พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)

สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐)

คำ�ปรารภของนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
การพัฒนาเมืองขอนแก่นทีไ่ ด้ถกู วางรากฐานจากอดีตสูป่ จั จุบนั ภายใต้การขยายตัวทีร่ วดเร็วของเมือง
เกิดความเจริญรุดหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง ไม่ว่าจะเป็นความเจริญทางด้านวัตถุ โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม
และการขนส่ง (Logistics) เศรษฐกิจ การค้าขาย การเมือง สังคม ประเพณีวัฒนธรรม การศึกษา สิ่งแวดล้อม
ซึ่งการพัฒนาที่ผ่านมา ได้มีการวางแผนการพัฒนาและก�ำหนดกรอบทิศทางการบริหารจัดการควบคุมดูแล
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง ก่อเกิดผลแห่งการพัฒนาเมืองที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการ
พัฒนาบุคลากรขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารงานท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ด้วยการออกแบบสู่เมืองแห่งอารยะสถาปัตย์ (Universal Design) เพื่อสร้างสังคมแห่งความ
เท่าเทียม การสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร การสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของประชาชน การปฏิรูป
การศึกษา การสร้างเมืองไปสู่มหานครปลอดมลพิษในอากาศ (Low carbon City) ขอนแก่นนครแห่งความ
สดใส ด้วยเมืองในสวนแห่งมหานครสีเขียว (Green City) นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาในเรื่องการพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชน การส่งเสริมการท่องเทีย่ วสูค่ วามเป็นเมืองแห่งเทศกาล (Event City) เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเป็นเมืองแห่งการประชุมและสัมมนา (Mice City) เป็นต้น
กรอบและแนวทางการพัฒนาทีช่ ดั เจน ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงมากมาย
ในสังคมเมืองขอนแก่น ในการทีน่ ำ� พาและก้าวสูค่ วามเป็นเมืองทีม่ คี วามพร้อมรอบด้าน และเพือ่ ให้สอดรับและ
น�ำไปสู่ความยั่งยืนในการพัฒนาเมืองการก�ำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองในอนาคต เทศบาลนครขอนแก่นจึง
ให้ความส�ำคัญที่จะขับเคลื่อนพัฒนาเมืองด้วยความ “รวดเร็ว สะดวก Smart คุ้มค่า และยั่งยืน” เพื่อใช้เป็น
แรงผลักและสานต่อการพัฒนาที่ผ่านมา รวมถึงการสร้างความพร้อมของการพัฒนาเมืองให้มีความเท่าเทียม
และทัดเทียมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ก้าวต่อไปการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต ผูบ้ ริหารเทศบาลนครขอนแก่น จึงมุง่ เน้นการออกแบบแผนการ
พัฒนาหลายอย่างให้เกิดขึน้ กับเมืองมากมาย เช่น แบบแผนการเดินทางและต่อยอดการพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ง แบบแผนของที่อยู่อาศัยและการเลือกที่อยู่อาศัย แบบแผนการท�ำงานร่วมกัน ด้วยการส่งเสริมให้ภาค
เอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของการพัฒนาทีด่ นิ บริเวณรอบสถานี
รถไฟขอนแก่น เพื่อรองรับการขยายตัวของสถานีรถไฟ การพัฒนาที่ดินและสวนสาธารณะในเมืองขอนแก่น
การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับกลุ่มนักธุรกิจท้องถิ่น รวมไปถึงแบบแผนทางสังคมและรูปแบบการปรับตัวทาง
วัฒนธรรมทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ แบบแผนเหล่านีจ้ ะเป็นแบบแผนการพัฒนาทีน่ ำ� พาเมืองขอนแก่นเปลีย่ นไปสูค่ วามเป็น
เมืองพิเศษในอนาคตอันใกล้นี้
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
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เรื่อง 							

		

ข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลนครขอนแก่น
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลประชากร
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลสาธารณสุข
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลนครขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น
ที่มาของเทศบาลนครขอนแก่น 4.0
อาสาสมาร์ท
โครงการบริหารจัดการและก�ำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า
กองทุนตั้งตัว
ตลาดสีเขียวขอนแก่น
ถนนฅนเดินขอนแก่น
การพัฒนาด้านระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบาสายเหนือ – ใต้ ต้นแบบในภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น
การจัดตั้งบริษัท 5 เทศบาล โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา
เทศบาลดิจิทัล
แอพพลิเคชั่น “อาสาเฝ้าเมือง”
การจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวก
การจัดท�ำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ
Application รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน (YouPhee)
ผลงานที่ผ่านมาของส�ำนัก/กองต่างๆ
ส�ำนักปลัดเทศบาล
โครงสร้างส�ำนักปลัดเทศบาล
วิสัยทัศน์ส�ำนักปลัดเทศบาล
โครงการ/กิจกรรมเด่น
- การจัดระเบียบทางเท้าหน้าวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
- โครงการติดตั้ง CCTV 1,000 จุด ภาคประชาชน
- โครงการบริหารจัดการและน�ำเทคโนโลยีฯ เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ
- การสร้างนวัตกรรมใหม่ของการแจ้งเหตุสาธารณภัยโดยแอพพลิเคชั่น “อาสาเฝ้าเมือง”
- การจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวก
- รายงานการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
- การจัดท�ำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ
- การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์เมืองไมตรีกับเทศบาลนครหนานหนิง
- การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กับเมืองมิสึโฮะ ประเทศญี่ปุ่น
- ถนนฅนเดิน
- โครงการศูนย์บริการประชาชนแห่งที่ 2
- โครงการบริการแจ้งเกิด ณ โรงพยาบาล
- โครงการตรวจหาสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทย
- กิจกรรมเวทีสื่อสารสาธารณะการเข้าถึงสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของคนไร้บ้าน
- การให้บริการจัดท�ำบัตรประชาชน กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ
- โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
- Application รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน (YouPhee)
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ส�ำนักการศึกษา
โครงสร้างส�ำนักการศึกษา
วิสัยทัศน์ส�ำนักการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมเด่น
- นครขอนแก่น เมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน
- การจัดการศึกษา มิติใหม่ของการเรียนรู้
- การศึกษาในระบบ
- การศึกษานอกระบบ
- การศึกษาตามอัธยาศัย
- นักรบสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักการคลัง
โครงสร้างส�ำนักการคลัง
วิสัยทัศน์ส�ำนักการคลัง
โครงการ/กิจกรรมเด่น
- มหานครแห่งความสุข
- สถิติการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ย้อนหลัง 3 ปี
- สถิติรายรับจริง ย้อนหลัง 3 ปี
- สถิติรายจ่ายจริง ย้อนหลัง 3 ปี
- ช่องทางการช�ำระภาษี
- แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- โครงการจัดหาพัสดุ
ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรมเด่น
- การรักษาความสะอาดเมืองและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- คนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ
- การรักษาความสะอาดและการจัดการขยะ
- โครงการศูนย์เรียนรู้กิจกรรมจัดการขยะอินทรีย์ด้วยวิถีพอเพียง
- โครงการจัดการขยะอันตราย
- โครงการบุญทวีด้วยรีไซเคิล
- โครงการสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะ
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่ภาคประชาชน  (ท.เล็ก ใน ท.ใหญ่)
- อนามัยสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ
- การสุขาภิบาลและการส่งเสริมอาหารปลอดภัย
- ตลาดสีเขียวขอนแก่น
- โครงการรณรงค์งดใช้โฟม
- โครงการรณรงค์ลดการใช้น�้ำมันทอดซ�้ำฯ
- การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพและแกนน�ำสุขภาพ
- กองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น
- การประชุมประจ�ำเดือน อสม.
- กิจกรรม อสม. แห่งชาติ
- การอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการพ่นสารเคมี
- การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย “อ่อนหวานต้านดัน”
- การอบรมแกนน�ำเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน
- การพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

หน้า
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เรื่อง 							
- การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
- การด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ
- โครงการสร้างเสริมการจัดการสุขภาวะวัยรุ่นแบบองค์รวม
ส�ำนักสวัสดิการสังคม
โครงสร้างส�ำนักสวัสดิการสังคม
วิสัยทัศน์ส�ำนักสวัสดิการสังคม
โครงการ/กิจกรรมเด่น
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
- การออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่
- การช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ฟื้นฟู และเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ
- โครงการอิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้บ้าน ใกล้โรงเรียน
- การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
- เวทีชาวบ้าน
- กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
- โครงการรณรงค์งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน
- การเสริมทักษะพัฒนาแกนน�ำ Friend Corner
- กองทุนตั้งตัว
กองวิชาการและแผนงาน
โครงสร้างกองวิชาการและแผนงาน
วิสัยทัศน์กองวิชาการและแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมเด่น
- แผนสร้างสุข
- งบคุ้มค่า
ส�ำนักการช่าง
โครงสร้างส�ำนักการช่าง
วิสัยทัศน์ส�ำนักการช่าง
โครงการ/กิจกรรมเด่น
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง
- โครงการบริหารจัดการและการก�ำจัดขยะมูลฝอย
- การพัฒนาด้านระบบขนส่งมวลชน (รางเบา)   
- การจัดตั้งบริษัท 5 เทศบาลฯ
- การป้องกันน�้ำท่วมเมือง
- การปรับปรุงบึงแก่นนครเพื่อเป็นแลนด์มาร์คของเมืองขอนแก่น
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ข้อมูลพื้นฐาน
เทศบาลนครขอนแก่น

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		
ทิศใต้		
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

จรด
จรด
จรด
จรด

ต�ำบลศิลา
ต�ำบลเมืองเก่า
ต�ำบลพระลับ
ต�ำบลบ้านเป็ด

ข้อมูลประชากร

ประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น มี จ� ำ นวน 118,729 คน แบ่ ง เป็ น ชาย 55,343 คน
หญิง 63,386 คน (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559) โดยมีชุมชน ทั้งหมด 95 ชุมชน 4 เขต แบ่งตามประเภทชุมชน
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 โรงเรียนเทศบาล
วัดกลาง โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ โรงเรียน
เทศบาลบ้านโนนหนองวัด โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม โรงเรียนเทศบาล
บ้านหนองแวง โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม และโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน

สถิติเปรียบเทียบจ�ำนวนพนักงานครูเทศบาลและนักเรียนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2558–2559
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ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จ�ำนวน 11 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทพารักษ์ 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย

สถิติจ�ำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กวัยก่อนเรียนเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปี พ.ศ. 2559

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

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

- การขออนุญาตก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2559
- 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
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การจัดการน�้ำเสีย (ปี 2559)
- ปริมาณน�้ำเสียในเขตเทศบาล จ�ำนวน 44,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน
- ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียปัจจุบันเป็นระบบสระเติมอากาศ (Aaerated Lagoon) สามารถรองรับน�้ำเสียได้
เต็มที่ถึง 78,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน
- เทศบาลนครขอนแก่น มีรถยนต์ที่ใช้ในงานบ�ำบัดน�้ำเสียและเครื่องมือเครื่องใช้ที่อ�ำนวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน มีดังนี้
1. รถบรรทุก 6 ล้อ
จ�ำนวน 1 คัน
2. รถยนต์กระบะ 2 ตอน
จ�ำนวน 1 คัน
3. รถจักรยานยนต์
จ�ำนวน 4 คัน
4. รถตัดหน้าขุดหลัง
จ�ำนวน 3 คัน
5. รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ
จ�ำนวน 2 คัน
6. รถบรรทุกเทท้ายติดเครน
จ�ำนวน 1 คัน
7. รถดูดล้างท�ำความสะอาดท่อ
จ�ำนวน 2 คัน
8. รถบรรทุกของเหลว (6 ล้อ)
จ�ำนวน 1 คัน
9. รถกระบะบรรทุก (มีเครื่องทุ่นแรง)
จ�ำนวน 1 คัน
10. รถกึ่งพ่วงชานต�่ำ 2 เพลา
จ�ำนวน 1 คัน
11. รถหัวลางจูง
จ�ำนวน 1 คัน
12. เครื่องชักลอก (ลอกเลน)
จ�ำนวน 1 เครื่อง
13. เครื่องเจาะคอนกรีต
จ�ำนวน 1 เครื่อง
14. เครื่องเชื่อมเหล็กชนิดไฟฟ้า
จ�ำนวน 1 เครื่อง
15. เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า
จ�ำนวน 1 เครื่อง
16. เครื่องตัดคอนกรีต
จ�ำนวน 2 เครื่อง
17. เครื่องโม่ผสมคอนกรีตชนิดไฟฟ้า
จ�ำนวน 1 เครื่อง
18. เครื่องสูบน�้ำไฟฟ้า
จ�ำนวน 1 เครื่อง
19. เครื่องสูบน�้ำ (แบบติดตั้งปั๊มหอยโข่ง)
จ�ำนวน 1 เครื่อง
20. เครื่องสูบน�้ำ (แบบท่อพญานาค)
จ�ำนวน 2 เครื่อง
21. เครื่องลอกเลน
จ�ำนวน 1 เครื่อง
22. เครื่องสูบน�้ำ 
จ�ำนวน 2 เครื่อง
23. เครื่องสูบน�้ำเสียแบบติดตั้ง
จ�ำนวน 2 เครื่อง
24. ระบบควบคุมการเปิดปิดประตูระบายน�้ำ จ�ำนวน 1 เครื่อง
25. เครื่องตัดไฟเบอร์ 16 นิ้ว
จ�ำนวน 3 เครื่อง
26. เครื่องเชื่อมโลหะ
จ�ำนวน 4 เครื่อง
27. เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
จ�ำนวน 1 เครื่อง
28. อุปกรณ์ตรวจคุณภาพน�้ำ 
จ�ำนวน 1 ชุด
29. หัวสกัดคอนกรีต
จ�ำนวน 1 เครื่อง
30. เรือไฟเบอร์กราลเสริมแรง
จ�ำนวน 1 ล�ำ
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31. ปั้มสูบน�้ำเสีย
จ�ำนวน 2 ตัว
32. เลื่อย
จ�ำนวน 1 ตัว
33. สว่าน
จ�ำนวน 1 ตัว
34. กล้องถ่ายรูปรุ่น A 560
จ�ำนวน 2 เครื่อง
ที่มา : ส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส�ำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

การจัดการขยะ

- ปริมาณขยะที่เก็บขนได้ในเขตเทศบาล จ�ำนวน 260 ตัน / วัน (ปี 2559)
- รถยนต์ที่ใช้ในการจัดการขยะ มีดังนี้
1. รถยนต์เก็บขนขยะ ขนาดบรรจุ 9 – 15 ลูกบาศก์หลา จ�ำนวน 7 คัน
2. รถยนต์เก็บขนขยะ ขนาดบรรจุ 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 2 คัน
9. รถยนต์บรรทุกน�้ำ 6,000 ลิตร จ�ำนวน 2 คัน
- ขยะที่ก�ำจัดได้ ในเขตเทศบาล จ�ำนวน 210 ตัน/วัน นอกเขตเทศบาล จ�ำนวน 60 ตันต่อวัน
- การก�ำจัดขยะของเทศบาลนครขอนแก่น ปัจจุบัน คือ การเทกอง ประมาณ 270 ตัน/วัน
(ข้อมูลปี 2559)
- 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�้ำเสียในเขตเทศบาล จ�ำนวน 44,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน
- ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียปัจจุบันเป็นระบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon) สามารถรองรับน�้ำเสีย
ได้เต็มที่ถึง 78,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน
Khon Kaen Smart City
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การจัดการขยะ

- ปริมาณขยะที่เก็บขนได้ในเขตเทศบาล จ�ำนวน 205.13 ตัน / วัน (ปี 2559)
- ขยะที่ก�ำจัดได้ ในเขตเทศบาล จ�ำนวน 210 ตัน/วัน นอกเขตเทศบาล จ�ำนวน 50.52 ตันต่อวัน
การก�ำจัดขยะของเทศบาลนครขอนแก่น ปัจจุบัน คือ เทกอง 260 ตัน/วัน (ข้อมูลปี 2559)
- 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 – 2559
ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ
2556
25562557
25572558
25582559
2559

ปริมาณมูลฝอย (ตัน)

เฉลี่ย (ตัน / วัน)

ปริมาณมู75,423.60
ลฝอย (ตัน)

เฉลี่ย 205.13
(ตัน / วัน)

75,190.00
75,423.60
76,905.5
75,190.00
76,905.5
76,905.5
76,905.5

206.61
205.13
210.7
206.61
210.7
210.7
210.7

ข้อมูลการคลัง
ที่

ภาษี

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี91,051,579.48
2557

95,366,082.71
ปี 2558

105,233,893.82
ปี 2559

1. 2.ภาษีโภาษี
รงเรืบอารุนและที
งท้องที่ด่ ิน

91,051,579.48
1,786,012.43

95,366,082.71
2,089,839.15

105,233,893.82
1,950,449.04

2. 3.ภาษีบภาษี
ารุงปท้้าอยงที่

22,112,516.80
1,786,012.43

23,513,106.00
2,089,839.15

27,710,923.25
1,950,449.04

114,950,108.71
22,112,516.80

120,969,027.86
23,513,106.00

134,895,266.11
27,710,923.25

120,969,027.86

134,895,266.11

รงเรือนและที่ดิน
ที่ 1. ภาษีโภาษี

รวม

3. ภาษีป้าย
รวม
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114,950,108.71

รายรั
2559)
รายรับบจริ
จริงง –– รายจ่
รายจ่าายจริ
ยจริง ย้ย้ออนหลั
นหลังง33ปีปี(ปี
(ปี 25572557-2559)
รายงานสรุ
ปรายรั
บจริ
รายงานสรุ
ปรายรั
บจริ
งง
แผนงาน

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

116,530,742.71

122,645,971.86

136,609,094.11

49,219,053.70

55,531,006.44

54,063,206.07

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

47,050,076.95

50,166,070.95

41,019,726.84

4. หมวดรายได้จาก

11,030,092.95

9,471,960.81

10,094,838.62

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

14,356,875.00

15,302,300.88

14,226,382.69

6. หมวดรายได้จากทุน

2,753,150.00

677,000.00

930,050.00

7. หมวดภาษีจัดสรร

453,521,442.66

463,963,559.47

455,126,947.92

8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

435,497,776.00

463,749,857.00

498,716,061.00

1. หมวดภาษีอากร
2. หมวดค่าปรับค่าธรรมเนียม
ค่าปรับและใบอนุญาต

สาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวม

1,129,959,209.21 1,181,480,727.41 1,210,786,307.25

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 โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่าย
ประจ�ำ (พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ�ำ และพนักงานจ้าง)

Khon Kaen Smart City
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โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลนครขอนแก่น
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ำนวนพนักกงานเทศบาล
งำนเทศบำล พนัพนั
กงำนครู
เทศบำล
ลูกจ้ ำงประจ
ำง กงานจ้าง
สถิตสถิิจต�ำิจนวนพนั
กงานครู
เทศบาล
ลูกจ้ำและพนั
างประจ�กงำนจ้
ำและพนั
ช่ช่ววงระหว่
ำงปีางปี
พ.ศ.2555–2559
งระหว่
พ.ศ. 2555 –2559
ปี

พนักงาน
เทศบาล

พนักงานครู
เทศบาล

ลูกจ้าง
ประจา

2555
2556
2557
2558
2559

284
293
293
286
281

531
517
519
502
499

29
27
24
22
19

ลูกจ้าง
ประจาสังกัด
โรงเรียน

22
22
22
21
21

พนักงานจ้าง

602
728
706
731
709

พนักงานจ้าง
สังกัด
โรงเรียน

85
84
86
58
50

รวม

1,553
1,671
1,651
1,654
1,579

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น
ส�ำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น 043-221202, 043-224818, 043-224390,  043-224301
โทรสาร (แฟกซ์)
043-224033
ห้องนายกเทศมนตรี
043-225887
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
Khon Kaen Smart City
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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
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ข้อมูลเพิ่มเติม

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

ที่มาของ
เทศบาลนครขอนแก่น 4.0
Smart City

เทศบาลนครขอนแก่น 4.0 SMART CITY
1. Smart People การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากเวทีแสดงความคิดเห็นของคนทั้งเมือง
“เวทีสภาเมือง” เข้ามาเป็นอาสาสมาร์ท
2. Smart Living น�ำเสนอโครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองขอนแก่น ให้สามารถรองรับ
ผู้พิการตามโครงการขอนแก่นเมืองใจดี การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Khon Kaen universal design Project)
โดยจัดสร้างและพัฒนาห้องน�้ำคนพิการ การปรับปรุงทางลาดทางชัน และติดตั้งแทบปุ่มน�ำทางส�ำหรับคนพิการ
ทางสายตา ในบริเวณทางเท้าถนนสายหลัก ซึง่ หนึง่ ในการพัฒนาคือ การก่อสร้างลิฟต์สะพานลอยของโรงพยาบาล
ศูนย์ขอนแก่น จ�ำนวน 1 ตัว เพื่อให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว คนชรา และประชาชนได้รับความสะดวกสบาย
มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีโครงการของศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น
3. Smart Environment การด�ำเนินโครงการโรงงานก�ำจัดขยะเป็นไฟฟ้า
4. Smart Economy การส่งเสริมรายได้แก่ชุมชนในการท�ำธุรกิจขายออนไลน์ Start Up เช่น กองทุน
ตั้งตัว ถนนฅนเดินขอนแก่น ตลาดสีเขียว เป็นต้น
5. Smart Mobility การศึกษาระบบขนส่งมวลชน BRTจนสามารถต่อยอดมาเป็นระบบ LRT รูปแบบ
ประชารัฐ สมาร์ท Bus การลงนามร่วมกันระหว่าง IOT และ KKTT ซึง่ น�ำไปสู่ Smart Parking Smart Pollution
6. Smart Governance เป็นการร่วมมือกับหน่วยงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ปปช.) และการลงนามระหว่างนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกับส�ำนัก /กอง กระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น ผ่าน Application เช่น YouPhee เตรียมการ GECC และเทศบาล
ดิจิตอล
7. Smart Education การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกเพศทุกวัย อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
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อาสาสมาร์ท
Smart People

“อาสาสมาร์ท”
เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารอย่างมีสว่ นร่วมเมืองพิเศษเทศบาลนครขอนแก่น
เพื่อมุ่งสู่การเป็น KHON KAEN SMART CITY ซึ่งหมายถึง เมืองที่มีรูปแบบการบริหารจัดการ
อย่างสร้างสรรค์ภายใต้การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน “อาสาสมาร์ท” เป็นกิจกรรมทีเ่ ปิดโอกาส
ให้พลเมือง อาสา Active Citizen ได้เข้ามาเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลง โดยกระตุ้นให้ประชาชน
ได้ตระหนักว่าตนเองเป็นผูม้ บี ทบาทสำ�คัญอย่างยิง่ ต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม รวมทัง้ สร้าง
จิตสำ�นึกอันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำ�ให้ประชาชนรับรู้ถึงภาระหน้าที่ของตนที่มีต่อสังคม ฝึกการยอมรับฟัง
ผูท้ มี่ คี วามเห็นต่างอย่างให้เกียรติ นำ�ไปสูค่ วามรักความสามัคคีและการมีสว่ นร่วมในทุกๆ กระบวนการ
ตั้งแต่กระบวนการการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำ�เนินการ ร่วมติดตามตรวจสอบ
และร่วมรับผลกระทบ ซึ่งจะนำ�ไปสู่สังคมที่สันติสุขและสมานฉันท์อย่างยั่งยืน

22

เทศบาลนครขอนแก่น 4.0

Khon Kaen Smart City
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อาสาสมาร์ท (อาสาสมัคร Smart City) เป็นกลุม่ บุคคลทีม่ จี ติ ส�ำนึกในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของความ
เป็นพลเมืองขอนแก่น เป็นพละก�ำลังของเมือง มีความเป็นเจ้าของเมือง อาสาสมาร์ท ประกอบด้วยประชากร
ทุกภาคส่วนในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ได้แก่

• กลุ่มผู้บริหารเมืองและสมาชิกสภาเทศบาลฯ
• กลุ่มนักธุรกิจ
• กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและ/หรือข้าราชการท้องถิ่น • กลุ่มคนรุ่นใหม่
• กลุ่มนักพัฒนา-เอกชน
• กลุ่มสื่อมวลชน
• กลุ่มประชาชน/นักศึกษา/เยาวชน
• กลุ่มนักกฎหมาย กลุ่มนักวิชาการ
• พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น
• รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ
โดย “อาสาสมาร์ท” ได้มาร่วมก�ำหนดแนวทางพัฒนา วางแผน และร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรม
การพัฒนาเมือง อาสาสมาร์ท เป็นกลุม่ คนทีม่ จี ติ อาสาเสนอตัวเข้ามาพัฒนาเมืองขอนแก่นโดยไม่หวังผลตอบแทน
และเป็นกลไกลส�ำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองขอนแก่น สู่การเป็น Smart City พร้อมที่จะท�ำหน้าที่
และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการน�ำร่องในระยะต่อไป
และหลังจากการจัดเวทีสภาเมืองแล้วเสร็จ ได้มีการประชุมคณะท�ำงาน อาสาสมาร์ท มีกระบวนการ
สร้างความคิด วางแผน และตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนโครงการต่อ ดังนี้
⦁ การลงพื้นที่

อาสาฯ ด้านจราจรสร้างสรรค์ ได้ลงพืน้ ทีส่ วนรัชดานุสรณ์
และได้คดั เลือกโครงการน�ำร่องทีจ่ ะน�ำไปปฏิบตั จิ ริง คือ โครงการ
Creative Street เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์
1. ทาสีตเี ส้น ปลูกต้นไม้สร้างความร่มรืน่ เริม่ ต้นจากพืน้ ทีน่ ำ� ร่อง
   สวนรัชดานุสรณ์
2. ทาสีทางข้ามถนนหลังเมืองตัดถนนประชาสโมสร และถนนหลังเมืองตัดถนนศูนย์ราชการ
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อาสาฯ ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ลงพื้นที่
ตลาดสดเทศบาล 1 และศู น ย์ พั ฒ นาทั ก ษะฯ ICT
เทศบาลนครขอนแก่น พร้อมคัดเลือกโครงการน�ำร่องที่
จะน�ำไปปฏิบัติจริง  2 โครงการแรก ประกอบด้วย  
1. Khon kaen City  Start Up   
2. Creative  Economy

