต�ำ 
่
เพือ่ ก�ำหนดกรอบแผนและงบประมาณ รวมทัง้ คัดเลือกโครงการน�ำร่องทีส่ ามารถด�ำเนินการได้กอ่ นไปด�ำเนินการ
ต่อยอดกับภารกิจของเทศบาลนครขอนแก่น
จากการด�ำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน กิจกรรมของโครงการได้ช่วยโลก
ในการลดปริมาณคาร์บอนได้มากถึง 2,822,496.08 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และจัดท�ำแผนทีต่ น้ ไม้
ได้ถึง 7,448 ต้น น�ำมาค�ำนวณปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้กักเก็บได้ 4,430,764.47 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
76
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แม้ว่าเทศบาลนครขอนแก่นจะเป็นเพียงหน่วยงานระดับท้องถิ่นเล็กๆ แต่เรามั่นใจว่าทุกมือในโลกนี้
ถ้าเริม่ ต้นทีจ่ ะมาดูแลเอาใจใส่โลกใบนี้ เราจะส่งต่อโลกทีบ่ อบช�ำ้ ให้คนรุน่ ต่อไป หรือจะร่วมกันสร้างเมืองขอนแก่น  
ให้เป็น “มหานครคาร์บอนต�่ำ” ด้วยการสร้างเมืองสีเขียว   ลดการสร้างขยะ   ลดการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ   การบริโภคสินค้าฉลากเขียว  การใช้สินค้าพื้นเมือง  บริโภคอาหารพื้นบ้าน ลดการเดินทาง
ของสินค้า และลดการใช้พลังงานในการขนส่ง “ใช้น้อย ใช้ซ�้ำ และใช้อย่างคุ้มค่า” เราจงมาร่วมสร้างเมล็ดพันธุ์
ใหม่ที่จะเติบโตในเมืองของเรา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาและรักษาโลกของเราให้มีสิ่งแวดล้อม
ที่ดีต่อไป

ปลูกต้นไม้ในหัวใจคน
เทศบาลนครขอนแก่น ตระหนักอย่างยิ่งว่า
ปั ญ หาด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยเฉพาะปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบนั ได้สง่ ผลกระ
ทบต่อทุกคนในสังคมและทัว่ โลก และยิง่ ทวีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
รณรงค์ให้ทุกคนหันมาใส่ใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น และ
ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการร่วมคิด
ร่วมท�ำ  และร่วมตรวจสอบดูแลรักษาอย่างเร่งด่วน
ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น จึงได้มีนโยบาย
สร้างศักยภาพของเมืองโดยมุ่งสร้างขอนแก่นให้เป็น
เมืองมหานครสีเขียว (Green City) เพิ่มปอดของเมือง
ด้ ว ยการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ สวนสาธารณะ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สวยงาม น่าอยู่ เพื่อเป็นแหล่งพัก
ผ่ อ นหย่ อ นใจและเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของเมื อ ง

ขอนแก่น ประกอบกับเทศบาลได้เข้าร่วมเป็นเทศบาล
น�ำร่องโครงการเทศบาลไทยมุง่ สูเ่ มืองคาร์บอนต�ำ  
่ จึงได้
ริเริ่มโครงการ “คนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (Khon
Kaen : Low Carbon City)” ขึ้น ภายใต้ยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาสู ่ สั ง คมแห่ ง ความสุ ข และเป็ น มิ ต รต่ อ

สิง่ แวดล้อม (Green Happiness Society) การขับเคลือ่ น
สู่การปฏิบัติจริงภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ในช่วง
เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 ทีผ่ า่ นมา
เทศบาลนครขอนแก่น ได้จดั ท�ำโครงการ “ปลูกต้นไม้
ในหัวใจคน” เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อน สนับสนุนให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการดูแล
พื้นที่สีเขียว สร้างจิตส�ำนึกและให้ประชาชนเห็น
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมร่วมกัน
รวมถึงส่งเสริมให้ความรู้และจัดให้มีข้อมูลในการ
พัฒนาการอนุรักษ์ต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่
ตลอดไป พร้อมกับให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงภูมทิ ศั น์เมือง และการดูแลความสวยงามของ
เมืองให้เป็นเมืองทีน่ า่ อยู่ ร่มรืน่ สวยงาม เป็นมหานคร
สี เขี ย วอย่ า งแท้ จ ริ ง โดยมี กิ จ กรรมและวิ ธี ก าร
ด�ำเนินงาน ดังนี้ จัดฝึกอบรมนักส�ำรวจต้นไม้ แล้ว
ท�ำการออกส�ำรวจต้นไม้ เก็บข้อมูลต้นไม้พร้อมบันทึก
ข้ อ มู ล ลงในแบบฟอร์ ม แล้ ว เสร็ จ และส่ ง ข้ อ มู ล ให้
เทศบาล จากนัน้ เทศบาลท�ำการบันทึกข้อมูลรวมและ
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จัดท�ำแผนที่ต้นไม้ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อท�ำแผนพัฒนาในการอนุรักษ์ต้นไม้ให้คงอยู่รวมถึงปรับปรุงภูทัศน์ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของเยาวชน ชุมชนและประชาชนทั่วไปและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบต้นไม้ให้สวยงาม
การด�ำเนินกิจกรรม การจัดท�ำแผนที่ต้นไม้นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นข้อมูลส�ำหรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่สีเขียว
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้ก�ำหนดเป้าหมายจ�ำนวนต้นไม้ที่ควรอนุรักษ์ไม่น้อยกว่า 50% ของจ�ำนวนต้นไม้
ใหญ่ทั้งหมด หรือแต่ละชุมชน โรงเรียน วัด จะต้องมีต้นไม้ที่ควรอนุรักษ์ไม่น้อยกว่า 1 ต้นต่อแห่ง เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพรรณไม้ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและประชาชน
ที่สนใจเพื่อให้สังคมในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเป็นสังคมแห่งต้นไม้ที่แท้จริง ปัจจุบันก�ำลังอยู่ในขั้นตอนการ
ส�ำรวจต้นไม้และบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มแล้วรวบรวมข้อมูลส่งเทศบาล ส่วนกิจกรรมประกวดการจัดสวน
แนวตั้ง ได้ด�ำเนินการโดยให้โรงเรียน 11 โรงเรียนในเขตเทศบาลที่ผ่านการอบรมในกิจกรรมอบรมศูนย์เรียนรู้
พันธุ์ไม้ได้รู้จักน�ำความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดสวนแนวตั้ง เพื่อฝึกเยาวชนให้เกิดทักษะ ความช�ำนาญเพิ่มมากขึ้น
เรียนรูท้ จี่ ะอยูก่ บั ต้นไม้อย่างยัง่ ยืน และส่งเสริมการสร้างจิตส�ำนึกให้เยาวชนรูร้ กั ต้นไม้และสามารถน�ำไปประกอบ
อาชีพได้ในอนาคต

การจัดการอย่างมีระบบลดปัญหาขยะ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ถือเป็นปัญหาหลักที่
เมืองก�ำลังเผชิญ เทศบาลนครขอนแก่น มีจำ� นวน
ประชากรอาศัยอยูห่ นาแน่น จึงประสบกับปัญหา
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ รุ ม เร้ า อย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้
การจัดการขยะ ยังเป็นปัญหาของช่วงทศวรรษ
ที่ผ่านมา อัตราการสร้างขยะของเมืองมีแนวโน้ม
สูงขึ้น และจากสภาพการทิ้งขยะของประชาชน
ส่วนใหญ่ที่ยังไม่มีการคัดแยก ขยะประเภทเศษ
อาหารถูกทิ้งรวมมากับขยะทั่วไป ส่งผลให้ขยะที่
มีความชื้นสูง เมื่อเกิดการตกค้างจึงท�ำให้ก่อปัญหาเรื่องกลิ่นจากขยะที่รอเก็บขน โดยปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในปี
2558 มีมากกว่า 75,000 ตัน เฉลี่ย 210 ตันต่อวัน นอกจากนั้น ยังมีขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
โดยรอบส่งมาก�ำจัดร่วมประมาณ 30 ตันต่อวัน และในท้ายทีส่ ดุ ท�ำให้ปริมาณขยะทีร่ วบรวมเข้าไปสถานทีก่ ำ� จัด
มีจ�ำนวนมาก จนไม่สามารถก�ำจัดได้ทันต่อเวลา การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ต้องได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ
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ตั้งแต่ต้นทาง คือ การลดและแยกขยะ กลางทาง คือ การรวบรวมและเก็บขนขยะ และปลายทาง คือ
การก�ำจัด ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการจัดการขยะได้อย่างเหมาะสมต่อไป
1. ขยะเกิดที่ไหน ก�ำจัดที่นั่น กลยุทธ์การจัดการที่ต้นทาง
เทศบาลฯ ได้น�ำแนวคิดการจัดการขยะต้นทางมาใช้ ภายใต้กลยุทธ์ “ขยะเกิดที่ไหน ก�ำจัดที่นั่น”
โดยเริ่มด�ำเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล และการเพิ่มประเภทของขยะ
ที่คัดแยกจนครบทุกประเภท ภายใต้กลุ่มโครงการลดปริมาณขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และในปี 2548
ได้มีการน�ำตัวชี้วัดมาใช้ในการก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่น ก�ำหนดเป็นตัวชี้วัด
“ร้อยละของปริมาณขยะที่น�ำไปก�ำจัดลดลง” และปรับปรุงในปี 2552 เป็น “ร้อยละของปริมาณขยะที่ถูก
คัดแยกออกใช้ประโยชน์”
ในปี 2556 ได้มีการปรับปรุงและก�ำหนดยุทธศาสตร์ลดปริมาณขยะเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
การป้องกันการเกิดขยะ การรณรงค์ลดการสร้างขยะ การคัดแยกขยะไปก�ำจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม และการสร้าง
เครือข่ายผู้คัดแยกขยะ โดยเป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์จะมุ่งเน้นเพื่อลดปริมาณขยะที่น�ำไปก�ำจัดไม่น้อยกว่า
30% โดยกิจกรรมการจัดการขยะต้นทางเป็นเครือ่ งมือในการด�ำเนินงาน และมีเป้าหมายในการรณรงค์และสร้าง
จิตส�ำนึกในการลดการสร้างขยะในเขตเทศบาล ดังนี้
- โครงการชุมชน วัด ร่วมใจ ลดขยะ ณ ต้นทาง เป็นการปรับใช้กลยุทธ์ “ขยะเกิดที่ไหน ก�ำจัดที่นั่น”
ที่เป็นต้นแบบขยายออกสู่ชุมชนและวัดในพื้นที่ เน้นกระบวนการค้นหาวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
และวัด ที่เหมาะสมด้วยตนเอง รวมทั้งปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทีไ่ ม่กอ่ ขยะในชุมชนและวัด โดยส่วนใหญ่
แล้ววิธีการจัดการขยะ จะเลือกการน�ำขยะอินทรีย์
ไปผลิ ต เป็ น ปุ ๋ ย น�้ ำ จุ ลิ น ทรี ย ์ ห รื อ ปุ ๋ ย หมั ก ส่ ว น
ขยะรี ไซเคิ ล ก็ จ ะรวบรวมขยะจ� ำ หน่ า ยให้ ร ้ า น
รับซื้อของเก่า  
- โครงการนครขอนแก่นองค์กรปลอด
ขยะ (Zero Waste Office) เป็นโครงการที่มุ่ง
เน้นการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมองค์กรในการจัดการ
ขยะ โดยใช้หลักการลดการสร้างขยะ เปลีย่ นวิธกี าร
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จัดการและแยกขยะออกไปใช้ประโยชน์ในล�ำดับสุดท้าย กิจกรรมจะสัมพันธ์และสามารถต่อยอดกับกิจกรรม
กรีนออฟฟิต(Green Office) ได้อย่างแนบเนียน เริ่มด�ำเนินการจากส�ำนักงานเทศบาล และโรงเรียนในสังกัด
11 แห่ง ตลอดจนขยายผลน�ำไปใช้ในหน่วยงานราชการ เอกชน และห้างร้านในเขตเทศบาล
- โครงการศูนย์เรียนรู้จัดการขยะอินทรีย์ด้วยวิถีพอเพียง เป็นภารกิจเพื่อจัดการขยะอินทรีย์จ�ำพวก
เศษอาหาร เทศบาลฯ จัดให้มีรถเก็บขยะอินทรีย์ “ถังข้าวหมูฟื้นฟูชีวิต” และใช้ระบบการบอกรับสมาชิก
เพือ่ เป็นการรวบรวมเศษอาหารจากแหล่งขนาดใหญ่ จัดระบบบริการแบบนัดเวลาทิง้ นัดเวลาเก็บ เช่น ร้านอาหาร
โรงอาหาร ตลาดสด หรือในชุมชนทีม่ กี ารคัดแยกและรวบรวมไว้เป็นจุด รถบริการเก็บเศษอาหาร จะเข้าเก็บตาม
จุดนัดของสมาชิกในทุกวัน (เว้นวันอาทิตย์) ขยะที่รวบรวมได้ จะน�ำไปผลิตน�้ำจุลินทรีย์ และปุ๋ยหมักใช้ในภารกิจ
ของเทศบาล และแจกจ่ายประชาชน รวมทัง้ เป็นศูนย์ทมี่ กี ารพัฒนารูปแบบ การทดลองใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
ขยะอินทรีย์อีกหลายรูปแบบที่ประชาชนสามารถมาเรียนรู้ได้
- โครงการบุญทวีด้วยรีไซเคิล เป็นอีกวิธีการรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล หรือขยะจ�ำพวกที่น�ำมาขาย
ได้ เช่น กระดาษ พลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องเครื่องดื่ม โลหะต่างๆ เนื่องจากส่วนใหญ่ประชาชนค่อนข้างคุ้นเคย
และเข้าใจในการคัดแยกขยะรีไซเคิล แต่พบว่าขยะกลุ่มนี้ยังถูกทิ้งรวมกับขยะทั่วไป “บุญทวีด้วยรีไซเคิล”
เป็นการตั้งถังรองรับการแยกขยะ “Drop Off” เพื่อน�ำเงินจากการขายขยะ สมทบช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสตาม
โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ถือเป็นวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริจาคเพื่อสาธารณะ
โดยตัวถังจะตั้งตามจุดสาธารณะต่างๆ เช่น ทางเท้า วัด ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน
- โครงการสร้างเครือข่ายผูค้ ดั แยกขยะ เป็นการสร้างแนวร่วมในการคัดแยกขยะ โดยการสร้างกลุม่ ให้
ความรู้ด้านความปลอดภัยในการคัดแยกขยะ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นเป้าหมายในกลุ่ม ร้านรับซื้อ
ของเก่า ซาเล้ง พนักงานเก็บขนขยะ ซึ่งจากการส�ำรวจมีปริมาณการคัดแยกขยะได้ปีละกว่า 23,760 ตัน
- โครงการจัดการขยะอันตราย เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกให้ประชาชนคัดแยก
ขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป โดยการวางกล่องคัดแยกขยะอันตราย (Drop Off) ในชุมชน และหน่วยงาน
ต่างๆ   แล้วเก็บรวบรวมไว้ที่ห้องเก็บขยะอันตราย ก่อนส่งไปก�ำจัดในแหล่งรับจัดการขยะอันตรายโดยตรง
โดยปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.) เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมส่งก�ำจัดทั้งจังหวัด
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนากิจกรรมสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ ง เช่น กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้โฟมในตลาดสด
เทศบาล โดยมีตลาดที่ประกาศตัวเป็นตลาดปลอดโฟม ประกอบด้วย ตลาดนัดถนนคนเดินขอนแก่น และตลาด
เขียวขอนแก่น
โดยสรุปในช่วงปี 2558 กลุ่มโครงการเหล่านี้ สามารถคัดแยกขยะออกไปใช้ประโยชน์ได้มากถึง
12.19 ตั น ต่ อ วั น หรื อ 4,449.35 ตั น ต่ อ ปี ค� ำ นวณเป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยได้ ม ากกว่ า 3,000,000 บาทต่ อ ปี
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ดังนั้นถ้าเราร่วมมือในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ขยะก็จะไม่เป็นปัญหาของชุมชน “ชาวขอนแก่น ร่วมมือ
หยุดการเดินทางของขยะ”
2. นวัตกรรมการเก็บขน และการขนส่งขยะแบบมีส่วนร่วม
ระบบเก็บขนขยะ เทศบาลนครขอนแก่น ได้พัฒนาระบบเก็บขนขยะให้มีความแตกต่างจากที่อื่น
โดยด�ำเนินการใน 2 รูปแบบผสมผสานกัน
1. การจัดเก็บโดยพนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นระบบปกติในการจัดบริการเก็บขนขยะจากจุดรองรับขยะ
ที่จัดไว้ ส�ำหรับแหล่งก�ำเนิดขยะที่มีปริมาณมาก เช่น ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา อาคารชุด จะใช้ถัง
คอนเทนเนอร์ (Container) เป็นที่รองรับ ระบบนี้เป็นระบบหลักที่ใช้ในปัจจุบัน และรถส่วนใหญ่จะด�ำเนินการ
ในเวลากลางคืนตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 07.00 น. จัดเก็บขยะประมาณ 165 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 78 ของ
ขยะทั้งหมด
2. การเก็บขนขยะโดยชุมชน เป็นหนึ่งนวัตกรรมในกลุ่มกิจกรรมเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่

แปรรูปขยะเป็นน�้ำมัน
กันยายน 2554 เทศบาลนครขอนแก่นได้เปิดโรงงานการแปรรูปขยะเป็นน�้ำมัน ซึ่งได้รับการคัดเลือก
จากส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เทศบาลนครขอนแก่นเป็น 1 ใน 3 ของหน่วยงานที่
ให้เป็นพื้นที่น�ำร่องในการจัดตั้ง “โครงการส่งเสริมการแปรรูปจากขยะพลาสติกเป็นน�้ำมัน” จากปัญหาที่เกิด
ขึน้ เนือ่ งจากปริมาณขยะดังทีก่ ล่าวมาแล้วนัน้ ทางจังหวัดขอนแก่น ได้รว่ มหารือกับตัวแทนเทศบาลทีน่ ำ� ขยะมาทิง้
ณ พื้นที่บ่อฝังกลบขยะ โดยให้องค์กรเอกชนที่มีประสบการณ์เข้ามาบริหารจัดการและลงทุนทั้งหมด ซึ่งบริษัท
ได้เข้ามาด�ำเนินโครงการ คือ บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จ�ำกัด ปัจจุบันการแปรรูปขยะเป็นน�้ำมัน

เริ่ ม จากระบบคั ด แยกขยะและระบบแปรรู ป ขยะ
พลาสติ ก เป็ น น�้ ำ มั น ด้ ว ยเทคโนโลยี ไ พโรไลซี ส
(Pyrolysis) เป็นระบบทีใ่ ช้ความร้อนในสภาวะไร้อากาศ
ท�ำให้พลาสติกเกิดเป็นไอระเหยและถูกควบแน่นให้
กลายเป็นน�้ำมัน สามารถก�ำจัดขยะพลาสติกเข้าระบบ
ได้ไม่น้อยกว่าวันละ 6 ตัน ผลิตน�้ำมันได้ไม่น้อยกว่า
วั น ละ 4,500 ลิ ต ร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ เ ป็ น น�้ ำ มั น ดิ บ
(Crude oil) ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถใช้กับเครื่องยนต์
80ปี เทศบาลนครขอนแก่น
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ประเภทความเร็วรอบต�่ำได้ ทั้งเครื่องตัดหญ้า และมอเตอร์ไซค์ โดยเทศบาลนครขอนแก่นเป็น 1 ใน 3 เทศบาล
น�ำร่องโครงการส่งเสริมการแปรรูปจากขยะพลาสติกที่ สนพ.ให้การสนับสนุน
ด้วยความมุง่ มัน่ และตัง้ ใจในการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ ของคณะผูบ้ ริหารและทีมงานเทศบาล
นครขอนแก่น ณ วันนีค้ งเป็นบทพิสจู น์เส้นทางการก้าวและอนาคตในการจัดการปัญหาขยะ ทีม่ ที างออกได้อย่าง
ครบวงจร ขอเพียงแต่ไม่ย่อท้อปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขให้บรรลุผลส�ำเร็จได้ การจัดการขยะทั้ง 3 ขั้นตอน
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ได้ถกู วางพืน้ ฐานไว้อย่างชัดเจน อนาคตข้างหน้าไม่วา่ จะเกิดอะไร เทศบาลนคร
ขอนแก่นเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันและสามารถก้าวผ่านปัญหาทุกอย่างไปได้