อาสาฯ ด้านจราจรสร้างสรรค์ ได้ลงพื้นที่สวน
รัชดานุสรณ์ และได้คัดเลือกโครงการน�ำร่องที่จะน�ำไป
ปฏิบัติจริง คือ โครงการ Creative   Street เป็นการ
ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ 1.ทาสีตเี ส้น ปลูกต้นไม้สร้างความร่มรืน่
เริม่ ต้นจากพืน้ ทีน่ ำ� ร่องสวนรัชดานุสรณ์  2.ทาสีทางข้าม
ถนนหลังเมืองตัดถนนประชาสโมสร และ ถนนหลังเมือง
ตัดถนนศูนย์ราชการ

Khon Kaen Smart City
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⦁

การประชุมคณะท�ำงาน และอาสาสมาร์ท เพื่อระดมสมองในการวางแผนการด�ำเนินงาน

กระบวนการด�ำเนินการอย่างมีส่วนร่วม

เทศบาลฯ และคณะวิจัยฯ ได้เชิญอาสาสมาร์ทด้านพื้นที่สร้างสรรค์ และผู้น�ำชุมชนน�ำร่องที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ และซักซ้อมเตรียมการจัดงาน “โสเหร่ จัดท�ำผ้าป่าของเก่าและรูปเก่าเรื่องข้อมูล
ประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น”

อาสาสมาร์ทด้านเศรษฐกิจสังคมสร้างสรรค์ได้  
ประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือ ในการขับเคลื่อน
กิ จ กรรมในโครงการฯ   ในเรื่ อ งของการพั ฒ นา
หมูปิ้ง Smart ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
ผู้ประกอบการน�ำร่อง   และความคืบหน้าในการ
ก�ำหนดจัดการอบรม การปักหมุดแผนที่เศรษฐกิจ
ขอนแก่นใน Google Map (ครั้งที่ 2)
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⦁ จัดการประกวดต่างๆ โดยร่วมกันก�ำหนดหลักเกณฑ์การประกวด

การประกวด

และร่วมตัดสิน

คณะกรรมการอาสาสมาร์ทด้านจราจรสร้างสรรค์
ท�ำการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ ในกิจกรรม  “การประกวด
ออกแบบ Creative Street และกิจกรรมการประกวด
ค� ำ ขวั ญ ค� ำ คม” เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ทั ศ นี ย ภาพของเมื อ ง
และเพือ่ รณรงค์เกีย่ วกับการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวนิ ยั จราจร   
และได้คำ� ขวัญเพือ่ ท�ำเป็นสติก๊ เกอร์ประชาสัมพันธ์รณรงค์
ให้ประชาชนรักษาวินัยจราจร ณ ห้องประชุมเป็งจาล  
เทศบาลนครขอนแก่น

ตัวอย่าง แบบ Creative Street และ ค�ำขวัญ ค�ำคม ที่ส่งเข้าประกวด

Khon Kaen Smart City

27

⦁ กิจกรรมหมูปิ้งสมาร์ท  มีการคิดสูตร

หมูปิ้ง ออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดท�ำแผนธุรกิจ  ส่งเสริม
การขายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย

⦁ การอบรมและด�ำเนินการปักหมุดแผนที่เศรษฐกิจบน Google map

เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเมืองขอนแก่นโดยปักหมุดธุรกิจบนแผนที่

28

เทศบาลนครขอนแก่น 4.0

⦁

การจัดกิจกรรม Smart Day Smart City

ในเดือนสิงหาคม 2560 โดยมีกจิ กรรมทัง้ 3 ด้าน คือ จราจรสร้างสรรค์  พืน้ ทีส่ ร้างสรรค์ และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  มีการมอบรางวัลการประกวดฯ  น�ำแบบที่ชนะการประกวดมาจัดนิทรรศการ  อาสาสมาร์ทบรรยาย
ถึงกิจกรรมที่ผ่านมา 6  กิจกรรม  กิจกรรมร่วมทาสี Creative Street   กิจกรรมโสเหร่ผ้าป่ารูปเก่า  กิจกรรม
ดนตรี หมอล�ำ  แจกสติ๊กเกอร์รณรงค์วินัยจราจร จากอาสาสมาร์ท  และชิมหมูปิ้งสมาร์ท

โดยมีผลงานที่เป็นรูปธรรม 3   ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจสังคมสร้างสรรค์   ด้านการจราจรสร้างสรรค์  
ด้านพื้นที่สร้างสรรค์   และกิจกรรมอื่น ดังนี้
1. ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถน�ำไปใช้
ประกอบอาชีพ หมูปง้ิ สมาร์ทได้  และส่งเสริมเศรษฐกิจเกีย่ วกับ
การท่องเที่ยวในเมืองขอนแก่นโดยปักหมุดธุรกิจที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน Google map

Khon Kaen Smart City
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2. ด้านการจราจรสร้างสรรค์ ได้ค�ำขวัญ  
สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนรักษาวินัย
จราจร และได้แบบพื้นที่ Creative Street บริเวณสวน
รัชดาตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กลอนล�ำรณรงค์
วินัยจราจร

3. ด้านพื้นที่สร้างสรรค์ ได้รวบรวมภาพเก่า  และประวัติของเมืองในยุค พ.ศ. 2500 จนถึงปัจจุบัน
เกิดแนวคิดในการฟื้นฟูพื้นที่สวนไห สวนคูนให้เหมาะกับการใช้งานของประชาชนทุกเพศทุกวัย   และกิจกรรม
Street  Art  
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4. กิจกรรม อื่นๆ เช่น การเสวนาในหัวข้อเรื่อง พื้นใจเมือง สรร-สร้าง ย่านสร้างสรรค์  การมอบรางวัล
การประกวดและมอบของที่ระลึกขอบคุณสปอนเซอร์  การจ�ำหน่ายของที่ระลึกภายในงาน   การท�ำโมเดลเมือง
จ�ำลอง และการสเก็ตภาพอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย (แห่งเดิม) โดยนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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นอกจากนีย้ งั ก่อให้เกิดโครงการทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ประชาชนตามมาอีกหลายโครงการ เช่น การจัดท�ำพืน้ ที่
สร้างสรรค์และประวัติเมืองบริเวณอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เดิม) ร่วมกับ
กรมธนารักษ์  โครงการ  Spark you  โดยร่วมกับ สสส.  สมาคมสือ่ มวลชนจังหวัดขอนแก่น  และชุมชนศรีฐาน 1-4  
โครงการของดีมีในชุมชนและ Masterplan  บึงแก่นนคร  ผลจากด�ำเนินกิจกรรม  ท�ำให้ได้กลุ่ม “อาสาสมาร์ท”
มีความภาคภูมใิ จในการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาเมือง  เกิดความรูส้ กึ เป็นเจ้าของเมือง  และได้ผลงานการพัฒนาเมือง
ที่เกิดจากความรัก ความตั้งใจ ที่คิดออกมาเป็นมูลค่ามิได้  แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางจิตใจ
สรุปได้ว่าการด�ำเนินงานของ “อาสาสมาร์ท” ภายใต้โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เมืองพิเศษเทศบาลนครขอนแก่น   ได้ก่อให้เกิดประชาธิปไตยเชิงกระบวนการ และเชิงคุณภาพ กล่าวคือ
สร้างความตระหนักให้ประชาชนรับรู้ถึงภาระหน้าที่ของตนที่มีต่อสังคม   ฝึกการยอมรับฟังผู้ที่มีความเห็นต่าง
อย่างให้เกียรติ   น�ำไปสู่ความรัก ความสามัคคี และการมีส่วนร่วมในทุกๆ กระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการ
การรับรู้   ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด�ำเนินการ ร่วมติดตามตรวจสอบ   และร่วมรับผลกระทบซึ่งจะน�ำไปสู่
สังคมที่สันติสุขและสมานฉันท์ อย่างยั่งยืน

32

เทศบาลนครขอนแก่น 4.0

โครงการบริหารจัดการและกำ�จัด
ขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอย
เป็นพลังงานไฟฟ้าของ
เทศบาลนครขอนแก่น

Smart Environment

โครงการบริหารจัดการและก�ำจัดขยะมูลฝอย
ด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลนครขอนแก่น
จากวิกฤตปัญหาพื้นที่ฝังกลบขยะของเทศบาลนครขอนแก่นมีไม่เพียงพอท�ำให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยรอบประกอบกับความวิตกในการขาดแคลนแหล่งพลังงานอันเนื่องมาจากการบริโภคพลังงาน
อย่างฟุ่มเฟือย เทศบาลฯ จึงเล็งเห็นว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน
มีความก้าวหน้า และขยะมูลฝอยชุมชนนัน้ เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนอย่างหนึง่ ทีเ่ หมาะสมและสามารถแปรรูป
เป็นกระแสไฟฟ้าได้ เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์จัดตั้งโครงการบริหารจัดการและก�ำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการ
แปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยให้เอกชนที่มีประสบการณ์เข้ามาบริหารจัดการและลงทุนทั้งหมด นอกจาก
จะเป็นการก�ำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลแล้ว ยังสามารถน�ำพลังงานไฟฟ้าทีไ่ ด้ไปใช้ประโยชน์และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน
แนวคิดในการด�ำเนินงาน
1. สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน โดย
เฉพาะการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล เช่น แก๊สโซฮอล์ ( อี 10 20 และ 85 ) ไบโอดีเซล ขยะ นโยบาย
ของกระทรวงพลังงาน นโยบายที่ 2 : พลังงานทดแทน ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนทุกรูปแบบ ทั้งลม แสงอาทิตย์
พลังน�้ำ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และพลังงานจากขยะ
2. การส่งเสริมให้เอกชนมาลงทุน
3. มุ่งเน้นประหยัด ประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ก� ำ จั ด ขยะมู ล ฝอยให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก สุ ข าภิ บ าลและป้ อ งกั น แก้ ไขปั ญ หาผลกระทบด้ า น
สิ่งแวดล้อม
2. เพือ่ แปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าทีไ่ ด้จากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายของรัฐบาล
3. เพื่อให้มีการบริหารจัดการและก�ำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
4. เพื่อส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมลงทุนและบริหารจัดการขยะมูลฝอย
5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการน�ำเทคโนโลยีก�ำจัดขยะที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นในปี พ.ศ. 2554 เทศบาลฯ ได้เปิดโอกาสให้เอกชน (บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จ�ำกัด)
เข้ามาด�ำเนินงานโครงการบริหารจัดการและก�ำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า
ซึ่งด�ำเนินการก่อสร้าง ตั้งอยู่บนพื้นที่ สถานีก�ำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ ถนนมิตรภาพ (ขอนแก่น-อุดรธานี)
กิโลเมตรที่ 17 บ้านค�ำบอน ต�ำบลโนนท่อน อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และคิดค่าก�ำจัดขยะใหม่ไม่เกิน
250 บาท/ตัน ใน 3 ปีแรกและเพิ่มขึ้น 10 % ทุก 3 ปี ถัดไป ซึ่งมีก�ำหนดระยะเวลา 20 ปี โดยใช้เทคโนโลยี
แบบเผาตรงระบบปิดโดยจะน�ำพลังงานความร้อนไปผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเผาไหม้ขยะ
ประสิทธิภาพสูงประกอบด้วยระบบบ�ำบัดมลภาวะทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและใช้ในหลาย
ประเทศ สามารถเผาขยะได้ทุกชนิดพร้อมๆ กัน เช่น เศษไม้ กระดาษ พลาสติก ยาง ผ้า และเศษอาหาร
จากทั้งขยะเก่าและขยะใหม่รวมกันของเทศบาลฯ ประมาณ 450-600 ตัน/วัน โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้
6 เมกกะวัตต์ จ�ำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประมาณ 4.5 เมกกะวัตต์ และ 1.5 เมกกะวัตต์
น�ำกลับไปใช้ภายในโรงงาน ซึ่งการด�ำเนินการ โครงการบริหารจัดการและก�ำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูป
ขยะมูลฝอยเป็นพลังไฟฟ้าของเทศบาลนครขอนแก่น ได้เริ่มเปิดด�ำเนินโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559
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นอกจากนัน้ ก่อนการด�ำเนินงานโครงการฯ ได้มกี ารจัดประชุมชีแ้ จงโครงการและรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ชุมชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการฯ ม.4
ม.14 บ้านบึงแก ม.7 ม.11 บ้านค�ำบอน สภาโนนท่อนเทศบาลต�ำบลโนนท่อน คณะกรรมการอ�ำเภอเมืองขอนแก่น
ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และการจัดท�ำรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น IEE เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

ตารางแสดงปริมาณขยะที่ส่งก�ำจัด
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* หมายเหตุ
- ค่าเฉลี่ยปริมาณขยะใหม่ไม่รวมเดือนกันยายน 2559 (เนื่องจากเริ่มเดินระบบในวันที่ 29 กันยายน 2559)
- ค่าเฉลี่ยปริมาณขยะเก่าไม่รวมเดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2559 (เนื่องจากอยู่ในช่วงทดลอง
   เดินระบบ)

กองทุนตั้งตัว
Smart Economy
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กองทุนตั้งตัว
รัฐบาลให้ความส�ำคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างวิสาหกิจนวัตกรรม และแนวทาง
เศรษฐกิจใหม่สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อให้สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และมี
ความมุ่งมั่น มีศักยภาพทางความคิดที่มุ่งให้เกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ หรือการลงทุนในเศรษฐกิจรูปแบบใหม่
เพือ่ กระจายโอกาสในการเข้าถึงตลาดแหล่งเงินทุน ให้เกิดผูป้ ระกอบการรายใหม่ และสนับสนุนรายเก่าให้พฒ
ั นา
และต่อยอดธุรกิจ โดยร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน
กองทุนตั้งตัว (ในอดีต ) เป็นกองทุน SME ท�ำในลักษณะ
- เปิดรับสมัครให้กลุ่มอาชีพเดินเข้ามาหาเอง
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ มอบให้ชุมชนไปด�ำเนินการตามที่กลุ่มอาชีพที่เสนอ
เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้มีนโยบายในการพัฒนากลุ่มอาชีพเดิมและกลุ่มผู้ที่จะประกอบอาชีพ
รายใหม่ ในรูปแบบ “กองทุนตั้งตัว” ดังนี้
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์
1.1 ฟื้นฟูต่อยอดกลุ่มอาชีพเดิม
1.2 พัฒนาความรู้ (อบรม)
1.3 การบริหารงานด้วยตนเอง
1.4 ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์
1.5 ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

กองทุนตั้งตัวใหม่ปัจจุบัน
- มีการลงพื้นที่กับชุมชนมากขึ้นได้พบได้เจอปัญหาความเป็นอยู่ด้านอาชีพมากขึ้น
- มีการติดต่อประสานงานส่งต่อกับส่วนที่เกี่ยวข้องมากขึ้นกับหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ
- ให้ความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ การลงทุนการประกอบการ
- การติดต่อประสานงานของเครือข่ายกลุ่มอาชีพ
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- การพัฒนาผลิตภัณฑ์
- การต่อยอดผลิตภัณฑ์
- การส่งเสริมการขาย
- การประชาสัมพันธ์สินค้า ตลอดจนหาแหล่งเงินทุนอื่นๆ

กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
2. กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/คนพิการ (คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน)
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โครงการที่ผ่านมา

1. อบรมการสานตะกร้าพลาสติก มกราคม 2559
การท�ำเครื่องจักสานตะกร้าพลาสติกลักษณะของการท�ำเครื่องจักสานลักษณะต่างๆ ซึ่งแต่เดิมได้น�ำ
วัตถุดิบจากธรรมชาติเท่าที่จะหาได้ใกล้ตัวมาท�ำให้เกิดประโยชน์ เช่น ไม้ไผ่ หวาย เป็นต้น ต่อมาได้มีการน�ำวัสดุ
ที่เป็นเส้นพลาสติกมาสานเป็นสิ่งของเครื่องใช้ส�ำหรับใช้สอยในชีวิตประจ�ำวัน และเพื่อให้เกิดความทนทาน และ
สามารถออกแบบเครื่องจักสานได้หลากหลายจึงได้หยิบเอาเส้นพลาสติกมาสาน และหากชาวบ้านคนใดกลุ่มใด
จะยึดเป็นอาชีพเสริมก็สามารถท�ำได้
2. อบรมการแปรรูปสมุนไพร มิถุนายน 2559
กลุ่มอาชีพชุมชนทุ่งเศรษฐีในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้มองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของสมุนไพร
พืน้ บ้าน และน�ำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในครัวเรือนและในชีวติ ประจ�ำวันท�ำให้เกิดผลดีตอ่ สุขภาพ จากการ
ที่ได้ท�ำโครงการและอบรมแชมพูสมุนไพรใส่ใจสุขภาพ ท�ำให้รู้ว่าสมุนไพรไทยมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับร่างกาย
ไม่เป็นพิษเป็นภัย สามารถเรียนรู้พันธุ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านที่หายาก ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาฐานการ
เรียนรู้ส�ำหรับใช้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรไทย สนับสนุนให้น�ำสมุนไพรพื้นบ้านไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตจริง ผ่านการฝึกอบรมท�ำให้รู้จักตนเอง พัฒนาสมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์
อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน
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ผลที่ได้รับ

- ชุมชนมีความเข้มแข็งมีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
-  สินค้าเป็นที่ต้องการและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคลดต้นทุนรวดเร็วทันสมัยได้ผลดีมีประสิทธิภาพ
ประหยัดเวลาประหยัดแรงงาน
- เพื่อส่งเสริมการขายไปสู่ระดับจังหวัดระดับประเทศและตลาด AEC ต่อไป
- ช่วยให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น น�ำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี
- ความเป็นอยู่ดีขึ้นน�ำมาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

ใครได้

ได้อะไร

- กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
- กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/คนพิการ (คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน)
- มีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้สู่มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
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ผลงานที่ผ่านมา

แหล่งเงินทุน โดยเพิ่มทางเลือกแหล่งเงินทุนใหม่ เช่น SME BANK และธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
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ด้านการตลาด ช่วยท�ำให้สินค้าและบริการถึงมือผู้บริโภคได้เร็วขึ้นและผู้บริโภคจัดหาซื้อได้ ในเวลาที่ต้องการ
เป็ น การอ� ำ นวยความสะดวกให้ทั้ง ธุรกิจ และผู้บริโภค เพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้านอกจากของเดิม
ที่มีอยู่แล้ว
ตลาดที่จ�ำหน่ายสินค้า ได้แก่
1. ห้างสรรพสินค้าเซ็นโทซ่า
2. ซุปเปอร์มาเก็ตในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ถนนฅนเดิน
4. ตลาดต้นตาล
5. กรีนมาเก็ต
6. ตลาดค้าปลีกริมบึงแก่นนคร
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จะเห็นได้ว่าโครงการตั้งตัวเทศบาลนครขอนแก่น เป็นโครงการส�ำหรับประชาชนและกลุ่มอาชีพ
อย่างแท้จริงซึ่งสร้างเสริมองค์ความรู้ สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มช่องทางจ�ำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มอาชีพและ
ประชาชนให้มีรายได้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ร่วมท�ำ MOU กับ 8 องค์กรเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
4. หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
5. ชมรมธนาคารจังหวัดขอนแก่น
6. สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไทย จังหวัดขอนแก่น
7. สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น
8. สมาคมศิษย์เก่า MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย 8 องค์กร เศรษฐกิจได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
องค์ความรู้ ทักษะ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมและสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสนับสนุนส่งเสริม
การประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาด พร้อมทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินอื่นๆ
เพื่อต่อยอดและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน

44

เทศบาลนครขอนแก่น 4.0

ตลาดสีเขียว
ขอนแก่น
Smart Economy
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ตลาดสีเขียวขอนแก่น Khon Kaen Green Market
ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรอันดับ 48 ของโลก แต่ใช้ยาฆ่าแมลงติดอันดับ 5 ของโลก ใช้ยาฆ่าหญ้า
ติดอันดับ 4 ของโลก ท่านคิดว่ายาเหล่านั้น มันไปอยู่ที่ไหน จากส�ำรวจสถานการณ์สารพิษตกค้างในผักยอดนิยม
10 ชนิดของมูลนิธิ Thai Pan พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานถึง 8 ชนิด สารเคมีเหล่านี้ คือ หนึ่งในสาเหตุส�ำคัญ
ของการเจ็บป่วยและตาย เช่น มะเร็ง ปัญหาระบบสืบพันธุ์ ความผิดปกติของทารก ระบบประสาท และสมอง
ไม่เจริญเติบโต จึงเกิดความร่วมมือของกลุม่ เครือข่าย
ประกอบด้ ว ย เครื อ ข่ า ยอเมริ กั น เครื อ ข่ า ย
เกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน เครือข่ายแรงงาน
นอกระบบ เครือข่ายเตือนภัยสารเคมี (Thai-pan)
เครือข่ายกินเปลี่ยนโลก
สมาคมผูบ้ ริโภค และหน่วยงานภาครัฐด้าน
การเกษตร ด้านการสาธารณสุข ด้านการพัฒนา
ชุ ม ชนและสั ง คม โดยเทศบาลนครขอนแก่ น
เป็นภาคีหลักในการขับเคลื่อนส่งเสริมให้ประชาชน
ได้บริโภคพืชผักที่ปลอดภัยพร้อมกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ทาให้เกิดจุดนัดพบระหว่าง
เกษตรกรและผู ้ บ ริ โ ภค ตลาดสี เขี ย วขอนแก่ น
Khon Kaen Green Market ในทุกวันศุกร์ ตั้งแต่
เวลา 15.00 - 20.00 น. ณ บริเวณอนุสาวรียพ์ ระนคร
ศรี บ ริ รั ก ษ์ บึ ง แก่ น นคร ปั จ จุ บั น มี เ กษตรกร
ในเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ที่ผลิตแบบอินทรีย์ 5 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มบึงปากเขื่อน อ�ำเภอน�้ำพอง
กลุ่มหนองผือ ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอโกสุมพิสัย  กลุ่มบ้านนายม บ้านห้วยเตย อ�ำเภอซ�ำสูง  กลุ่มสวนผักคนเมือง
และกลุ่มเกษตรปลอดภัยในครอบครัวพอเพียง จ�ำนวน 39 ราย สินค้าอาหารแปรรูปจากกลุ่ม OTOP
จ�ำนวน 8 ราย
ตลาดสีเขียวเป็นพื้นที่จ�ำหน่ายพืชผักอินทรีย์ที่เน้นการผลิตที่หลากหลายตามฤดูกาลโดยเกษตรกร
พบผู้บริโภคโดยตรง ผู้บริโภคไม่ได้มาตลาดเพื่อซื้ออย่างเดียว แต่สามารถที่จะสอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค พบว่ามีผู้บริโภคเข้ามาซื้อสินค้ามากกว่า 500 คน ในทุกวันศุกร์
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ถนนฅนเดินขอนแก่น
จากเวทีสภาเมืองของคนขอนแก่น…สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
“ถนนฅนเดินขอนแก่น”

ถนนฅนเดินขอนแก่น ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้คนขอนแก่นได้มีพื้นที่ขาย
สินค้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดินพักผ่อนหย่อนใจ มีพื้นที่
ส�ำหรับแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของคนเมือง ส่งเสริมการท่องเทีย่ วในจังหวัดขอนแก่นให้
เป็นที่แพร่หลาย และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้น
ถนนฅนเดิน เป็นถนนแห่งมิตรไมตรี เป็นพื้นที่แห่งความ
สร้ า งสรรค์ ถนนแห่ ง ความงามและความสุ ข ของคน
ขอนแก่ น แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ เชิ ง สร้ า งสรรค์
(creative economy) ถูกน�ำมาขับเคลื่อนทางสังคม โดยมีสังคมในการเป็นห้องเรียนของการเรียนรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยไม่มุ่งเน้นเฉพาะก�ำไรทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่เป็นพื้นที่ให้คนขอนแก่นมาโชว์
ความคิดสร้างสรรค์อย่างมีศิลปะโดยเชื่อมโยงฐานองค์ความรู้ รวมทั้งเป็นพื้นที่เปิดเพื่อสร้างการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมของคนขอนแก่น เป็นที่ของคนที่รักสิ่งเดียวกัน พบเจอ และพูดคุยกัน เป็นพื้นที่ให้แสดงความสามารถและ
แบ่งปันความสุข เป็นพื้นที่สร้างสรรค์งานศิลปะอย่างไร้พรมแดน นอกจากนั้นถนนสายนี้ยังได้ถือว่าเป็นปลายน�้ำ
แห่งการเรียนรูอ้ ย่างเป็นรูปธรรม โดยจะเห็นได้จากกิจการ กิจกรรมอันเกิดจากภาคส่วนต่างๆ มาผลิดอกออกผลเป็น
ผลิตภัณฑ์ การแสดงการเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมขึ้นที่นี่
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ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปี ของการด�ำเนินโครงการ
ถนนฅนเดินขอนแก่น ผลการตอบรับของประชาชน พบว่า
ได้รับความนิยมจากทั้งกลุ่มผู้ค้าที่สนใจเข้ามาขายสินค้า
และประชาชนทั้งคนขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเกิน
ความคาดหมาย ปัจจุบันมีจ�ำนวนผู้ค้าที่ขายในพื้นที่ใน
แต่ละสัปดาห์มากถึง 900 ราย มีการแบ่งโซนผูป้ ระกอบการ
ตามประเภทสิ น ค้ า ที่ ห ลากหลาย ไม่ ว ่ า จะเป็ น สิ น ค้ า
ท�ำมือ งานศิลปหัตถกรรม สินค้า OTOP ที่เน้นขายไอเดีย
อย่างสร้างสรรค์ สินค้าแฟชั่นร่วมสมัย อาหารที่มีหลาก
หลายรสชาติ เป็นตลาดที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้รับประกาศ
เกียรติคุณผ่านการประเมินเป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟม
บรรจุอาหาร 100% จากอธิบดีกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559
และจากจังหวัดขอนแก่น ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 อีกทั้งมีกิจกรรม
การแสดงแบบเปิดหมวก การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
ถึง 12 จุด เป็นพื้นที่ส�ำหรับแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานที่
หลากหลาย อันแสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอีสาน
ถนนฅนเดินขอนแก่นจึงเป็นที่ดึงดูดใจของคนทุกเพศทุกวัย รวมทั้งมีประชาชนเข้ามาซื้อสินค้า และ
เดินเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในแต่ละสัปดาห์กว่า 50,000 คน มีเงินสะพัดในถนนฅนเดินสัปดาห์ละ 4 ล้านบาท
ซึ่งถือว่าประสบความส�ำเร็จและได้รับการตอบรับจากประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการค้าอย่างดียิ่ง ส่งผลให้
จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้ามาเที่ยวมากขึ้น

และถนนฅนเดินยังเป็นต้นแบบให้กับเทศบาลที่อยู่ใกล้เคียงหลายพื้นที่ เช่น เทศบาลนครอุดรธานี
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลในจังหวัดขอนแก่น อาทิเช่น เทศบาลเมืองชุมแพ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาล
เมืองศิลา เทศบาลต�ำบลบ้านเป็ด เทศบาลต�ำบลกระนวน เป็นต้น ฉะนั้นถนนฅนเดินขอนแก่นจึงเป็นถนน
แห่งมิตรภาพ ความงามและความสุข เป็นแหล่งท่องเทีย่ วให้เกิดการหมุนเวียนกระตุน้ เศรษฐกิจท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืน
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การพัฒนาด้านระบบขนส่งมวลชน
ระบบรางเบาสายเหนือ - ใต้
ต้นแบบในภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น
โครงการขอนแก่น SMART CITY
(ระยะที่ 1)

Smart Mobility

การพัฒนาด้านระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบาสายเหนือ - ใต้
ต้นแบบในภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น
โครงการขอนแก่น SMART CITY (ระยะที่ 1)
ตามทีเ่ ทศบาลนครขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้มกี ารจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาแผนแม่บทขนส่งมวลชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งในเวลานั้นก็มีตัวแทนผู้ประกอบการบางส่วนไม่เห็นด้วย
ในการด�ำเนินโครงการโดยมีเงื่อนไขคือไม่ต้องการท�ำโครงการ ณ เวลานั้น หรือหากท�ำโครงการรัฐต้องรับซื้อรถ
และสัมปทานทั้งหมดจากผู้ประกอบการเดิม และในปัจจุบันได้มีการน�ำเสนอผ่าน คณะกรรมการจัดระบบการ
จราจรทางบก (คจร.) ไปแล้วเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 แต่เนื่องด้วยการเจริญเติบโตของเมืองนั้นเป็นไปอย่าง
ก้าวกระโดด ท�ำให้แผนที่ศึกษาไว้อาจไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตของเมืองได้ กระทรวงคมนาคม
โดย ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จึงจัดให้มงี บประมาณเพือ่ ท�ำการศึกษาระบบขนส่ง
มวลชน เพื่อให้เป็นแบบรางเบา (LRT) หรือ TRAM เพื่อทดแทนระบบเก่าที่ศึกษาไว้เป็นระบบโดยสารด่วนพิเศษ
(BRT) โดยจะให้เริ่มต้นศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
และเมื่อประมาณปลายปี พ.ศ. 2557 ทางกลุ่มเอกชนในจังหวัดขอนแก่นได้มีการรวมตัวกันขึ้น เพื่อ
ระดมทุนจากคนในจังหวัด และประชาชนทั่วไปเพื่อลงทุนช่วยภาครัฐในการจัดการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
ของจังหวัด ซึ่งหนึ่งในโครงการดังกล่าวก็จะเริ่มต้นที่โครงการขนส่งมวลชนสายเหนือ-ใต้ โดยพร้อมที่จะช่วย
สนับสนุนด้านงบประมาณ และเทคโนโลยีระบบราง โดยเป็นการท�ำโครงการขนส่งมวลชนร่วมกับพัฒนาพื้นที่
อย่างเหมาะสมไปด้วยกัน
การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสายเหนือ-ใต้ ไม่ใช่เป็นโครงการแก้ไขปัญหาจราจรของตัวเมืองขอนแก่น
เพียงอย่างเดียว แต่หากเป็นการวางโครงสร้างของตัวเมืองให้มีการพัฒนาให้ถูกแนวทางตามหลักวิชาการเมือง
กระชับ ซึ่งจะท�ำให้ประชาชนในตัวเมืองมีการเดินทางระยะทางที่สั้นลง เดินทางด้วยยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อีกทั้งจะเป็นรูปแบบใหม่ในการพัฒนาประเทศ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันของคนในสังคม ลดช่องว่าง
ระหว่างคนในสังคมอันเป็นรากฐานส�ำคัญที่จะสร้างความสันติสุขและสมานฉันท์อย่างยั่งยืน โดยที่เป็นการริเริ่ม
จากภาคเอกชน และองค์การปกครองท้องถิน่ ในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ แบ่งเบาภาระในการพัฒนาประเทศให้กบั รัฐบาลกลาง
อีกด้วย
แต่เนือ่ งด้วยการท�ำโครงการในลักษณะดังกล่าวข้างต้น ยังไม่เคยเกิดขึน้ ในเมืองใดในประเทศไทยมาก่อน
หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติ ท�ำให้การท�ำโครงการเดินหน้าได้อย่าง
เชื่องช้า หากต้องการให้โครงการส�ำเร็จ และมีความเป็นไปได้ จ�ำเป็นต้องมีการบูรณาการหลายหน่วยงาน และ
กระทรวงเข้าด้วยกัน ซึ่งในปัจจุบันคงมีแต่ฝ่ายเศรษฐกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เป็นหน่วย
งานที่จะสามารถปฏิบัติ และสั่งการได้ในลักษณะบูรณาการแบบรวมศูนย์ โดยโครงการได้รับการอนุมัติจาก
กระทรวงมหาดไทยอนุมตั ใิ ห้เทศบาล 5 เทศบาลในเขตเมืองจัดตัง้ บริษทั ขอนแก่นทรานซิท ซิสเต็ม (KKTS) จ�ำกัด
เพื่อด�ำเนินการโครงการคล้ายกับที่กรุงเทพฯ มีบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด บริหารจัดการระบบขนส่งมวลชน
ของกรุงเทพฯ วิ่งมีการจดจัดตั้งส�ำเร็จแล้วเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ถือว่าเป็นการจัดตั้งบริษัทของเทศบาลทั้ง
5 แห่ง ซึ่งถือหุ้นโดยเทศบาล 100 % เป็นแห่งแรก ภายใต้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ คสช.
ได้พิจารณาสั่งการในรายละเอียดเพื่อด�ำเนินงานโครงการไปข้างหน้า โดยเน้นย�้ำไม่ให้เกิดความขัดแย้งและ
เป็นแนวทางให้พื้นที่อื่นด�ำเนินการต่อไปด้วย
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ด้วยรูปแบบการท�ำงานดังกล่าวข้างต้นทีม่ เี อกชนในจังหวัดริเริม่ สนับสนุน และผลักดันให้โครงการเกิดขึน้
หากท�ำส�ำเร็จก็จะเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้างในภูมิภาค โดยแต่ละจังหวัดช่วยกัน
ผลักดัน โดยจะเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CREATIVE ECONOMY) ซึ่งหากเกิดขึ้นได้จะท�ำให้ลดภาระของรัฐบาล
กลาง และสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชนอีกด้วย และเนื่องจากเป็นโครงการที่จะสามารถน�ำเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจ�ำเป็นต้องมีการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) จึงจะเป็นการเพิม่ ความโปร่งใสให้กบั โครงการมากขึน้ กว่าโครงการ
ขนาดใหญ่ทั่วๆ ไป
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การจัดตั้งบริษัท 5 เทศบาลด�ำเนินการในโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา
(Light Rail Transit : LRT) สายเหนือ – สายใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาค จ.ขอนแก่น
5 เทศบาลจดทะเบียนตั้งบริษัทแล้ว พร้อมเดินหน้าสร้างรถไฟฟ้าระบบรางเบาแห่งแรกของไทย
ในต่างจังหวัด  โดยกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า สนง.พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
ได้มี นายพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์ ผวจ.ขอนแก่น นายชัยธวัช เนียมศิริ รอง ผวจ.ขอนแก่น  นายค�ำนวณ  สุวรรณดี
พาณิชย์จงั หวัดขอนแก่น นายสันติ  แป้นอ�ำ 
่ ผอ.กลุม่ บริการทะเบียน ฯ และข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ในจังหวัดขอนแก่น
ได้มาเป็นสักขีพยานที่ 5 เทศบาลในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ เทศบาลต�ำบลส�ำราญ  เทศบาลเมืองศิลา เทศบาล
นครขอนแก่น เทศบาลต�ำบลเมืองเก่า และเทศบาลต�ำบลท่าพระ รวมตัวจัดตั้งและจดทะเบียนบริษัท เพื่อเป็น
หน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนโครงการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะระบบรางเบา (LRT) จังหวัดขอนแก่น
วงเงิน 5 ล้านบาท     เมือ่ วันที่ 24 มีนาคม 2560 ชือ่ ว่า บริษทั ขอนแก่นทรานซิทซิสเต็ม จ�ำกัด ได้มาจดทะเบียน
ที่พาณิชย์จังหวัดขอนแก่นถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะสามารถท�ำนิติกรรม ประชุมร่วม และจัดท�ำทุกภารกิจ
ภายใต้นโยบายของ 5 เทศบาลดังกล่าวที่ให้บริษัทไปด�ำเนินการในโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา
(แทรม) สายเหนือ – สายใต้ ต้นแบบในเมืองภูมภิ าค จ.ขอนแก่น โดยมีบอร์ดบริหาร จ�ำนวน 5 ท่าน ไม่วา่ จะเป็น
การด�ำเนินเรื่องของเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ ท�ำเรื่องขออนุมัติจากสนข. /คจร. เพื่อขอท�ำโครงการดังกล่าว
หลังจากก่อนหน้านี้ได้รับการอนุมัติการจัดตั้งบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 จากรัฐบาล โดย
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยเป็นพื้นที่แรกที่จัดท�ำส�ำเร็จ รูปแบบเหมือนกับ
การด�ำเนินกิจการของบริษัท กรุงเทพธนาคม ซึ่งมีแนวคิดจะลงทุนโครงการรถไฟฟ้าระบบรางเบา (Light Rail
Transit : LRT) หรือ TRAM ระยะทาง 22.6 กม. มูลค่าลงทุนรวมหลักหมื่นล้านบาท ในตัวเมืองขอนแก่น
เพื่อแก้ปัญหาการจราจร รองรับการขยายตัวของเมือง และอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
โดยจัดตั้งบริษัทเพื่อด�ำเนินการโครงการดังกล่าว ตามมาตรา 57 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 ทั้งนี้
การจัดตัง้ บริษทั ของ 5 เทศบาล ในจังหวัดขอนแก่น ถือว่าเกิดขึน้ ครัง้ แรกในประเทศไทย นับตัง้ แต่ พ.ร.บ.เทศบาลฯ
ประกาศบังคับใช้ ท�ำให้วนั นีท้ มี ขอนแก่นเหมือนเป็นดรีมทีมของการปกครองท้องถิน่ ซึง่ ในส่วนของบริษทั ทีส่ นใจ
โครงการนี้และต้องการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ ทั้งจากยุโรปตะวันออก ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ทุกรายสนใจ
จะร่วมลงทุนโครงการระบบรางเบาด้วย   
ส�ำหรับการด�ำเนินโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของทั้ง 5 เทศบาลนั้น คาดว่าใช้รูปแบบการให้
สัมปทานโครงการ และ เส้นทาง โดยให้บริษัทเอกชนเข้ามาด�ำเนินการทั้งหมด โดยบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง
(เคเคทีที) จ�ำกัด จะด�ำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบา ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการระดมทุนจากหลายกลุ่ม
ที่สนใจจะร่วมทุนด้วย   โครงการรถรางขอนแก่น จะน�ำร่องเส้นทางแนวเหนือ -ใต้ ถนนมิตรภาพ ช่วงบ้าน
ท่าพระ -บ้านส�ำราญ ระยะทาง 22.6 กม. มี 16 สถานี ประกอบด้วย
1. สถานีท่าพระ
2. สถานีกุดกว้าง
3. สถานี บขส. 3
4. สถานีประตูน�้ำ 
5. สถานีแยกเจริญศรี
6. สถานี ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (บิ๊กซี)
7. สถานีเซ็นเตอร์พ้อยท์
8. สถานีแยกประตูเมือง (เซ็นทรัล)
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9. สถานีแยกสามเหลี่ยม
10. สถานีไทยสมุทร
11. สถานีโตโยต้ามอดินแดง
12. สถานีแยก รพ.ศรีนครินทร์
13. สถานีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14. สถานีโลตัสเอ็กซ์ตร้า
15. สถานีหนองกุง
16. สถานีส�ำราญ                

สถานีและรางรถไฟฟ้าใช้พื้นที่เกาะกลางถนนมิตรภาพเป็นระดับดิน 11 สถานี และยกระดับ 5 สถานี
ได้แก่ สถานีแยกเจริญศรี  สถานี ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (บิก๊ ซี)  สถานีเซ็นเตอร์พอ้ ยท์  สถานีแยกประตูเมือง
(เซ็นทรัล) และสถานีแยกสามเหลี่ยม พร้อมโรงจอดและศูนย์ซ่อมบ�ำรุงจุดจอดแล้วจร 4 สถานี สถานีท่าพระ
บขส. 3 โลตัสเอ็กซ์ตร้า และสถานีส�ำราญ ตลอดแนวเส้นทางมีจุดส่งก�ำลังไฟฟ้าเข้าระบบตั้งใกล้สถานี 6-7 จุด
ห่างกันจุดละ 3 - 4 กม.   การเลือกน�ำร่องเส้นทางดังกล่าว เนื่องจากมีเขตทางกว้างพอแก่การก่อสร้างเส้นทาง
ไม่ตอ้ งเวนคืนทีด่ นิ และลดผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ สองข้างทางท�ำได้งา่ ยกว่า นอกจากนี้ ยังออกแบบ
รายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะ โดยน�ำอัตลักษณ์ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์และท�ำให้มีความกลมกลืนต่อ
สภาพแวดล้อมอีกด้วย
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เทศบาลดิจิทัล

Smart Governance
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เทศบาลดิจิทัล
เทศบาลนครขอนแก่นเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและการบริหารจัดการองค์กร โดยใช้
เทคโนโลยีและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ให้เทศบาลนครขอนแก่น
พัฒนาสูก่ ารเป็น Smart City ดังนัน้ เพือ่ ให้การเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและการบริหารจัดการ
เทศบาลนครขอนแก่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เทศบาลดิจิทัล แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการบริการและด้านบริหาร
1. ด้านการบริการ คือ การบริการส่วนหน้า การบริการด้านสังคม ด้านภาษี ด้านการคลัง ด้านการ
รักษาพยาบาล ด้านทะเบียนราษฎร์ ด้านการขอใบอนุญาตต่างๆ เหตุรำ� คาญ การรับเรือ่ งร้องทุกข์ และโครงสร้าง
พื้นฐาน สิ่งเหล่านี้คือการบริการทั้งสิ้น เป็นการเน้นการให้บริการประชาชนเป็นหลัก เช่น ระบบร้องทุกข์
เทศบาลนครขอนแก่น (อยู่พี่)
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2. ด้านการบริหาร คือ เป็นข้อมูลเพื่อน�ำมาปรับด้านสารสนเทศและเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ
ยกตัวอย่างเช่น มีงบประมาณในการลอกท่อทุกปี แต่เราไม่รู้ว่าถนน แต่ละสายลอกท่อไปแล้วกี่ครั้ง ท�ำในปีไหน
และถนนสร้างขึ้นปีไหน การวางท่อระบายไปแล้วกี่สาย ยังไม่วางท่อกี่สาย เป็นต้น ถ้ามีข้อมูลเหล่านี้และ
น�ำมาพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศมันจะง่ายกับการน�ำมาพิจารณาในการด�ำเนินการต่างๆ ในอนาคต
กองวิชาการและแผนงานมีแนวคิดในการพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนให้
สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการพัฒนาการให้บริการข่าวสารในส�ำนักงานผ่านระบบ Smart
Media และการด�ำเนินการพัฒนาเทศบาลเป็น Smart Office

Khon Kaen Smart City

59

การสร้างนวัตกรรมใหม่ของการแจ้งเหตุ
สาธารณภัยโดยแอพพลิเคชั่น

“อาสาเฝ้าเมือง”

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลนครขอนแก่น

Smart Mobility

การสร้างนวัตกรรมใหม่ของการแจ้งเหตุสาธารณภัยโดยแอพพลิเคชั่น
“อาสาเฝ้าเมือง” ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น
ประโยชน์ของการเป็นสมาชิก “อาสาเฝ้าเมือง”
1. ประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
2. ประชาชนสามารถส่งภาพเหตุการณ์ในที่เกิดเหตุ ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่อยู่ประจ�ำสถานีดับเพลิง
4 สถานี ได้ทราบถึงสถานที่เกิดเหตุที่ชัดเจน เพื่อจะได้ประเมินสถานการณ์เบื้องต้นของที่เกิดเหตุ สามารถออก
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3. สถานีดับเพลิง 4 สถานี สามารถประหยัดงบประมาณในการออกปฏิบัติหน้าที่ได้ เช่น อัตราการ
สิ้ น เปลื องน�้ ำ มั น เชื้อเพลิง ในการเดินทางไปถึง ที่เกิดเหตุ ใช้เวลาน้อยลงเพราะรู้ส ถานที่เกิดเหตุที่ชัดเจน
สามารถค�ำนวณระยะทางในการเดินทางได้ และสามารถไปถึงที่เกิดเหตุได้เร็วขึ้น
4. เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 4 สถานี สามารถปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชน มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพราะมีข้อมูลการรับแจ้งเหตุที่ถูกต้องและชัดเจน
5. เจ้าหน้าที่ดับเพลิง สามารถน�ำข้อมูลสถิติการเกิดเหตุสาธารณภัยมาบันทึกเป็นฐานข้อมูลเพื่อสรุป
เหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ประชุมวางแผนเพื่อป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นของสาธารณภัย โดย
มีเป้าหมายเพื่อให้เหตุสาธารณภัยลดลง และมุ่งเน้นการลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
สมาชิกที่สามารถใช้แอพพลิเคชั่น “อาสาเฝ้าเมือง”
ปัจจุบัน
1. พนักงานเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
3. อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ (ท.เล็ก ท.ใหญ่)
อนาคต

1. บุคลากรหน่วยงานราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ
2. ประธานชุมชน 95 ชุมชน
3. ประชาชนทั่วไป
4. เครือข่ายตระกูล อ.
5. เครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 19 อปท. + 1 มทบ. 23

วิธีการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “อาสาเฝ้าเมือง”
1. เลือกไปที่ Play Store
2. เลือกไปที่ ค้นหา แล้วพิมพ์ค�ำว่า “อาสาเฝ้าเมือง”
3. เลือกไปที่ ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น “อาสาเฝ้าเมือง”
4. แอพพลิเคชั่น “อาสาเฝ้าเมือง” จะปรากฏที่หน้าจอโทรศัพท์
5. สามารถกดเข้าไปใช้งาน แอพพลิเคชั่น “อาสาเฝ้าเมือง”
   และแจ้งเหตุสาธารณภัยได้
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การจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)
ด้วยเทศบาลนครขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุข และบริการ
ประชาชนซึง่ ในปัจจุบนั การให้บริการประชาชน ยังแยกส่วนการให้บริการตามภารกิจหน้าทีข่ องแต่ละหน่วยงาน
เทศบาลนครขอนแก่น จึงมีแนวคิดในการด�ำเนินการจัดตั้ง ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy
Contact Center : GECC) ขึ้น ในปีงบประมาณ 2560 โดยการน�ำงานบริการที่หลากหลาย และครอบคลุม
ทุกภารกิจของทุกหน่วยงาน มารวมไว้ ณ จุดเดียว เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ ท�ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม ลดความซ�ำ้ ซ้อนในการให้บริการ และประชาชน
สามารถขอรับบริการงานหลายๆ อย่าง ได้ ณ จุดเดียว
โดยทางเทศบาล ได้มกี ารประชุมและวางแผนการจัดตัง้ ศูนย์ราชการสะดวก เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกมากทีส่ ดุ เช่น การวิเคราะห์การออกแบบศูนย์ราชการสะดวก การจัดท�ำป้าย/สัญลักษณ์ บอกทางของจุด
ให้บริการ แสงสว่าง การอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่นั่งรอ
ห้องน�้ำ การเปิดให้บริการเวลาพักเที่ยง และระบบคิว เพื่อให้การบริการอย่างเป็นธรรม ซึ่งคณะผู้บริหารได้ใส่ใจ
และท�ำเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546

การจัดท�ำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
กับหัวหน้าส่วนราชการ
ปัญหาของระบบราชการไทยทั้งด้านโครงสร้าง การบริหารงาน ระบบงานบุคคลและบุคลากร ปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงนโยบายทางการเมืองและการปฏิรูปที่ต้องการปรับปรุงระบบราชการให้มี
ความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนทีม่ คี วามต้องการและความคาดหวังต่อการได้รบั การบริการจากภาครัฐสูงขึน้ การพัฒนาระบบราชการ
จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น โดยมีการน�ำหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และ
หลักการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบราชการ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8)
พ.ศ. 2553 บัญญัติให้การบริหารราชการของส่วนราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ�ำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจาย
อ�ำนาจตัดสินใจ การอ�ำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อ
ผลของงาน ซึง่ ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องส่วนราชการ ต้องค�ำนึงถึงความรับผิดชอบของผูป้ ฏิบตั งิ าน การมีสว่ นร่วม
ของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม
ของแต่ละภารกิจ
หลักเกณฑ์การด�ำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 ได้กำ� หนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดท�ำข้อตกลงในการปฏิบตั ริ าชการซึง่ เป็นการปฏิบตั ริ าชการ
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แนวใหม่ ที่มีความส�ำคัญในการสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารเพื่อที่จะก�ำกับการปฏิบัติราชการให้ประสบ
ความส�ำเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 9 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการ
ด�ำเนินการดังนี้
(1) ก่อนจะด�ำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการจะต้องจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า
(2) การก�ำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
และงบประมาณทีจ่ ะต้องใช้ในการด�ำเนินงานของแต่ละขัน้ ตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิข์ องภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของภารกิจ
(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มกี ารติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบตั ริ าชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ส่วนราชการก�ำหนดขึ้น
เทศบาลนครขอนแก่น ได้มงุ่ เน้นการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐแบบใหม่เพือ่ ให้การบริการประชาชน
มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนเกิดความพึงพอใจ
ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร สร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้มีการจัดท�ำ
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น กับนายกเทศมนตรี
นครขอนแก่น เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารในการก�ำกับการปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ สามารถติดตามและประเมินผลและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
โดยมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใสและประชาชนสามารถตรวจสอบได้

Application รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน (YouPhee)
เทศบาลนครขอนแก่น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทส�ำคัญในการให้บริการสาธารณะ
บรรเทาทุกข์ บ�ำรุงสุข แก่ประชาชน ภายในกรอบอ�ำนาจหน้าที่ เพื่อประสิทธิภาพ และความสัมฤทธิ์ผล
ในด้านการอ�ำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน และการแก้ปญ
ั หาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างถูกต้อง ตรงจุด และรวดเร็ว เทศบาลนครขอนแก่นได้พัฒนาระบบโมบาย แอพพลิเคชั่น
แจ้งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ( Moboile Application “ YouPhee” ) ส�ำหรับประชาชนในพื้นที่เทศบาลนคร
ขอนแก่น ได้ใช้ในการแจ้งเหตุปัญหาความเดือดร้อน โดยผ่านสมาร์ทโฟน (โทรศัพท์มือถือ) สามารถส่งข้อมูล
ภาพถ่าย ต�ำแหน่งจุดเกิดเหตุ มายังหน่วยงาน ทีร่ บั ผิดชอบของเทศบาลนครขอนแก่น เพือ่ เทศบาลนครขอนแก่น
จะได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อย
			การใช้งาน มี 3 เมนู ดังนี้
			

เมนูที่ 1. แจ้งเรื่องร้องทุกข์

			

เมนูที่ 2.