ด้านที่ 3 ด้านสังคม
การสร้างสังคมเอื้ออาทร เพื่อให้สังคมเมืองขอนแก่นเป็นเมืองที่มีคนรู้จักดูแลซึ่งกันและกัน แบ่งปันกัน
อย่างมีความสุข โดยจะเป็นการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน สตรีและคนพิการ  รวมไปถึงกลุ่ม
เพศที่สาม ให้สามารถด�ำรงชีวิตและท�ำกิจกรรมภายนอกบ้านได้โดยสะดวกปลอดภัย ตลอดจนการใช้พลังของ
ชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ขอนแก่นเมืองใจดี พลังชุมชนสีขาว
เครือข่ายแก้ปัญหายาเสพติด

คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ปี 2549 โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันเริ่มด�ำเนินการขึ้น โดยมีผู้ด้อยโอกาสที่ผ่านการส�ำรวจ  
คัดกรองจากคณะกรรมการ 2 ระดับ คือ บุคคลที่ยากจน  ถูกทอดทิ้ง ไม่มีคนดูแล ประสบปัญหา เพื่อพัฒนา
สังคมให้เกิดสังคมเอื้ออาทร เข้มแข็งและมีความยุติธรรม และเพื่อขจัดทุกข์ของผู้ที่อยู่ในภาวะยากล�ำบากให้มี
สุขภาพทางกายที่ดี สุขภาพทางจิตที่ดี การมีส่วนร่วมในสังคม สร้างสังคมที่มี “การให้” ซึ่งความสุขจากการให้
เป็นความสุขทีแ่ ท้จริง สะท้อนให้เห็นความเมตตาของมนุษย์ คือภารกิจหลักของโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิง้ กัน
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“เป็นสังคมเอื้ออาทร ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี”
10 ปีกบั การขับเคลือ่ นโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิง้ กัน ซึง่ มีการด�ำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนือ่ ง
ท�ำให้โครงการนี้ที่มุ่งหวังสร้างสังคมเอื้ออาทร โครงการจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มีความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ
ในท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน และบุคคลในพื้นที่เมืองขอนแก่นที่มีจิตใจเต็มไปด้วยความ
เอื้อเฟื้อ อยากให้บุคคลที่อ่อนแอกว่า สามารถยืนขึ้นได้ด้วยตนเอง ตามแนวคิดการให้อย่างมีคุณค่า
เทศบาลนครขอนแก่นได้ปรับกระบวนงาน ก�ำหนดขอบเขตและลักษณะงานด้านสวัสดิการสังคม
เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองสิทธิของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  ในการให้ความ
ช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ติดเชื้อ กลุ่มอาชีพ  กลุ่มครอบครัว
เด็ก เยาวชน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเพศภาพ กลุ่มคนยากจน  และกลุ่มบุคคลไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน โดยก�ำหนดเป็น
แนวทางในการปฏิบตั งิ านเพือ่ เพิม่ คุณค่า คุณธรรม คุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการดูแลช่วยเหลือตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับจากสังคม   จากหน่วยงานภาครัฐ   เป็นหลักประกันในด้านสวัสดิภาพทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคม  รวมถึงความยุติธรรมทางสังคมในการพัฒนาความสามารถและทักษะต่างๆ  อย่างสูงสุด  เพื่อให้บุคคล
เหล่านั้นพึ่งตัวเองได้ด�ำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญในการพัฒนาเมืองและ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน   ช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น   มีความเสมอ
ภาค เท่าเทียมกัน  ลดความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ อ งค์ ก ร
เครือข่ายภาคชุมชน เอาใจใส่ซึ่งกันและกันมากขึ้น
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ด้วยการบูรณาการทุกองค์กรร่วมกัน  เพื่อขับเคลื่อน
กระบวนการสร้างสังคมเอือ้ อาทร  การพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการโดยการสร้างเครือข่าย และบูรณาการ
ผ่านการมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วน ปลูกฝังความเอื้อ
อาทรให้เกิดขึน้ ในสังคม จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และภาคประชาสังคมในท้องถิน่   ทีม่ ี “จิตอาสา” หรือ
“จิตสาธารณะ” ให้ความช่วยเหลือ เสียสละ ทุ่มเท
ก�ำลังกาย ก�ำลังใจ เอือ้ อาทรต่อผูต้ กทุกข์ได้ยากอย่าง
จริงใจและออกมาจากจิตส�ำนึกภายในของผู้ให้อย่าง
แท้จริง  ก่อให้เกิดกระบวนการสร้างสังคมเอื้ออาทร
มีความยั่งยืนตลอดไป
การมีน�้ำใจแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ด้อย
โอกาสหรื อ ขาดโอกาสในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
อีกทั้งค่านิยมและความเชื่อของคนไทยที่ว่า ความสุข
จากการให้เป็นความสุขใจอย่างแท้จริง “การให้”
สะท้อนความยิง่ ใหญ่ของหัวใจมนุษย์ ด้วยการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การช่วยเหลือสังคม การสร้างความ
สามัคคี   สมานฉันท์   การลงพื้นที่บ�ำเพ็ญประโยชน์
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  เพือ่ ช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ในสังคมทีต่ กทุกข์ได้ยาก ถูกทอดทิง้ และไม่สามารถดูแลตนเองได้
เป็นการส่งเสริมคุณธรรมที่ยังมีอยู่ในจิตใจมนุษย์ทุกคน ด้วยการ “ให้” อย่างมีคุณค่า “รับ”อย่างมีศักดิ์ศรี
ไม่ว่าจะเป็นการให้ด้วยอะไรก็ตาม   เป็นสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งในสังคมยุคปัจจุบัน   เพราะเป็นเครื่องประสาน
ไมตรีอย่างส�ำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคล ท�ำให้สงั คมมีความมัน่ คงและเป็นปึกแผ่นด้วยคุณธรรม  เพิม่ ความมัน่ คง
ให้กับชีวิต  ซึ่งการอาสาช่วยเหลือสังคม  เป็นการบริการในเชิงรุกที่เน้นการเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง     

ขอนแก่นเมืองใจดีเพื่อคนทั้งมวล
ขอนแก่ น เมื อ งใจดี การออกแบบเพื่ อ คนทั้ ง มวล (Khonkaen
Universal Design)   เกิดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ของเทศบาลนครขอนแก่น
ซึ่งมียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพัฒนาเมืองที่ส�ำคัญคือ การสร้างเมืองที่ทุกคน
สามารถเข้าใจ และเข้าถึงการพัฒนาเมืองได้ทุกมิติและเท่าเทียมกัน  
ปัจจุบันขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีการเติบโตของจ�ำนวนประชากร
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จ�ำนวนผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี
จากข้อมูลพบว่า ในปี พ.ศ. 2556 จังหวัดขอนแก่น มีจ�ำนวนผู้สูงอายุมากถึง
90,000 คน และมีจ�ำนวนผู้พิการมากถึง 38,000 คน โดยกลุ่มผู้สูงอายุ
และผู ้ พิ ก าร ยั ง ขาดความสะดวกสบายในการใช้ บ ริ ก ารอาคารสถานที่
สิ่งของเครื่องใช้ ตลอดจนสิ่งอ�ำนวยความสะดวกสาธารณะ ซึ่งนับว่าเป็น
อุปสรรคในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
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ก า ร อ อ ก แ บ บ อ า ค า ร ส ถ า น ที่
สถาปัตยกรรมต่าง ๆ และสิ่งของเครื่องใช้ที่
เอื้อต่อการด�ำรงชีวิตอย่างเท่าเทียมในความ
เป็นมนุษย์ หรือที่เรียกว่า “อารยสถาปัตย์
การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล” (Universal
Design) เนื่องจากสามารถรองรับความหลาก
หลายทางสังคม ให้ทกุ คนได้รบั ความเท่าเทียม
อย่างเสมอภาค ไม่วา่ จะเป็นผูส้ งู อายุ คนพิการ
สตรีมีครรภ์ เด็ก รวมไปถึงกลุ่มเพศทางเลือก
ให้สามารถด�ำรงชีวติ และท�ำกิจกรรมนอกบ้าน
ได้โดยสะดวก ปลอดภัย และเสมอภาคมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งการด�ำเนินงานดังกล่าวฯ อยู่ภายใต้
โครงการขอนแก่นเมืองใจดี การออกแบบ
เพื่อคนทั้งมวล
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กระบวนขับเคลื่อนโครงการหลักและรูปแบบในการท�ำงานร่วม มีดังนี้
จากหลักการและแนวคิด สู่การปฏิบัติให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์ ดังนี้
- การด�ำเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และหาแนวร่วมในการท�ำงาน
- การเสริมสร้างความรู้ และความตระหนักภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการออกแบบและสร้างเมือง
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- การปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในส�ำนักงานเทศบาล ห้องน�้ำ ทางลาด ทางชัน และสถานที่ต่างๆ
ด้านการสร้างเครือข่าย เทศบาลนครขอนแก่น ได้ทำ�งานร่วมกับองค์กรภาครัฐ และเอกชนมากว่า 13
องค์กร เพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการดำ�เนินงานโครงการขอนแก่นเมืองใจดี การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
อันเป็นกระบวนการสร้างเครือข่ายที่มีแนวร่วมในการขับเคลื่อนโครงการขอนแก่นเมืองใจดี ประกอบด้วย
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
2. ศูนย์ประสานงานสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สาขาขอนแก่น
3. สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
4. โรงเรียนการศึกษาพิเศษ นิรมล
5. สำ�นักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดขอนแก่น
6. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำ�นักงานขอนแก่น
7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ศูนย์วิจัยออทิสติก
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
10. สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
11. โรงพยาบาลศรีนครินทร์
12. โรงพยาบาลขอนแก่น
13. สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของคนพิการและผู้สูงอายุภายใต้ “ขอนแก่นเมืองใจดี”
ด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิน่ ของเทศบาลนครขอนแก่น ทีม่ งุ่ หวังเพือ่ จะท�ำให้เมืองน่าอยู่ คนในสังคม
มีสันติสุข เรียบง่าย และเอื้ออาทรต่อกัน จึงเกิดโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าว
มีภารกิจและโครงการย่อยในการขับเคลื่อนมากมาย  เพื่อให้คนเข้มแข็งในสังคม เข้ามาดูแลคนอ่อนแอในสังคม
การเปิดห้องเรียนของการพัฒนาจิตใจส�ำหรับผูใ้ ห้ทมี่ คี ณ
ุ ค่า ภายใต้กจิ กรรมคนขอนแก่นไม่ทอดทิง้ กันภาคสนาม
การออกระเบียบสิทธิประโยชน์ เพือ่ ช่วยเหลือผูย้ ากล�ำบากทีข่ นึ้ ทะเบียนขอรับการช่วยเหลือไว้ ทัง้ การช่วยเหลือ
ด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข การจัดท�ำโครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้านกับ
ร้านข้าวแกงน�้ำใจคนในชุมชน โดยเชิญชวนผู้ประกอบการร้านข้าวแกงในชุมชน ร่วมแบ่งปันน�้ำใจให้กับผู้ยาก
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ล�ำบาก ที่ได้ขึ้นทะเบียนคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ให้ได้รับบริการอาหารฟรีคนละ 1 มื้อต่อวัน โดยเทศบาลนคร
ขอนแก่น จะให้เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จา่ ย จ�ำนวน 15 บาท และร้านข้าวแกงสมทบเพิม่ อีก 10 บาท ปริมาณอาหาร
ที่ให้บริการจะอยู่ในราคา 25 บาท
โครงการและกิจกรรมข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างของภารกิจที่เกิดขึ้น ในการดูแลด้านสวัสดิภาพและ
สวัสดิการให้คนพิการและผู้สูงอายุ นอกจากนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ยังมีภารกิจที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  และอาสาชุมชน (ช่างชุมชน) ในการบริหารจัดการนำ�เทคโนโลยี
สิ่งอำ�นวยความสะดวก เช่น ชุดปิด – เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าอเนกประสงค์ อุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินในชุมชนให้
กับผู้พิการและผู้สูงอายุเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นโดยการช่วยเหลือของคนในสังคม
- การปรับปรุงพาหนะสำ�หรับบริการคนพิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ผลการดำ�เนินงานติดตั้งอุปกรณ์ฯ
ชุมชนเขต

ผลการดำ�เนินงานติดตั้งอุปกรณ์ฯ (พ.ศ.2552 – 2558)

1
1
1
1
รวมทั้งสิ้น

14 หลังคาเรือน
9 หลังคาเรือน
24 หลังคาเรือน
19 หลังคาเรือน
66 หลังคาเรือน

ความสำ�เร็จของการดำ�เนินงาน

1. เกิดพลังภาคีเครือข่ายที่มาเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่หลากหลายในการขับเคลื่อน
โครงการขอนแก่นเมืองใจดี การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Khonkaen Universal Design)
2. เกิดนวัตกรรมและรูปแบบการจัดการปัญหาของการทำ�งานเพิ่มขึ้น
3. เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการทำ�งาน
4. โครงการที่ดำ�เนินงานของแต่ละภารกิจเกิดผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
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พลังชุมชนสีขาว เครือข่ายแก้ปัญหายาเสพติด
ในอดีตที่ผ่านมา เราจะเห็นได้ว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหลายโครงการ ส่วนมากเป็น
นโยบาย เป็นการสั่งให้ดำ�เนินการโดยภาครัฐ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  แต่ปัญหายาเสพติดก็ไม่ได้หมดไปยิ่งมีเข้ามา
ในรูปแบบต่างๆ ซึง่ ภาครัฐเองก็พยายาม เข้ากวาดล้าง แต่กย็ งั ไม่สามารถแก้ปญ
ั หา การลักเล็กขโมยน้อย เยาวชน
การมั่วสุม การหย่าร้าง  ล้วนมาจากปัญหายาเสพติดทั้งนั้น  เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้มีแนวทางในการขจัด
ปัญหายาเสพติด  ดังนี้
1. โรงเรียนสีขาว  โดยน�ำโครงการ To Be Number One  มาปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ  และมีการจัด
ตั้งศูนย์ Friend  Corner  จ�ำนวน  3  แห่ง  เป็นศูนย์ในการท�ำกิจกรรม  เช่น  การสอนดนตรี  เต้น  การแสดง
ฯลฯ  ขณะนี้มีสมาชิก  5,000  คน  และได้มีการอบรมสร้างเครือข่ายสมาชิก ไม่ต�่ำกว่า  40 รุ่น  ทั้งโรงเรียนใน
สังกัดและนอกสังกัด  ซึง่ จะท�ำให้เด็กและเยาวชนมีพนื้ ฐานของความเข้าใจโทษภัยของยาเสพติด และใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์  ประกอบไปด้วยโครงการ

2. โครงการบ้านสีขาวชุมชนสีขาว
เกิดจากพลังมวลชน พลังสีขาวกลุม่
เล็กๆ ที่ทนไม่ได้กับการที่เห็นพลังสีด�ำ  คืบ
คลานเข้ามาสู่ชุมชน เข้ามาสู่ลูกหลานของ
ตนเอง  ท�ำให้ชุมชนมีความหวาดระแวง อยู่
กันแบบไม่มีความสุข จึงเกิดกระบวนการ
พลังสีขาวกลืนพลังสีด�ำ โดยเริ่มจากสีขาว
จุดเล็กๆ ในชุมชน เป็นการคืนลูกคืนหลาน
สร้างความสมานฉันท์ในชุมชน   สร้างความ
สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ โดยเน้นให้ตระหนัก
ถึงภัยของยาเสพติด  ซึ่งเป็นปัญหาที่ให้ทุกคนต้อง ช่วยกันแก้ไข ช่วยกันปกป้อง  สร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนตนเอง
เกิดความเข้มแข็ง จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายในพื้นที่จะต้องเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุน  
โดยเทศบาลเป็นแกนหลักประสานความร่วมมือ กับกลุ่มพลังมวลชน ผู้น�ำชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน  
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แต่การด�ำเนินการและกระบวนการต่างๆ จะต้องมาจาก
กระบวนการคิดของประชาชน เกิดจากความต้องการ
ของประชาชน เพราะเราเชือ่ ว่า ประชาชนคือผูท้ เี่ ป็นตัว
ขับเคลื่อน  กระบวนการต่างๆให้ประสบผลส�ำเร็จ ให้
เกิดความสามัคคีและอยูก่ นั อย่างสันติสขุ ทัง้ นีไ้ ด้ดำ� เนิน
งาน ตั้งแต่ ปี 2555  ปัจจุบันมีชุมชนเข้าร่วมโครงการ
81  ชุมชน ด�ำเนินการมอบโล่แล้ว  57 ชุมชน  1,663  
ครอบครัว  
3. โครงการอาสาสมัคร 25 ตาสับปะรด โดยใช้หลักการนิติธรรมค้นหาผู้เสพ   ผู้ค้า   เพื่อให้เข้าสู่
กระบวนการบ�ำบัดแบบสมัครใจ  95 ชุมชน    ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดขอนแก่น   ให้มาด�ำเนิน
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผลสัมฤทธิ์   มีอาสาสมัครในชุมชนเพื่อสอด
ส่องดูแล/ปกป้องชุมชนตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดจ�ำนวน  95 ชุมชนๆ ละ 10 คน
4. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จัดขึ้นทุกปี ในวันที่ 26  มิถุนายน  
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จ�ำนวน  2,000  คน รวมพลัง  จัดกิจกรรมนิทรรศการ
สื่อ สัญลักษณ์ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
5. โครงการอบรมค่ายปรับเปลีย่ นพฤติกรรม เป็นการน�ำเยาวชนกลุม่ เสีย่ งและผูเ้ สพ เข้ารับการบ�ำบัด
รักษา 1 ศูนย์  1  ค่าย โดยการดูแลด้านจิตใจ  เพราะเราเชื่อว่า   ระบบบังคับบ�ำบัดจะไม่สามารถท�ำให้เยาวชน
เลิกเสพสารเสพติดได้ แต่หากได้รับการเยียวยาด้านจิตใจ   เราเชื่อว่า เยาวชนกลุ่มเสี่ยงจะไม่หันกลับไปใช้
สารเสพติดอีก  แต่อาศัยระยะเวลาในการไว้ใจและเชื่อใจ
6. โครงการคืนลูกคืนหลาน หมานแท้ๆ เป็นโครงการที่จะท�ำต่อยอดให้มีความต่อเนื่อง   ด้วยจาก
เป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในสร้างพื้นที่ให้แก่เด็กและเยาวชน   ผู้ใหญ่ปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อให้
โอกาสเด็กเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น ร่วมแลกเปลี่ยน   สร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนน�ำไปสู่การมีแผนปฏิบัติ
การเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่มีคณะท�ำงาน : แกนน�ำชุมชน ผู้อาวุโส ผู้น�ำกลุ่มเยาวชน หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีกรอบระยะเวลาบังคับในการด�ำเนินโครงการชุมชนน�ำร่อง : ชุมชนสามเหลี่ยม 3  ชุมชนอื่น ๆ
ร่วมสังเกตการณ์ เพื่อเป็นชุมชนขยายผลต่อไป