			

เมนูที่ 3. ส�ำหรับเจ้าหน้าที่

ติดตามผล
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ส�ำหรับผู้ร้องฯ จะใช้งาน 2 เมนู คือ
เมนูที่ 1. แจ้งเรื่องร้องทุกข์
เมนูที่ 2. ติดตามผล
การใช้งาน เมนูที่ 1 แจ้งเรื่องร้องทุกข์
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- คลิกปุ่ม แจ้งเรื่องร้องทุกข์

จะปรากฏหน้าจอ แจ้งเรื่องร้องทุกข์  เมื่อผู้ร้องฯ กรอกรายละเอียด เสร็จแล้วคลิกปุ่ม   ส่งค�ำร้อง
เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ /ร้ อ งเรี ย น ของท่ า น ปรากฏหน้ า จอโปรแกรมออกเลข ของระบบโปรแกรมร้ อ งทุ ก ข์
เทศบาลนครขอนแก่น  (เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะเข้าไปจัดการเรื่องร้องทุกข์)

เมนูที่ 2 ติดตามผล ผู้ร้องฯ สามารถคลิกปุ่ม ติดตามผล  เพื่อทราบความคืบหน้าของเรื่องที่ส่งเรื่อง
ร้องทุกข์/ร้องเรียนเข้าไปในระบบ โดยคลิกปุ่ม  ติดตามผล จะปรากฏหน้าจอ   ติดตามผล ผู้ร้องฯ ต้องการ
ทราบผลเรื่องที่ผู้ร้องฯ ส่งเข้าระบบ ให้พิมพ์ ชื่อ-สกุล แล้วคลิกปุ่ม     ค้นหา

Khon Kaen Smart City
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ผลงานที่ผ่านมาของ
สำ�นัก /กองต่างๆ

สำ�นักปลัดเทศบาล
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ส�ำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน”
จากวิสัยทัศน์ส�ำนักปลัดเทศบาล “ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับ
ประชาชน” จะเป็นก้าวย่างใหม่ในการพัฒนาเมืองสู่สังคมแห่งความสุข และมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
เทศบาลนครขอนแก่น คือ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการ
แนวทางในการพัฒนาที่มุ่งไปสู่สังคมที่ดีขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความสุข
บทบาทหน้าทีส่ ำ� นักปลัดเทศบาลนัน้ ค่อนข้างหลากหลายและมีความแตกต่าง เป็นหน่วยงานทีม่ บี ทบาท
ส�ำคัญในการสนับสนุนการปฏิบตั งิ านภารกิจต่างๆ ทีส่ ำ� คัญๆ ในเทศบาลนครขอนแก่น อาทิ มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลนครขอนแก่น งานประสานราชการ งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�ำตัว
ประชาชน งานการเมืองการปกครองและงานนโยบายและแผน การประสานนโยบายสู่การปฏิบัติ งานรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน งานเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติ งานประสานการแก้ไขปัญหาและ
รับเรื่องราวร้องทุกข์ งานสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานท่องเที่ยวและวิเทศสัมพันธ์
งานเลขานุการนายกเทศมนตรีและผู้บริหารส่วนราชการเทศบาลนครขอนแก่น และปฏิบัติราชการอื่นที่ไม่ได้
ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องส่วนราชการใดโดยเฉพาะและปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นต้น โดยมีบคุ ลากร
อันเป็นก�ำลังส�ำคัญ จ�ำนวน 167 คน โดยแยกเป็น พนักงานเทศบาล จ�ำนวน 56 คน ลูกจ้างประจ�ำ จ�ำนวน 8 คน
และพนักงานจ้างตามภารกิจ จ�ำนวน 94 คน พนักงานจ้างทั่วไป จ�ำนวน 9 คน แบ่งตามสายงานการบริหาร
ทั้งหมด 9 ฝ่าย

หัวใจส�ำคัญของการด�ำเนินงาน
นอกจากนี้ หัวใจส�ำคัญของการด�ำเนินงานของส�ำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น ซึง่ มีอตั ลักษณ์
โดดเด่นในการสร้างพันธกิจทีแ่ ตกต่างจากส�ำนัก / กองอืน่ คือ ส�ำนักปลัดเทศบาลเน้นในเรือ่ งการน�ำนโยบายของ
ผู้บริหารเทศบาลที่ได้ก�ำหนดไว้น�ำมาสู่การปฏิบัติจริง ควบคู่กับพัฒนาเมือง กล่าวสั้นๆ คือ ส�ำนักปลัดเทศบาล
ปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนา จึงท�ำให้ส�ำนักปลัดเทศบาลมีบทบาทโดดเด่น และมีอัตลักษณ์ของการท�ำงานที่
แตกต่างและหลากหลาย แต่กส็ ามารถท�ำหน้าทีร่ วมใจให้เป็นหนึง่ เดียวได้ หรือจะให้บริบทของส�ำนักปลัดเทศบาล
อย่างสั้นๆ และเข้าใจง่ายนั่นก็คือ “Unity in Diversity” หรือ หนึ่งเดียวในความหลากหลาย นั่นเอง
นอกจากนี้ ส�ำนักปลัดเทศบาลมีโครงสร้างการบริหารราชการ สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผน
และขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ที่ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง
มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย

Khon Kaen Smart City

69

บทบาทหน้าที่ของส�ำนักปลัดเทศบาล
ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนการงานทั้งหมด 9 ฝ่าย
1. ฝ่ายปกครอง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการก�ำหนดนโยบาย การควบคุม ก�ำกับดูแล และอ�ำนวยการ
การด�ำเนินงานของงานเทศกิจ งานควบคุมการจราจร งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
2. ฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการก�ำหนดนโยบาย การควบคุม ก�ำกับดูแล และ
อ�ำนวยการการด�ำเนินงานของงานแผนระบบการขนส่งงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร และงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ปรับอากาศ
3. ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการกระจายอ�ำนาจ โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการก�ำหนดนโยบาย
การควบคุม ก�ำกับดูแล และอ�ำนวยการการด�ำเนินงานของงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม งานกระจายอ�ำนาจและ
งานรับฟังความคิดเห็น
4. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการก�ำหนดนโยบาย การควบคุม
ก�ำกับดูแล และอ�ำนวยการการด�ำเนินงานของงานธุรการ งานป้องกันและระงับอัคคีภยั งานระบบความปลอดภัย
งานสถานีดับเพลิง และงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
5. ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป โดยมีหน้าทีเ่ กีย่ วกับการก�ำหนดนโยบาย การควบคุม ก�ำกับดูแล และอ�ำนวยการ
การด�ำเนินงานของงานธุรการและงานสารบรรณ
6. ฝ่ายอ�ำนวยการ โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการก�ำหนดนโยบาย การควบคุม ก�ำกับดูแล และอ�ำนวยการ
การด�ำเนินงานของงานแผนและงบประมาณ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
และวิเทศสัมพันธ์
7. ฝ่ายการประชุมและกิจการสภา โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม ก�ำกับดูแลการประชุมของ
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครขอนแก่นและส่งเสริมกิจการของ
สภาเทศบาล
8. ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�ำตัวประชาชน โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการก�ำหนดนโยบาย
การควบคุม ก�ำกับดูแล และอ�ำนวยการการด�ำเนินงานของงานทะเบียนราษฎร 1 และ 2 และงานส่งเสริม
การเลือกตั้งและศูนย์บริการร่วม
9. ฝ่ายส�ำนักงานเลขานุการนายกเทศมนตรี โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม ก�ำกับดูแล โครงการ
งานส�ำนักนายกเทศมนตรีและอ�ำนวยการด�ำเนินงานของส�ำนักงานนายกเทศมนตรี งานรับเรื่องร้องเรียน
ส�ำนักปลัดเทศบาล
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โครงการหรือกิจกรรมเด่น ของส�ำนักปลัดเทศบาล
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รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมเด่นของส�ำนักปลัดเทศบาล
ฝ่ายปกครอง
การจัดระเบียบทางเท้าหน้าวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ถนนประชาสโมสร

ด้วยสภาพทางเท้า บริเวณหน้าวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ในอดีตมีการตัง้ วางจ�ำหน่ายสินค้าในลักษณะการ
สร้างเพิงค้าขายครอบครองปรปักษ์ทางเท้าสาธารณะแบบถาวร กีดขวางทางเท้าตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ท�ำการเก็บ
อุปกรณ์ค้าขายออกจากพื้นที่การตั้งวางหลังเลิกจ� ำหน่ายสินค้าในแต่ละวัน ท�ำให้ขาดซึ่งความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยบนทางเท้า และที่ส�ำคัญ คือ ณ จุดตั้งวางค้าขายบริเวณนี้ “ไม่ใช่พื้นที่ประกาศเป็นจุดผ่อนผัน” ของ
เทศบาลนครขอนแก่นโดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดขอนแก่น แต่เป็นพืน้ ทีใ่ ห้ตั้งวางจ�ำหน่าย
สินค้า “โดยอนุโลม” เท่านัน้ งานเทศกิจนครขอนแก่นจึงมีความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการจัดระเบียบทางเท้าบริเวณ
ดังกล่าวตามอ�ำนาจหน้าที่ เพือ่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยการก�ำหนดเป็น “ภารกิจจัดระเบียบ
เร่งด่วนและต่อเนื่อง” น�ำไปสู่การจัดระเบียบครั้งใหญ่ในปัจจุบัน
งานเทศกิจนครขอนแก่น ด�ำเนินการจัดระเบียบตามขั้นตอนกฎหมายโดยอาศัยอ�ำนาจ ตามพระราช
บัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 โดยเริ่มด�ำเนินการออก
ใบบันทึกแจ้งเตือนครั้งแรก ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 จ�ำนวน 22 ราย ให้ผู้ค้าขายท�ำการเคลื่อนย้ายรื้อถอน
เพิงค้าขายออกจากทางเท้าสาธารณะทั้งหมด ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือในทางปฏิบัติไม่เป็นที่น่าพอใจ
เนื่องจากยังไม่มีการรื้อถอนเพิงค้าขายตามการแจ้งเตือน และให้โอกาสผู้ค้าขายได้ท�ำการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง
งานเทศกิจนครขอนแก่นจึงได้ประสานกับ “กองก�ำลังรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น” และสถานี
ต�ำรวจภูธรเมืองขอนแก่น เพื่อสนธิก�ำลังร่วมปฏิบัติการจัดระเบียบในครั้งนี้ และงานเทศกิจนครขอนแก่น
ได้ออกใบบันทึกแจ้งเตือนให้ผู้ค้าขายท�ำการรื้อถอนเพิงค้าขายออกจากทางเท้าสาธารณะเป็นครั้งที่ 2 ในวันที่
27 ตุลาคม 2559 ซึ่งในครั้งนี้ผู้ค้าขายเริ่มให้ความร่วมมือในทางปฏิบัติเริ่มท�ำการรื้อถอนเพิงค้าขายเป็นบางส่วน
แต่ยังไม่ทั้งหมด โดยให้โอกาสกับผู้ค้าขายได้แก้ไข โดยงานเทศกิจได้ลงพื้นที่ประกาศประชาสัมพันธ์ขอความ
ร่วมมือในการจัดระเบียบมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกวัน โดยได้ประกาศนโยบายการจัดระเบียบทางเท้า
หน้าวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียของงานเทศกิจนครขอนแก่นให้ผู้ค้าขายต้องปฏิบัติตาม คือ ต้องรื้อถอนเพิงค้าขาย
ที่ ตั้ ง วางกี ด ขวางทางเท้าออกจากทางเท้าสาธารณะให้เสร็จเรียบร้อย ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือในทางปฏิบัติในทิศทางที่ดีขึ้น มีการรื้อถอนเพิงค้าขายที่เป็นโครงสร้างถาวร
ออกจากทางเท้า หลังจากสามารถจัดระเบียบรื้อถอนเพิงค้าขายถาวรบนทางเท้าได้เป็นผลส�ำเร็จ งานเทศกิจ
นครขอนแก่นจึงได้ประกาศกฎกติกา เพื่อเป็นแนวทางการจัดระเบียบการตั้งวางจ�ำหน่ายสินค้าบนทางเท้า
บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ถนนประชาสโมสร ในวันที่ 12 มกราคม 2560 ให้ผู้ค้าขายทั้งหมด
จ�ำนวน 22 ราย ได้รับรู้รับทราบและถือปฏิบัติภายใต้กฎกติกาเดียวกันด้วยความเสมอภาค คือ
1.  อนุโลมให้ตั้งวางจ�ำหน่ายสินค้าได้ ระหว่าง เวลา 07.00-17.00 น. ของทุกวัน
2. หลังเลิกจ�ำหน่ายสินค้าตามกรอบเวลาที่ก�ำหนด ห้ามหลงเหลือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ไว้บนทางเท้า
โดยเด็ดขาด
3. หลังเลิกจ�ำหน่ายสินค้าตามกรอบเวลาที่ก�ำหนด ต้องดูแลความสะอาดพื้นที่การตั้งวางของตนเอง
ให้เรียบร้อย
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4. หากมีผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาในข้อ 1,2,3 ดังที่กล่าวมา งานเทศกิจนครขอนแก่นจะท�ำการ
ยกเลิกพื้นที่อนุโลมการตั้งวางจ�ำหน่ายสินค้า บริเวณนี้ในทันที
ซึ่งหลังจากประกาศแนวทางการจัดระเบียบเป็นต้นมาก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนผู้ค้าขาย
เป็นอย่างดี มีการปฏิบัติตามกฎกติกาที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ หลังพ้นกรอบเวลาการตั้งวางจ�ำหน่ายสินค้าตามที่
ก�ำหนดเพื่อคืนทางเท้าสู่สาธารณะให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ซึ่งรวมระยะเวลาในการด�ำเนินการประมาณ
6 เดือนเต็ม ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเอื้ออาทรระหว่างผู้ค้าขายกับประชาชนทั่วไป เป็นการแบ่งปัน
ที่สาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน เจ้าหน้าที่เทศกิจซึ่งมีหน้าที่จัดระเบียบที่สาธารณะก็สามารถจัดระเบียบ
การตั้งวางจ�ำหน่ายสินค้าได้ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสงบสุข
มีความสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
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ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการกระจายอ�ำนาจ
โครงการติดตั้ง CCTV 1,000 จุด ภาคประชาชน
จุดเริ่มจากการมีแนวคิดและความตระหนักร่วมกัน ที่มองเห็นว่าการน�ำพาบ้านเมืองไปสู่สังคมที่น่าอยู่
และมีความสุขนั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ต้องขับเคลื่อน
แต่เป็นเรือ่ งของทุกคนทีต่ อ้ งรับผิดชอบร่วมกันภายใต้ความเป็นพลเมืองของสังคมนัน้ สังคมน่าอยูแ่ ละมีความสุขนัน้
ความปลอดภัยของบ้านเมืองก็เป็นหนึ่งในภารกิจส�ำคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันลุกขึ้นมารับผิดชอบ
ร่วมกัน
จากแนวคิดจึงก่อเกิดความร่วมมือในการท�ำงานร่วมกันระหว่าง เทศบาลนครขอนแก่น สถานีตำ� รวจภูธร
เมืองขอนแก่น และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ด�ำเนินการสร้างระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยโครงการติดตั้ง
CCTV 1,000 จุด ภาคประชาชน และทั้ง 3 หน่วยงาน ร่วมผนึกก�ำลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมเมืองขอนแก่น
คื อ เรื่ อ งของความมั่ น คงในความปลอดภั ย ซึ่ ง คงปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว ่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ค นในสั ง คมทุ ก คนต้ อ งการ
นอกเหนือไปจากความต้องการทางด้านปัจจัยสี่ ความมัน่ คงปลอดภัย ทีแ่ ต่ละคนต้องการอาจมีความแตกต่างกัน
ออกไป บางคนอาจจะห่ ว งในด้ า นของสุ ข ภาพและชี วิ ต ในขณะที่ บ างคนอาจจะเป็ น ห่ ว งไกลออกไปถึ ง
ฐานะความเป็นอยูแ่ ละความมัน่ คงในอนาคต แต่สงิ่ ทีค่ นส่วนใหญ่ คงจะเห็นพ้องต้องกัน และยอมรับว่า เป็นความ
มัน่ คงปลอดภัยพืน้ ฐานทีค่ น เราต้องการนัน้ ก็คอื ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ และหนึง่ ในบรรดาทรัพย์สนิ
ทีอ่ าจถือได้วา่ มีคา่ ทีส่ ดุ และผูกพันกับชีวติ ความเป็นอยูข่ องแต่ละคนในครอบครัวก็คอื บ้าน และทรัพย์สนิ ต่างๆ
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ภายในบ้าน เนื่องจากสภาพเป็นอยู่ของคนในสังคมปัจจุบัน มีความกดดันทางด้านเศรษฐกิจและสภาวะ
ความเป็นอยู่สูง ปัญหาทางด้านสังคมและภัยอันตรายจากโจรผู้ร้ายจึงมีสูงตามไปด้วย ดังนั้นความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเมืองขอนแก่น จึงเป็นภารกิจส�ำคัญหลักที่ต้องด�ำเนินการให้ความส�ำคัญ
เพื่อน�ำไปสู่เมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนในที่สุด
ความแตกต่างจากที่อื่นเกิดคุณค่าในการด�ำเนินงานโครงการด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
1. เป็นโครงการที่ทุกส่วนงานเป็นเจ้าภาพ ทุกส่วนรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลสังคมเมือง
2. กระบวนการด�ำเนินงานโครงการ หน่วยงานเทศบาลนครขอนแก่น สถานีต�ำรวจภูธรเมืองขอนแก่น
และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น มีบทบาทเท่าเทียมกัน โดยมีการจัดตั้งคณะท�ำงานชัดเจนในการด�ำเนินงาน
ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของสังคมเมืองขอนแก่นที่ต่างหน่วยงาน ต่างบทบาทได้มาผนึกก�ำลังท�ำงานร่วมกัน
ในทุกขั้นตอนและทุกกระบวนการในการดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเมืองขอนแก่น
สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความรู้สึกความเป็นเจ้าของโครงการร่วมกัน
3. เป็นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการดูแลรักษาเมือง
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การแสดงกระบวนด�ำเนินงานบริหารจัดการ โครงการติดตั้งกล้อง CCTV 1,000 จุด ภาคประชาชน
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“โครงการบริหารจัดการและน�ำเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น”
เป็นโครงการฯ ที่มุ่งเน้นให้เกิดสังคมเอื้ออาทรรูปแบบหนึ่ง โดยการน�ำเทคโนโลยีฯ มาเป็นสื่อกลาง
บูรณาการเพือ่ เชือ่ มโยงการด�ำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกันในหลาย
หน่วยงาน องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์
- เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดสังคมเอือ้ อาทรในอีกรูปแบบหนึง่ โดยการน�ำเทคโนโลยีเป็นสือ่ กลางในการเชือ่ มโยง
และหาแนวร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชนโดยเฉพาะการให้การดูแลและช่วยเหลือคนพิการ
และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
- เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในการด�ำเนินงานของหลายหน่วยงาน ในการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกเพือ่ คนพิการและผูส้ งู อายุฯ ตลอดจนพัฒนาอุปกรณ์สงิ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั คนพิการ
และผู้สูงอายุฯ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยคนในท้องถิ่น และการดูแลทั้งอุปกรณ์สิ่งอ�ำนวยความสะดวกฯ
และสภาพความเป็นอยู่ของคนพิการ

วิธีการ / ขั้นตอนในการด�ำเนินงาน

1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิต ติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ
จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ และรับสมัครซึ่งประกอบด้วย
1.1 อาสาสมัครจากชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จ�ำนวน 95 ชุมชน
1.2 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
1.3 ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไป
2. ส�ำรวจและคัดเลือกกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่ขึ้นทะเบียนคนขอนแก่น
ไม่ทอดทิ้งกัน โดยลงพื้นที่กลั่นกรองรอบสองทุกสัปดาห์ เพื่อน�ำข้อมูลผู้พิการเข้าสู่กระบวนการพิจารณารับรอง
จากการประชุม คทม. ทุกเดือน
3. ก�ำหนดแผนการติดตั้งอุปกรณ์และท�ำการติดตั้งในบ้านของผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดเลือก
4. ติดตามและประเมินผล
5. สรุปผลการด�ำเนินโครงการและรายงานผล

สรุปขั้นตอนการด�ำเนินการ

1. ด�ำเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิต ติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
เพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ
2. ส�ำรวจและคัดเลือกกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่ขึ้นทะเบียน
คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันโดยลงพื้นที่กลั่นกรองรอบสองทุกสัปดาห์ เพื่อน�ำข้อมูลผู้พิการเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณารับรองจากการประชุม คทม. ทุกเดือน
3. ก�ำหนดแผนการติดตั้งอุปกรณ์และท�ำการติดตั้งในบ้านของผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดเลือก
4. ติดตามและประเมินผล
5. สรุปรายงานผล
78

เทศบาลนครขอนแก่น 4.0

ผลการด�ำเนินงาน

1. ฝึกอบรมช่างชุมชน ผลิต ติดตั้ง และบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ทั้งสิ้น 9 รุ่น จ�ำนวน 239 ราย กระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง 4 เขต
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2. ติดตั้งชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกฯ แล้วทั้งสิ้น 79 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 2560)

ตาราง รายชื่อผู้พิการที่ได้รับการติดตั้งชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
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ผลจากการด�ำเนินการติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่ผ่านมา
ส่ ง ผลให้ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ฯ มี ค วามสะดวกสบาย
ในการด�ำเนินชีวิต ช่วยเหลือตัวเองได้ ลดภาวะการพึ่งพิงผู้ดูแลหรือ
ญาติพี่น้อง มองเห็นคุณค่าของตัวเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ของสังคมเอื้ออาทรในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยการน�ำ
เทคโนโลยี เ ป็ น สื่ อ กลางในการเชื่ อ มโยงและหาแนวร่ ว มในการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชนโดยเฉพาะการให้การดูแล
และช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
โดยคนในชุมชนเองทุกภาคส่วนทัง้ ประธานชุมชน กลุม่ อสม.ในชุมชน
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และช่างชุมชนที่ผ่านการอบรมฯ ในพื้นที่ใกล้เคียงนั้น  เทศบาลนครขอนแก่น เป็นเพียงองค์กรที่ช่วยอ�ำนวยการ
ประสานงานให้เกิดการแก้ไขปัญหา และหาทางออกร่วมกันเพือ่ ขับเคลือ่ นโครงการฯ  ให้ตอบสนองความต้องการ
และแก้ไขปัญหาให้กับคนกลุ่มหนึ่งในสังคม ให้มีความเท่าเทียม และอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก สร้างสังคมเอื้ออาทร
ในพื้นที่โดยแท้จริง
เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ “เทศบาลนครขอนแก่น 4.0 Smart City” ได้มีการประสานงานกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในการพัฒนาระบบการติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยี
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุฯ ให้สามารถ Link เข้าสู่ระบบโทรศัพท์มือถือ ของญาติพี่น้อง
หรือประธานชุมชน และ อสม. ในชุมชนก่อนที่จะมีการ Link ไปยังโรงพยาบาลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้มี
การช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ฯ ได้ทันท่วงที ซึ่งกระบวนการอยู่ระหว่างประสานงาน
และพัฒนาระบบต่อไป

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การสร้างนวัตกรรมใหม่ของการแจ้งเหตุสาธารณภัยโดยแอพพลิเคชั่น “อาสาเฝ้าเมือง”
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น
วิสัยทัศน์ ( VISION )

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลนครขอนแก่น  มีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย    เพื่ อ เป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย วปลอดภั ย    และน่ า อยู ่ อ ย่ า งยั่ ง ยื น เป็ น หน่ ว ยงานที่ อ ยู ่ เ บื้ อ งหลั ง
ของทุกหน่วยงาน   และเป็นหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตการท�ำงานมาก   จึงเป็นที่มาว่าท�ำอย่างไร
จะเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   ลดความสูญเสียและความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่
ของรัฐได้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลนครขอนแก่น  แบ่งพื้นที่ออกเป็น  4  เขต  รับผิดชอบ
1. สถานีดับเพลิงศรีจันทร์   ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ซึ่งรับผิดชอบเขต   2   เป็นพื้นที่
ตัง้ อยูต่ รงใจกลางเขตเทศบาลนครขอนแก่น และยาวไปทางทิศตะวันออก มีชมุ ชนทีร่ บั ผิดชอบ จ�ำนวน  28  ชุมชน  
เป็นชุมชนเมืองและชุมชนกึ่งเมือง สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น  ดังนี้
-  อัคคีภัย  เป็นภัยที่ความเสียงสูงเนื่องจากมีอาคารขนาดใหญ่
-  อุทกภัย       -  วาตภัย

สถานีดับเพลิงศรีจันทร์ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-221184 หรือ สายด่วน 199
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2. สถานีดับเพลิงเมืองเก่า ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งรับผิดชอบเขต 3 เป็นพื้นที่ตั้งอยู่
ตรงใจกลางเขตเทศบาลนครขอนแก่นและยาวไปทางทิศใต้ มีชุมชนที่รับผิดชอบ จ�ำนวน 31 ชุมชน ซึ่งประกอบ
ด้วยชุมชนกึ่งเมือง ชุมชนเมือง หมู่บ้านจัดสรร และชุมชนแออัด สาธารณภัยที่เกิดขึ้น มีดังนี้
- อัคคีภัย เป็นภัยที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีชุมชนหนาแน่น
- อุทกภัย
- วาตภัย เป็นภัยที่เกิดขึ้นทุกๆ ปี โดยเฉพาะชุมชนหลังสนามกีฬาซึ่งเป็นพื้นที่โล่งมาก
- ภัยแล้ง
- ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย

สถานีดับเพลิงเมืองเก่า ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-224625 หรือ สายด่วน 199
3. สถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งรับผิดชอบเขต 4 พื้นที่
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง เลยขึ้นไปทางส่วนเหนือสุดของเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีชุมชน
ทีร่ บั ผิดชอบ จ�ำนวน 19 ชุมชน ส่วนใหญ่เป็นชุมชนกึง่ เมือง ชุมชนแออัด บ้านจัดสรร สาธารณภัยทีเ่ กิดขึน้ มีดงั นี้
- อัคคีภัย เป็นภัยที่ความเสียงสูงเนื่องจากมีอาคารขนาดใหญ่
- อุทกภัย - วาตภัย - ภัยแล้ง - ภัยจากไฟป่า
- ภัยจากการคมนาคมขนส่ง
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สถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-234583 หรือ สายด่วน 199
4. สถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้าง ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งรับผิดชอบเขต 1 พื้นที่ตั้งอยู่ฝั่ง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเทศบาลนครขอนแก่น มีชุมชนที่รับผิดชอบ จ�ำนวน 17 ชุมชน ส่วนใหญ่เป็นชุมชน
กึ่งเมือง ชุมชนแออัด ชุมชนเมือง สาธารณภัยที่เกิดขึ้น ดังนี้
- อัคคีภัย
- อุทกภัย
- วาตภัย
- ภัยแล้ง		
- ภัยจากไฟป่า
- ภัยจากการคมนาคมขนส่ง
- ภัยจากความมั่นคงของประเทศ เนื่องจากเป็น
ศูนย์รวมของส่วนราชการ จังหวัดขอนแก่น
สถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้าง
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลนครขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-234581 หรือ สายด่วน 199
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การสร้างนวัตกรรมใหม่ของการแจ้งเหตุสาธารณภัยโดยแอพพลิเคชั่น “อาสาเฝ้าเมือง”
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น
ประโยชน์ของการเป็นสมาชิก “ อาสาเฝ้าเมือง ’’
1. ประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
2. ประชาชนสามารถส่งภาพเหตุการณ์ในที่เกิดเหตุ ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่อยู่ประจ�ำสถานีดับเพลิง
4 สถานี ได้ทราบถึงสถานที่เกิดเหตุที่ชัดเจน เพื่อจะได้ประเมินสถานการณ์เบื้องต้นของที่เกิดเหตุ สามารถ
ออกปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3. สถานีดับเพลิง 4 สถานี สามารถประหยัดงบประมาณในการออกปฏิบัติหน้าที่ได้ เช่น อัตราการ
สิ้นเปลืองน�้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ ใช้เวลาน้อยลงเพราะรู้สถานที่เกิดเหตุที่ชัดเจน สามารถ
ค�ำนวณระยะทางในการเดินทางได้ และสามารถไปถึงที่เกิดเหตุได้เร็วขึ้น
4. เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 4 สถานี สามารถปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชน มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพราะมีข้อมูลการรับแจ้งเหตุที่ถูกต้องและชัดเจน
5. เจ้าหน้าที่ดับเพลิง สามารถน�ำข้อมูลสถิติการเกิดเหตุสาธารณภัยมาบันทึกเป็นฐานข้อมูลเพื่อ
สรุปเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ประชุมวางแผนเพื่อป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นของสาธารณภัย
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เหตุสาธารณภัยลดลง และมุ่งเน้นการลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
สมาชิกที่สามารถใช้แอพพลิเคชั่น “อาสาเฝ้าเมือง’’
ปัจจุบัน
1. พนักงานเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
3. อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ ( ท.เล็ก ท.ใหญ่ )
อนาคต
1. บุคลากรหน่วยงานราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ
2. ประธานชุมชน 95 ชุมชน
3. ประชาชนทั่วไป
4. เครือข่ายตระกูล อ.
5. เครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 19 อปท. + 1 มทบ. 23
วิธีการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “อาสาเฝ้าเมือง”
1. เลือกไปที่ Play Store
2. เลือกไปที่ ค้นหา แล้วพิมพ์ค�ำว่า “อาสาเฝ้าเมือง”
3. เลือกไปที่ ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น “อาสาเฝ้าเมือง”
4. แอพพลิเคชั่น “อาสาเฝ้าเมือง” จะปรากฏที่หน้าจอโทรศัพท์
5. สามารถกดเข้าไปใช้งาน แอพพลิเคชั่น “อาสาเฝ้าเมือง” และแจ้งเหตุสาธารณภัยได้
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
การจัดตัง้ ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)
ด้วยเทศบาลนครขอนแก่น เป็นหน่วยงานทีม่ บี ทบาทหน้าทีใ่ นการบ�ำบัดทุกข์บำ� รุงสุข และบริการประชาชน
ซึ่งในปัจจุบันการให้บริการประชาชน ยังแยกส่วนการให้บริการตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
เทศบาลนครขอนแก่น จึงมีแนวคิดในการด�ำเนินการจัดตั้ง ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy
Contact Center : GECC) ขึ้นในปีงบประมาณ 2560 โดยการน�ำงานบริการที่หลากหลาย และครอบคลุม
ทุกภารกิจของทุกหน่วยงาน มารวมไว้ ณ จุดเดียว เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ ท�ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม ลดความซ�้ำซ้อนในการให้บริการ และ
ประชาชนสามารถขอรับบริการงานหลายๆ อย่างได้ ณ จุดเดียว
โดยทางเทศบาล ได้มีการประชุมและวางแผนการจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวก เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกมากที่สุด เช่น การวิเคราะห์การออกแบบศูนย์ราชการสะดวก การจัดท�ำป้าย/สัญลักษณ์
บอกทางของจุ ด ให้บ ริก าร แสงสว่าง การอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ สตรีมีค รรภ์ และผู้สูงอายุ
วัสดุอปุ กรณ์ สถานทีน่ งั่ รอ ห้องน�ำ 
้ การเปิดให้บริการเวลาพักเทีย่ ง และระบบคิว เพือ่ ให้การบริการอย่างเป็นธรรม
ซึง่ คณะผูบ้ ริหารได้ใส่ใจและท�ำเพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ประโยชน์สงู สุด และเป็นไปตามพระราชบัญญัตกิ ารอ�ำนวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

การเข้าศึกษาดูงานช่วงเดือน มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559
จ�ำนวน 220 หน่วยงาน จ�ำนวน 21,200 คน

หัวข้อที่ขอเข้าศึกษาดูงานมากที่สุด คือ
1. การบริหารจัดการขยะในชุมชน ขยะต้นทาง และการทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า คือการคัดแยกน�ำกลับมา
ใช้ใหม่ หรือน�ำกลับมาใช้ซ�้ำและการใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า (Recycle, Reuse, Reduce) น�ำมาประดิษฐ์
เป็นของใช้ ของสวยงาม น�ำมาหมักท�ำปุ๋ยและดินปลูก การน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ  เช่น ใช้ขวดแก้วแทนขวดพลาสติก
การใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า เช่น ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานในพื้นที่นั้น กระติกน�้ำร้อนเมื่อไม่ใช้ก็ถอดปลั๊กพร้อมการ
ถ่ายโอนภารกิจให้ชุมชนการเก็บขนขยะในชุมชน กวาดถนน เก็บค่าธรรมเนียมขยะ ลอกท่อระบายน�้ำ 
ท�ำถนนในชุมชนโดยชุมชนด�ำเนินการเอง ขยะปลายทาง ณ สถานที่ก�ำจัดขยะ บ้านค�ำบอน น�ำขยะพลาสติก
แปรรูปเป็นน�้ำมัน แปรรูปขยะที่ไม่สามารถน�ำมารีไซเคิลได้ (RDF) มาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า
2. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ การขอฟังบรรยายซึ่งผู้บริหารของ
เทศบาลนครขอนแก่น ถ่ายทอดโดยประสบการณ์จริงที่ด�ำเนินการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในแนวคิด
และหลักปฏิบัติจนถึงขั้นตอนน�ำไปสู่การปฏิบัติที่ได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ได้จริง
3. Smart City เทศบาลนครขอนแก่น ได้แก่ 1). Smart People คือ การมีความรู้ที่เท่าเทียบ
2). Smart Living คือ เมืองที่น่าอยู่และปลอดภัย 3). Smart Education คือ เมืองที่มีการพัฒนาจัดการศึกษา
4). Smart Environment คือ เมืองที่ประหยัดพลังงาน 5). Smart Economy คือ เมืองที่เอื้อต่อการท�ำธุรกิจ
6). Smart Mobility คือ เมืองที่สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวกสบาย 7). Smart Governance คือ เมือง
บริหารโปร่งใส เป็นต้น
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4. การอนุ รั ก ษ์ ข นบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ คู ่ บ ้ า นคู ่ เ มื อ ง เช่ น พระธาตุ แ ก่ น นคร
วัดหนองแวงพระอารามหลวง ศาลหลักเมืองขอนแก่น โฮงมูนมัง สวน 200 ปี บึงแก่นนคร เป็นต้น
5. ตั้งใจมาให้ตรงกับการจัดอีเว้นท์ของเทศบาลนครขอนแก่น เช่น การจัดงานเคาท์ดาวน์ สุดยอด
งานประเพณีสงกรานต์อสี าน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ
ขอนแก่น บึงทุ่งสร้าง
สิ่งที่ได้ และเกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลนครขอนแก่น
- โรงแรม ที่พัก
- การค้าขายอาหารและเครื่องดื่ม
- ของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก และเสื้อผ้า
ทีก่ ล่าวมานีเ้ ป็นการส่งเสริมอาชีพให้คนในพืน้ ทีโ่ ดยตรง ท�ำให้มกี ารจับจ่ายมีเงินหมุนเวียนมาก ในแต่ละปี
เพราะจากการได้สอบถามผู้ที่เดินทางมา เฉพาะคนหนึ่งคนจะมีการใช้เงินโดยประมาณเฉลี่ย 600 – 700 บาท
ต่อคน เพื่อซื้อของฝาก ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรืออาหารไปเป็นของฝากและบริโภคในพื้นที่ เพราะความ
ที่เป็นเอกลักษณ์ของคนขอนแก่น ซึ่งเป็นเสน่ห์ ตลอดถึงผู้คนที่มีไมตรีจิต รอยยิ้ม ภาษาถิ่น และอีกหลายๆ
สิ่งที่บ่งบอกว่า ที่นี่คือขอนแก่น ซึ่งคนขอนแก่นคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่คนที่มารู้สึกประทับใจมากๆ

ฝ่ายอ�ำนวยการ
การจัดท�ำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ
ระหว่างนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กับหัวหน้าส่วนราชการ
ปัญหาของระบบราชการไทยทั้งด้านโครงสร้าง การบริหารงาน ระบบงานบุคคลและบุคลากร
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมชิ อบ รวมถึงนโยบายทางการเมืองและการปฏิรปู ทีต่ อ้ งการปรับปรุงระบบราชการ
ให้มคี วามทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง และเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนทีม่ คี วามต้องการและความคาดหวังต่อการได้รบั การบริการจากภาครัฐสูงขึน้ การพัฒนาระบบราชการ
จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น โดยมีการน�ำหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และ
หลักการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบราชการ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8)
พ.ศ. 2553 บัญญัติให้การบริหารราชการของส่วนราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ�ำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น
การกระจายอ�ำนาจตัดสินใจ การอ�ำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้โดยมี
ผูร้ บั ผิดชอบต่อผลของงาน ซึง่ ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องส่วนราชการ ต้องค�ำนึงถึงความรับผิดชอบของผูป้ ฏิบตั งิ าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ
หลักเกณฑ์การด�ำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 ได้กำ� หนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดท�ำข้อตกลงในการปฏิบตั ริ าชการ ซึง่ เป็นการปฏิบตั ริ าชการ
แนวใหม่ ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ในการสร้ า งความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ บ ริ ห ารเพื่ อ ที่ จ ะก� ำ กั บ การปฏิ บั ติ ร าชการ
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ให้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ และเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน ตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 9 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ให้ส่วนราชการด�ำเนินการดังนี้
(1) ก่อนจะด�ำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการจะต้องจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า
(2) การก�ำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด�ำเนินงานของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
และตัวชี้วัดความส�ำเร็จของภารกิจ
(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก�ำหนดขึ้น
เทศบาลนครขอนแก่น ได้มงุ่ เน้นการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐแบบใหม่เพือ่ ให้การบริการประชาชน
มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนเกิดความพึงพอใจ
ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร สร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบตั งิ าน และสร้างความเชือ่ มัน่ ในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนัน้ เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้มกี ารจัดท�ำ
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น กับนายกเทศมนตรี
นครขอนแก่น เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารในการก� ำกับการปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิ บั ติ ง าน และเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต ่ อ ภารกิ จ ภาครั ฐ สามารถติ ด ตามและประเมิ น ผลและตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน โดยมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใสและประชาชนสามารถตรวจสอบได้
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การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์เมืองมิตรไมตรี
ระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
กับเทศบาลนครหนานหนิง เขตปกครองตนเองชนชาติกว่างซีจ้วง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เมืองหนานหนิงเป็นเมืองเอกของเขตการปกครองตนเองชนชาติกว่างซีจ้วง เป็นศูนย์กลางของ
การปกครอง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นเมืองการค้า การท่องเที่ยว
อันส�ำคัญ เมืองหนานหนิงอยู่ใกล้เขตร้อน เป็นเมืองแห่งความเขียว มีต้นไม้สีเขียว สิ่งแวดล้อมสวยงาม
งานแสดงสินค้านานาชาติส�ำหรับนักเรียน และเทศกาลศิลปะเพลงพื้นบ้านนานาชาติซึ่งจัดขึ้นในเดือน 10 และ
11 ทุกปี เป็นงานใหญ่ที่ได้แสดงถึงประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและได้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการค้า
จึงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจมาร่วมงานได้
ในเวลาสิบกว่าปีทผี่ า่ นมา ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองหนานหนิงกับเทศบาลนครขอนแก่นได้พฒ
ั นาอย่าง
ต่อเนือ่ ง นอกจากเจ้าหน้าทีท่ างเทศบาลได้ไปมาหาสูก่ นั อย่างบ่อยครัง้ แล้ว ยังได้ทำ� กิจกรรม การแลกเปลีย่ นอย่าง
หลากหลายรูปแบบ เช่น สร้างสวนมิตรภาพในทัง้ สองเมือง การแลกเปลีย่ นครูสอน เป็นต้น จังหวัดขอนแก่นและ
เทศบาลนครขอนแก่น ได้มีความสัมพันธ์อันดีงามกับมณฑลกวางสี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา โดยในเบื้อง
ต้นเป็นการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับมณฑลกวางสี ต่อมาได้ขยายความสัมพันธ์กันในระดับ
เทศบาล
19-20 มิถุนายน 2559 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้จัดกิจกรรมฉลอง 40 ปี ความสัมพันธ์
ทางการทูตไทย-จีน โดยจะน�ำคณะผู้แทนชาวจีนจากมณฑลกวางตุ้งและเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (กว่างซี)
เดินทางมายังจังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลนครขอนแก่นกับนครหนานหนิงและ
เป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
ฉลองความสัมพันธ์ 40 ปี จับคู่ธุรกิจหนานหนิง ขอนแก่น
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559
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การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์เมืองมิตรไมตรีระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทยกับเทศบาลเมืองมิสึโฮะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
เมืองมิสึโฮะ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตนิชิทามะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2483 ที่เกิดจากการรวมของ 4 ชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรประมาณ 34,778 พื้นที่ 16.83
ตารางกิ โ ลเมตร เมื อ งมิ สึ โ ฮะ ให้ ค วามสนใจในการพั ฒ นาเมื อ งไปควบคู ่ กั บ การพั ฒ นาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ความสัมพันธ์ของทั้งสองเมืองได้มีการเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 จากการประสานงานผ่านมูลนิธิออยสก้า (OISCA
International)
โดยเมื่อวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2559 เทศบาลนครขอนแก่นได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองไมตรี
กับเมืองมิสึโฮะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมมือส่งเสริมแลกเปลี่ยนกันในเรื่องการศึกษา วัฒนธรรม
อุตสาหกรรม หรือด้านอื่นๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนามิตรภาพและกระชับความเข้าใจร่วมกัน น�ำโดย
นายโคเอมอน อิชิซึกะ นายกเทศมนตรีเมืองมิสึโฮะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นายนากาโอะ ทาคามิซึ
ประธานเมืองมิสโึ ฮะ พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร เมืองมิสโึ ฮะ การหารือครัง้ นี้ ทัง้ สองฝ่าย ได้แลกเปลีย่ นองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาเมืองทีเ่ ติบโตไปพร้อมกับสิง่ แวดล้อม ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้แสดงความ
สนใจเกี่ยวกับการจัดการขยะ การดูแลและพัฒนาต้นไม้ให้เกิดพื้นที่สีเขียว ตลอดจนการพัฒนาสินค้าและ
เศรษฐกิจระดับชุมชนของประเทศญี่ปุ่น พร้อมเตรียมน�ำองค์ความรู้ดังกล่าว ประกอบการวางแผนพัฒนาชุมชน
ในเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป ส�ำหรับเนื้อหาในหนังสือแสดงเจตจ�ำนง ว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองไมตรี ที่จะมีการลงนามครั้งนี้ จะระบุถึงการพัฒนาความร่วมมือกัน ในการส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์
ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนกันทั้งสองเมือง การแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
หรือสาขาอื่นๆ ที่มีจุดมุ่งหมายของการกระชับความร่วมมือระหว่างกัน
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คณะผู้บริหารนครขอนแก่น หารือผู้บริหารเมืองมิสึโฮะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เตรียมลงนาม
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองไมตรีระหว่างสองเมือง มุ่งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การพัฒนาเมืองรอบด้าน
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด
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การลงนามหนังสือแสดงเจตจ�ำนงว่าด้วยความสัมพันธ์เมืองมิตรไมตรี
เทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น ราชอาณาจักรไทยและเมืองมิสึโฮะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น.
ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ฝ่ายการประชุมและกิจการสภา
ถนนฅนเดินขอนแก่น

จากเวทีสภาเมืองของคนขอนแก่น…สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
“ถนนฅนเดินขอนแก่น”

ถนนฅนเดินขอนแก่น ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้คนขอนแก่นได้มีพื้นที่
ขายสินค้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดินพักผ่อนหย่อนใจ มีพื้นที่ส�ำหรับแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของคนเมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่แพร่หลาย และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
ให้ดีขึ้น
ถนนฅนเดิน เป็นถนนแห่งมิตรไมตรี เป็นพื้นที่แห่งความสร้างสรรค์ ถนนแห่งความงามและความสุข
ของคนขอนแก่น แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (creative economy) ถูกน�ำมาขับเคลื่อนทางสังคม
โดยมี สั ง คมในการเป็ น ห้ อ งเรี ย นของการเรี ย นรู ้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยไม่มุ่งเน้น
เฉพาะก�ำไรทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่เป็นพื้นที่
ให้คนขอนแก่นมาโชว์ความคิดสร้างสรรค์อย่างมี
ศิลปะ โดยเชือ่ มโยงฐานองค์ความรู้ รวมทัง้ เป็นพืน้ ที่
เปิ ด เพื่ อ สร้ า งการปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมของคน
ขอนแก่น เป็นที่ของคนที่รักสิ่งเดียวกัน พบเจอ
และพู ด คุ ย กั น เป็ น พื้ น ที่ ใ ห้ แ สดงความสามารถ
และแบ่งปันความสุข เป็นพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์งานศิลปะ
อย่างไร้พรมแดน นอกจากนั้นถนนสายนี้ยังได้ถือว่า
เป็นปลายน�้ำแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะเห็นได้จากกิจกรรมอันเกิดจากภาคส่วนต่างๆ มาผลิดอก
ออกผลเป็นผลิตภัณฑ์ การแสดง การเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมขึ้นที่นี่
ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปี ของการด�ำเนินโครงการถนนฅนเดินขอนแก่น ผลการตอบรับของประชาชน
พบว่าได้รบั ความนิยมจากทัง้ กลุม่ ผูค้ า้ ทีส่ นใจเข้ามาขายสินค้าและประชาชนทัง้ คนขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง
เกินความคาดหมาย ปัจจุบนั มีจำ� นวนผูค้ า้ ทีข่ ายในพืน้ ทีใ่ นแต่ละสัปดาห์มากถึง 900 ราย มีการแบ่งโซนผูป้ ระกอบการ
ตามประเภทสินค้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าท�ำมือ งานศิลปหัตถกรรม สินค้า OTOP ที่เน้นขายไอเดีย
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อย่างสร้างสรรค์ สินค้าแฟชั่นร่วมสมัย อาหารที่มี
หลากหลายรสชาติ เป็นตลาดที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ได้รบั ประกาศเกียรติคณ
ุ ผ่านการประเมินเป็นองค์กร
ปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% จากอธิบดี
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
เมือ่ วันที่ 3 มิถนุ ายน 2559 และจากจังหวัดขอนแก่น
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น วันที่ 25
กรกฎาคม 2559 อีกทั้งมีกิจกรรมการแสดงแบบ
เปิดหมวก การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยถึง 12 จุด เป็นพื้นที่ส�ำหรับแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานที่หลากหลาย
อันแสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอีสาน
ถนนฅนเดินขอนแก่นจึงเป็นที่ดึงดูดใจของ
คนทุกเพศทุกวัย รวมทั้งมีประชาชนเข้ามาซื้อสินค้า
และเดินเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในแต่ละสัปดาห์กว่า
50,000 คน มีเงินสะพัดในถนนฅนเดินสัปดาห์ละ
4 ล้านบาท ซึง่ ถือว่าประสบความส�ำเร็จและได้รบั การ
ตอบรับจากประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการค้า
อย่างดียิ่ง ส่งผลให้จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดหนึ่ง
ในประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้ามา
เที่ยวมากขึ้น

และถนนฅนเดินยังเป็นต้นแบบให้กับเทศบาลที่อยู่ใกล้เคียงหลายพื้นที่ เช่น เทศบาลนครอุดรธานี
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลในจังหวัดขอนแก่น อาทิเช่น เทศบาลเมืองชุมแพ เทศบาลเมืองบ้านไผ่
เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลต�ำบลบ้านเป็ด เทศบาลต�ำบลกระนวน เป็นต้น ฉะนั้นถนนฅนเดินขอนแก่น
จึงเป็นถนนแห่งมิตรภาพ ความงามและความสุข เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดการหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
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ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�ำตัวประชาชน
วิสัยทัศน์

ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างความประทับใจ โปร่งใสเพื่อประชาชน

โครงการศูนย์บริการประชาชนแห่งที่ 2 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
ในหลักการของการให้บริการนั้น เทศบาลนครขอนแก่นให้ความส�ำคัญที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับ
ประชาชนผู้มารับบริการ โดยถือว่าเป็นสิ่งส�ำคัญอันดับแรก ทั้งนี้โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนแห่งที่ 2
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น จึงเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่เทศบาลนครขอนแก่น สร้างความ
ได้เปรียบเชิงแข่งขัน เป็นการขยายฐานการให้บริการที่ครอบคลุมทั่วถึงตรงกับการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันเพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้มารับบริการ โดยให้บริการ
ประชาชน ทางทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�ำตัวประชาชน บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

พิธีเปิดศูนย์บริการประชาชนแห่งที่ 2 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น
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โครงการบริการแจ้งเกิด ณ โรงพยาบาล
เป็นนโยบายของผู้บริหารที่เห็นความส�ำคัญในด้านการบริการ และเพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชน ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง และช่วยท�ำให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา
รับบริการที่ส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น และเป็นการป้องกันการแจ้งการเกิดเกินก�ำหนด
ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง เริ่มจัดท�ำเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 โดยมีโรงพยาบาลของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ
3 โรงพยาบาล คือ
1. โรงพยาบาลขอนแก่น
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7
3. โรงพยาบาลศรีนครินทร์

โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทย
ที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร
ด�ำเนินการโครงการตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว354   ลงวันที่ 25
มกราคม 2556 เรื่อง การส�ำรวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อน�ำมาเป็นหลักฐานยืนยันสถานะของตนเองตามกฎหมายในการขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
หรือบุคคลที่อ้างว่ามีสัญชาติไทย
2. เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คนยากจน และคนยากไร้
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รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการและได้รับอนุมัติ

กิจกรรมเวทีสื่อสารสาธารณะ การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไร้บ้าน
เรื่อง บัตรประจ�ำตัวประชาชน
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น จัดงานพบปะคนไร้บ้าน เวทีสื่อสาธารณะ “การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของคนไร้บ้าน เรื่อง บัตรประชาชน” เพื่อการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านในพื้นที่เขตเทศบาล
นครขอนแก่น และร่วมกันพัฒนารูปแบบการท�ำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อให้ขอนแก่นเป็นพื้นที่ต้นแบบ
ณ ศาลหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เรียนเชิญเทศบาลนครขอนแก่น จัดเวที
สื่อสารสาธารณะ “การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไร้บ้าน เรื่องบัตรประจ�ำตัวประชาชน” ณ ศาลหลักเมือง
จังหวัดขอนแก่น และส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น ได้เข้าร่วมให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการจัดท�ำ
บัตรประจ�ำตัวประชาชนให้กับกลุ่มคนไร้บ้าน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ เพื่ อ ให้ ค� ำ แนะน� ำ เกี่ ย วกั บ การท� ำ บั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชนให้ กั บ
กลุ่มคนไร้บ้าน

102 เทศบาลนครขอนแก่น 4.0

การให้บริการจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชน
กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
ด�ำเนินการตามหนังสือกรมการปกครองที่แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการให้บริการจัดท�ำบัตรประจ�ำตัว
ประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ และมีความจ�ำเป็นที่จะต้องใช้
บัตรประจ�ำตัวประชาชนแสดงตนในกรณีเร่งด่วน ตามที่มีการเสนอข่าวทางสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์
ว่ามีผู้ป่วยติดเตียงใส่เครื่องช่วยหายใจไปติดต่อขอมีบัตรประจ�ำตัวประชาชน ณ ส�ำนักงานเขต ซึ่งโดยสภาพของ
ผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ และยากต่อการไปขอรับบริการ

โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ด�ำเนินการตามส�ำนักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น ได้จดั ท�ำโครงการดังกล่าวขึน้ เพือ่ เป็นขวัญ
และก�ำลังใจแก่ผู้อยู่ในภาวะยากล�ำบาก ให้มีสุขภาพกายที่ดี สุภาพจิตที่ดี การมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่มี
“การให้” ซึ่งมีความสุขจากการให้เป็นความสุขที่แท้จริง สะท้อนให้เห็นความเมตตาของมนุษย์ และการสร้าง
สังคมเอือ้ อาทร จึงเป็นยุทธศาสตร์หลักของเทศบาลนครขอนแก่น ในส่วนของฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�ำตัว
ประชาชน ได้ลงภาคสนามร่วมกับส�ำนักสวัสดิการสังคม ในการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ ยากล�ำบาก ในเขต
พื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น พร้อมให้ค�ำแนะน�ำทั้งด้านงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจ�ำตัวประชาชน
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รางวัลที่ได้รับจากโครงการคัดเลือกส�ำนักทะเบียนดีเด่นที่ผ่านมา
พ.ศ. 2553 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ส�ำนักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น
ประเภท ส�ำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลและเมืองพัทยา จ�ำนวนราษฎร ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป
พ.ศ. 2556 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ส�ำนักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น
ประเภท ส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จ�ำนวนราษฎร ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป
พ.ศ. 2557 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ส�ำนักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น
ประเภท ส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จ�ำนวนราษฎร ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป
พ.ศ. 2558 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ส�ำนักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น
ประเภท ส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จ�ำนวนราษฎร ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป

ฝ่ายส�ำนักงานเลขานุการนายกเทศมนตรี
Application รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน (YouPhee)
เทศบาลนครขอนแก่น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทส�ำคัญในการ ให้บริการสาธารณะ
บรรเทาทุกข์ บ�ำรุงสุข แก่ประชาชน ภายในกรอบอ�ำนาจหน้าที่ เพื่อประสิทธิภาพ และความสัมฤทธิ์ผล
ในด้านการอ�ำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน และการแก้ปญ
ั หาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างถูกต้อง ตรงจุด และรวดเร็ว เทศบาลนครขอนแก่นได้พัฒนาระบบโมบาย แอพพลิเคชั่น
แจ้งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน (Moboile Application “YouPhee”) ส�ำหรับประชาชนในพื้นที่เทศบาล
นครขอนแก่น ได้ใช้ในการแจ้งเหตุปญ
ั หาความเดือดร้อน โดยผ่านสมาร์ทโฟน (โทรศัพท์มอื ถือ) สามารถส่งข้อมูล
ภาพถ่าย ต�ำแหน่งจุดเกิดเหตุ มายังหน่วยงาน ทีร่ บั ผิดชอบของเทศบาลนครขอนแก่น เพือ่ เทศบาลนครขอนแก่น
จะได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อย
การใช้งาน มี 3 เมนู ดังนี้
เมนูที่ 1 แจ้งเรื่องร้องทุกข์
เมนูที่ 2

ติดตามผล

เมนูที่ 3 ส�ำหรับเจ้าหน้าที่
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ส�ำหรับผู้ร้องฯ จะใช้งาน 2 เมนู คือ
เมนูที่ 1 แจ้งเรื่องร้องทุกข์
เมนูที่ 2 ติดตามผล
การใช้งานเมนูที่ 1 แจ้งเรื่องร้องทุกข์
- คลิกปุ่ม

แจ้งเรื่องร้องทุกข์

จะปรากฏหน้าจอ แจ้งเรือ่ งร้องทุกข์ เมือ่ ผูร้ อ้ งฯ กรอก
รายละเอียด เสร็จแล้วคลิกปุ่ม     ส่งค�ำร้อง
เรื่องร้องทุกข์ /ร้องเรียน ของท่าน ปรากฏหน้าจอโปรแกรมออกเลข ของระบบโปรแกรมร้องทุกข์
เทศบาลนครขอนแก่น (เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะเข้าไปจัดการเรื่องร้องทุกข์)
เมนูที่2 ติดตามผล ผู้ร้องฯ สามารถคลิกปุ่ม ติดตามผล เพื่อทราบความคืบหน้าของเรื่องที่ส่งเรื่องร้องทุกข์/ร้อง
เรียนเข้าไปในระบบ โดยคลิกปุ่ม   ติดตามผล
จะปรากฏหน้าจอ ติดตามผล ผู้ร้องฯ ต้องการทราบผลเรื่องที่ผู้ร้องฯ ส่งเข้าระบบ ให้พิมพ์ ชื่อ-สกุล
แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา
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ตารางสรุปผลการด�ำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
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สำ�นักการศึกษา

108 เทศบาลนครขอนแก่น 4.0

ส�ำนักการศึกษา
วิสัยทัศน์

จากค�ำแถลงนโยบายของนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นที่จะวางรากฐาน
การพัฒนาเมืองสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ก่อเกิดศักยภาพที่โดดเด่นในการเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆ ทั้งด้าน
ที่เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา การแพทย์ การคมนาคมขนส่ง และด้านอื่นๆ ตลอดทั้งสร้างจิตส�ำนึกของคน
ในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อความเป็นเจ้าของเมืองร่วมกันในบริบทต่างๆ อาทิ การดูแลการจัดการ
สาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ส�ำนักการศึกษา
มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของชุมชน พัฒนาสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ การประยุกต์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
และได้ก�ำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ด้วยวิสัยทัศน์...