ด้านที่ 4 ด้านการส่งเสริมประเพณีและสร้างอัตลักษณ์เมือง
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   ตลอดจนการสร้าง
อัตลักษณ์เมือง   เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนชาวขอนแก่น ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอีสานและ
รากเหง้าของเมืองขอนแก่น    ได้แก่   งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและ
ถนนข้าวเหนียว  งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู   งานบุญคูนเมือง   สินไซ “ฐานที่มั่น
ทางวัฒนธรรมแห่งยุคสมัย” น�ำบุญใส่ใจ สลักไม้ค�้ำคูน   อนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน (ภาษาไทน้อย)
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งานประเพณีสดุ ยอดสงกรานต์อสี าน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว
เมื่อเอ่ยถึง “ถนนข้าวเหนียว” ชื่อนี้คงเป็นที่คุ้นหูและกลายเป็นสัญลักษณ์ของงานเทศกาลสงกรานต์
ของจังหวัดขอนแก่น โดยมีรูปแบบกิจกรรม “สงกรานต์ 2 วิถี ที่ขอนแก่น” ประกอบด้วย กิจกรรมวิถีอีสานแท้
เช่น การสรงน�้ำพระพุทธรูป การรดน�้ำขอพรผู้สูงอายุ การท�ำบุญตักบาตรตามขนบธรรมเนียมประเพณี และ
กิจกรรมวิถีวัฒนธรรมร่วมสมัย สนุกสนานไปกับกิจกรรมการเล่นน�้ำที่ถนนข้าวเหนียว กิจกรรมคลื่นมนุษย์ ที่มีผู้
ร่วมกิจกรรมเป็นจ�ำนวนมาก และเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้กับนัก
ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คือ กิจกรรมร�ำวงย้อนยุค ซึ่งสร้างความสนุกสนานในการฟ้อนร�ำวงและเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมดั้งเดิม งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ถือเป็น
งานที่มีคุณค่า และสามารถแสดงออกถึงอัตลักษณ์เมืองขอนแก่นได้อย่างแท้จริง
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งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู

ด้วยเล็งเห็นความส�ำคัญของงานประเพณีอันเก่าแก่ที่สืบทอดปฏิบัติกันมา และตระหนักถึงนัยแฝง
แห่งการหลอมรวมจิตใจพีน่ อ้ งประชาชนชาวขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้จดั งานประเพณีออกพรรษาขึน้
จนกลายเป็ น งานประจ� ำ ปี ข องเมื อ งขอนแก่ น โดยความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
ซึ่งจะมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ขบวนแห่ประทีปโคมไฟ การประกวดฮ้านประทีป   ซุ้มวัฒนธรรม D.I.Y.
การท�ำกระทงด้วยวัสดุรีไซเคิล กิจกรรมกวนข้าวทิพย์ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนจ�ำนวนมาก
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งานบุญคูนเมือง
งานบุญคูนเมือง การรวมใจคนขอนแก่นที่มีต่อ
ศาลหลักเมือง ทีเ่ ป็นเหมือนสถานทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจ จัดขึน้
เพื่อเฉลิมฉลองศาลหลักเมืองขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 3 – 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันส�ำคัญของ
ปวงชนชาวไทย เพราะตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภายในงานจึงมีการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ การวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ
การจุดเทียนชัยถวายพระพร นอกจากนี้ ยังมีพธิ สี ำ� คัญต่าง ๆ
เช่น  การสวดมนต์เจริญจิตภาวนาของสาธุชน การประกอบพิธี
เพื่อความเป็นสิริมงคล การตกแต่งแสงไฟประดับ การจัด
แสดงนิทรรศการที่บอกเล่าประวัติและเหตุการณ์ส�ำคัญ
ยุคสมัยต่าง ๆ ของเมืองขอนแก่นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ตลอดจนกิจกรรมรืน่ เริง งานบุญคูนเมือง จึงถือเป็นการแสดง
พลังชาวขอนแก่น ถึงความเคารพศรัทธาต่อศาลหลักเมือง
สถานทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจของคนเมืองขอนแก่น เพิม่ ความเป็น
สิริมงคล ตลอดจนความจงรักภักดีต ่ อ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว
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สินไซ “ฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมแห่งยุคสมัย”

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน เป็นมรดกทางภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ อัน
ทรงคุณค่า โดยเฉพาะวัฒนธรรมการด�ำรงชีวติ ทีเ่ ป็นแก่นแท้ให้สงั คม
ได้มคี วามสงบสุขตามครรลองทีส่ งั คมยึดถือปฏิบตั สิ บื ทอดติดต่อกัน
มาอย่างยาวนาน มีการสืบสาน เผยแพร่ ให้เกิดความสามัคคี ความ
รัก ความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง วรรณกรรมสินไซ เป็น
นิทานพื้นบ้านและวรรณกรรมกลุ่มวัฒนธรรมลุ่มแม่น�้ำโขงที่มีมา
นานไม่น้อยกว่า 900 ปี และได้มีการเล่าขานสืบทอดกันมา ผสม
ผสานกับความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ท�ำให้ “สินไซ” กลายเป็น
ความนิยมในยุคต่อมา เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ประกาศให้ความ
ส�ำคัญกับ “สินไซ” อย่างเด่นชัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการน�ำสินไซ
มาสร้างเป็นรากฐานของสังคมเมืองขอนแก่น เนือ่ งจากตัวละครของ
วรรณกรรมสินไซ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ กตัญญู
กล้าหาญ ซื่อสัตย์ เสียสละ และพอเพียง สามารถน�ำมาปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชนเกิดส�ำนึกรักท้องถิน่ มีคณ
ุ ธรรมช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน
สร้างสังคมแห่งความปรองดอง เพือ่ ขับเคลือ่ นสังคมแห่งสันติสขุ และ
สมานฉันท์
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น�ำบุญใส่ใจ สลักไม้ค�้ำคูน

เทศบาลนครขอนแก่น ได้จดั กิจกรรม “น�ำบุญใส่ใจ สลักไม้คำ�้ คูน” ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ร่วมเฉลิม
ฉลองเทศบาลนครขอนแก่นมีอายุครบ 80 ปี และเป็นการหลอมรวมความเชื่อ ความศรัทธา ให้เกิดความรักของ
พี่น้องประชาชน ตามแนวทางพระพุทธศาสนา สร้างอัตลักษณ์ของเมืองสู่ฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย
โดยการน�ำไม้คูน และไม้มงคลนามในท้องถิ่นมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูป เป็นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความ
อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ และความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา เพิ่มคุณค่าทางศิลปะ ก่อให้เกิดคุณค่าทางจิตใจ
สร้างองค์ความรู้ ทักษะ และฝีมอื ไปสูอ่ าชีพให้กบั นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป รวมทัง้ เป็นการสนับสนุน
นโยบายของเทศบาลนครขอนแก่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การสร้ า งสรรค์ กิ จ กรรมการ
เรียนรู้ให้เข้าใจมากขึ้นถึงแก่น
แท้ของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
อั น เป็ น การพั ฒ นาสติ ป ั ญ ญา
และพัฒนาทักษะในการสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู ้ ค น
ชุมชน สิง่ แวดล้อมและธรรมชาติ
ตลอดจนการด� ำ เนิ น การตาม
นโยบาย 5 + 1 คือ มีวนิ ยั อดทน
รั บ ผิ ด ชอบ เอื้ อ เฟื ้ อ เผื่ อ แผ่
กตัญญู และส�ำนึกรักท้องถิ่น
80ปี เทศบาลนครขอนแก่น
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ส�ำหรับการด�ำเนินการกิจกรรมดังกล่าว เทศบาล
นครขอนแก่น ได้จัดสร้างพระไม้จ�ำนวน 84,000 องค์ เพื่อ
ให้สอดคล้องกับพระธรรมค�ำสอนทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
แสดงไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์  พระไม้ทั้งหมด ถูกจัดสร้าง
เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
1. พระแผงไม้สัก สลักด้วยเลเซอร์ พร้อมกรอบไม้
มงคล จ�ำนวน 988 แผง แต่ละแผงสลักรูปพระ 81 องค์ ได้
จ�ำนวนพระ 80,028 องค์ แบ่งเป็น 10 ปาง
2. พระบูชา ขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว จ�ำนวน 3,971
องค์ พระไม้มีพุทธลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะองค์
เนื่องจากแกะสลักด้วยมือ
3. พระพุทธรูปไม้องค์ใหญ่ “พระค�้ำคูนมงคล”
จ�ำนวน 1 องค์ แกะสลักจากไม้ขนุนฐานแอวขัน แกะสลัก
จากไม้มะขามจากต�ำบลบ้านขาม อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น  ซึ่งผ่านการท�ำพิธีบวงสรวงและบวชโดยพระเถระ
9 รูป และโหรพราหมณ์ ขนาดองค์ สูง 2.80 เมตร
หลังจากจัดสร้างพระไม้แล้วเสร็จ เทศบาลนคร
ขอนแก่น ได้จดั พิธเี จริญชัยมงคลคาถามหาพุทธาภิเษกพระไม้ ณ สิมวัดไชยศรี บ้านสาวะถี โดยมีพระครูบญ
ุ ชยากร
เจ้าอาวาสวัดไชยศรี เป็นประธานสงฆ์ และมีพิธีมอบพระไม้ให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่ท�ำคุณประโยชน์ให้กับ
เมืองขอนแก่น 10 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้น�ำเมือง กลุ่มชุมชน กลุ่มเครือข่าย กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มนักวิชาการ
กลุ่มนักวิชาการอิสระ กลุ่มผู้น�ำทางศาสนา กลุ่มคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มพนักงานเทศบาล
และกลุ่มประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังได้จัดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปไม้ค�้ำคูนมงคล พระพุทธรูปไม้ปางอุ้มบาตร
ขึ้นประดิษฐาน ณ บริเวณส�ำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น   
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อนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน
(ภาษาไทน้อย)
ปัจจุบันภาษาและวัฒนธรรมพื้นบ้านของ
ชนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย ซึ่งนับวันจะถูกเลือนหายไป
ตามกาลเวลาและความเจริญเติบโตด้านเทคโนโลยี
และวัฒนธรรมที่เกิดจากโลกไร้พรมแดน “อักษร
ไทน้อย” เป็นอักษรที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในกลุ่ม
คนไทยลุม่ แม่นำ�้ โขง คือ ล้านช้าง และภาคอีสาน โดย
ดินแดนทั้งสองส่วนนี้ มีรูปแบบและวิวัฒนาการของ
อักษรที่ใช้นั้นร่วมกัน อักษรไทน้อยเหล่านี้ นิยมจาร
ลงในใบลาน พบอยูท่ างภาคอีสาน การส่งเสริมภาษา
ท้ อ งถิ่ น อี ส าน จะน� ำ ไปสู ่ ค วามภาคภู มิ ใ จใน
เอกลักษณ์ของตนเอง ช่วยให้ธำ� รงไว้ซงึ่ ภาษา วิถชี วี ติ
และจิตวิญญาณของชนท้องถิ่น
โครงการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูวฒ
ั นธรรมอีสาน
มุ่งหมายที่จะธ�ำรงไว้ซึ่งภาษาท้องถิ่นที่ก�ำลังจะหาย

ไปและเสริ ม สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ให้ ร ะบบการศึ ก ษา
โดยการสอนให้นกั เรียนตระหนักถึงคุณค่าของภาษาเขียน
ที่เป็นภาษาท้องถิ่น อีกทั้งแผนงานนี้ ยังจะช่วยเพิ่มความ
ภาคภูมใิ จในความเป็นอีสาน โดยการส่งเสริมให้ชาวอีสาน
ภาคภูมิใจในภาษาถิ่นของตน  ในปี 2555 เทศบาลนคร
ขอนแก่น ได้รว่ มกับวิทยาลัยปกครองท้องถิน่ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองเมืองพล และ
เทศบาลเมืองชุมแพ จัดท�ำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู
วัฒนธรรมอีสาน โดยเทศบาลนครขอนแก่น เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ในการสร้างหลักสูตรภาษาอีสาน เพือ่ พัฒนาหลักสูตรการ
เรี ย นการสอนเป็ น ภาษาไทน้ อ ย และได้ ด� ำ เนิ น การ
วางหลักสูตรส�ำหรับนักเรียนใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย
ทั้งนี้ หลักสูตรจะรวมไปถึงการใช้หนังสือเรียนที่ตีพิมพ์
เป็นภาพสี หนังสือแบบฝึกหัด และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น เทศบาลนครขอนแก่น
ได้ด�ำเนินการร่างหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอีสาน
(ไทน้อย) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนในท้องถิ่นตระหนักถึง
คุ ณ ค่ า และมี ค วามภาคภู มิ ใจในวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น
ของตน เป็นการน�ำไปสู่ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์
และเป็นการรักษาไว้ซึ่งเป็นมรดกแห่งอีสาน
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3.นโยบายการเพิ่มศักยภาพของเมือง
เทศบาลนครขอนแก่น   ได้มีการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค    เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของเมืองให้มี
ความเหมาะแก่การอยู่อาศัย และการเชื่อมโยงโอกาสการค้าขาย การลงทุน  ตลอดจนการรองรับการเป็นเมือง
ศูนย์กลางความเจริญเติบโตในภูมภิ าคของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   ทัง้ ทางด้านการคมนาคม การบริการทางการศึกษา  การบริการทางธุรกิจและการเงิน   พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
ในการกระจายพัฒนาเมือง และบริการพืน้ ฐานสูภ่ มู ภิ าคควบคูไ่ ปกับการกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมสูภ่ มู ภิ าค  
ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญอีกด้วย  ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน   การจัดระบบและ
เสริมสร้างมาตรการการบ�ำบัดน�้ำเสีย  การป้องกันน�้ำท่วม    การปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดระเบียบเมืองเพื่อความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย   การพัฒนาระบบการป้องกันสาธารณภัย   มาตรการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน การสร้ า งบริ ก ารโครงข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ฟรี ครอบคลุ ม พื้ น ที่ เ ทศบาล ตลอดจน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเมือง  

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง
จากนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองของคณะผู้บริหารในรอบ 4 ปี คือปีงบประมาณ
2555  ถึงปีงบประมาณ 2558    ได้ดำ� เนินการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดกับประชาชน
ภายในเขตเทศบาล  ดังนี้
การก่อสร้างปรับปรุง ถนน และท่อระบายน�้ำ   ใช้งบประมาณทั้งหมด  226,789,700  บาท  
1. การก่อสร้างถนน คสล.   ตามถนน ซอย ต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล โดยการก่อสร้าง   หรือการ
ปรับปรุงถนนเดิมที่เป็นถนนลาดยาง ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ�ำนวน 273 ซอย ได้ถนนมีความยาว
ประมาณ 29.971 กิโลเมตร รวมเป็นพื้นที่ถนน คสล. 83,635  ตารางเมตร

2. การก่อสร้างวางท่อระบายน�ำ 
้ ถนน ซอย  เพือ่ ให้ระบบระบายน�ำ้ ของเทศบาลได้มาตรฐาน  ให้สามารถ
รองรับ และระบายน�้ำเสีย หรือน�้ำฝน แก้ไขปัญหาน�้ำท่วมภายในชุมชน โดยการวางท่อระบายน�้ำ  ขนาดตั้งแต่
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40-1.20  เมตร  รวมความยาวประมาณ 53.87 กิโลเมตร  และบ่อพักน�้ำรวม 2,274 บ่อ
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การซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจร การซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรตามถนน ซอย ภายในเขตเทศบาล
โดยท�ำการซ่อมแซมปรับปรุงจราจรเดิมของถนน ซอย ซึง่ จากเดิมเป็นถนน คสล.  หรือถนนลาดยาง โดยได้ดำ� เนิน
การทัง้ หมด รวม 41 โครงการ  ซ่อมแซมผิวจราจรได้ความยาว 13.130 กิโลเมตร คิดเป็นพืน้ ทีร่ วมทัง้ หมด 85,820
ตารางเมตร  คิดเป็นงบประมาณจ�ำนวน 54,937,800  บาท   
การดูดฉีดล้างท่อระบายน�้ำ การดูดฉีดล้างท่อระบายน�้ำ  เพื่อท�ำความสะอาดท่อระบายน�้ำตามถนน
ซอย ภายในเขตเทศบาล โดยการล้างท�ำความสะอาด พร้อมเอาเศษตะกอนขยะซึ่งประกอบด้วย เศษหิน ดิน
โคลน ออกจากท่อระบายน�้ำ  เพื่อรองรับน�้ำจากฤดูฝนตกหนักที่มาตามถนน ซอย ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา และ
ป้องกันน�้ำท่วมขัง ในฤดูน�้ำหลาก ในเขตเทศบาล และที่ส�ำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน�้ำภายในเขต
เทศบาล โดยได้ด�ำเนินการทั้งหมด รวม 7 โครงการ  ได้ความยาว 23.312 กิโลเมตร  คิดเป็นงบประมาณจ�ำนวน
13,720,000  บาท   
การก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง การก่อสร้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมือง ให้สวยงามและ
น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะให้เป็นสถานที่พักผ่อน และออกก�ำลังกายของ
ประชาชน,การก่อสร้างสถาปัตยกรรม และประติมากรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และสวยงามของเมือง
ขอนแก่น, การก่อสร้างปรับปรุงห้องน�้ำในพื้นที่สวนสาธารณะต่างๆ, การปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพักน�้ำตามถนน
สายต่าง ๆ รวมตลอดถึงการสร้างอารยสถาปัตย์ (การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล)  รวมด�ำเนินการทั้งหมด จ�ำนวน
50 โครงการ  คิดเป็นงบประมาณจ�ำนวน  75,116,000  บาท   
การก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างของเมือง ด�ำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง
สว่างของเมือง ให้สวยงามและน่าอยู่อย่างนั่งยืน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง การก่อสร้างเสาไฟฟ้า High  
Mast  เพื่อเพิ่มแสงสว่างภายในบริเวณสวนสาธารณะ รวมตลอดถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามพื้นที่
สถานกีฬา และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน ซอยภายในเขตเทศบาล   รวมด�ำเนินการทัง้ หมด จ�ำนวน
8 โครงการ  คิดเป็นงบประมาณจ�ำนวน  38,471,000  บาท   
การก่อสร้างเครื่องเด็กเล่น และติดตั้งเครื่องออกก�ำลังกาย ด�ำเนินการก่อสร้างเครื่องเด็กเล่น และติด
ตั้งเครื่องออกก�ำลังกาย ที่บริเวณพื้นที่สาธารณะตามชุมชนต่าง ๆ และพื้นที่สวนสาธารณะต่าง ๆ ของเทศบาล
รวมด�ำเนินการทั้งหมด จ�ำนวน 15 โครงการ  คิดเป็นงบประมาณจ�ำนวน  5,778,000  บาท   

100 80ปี เทศบาลนครขอนแก่น

การทาสีตีเส้นจราจรถนน ซอย ภายในเขตเทศบาล ด� ำ เนิ น การทาสี ตี เ ส้ น จราจร ตามถนน
ซอยภายในเขตเทศบาล โดยเป็นการซ่อมแซมปรับปรุงโดยการทาสีตีเส้นจราจรถนนเดิมที่เส้นจราจรเดิม
ได้ลบเลือน ทั้งหมด จ�ำนวน 81 เส้นทาง ระยะทาง 19.040 กิโลเมตร  รวม 9 โครงการ  คิดเป็นงบประมาณ
จ�ำนวน  8,907,400  บาท   
การก่อสร้างปรับปรุงป้ายบอกทาง และป้ายโฆษณาต่าง ๆ ด�ำเนินการก่อสร้างปรับปรุงป้ายบอกทาง
และป้ายโฆษณาต่าง ๆ ตามถนน ซอยภายในเขตเทศบาล รวมตลอดถึงการก่อสร้างป้ายโฆษณาต่างๆ เพื่อจัด
ระเบียบการติดตั้งป้ายโฆษณาต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล จ�ำนวน 419 ป้าย รวมด�ำเนินการ  8 โครงการ  คิดเป็น
งบประมาณจ�ำนวน  9,871,000  บาท   
การซ่อมแซมก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ต่าง ๆ ด�ำเนินการซ่อมแซมก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
สถานที่ต่าง ๆ ของเทศบาล  เช่น อาคารส�ำนักงาน อาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในสวนสาธารณะ หรืออาคาร
สถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 11 โรงเรียน   รวมด�ำเนินการทั้งสิ้น 53 โครงการ   คิดเป็น
งบประมาณจ�ำนวน  38,388,000  บาท   
จากการพั ฒ นาเมื อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งมาโดยตลอด แต่ ใ ช่ ว ่ า เราจะหลี ก เลี่ ย งการเกิ ด ปั ญ หาไปได้
ไม่ ว ่ า จะเป็ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากการกระท�ำของมนุ ษ ย์ ห รื อ ภั ย ธรรมชาติ แต่ ด ้ ว ยวิ สั ย ทั ศ น์ อั น กว้ า งไกล
ของคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ที่มีการวางแผน เตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆ

ผนึกก�ำลังรับภัยน�้ำท่วม
จากความหลากหลายของเมืองขอนแก่น  ท�ำให้การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างก้าวกระโดด อีกทั้ง
เกิดความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ   ดังนั้นเทศบาลนครขอนแก่นจึงต้องวางแผนเตรียมการใน
การรองรับความเจริญเติบโตของเมืองไปพร้อมกับการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน   ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   ท�ำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือด
ร้อนของประชาชนได้ทันท่วงที   โดยเฉพาะปัญหาน�้ำท่วมขังในเขตเทศบาล   ซึ่งหลายปีที่ผ่านมา   หากเกิดฝน
ตกหนักหรือฝนตกติดต่อกันหลายวันจะท�ำให้เกิด
การระบายน�้ำไม่ทัน  ส่งผลให้เกิดน�้ำท่วมขังตามมา  
แต่ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาโดยมุ ่ ง เน้ น เพี ย งการใช้
งบประมาณ   ไม่ อ าจท� ำ ได้ ใ นระยะเวลาอั น สั้ น  
เนื่องจากต้องใช้งบประมาณเป็นจ�ำนวนมาก  และ
ต้องด�ำเนินการให้ครบและครอบคลุมตลอดทั้งเส้น
ทางการไหลของน�ำ  
้ ซึง่ ต้องคาบเกีย่ วกับหลากหลาย
หน่วยงาน  องค์การปกครองท้องถิน่ ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง  
ท�ำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทนั ท่วงที  เทศบาลฯ
จึงได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา   โดยการเริ่มท�ำการ
ส�ำรวจพืน้ ทีน่ ำ�้ ท่วมและจัดสรรเส้นทางการระบายน�ำ 
้
เพื่อไม่ให้เกิดน�้ำท่วมเมือง
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เทศบาลนครขอนแก่นสามารถแบ่งพื้นที่รับน�้ำได้เป็น 5 zone ดังนี้
โซนที่ 1 (พื้ น ที่ สี ฟ ้ า ) รั บ น�้ ำ จากพื้ น ที่ ด ้ า นทิ ศ เหนื อ ของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น และทิ ศ เหนื อ
ของเขตเทศบาลนครขอนแก่น   เช่น ชุมชนตามถนนมิตรภาพ   ทางรถไฟ   หลังศูนย์ราชการ ชุมชนบริเวณ
ถนนกสิกรทุ่งสร้าง จอมพล
โซนที่ 2 (พื้นที่สีม่วง) รับน�้ำจากทิศเหนือของเขตเทศบาลนครขอนแก่น  เช่น ชุมชนดอนหญ้านาง  
ชุมชนรอบถนนราษฎร์คนึง และด้านทิศเหนือของบึงทุ่งสร้าง
โซนที่ 3 (พื้นที่สีแดง) รับน�้ำจากเขตเทศบาลต�ำบลบ้านเป็ด   ได้แก่ ชุมชนรอบบึงหนองโคตร   ร.8
บ้ า นกอก   ด้ า นทิ ศ ใต้ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น    และพื้ น ที่ ด ้ า นทิ ศ ตะวั น ตกของเทศบาลนครขอนแก่ น
เช่น  ชุมชนสามเหลี่ยม  ศรีฐาน  ถนนมิตรภาพ
โซนที่ 4 (พื้นที่สีเหลือง) รับน�้ำจากทิศใต้ของเขตเทศบาลนครขอนแก่น   เช่น ชุมชนเมืองเก่า
ขุนศรีบริรักษ์หลังสนามกีฬา  เหล่านาดี  รอบบึงแก่นนคร  ฯลฯ
โซนที่ 5 (พื้นที่สีเขียว) รับน�้ำจากพื้นที่ชั้นในของเทศบาลนครขอนแก่น  เป็นพื้นที่พักอาศัยหนาแน่น
และเป็นแหล่งค้าขายของเมือง  โดยมีคลองร่องเหมืองเป็นทางระบายน�้ำหลัก
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จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าระบบระบายน�้ำของเทศบาลฯส่วนใหญ่ได้ด�ำเนินการแล้ว แต่ปัญหาน�้ำท่วม
ขังก็ยงั เกิดในบางพืน้ ที่ อันเนือ่ งมาจากการพัฒนาเมือง การเจริญเติบโตของเมือง ข้อจ�ำกัดด้านพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง การ
บุกรุกพืน้ ทีส่ าธารณะแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติทำ� ให้เกิดการเปลีย่ นทิศทางของน�ำ 
้ และพืน้ ทีร่ บั น�ำ้ ตามธรรมชาติหายไป
จึงจ�ำเป็นต้องมีโครงการเพื่อรองรับความเจริญของเมืองโดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้
แผนระยะสั้น
1.โครงการปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบายน�้ำในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (การลอกท่อระบายน�้ำ ตามเส้น
ทางระบายน�้ำสายหลัก ) ด�ำเนินการโดยเทศบาลฯ
2.การขุดลอกคู คลอง ก�ำจัดวัชพืช เพื่อเตรียมพร้อมรับช่วงฤดูฝนทุกปี
3.การลดระดับน�้ำเป็นแก้มลิง บึงทุ่งสร้าง บึงแก่นนคร หนองน�้ำสาธารณะต่างๆ
4.การตรวจสอบเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน�้ำ  ประตูน�้ำ
แผนระยะยาว
1.โครงการก่อสร้างระบบระบายน�ำ้ เพือ่ แก้ไขปัญหาน�ำ้ ท่วมด้านทิศเหนือและพืน้ ทีล่ มุ่ ต�ำ่ ในเขตเทศบาลฯ
ได้แก่ 1) การก่อสร้างท่อระบายน�้ำถนนมิตราภาพ 2) การก่อสร้างท่อระบายน�้ำถนนหลังศูนย์ราชการ 3) การ
ก่อสร้างท่อระบายน�้ำถนนกสิกรทุ่งสร้าง 4) การก่อสร้างท่อระบายน�้ำถนนจอมพล 5) การก่อสร้างท่อระบายน�้ำ
ถนนรอบบึงทุ่งสร้าง งบประมาณก่อสร้าง 450 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�ำเนินการของบประมาณอุดหนุน
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
2.เทศบาลนครขอนแก่นได้ประสานขอความร่วมมือส�ำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นในการขุดลอก
คลองระบายน�้ำในเขตพื้นที่ส�ำนักงานฯ ใช้ส�ำหรับการระบายน�้ำจากถนนกสิกรทุ่งสร้างออกสู่บึงทุ่งสร้างโดยตรง
เพื่อบรรเทาปัญหาน�้ำท่วมบริเวณถนนจอมพล
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3.ในงบประมาณปี 2558  เทศบาลนครขอนแก่นได้ดำ� เนินโครงการแก้ไขปัญหาน�ำ้ ท่วม  โดยการก่อสร้าง
ระบบระบายน�้ำ  3 จุด, การก่อสร้างท่อระบายน�้ำ  18 จุด, การก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบายน�้ำ
โดยการดูดฉีดล้างท่อระบายน�้ำถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 5 สาย  ฯลฯ

เปลี่ยนน�้ำเสียเป็นน�้ำใสใช้ประโยชน์
จากจ�ำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดสภาวะมลพิษต่างๆตามมา เช่น การใช้ทรัพยากรน�้ำที่มีอยู่
มากขึ้นท�ำให้เกิดปัญหามลพิษทางน�้ำ  หรือน�้ำเสียมากขึ้นด้วย ซึ่งปัจจุบันเทศบาลนครขอนแก่นมีการใช้ปริมาณ
น�ำ้ ประปาประมาณ 50,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน เทศบาลฯต้องรับภาระหน้าทีใ่ นการด�ำเนินงานรวบรวมและบ�ำบัด
น�ำ้ เสียประมาณวันละ 44,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยท�ำการรวบรวมน�ำ้ เสียด้วย สถานีสบู น�ำ้ เสีย 2 แห่ง ได้แก่
1. สถานีสูบน�้ำเสียบึงแก่นนคร 2. สถานีสูบน�้ำเสียบึงทุ่งสร้าง มาบ�ำบัดที่โรงปรับปรุงคุณภาพน�้ำบึงทุ่งสร้าง
ด้วยวิธีการบ�ำบัดน�้ำเสียแบบสระเติมอากาศ มีพื้นที่ 118 ไร่ โดยน�้ำทิ้งที่ผ่านการบ�ำบัดก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน�้ำ
ธรรมชาติเทศบาลฯ ได้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน�้ำเป็นประจ�ำทุกเดือนซึ่งคุณภาพน�้ำที่ผ่านการบ�ำบัดนั้น
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน�้ำทิ้ง
ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปัญหามลพิษทางน�้ำและเป็นการใช้ทรัพยากรน�้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เทศบาล
นครขอนแก่น จึงมีแนวคิดน�ำน�้ำที่ผ่านการบ�ำบัดแล้วได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน�้ำทิ้งน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
อย่างคุ้มค่า  โดยผ่านกระบวนการบ�ำบัดน�้ำเสีย
3 ขั้นตอน การเติมอากาศ การตกตะกอน การฆ่า
เชื้อโรค  และเทศบาลฯ ได้มีการตรวจวัดคุณภาพ
น�ำ้ ทิง้ ก่อนปล่อยออกนอกระบบ เป็นประจ�ำทุกเดือน
เมื่อน�้ำทิ้งผ่านการบ�ำบัดได้ตามมาตรฐานแล้วจะ
สามารถแบ่งน�้ำออกได้ 2 ส่วน คือ  น�้ำส่วนที่ 1
ถูกปล่อยออกสู่แหล่งน�้ำธรรมชาติ เช่น ห้วยพระคือ
และหนองเลิงเปลือย เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นแหล่ง
อุปโภค การประมง เป็นต้น  น�้ำส่วนที่ 2 เทศบาลฯ
ได้ดำ� เนินการก่อสร้างถังสูงขนาด 40 เมตร  เพือ่ ใช้เป็น
ระบบสูบหมุนเวียนน�้ำจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
บ่อสุดท้ายที่น�้ำเสียมีการผ่านกระบวนการบ�ำบัด
น�ำ้ เสียด้วยระบบเติมอากาศ และมีคณ
ุ ภาพน�ำ้ เป็นไป
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ตามมาตรฐานคุณภาพน�้ำทิ้งชุมชน ซึ่งถังสูงจะมีความสามารถส่งแรงดันน�้ำให้น�ำน�้ำกลับไปใช้ประโยชน์ในเขต
พืน้ ทีเ่ ทศบาลได้อกี ครัง้   จากนัน้ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผูท้ มี่ คี วามต้องการใช้นำ�้ สามารถน�ำรถบรรทุกน�ำ 
้ หรือ
ภาชนะมารับน�้ำที่จุดจ่ายน�้ำได้ 2 แห่ง ได้แก่ โรงปรับปรุงคุณภาพน�้ำบึงทุ่งสร้าง (บ่อบ�ำบัดน�้ำเสีย) และสถานีสูบ
น�้ำบึงทุ่งสร้าง   เพื่อน�ำน�้ำไปใช้ในกิจกรรมของเทศบาล เช่น รดน�้ำต้นไม้ในสวนสาธารณะที่อยู่ในการดูแลของ
เทศบาล การน�ำน�้ำไปใช้ในงานดับเพลิง งานล้างท่อดูดท่อระบายน�้ำ  และในอนาคตเทศบาลมีแผนการปรับปรุง
ระบบส่งจ่ายน�้ำเข้าสู่ชุมชนเมือง เพื่อให้ประชาชนสามารถน�ำน�้ำไปใช้ในการอุปโภคได้อีกทางหนึ่ง
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อนาคตไม่มีสาย
จากโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ดังกล่าว   การปรับปรุงภูมิทัศน์
ของเมืองให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรี ย บร้ อ ย และปลอดภั ย ยั ง เป็ น
สิ่งสำ�คัญประการหนึ่งที่เทศบาล
น ค ร ข อ น แ ก่ น มิ ไ ด้ ม อ ง ข้ า ม  
จึ ง ทำ�โครงการนำ�สายไฟฟ้ า
ลงใต้ ดิ น มาตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ
2550 เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด
(มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)  โดยก่อสร้าง
นำ�ระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดินตั้งแต่บริเวณถนนศรีจันทร์ ช่วง
จากถนนมิตรภาพไปทางทิศตะวันออกถึงถนนหน้าเมือง
ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร ซึ่งงบประมาณ
ทั้งโครงการ จำ�นวน 36,050,960 บาท
ในระยะต่อมา เป็นการก่อสร้างนำ�ระบบสายไฟ
และสายเคเบิลลงใต้ดิน บริเวณ ถนนรื่นรมย์ช่วงจากสถานี
รถไฟไปทางทิศตะวันออกถึงถนนกลางเมือง   ระยะทาง
ประมาณ 1,000 เมตร โดยมีการร่วมทุนระหว่างหน่วยงาน
เทศบาลนครขอนแก่ น งานก่ อ สร้ า งระบบโยธาทั้ ง หมด
จำ�นวน 29 ล้านบาท,การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค งานระบบไฟฟ้า
ทั้งหมด จำ�นวน 32.2 ล้านบาท ,บริษัท กสท โทรคมนาคม
จำ�กัด (มหาชน) งานด้านระบบการสือ่ สาร จำ�นวน 4.4 ล้าน
บาท และบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) งานระบบด้านการ
สือ่ สาร จำ�นวน 6.9 ล้านบาท   โดยดำ�เนินการก่อสร้างตัง้ แต่
กันยายน 2557
นอกจากนี้    เทศบาลนครขอนแก่ น ได้ จั ด ทำ�
โครงการปรับปรุงสภาพภูมทิ ศั น์ดว้ ยเสาไฟสีโห ,สินไซ ,หอย
สังข์ ซึ่งเป็นตัวเอกจากวรรณกรรมสินไซ   บริเวณถนน
ศรีจนั ทร์,ถนนรืน่ รมย์ , ถนนมะลิวลั ย์ และวงเวียนหน้าสถานี
รถไฟ รวมทั้งหมดจำ�นวน 220 ต้น และที่สำ�คัญเทศบาล
นครขอนแก่ น ได้ จั ด ทำ�โครงการปรั บ ปรุ ง ทางเท้ า ถนน
ศรีจันทร์ โดยใช้หลักการออกแบบ Universal Design ภาย
ใต้โครงการขอนแก่นเมืองใจดี เป็นเงินทั้งสิ้น 2.9 ล้านบาท
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ป้ายเป็นระบบ เมืองเป็นระเบียบ
เทศบาลนครขอนแก่น มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางทีด่ ี ทำ�ให้มผี ปู้ ระกอบกิจการใน
สาขาต่างๆ สนใจที่จะมาลงทุนทำ�ธุรกิจมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการโฆษณาประชาสัมพันธ์กันอย่างมากมาย โดยมี
สภาพปัญหาเกี่ยวกับป้ายโฆษณาที่ติดตั้งอย่างไร้ระเบียบรกรุงรัง   ซึ่งอาจก่อเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของคนเมืองขอนแก่น  เช่น ป้ายขวางถนนขาดอาจก่ออันตรายต่อผู้ใช้รถบนท้องถนน, ป้ายคัทเอาท์ใหญ่ล้มซึ่ง
เกิดการพายุ, ป้ายตัง้ วางบดบังทางเลีย้ ว, บดบังภูมทิ ศั น์ของเมือง เป็นต้น  ดังนัน้ เพือ่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบ้านเมือง เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการจัดระเบียบป้ายและรถแห่ เทศบาลนคร
ขอนแก่น” ซึ่งได้ประกาศใช้ระเบียบป้ายชั่วคราวตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้น ในการพิจารณาแนวทางใน
การจัดระเบียบเมืองขอนแก่นอย่างเคร่งครัดโดยคำ�นึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก
ซึ่งจากการจัดระเบียบป้ายท�ำให้ได้รับการยอมรับ   การติดตั้งป้ายไม่เกะกะ และมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมากขึ้น มีระบบการตรวจสอบป้ายที่ไม่ขออนุญาตและติดตั้งผิดจุดตรวจสอบได้ง่าย เนื่องจากป้ายที่ได้
รับอนุญาตจะมีกรอบป้ายให้ติดตั้งสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่เมืองขอนแก่น
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จัดระเบียบอย่างเข้าใจ ใครๆ ก็ได้ประโยชน์
เทศกิจกับการจัดระเบียบหาบเร่ – แผงลอย ด้วยการก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆ
ในระดับภูมิภาค   ท�ำให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองล�ำดับต้นๆที่ประชาชนหันมาประกอบอาชีพค้าขายมากขึ้น  
จึงท�ำให้ขอนแก่นประสบปัญหาหาบเร่ – แผงลอยรุกล�้ำทางเท้าและกีดขวางการสัญจรไปมาของประชาชน  
ซึ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้น  เทศบาลนครขอนแก่นจึงก�ำหนดนโยบายในการจัดระเบียบหาบเร่ – แผงลอย  เพื่อให้
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ไม่กีดขวางทางสาธารณะ ไม่ยึดพื้นที่ถาวรให้เป็นการค้าขายในลักษณะ
วิถีชีวิต  กล่าวคือค้าขายเสร็จต้องเก็บอุปกรณ์กลับพร้อมท�ำความสะอาดพื้นที่ค้าขายทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนและคืนพื้นที่ทางเท้าให้กับประชาชนคนเดินเท้า และเพิ่มสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ให้กับเมืองขอนแก่น  

โดยคณะผู ้ บ ริ ห ารเทศบาลนครขอนแก่นมี
นโยบายที่เน้นย�้ำกับเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ออก
ปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอดว่าผู้ประกอบการ
ค้าขายหาบเร่ – แผงลอย  บริเวณทางเท้าไม่ใช่
ศัตรูกับเจ้าหน้าที่และไม่ใช่อาชญากร  ฉะนั้น
การด�ำเนินการจัดระเบียบต้องใช้วาจาทีส่ ภุ าพ  
ไม่ใช้ความรุนแรงในการด�ำเนินการ  โดยยึดถือ
แนวคิ ด ที่ ว ่ า “เข้ ม แข็ ง ต่ อ ความถู ก ต้ อ ง
อ่ อ นโยนต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ” ซึ่ ง เทศกิ จ
นครขอนแก่ น ยึ ด ถื อ นโยบายและแนวทาง
ดั ง กล่ า วในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ม าโดยตลอด  
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ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว ่ า ในการจั ด ระเบี ย บหลายๆ พื้ น ที่
ที่ผ่านมาผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่มี
เหตุรุนแรงเกิดขึ้น   พี่น้องประชาชนส่ว นใหญ่ให้ค วาม
ร่วมมือ  แต่ก็ยังพบการละเมิดการกระท�ำผิดอยู่  เจ้าหน้าที่
เทศกิจจึงมีความจ�ำเป็นต้องตักเตือนและเปรียบเทียบปรับ
ผูก้ ระท�ำผิด  และให้ผกู้ ระท�ำผิดแก้ไขให้ถกู ต้องตามกฎหมาย
ต่อไป  เพื่อให้เมืองขอนแก่นเป็นเมืองที่มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความสงบต่อไป
ความเจริญก้าวหน้าอันรวดเร็วของเมืองขอนแก่น
และการเพิ่มขึ้นจ�ำนวนของประชากร
ท�ำให้มีประชากรแฝงเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองขอนแก่น
เพิ่มขึ้นจ�ำนวนมาก บ้านเรือนที่อยู่อาศัย
อาคารพาณิชย์ รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มาสร้างฐานการผลิตในจังหวัดขอนแก่นก็เพิ่มขึ้น
ฉะนั้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จึงเป็นเรื่องส�ำคัญอันดับต้นๆ
ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