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”
ภายใต้นโยบายการพัฒนาชีวติ และทุนทางสังคม ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ นัน้ เทศบาลนครขอนแก่นได้สง่ เสริมและสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวติ ด้วยการบูรณาการและ
เชื่อมโยง การศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
ทั้งผู้เรียนในระบบ กลุ่มผู้ขาดโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้บกพร่องในด้านต่างๆ อีกทั้งจัดการด้านการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นด้วยการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ ให้บคุ ลากรทางการศึกษา ได้เสริมสร้างกระบวนการเรียนรูใ้ ห้กบั เด็กและเยาวชนให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันและทัดเทียมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งครอบครัว ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาได้แสดงบทบาทเข้าร่วม จัดการศึกษาดังกล่าว
ดั ง นั้ น ส�ำนัก การศึก ษา ซึ่ง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่น
มีหน้าที่ด�ำเนินการตามนโยบายและน�ำมาปฏิบัติให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของท่านนายกเทศมนตรีดังที่ได้
กล่าวไว้ คือ “เราจะพัฒนาคนและสร้างเมือง เพื่อส่งต่อสิ่งที่ดี ให้กับ ลูกหลาน”
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นครขอนแก่น เมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว
แบบก้าวกระโดด ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงการศึกษาในระดับภูมิภาคจนถึง
ระดับประเทศ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้น ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องสร้างระบบการศึกษาที่แข็งแกร่ง
เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เทศบาลนครขอนแก่นได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้เตรียมความพร้อม
ในการสร้างระบบการศึกษาที่แข็งแกร่ง และจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง รวมถึงเพื่อให้มีส่วนช่วยในการพัฒนาการศึกษาของไทยในยุคปัจจุบัน
อย่างแท้จริง
ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ส�ำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ด�ำเนินโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการระบบ
การศึกษาหลากหลายโครงการ อาทิเช่น การอบรมพัฒนาครูทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพ ศิลปะ และครูวชิ าสังคม เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาทัง้ ด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ
ทั ก ษะ คุ ณ ลั ก ษณะ และคุ ณ ธรรมที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นตระหนักดีว่า หากครูมีคุณลักษณะที่ดีดังกล่าว เด็กและเยาวชนที่ผ่านการเรียนรู้
การอบรมจากครูเหล่านี้ จะเป็นเด็กและเยาวชนที่พร้อมด้วยความรู้ควบคู่คุณธรรม และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 5+1 อันได้แก่ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความอดทน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความกตัญญู และมี
ความส�ำนึกรักท้องถิ่นตามแบบอย่างที่เทศบาลนครขอนแก่นได้วางรากฐานไว้
นอกจากนี้ เทศบาลนครขอนแก่นยังได้ด�ำเนินโครงการสร้างสังคมแห่งการอ่านเพื่อส่งเสริมให้เมือง
ขอนแก่นเป็นมหานครแห่งการอ่าน โดยพัฒนาห้องสมุดเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เป็นแหล่งเพื่อการเรียนรู้
ตามอัธยาศัยนอกห้องเรียน เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทัว่ ไปมีลกั ษณะนิสยั
รักการอ่าน เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพทั้งในและนอกระบบ โดยจัดตั้งห้องสมุดเด็กให้อยู่ภายใต้
บรรยากาศของสวนสาธารณะ เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี ซึ่งมีห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน ตั้งอยู่ภายใน
บริเวณบึงแก่นนคร และห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ ตั้งอยู่ภายในบริเวณสวนสาธารณะรัชดานุสรณ์ ห้องสมุด
เด็กทั้งสองแห่ง เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เอื้อประโยชน์ให้เด็ก เยาวชนและครอบครัวได้ท�ำกิจกรรม
ร่วมกัน เป็นการสร้างความอบอุ่นและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเชิงบวกอีกรูปแบบหนึ่ง ทั้งยังท�ำหน้าที่ให้
บริการการอ่าน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส�ำหรับเด็กและเยาวชนที่หลากหลายช่วยสร้างมิติให้แก่หนังสือ
ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เมื่อเติบโตจะสามารถซึมซับ และเรียนรู้ได้ในทุกแห่งและตลอดเวลา
ซึง่ หากเด็กได้รบั การกระตุน้ จากหนังสือทีด่ ี และกิจกรรมทีด่ ี เด็กจะมีความพร้อมในการเรียนรูใ้ นด้านอืน่ ๆ ต่อไป
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และต่างจังหวัดได้เป็น
อย่างดี เพราะถือเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนแห่งหนึ่งที่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าใช้บริการ
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และร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะ และกระบวนการคิด กระบวนการอ่านตามความเหมาะสมได้ทุกเพศทุกวัย
ซึง่ เทศบาลนครขอนแก่นได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด นอกจากนีย้ งั ได้ตอ่ ยอดโครงการเพือ่ ขยายแหล่งเรียนรู้
ให้เข้าถึงเด็กและเยาวชนในชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเอื้อประโยชน์และอ�ำนวยความสะดวก
ในการเดินทางมาใช้บริการการอ่านและเรียนรู้ โดยจัดตั้งห้องสมุดเด็กไท (Mini Library) จ�ำนวน 7 แห่ง ภายใน
7 ชุมชน รถ Book Bike (รถนิทานพ่วงข้าง) จ�ำนวน 2 คัน พิพิธภัณฑ์โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการสืบค้นข้อมูลศิลปวัฒนธรรมรากเหง้าของชาวขอนแก่น และศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาล
นครขอนแก่น เป็นเวทีเรียนรู้และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับเด็กและเยาวชน ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้ การศึกษาให้ทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่มให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต
การด�ำเนินโครงการด้านการศึกษานอกระบบ ส�ำหรับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสด้านการศึกษา
ในระบบที่เรียกว่าเด็กนอกระบบ หรือ “เด็กชายขอบ” ได้ดำ� เนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง ซึ่งน�ำไปสูก่ ารปรับเปลี่ยน
แนวคิด ทัศนคติในการด�ำเนินชีวิตได้อย่างมีเป้าหมาย ก่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เด็กเหล่านี้เรียนรู้โดยใช้
กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายส� ำ หรั บ พั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนที่ ห ลงผิ ด ให้ คิ ด ได้ แ ละหั น กลั บ มาเริ่ ม ต้ น ชี วิ ต ใหม่
ให้มีการศึกษา มีอาชีพ ไม่ก่อปัญหาสังคม เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมือง ให้เป็นเมือง
ที่น่าอยู่น่าอาศัยและปลอดภัย
นอกจากนี้ สภาวการณ์ทเี่ กิดขึน้ ของโลกปัจจุบนั เช่น เหตุการณ์ภยั แล้ง อุทกภัย วาตภัย คลืน่ ความร้อน
การระบาดของโรคภัยต่างๆ ทีร่ นุ แรง อันเป็นผลมาจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ซึง่ เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ที่เปลี่ยนองค์ประกอบของบรรยากาศโลก เทศบาลนครขอนแก่นจึงตระหนักและเล็งเห็นความส�ำคัญ
ในการสร้างจิตส�ำนึกให้เกิดขึ้นกับเด็ก เยาวชนที่จะเติบโตมาเป็นผู้สานต่อเพื่อสร้างพื้นที่ สีเขียวให้กับเมืองต่อไป
ในอนาคต จึงได้ต่อยอดทางความคิดและริเริ่มให้เกิดโครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ รวมถึงโครงการ
ปลูกจิตส�ำนึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม ซึง่ ในอนาคตจะพัฒนาเพือ่ บรรจุเป็นหลักสูตรหนึง่ ในวิชาเรียนของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น
จะเห็นได้ว่า เทศบาลนครขอนแก่นได้สร้างพื้นที่การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย และเตรียมความ
พร้อมในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ รวมถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้ครอบคลุม เข้าถึงง่าย
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลา เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง ในด้าน
การศึกษาให้ทัดเทียมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก สามารถเตรียมความพร้อมส�ำหรับการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแท้จริง
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การจัดการศึกษา มิติใหม่ของการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิชาการ และ
เพื่อสร้างมาตรฐานการศึกษาของเด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลนครฯ ส�ำนักการศึกษา เทศบาลนคร
ขอนแก่ น จึ ง ได้ ด� ำ เนิ น โครงการให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของการจัดการระบบการศึกษาเพื่อเน้น
ผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ อาทิเช่น การอบรมพัฒนาครูทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  
การงานอาชีพ  ศิลปะ   สุขศึกษาและพละศึกษา  เพือ่ ให้เกิดการพัฒนา  คุณลักษณะ ทักษะด้านความรู้ ความคิด
ความสามารถ และคุณธรรมที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทศบาลนคร
ขอนแก่นตระหนักดีวา่ หากครูมมี าตรฐานคุณภาพทีด่ ี เด็กและเยาวชนทีผ่ า่ นการเรียนรู้ การอบรมจากครูเหล่านี้
จะเป็นเด็กและเยาวชนที่พร้อมด้วยความรู้ควบคู่คุณธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5+1 อันได้แก่
1. มีวินัย
2. มีความรับผิดชอบ
3. มีความอดทน
4. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
5. มีความกตัญญู
และ + 1 ส�ำนึกรักท้องถิ่น  
ตามแบบอย่างที่เทศบาลนครขอนแก่น
ได้วางรากฐานไว้

การศึกษาในระบบ
เทศบาลนครขอนแก่นมี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลทั้งหมด 11 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทัน
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์ 5
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการเคหะ
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน
9. ศูนย์พัฒนาวัดกลาง
10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่
11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย
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คณะกรรมาธิการเมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้ (ศูนย์พัฒนาเด็ก) คือ ผู้ที่สนใจทางการศึกษา นักวิชาการ
ผูท้ รงคุณวุฒทิ างการศึกษา ร่วมขับเคลือ่ นการจัดการด้านการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย โดยเริม่ ตัง้ แต่อายุ 2 – 5 ขวบ
และคณะกรรมาธิการต้นกล้าแห่งปัญญา ขับเคลื่อนในระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 ทั้ง 11 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น โดยเน้นการพัฒนาทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปญ
ั ญา ไม่ได้เน้นการพัฒนาทางวิชาการ
แต่จะเน้นการพัฒนาทางด้านร่างกาย ตั้งแต่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก ตลอดจนให้เด็กมีทักษะในการอยู่ในสังคม
ของเด็ก
ในช่วงชั้นต่อมา ตั้งแต่ ป.1 – ป.3 เรียกว่า กล้าไม้แห่งการเจริญเติบโต เน้นให้เด็ก อ่านออกเขียนได้
คิดเลขเป็น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถแก้ปัญหาได้

ต้นไม้แห่งการศึกษา พัฒนาในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จะสอดแทรกในเรือ่ งของ
วิชาการ และทิศทางในด้านการศึกษาโดยจะมีการแนะแนว เพือ่ ให้เด็กได้ทราบว่าความสามารถและความพร้อม
ทางด้านทักษะของตนเองในการศึกษาต่อทั้งในระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา
โดยเทศบาลนครขอนแก่นมีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมดจ�ำนวน 11 แห่ง และมีการพัฒนาจัดการเรียน
การสอนตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ดังนี้

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
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ประชาธิปไตย ใช้ชวี ติ แบบพอเพียงและอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม พัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดปัญญาสามารถน�ำไปพัฒนาตนเอง
ได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างยั่งยืน
2. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง “ประชาคมแห่งการเรียนรู้ สร้างคนดี มีปัญญา มีความสุข”
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ และความแตกต่างระหว่าง
บุคคล นักเรียนมีทักษะที่จ�ำเป็นสู่ศตวรรษที่ 21 ทักษะการคิด อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีความสามารถและ
ทักษะการใช้ภาษาในสือ่ สาร ใช้สอื่ เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ น�ำไปสูก่ ารสร้างนวัตกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคม
มีคุณลักษณะ 5+1 (รับผิดชอบ อดทน มีวินัย เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ กตัญญู และส�ำนึกรักษ์ท้องถิ่น) รักษ์สิ่งแวดล้อม
สืบสานศาสตร์พระราชา น�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�ำรงชีวิต มีความเป็นไทย อาศัย
อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมีความสุข

3. โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู เป็นโรงเรียนที่เน้นทางด้านพลังงานทางเลือกและ“การศึกษาดี
กิจกรรมเด่น เน้นทักษะชีวิต” จัดการเรียนรู้มอนเตสซอรี่ในบริบทหนองคู มุ่งเน้นให้เด็กแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ครูคอยกระตุน้ หนุนเสริม เพิม่ พลังใจ และสร้างความเชือ่ มัน่ ในตนเอง จัดบรรยากาศและสิง่ แวดล้อม
ให้ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู ้
พร้ อ มทั้ ง พั ฒ นาการ
สอนให้ สั ม พั น ธ์ ต ่ อ
ความต้องการของเด็ก
ให้ ค วามเป็ น อิ ส ระใน
ขอบเขตที่ ก� ำ หนดไว้
พัฒนาบุคลิกภาพ การเรียนรู้และมีพัฒนาการก้าวหน้าไปตามธรรมชาติ แสวงหาความรู้อย่างมีสติปัญญา
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4. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน เป็นโรงเรียนที่ฝึกเด็กให้เก่งทางด้านกีฬา “การจัดการศึกษาได้
มาตรฐาน นักเรียนเก่ง ดี มีความสุข ภายใต้บริบทของศิลปวัฒนธรรมไทย” มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่ได้
มาตรฐาน มีความสมดุลและมีความสุข เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม โดยกระตุ้นให้รู้จักวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เสริมทักษะทางสังคม มีความละเอียดอ่อนทางอารมณ์
สุนทรียภาพ พร้อมที่จะสร้างสังคมให้มีความรักในเพื่อนมนุษย์ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว รักชุมชน
รักธรรมชาติ ให้มีความสมดุล

5. โรงเรี ย นเทศบาล
บ้านหนองใหญ่ เป็นโรงเรียนที่
น� ำ ก า ร ส อ น แ บ บ จิ ต ศึ ก ษ า
ต้นแบบหงายกะลา พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ใช้กิจกรรมจิตศึกษา
มุ ่ ง พั ฒ น า ค ว า ม ฉ ล า ด ท า ง
จิตวิญญาณ เน้นการเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ เพื่อเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างอ่อนน้อม อ่อนโยน เข้าใจความ
สัมพันธ์ อย่างเป็นองค์รวม ตระหนักรูค้ ณ
ุ ค่าของโดยปราศจากอคติไม่แบ่งแยก มีความรักความเมตตาอันยิง่ ใหญ่
มีจิตส�ำนึกต่อส่วนรวม เข้าถึงแก่นแท้ของชีวิตและความหมายของการมีชีวิตอยู่
6. โรงเรียนเทศบาล
บ้ า นโนนหนองวั ด เป็ น
โรงเรียนเพือ่ ชุมชน สร้างคนดี
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต มุ ่ ง เน้ น
มาตรฐานวิชาการ และสร้าง
ทั ก ษ ะ ก า ร ด� ำ ร ง ชี วิ ต ที่
เข้มแข็ง การมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างวัฒนธรรมสุขภาพ กิจกรรมที่ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้ คือ การมุ่งเน้น
กิจกรรมทักษะอาชีพ ทักษะสังคม การใช้ชีวิตพอเพียง รู้คุณค่าของการออม สร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ค�ำนึงถึง
การสร้างฐานความพร้อมในการเรียน มีการประเมินพัฒนาการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับอนุบาล เพื่อกระตุ้นและเสริม
พัฒนาการที่จ�ำเป็นรายบุคคล
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7. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพ
ของผู้เรียน ตามความถนัด สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ดนตรี วิชาการ ทักษะชีวิต และจิตสาธารณะ พัฒนาสู่
ความมัน่ คงต่ออาชีพในภายหน้า โดยอาศัยความร่วมมือเป็นหนึง่ เดียวขององค์กรทุกภาคส่วน คณะครู ผูป้ กครอง
ชุมชน ผ่านกิจกรรมการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง จนเกิดทักษะ อันจะส่งผลให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ภาพ คุณธรรม กตัญญู
ส�ำนึกรักษ์ท้องถิ่น เพื่อตอบแทนสังคม ชุมชน และประเทศชาติ

8. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เป็นโรงเรียนวิถีชุมชนท้องถิ่นที่น่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ โดยกระบวนการ
“บูรณาการ” ที่มีวิถีชีวิตและมีชุมชนเป็นฐานในการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักศักยภาพตนเอง
เข้าใจวิถีของตนเองและชุมชน เน้นการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละวัย ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติจริง พัฒนาความรู้ ทักษะและสติปัญญาอย่างเป็นองค์รวม นักเรียน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกับครู

9. โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามรูปแบบ BANTOOM Model
คือ พัฒนานักเรียนให้มีบุคลิกแบบ
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BAN หมายถึง
B : Bright (เฉลียวฉลาด)
A : Ability (มีความสามารถ)
N : Nice (เป็นคนดี)

ทั้งปวง”

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

พัฒนาอย่างเป็นระบบและการให้บริการทีด่ โี ดยใช้คำ� ว่า “ความเจริญทางปัญญา เลิศกว่าความเจริญ

10. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จัดการศึกษาได้มาตรฐาน ผู้เรียนรู้งานอาชีพ มีทักษะชีวิต ด้วย
การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ปรับกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทาง
โรงเรียนล�ำปลายมาศพัฒนา (โรงเรียนนอกกะลา) มุ่งพัฒนาปัญญาภายในด้วยกิจกรรมจิตศึกษา ควบคู่กับการ
พัฒนาปัญญาภายนอกด้วยการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาแบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
และงานอาชีพ นอกจากนี้ยังปลูกฝังนิสัยรักการท�ำงาน การเก็บออมให้กับนักเรียนผ่านโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ตามเอกลักษณ์โรงเรียนวิถีแห่งความพอเพียง

11. โรงเรี ย นเทศบาลบ้ า นศรี ฐ าน เป็นโรงเรียนที่ “ส่ ง เสริ ม ด้ า นสุ ข ภาพ พั ฒ นาการเรี ย นรู ้
สุ ข ภาพดี มี คุ ณ ธรรม น� ำ ทั ก ษะชี วิ ต ” มุ ่ ง มั่ น พั ฒ นาผู ้ เรี ย นให้ เ ป็ น คนดี มี สุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพจิ ต ดี
และมีทักษะชีวิต ด้วยเชื่อมั่นว่าหากสังคมประกอบไปด้วยคนดี ประเทศชาติจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้า
และเกิดความผาสุก โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่มุ่งสร้างเยาวชนให้เป็น
คนดีไม่สร้างความเดือดร้อนไม่เป็นภาระของสังคม
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การศึกษานอกระบบ
การด�ำเนินโครงการด้านการศึกษานอกระบบ ส�ำหรับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสด้านการศึกษา
ในระบบที่เรียกว่าเด็กนอกระบบ หรือ “เด็กชายขอบ” ได้ดำ� เนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง ซึ่งน�ำไปสูก่ ารปรับเปลี่ยน
แนวคิด ทัศนคติในการด�ำเนินชีวิตได้อย่างมีเป้าหมาย ก่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เด็กเหล่านี้เรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายส�ำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนที่หลงผิดให้คิดได้และหันกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่
ให้มีการศึกษา มีอาชีพ ไม่ก่อปัญหาสังคม เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมือง ให้เป็นเมือง
ที่น่าอยู่ น่าอาศัยอย่างปลอดภัย

การศึกษาตามอัธยาศัย
เทศบาลนครขอนแก่นยังได้ดำ� เนินโครงการสร้างสังคม
แห่งการอ่านเพือ่ ส่งเสริมให้เมืองขอนแก่นเป็นมหานครแห่งการอ่าน
โดยพัฒนาห้องสมุดเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เป็นแหล่ง
เพือ่ การเรียนรูต้ ามอัธยาศัยนอกห้องเรียน ส่งเสริม สนับสนุนและ
ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทัว่ ไปมีลกั ษณะนิสยั รักการอ่าน
เป็นการจัดการศึกษาเพือ่ ให้มคี ณ
ุ ภาพทัง้ ในและนอกระบบ  โดยจัดตัง้
ห้องสมุดเด็กให้อยู่ภายใต้บรรยากาศของสวนสาธารณะเพื่อ
ส่งเสริมบรรยากาศ การเรียนรู้ที่ดี ซึ่งมีห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน
ตัง้ อยูภ่ ายในบริเวณบึงแก่นนคร และห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์
ตั้งอยู่ภายในบริเวณสวนสาธารณะรัชดานุสรณ์ ห้องสมุดเด็ก
ทัง้ สองแห่ง เป็นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนทีเ่ อือ้ ประโยชน์ให้เด็ก
เยาวชนและครอบครัวได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความ
อบอุน่ และความสัมพันธ์ทดี่ ใี นครอบครัวเชิงบวกอีกรูปแบบหนึง่
ทั้งยังท�ำหน้าที่ให้บริการการอ่าน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส�ำหรับเด็กและเยาวชนที่หลากหลายช่วยสร้างมิติ
ให้แก่หนังสือ ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เมื่อเติบโตจะสามารถซึมซับ และเรียนรู้ได้ในทุกแห่ง
และตลอดเวลา ซึ่งหากเด็กได้รับการกระตุ้นจากหนังสือที่ดี และกิจกรรมที่ดี เด็กจะมีความพร้อมในการเรียนรู้
ในด้านอื่นๆ ต่อไป ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และ
ต่างจังหวัดได้เป็นอย่างดี เพราะถือเป็นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนแห่งหนึง่ ทีเ่ ด็ก เยาวชน ประชาชนทัว่ ไปสามารถ
เข้าใช้บริการและร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะ และกระบวนการคิด กระบวนการอ่านตามความเหมาะสมได้
ทุกเพศ ทุกวัยซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด
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นอกจากนีย้ งั ได้ตอ่ ยอดโครงการเพือ่ ขยายแหล่งเรียนรูใ้ ห้เข้าถึงเด็กและเยาวชนในชุมชนในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น เพื่อเอื้อประโยชน์และอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการการอ่านและเรียนรู้ โดย
จัดตั้งห้องสมุดเด็กไท (Mini Library) จ�ำนวน 7 แห่ง ภายใน 7 ชุมชน รถ Book Bike (รถนิทานพ่วงข้าง) จ�ำนวน
2 คัน พิพิธภัณฑ์โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการสืบค้นข้อมูลศิลปวัฒนธรรมรากเหง้าของ
ชาวขอนแก่น และศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น เป็นเวทีเรียนรู้และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
ส�ำหรับเด็กและเยาวชน ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ การศึกษาให้ทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่มให้
มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต
ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน ให้บริการการอ่าน
ยืม  คืนหนังสือ และจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ ำ� หรับเด็กและ
ครอบครั ว ห้ อ งสมุ ด เด็ ก สวนดอกคู น ตั้ ง อยู ่ บ ริ เ วณ
ริมบึงแก่นนคร ตรงข้ามกับวัดหนองแวงพระอารามหลวง
เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.30 น. ปิดให้บริการ
ทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ ตั้งอยู่ใน
บริเวณสวนรัชดานุสรณ์ ใจกลางเมืองขอนแก่น เป็น
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอีกแห่งที่เอื้อประโยชน์ให้
ครอบครัวได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน เปิดให้บริการทุกวัน
จันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. ปิดให้บริการ
ทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
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Book Bike (รถนิทานพ่วงข้าง) น�ำหนังสือและ
โอกาสการพัฒนาการเรียนรู้ไปสู่เด็กๆ ในพื้นที่ชุมชน ใน
รูปแบบของการจัดกิจกรรมเล่านิทาน อ่านหนังสือ มีรถ
Book Bike จ�ำนวน 2 คัน แต่ละคัน มีหนังสือประมาณ
200 เล่ม และจากการด�ำเนินงานพัฒนาและเรียนรู้ผ่าน
โครงการ Book Bike ได้สร้างประวัติความภาคภูมิใจ
มาสู่เทศบาลนครขอนแก่นและคนขอนแก่น ด้วยรางวัล
คุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลดีเด่น ประเภท
นวัตกรรมการให้บริการ จากส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบข้าราชการประจ�ำปี 2552 ซึง่ เป็นรางวัลระดับ
ประเทศ

ปัจจุบันรถ Book Bike ออกให้บริการทุกวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 15.30 – 18.30 น. วันเสาร์ – อาทิตย์
เวลา 09.30 – 16.30 น. ปิดให้บริการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ห้องสมุดเด็กไท (Mini Library) เป็นการน�ำหนังสือไปสู่เด็กๆ ในชุมชนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้
เน้นเปิดบริการในพื้นที่ที่เด็กสามารถเดินไปเองได้
ปัจจุบันห้องสมุดเด็กไท ก่อตั้งแล้ว 7 แห่ง เปิดให้บริการทุกวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 15.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.30 – 16.30 น. และปิดให้บริการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีความส�ำคัญอีกแห่งหนึ่ง เพื่อให้ผู้คน
ในท้องถิน่ ได้รบั รูค้ ณ
ุ ค่า เข้าใจในแก่นแท้ของประวัตศิ าสตร์ และซาบซึง้ ในวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงามทีเ่ กีย่ วข้อง
กับวิถชี วี ติ อันแฝงไว้ซงึ่ แง่คดิ ข้อเตือนใจให้ผคู้ นได้ประพฤติปฏิบตั ติ นให้อยูใ่ นศีลธรรม โดยโฮงมูนมังเมืองขอนแก่น
ยังเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนโดยทัว่ ไปได้ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้า
ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมบ้านเมืองของตนเอง ตลอดจนยังช่วยให้นักท่องเที่ยวหรือผู้คนต่างถิ่น
ได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจความเป็นขอนแก่นได้อย่างแท้จริงสร้างความภาคภูมใิ จและความมีรากเหง้าให้สงั คมขอนแก่น
ตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร เปิดให้บริการวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
ปิดท�ำการวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
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ศู น ย์ เ ยาวชนและครอบครั ว เทศบาลนครขอนแก่ น เป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ที่ ก ่ อ ตั้ ง โดยมี
ความมุ่งหวังในการสร้างชุมชนและสังคมน่าอยู่ โดยมองหาทรัพยากรที่มีอยู่แล้วชุมชนมาเป็นปัจจัยเกื้อหนุน
ให้ เ กิ ด การศึ ก ษา เรี ย นรู ้ ศู น ย์ เ ยาวชนและครอบครั ว เป็ น ผู ้ ป ระสานงาน สร้ า งพื้ น ที่ โอกาสให้ เ กิ ด ขึ้ น
นอกจากนี้ ยั ง เป็ น เสมื อ นพื้ น ที่ แ ห่ ง ความฝั น ที่ เ หล่ า นั ก ฝั น มี พ ลั ง สร้ า งสรรค์ ไ ด้ น� ำ ความสามารถของตน
มาแลกเปลี่ยน เผยแพร่เพื่อให้เกิดนักฝันผู้มีจิตอาสาจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป
ศูนย์เยาวชนฯ ตั้งอยู่เยื้องอาคาร Prince Officeplex ถนนหน้าเมือง เปิดให้บริการทุกวัน หยุดเฉพาะ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ มีพื้นที่รองรับกิจกรรมมากมาย อาทิ ห้องซ้อมดนตรี เวทีกิจกรรม (D.I.Y) ห้องประชุม
ห้องซ้อมเต้น ห้องซ้อมละคร และลานจัดนิทรรศการ สามารถใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
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นักรบสิ่งแวดล้อม
จากสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นของโลกปัจจุบัน เช่น เหตุการณ์ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย คลื่นความร้อน
การระบาดของโรคภัยต่างๆ ที่รุนแรง อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเกิดจากกิจกรรม
ของมนุษย์ที่เปลี่ยนองค์ประกอบของบรรยากาศโลก เทศบาลนครขอนแก่นจึงตระหนักและเล็งเห็นความส�ำคัญ
ในการสร้างจิตส�ำนึกให้เกิดขึ้นกับเด็ก เยาวชนที่จะเติบโตมาเป็นผู้สานต่อเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองต่อไป
ในอนาคต จึงได้ต่อยอดทางความคิดและริเริ่มให้เกิดโครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ รวมถึงโครงการ
ปลูกจิตส�ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาเพื่อบรรจุเป็นหลักสูตรหนึ่งในวิชาเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

จะเห็นได้ว่า เทศบาลนครขอนแก่นได้สร้างพื้นที่การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย และเตรียม
ความพร้อมในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ รวมถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้ครอบคลุม
เข้าถึงง่าย สามารถเรียนรูไ้ ด้ทกุ ทีแ่ ละทุกเวลา เพือ่ ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รบั โอกาสในการพัฒนาตนเอง
ในด้านการศึกษาให้ทัดเทียมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก สามารถเตรียมความพร้อมส�ำหรับ
การเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแท้จริง
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สำ�นักการคลัง

ประกอบด้วย 2 ส่วน 9 ฝ่าย 19 งาน
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อัตราก�ำลัง ส�ำนักการคลัง

		

ณ กรกฎาคม 2560
พนักงานเทศบาล
44   อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ 49   อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
12   อัตรา
			
รวม 		
105 อัตรา

ภารกิจหน้าที่หลัก ส�ำนักการคลัง
⦁ จัดหารายได้ เพื่อน�ำมาพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนได้รับบริการ ตามโครงสร้างขั้นพื้นฐาน
⦁ ดูแลควบคุมรายจ่ายให้ประหยัด มีฐานะการคลังมั่นคง ถูกต้องตามระเบียบเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
⦁ ให้บริการด้านการเงิน การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ ส�ำหรับหน่วยงาน
ในเทศบาล และหน่วยงานอื่น
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มหานครแห่งความสุข
พี่น้องประชาชนชาวขอนแก่น ให้ความร่วมมือในการช�ำระภาษีท้องถิ่น เพื่อสร้างเมืองสู่มหานคร
แห่งความสุข โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา เทศบาลนครขอนแก่นจัดเก็บภาษีท้องถิ่นได้กว่า 130 ล้านบาท และได้มี
การบริหารจัดการเงินภาษีของพี่น้องประชาชน ให้ประหยัดเกิดความคุ้มค่า ทุกส�ำนัก/กอง และทุกโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น มีส่วนร่วมคิดโครงการต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้ตอบสนองความต้องการ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนให้มากที่สุด โดยได้จัดสรรงบประมาณพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
พัฒนาเมืองสู่มหานครแห่งความสุข เช่น ถนน ท่อระบายน�้ำ  การศึกษา ศูนย์ ICT ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
สวนสาธารณะ ฯลฯ

สถิติการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2557-2559)
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สถิติรายรับจริง ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2557-2559)

สถิติรายจ่ายจริง ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2557-2559)
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แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส�ำนักการคลัง
เทศบาลนครขอนแก่น มีแผนพัฒนาขับเคลื่อนเทศบาลนครขอนแก่นไปสู่เทศบาลดิจิทัล โดยเน้นด้าน
การบริหารจัดการองค์กรและการให้บริการประชาชน โดยในระยะแรกของการขับเคลือ่ น ผูบ้ ริหารให้ความส�ำคัญ
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีและการจัดการข้อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการด้านต่างๆ โดยมีแผนการพัฒนา ในปีงบประมาณ
2561-2565 ระยะเวลา 5 ปี ดังนี้
“โครงการพั ฒ นาระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ เทศบาลนครขอนแก่ น ” โดยท�ำข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพี่อประสานความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการ ด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมพิเศษร่วมกัน
ตามความเหมาะสม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนรวมทั้งประโยชน์ด้านการศึกษา เพื่อจัดท�ำข้อมูล
แผนทีพ่ นื้ ฐาน (Base Map) ส�ำหรับกอง/ส�ำนัก โดยอาศัยข้อมูลพืน้ ฐานจากฝ่ายแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สนิ
ส�ำนักการคลัง เชื่อมโยงข้อมูลเชิงพื้นที่ กับข้อมูลเชิงบรรยายโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน PRS ซึ่งพัฒนาโดย
ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เพื่อให้มีการน�ำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ไปประยุกต์ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลและพัฒนาระบบการให้บริการช�ำระภาษีแก่ประชาชน โดยการเพิ่ม
ช่องทางการให้บริการ เช่น การช�ำระภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตลอดจนประยุกต์ใช้ด้านบริหารจัดการต่างๆ
ในกอง/ส�ำนัก ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดท�ำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาล
นครขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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โครงการจัดหาพัสดุ
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชน
ได้เข้ามามีสว่ นร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงาน
ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น การติ ด ตามตรวจสอบการทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานของเทศบาล
เป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประโยชน์ สู ง สุ ด การด� ำ เนิ น การจั ด หาพั ส ดุ ต ่ า งๆ
ของเทศบาลนครขอนแก่ น จึ ง เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการจัดหาพัสดุ ดังนี้
- เป็นคณะกรรมการรับและเปิดซอง
- เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง
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สำ�นักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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โครงสร้างสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผอ. ศิริกัลยา โพธิ์จันทร์
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ผอ. ทัศนัย ประจวบมอญ)

(ผอ. สมพร ชัยอยุทธ์)
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
นางวราภรณ์ บุญศรี
1. งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1
2. งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3
3. งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 5
4. งานทันตสาธารณสุข
5. งานเภสัชกรรม

ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
นางภคอร ทองสุข
1. งานป้องกันโรคติดต่อ
2.งานควบคุมโรคติดต่อ
3. งานป้องกันและบาบัดยาเสพติด

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป

ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม

ฝ่ายสุขาภิบาล

น.ส. จิรานิตย์ อรรคนิตย์

จ.ส.อ. สุวิทย์ อันอาษา

น.ส. สุกัญญา ช่อมะลิ

1. งานธุรการ
2. งานการเงินและบัญชี
3. งานวิชาการและแผนงาน
4. งานบริหารทั่วไป

งานบริหาร
กองทุน
สุขภาพ

ฝ่ายส่งเสริม

สุขภาพ
นางวิลาสินี สมานชาติ

นายเดชาชัช สายเมธางกุร

2 ส่วน 8 ฝ่าย 27 งาน

1. งานเก็บขนขยะและซ่อมบารุง
2. งานพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย

ฝ่ ายพัฒนาการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม
นายจุลพล มงคลสิ นธุ์
1. งานพัฒนาระบบการจัดการของ
เสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
2. งานลดปริมาณขยะ
3. งานพัฒนารายได้และการมีส่วน
ร่วมด้านสิ่งแวดล้อม

1. งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ
2. งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. งานควบคุมมลพิษและเหตุราคาญ

ฝ่ายส่งเสริม
อาหารปลอดภัย
นายเดชา สิทธิกล
1. งานสุขาภิบาลอาหาร
2. งานสัตวแพทย์
3. งานสุขาภิบาลตลาดสด

ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ เมืองสะอาดดีเด่น สังคมเข้มแข็ง สุขภาพดีมีสุข ”
จากวิสยั ทัศน์สำ� นักการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม “เมืองสะอาดดีเด่น สังคมเข้มแข็ง สุขภาพดีมสี ขุ ”
เชือ่ มโยงการพัฒนาเมืองภายใต้วสิ ยั ทัศน์เทศบาลนครขอนแก่น “พัฒนาเมืองสูส่ ากล สร้างสังคมแห่งความสุข”
เพือ่ แก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอ�ำนาจหน้าทีข่ อง
เทศบาลนครขอนแก่น และก้าวไปสู่ เทศบาลนครขอนแก่น SMART CITY สอดคล้องกับนโยบายชาติ Thailand
4.0 โดยน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้เพื่อการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
บทบาทหน้าทีส่ ำ� นักการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักทีม่ บี ทบาทหน้าทีส่ ำ� คัญในการ
ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ที่ส�ำคัญๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น อาทิ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านสาธารณสุข
ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ และการส่งเสริมให้ประชาชนเข้มแข็งสามารถดูแล
สุขภาพตนเองได้ ผ่านการด�ำเนินโครงการโดยมีกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น สนับสนุนการดูแลผูส้ งู อายุ
และผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี การรักษาพยาบาลร่วมเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลขอนแก่น โดยส�ำนัก
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด�ำเนินการ 3 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่น
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โนนชัย และศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 หนองใหญ่ ภารกิจการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
มีดำ� เนินงาน อาทิ เช่น การเก็บขนขยะ ท�ำความสะอาดเมือง กวาดถนนสายหลัก สายรอง ถนนชุมชน ครอบคลุม
พื้นที่ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ มีการจัดการขยะที่ต้นทาง การลดปริมาณขยะ การจัดการขยะอันตราย
และการจัดการขยะภาคประชาชนได้มาร่วมด�ำเนินงานผ่านโครงการต่างๆ นอกจากนี้ยังด�ำเนินงานสุขาภิบาล
ประกอบการ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานมลพิษและเหตุร�ำคาญ การส่งเสริมอาหารปลอดภัย งานสุขาภิบาล
ตลาด งานสุขาภิบาลอาหาร และงานสัตวแพทย์ และปฏิบัตภิ ารกิจหน้าที่อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีบุคลากรอันเป็น
ก�ำลังส�ำคัญ จ�ำนวน 288 คน แยกเป็น พนักงานเทศบาลจ�ำนวน 44 คน ลูกจ้างประจ�ำ จ�ำนวน 3 คน พนักงาน
จ้างตามภารกิจ จ�ำนวน 119 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จ�ำนวน 122 คน

หัวใจการด�ำเนินงาน

หัวใจการด�ำเนินงานของส�ำนักการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น คือการน�ำนโยบาย
ของผู้บริหารมาสู่การปฏิบัติจริง ผ่านการท�ำงานเป็นทีมของบุคลากรที่มีคุณภาพซึ่งมีสายวิชาชีพที่หลากหลาย
และการควบคุมก�ำกับติดตามงานของผูบ้ ริหาร มีการขับเคลือ่ นงานทัง้ ด้านสุขภาพและการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
ร่วมกับเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร รวมทั้งภาคประชาชน เพื่อพัฒนาการให้บริการ
ประชาชนให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ส�ำนักการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม มีโครงสร้างการบริหารราชการ สอดคล้องกับพระราช
บัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับอ�ำนาจประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล ภารกิจการ
บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ โดยส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงสร้างการ
บริหาร แบ่งเป็น 2 ส่วน 8 ฝ่าย 27 งาน ดังนี้
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บทบาทหน้าที่ของส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ก�ำหนดมาตรฐานและ
แผนการด�ำเนินงาน ควบคุม ก�ำกับการปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องงานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานวิชาการและ
แผนงาน และงานบริหารทั่วไป
2. งานบริหารกองทุนสุขภาพ โดยมีหน้าทีเ่ กีย่ วกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั ก�ำหนดมาตรฐาน
และแผนการด�ำเนินงาน ควบคุม ก�ำกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริหารกองทุนสุขภาพ
3. ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการก�ำหนดนโยบายการควบคุม
ก�ำกับ ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายสุขาภิบาล และฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย
		3.1 ฝ่ า ยบริ ก ารสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี ห น้า ที่เกี่ ยวกั บ ส่ งเสริม สนั บสนุ นทางด้ านวิ ช าการ
โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั ก�ำหนดมาตรการและแผนด�ำเนินงาน การให้บริการพร้อมทัง้ ควบคุมก�ำกับ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริการรักษาความสะอาดและสถานีขนถ่าย และงานพัฒนาระบบการจัดการ
มูลฝอย
		3.2 ฝ่ายพัฒนาการจัดการสิง่ แวดล้อม โดยมีหน้าทีเ่ กีย่ วกับส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ
โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั ก�ำหนดมาตรการและแผนด�ำเนินงาน การให้บริการพร้อมทัง้ ควบคุมก�ำกับ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล งานลดปริมาณขยะ
งานพัฒนารายได้และการมีส่วนร่วมด้านจัดการสิ่งแวดล้อม
		3.3 ฝ่ายสุขาภิบาล โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั ก�ำหนดมาตรการและแผนด�ำเนินงาน รับผิดชอบเกีย่ วกับการส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทัง้ ควบคุม ก�ำกับการปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องงานสุขาภิบาลสถานประกอบการ งานอนามัยและสิง่ แวดล้อม
งานควบคุมมลพิษและเหตุร�ำคาญ
		3.4 ฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ
โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ก�ำหนดมาตรการและแผนด�ำเนินงาน รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม
ให้ประชาชนได้บริโภคอาหารสะอาดและปลอดภัย การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ�ำหน่าย
เนื้ อ สั ต ว์ พ.ศ. 2535 พระราชบั ญ ญั ติ ป ้ อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
พร้อมทั้งควบคุมก�ำกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานสุขาภิบาลอาหาร งานสัตว์แพทย์ และงานสุขาภิบาล
ตลาดสด

134 เทศบาลนครขอนแก่น 4.0

4. ส่วนบริการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม โดยมีหน้าทีเ่ กีย่ วกับการก�ำหนดนโยบาย การควบคุม ก�ำกับ
ดูแล และอ�ำนวยการการด�ำเนินงานของฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ฝ่ายบริการสาธารณสุข
		4.1. ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการ
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ก�ำหนดมาตรฐานและแผนการด�ำเนินงาน พร้อมทั้งควบคุม ก�ำกับการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของงานส่งเสริมสุขภาพ งานสาธารณสุขมูลฐาน งานฟื้นฟูสุขภาพ
		4.2. ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ
โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วจิ ยั ก�ำหนดมาตรการและแผนการด�ำเนินงาน พร้อมทัง้ ควบคุมก�ำกับการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของงานป้องกันโรคติดต่อ งานควบคุมโรคติดต่อ งานป้องกันยาเสพติด
		4.3 ฝ่ายบริการสาธารณสุข โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ
โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั ก�ำหนดมาตรการและแผนด�ำเนินงาน การให้บริการพร้อมทัง้ ควบคุม ก�ำกับ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานศูนย์บริการสาธารณสุขงานทันตสาธารณสุข และงานเภสัชกรรม
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การรักษาความสะอาดเมืองและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ปัญหาสิง่ แวดล้อมเป็นปัญหาหลักของเมืองทีก่ ำ� ลังมีการพัฒนาและเติบโตรวดเร็ว เทศบาลนครขอนแก่น
ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่แห่งเมืองที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว และต้องประสบกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รุมเร้า
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การจัดการขยะยังเป็นปัญหาของช่วงทศวรรษที่ผ่านมา อัตราการผลิตขยะของเมือง
มีแนวโน้มสูงขึ้น และจากสภาพการทิ้งขยะของประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังไม่มีการคัดแยก ท�ำให้ขยะประเภท
เศษอาหารถูกทิง้ รวมมากับขยะทัว่ ไปท�ำให้ขยะมีความชืน้ สูงเมือ่ เกิดการหมักหมม และเกิดน�ำ้ ขยะทีส่ ง่ กลิน่ รบกวน
ท้ายที่สุดท�ำให้ปริมาณขยะที่รวบรวมเข้าไปสถานที่ก�ำจัดจ�ำนวนมากจนไม่สามารถก�ำจัดได้ทันต่อเวลา
อีกทางหนึ่งการที่ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง และบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย
เป็นภัยเงียบที่คนเมืองอาจไม่ทันระวังตัว อาหารที่น�ำเข้ามาจากที่ต่างๆ มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมี
และยาฆ่าแมลง ส่งผลให้ภาวะสุขภาพของคนเมืองเริ่มย�่ำแย่ อัตราป่วยด้วยกลุ่มโรคไม่ติดเชื้อมีแนวโน้มสูงขึ้น
อย่ า งชั ด เจน การหันเข้าหาแนวทางการผลิตแบบอินทรีย์ รวมทั้งการสร้างแหล่งอาหารบริโภคในเมือง
จึงน่าจะเป็นทางเลือกของอนาคตต่อไป
การก่อมลพิษและเหตุร�ำคาญในเขตเมืองเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งที่เมืองเริ่มมีปัญหาเพิ่มมากขึ้น
และมีแนวโน้มสูงขึ้น คนเมืองเริ่มพูดคุยกันน้อยลง การประกอบธุรกิจหลายประเภทที่อยู่ในเมืองเริ่มสร้างปัญหา
เมื่อมีคนมากขึ้น สภาพการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท�ำให้มีโอกาสกระทบกระทั่งกันมากขึ้น การปกป้องสิทธิ์
โดยการใช้กระบวนการทางกฎหมาย การเรียกร้องสิทธิ์ผ่านหน่วยงานรัฐ เป็นเครื่องมือที่ประชาชนน�ำมาใช้
เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา แต่กใ็ ช่จะเป็นค�ำตอบของทุกอย่าง แนวทางการสร้างสังคมทีเ่ อือ้ อาทรน่าจะเป็นอีกหนึง่
ทางออกให้คนได้ ทบทวนตนเองทัง้ ในฐานะผูก้ อ่ มลพิษ หรือผูร้ บั ผลกระทบทีจ่ ะยอมรับการหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน
ในทีส่ ดุ ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และไม่อาจหลีกเลีย่ งได้ คือปัญหาผลกระทบทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) เริ่มส่งผลกระทบที่เป็นรูปธรรมต่อเมืองต่างๆ รวมทั้งจังหวัดขอนแก่น พายุ
ที่มีความรุนแรงขึ้น ฝนตกเกิดน�ำ้ ท่วมฉับพลัน การเกิดภาวะภัยแล้งที่ไม่เคยเกิดมาก่อน สิ่งเหล่านี้คือสัญญาณ
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ ตือนภัยมายังมนุษย์ และเชือ่ มโยงกับการเพิม่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมืองต่างๆ ทัว่ โลก
จนส่งผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อนและการเกิดผลในทางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เทศบาลนครขอนแก่นได้ให้ความส�ำคัญกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์
จึงมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดองค์กรให้สอดรับกับกระแสการพัฒนาแนวใหม่ กระบวนทัศน์ในการพัฒนาได้มีการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางจากการจัดการโดยภาครัฐไปสู่การจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมทั้งผลักดัน
ให้เกิดการกระจายอ�ำนาจไปสู่ภาคประชาชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ภายใต้ความเชื่อที่ว่า
“อ�ำนาจของประชาชน มิได้สิ้นสุด ณ วันเลือกตั้ง หัวใจการบริหาร คือ การกระจายอ�ำนาจ หัวใจ
การกระจายอ�ำนาจ คือ ประชาชน” โดยการส่งผ่านกิจกรรมในโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่
ระบบการบริการสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของท้องถิ่นที่มีผลกระทบ
ต่อชีวติ และความเป็นอยูข่ องประชาชน ดังนัน้ เพือ่ สนองตอบต่อการแก้ปญ
ั หาของท้องถิน่ ได้ตรงตามความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง ระบบการบริหารจัดการด้านการรักษาความสะอาดเมืองและการอนามัยสิง่ แวดล้อม
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จึงได้กำ� หนดยุทธวิธใี นการท�ำงานแบบบูรณาการการจัดการปัญหาร่วมกันหลายๆ ด้านบนพืน้ ฐานของการจัดการ
สิ่งแวดล้อมรวมในเชิงพื้นที่ การสร้างภาคีเครือข่ายในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ของตนเองให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ รวมทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นต้องใส่ใจดูแล
สิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้บริบทของเมืองคาร์บอนต�่ำ  ซึ่งเป็นแนวทางบูรณาการเมือง
แบบยั่งยืนและก้าวไปสู่อนาคตของเมืองแบบสมาร์ทซิตี้

คนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (khon kaen : Low-carbon City)
ด้วยพันธกิจพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและสิง่ แวดล้อมให้เป็นนครทีน่ า่ อยูใ่ นระดับสากล โดยมียทุ ธศาสตร์
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับสากล และมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นนครสีเขียว
และมลภาวะต�่ำ  นับแต่ปี 2556 จึงได้มีการขับเคลื่อนนโยบายผ่านโครงการ “คนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ
(khon kaen : Low-carbon City)” และบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อการรณรงค์ส่งเสริมให้กิจกรรม
และโครงการต่างๆ ของเทศบาลให้เป็นภารกิจที่สนับสนุนการลดการปล่อยคาร์บอน โดยมีกรอบแนวคิดในการ
ด�ำเนินงาน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1. ยุทธศาสตร์สังคมแห่งต้นไม้ ได้ขับเคลื่อนภายใต้โครงการ “ปลูกต้นไม้ในหัวใจคน” ซึ่งมีกิจกรรม
ที่ด�ำเนินการ ได้แก่ กิจกรรมอบรมกลุ่มเยาวชนและจัดให้มีการไปศึกษาดูงานป่าชุมชน ปีละประมาณ 300 คน
กิจกรรมส�ำรวจต้นไม้และท�ำแผนทีต่ น้ ไม้ ปัจจุบนั ส�ำรวจต้นไม้ได้จำ� นวน 15,221 ต้น ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่ต้นไม้เก็บกักได้เท่ากับ 8,601,265.33 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

2. ยุทธศาสตร์สังคมไร้มลพิษ มีกรอบในการด�ำเนินงานอยู่ 3 ด้านใหญ่ๆ คือ การจัดการขยะ
การจัดการมลพิษน�ำ 
้ และการจัดการมลพิษอากาศ แต่โครงการเด่นทีไ่ ด้ขบั เคลือ่ นผ่านยุทธศาสตร์นี้ คือ โครงการ
นครขอนแก่นองค์กรปลอดขยะ (Zero waste Office) เป็นการมุ่งเน้นการจัดการขยะภายในองค์กรของ
ตนเองก่อน โดยการสร้างจิตส�ำนึกลดการสร้างขยะ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะ การบริโภคสินค้า
และบริการ โดยให้เลือกสินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมซึง่ ได้ดำ� เนินงานมาตัง้ แต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบนั
โดยเริ่มจากเทศบาลเอง คือ 7 ส�ำนัก/กอง และโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้งหมด 11 แห่ง นอกจากนี้ยังได้เชิญ
หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ เข้าร่วมโครงการและผ่านโครงการต่างๆ ที่สามารถแยกและลดปริมาณขยะรวมแล้ว
ได้วันละ 110.065 ตัน/วัน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการคัดแยกขยะไปใช้ประโยชน์ได้เท่ากับ
30,718.14 tonCO2e / ปี
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3. ยุทธศาสตร์สังคมพิชิตพลังงาน มุ่งเน้นในการลดการใช้พลังงานในส�ำนักงาน โดยการลดการใช้
พลังงานน�้ำมันเชื้อเพลิง โดยลดการใช้น�้ำมันของศูนย์ยานพาหนะ ลดการใช้ไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนไฟเป็นหลอด
LED ห้องประชุมทั้ง 3 แห่ง และรณรงค์ลดการใช้น�้ำประปา โดยสรุปยุทธศาสตร์สังคมพิชิตพลังงานลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกได้เท่ากับ 61.65 tonCO2e