นักรบสู้ภัย
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครขอนแก่น เป็นการป้องกันและลดผลกระทบ
การเตรียมความพร้อม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน เทศบาลนครขอนแก่นได้เพิม่ ศักยภาพในการเตรียมความพร้อม
รับมือต่อภัยพิบตั ทิ จี่ ะเกิดขึน้ ได้ทกุ เมือ่   การวางแผนรับมือ ก่อนเกิดเหตุ เหตุการณ์ภยั อันตรายเป็นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถ
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คาดการณ์ ไ ด้ ล ่ ว งหน้ า เทศบาลนคร
ขอนแก่ น จะต้ อ งมี ค วามพร้ อ มในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีย่ ามฉุกเฉินตลอด 24 ชัว่ โมง
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็น
เจ้ า ภาพหลั ก ที่ จ ะต้ อ งมี ค วามเข้ ม แข็ ง
เสียสละ อดทน  มีจิตอาสาเป็นอย่างสูง  
ปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายป้องกันฯ จึงจ�ำเป็น
ต้ อ งมี ก ารฝึ ก ซ้ อ ม   ทบทวนอยู ่ เ สมอ
ซึ่งสามารถแบ่งภารกิจงาน ดังนี้

การวางแผนก่อนเกิดเหตุ
1. มีการสำ�รวจพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 4 เขต
2. การฝึกอบรมให้ความรู้ อาทิ โครงการฝึกอบรมทบทวน  โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัย
ในสถานศึกษา โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต  โครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการอาคารสูง   เป็นต้น  
การฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำ�ปี 2558 สามารถสรุปได้ดังนี้
- ส่วนราชการ  54  ครั้ง
- เอกชน/สถานประกอบการ  ฝึกซ้อมขั้นต้น 64  ครั้ง / ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  24  ครั้ง
3. การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
- เขต 1 จำ�นวน 17 ชุมชน รวม 93  ถัง
- เขต 2 จำ�นวน 28 ชุมชน รวม 127 ถัง
- เขต 3 จำ�นวน 31 ชุมชน รวม 132 ถัง
- เขต 4 จำ�นวน 19 ชุมชน รวม 68 ถัง
- สถานที่ราชการหน่วยงานอื่นๆ รวม 78 ถัง
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ระหว่างเกิดเหตุ เทศบาลนครขอนแก่น ได้มีการวางแผนซักซ้อมสรรพก�ำลังที่จะต้องถึงที่เกิดเหตุ
ในการระงับเหตุด่วนเหตุร้าย ภายในระยะเวลา 5 นาที อีกทั้งยังได้มีการประสานงานขอความร่วมมือกับองค์กร
หน่วยงาน ซึ่งเป็นเครือข่ายที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุก็จะสามารถที่เข้าระงับเหตุได้ทันท่วงที
แผนรับมือหลังเกิดเหตุ มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ�้ำ   พร้อมทั้งมีการ
เยียวยาผู้ประสบภัยเบื้องต้น    
การเกิดขึ้นของสาธารณภัยและภัยพิบัติ ในแต่ละครั้งถือเป็นภาวะวิกฤติหรือสถานการณ์ที่ต้องมี
การเตรียมความพร้อมรับมือ/ตอบโต้ ต่อสถานการณ์วิกฤตินั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งต้องอาศัยการ
ประสานงาน การบูรณาการ  ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพ รวมถึงมีแนวทางการบริหารจัดการ
สาธารณภัยเดียวกัน เพื่อเข้าด�ำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่าง
เร่งด่วน เพื่อลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด

เครือข่ายการป้องกันภัย อุ่นใจประชาชน

เทศบาลนครขอนแก่นมองเห็นถึง
ความสำ�คั ญ ของการสร้ า งเครื อ ข่ า ย  
การทำ�งานเป็ น ที ม    การทำ�งานอย่ า ง
บูรณาการ   จึงมีแนวคิดในการทำ�บันทึกข้อ
ตกลง  การให้ความร่วมมือด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างเทศบาล
นครขอนแก่ น กั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยองค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น 19 องค์ ก ร และ
มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพชั รินทร์  เพือ่
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนในเขตพื้นที่
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้    ฝึกอบรม/ฝึก
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ซ้ อ มร่ ว มและการศึ ก ษาดู ง าน
ร่วมกัน เพื่อให้บุคลากรสามารถ
ทำ� ง า น ร่ ว ม กั น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ   สามารถบริการ
ประชาชนด้านความปลอดภัยจาก
สาธารณภัยได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง
และพึงพอใจสูงสุด   และเพื่อลด
ความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

ขอนแก่นมหานครแห่งความปลอดภัย
ภายใต้ “โครงการติดตั้ง CCTV 1,000 จุด ภาคประชาชน”
จุดเริ่มจากการมีแนวคิดและความตระหนักร่วมกัน  ที่มองเห็นว่าการน�ำพาบ้านเมืองไปสู่สังคมที่น่าอยู่
และมีความสุขนั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ต้องขับเคลื่อน
แต่เป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันภายใต้ความเป็นพลเมืองของสังคมนั้น   สังคมน่าอยู่และมีความ
สุขนั้น ความปลอดภัยของบ้านเมืองก็เป็นหนึ่งในภารกิจส�ำคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันลุกขึ้นมา
รับผิดชอบร่วมกัน

จากแนวคิดจึงก่อเกิดความร่วมมือในการท�ำงานร่วมกันระหว่าง เทศบาลนครขอนแก่น สถานีตำ� รวจภูธร
เมืองขอนแก่น และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ด�ำเนินการสร้างระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยโครงการติดตัง้ CCTV
1,000 จุด  ภาคประชาชน  และที่ทั้ง 3 หน่วยงาน ร่วมผนึกก�ำลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมเมืองขอนแก่น
คือ เรื่องของ   ความมั่นคงในความปลอดภัย ซึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ว่า    เป็นสิ่งที่คนในสังคมทุกคนต้องการ
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นอกเหนือไปจากความต้องการ
ทางด้ า นปั จ จั ย สี่ ความมั่นคง
ปลอดภัย   ที่แต่ละคนต้องการ
อาจมีความแตกต่างกันออกไป
บางคนอาจจะห่วงในด้านของ
สุ ข ภาพและชี วิ ต ในขณะที่
บางคน อาจจะเป็นห่วงไกลออก
ไปถึ ง ฐานะความเป็ น อยู ่ แ ละ
ความมั่นคงในอนาคต แต่สิ่งที่
คนส่ ว นใหญ่ คงจะเห็ น พ้ อ ง
ต้ อ งกั น และยอมรั บ ว่ า เป็ น
ความมั่นคงปลอดภัยพื้นฐานที่
คนเราต้องการนั้นก็คือ ความ

ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ และหนึง่ ในบรรดาทรัพย์สนิ ทีอ่ าจถือได้วา่ มีคา่ ทีส่ ดุ และผูกพันกับชีวติ ความเป็นอยู่
ของแต่ละคนในครอบครัวก็คือ บ้าน และทรัพย์สินต่างๆ ภายในบ้าน เนื่องจากสภาพเป็นอยู่ของคนในสังคม
ปัจจุบัน มีความกดดันทางด้านเศรษฐกิจและสภาวะความเป็นอยู่สูง ปัญหาทางด้านสังคมและภัยอันตรายจาก
โจรผูร้ า้ ยจึงมีสงู ตามไปด้วย ดังนัน้ ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนเมืองขอนแก่น จึงเป็นภารกิจ
ส�ำคัญหลักที่ต้องด�ำเนินการให้ความส�ำคัญเพื่อน�ำไปสู่เมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนในที่สุด   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างกระบวนเรียนรู้การท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเทศบาลนครขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่นและ
สถานีตำ� รวจภูธรเมืองขอนแก่น  เพือ่ สร้างโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาเมืองและสร้างแรงจูงใจ
ให้ประชาชนสนใจติดตั้งกล้อง CCTV  เพื่อบริหารจัดการตามแนวทางของผลการศึกษาการใช้กล้อง CCTV เพื่อ
รักษาและปกป้องสาธารณะสมบัติของเทศบาลนครขอนแก่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจาก
กล้อง CCTV เป็นเครือข่ายให้เกิดประสิทธิภาพและคุณประโยชน์สูงสุด   เพื่อสร้างเมืองขอนแก่นให้มีความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ   เพือ่ สร้างความอุน่ ใจให้แก่พลเมืองและสร้างเมืองให้นา่ อยูย่ งิ่ ขึน้   และเพือ่ ลดการ
ก่ออาชญากรรม-เหตุร้ายต่างๆในเขตเทศบาลนครขอนแก่น   ตลอดจนเพื่อสานข้อมูลภาพจากกล้อง CCTV
ในการติดตามแก้ไขเหตุร้าย

114 80ปี เทศบาลนครขอนแก่น

ผลสัมฤทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการภาคประชาชน โดยสรุปผลการดำ�เนินงานดังนี้

Free Wifi City พร้อมให้บริการทุกพื้นที่
เป็นที่ยอมรับว่า ปัจจุบันนี้โซเชียลเน็ตเวิร์คเข้ามามีบทบาทสำ�คัญในชีวิตประจำ�วันของมนุษย์ไม่มาก
ก็น้อย ไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊ค, ไลน์, อินสตาร์แกรม, ทวิสเตอร์, บีทอร์ค เป็นต้น   เทศบาลนครขอนแก่นได้เล็งเห็น
ว่า   การติดต่อสื่อสารที่จะเข้ามาเสริมศักยภาพให้ประชาชนสามารถเข้าสู่ข้อมูลและใช้ข้อมูลเหล่านั้นให้มี
ประสิทธิภาพ  จึงได้ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น บริษัท ทีโอที จำ�กัด(มหาชน)  บริษัท กสท.
โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส ขอนแก่น จัดทำ�โครงการ “ขอนแก่น WIFI
CITY”  โดยติดตั้งจุดบริการ FREE WIFI  จำ�นวน 1,000 จุด  เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนเข้าถึงเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   และมีเป้าหมายที่จะเป็น “ขอนแก่น
เมืองสื่อสารกับคนทั้งโลกได้”
ปัจจุบันนี้สามารถติดตั้ง  FREE WIFI  ในสถานที่ราชการ  สวนสาธารณะ  โรงเรียนและชุมชนในเขต
เทศบาลนครขอนแก่นจำ�นวน 343 จุด ซึ่งสัญญาณ FREE WIFI สามารถเชื่อมบริการฟรี สามารถรองรับการใช้
งานของประชาชนได้ไม่น้อยกว่า  4,500  คน   โดยมีขั้นตอนในการเข้าถึงการใช้บริการ ดังนี้

1.วิธีการใช้งานโดยเลือก
สัญญาณ wifi ที่ชื่อว่า  
ICT_Free_WiFi_by_TOT  
แล้วทำ�การเชื่อมต่อ

3. เมื่อสมัครแล้วเสร็จสามารถเข้า
2.เมื่อเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ   สามารถ ใช้ ง านสู่ ร ะบบ(Login)   สามารถ
สมัครลงทะเบียนบนหน้าเว็บไซต์
เชื่อมบริการฟรี  ครั้งละ 20 นาที  
หรือบนมือถือ
รวมต่อวันไม่เกิน 2 ชั่วโมง
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Khon Kaen City Tourเลาะบึงตื่มบุญ
แม้ว่าในปัจจุบันเป็นยุคของโลกาภิวัตน์ (Gobolization) ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้เข้ามามี
บทบาทเป็นอย่างมาก  แต่เทศบาลนครขอนแก่นยังไม่มองข้ามรากเหง้าของคนขอนแก่น   ความศรัทธาในการ
สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม จึงได้จัดโครงการ Khon Kaen City Tour (เลาะบึงตื่มบุญ) ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์  9  
แห่งรอบบึงแก่นนครขึ้น   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนขอนแก่นเกิดความรัก  ความผูกพัน  หวงแหนและภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นของตนเอง  และถือเป็นการประชาสัมพันธ์  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น
ตลอดจนใช้เป็นแหล่งค้นคว้า ศึกษาหาความรู้  สำ�หรับนักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนโดยทั่วไป   โดยชาว
ขอนแก่นเชื่อว่า  ถ้าบุคคลใดได้มีโอกาสมาสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 9 แห่งแล้ว  จะทำ�ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง  
สุขภาพแข็งแรง  มั่งมีศรีสุขและประสบความสำ�เร็จในชีวิตตลอดไป

1. อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ (ท้าว
เพียเมืองแพน) พรที่ได้รับ การเริ่มต้นที่ประสบ
ความสำ�เร็จ  ไม่มีอุปสรรค
2. วัดธาตุ พระอารามหลวง พรทีไ่ ด้รบั
ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
3. ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ พรที่ได้รับ ด้าน
ยศถาบรรดาศักดิ์  อำ�นาจ  บารมี
4. วัดกลางเมืองเก่า    พรทีไ่ ด้รบั เป็นการ
เตือนสติตนเองให้ใช้ชีวิตที่เดินทางสายกลาง      
5. วัดหนองแวงพระอารามหลวง พรทีไ่ ด้รบั ความเจริญรุง่ เรืองเปรียบดังบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  
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6. ศาลเจ้าแม่สองนาง
พรที่ ไ ด้ รั บ ในเรื่ อ งความรั ก  
ความเมตตา ให้หายจากโรคภัย
ไข้เจ็บ
7. วัดเสาเดียว พรที่
ไ ด้ รั บ ค ว า ม มั่ น ค ง ใ น ชี วิ ต  
เสริมปัญญาบารมี   สร้างเสริม
ความเจริญรุ่งเรือง  ความอุดม
สมบูรณ์และความมั่งมีศรีสุข
8. เจ้าแม่กวนอิม  พรที่ได้รับ คือ ความเมตตา  ความเจริญรุ่งเรือง  
9. ศาลเจ้าปึงเถ่ากง - ม่าและศาลเจ้าปู่ครูเย็น ศาลเจ้าปึงเถ่า กง - ม่า พรที่ได้รับโชคลาภ  ค้าขาย  
เจริญรุ่งเรือง  ศาลเจ้าปู่ครูเย็น  เป็นศาลที่ชาวขอนแก่นเคารพ  สักการะเพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิต
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4. นโยบายการพัฒนาเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาเมืองขอนแก่นเพื่อก้าวสู่มหานคร สิ่งส�ำคัญที่ต้องเตรียมรองรับ คือ การพัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของเมืองให้ได้มาตรฐานทีด่ ี จึงเป็นบทบาทส�ำคัญยิง่    ทีเ่ ทศบาลนครขอนแก่นซึง่ ถือเป็นองค์กรรัฐทีจ่ ะ
ต้องเข้าไปมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาเพือ่ ให้เกิดรายได้แก่ธรุ กิจท้องถิน่ และกระตุน้ การ
ท่องเที่ยวภายในจังหวัด  ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดประชุมสัมมนาและแสดงสินค้าใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยการประสานงานกับภาครัฐและเอกชน (MICE City : เมืองแห่งการสัมมนา)   
การส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับกิจกรรม   เพื่อสร้างการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด ด้วยกิจกรรม
ที่หลากหลาย ทั้งทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและเทศกาล ตลอดทั้งปี (Event City )   ตลอดจนการสร้าง
องค์ความรู้ สร้างอาชีพ และสร้างช่องทางจ�ำหน่ายด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ
ภาคประชาชนที่ประสงค์จะเริ่มต้นอาชีพให้มีรายได้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

ขอนแก่นมุ่งมั่นสร้างเมือง MICE CITY
ด้วยจังหวัดขอนแก่น เป็น 1 ใน 5 เมือง ไมซ์ซิตี้หลักของประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจาก
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือ สสปน. เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลางการจัดประชุมระดับนานาชาติ ซึ่งทาง สสปน. ได้มีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของ
จังหวัดขอนแก่น ตามแผนแม่บทขอนแก่นไมซ์ซิตี้ พ.ศ.2557-2561 เพื่อผลักดันให้ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการ
จัดประชุมและแสดงสินค้าที่สร้างโอกาสทางธุรกิจในระดับอนุภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก
คือ 1. ผลักดันให้มีการจัดงานไมซ์ในจังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง 2.ยกระดับมาตรฐานบริการสู่ระดับสากล
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ และอนุภาคลุม่ น�ำ้ โขง 4.ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานตลอดจน
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก 5.สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพื่อน�ำไปสู่การเป็นผู้น�ำด้านธุรกิจไมซ์ในอนุภาค
ลุม่ น�ำ้ โขงผ่านการสร้างแบรนด์โดยการด�ำเนินงานของ สสปน. ทีผ่ า่ นมาได้มกี ลยุทธ์การส่งเสริมการจัดการประชุม
และท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และกลยุทธ์การส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ โดยการสร้างสรรค์งาน
แสดงสินค้าใหม่ๆ ยกระดับรูปแบบมาตรฐานการจัดงานระดับท้องถิ่นให้เป็นระดับภูมิภาค ให้เกิดขึ้นในจังหวัด
ขอนแก่นอย่างต่อเนื่องดังจะเห็นจากสถิติของนักเดินทางกลุ่มไมซ์จังหวัดขอนแก่น  ดังนี้
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สำ�หรับเทศบาลนครขอนแก่น ได้ทำ�ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดขอนแก่นและทุกภาค
ส่วนในจังหวัดขอนก่น ในการดำ�เนินงานส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดขอนแก่น เมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม
พ.ศ. 2556 ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีการวางแผนพัฒนาด้านต่างๆ ตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559)
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หลักของทางจังหวัดที่วางไว้ และหนึ่งในพันธกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์โดยตรง คือ การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
นอกจากนัน้ เทศบาลยังให้ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะทำ�งานในการขับเคลือ่ นจังหวัดขอนแก่น
เป็นนครแห่ง MICE กับจังหวัดขอนแก่น เพื่อการวางแผนการตลาด จัดกิจกรรม ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวและนัก
ลงทุนเดินทางมาจังหวัดขอนก่น โดยได้กำ�หนดพันธกิจด้านการพัฒนาศักยภาพนครขอนแก่น เพือ่ เป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจวัฒนธรรม และมียุทธศาสตร์กำ�หนดเป็น KPI ที่กำ�หนดเป้าประสงค์เป็นนครแห่งเทศกาล การจัด
ประชุมและสัมมนา การแสดงสินค้าของภูมิภาค เป็น MICE CITY ในปีงบประมาณ 2559 - 2562 ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (KPI มีการดำ�เนินการตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งไมซ์)
2. ด้านภาพลักษณ์และสิ่งดึงดูดใจ (KPI มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรม/งานเทศกาล/งานประเพณี
ที่เทศบาลนครขอนแก่นดำ�เนินการเองและสนับสนุนหน่วยงานอื่นให้มีชื่อเสียงระดับประเทศและ/หรือ ระดับ
นานาชาติ)
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3. ด้านความมั่นคงและปลอดภัย(KPI มีการส่งเสริมโครงการ CCTV เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม
Participant เพิ่มขึ้น)
4. ด้ า นพั ฒ นาบุ ค ลากร (KPI จำ�นวนโครงการที่ บุ ค ลากรได้ รั บ การอบรมเสริ ม สร้ า งความรู้
ด้าน MICE City)
รวมไปถึ ง มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะทำ�งานในส่ ว นของเทศบาลนครขอนแก่ น ให้ บุ ค ลากรของเทศบาล
ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล   และพนักงานเทศบาล   ตลอดจนได้มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชานในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น จำ�นวน 95 ชุ ม ชน ได้ ท ราบว่ า จั ง หวั ด ขอนแก่ น เป็ น 1 ใน 5
เมืองไมซ์ซิตี้ของประเทศไทย   และการปฏิบัติตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีควรทำ�อย่างไร   ซึ่งจุดเด่นของชาวขอนแก่น
คือ การมีอัธยาศัยดี  เป็นกันเอง  “ต้อนรับประดุจญาติ มิตรภาพต้องมาก่อน”
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม   2559 ที่ผ่านมา ทาง สสปน.ได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแบรนด์ให้เมือง เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันระดับนานาชาติ” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แก่ไมซ์ซิตี้ และสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับ City DNA แก่ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานมหกรรมนานาชาติ
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DNA ขอนแก่น สร้าง Event เมือง

เทศบาลนครขอนแก่นได้น�ำ
จุดเด่นหลายๆอย่างมาผสมผสานกัน
เพื่อสร้างความโดดเด่นและดึงดูดผู้คน
ให้อยากมาเยี่ยมเยือนด้วยการสร้าง
เมือง สร้างกิจกรรมดีๆให้เกิดขึน้ ภายใต้
แนวคิด “สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
เสริ ม สร้ า งพื้ น ที่ ท างเศรษฐกิ จ ”
โดยการน�ำ  DNA ของชาวขอนแก่น
ที่ มี บุ ค ลิ ก “สนุ ก สนาน สามั ค คี
มีน�้ำใจ” ผ่านแคมเปญ OK KhonKaen โดยเป็ น การประสานความ
ร่ ว มมื อ ของทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ ง ร่ ว มคิ ด
ร่วมวางแผน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การจั ด กิ จ กรรมเทศกาลตลอดทั้ ง ปี
เพื่ อ สร้ า งให้ ข อนแก่ น เป็ น เมื อ งแห่ ง
กิ จ กรรมที่ มี ชื่ อ เสี ย ง และปลอดภั ย
ส า ม า ร ถ ดึ ง ดู ด ค ว า ม ส น ใจ จ า ก
นักท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ   และสร้างรายได้ก่อให้เกิด
เม็ดเงินหมุนเวียนในจังหวัดขอนแก่น
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ส�ำหรับในปี 2558 เทศบาลนครขอนแก่นได้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานเทศกาล ได้แก่ งานขอนแก่น
เลิฟมิวสิคเฟสติวัล, งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว,
งานประเพณีออกพรรษา ไต้ประทีปบูชา พุทธกตัญญู, งานบุญคูนเมือง, งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น
และงานขอนแก่นเคาท์ดาวน์ นอกจากนั้นเทศบาลยังได้ร่วมเป็นหน่วยงานสนับสนุนทั้งด้านสถานที่ บุคลากร
เครื่องมือ และการประชาสัมพันธ์   เช่น งานเทศกาลหม่อนไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด
จังหวัดขอนแก่น, งานวันเกษตรภาคอีสาน, งานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ, งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน,
งานมหัศจรรย์ไดโนเสาร์ประเทศไทย@ขอนแก่น, งานวันปลาสวยงามภาคอีสานและงานเทศกาลอาหาร เป็นต้น
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สินค้าชุมชน เพื่อคนทุกระดับ “กองทุนตั้งตัว”
เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้มีนโยบายในการพัฒนากลุ่มอาชีพเดิมที่ทำ�อยู่แล้วรวมถึงผู้ที่ยังไม่มีอาชีพ
ที่ จ ะประกอบอาชี พ รายใหม่ ในรู ป แบบ “กองทุ น ตั้ ง ตั ว ” เพื่ อ ให้ ไ ด้ สิ น ค้ า ที่ มี ม าตรฐานและยั่ ง ยื น
โดยมีการพัฒนา  ดังนี้

1. ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการ เช่น
                   1.1 การฟื้นฟูต่อยอดกลุ่มอาชีพเดิม
                   1.2 การพัฒนาความรู้ (อบรม)
                   1.3 การบริหารงานด้วยตนเอง
                   1.4 การส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์
                   1.5 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ตัวอย่าง เช่น  โครงการอบรมการสานตะกร้าพลาสติก    โครงการอบรมการแปรรูปสมุนไพร  เป็นต้น
2. ด้านแหล่งเงินทุน โดยการเพิ่มทางเลือกแหล่งเงินทุน  เช่น SME BANK   และธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
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3. ด้านการตลาด การจัดการช่องทางการตลาดที่ดี ช่วยลดต้นทุนและความเสี่ยงให้กับกิจการ ช่วย
ทำ�ให้สินค้าและบริการถึงมือผู้บริโภคได้เร็วขึ้นและผู้บริโภคจัดหาซื้อได้ในเวลาที่ต้องการเป็นการอำ�นวยความ
สะดวกให้กับทั้งธุรกิจและผู้บริโภค เพิ่มช่องทางการจำ�หน่ายสินค้านอกจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น ช่วยทำ�ให้
สินค้าและบริการถึงมือผู้บริโภคได้เร็วขึ้นและผู้บริโภคจัดหาซื้อได้ในเวลาที่ต้องการเป็นการอำ�นวยความสะดวก
ให้กับทั้งธุรกิจและผู้บริโภค  เพิ่มช่องทางการจำ�หน่ายสินค้านอกจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ได้แก่
1. ห้างสรรพสินค้าเซ็นโทซ่า
2. ซุปเปอร์มาร์เก็ตในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ถนนคนเดิน
4. ตลาดต้นตาล
5. ตลาดกรีนมาร์เก็ต
6. ตลาดค้าปลีกริมบึงแก่นนคร
ทั้ ง นี้    เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง
มีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน    สินค้าเป็นที่ต้องการ
และเป็นทีย่ อมรับของผูบ้ ริโภค  ตลอดจนเกิดความ
ยัง่ ยืนมากยิง่ ขึน้   เทศบาลนครขอนแก่น  จึงได้รว่ มมือ
ทำ� MOU กับ 8 องค์กรเศรษฐกิจ  ประกอบด้วย
1. ธนาคารแห่งประเทศไทยสำ�นักงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
3. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
4. หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
5. ชมรมธนาคารจังหวัดขอนแก่น

6. สมาคมส่ ง เสริ ม ผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางขนาดย่อมไทยจังหวัดขอนแก่น
7. สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น
8. สมาคมศิษย์เก่า MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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จุดนัดพบช้อป ชิม ชิลล์ ถนนคนเดินขอนแก่น
ทุกเย็นวันเสาร์ บริเวณถนนหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 550 เมตร มีพ่อค้าแม่ค้า
900 ราย คนเดินบนถนนกว่า 50,000 คน ยอดเงินสะพัด 4 ล้านกว่าบาท คิดเป็น 17 ล้าน/ปี …
นครขอนแก่นได้เปิดพืน้ ทีส่ ร้างสุขของคนเมือง ทีช่ อบและรักในการทำ�กิจกรรมทีเ่ หมือนๆ กัน ได้มาพบปะ
แลกเปลี่ยนจนกลายเป็นศูนย์รวมสินค้าทำ�ด้วยมืองานศิลปหัตถกรรม สินค้า OTOP   ที่เน้นขายไอเดียอย่าง
สร้างสรรค์ ทัง้ เป็นพืน้ ทีส่ ำ�หรับแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน รวมถึงอาหารทีม่ หี ลากหลายรสชาติ จึงเป็นทีด่ งึ ดูดใจ
ของคนทุกเพศทุกวัย ในแต่ละสัปดาห์มผี คู้ นเข้ามาเยีย่ มเยือนในทีแ่ ห่งนีเ้ ป็นจำ�นวนมาก มาจับจ่ายซือ้ สินค้าทำ�ให้
เกิดการหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

ถนนคนเดินขอนแก่น เกิดจากความร่วมมือ
ของกลุ่ ม ปั ญ จมิ ต รได้ แ ก่ เทศบาลนครขอนแก่ น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัด
ขอนแก่น สภาทนายความจังหวัดขอนแก่น และสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันดำ�เนินโครงการ
มาตั้งแต่ปี 2553 กว่าระยะเวลา 7 ปีที่ถนนคนเดิน
ขอนแก่ น ได้ นำ�แนวคิ ด เศรษฐกิ จ เชิ ง สร้ า งสรรค์
(Creative Economy) โดยมีห้องเรียนของการเรียนรู้
ที่ไม่มุ่งเน้นเฉพาะกำ�ไรทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวแต่
เป็ น พื้ น ที่ ใ ห้ แ สดงความสามารถแบ่ ง ปั น ความสุ ข
เป็นการคืนถนนให้คนเดินได้อย่างสวยงาม ปัจจุบันมี
จำ�นวนผู้ค้าขายในแต่ละสัปดาห์มากถึง 900 ราย  มี
กิจกรรมการแสดงทั้งแบบเปิดหมวก และการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมไทยถึง 12 จุด  ตลอดทั้งปีประชาชน
ในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอื่นๆในประเทศไทย
รวมถึงชาวต่างชาติ เดินเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เดิน
เลือกซื้อสินค้าต่างๆ และสินค้าที่หาซื้อได้จากที่น่ที ่เี ดียว ในแต่ละสัปดาห์กว่า 50,000 คน ซึ่งถือว่าโครงการ
ถนนคนเดินประสบความสำ�เร็จ และได้รบั การตอบรับจากประชาชนทัว่ ไปและผูป้ ระกอบการค้าอย่างดียง่ิ โดยจะเห็นได้

80ปี เทศบาลนครขอนแก่น 131

จากกิจการ กิจกรรม อันเกิดจากภาคส่วนต่างๆ มาผลิดอกออกผลเป็นผลิตภัณฑ์ การแสดง การเปิดพื้นที่
การมีส่วนร่วมขึ้นที่นี่    ส่งผลให้จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ
เข้ามาเที่ยวมากขึ้น
ถนนคนเดินขอนแก่น จึงเป็นถนนแห่งมิตรภาพ ความงาม และความสุขของเมืองขอนแก่น

ตลาดสดเทศบาล ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น
ขอนแก่นเป็นหนึง่ ในจังหวัดทีม่ คี วามเจริญสูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ
อีกทัง้ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภาคอีสาน ศูนย์กลางการบริหารภาครัฐของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์บริการการแพทย์และสาธารณสุข และการศึกษา สื่อสารมวลชน และอีกหลายๆ ด้าน จึงท�ำให้พื้นที่
ในอ�ำเภอเมือง เขตเทศบาลนคร
ขอนแก่ น มี ค วามหนาแน่ น สู ง
มีประชากรในพื้นที่และประชากร
แฝงเป็นจ�ำนวนมากเข้ามาอาศัยอยู่
ไม่ ว ่ า จะเป็ น นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
พ่อค้าแม่ค้า ประชาชน แรงงาน
โรงงานอุ ต สาหกรรมที่ อ ยู ่ ใ นตั ว
เมืองขอนแก่น
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ด้วยเหตุนที้ ำ� ให้ความต้องการด้านปัจจัย
4 (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค)
ซึ่ง 3 ใน 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค  
สามารถซือ้ ตามตลาดสดเทศบาลนครขอนแก่นได้
ท�ำให้เศรษฐกิจเมืองขอนแก่น มีความเจริญเติบโต
เศรษฐกิจขยายตัว ตลาดท�ำให้ระบบการซื้อขาย
สะดวก รวดเร็ว ผู้ซื้อและผู้ขายติดต่อสัมพันธ์กัน
ได้สินค้าส่วนใหญ่จะจ�ำหน่ายกันในราคาถูกกว่า
ตามห้างทั่วไป ที่ผ่านมาจึงมีผู้บริโภคทุกระดับ
มาเดินช้อปปิง้ กันค่อนข้างคึกคัก ประชาชนมีงาน
ท�ำ มีรายได้ มีการซื้อขายวัตถุดิบที่น�ำมาผลิตท�ำให้เกิดธุรกิจการขนส่งและธุรกิจอื่นๆ เกิดขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจ
รวมของจังหวัดขอนแก่นดีขึ้น
ปัจจุบันเทศบาลนครขอนแก่น มีตลาดสดเทศบาล 4 แห่ง คือ ตลาดสดเทศบาล1, ตลาดสดเทศบาล2,
ตลาดสดเทศบาล3 และตลาดสดหนองไผ่ลอ้ ม ตลาดสดเอกชน 5 แห่ง คือ ตลาดสดบางล�ำภู, ตลาด อ.จิระ, ตลาด
ศรีเมืองทอง, ตลาดรถไฟ และตลาดจอมพล ตลาดชุมชนและจุดผ่อนผัน 11 แห่ง คือ ตลาดโนนทัน, ตลาด
หนองใหญ่, ตลาดหน้าวัดมรรคส�ำราญ, ตลาดบ้านดอนหญ้านาง, ตลาดสามเหลี่ยม, ตลาดการเคหะ, ตลาดบ้าน
ศรีฐาน, ตลาดบ้านโนนชัย, ตลาดติดน�้ำ, ตลาดวิลล่าและตลาดชีท่าขอน ตลาดนัดและตลาดอาหาร 4 แห่ง
คือ ตลาดถนนคนเดิน, ตลาดสีเขียวขอนแก่น, ตลาดโต้รุ่งรื่นรมย์ และตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร
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มุ่งสู่

อนาคต
แห่ง
ความสำ�เร็จ
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เทศบาลนครขอนแก่นได้ก�ำหนดเป้าหมายในอนาคต เพื่อให้เมืองขอนแก่นมุ่งสู่ความเป็น Smart City    
เป็นแนวคิดทีห่ มายถึงระบบทีเ่ ชือ่ มโยงถึงกัน โดยโครงสร้างพืน้ ฐานของเมือง เพือ่ ให้บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด
ให้กับผู้อยู่อาศัย   เป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิตัล หรือข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการชุมชน เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และลดการบริโภคของประชากร
โดยยังคงเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ดังนี้
1) Smart People คือ เมืองที่ให้ความเท่าเทียมกันในสังคม   มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกแก่คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส คนสูงอายุ เปิดโอกาสให้คนในเมืองมีส่วนร่วม  เช่น โครงการขอนแก่นเมืองใจดี  โครงการสภาเมือง  
ขอนแก่นเมืองพิเศษ/อาสาสมาร์ท   คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
2) Smart Living คือ เมืองที่น่าอยู่ มีความปลอดภัย มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านการศึกษาและ
ด้านสุขภาพอนามัย   เช่น  โครงการติดตั้งกล้อง CCTV  การพัฒนาการจัดการศึกษา (Blue Print การศึกษา)  
เด็กชายขอบ  ศูนย์กลางบริการสุขภาพเป็นเลิศ (Medical Hub)   การรองรับสังคมผู้สูงอายุ  พื้นที่เชิงสร้างสรรค์
3) Smart Environment คือ เมืองที่ประหยัดพลังงาน Green building หรือการลดการใช้พลังงาน
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   เช่น โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (Khon Kaen Low Carbon City)      
โรงงานก�ำจัดขยะแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า   การก่อสร้างสถานีบ�ำบัดน�้ำเสียแห่งที่ 2
4) Smart Economy คือ เมืองที่เอื้อต่อการท�ำธุรกิจ การสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
รวมถึงการสร้างบริษทั ใหม่ ๆ  ในยุคดิจทิ ลั    เช่น โครงการกองทุนตัง้ ตัว    การส่งเสริมธุรกิจ Start Up    เศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์
5) Smart Mobility คือ เมืองที่สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกสบาย มีความ
คล่องตัว และมีความปลอดภัย   เช่น   โครงการระบบขนส่งมวลชนในการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบ
รางเบาสายเหนือ – ใต้  (LRT)   การจราจรเชิงสร้างสรรค์
6) Smart Governance คือ เมืองที่บริหารจัดการโปร่งใส มีความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น  โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่   ปีแห่งการบริการมาตรฐานอย่างมืออาชีพ  และต่อย
อดเป็น เทศบาล Digital

ขอนแก่นเมืองพิเศษ
จากแนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา  คือความรู้  การเคลื่อนไหวทางสังคม และการด�ำเนินการทางการ
เมือง โดยน�ำความรู้มาสร้างนวัตกรรม มาใช้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม และสร้างความเปลี่ยนแปลง   
ประกอบกับพลวัตของเมืองขอนแก่นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง   เกิดแหล่งงาน
ใหม่และการจ้างงานในภาคเอกชนซึ่งเป็นปัจจัยดึงดูดการย้ายถิ่นของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้า
สู่เมืองขอนแก่นมากขึ้น พลวัตดังกล่าวส่งผลให้พื้นที่เมืองขอนแก่นมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เกิดปัญหาการ
จราจร การจัดการขยะ การลดลงของพืน้ ทีส่ เี ขียว  เมืองขอนแก่นจึงมีความจ�ำเป็นต้องมีความพิเศษในการบริหาร
เชิงพื้นที่  และการบริหารจัดการแบบพิเศษส�ำหรับรองรับบทบาทของเมืองขอนแก่น  ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ   ดังนั้นเทศบาลนครขอนแก่นจึงให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด�ำเนินการศึกษาวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เมืองพิเศษเทศบาลนครขอนแก่นระยะที่ 1   โดยมีเป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้
คือได้แนวทางและข้อเสนอแนะในการจัดตั้งเมืองพิเศษ   ที่มาจากปัญหา/ความต้องการและความคิดเห็นของ
ประชากรทุกภาคส่วนในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลนครขอนแก่น  ในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ  นวัตกรรม
การพัฒนาเมือง  และการปรับปรุงข้อกฎหมายให้เอือ้ ต่อการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ  และการพัฒนาเมือง
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ส�ำหรับเทศบาลนครขอนแก่นในรูปแบบเมืองพิเศษภายใต้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research : PAR) ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าว ได้แนวทางและข้อเสนอแนะสรุปดังนี้  
1) ด้านนวัตกรรมการพัฒนาเมือง นวัตกรรมทีใ่ ห้ความส�ำคัญในด้านการบริหารจัดการเมืองในรูปแบบ
พิเศษ (Smart city management )  มีจ�ำนวน 8 นวัตกรรม ในลักษณะที่แตกต่างกัน(แล้วแต่กรณีที่แต่ละกลุ่ม
สนใจ)   บนความแตกต่าง สามารถจัดกลุ่มนวัตกรรมที่มีรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการที่คล้ายคลึงกัน
ไว้เพื่อเป็นฐานคิดและต่อยอดด้านการบริหารจัดการเมืองในรูปแบบพิเศษต่อไป   
2) ด้านการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเมืองในรูปแบบพิเศษ สามารถจัดกลุ่มการบริหาร
จัดการและบทบาทหน้าที่ออกเป็น 3 ระดับคือ  ระดับฐานราก:เป็นบทบาทหน้าที่ของประชาชน  และชุมชนรวม
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเมืองในรูปแบบพิเศษ   ระดับท้องถิ่น : เป็น
บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความส�ำคัญมากที่สุดเนื่องจากเป็นผู้ขับ
เคลื่อนส�ำคัญที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้   และระดับภูมิภาคและส่วนกลาง :
มีบทบาทที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนและกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่นและประชาชน ดังนั้นในการปรับปรุงรูปแบบ
โครงสร้างการบริหารจัดการเมืองจึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องค�ำนึงถึงบทบาทหน้าทีข่ องผูเ้ กีย่ วข้องในทุกระดับเป็นส�ำคัญ
เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวและรวดเร็วทันต่อสถานการณ์  
3) ด้านการปรับปรุงข้อกฎหมาย เสนอให้ปรับปรุงกฎระเบียบกฎหมายท้องถิ่นให้ทันสมัยและตอบ
โจทย์ความต้องการของประชาชนเพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงบริการสาธารณะ (Good Public Services)
และการบริหารจัดการเมืองในรูปแบบพิเศษ (Smart City Management) อาจด�ำเนินการโดยปรับปรุงกฎระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่นอันได้แก่ วิสาหกิจท้องถิ่น เทศพาณิชย์องค์การมหาชนท้องถิ่น ตลอดจนข้อก�ำหนดการท�ำงาน
ร่วมกันภายใต้ความร่วมมือกันในหลายเทศบาล (Multiple Municipalities-Cross Border) เพื่อให้สามารถขับ
เคลือ่ นและปฏิบตั ไิ ด้ในรูปแบบ “สหการ” หรือการจัดตัง้ บริษทั ร่วมพัฒนาหรือการร่วมทุนเพือ่ ให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์    ควรมีการปฏิรูปกฎหมายเพื่อกระจายอ�ำนาจจากส่วนกลางสู่การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   ให้สามารถด�ำเนินงานได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็วทันต่อสถานการณ์อย่างแท้จริง  
4) แนวทางการจัดตั้งเมืองพิเศษ จากการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของโครงการฯใน
ทุกขัน้ ตอน   ได้ขอ้ สรุปร่วมกันว่านิยามของเมืองพิเศษในงานศึกษาวิจยั นีม้ มี มุ มองและหลักส�ำคัญอยูท่ กี่ ารบริหาร
จัดการภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องเทศบาลนครขอนแก่นเป็นหลัก   เป็นการมุง่ แสวงหาวิธกี ารบริหารจัดการ
เมืองทีม่ คี วามพิเศษ  การบริการสาธารณะทีม่ ปี ระสิทธิภาพ  ตลอดจนการแสวงหาและสร้างนวัตกรรมการพัฒนา
เมืองแบบมีส่วนร่วม   เพื่อ มุ่งสู่การเป็นเมืองที่มีรูปแบบการบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์ภายใต้การมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือเรียกว่า Smart City
ดังนัน้ ประเด็นส�ำคัญทีจ่ ะผลักดันเมืองพิเศษให้เกิดขึน้ จะต้องอาศัยปัจจัยเกือ้ หนุนสองประการกล่าวคือ   
ประการทีห่ นึง่ ความมุง่ มัน่ ของเทศบาลนครขอนแก่นโดยการสร้างกลไกขับเคลือ่ นอย่างยัง่ ยืนภายในเทศบาล
นครขอนแก่นทั้งในส่วนของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในการสานต่อแนวความคิดพร้อมการท�ำงานที่ต่อเนื่อง
และเป็นระบบ    โดยอาศัยเครื่องมือและข้อกฎหมายที่มีอยู่ให้เอื้อต่อการด�ำเนินงานเพื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การบริการสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    มีการยกระดับความส�ำเร็จจากระดับการให้ค�ำ
ปรึกษาเยียวยา  ไปสู่การกระจายอ�ำนาจในการพัฒนาเมืองอย่างแท้จริง ประการที่สอง คือการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะต้องปรับตัวจากรูปแบบการเป็นผู้รับบริการมาสู่การเป็นผู้ร่วมพัฒนาเมืองผ่าน
กระบวนการสนับสนุนของเทศบาล  หรือการเกิดขึ้นของภาคประชาสังคมเมืองในอนาคต
จากข้อสรุปจากงานศึกษาวิจยั ระยะที่ 1 ทีก่ ล่าวมาข้างต้นน�ำไปสูก่ ารสร้างกลไกขับเคลือ่ นเพือ่ สร้างสรรค์
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริการสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   มีการยกระดับความส�ำเร็จจากระดับ
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การให้ค�ำปรึกษาเยียวยาไปสู่การกระจายอ�ำนาจในการพัฒนาเมืองอย่างแท้จริงอีกทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
“ประชารัฐ” ของรัฐบาล    และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งไปสู่ “ประเทศไทย 4.0”
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้จัด
ท�ำโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเมืองพิเศษเทศบาลนครขอนแก่น ระยะที่ 2   เพื่อให้ได้รูปแบบ
นวัตกรรมการพัฒนาเมืองที่พร้อมให้เทศบาลน�ำไปขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์   เศรษฐกิจสังคม
สร้างสรรค์   และจราจรสร้างสรรค์   ในปีงบประมาณ 2560 โดยใช้หลักวิชาการด้านการออกแบบชุมชนเมือง
(Urban Design) และการพัฒนาเมือง  และเพือ่ ให้ได้แนวทางทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านของเทศบาลนครขอนแก่นและอาสา
สมัครสามารถน�ำไปพัฒนางานสู่การจัดท�ำข้อเสนอโครงการพัฒนาเมืองเพื่อต่อยอดงานพัฒนาเมืองในมิติอื่นๆ
ต่อไป

ปฏิรูปการศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่น
Blueprint
เทศบาลนครขอนแก่น มีแนวคิดปฏิรูปการศึกษาที่เทศบาลนครขอนแก่นน�ำทางมาเป็นเวลากว่า
ครึ่งทศวรรษใหม่ ให้เป็นระบบและต้องการให้เกิดการวางแนวทางระยะยาวโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
และใช้ชื่อว่า “กลไกทางการศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่น (Blueprint)” จึงได้มีการปรึกษาหารือกับ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายจนได้ข้อสรุปในการท�ำงานร่วมกันใน  2 ส่วน   ดังนี้  
ส่วนแรก คือ การด�ำเนินงานของคณะกรรมการด้านกลไกทางการศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่น
ซึง่ ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารเทศบาลนครขอนแก่น ทีป่ รึกษาและผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการศึกษา พนักงานและบุคลากร
ทางการศึกษา ส�ำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น เพือ่ ร่วมกันก�ำหนดนโยบายและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ของเทศบาลนครขอนแก่น รวมทัง้ นิเทศติดตามการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ และได้มาตรฐาน
ตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น ก่อให้เกิดผลดีกับผู้เรียนและท้องถิ่นต่อไป  
ส่วนที่สอง คือ การศึกษาแนวทางการศึกษาใหม่ของเทศบาลนครขอนแก่น ส�ำหรับ 10 ปีข้างหน้า  
ร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันยุวโพธิชน
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการศึกษาใหม่ของเทศบาลนครขอนแก่น ส�ำหรับ  
10 ปีขา้ งหน้า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วย ครู นักเรียน ผูป้ กครอง ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารเทศบาลนครขอนแก่น
สมาคมผู้ปกครอง องค์กรต่างๆในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและหอการค้าจังหวัด
ขอนแก่น ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงผสม (Mixed Methods) กล่าวคือ การใช้เทคนิควิธีการเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ  วิธีด�ำเนินการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนได้แก่
1) การจัดเวทีเปิด เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น กลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวน  300  คน   ผลที่ได้จากการศึกษาถูกน�ำมาจัดหมวดหมู่และก�ำหนดประเด็น
ค�ำถามเพื่อใช้ส�ำรวจความคิดเห็นรายบุคคล  
2) จัดท�ำแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับความส�ำคัญของปัญหาและทางออกในแต่ละประเด็น
ที่สรุปได้จากการจัดเวทีเปิด เป็นการศึกษาเชิงปริมาณเพื่อให้เห็นน�้ำหนักของการตระหนักถึงความส�ำคัญของ
ปัญหาและทางออกในแต่ละประเด็น กลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวน 750 คน  และ
3) เวทีระดมสมองโดยใช้เทคนิค การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) เพื่อส�ำรวจ
และรับฟังความคิดเห็นในเชิงลึกของแต่ละกลุ่มเกี่ยวกับ (1) เป้าหมายของการศึกษาใน 10 ปีข้างหน้า (2) สภาพ
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ปัจจุบัน จุดแข็งและจุดอ่อนภายในสถานศึกษา โอกาสและอุปสรรคจากภายนอกที่มากระทบกับการศึกษา
และ (3) ข้อเสนอเกี่ยวกับทางออกของปัญหา โดยเวทีระดมสมองนี้   ใช้กลุ่มย่อยที่มีประสบการณ์ใกล้เคียงกัน
จากทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ใช้เวลากลุ่มละ 1 วัน กลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวน
750 คน การศึกษาครัง้ นี้ ในขัน้ ตอนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนือ้ หา (Content
Analysis) และขั้นตอนที่ 3  ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT ส�ำหรับในขั้นตอนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละและค่าเฉลี่ย จากนั้นน�ำข้อมูลทุกประเภทมาท�ำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ภายใต้
บริบทของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งลักษณะเฉพาะโรงเรียนและในลักษณะภาพรวม (Holistic)
พร้อมตีความเพื่อสร้างข้อสรุป
เป้าหมายการศึกษาที่พึงประสงค์ ประมวลขึ้นจากค�ำถามที่ว่า “เราอยากเห็นการศึกษาของเทศบาล
นครขอนแก่นใน 10 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร” ผู้ที่ตอบค�ำถามนี้เป็นตัวแทนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่นทั้ง 11 แห่ง  มีเป้าหมาย 4 ด้าน ดังนี้
1. เป้าหมายรวม ได้แก่ การศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไป โดยมีหลักสูตรสมสมัย
เหมาะสมกับอนาคต 10 ปีข้างหน้า เพื่อให้นักเรียนน�ำไปใช้ในการด�ำรงชีวิตได้จริงตามศักยภาพและบริบท
รู้จักและรู้เท่าทันสังคมและโลกพร้อมๆกับรู้จักและรักรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเอง มีสุขอนามัยและ
โภชนาการดี มีวิถีชีวิตที่ไม่เพิ่มมลภาวะให้กับเมืองขอนแก่น
2. เป้าหมายด้านความรู้ ได้แก่ นักเรียนเข้าถึงความเป็นสากลและรักษาความเป็นไทย มีความสามารถ
ทางวิชาการในวิชาพื้นฐาน มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและวิถีคาร์บอนต�่ำ
3. เป้าหมายด้านคุณธรรมและเจตคติ ได้แก่ นักเรียนรูจ้ กั ตนเอง เคารพตนเองและมีทกั ษะทางอารมณ์
ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีคุณธรรม เคารพผู้อื่น เคารพประชาธิปไตย รู้กติกาของการมีส่วนร่วมในชุมชน
ที่ตนเป็นสมาชิก รักและเคารพธรรมชาติ
4. เป้าหมายด้านทักษะ ได้แก่ นักเรียนคิดเป็น วิเคราะห์เป็น แก้ปัญหาเป็นและมีอิสระในการคิด
มีจนิ ตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ รูจ้ กั แสวงหาความรูแ้ ละสามารถน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ได้ มีทกั ษะอาชีพ
ติดตัวอย่างน้อยหนึ่งอย่าง มีทักษะในการพัฒนาตนเองทุกด้านอย่างพอเพียงและสามารถปรับใช้ในชีวิตจริงได้
มีทักษะทางด้านศิลปะและทักษะในการใช้ชีวิตวิถีคาร์บอนต�่ำ
ทั้งนี้ จะต้องมีคุณลักษณะพึงประสงค์ 5+1 ซึ่งได้แก่ มีวินัย มีความอดทน มีความรับผิดชอบ มีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความกตัญญู และบวกหนึ่งคือ ส�ำนึกรักท้องถิ่น

ศูนย์กลางบริการสุขภาพเป็นเลิศ
Modern Medical Hub
ในอนาคตอีก 4 ปีข้างหน้า  จังหวัดขอนแก่นได้เตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ
ชั้นเลิศ    โดยปัจจุบันโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   มีบุคลากรมากกว่า
4,000 คน มี แ พทย์ เ ฉพาะทางหลายร้ อ ยคนจากทุ ก สาขาวิ ช าการแพทย์    มี จ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี   
โดยเป็นผู้ป่วยนอกกว่า 800,000 ราย และผู้ป่วยในกว่า 45,000 รายต่อปี    นอกจากนี้ยังมีศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการบริการทางการแพทย์ปัจจุบัน  ได้แก่   ศูนย์ภาพวิจัยทางรังสีขั้นสูง   ศูนย์โรคมะเร็งท่อน�้ำดี   ศูนย์จักษุ   
ศูนย์บริการโรคไต   ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะและหน่วยการุณรักษ์    มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล
ศรี น คริ น ทร์ ใ ห้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางสุ ข ภาพแห่ ง ภู มิ ภ าค โดยมี    6   คณะรองรั บ ด้ า นสุ ข ภาพ ประกอบด้ ว ย  
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คณะแพทยศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคโนโลยีดา้ นอาหาร   
และคณะสัตวแพทยศาสตร์    รวมทั้งมีศูนย์หัวใจสิริกิติ์       รวมถึงโครงการก่อสร้างอาคาร Medical Hub ใน
พื้นที่  24  ไร่  เป็นอาคารสูง  20  ชั้น   ใกล้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์   เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการ
แพทย์แบบครบวงจรที่มีชื่อเสียงในเขตภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง  และพร้อมเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ระดับ
เชีย่ วชาญเฉพาะทางเพิม่ เติมได้แก่ ศูนย์สอ่ งกล้องระบบทางเดินอาหาร  ศูนย์ผา่ ตัดผ่านกล้อง   ศูนย์อนามัยเจริญ
พันธุ์   ศูนย์นิติพันธุศาสตร์    โดยการก่อสร้างอาคารดังกล่าววงเงินลงทุนรวมกว่า 4,000 ล้านบาท  หากก่อสร้าง
แล้วเสร็จจะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีเตียงถึง  460  เตียง  มีห้องผู้ป่วยไอซียู 90 เตียง มีห้องผ่าตัดรวมกว่า
36 ห้อง และเพิม่ บุคลากรแพทย์อกี 270 อัตรา และพยาบาลอีกหลายร้อยอัตรา เพือ่ ให้เพียงพอกับการให้บริการ
ดังกล่าว   
ปัจจุบันโรงพยาบาลศรีนครินทร์    มีผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้าน มารับการรักษาเกือบหนึ่งหมื่นราย
ต่อปี    เกือบครึ่งหนึ่งจะเป็นคนลาว รองลงมาเป็นคนจีน เวียดนาม เขมร ส่วนชาวต่างชาติจะมีทุกประเทศ เช่น
อเมริกา เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รวมไปถึงประเทศแอฟริกา อเมริกาใต้
บราซิล อาร์เจนติน่า โดยชาวต่างชาติจะเข้ามารับการรักษาโรคมะเร็งมากที่สุด รองลงมาเป็นโรคทางด้านสมอง      
และได้เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลา  ในเวลา  16.00 – 20.00  น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์  และเวลา  08.00
– 12.00  น.  วันเสาร์ – อาทิตย์   เพื่อรองรับความต้องการของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทั้งจากผู้ป่วยในพื้นที่ภาคอีสาน
และประเทศเพื่อนบ้าน
ทั้งนี้  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของการเป็น  Modern  Medical Hub   เทศบาลนครขอนแก่นจ�ำเป็น
ต้องเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส�ำหรับอาคารสูง   การจัดการขยะทัง้ ขยะทัว่ ไป
และขยะติดเชื้อที่จะเพิ่มมากขึ้น  การจัดการระบบจราจรบริเวณรอบโรงพยาบาลฯ   การเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)   การสนับสนุนให้เกิดศูนย์เรียนรู้การป้องกันความเสื่อมของ
กระดูก ข้อและสันหลัง   การแพทย์แผนไทย   เพื่อเตรียมรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568  ซึ่งคาด
ว่าจะมีผู้สูงอายุถึงร้อยละ  20  และลดความพิการของผู้สูงอายุ

สังคมแห่งความสุขผู้สูงอายุ
เทศบาลนครขอนแก่น   ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   ตั้งแต่ปี    พ.ศ. 2550  โดยพบว่า มีประชากร
ผู้สูงอายุในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 เป็นปีแรก (ร้อยละ 10.06 ของประชากรทั้งหมดตามทะเบียนราษฎร์)   
และมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมด  ในปี  2554  มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ  
13.21  และปี 2558  เพิ่มเป็นร้อยละ  14.41   จากการคาดการณ์จ�ำนวนประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย
โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม   มหาวิทยาลัยมหิดล   พบว่า    ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง
สมบูรณ์แบบ  ในปี  พ.ศ. 2568  โดยมีประชากรผู้สูงอายุเป็นสัดส่วนร้อยละ 20  ของประชากรทั้งหมด
แนวทางการพัฒนาเมืองในอนาคต   จึงให้ความส�ำคัญในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างสมบูรณ์   โดยการผลักดันให้เกิด  “ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ” เพื่อตอบสนองความต้องการและความจ�ำเป็น
ด้านสุขภาพ  สวัสดิการสังคม  ให้ผสู้ งู อายุสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทัว่ ถึง  รวดเร็ว  เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ด้านสุขภาพระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนและครอบครัวผู้สูงอายุ   มีภาวะสุขภาพร่างกาย  จิตใจ  
สังคมที่ดี   ลดภาวะการเป็นภาระพึ่งพิงของบุตรหลานในครอบครัว  และก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการดูแลผู้สูงอายุ  
4  ด้าน  ได้แก่
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) โดยการพัฒนาบุคลากรใน
เทศบาลนครขอนแก่นทุกระดับ   ทุกส�ำนัก/กองให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ  
มีแผนงานโครงการในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การสร้างครอบครัวแห่งความสุข  (Happy Family) ปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่และสร้าง
ค่านิยมให้คนในครอบครัวตระหนักรู้คุณค่ากตัญญูต่อผู้สูงอายุ  ว่าท่านเป็น  “ผู้เฒ่าที่เรารัก” และพร้อมจะดูแล
ผู้สูงอายุให้มีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับทัศนคติการด�ำเนินชีวิตผู้สูงอายุ   (Happy School) โดยการจัดอบรม
จั ด ประชุ ม สั ม มนา   จั ด ท� ำ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์    ให้ ผู ้ สู ง อายุ ไ ด้ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู ่ วั ย ผู ้ สู ง อายุ
อย่างมีความสุข  ทั้งในด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ  ที่อยู่อาศัย  สิ่งแวดล้อม  การเงิน  การด�ำรงชีวิต  การส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มเป็นชมรม  มีกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ใน “โรงเรียนผู้สูงอายุ”
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายแห่งความสุข (Happy Network) โดยการลงนามความ
ร่วมมือในการเป็นเครือข่ายบริการสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว   และการสร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน    
ให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสื่อม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข “อยู่บ้านก็เป็นสุข
อยูก่ บั เราก็ไม่ทกุ ข์” รวมถึงการผลักดันให้เกิด  “ศูนย์สร้างสุขผูส้ งู อายุ”  ในระดับชุมชน / ศูนย์แพทย์ / เทศบาล

ยุทธศาสตร์ สังคมแห่งความสุขผู้สูงอายุ ปี 2559-2561
Elderly Society of Happiness
สังคมแห่งความสุขผู้สูงอายุ

Happy School
การปรับทัศนคติตัวตน
ของผู้สูงอายุ
ให้ความรู้ให้สามารถดูแล
ตัวเองได้ กินเป็นอยู่ดี
ไม่เป็นภาระลูกหลาน

Happy Network
เครือข่ายความสุข
เป็นการท�ำงานอย่างบูรณาการ
ร่วมกันในการใช้ศักยภาพของ
องค์กรเครือข่ายในการ
ดูแลผู้สูงอายุ

Happy Family
ครอบครัวแห่งความสุข
ส่งเสริมความรัก ความผูกพัน
สร้างจิตส�ำนึกในการมี
ความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ

Happy Organization
องค์กรแห่งความสุข
การปรับองค์กรเทศบาลนครขอนแก่น เป็นการพัฒนาคน
บุคลากร ระบบบริการขององค์กร ให้พนักงานเทศบาล
ต้องมีความพร้อมในการบริการผู้สูงอายุ
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กิจกรรมในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ    จะด�ำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญการดูแลผู้สูงอายุ และดูแลผู้สูงอายุ
ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า  และชะลอความเสื่อม ประกอบด้วย  
• คลินิกกายภาพบ�ำบัด  ทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม
• คลินิกฝังเข็ม  เพื่อการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ
• คลินิกแพทย์แผนไทย  การใช้สมุนไพร  นวดเพื่อผ่อนคลายและป้องกันสมองเสื่อม
• กิจกรรมนันทนาการ เช่น โปรแกรมฝึกสมอง หมากรุก  ดนตรี   การเต้นลีลาศ  การชมภาพยนตร์   
การฝึกสมาธิ
• การจัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ  สวัสดิการสังคมด้านต่างๆ
• การฝึกอาชีพ  การถ่ายทอดภูมิปัญญาต่างๆ  การฝึกใช้คอมพิวเตอร์
• ศูนย์การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน  โดยจัดบริการดูแลที่บ้าน  โดยผู้ดูแลผู้สูงอายุ  (Care Giver)  
ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข
• การให้บริการทางสังคมเพื่อเข้าถึงสวัสดิการได้ง่าย    เช่น   การปรับปรุงบ้าน   การจัดสิ่งแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับสภาพผู้สูงอายุ  การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ในการด�ำรงชีวิต
• การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา  ท�ำบุญ  การเป็นจิตอาสาท�ำงานเพื่อสังคม  เพื่อสร้างความรู้สึกมีคุณค่า
ในตนเองของผู้สูงอายุ
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ขยะไร้ค่า สู่พลังงานไฟฟ้าที่ยั่งยืน
ในสถานการณ์ปัจจุบันขอนแก่นนับว่ามีการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจการค้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น   และพื้นที่โดยรอบเกิดการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว   ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น
มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 46 ตารางกิโลเมตร มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ และประชากรแฝงประมาณ
180,000 คน ได้สง่ ผลให้เทศบาลนครขอนแก่นมีขยะมูลฝอยประมาณ 210 ตัน/วัน (ทน.ขอนแก่น,2558) ปริมาณ
ขยะมูลฝอยทั้งหมดจะถูกขนส่งไปก�ำจัดยังสถานที่กำ� จัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ
98 ไร่ ตั้งอยู่ที่ บ้านค�ำบอน เทศบาลต�ำบลโนนท่อน อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีหน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงน�ำขยะมูลฝอยมาก�ำจัด ณ สถานที่ก�ำจัดของเทศบาลฯ ท�ำให้มีปริมาณขยะรวม
ทีต่ อ้ งก�ำจัดทัง้ สิน้ ประมาณ 280 ตัน/วัน และปริมาณขยะเดิมทีต่ กค้างอยูส่ ถานีกำ� จัดขยะประมาณ 800,000 ตัน
ปัจจุบันเทศบาลประสบปัญหาในการก�ำจัดขยะมูลฝอยอันเนื่องจาก พื้นที่ก�ำจัดขยะมีไม่เพียงพอและ
ไม่สามารถขยายพืน้ ทีใ่ นการก�ำจัดได้ ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษตามมา เช่น ปัญหาด้านน�ำ้ เสีย ปัญหาการปนเปือ้ น
แหล่งน�้ำผิวดิน-ใต้ดิน การปลิวของขยะมูลฝอย และมลพิษจากการส่งกลิ่นเหม็นของขยะมูลฝอย เป็นต้น
ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่นจึงจัดตั้งโครงการบริหารจัดการและก�ำจัดขยะมูลฝอย โดยให้หน่วยงาน
เอกชนที่มีประสบการณ์เข้ามาบริหาร และเป็นผู้ลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้เอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการ ประกอบกับความวิตกในการขาดแคลนแหล่งพลังงานอันเนือ่ งมาจากการบริโภคพลังงาน
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อย่างฟุม่ เฟือย  และสอดคล้องกับการป้องกันสภาวะเรือนกระจกซึง่ ถือเป็นนโยบายของโลกยุคใหม่  และนโยบาย
ของประเทศไทย  โดยกระทรวงพลังงานได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
เข้าลงทุนในการจัดหาพลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมากขึน้    ซึง่ เทศบาลได้เล็งเห็นว่า ปัจจุบนั เทคโนโลยี
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมีความก้าวหน้า  มีเอกชนหลายรายสามารถผลิตและจ�ำหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้เป็นจ�ำนวนมาก และขยะมูลฝอยชุมชนนั้นเป็นแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนอย่างหนึง่ ทีเ่ หมาะสมและสามารถแปรรูปเป็นกระแสไฟฟ้าได้  ซึง่ นอกจากจะเป็นการก�ำจัดขยะมูลฝอย
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลแล้ว  ยังสามารถน�ำผลทีไ่ ด้ไปใช้ประโยชน์  และยังช่วยป้องกันการเกิดสภาวะเรือนกระจก
ได้ในอีกทางหนึง่   ซึง่ จะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดและเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้แก่ชมุ ชนโดยรอบ  น�ำไปสูก่ าร
พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป ณ ปัจจุบันเทศบาลนครขอนแก่นก�ำลังด�ำเนินการก่อสร้าง  และจะ
สามารถเปิดด�ำเนินการได้ภายสิ้นปี 2559 นี้
 	

จัดตั้งบริษัทจ�ำกัด เมืองแห่งความร่วมมือ

จากสภาพปัญหาของเมืองใหญ่ทวั่ ไปจะมีความซับซ้อนของปัญหาทีม่ ากขึน้ เช่น ปัญหาการจราจร, ปัญหา
การใช้ประโยชน์ที่ดิน, ปัญหาขยะ,ปัญหาน�้ำท่วม เป็นต้น  สาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหามีข้อจ�ำกัด
ในเชิงพื้นที่, ข้อจ�ำกัดด้านระเบียบข้อกฎหมาย, ความคล่องตัวในการบริหารจัดการบ้านเมืองอย่างสมสมัย,
ข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณ ฯลฯ เทศบาลนครขอนแก่นจ�ำเป็นต้องคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เพือ่ ประโยชน์สขุ ของพีน่ อ้ ง
ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ให้ได้รับการบริการที่รวดเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียม   โดยจากการศึกษาพบว่าเขต
ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่นมีพื้นที่ด้านภูมิศาสตร์ติดต่อกัน จ�ำเป็นต้องด�ำเนินกิจการสาธารณูปโภคร่วมกัน
จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งบริษัท จ�ำกัดขึ้นตามมาตรา 57 ทวิและมาตรา 57 ตรีแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496  ซึง่ การด�ำเนินการขออนุมตั จิ ดั ตัง้ บริษทั จ�ำกัดต่อกระทรวงมหาดไทย เพือ่ บริหารจัดการสาธารณูปโภค
ต้องมีการเข้าถือหุ้นในบริษัทจ�ำกัดตามที่กฎหมายก�ำหนด รวมทั้งกิจการที่จะด�ำเนินการยังเป็นกิจการที่ต้อง
กระท� ำ การนอกเขตเทศบาลด้ ว ย ดั ง นั้ น จึ ง ได้ ล งนามความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ การด� ำ เนิ น กิ จ การ
สาธารณูปโภคเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558  กับเทศบาลทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลต�ำบลส�ำราญ,
เทศบาลเมืองศิลา, เทศบาลต�ำบลเมืองเก่าและเทศบาลต�ำบลท่าพระ   คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น
จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่น   ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ�ำปี 2558  โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ขอให้สภาเทศบาลนครขอนแก่น พิจารณาเห็นชอบให้เทศบาลนครขอนแก่นสามารถกระท�ำกิจการ
นอกเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อท�ำกิจการสาธารณูปโภคระบบขนส่งมวลชนและโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานร่วมกันที่อยู่เขตเทศบาลอีก 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองศิลา, เทศบาลต�ำบลเมืองเก่า,เทศบาลต�ำบล
ส�ำราญ, และเทศบาลต�ำบลท่าพระ โดยการจัดตั้งบริษัทจ�ำกัดร่วมกันขึ้นตามมาตรา 57 ทวิ และมาตรา 57 ตรี
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2. ขอให้สภาเทศบาลนครขอนแก่น พิจารณาให้ความเห็นชอบการทีเ่ ทศบาลนครขอนแก่นจะเข้าถือหุน้
ในบริษทั จ�ำกัดของเทศบาลทัง้ 5 แห่ง ทีจ่ ะขออนุมตั จิ ดั ตัง้ ต่อกระทรวงมหาดไทย โดยการเข้าถือหุน้ ของเทศบาล
นครขอนแก่น
          ส� ำ หรั บ ความคืบ หน้าของการด�ำเนินงานเรื่องขออนุญาตไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย เพือ่ ขออนุญาตจัดตัง้ บริษทั หากด�ำเนินการจัดตัง้ บริษทั ได้ ก็จะมีบริษทั เข้ามาบริหารจัดการ
ระบบขนส่ ง มวลชนขอนแก่ น เช่ น เดี ย วกั บ ที่ ก รุ ง เทพมหานครมี บ ริ ษั ท กรุ ง เทพธนาคมซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท
ที่กรุงเทพมหานครถือหุ้น มาบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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รถไม่ติด มลพิษไม่เสีย
ระบบขนส่งมวลชนรางเบาสายเหนือ-ใต้ ต้นแบบภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น (LRT)
เมือ่ ปี พ.ศ. 2550 เทศบาลนครขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ทำ� การศึกษาความ
เหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นส�ำหรับเส้นทางก่อสร้างระบบ
ขนส่งมวลชนดังแสดงเส้นทางจากผลการศึกษาเป็นระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์การ
คาดการณ์ปริมาณการเดินทางในอนาคต แสดงให้เห็นว่าปริมาณการเดินทางในอนาคตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง    
แต่ในสภาพปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีการขยายตัว และจ�ำนวนการจราจรต่อเที่ยวต่อคนเปลี่ยนไปอย่าง
เห็นได้ชัด ท�ำให้ทางศูนย์วิจัย และพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้ท�ำการ
ศึกษาแผนแม่บทขนส่งมวลชนจังหวัดขอนแก่น มาตั้งแต่เริ่มต้น มีความเห็นว่า ด้วยปริมาณของผู้โดยสารที่
เปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้การใช้ระบบขนส่งมวลชนอื่น เช่น ระบบรางเบา Light Rail Transit (LRT) อาจมีความ
เป็นไปได้ด้วยอีกเหตุผลคือ การที่จะมีการผลิตและสร้างระบบรางดังกล่าวขึ้นในประเทศ จะท�ำให้มีต้นทุนระบบ
รางที่ถูกลงและใช้ที่ดินของภาครัฐที่อยู่ในตัวจังหวัดเข้ามาท�ำการพัฒนาร่วมด้วย จะท�ำให้ความเป็นไปได้ของ
โครงการเป็นไปได้มาก   และเมื่อประมาณปลายปี พ.ศ. 2557 ทางกลุ่มเอกชนในจังหวัดขอนแก่นได้มีการ
รวมตัวกันขึ้น เพื่อระดมทุนจากคนในจังหวัด และประชาชนทั่วไปเพื่อลงทุนช่วยภาครัฐในการจัดการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของจังหวัด ในนามของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง จ�ำกัด หรือ KKTT   รวมไปถึง
เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558  เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ เทศบาลเมืองศิลา  เทศบาลต�ำบลเมืองเก่า  
เทศบาลต�ำบลส�ำราญ และเทศบาลต�ำบลท่าพระ   ได้ลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการด�ำเนินกิจการ
สาธารณูปโภค (MOU) เพื่อท�ำกิจการสาธารณูปโภคระบบขนส่งมวลชนและโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ร่วมกัน โดยการจัดตั้งบริษัทจ�ำกัดร่วมกันขึ้น  
ทั้งนี้ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรางเบาสายเหนือ-ใต้ ต้นแบบภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น (LRT)
มีแนวทางการด�ำเนินงาน  ดังนี้
ที่
การด�ำเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ
1 ท�ำการศึกษา โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบา (เฟส 1 : สายสี คค. โดย สนข.
แดง)  ต้นแบบในเมืองภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น  พร้อมกับการพัฒนาโครงสร้าง
เมือง และการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยการลงทุนร่วมจากภาคเอกชน
เพื่อการสร้างโครงสร้างเมืองอย่างน�ำสมัยและยั่งยืน
Project for Construction of Khon Kaen Light Rail Transit (Phase I – Red
Line) and City Restructuring as a Regional Prototype and Establishment of Public & Private Infrastructure Funds to Develop Smart and
Sustainable City
และว่าจ้างตรงให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้มีข้อมูลพื้นฐาน และท�ำโครงการ
มาตั้งแต่เริ่มแรก
2 การปรับผังเมืองที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาตามแนวรถไฟฟ้าสายต่างๆ ที่ไม่เอื้อ มท. โดย กรมโยธาธิ
ต่อการท�ำ TOD
การและผังเมือง
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ที่
การด�ำเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ
3 ผลักดันให้เข้า PPP โดยใช้ข้อมูลเดิมที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่าง กค. โดย สคล.
ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่นเคยศึกษาไว้ เพื่อเป็นการลดระยะเวลาของโครงการ
4 จัดตั้งบริษัทจ�ำกัดของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ระบบขนส่งมวลชน มท./เทศบาล/อบจ.
สีแดงพาดผ่าน เพื่อเตรียมบริหารโครงการ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5 ขอใช้พื้นที่บริเวณเกาะกลางของถนนมิตรภาพ เพื่อสร้างแนวระบบขนส่งมวลชน
ผ่านในแต่ละท้องที่
6 ในกรณีทเี่ ป็นระบบรางขอใบอนุญาตประกอบการเดินรถระบบราง (ใช้ขอ้ กฎหมาย
เดียวกับ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด) และจัดระบบโครงข่ายเพิ่มเส้นทาง
สัมปทานใหม่ให้รถสองแถวบริการเป็น ซึง่ อาจจะมีการแก้ไขกฎหมาย/กฎระเบียบ
เพื่อด�ำเนินโครงการให้ส�ำเร็จ
7 การออกเทศบัญญัติเรื่อง BETTERMENT TAX ส�ำหรับที่ดินที่มีแนวระบบขนส่ง
มวลชนพาดผ่าน เพื่อเสริมความเป็นไปได้ของโครงการให้สูงขึ้น

คค.โดยกรม
ทางหลวง/อปท.
มท. /คค. /กทม. /
ขบ.

8 การใช้พื้นที่ของภาครัฐที่อยู่บริเวณแนวระบบขนส่งมวลชนสายสีแดงมาพัฒนา
เพื่อเสริมสร้างเรื่องเมืองกระชับตามหลักวิชาการ และการท�ำ TOD
9 ก�ำกับดูแลรายงานโครงการต่อรัฐบาลก�ำกับ ติดตาม และเชือ่ มโยงการท�ำงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมจัดท�ำข้อสรุปเสนอแนะ
เพือ่ การปรับปรุงแผนงาน โครงการ และโครงสร้าง เสนอต่อหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
และรัฐบาล จังหวัด

จว. /มท. /ผังเมือง /
ธนารักษ์
โดย อจร. /อปท./
เทศบาล/ เอกชน

มท. โดย เทศบาล
คลัง โดย สรรพากร

10 จัดหาทีด่ นิ เพือ่ ก่อสร้างศูนย์ควบคุม โรงจอดรถ โรงซ่อมบ�ำรุง โดยใช้พนื้ ทีข่ องทาง กค. โดย ธนารักษ์
ราชการที่มีอยู่ในแนวระบบขนส่งมวลชนสายสีแดง (ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น)
11 การลงทุนก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน ระบบรถ ระบบควบคุม สถานี ศูนย์ควบคุม อปท. /เอกชน
อู่ซ่อม และอาคารประกอบต่างๆ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่กลางเมืองในลักษณะ
Transit Oriented Development
12 ระบบสัญญาณไฟ PRIORTY บริเวณทางแยกที่แนวระบบขนส่งมวลชนสายสีแดง คค. /สตช. /ทล /
พาดผ่าน
อปท. /ทช
13 สร้างระบบเก็บค่าโดยสารแบบตั๋วร่วมของจังหวัด
จว. โดย อจร. /อปท.
/เอกชน
14 การน�ำโครงการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อท�ำให้เป็นกองทุนรวม กค. โดย ก.ล.ต.
โครงสร้างพื้นฐานจังหวัดขอนแก่นอย่างจริงจัง
15 บูรณาการอุตสาหกรรมระบบราง การผลิต ประกอบ สร้างโดยใช้การถ่ายทอด อก. /วท. โดย สวทช.
เทคโนโลยี
นร. โดย บีโอไอ
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ที่
การด�ำเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ
16 เตรียมการเชือ่ มต่อกับระบบรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคูท่ รี่ ฐั บาลก�ำลังจะก่อสร้าง คค. โดย รฟท.
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของระบบขนส่งมวลชน โดยใช้ที่ดินของการรถไฟที่มีอยู่
17 การเตรียมการ การจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอแก่โครงการทั้งระบบ
มท. โดย กฟภ.
18

จัดตั้งองค์กรเพื่อดูแลและบริหารระบบขนส่งมวลชนจังหวัดแบบบูรณาการ

มท. / อปท./ จังหวัด
โดย อจร./ เอกชน

ส�ำหรับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรางเบาสายเหนือ-ใต้ ต้นแบบภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น (LRT)
จึงอาจไม่ใช่เป็นโครงการแก้ไขปัญหาจราจรของตัวเมืองขอนแก่นเพียงอย่างเดียว แต่หากเป็นการวางโครงสร้าง
ของตัวเมืองให้มกี ารพัฒนาให้ถกู แนวทางตามหลักวิชาการ (เมืองกระชับ) ซึง่ จะท�ำให้ประชาชนในตัวเมืองมีการ
เดินทางระยะทางทีส่ นั้ ลง เดินทางด้วยยานพาหนะทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ซึง่ จะส่งผลต่อ
สภาพความเป็นอยู่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งจะเป็นรูปแบบใหม่ในการพัฒนาประเทศ
โดยทีเ่ ป็นการริเริม่ จากภาคเอกชน และองค์การปกครองท้องถิน่ ในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ แบ่งเบาภาระในการพัฒนาประเทศ
ให้กับรัฐบาลกลางอีกด้วย  แต่เนื่องด้วยการท�ำโครงการในลักษณะดังกล่าวข้างต้น ยังไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองใดใน
ประเทศไทยมาก่อน หลายหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องยังมีขอ้ กังวลเกีย่ วกับระเบียบ และวิธปี ฏิบตั ิ ท�ำให้การท�ำโครงการ
เดินหน้าได้อย่างเชื่องช้า หากต้องการให้โครงการส�ำเร็จ และมีความเป็นไปได้ จ�ำเป็นต้องมีการบูรณาการหลาย
หน่วยงาน และกระทรวงเข้าด้วยกัน
ด้วยรูปแบบการท�ำงานดังกล่าวข้างต้นทีม่ ภี าครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดริเริม่ สนับสนุน และผลักดัน
ให้โครงการเกิดขึน้ หากท�ำส�ำเร็จก็จะเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้างในภูมภิ าค โดยแต่ละ
จังหวัดช่วยกันผลักดัน โดยจะเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CREATIVE ECONOMY) ซึ่งหากเกิดขึ้นได้จะท�ำให้ลด
ภาระของรัฐบาลกลาง และสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชนอีกด้วย และเนื่องจากเป็นโครงการที่
จะสามารถน�ำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจ�ำเป็นต้องมีการตรวจสอบ และอนุมัติ
จากคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) จึงจะเป็นการเพิ่มความโปร่งใสให้กับโครงการ
มากขึ้นกว่าโครงการขนาดใหญ่ทั่วๆ ไป
โดยมีวิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ�ำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการนั้น ปัจจัยแรกซึ่งจะส่งผลให้การด�ำเนินโครงการการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรางเบาสายเหนือ-ใต้
ต้นแบบภูมภิ าค จังหวัดขอนแก่น (LRT) มีประสิทธิภาพและสามารถให้ผลตอบแทนสูงสุดแก่ประชาชนผูใ้ ช้บริการ
ได้แก่การบริหารจัดการโครงการ ดังนัน้ ก่อนทีร่ ะบบขนส่งมวลชนสายเหนือ-ใต้ จังหวัดขอนแก่น จะเริม่ ให้บริการ
จริง สิ่งที่จะต้องให้ความส�ำคัญสูงสุดจึงได้แก่การก�ำหนดรูปแบบและโครงสร้างการบริหารจัดการรวมถึงการจัด
ตัง้ องค์กรทีเ่ หมาะสมและเอือ้ ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการสูงสุด โดยขึน้ ต้นโครงสร้าง
การจัดการองค์กร เพื่อบริหารจัดการและด�ำเนินงานโครงการ
นอกจากนั้นแล้ว การพัฒนาระบบโครงข่ายระบบเสริม (Feeder) ก็เป็นอีกหัวใจหนึ่งของความส�ำเร็จ
ในโครงการพัฒนาขนส่งมวลชน ทุกโครงการ ดังนัน้ การพัฒนาระบบรถเสริมในจังหวัดขอนแก่นจึงเป็นอีกประเด็น
ซึ่งจะต้องให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ท้ายทีส่ ดุ การทีโ่ ครงการนีจ้ ะประสบความส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืนได้นนั้ จะต้องได้รบั ความร่วมมืออันดีรวมถึง
การสนับสนุนอย่างจริงจังจากหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน เช่น กรมการขนส่งทางบก ส�ำนักงานขนส่งจังหวัด
ขอนแก่น ผู้ประกอบการรถโดยสารประจ�ำทาง หมวด ๑ (สองแถว) ในพื้นที่ รวมถึงห้างร้านและประชาชน
ในจังหวัด เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้โครงการประสบผลส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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