4. ยุทธศาสตร์สังคมที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นในด้านรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภค
อาหารทีส่ ะอาดปลอดภัย และใช้ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยขับเคลือ่ นผ่านโครงการตลาดปลอดโฟม
ตลาดเขียว ครอบครัวพอเพียงสู่ครอบครัวคาร์บอนต�่ำ  รวมทั้งรณรงค์ให้ส�ำนัก/กอง/โรงเรียนมีการจัดซื้อวัสดุ
ส�ำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี 2 ตลาด คือ ตลาดถนนฅนเดินขอนแก่น และตลาดเขียวขอนแก่น
ได้รับรางวัลตลาดปลอดโฟม 100 % จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว มุ่งเน้นในการสร้างเด็ก เยาวชน ให้มีจิตส�ำนึก
รักสิ่งแวดล้อม ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้ขับเคลื่อนผ่านโครงการ “นักรบสิ่งแวดล้อม” นักรบสิ่งแวดล้อม
ทีผ่ า่ นการอบรมจะเป็นแกนน�ำในท�ำกิจกรรมสิง่ แวดล้อมในโรงเรียน ซึง่ จะมีการอบรมหลักสูตรนักรบสิง่ แวดล้อม
ทุกปีๆ ละ 150 คน และมีการพัฒนาจัดท�ำหลักสูตรและคู่มือการเรียนการสอน เรื่อง สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นในกระบวนการเรียนรู้
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ในปี 2559 ได้มกี ารเพิม่ ยุทธศาสตร์อกี 2 คือ ยุทธศาสตร์เมืองจักรยาน และยุทธศาสตร์เมืองรูส้ ภู้ ยั พิบตั ิ
ในปี 2559 ได้จัดตั้งคณะท�ำงาน และก�ำหนดตัวชี้วัดในการด�ำเนินงานของยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกรอบในการ
ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานในปี 2560 ต่อไป
กล่าวโดยสรุป ในปีงบประมาณ 2559 จากการด�ำเนินงานทัง้ หมด 7 ยุทธศาสตร์ ส�ำรวจต้นไม้ได้จำ� นวน
15,221 ต้น ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทตี่ น้ ไม้เก็บกักได้เท่ากับ 8,601,265.33 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากคัดแยกขยะไปใช้ประโยชน์ การลดการใช้ไฟฟ้าในส�ำนักงาน
การลดการใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงจากศูนย์ยานพาหนะรวม การลดการใช้นำ�้ ประปา ได้ทงั้ หมด 30,779.79 tonCO2e
ซึ่งเมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์ขององค์กร (201,356.43) สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ทั้งหมด
ร้อยละ 15.39

การรักษาความสะอาดและการจัดการขยะ

การรั ก ษาความสะอาดถนนสายหลั ก
สายรอง และถนนในชุมชน เทศบาลมีการวาง
เครื อ ข่ า ยในการดู แ ลพื้ น ที่ ถ นนซึ่ ง ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น
หน้าตาของเมือง ถนนทุกสายมีการวางก�ำลังคน
ในการดู แ ลเป็ น ประจ� ำ  เป็ น พนั ก งานเทศบาล
ในบางส่ ว น แต่ จุ ด เด่ น ที่ เ ทศบาลได้ ด� ำ เนิ น การ
คือการกระจายอ�ำนาจให้ภาคประชาชนในการดูแล
และท� ำ ความสะอาดถนนทุ ก สาย ตลอดจนมี ร ะบบการตรวจติ ด ตามประเมิ น อย่ า งเข้ ม ข้ น เพื่ อ ให้ เ มื อ ง
มีความสะอาด ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองผู้มาเยือน
ระบบการบริหารจัดการขยะ มีการแบ่งออกเป็นระบบการจัดการต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
ดังนี้
การจัดการขยะต้นทาง จากสถานการณ์การเกิดขยะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มากถึงวันละ
270 ตัน จึงมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีการลดปริมาณและคัด
แยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยการแยกขายผ่านร้านรับซื้อของเก่า
มากถึง 66 ตัน รวมทัง้ มีการคัดแยกในชุมชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ
ประมาณ 4 ตัน ท�ำให้เหลือขยะทีเ่ ก็บรวบรวมได้ ประมาณวันละ
200 ตัน และในขบวนการขนถ่ายมีการคัดแยกโดยกลุม่ เครือข่าย
ของชุ ม ชนในโครงการเทศบาลเล็ ก ในเทศบาลใหญ่ แ ละ
พนักงาน ประจ�ำรถขยะ อีกถึง 40 ตัน ท�ำให้มขี ยะส่งเข้าสูร่ ะบบ
ก�ำจัดวันละ 160 ตัน และเทศบาลมีการเป้าหมายในการลด
ปริมาณขยะ ก่อนที่จะส่งเข้าก�ำจัด โดยเน้นการคัดแยกตั้งแต่
ต้นทางให้ได้มากถึง 45 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ เป็นเป้าหมายในปี 2560
โดย จะมีการขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ป้องกันการเกิดขยะ มุ่งเน้นการปรับ
พฤติกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดขยะในกลุม่ ชุมชน วัด โรงเรียน หน่วยงาน
ภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานเอกชน และห้างสรรพสินค้า
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โครงการชุมชน วัด ร่วมใจ ลดขยะ ณ ต้นทาง
มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การคิดจากผู้สร้างขยะ ค้นหาวิธีแบบมีส่วนร่วม หาวิธีไม่ก่อขยะ
ตามแนวทาง “ขยะเกิดที่ไหน ก�ำจัดที่นั่น” ของชุมชนและวัด

ผลการด�ำเนินโครงการ

จากการด�ำเนินงานโครงการดังกล่าว ท�ำให้มีกลุ่มชุมชนที่ด�ำเนินงานอยู่เดิมจ�ำนวน 27 ชุมชน และวัด
ที่ด�ำเนินการอยู่ 14 แห่ง รวมทั้งหมดที่ด�ำเนินงานอยู่จ�ำนวน 41 แห่ง ซึ่งลดปริมาณขยะไปก�ำจัดได้ปีละ
620.5 ตัน/ปี หรือวันละ 1.7 ตัน/วัน และนอกจากนี้ชุมชนโนนหนองวัด 1 และ ชุมชนการเคหะ ได้เข้ารอบ
การประกวดโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2560 1 ใน 16 ระดับประเทศ ชุมชน
ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง ตามล�ำดับ

พิธีเปิดธนาคารขยะชุมชนการเคหะ
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รับคณะกรรมการชุมชนปลอดขยะระดับประเทศ

โครงการนครขอนแก่นองค์กรปลอดขยะ (Zero Waste Office)
เริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบนั โดยกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วมโครงการเป็น 7 ส�ำนัก/กอง และ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้งหมด 11 แห่ง ปริมาณขยะที่คัดแยกออกมาขยะไปใช้ประโยชน์ ได้วันละ 0.2 ตัน/วัน
นอกจากนีย้ งั ได้เข้าไปเชิญหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มาเข้าร่วมโครงการ ซึง่ มีหน่วยงาน
เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ศูนย์อนามัยที่ 6 โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ขอนแก่น
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 โรงพยาบาลขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด
โรงงานทออวนเดชาพานิช บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด สาขามะลิวัลย์ ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำภาค 4 ขอนแก่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ศึกษาศาสตร์) ฝ่ายประถมศึกษา และ บริษัท โค้วยู่ฮะ มอเตอร์ จ�ำกัด สาขาขอนแก่น

2. ยุ ท ธศาสตร์ ร ณรงค์ ล ดการสร้ า งขยะ มุ ่ ง เน้ น การรณรงค์ ลดการใช้ โ ฟม และถุ ง พลาสติ ก
ในกลุ่มร้านค้า ตลาดสด และห้างสรรพสินค้าต่างๆ
3. ยุทธศาสตร์การคัดแยกขยะไปก�ำจัดด้วยวิธที เี่ หมาะสม มุง่ เน้น การคัดแยกเศษอาหาร ซึง่ เป็นขยะ
ส่วนใหญ่มาท�ำเป็นปุ๋ย การตั้งตู้รับบริจาคขยะรีไซเคิลผ่านโครงการบุญทวีด้วยรีไซเคิล และการตั้งจุดรองรับ
การทิ้งขยะอันตรายให้ประชาชนมีจุดทิ้งขยะอย่างถูกวิธี

โครงการศูนย์เรียนรู้กิจกรรมจัดการขยะอินทรีย์ด้วยวิถีพอเพียง
เป็นโครงการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะอินทรีย์ในจุดที่สามารถรวบรวมได้ปริมาณมาก ได้แก่
ร้านอาหาร ตลาดสด โรงแรม และชุมชน ซึ่งหลังจากเก็บรวบรวมขยะอินทรีย์ที่ได้ จะน�ำไปก�ำจัดด้วยการท�ำ
ปุ๋ยหมัก น�้ำหมักจุลินทรีย์ เป็นอาหารสัตว์ มีวัตถุประสงค์หลักคือ ลดปริมาณขยะอินทรีย์ เป็นศูนย์เรียนรู้
การจัดการขยะอินทรีย์ และส่งเสริมเกษตรกรเมือง เพื่อปลูกอยู่ปลูกกิน

ผลการด�ำเนินโครงการ

ปัจจุบันมีเครือข่ายร่วมโครงการ จ�ำนวน 22 แห่ง สามารถคัดแยกขยะอินทรีย์น�ำไปใช้ประโยชน์ได้ปีละ
583,254 กิโลกรัมต่อปี เฉลีย่ เดือนละ 48,605.00 กิโลกรัม เฉลีย่ วันละ 1,597.96 กิโลกรัม หรือวันละ 1.5 ตัน/วัน
ผลผลิตที่ได้
- น�้ำหมักจุลินทรีย์ แจกจ่าย ใช้ในเทศบาล เกษตรกรเมือง
- ปุ๋ยหมัก แจกจ่ายใช้รณรงค์ ส�ำนักการช่าง จ�ำหน่ายเพื่อสาธารณประโยชน์
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โครงการจัดการขยะอันตราย
เป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะพิษจากครัวเรือนออกจากขยะทั่วไป ซึ่งขยะพิษ
ประกอบด้วย ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่มือถือ หลอดไฟ ขวด-บรรจุยาฆ่าแมลง และกระป๋องสี/กระป๋องสเปรย์
โดยในปี 2559 มีปริมาณขยะพิษหรือขยะอันตรายน�ำไปก�ำจัด จ�ำนวน 32,586 ชิ้น ปริมาณ 4,102 กก.

โครงการบุญทวีด้วยรีไซเคิล
เป็นโครงการมุ่งสร้างจิตส�ำนึกให้ประชาชน สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กร
หน่วยงานต่างๆ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล ด้วยกลยุทธ์การรับบริจาคขยะรีไซเคิล
โดยเทศบาลนครขอนแก่นจะวางถังตั้งรับบริจาคขยะรีไซเคิลไว้ตามจุดต่างๆ จ�ำนวน 21 จุด 38 ถัง คัดแยกขยะ
รีไซเคิลจากการรับบริจาคขยะรีไซเคิลได้วันละ 0.005 ตัน/วัน
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4. ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่าย ผู้คัดแยกขยะ เป็นการรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มเครือข่าย
ผู้คัดแยกขยะ ประกอบด้วย ร้านรับซื้อของเก่า กลุ่มกลุ่มซาเล้ง และกลุ่มพนักงานรถขยะ “ซาเล้งร่วมใจ
เครือข่ายร่วมมือ”

โครงการสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะ
เป็นการสร้างแนวร่วมในการจัดการขยะ โดยการเชิญชวนมาเป็นเครือข่าย โดยเครือข่ายจะได้รับการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัด
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในร้านรับซื้อของเก่าให้ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น ซึ่งในปี 2559 มีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ
กลุ่มคือ กลุ่มพนักงาน
เก็ บ ขนขยะโดยชุ ม ชน
จ�ำนวน 6 ชุมชน คัดแยก
ขยะรีไซเคิลได้วันละ 8
ตั น /วั น กลุ ่ ม พนั ก งาน
เก็บขนขยะของเทศบาล
คั ด แยกขยะรี ไซเคิ ล ได้
วันละ 15 ตัน/วัน และ
กลุ่มร้านรับซื้อของเก่า
คั ด แยกขยะรี ไซเคิ ล ได้
วันละ 66 ตัน/วัน
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การจัดการขยะกลางทาง หรือระบบเก็บขนขยะ การเก็บขนขยะในพื้นที่เทศบาลฯ มีการพัฒนาระบบ
ที่มีความแตกต่างจากที่อื่นๆ โดยมีการด�ำเนินการ 3 รูปแบบผสมผสานกันในพื้นที่ ดังนี้

การจัดเก็บโดยพนักงานเทศบาล
การเก็บขนขยะโดยพนักงานเทศบาล ได้แบ่งพืน้ ในการรับผิดชอบเพือ่ ให้ครอบคลุมพืน้ ทีท่ งั้ หมดในเขต
เทศบาล การเก็บขนขยะจะเก็บจากถังขยะจากครัวเรือนและชุมชนต่างๆ มาพักไว้ทสี่ ถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน
จ�ำนวน 55.1 ตัน/วัน จากนัน้ จะใช้รถสิบล้อขนถ่ายขยะจากสถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทันไปยังสถานทีก่ ำ� จัดขยะ
บ้านค�ำบอน ส่วนที่เหลืออีก 158.7 ตันต่อวัน จะขนส่งตรงไปยังโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า
โดยมีถังเก็บรวบรวมขยะ 1,365 ถัง ดังแสดงในตารางที่ 3 และภาพที่ 5 มีรถเก็บรวบรวมขยะ จ�ำนวน 30 คัน
จ�ำนวน พขร. 39 คน พนักงานท้ายรถ 81 คน วิ่งไม่น้อยกว่า 96 เส้นทางต่อวัน ดังแสดงตารางที่ 4 ภาพที่ 6
และภาพที่ 7 นอกจากนี้ยังมีรถที่ใช้ในการปฏิบัติงานการเก็บขนขยะมูลฝอย อีกจ�ำนวน 9 คัน ประกอบด้วย
รถตักหน้าขุดหลัง 1 คัน รถยนต์บรรทุกน�้ำ 2 คัน รถเก็บกิ่งไม้ 2 คัน และรถสิบล้อ 4 คัน

ถังที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
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รถที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอย

การเก็บขนขยะโดยชุมชน เป็นหนึง่
ในกลุ่มกิจกรรมเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่
เพื่ อ กระจายอ� ำ นาจให้ ป ระชาชนเข้ า มามี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะ ปัจจุบันมีชุมชน
ที่ เข้ า ร่ วมโครงการเก็บ ขนขยะด้วยตนเอง
จ�ำนวน 6 ชุมชน ดังแสดงใน ซึ่งประกอบด้วย
ชุมชนโนนชัย 3 ชุมชนโนนหนองวัด 1 ชุมชน
สามเหลี่ยม 4 ชุมชนเหล่านาดี 12 ชุมชน
เจ้าพ่อทองสุข และชุมชนคุม้ วัดธาตุ โดยชุมชน
ที่เป็นชุมชนเก็บขนขยะด้วยตนเองจะต้อง
เก็ บ ขนขยะชุ ม ชนที่ อ ยู ่ ใ กล้ เ คี ย งด้ ว ยอี ก
ประมาณ 4-5 ชุมชน ขยะอยู่ในช่วง 4-6 ตัน
และกลุ่มชุมชนสามารถเก็บขนขยะรวมได้ที่
ประมาณ 45 ตันต่อวัน จัดเส้นทาง 20 เส้นทาง
ลั ก ษณะการเก็ บ ขนขยะจะเก็ บ ขนขยะ
จากครัวเรือนในชุมชน แล้วน�ำไปพักไว้ทสี่ ถานี
ขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน หลังจากนัน้ เทศบาล
จะใช้รถสิบล้อขนถ่ายขยะไปยังสถานที่ก�ำจัด
ขยะบ้านค�ำบอน คิดเป็นร้อยละ 20 ของขยะ
ทั้งหมด
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สถานีขนถ่ายขยะชุมชน นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ปลอดถัง เพื่อลดปัญหาในการใช้รถขยะวิ่งเก็บตาม
จุดตั้งถังขยะทีละจุด มาเป็นรูปแบบการรวมจุดในการเก็บขยะ โดยอาจเป็นการตั้งถังคอนเทนเนอร์ หรือ จุดพัก
ขยะรวม เรียกว่า “สถานีขนถ่ายขยะชุมชน” ใช้รูปแบบพนักงานอาสาในชุมชน เก็บขยะจากทุกหลังคาเรือน
โดยใช้รถจักยานยนต์พว่ งข้างและนัดเวลาเก็บของแต่ละหลังคาเรือนแล้วน�ำขยะออกมาทิง้ ถังคอนเทนเนอร์ หรือ

จุดพักขยะรวม สามารถลดหรืองดใช้ถังขยะได้ ถ้าพนักงานอาสาในชุมชนนัดหมายกับเจ้าของบ้านได้ชัดเจน
รถเก็บขนขยะสามารถมารับทีจ่ ดุ เดียวตามเวลาทีก่ �ำหนด และจัดแผนท�ำความสะอาด โดยพนักงานอาสาในชุมชน
และฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อมสนับสนุน รถขยะที่เข้ามาเก็บขนใช้รถขนาดใหญ่ และติดตั้งระบบไฮโดรลิก
ยกเทท้ายได้ และสามารถวิ่งเข้าไปยังโรงงานก�ำจัดได้เลย
การจัดการขยะปลายทาง ขยะที่รวบรวมได้จะท�ำการขนส่งเข้าสู่ระบบ ก�ำจัดขยะด้วยการแปรรูป
เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยให้องค์กรเอกชนที่มีประสบการณ์เข้ามาบริหารจัดการและลงทุนทั้งหมด เพราะนอกจาก
จะเป็นการก�ำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลแล้ว ยังสามารถน�ำพลังงานไฟฟ้าที่ได้ไปใช้ประโยชน์และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อชุมชน เทศบาลฯ
ได้เปิดโอกาสให้เอกชน บ.อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จ�ำกัด เข้ามาด�ำเนินงานโครงการบริหารจัดการและ
ก�ำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้จะสามารถก�ำจัดขยะเก่า และขยะใหม่รวมกัน
ประมาณ 450- 600 ตัน/วัน โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 6 เมกกะวัตต์ โดยเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่กันยายน
2559 เป็นต้นมา
ระบบการจัดการขยะและรักษาความสะอาดในงานประเพณี การแสดงสินค้า และงานเฉพาะกิจต่างๆ
มีการจัดระบบการรักษาความสะอาดแบบเฉพาะกิจเพื่อการเข้าถึงปัญหา และรวดเร็วทันเวลา แบ่งภารกิจ
เป็น 3 ช่วง คือ ช่วงก่อนจัดงาน เพื่อเป็นการเตรียมพื้นที่รองรับงาน ช่วงระหว่างงาน เพื่อเป็นการรักษา
ให้เกิดความสวยงามและน่าท่องเที่ยว และหลังการจัดงานเพื่อคืนพื้นที่ปกติให้กับประชาชน และในงาน
เฉพาะกิจที่มีคนจ�ำนวนมากต้องวางแผนอย่างละเอียด
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แผนภูมิแสดง สถานการณ์ปริมาณขยะที่เก็บรวบรวมได้

ตารางแสดง องค์ประกอบของมูลฝอยทางกายภาพจากแหล่งกาเนิดต่าง ๆ

ตารางแสดง องค์ประกอบของมูลฝอยทางกายภาพจากแหล่งก�ำเนิดต่างๆ

แหล่งกาเนิด
ประเภทของขยะ

ย่านที่พัก ย่านการค้า
อาศัย
พาณิชย์ ตลาด โรงเรียน โรงพยาบาล

เฉลี่ย

เศษอาหาร
กระดาษ
ไม้/ใบไม้
พลาสติก
ถุงพลาสติก
โฟม
ผ้า
ยาง
หนัง
แก้ว
หิน กระเบื้อง
โลหะ
ขยะอันตราย
รวม

56.81
4.83
0.00
2.83
21.96
0.88
6.48
0.00
0.75
1.90
3.16
0.27
0.13
100

65.44
6.58
1.94
0.19
14.52
0.97
4.84
0.00
0.00
3.19
0.00
2.04
0.30
100

77.14
3.97
0.00
0.40
16.70
0.19
0.00
0.00
0.00
0.80
0.00
0.80
0.00
100

36.80
18.40
0.00
3.07
24.54
2.45
6.13
0.00
0.00
6.13
0.00
2.45
0.00
100

32.81
17.19
0.00
18.75
20.31
0.78
3.13
2.34
0.00
3.91
0.00
0.78
0.00
100

53.80
10.19
0.38
5.05
19.59
1.05
4.16
0.47
0.15
3.18
0.63
1.27
0.08
100

ความหนาแน่น (กก./ลบ.ม)

150

183

170

73.9

70

129.38
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มาณขยะที
่สามารถน�
ำขยะมารีไซเคิล ปี 2559 - 2560
ตารางแสดงตารางแสดง
ปริมาณขยะที่สปริ
ามารถน
าขยะมารี
ไซเคิล ปี 2559-60
ที่
โครงการ/กิจกรรม
นาหนักขยะ(ตัน/วัน)
1

โครงการชุมชน วัด ร่วมใจลดการสร้างขยะ ณ ต้นทาง

1.70

2

โครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยวิถีพอเพียง

1.50

3

โครงการนครขอนแก่นองค์กรปลอดขยะ

0.20

4

โครงการจัดการขยะอันตราย

0.01

5

โครงการบุญทวีด้วยรีไซเคิล

0.005

6

โครงการสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะ
- ชุมชนเก็บขนขยะ 6 ชุมชน (เครือข่ายผู้คัดแยกขยะ)

10.00

- พนักงานเก็บขนขยะ (เครือข่ายผู้คัดแยกขยะ)

30.00

รวมทังหมดยกเว้นร้านรับซือของเก่า

43.41

- ร้านรับซื้อของเก่า (เครือข่ายผู้คัดแยกขยะ)
รวมทังหมด

66.00
109.41

การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมสูภ่ าคประชาชน : ท.เล็ก ใน ท.ใหญ่
ระบบการบริหารแบบกระจายอ�ำนาจ ถือเป็นหัวใจส�ำคัญของการพัฒนาที่มุ่งให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งเป็นการส่งเสริมบทบาทให้ชุมชนมีการริเริ่มในการด�ำเนินโครงการที่
เป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน  ร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน  ร่วมตัดสินใจ ก�ำหนดความต้องการ
และร่วมล�ำดับความส�ำคัญของความต้องการ มีการวางแผน ก�ำหนดวัตถุประสงค์  วิธีการ  แนวทาง ตลอดจน
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ และจากการที่ประชาชนมีความเป็นอิสระในการร่วมแรง ร่วมใจ
ร่วมความคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ในโครงการต่างๆ ที่ต่อเนื่อง ก่อเกิดความเข้มแข็งของภาคเอกชน
ส่งผลดี มาสู่ภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและสามารถสนองตอบความต้องการของชุมชนอย่าง
แท้จริงอันเป็นที่มาของโครงการภายใต้นโยบายเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่
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โครงการส่งเสริมชุมชนดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้ภารกิจเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่
จากการด�ำเนินโครงการส่งเสริมชุมชนดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้ภารกิจเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่
เป็ น โครงการส่ ง เสริ ม บทบาทของชุ ม ชนในการมี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชนของตนเอง
เกิดผลสัมฤทธิ์จากการด�ำเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานเป็นอย่างดี เห็นได้จากการเพิ่มอัตรา
การจัดเก็บรายได้ในชุมชนในแต่ละปีที่เพิ่มขึ้น และประชาชนในชุมชนมีความร่วมมือในการช�ำระค่าธรรมเนียม
ขยะเป็นอย่างดี
ในการรักษาความสะอาดกวาดถนนในชุมชน ถนนสายรองและถนนสายหลักเป็นการส่งเสริมให้ชุมชน
ได้มีความตระหนักในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นอย่างดีโดยมีผลการประเมินความ
พึงพอใจในระดับดี และน�ำไปสูก่ ารขยายพืน้ ทีเ่ ป้าหมายในการท�ำความสะอาดถนนครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นชุมชน และ
ในการด�ำเนินการเก็บขนขยะด้วยตนเองซึ่งด�ำเนินการโดย 7 ชุมชน ในพื้นที่เป้าหมาย 26 ชุมชน สามารถเก็บ
ขนขยะได้ในปริมาณต่อวันประมาณ 40.10 ตัน และมีผลการประเมินความพึงพอใจจากชุมชนเป้าหมาย
ที่รับบริการอยู่ในระดับดี และช่วยลดปัญหาที่เกิดจากการการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน
ลดน้อยลง เนือ่ งจากสามารถเข้าด�ำเนินการแก้ไขได้ทนั ท่วงที และได้มกี ารด�ำเนินงานซึง่ เป็นนวัตกรรมในใหม่ตาม
หลักการลดขั้นตอนในการเข้าเก็บขนขยะในชุมชน คือ โครงการสถานีขนถ่ายขยะชุมชนอันเป็นกิจกรรมที่ลด
การให้บริการในการเก็บขนขยะโดยการจัดเป็นที่รวบรวมขยะในชุมชน ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการด�ำเนินงาน
จัดเก็บขยะ และเพิม่ ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะในชุมชนได้ดยี งิ่ ขึน้ ในการด�ำเนินงานการสร้างความเข้มแข็ง
ภาคประชาชนโดยการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการดูแลจัดการสิง่ แวดล้อมในชุมชนภายใต้นโยบาย
เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ โดยให้ประชาชนและชุมชนเป็นผู้ด�ำเนินการเอง โดยมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนด้าน
งบประมาณ และก�ำกับดูแลในภาพรวม โดยให้ประชาชนและชุมชนเป็นผู้ด�ำเนินโครงการเองนั้นถือว่าเป็นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องกับนโยบายการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยมีโครงการส่งเสริม
ให้ชุมชนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ภายใต้ภารกิจเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ ดังนี้

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และเพิ่มรายได้ท้องถิ่น
ลักษณะกิจกรรม : เป็นโครงการทีส่ ง่ เสริมให้ชมุ ชนได้มสี ว่ นร่วมในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและ
ก�ำจัดขยะครัวเรือนและสถานประกอบการในชุมชน และส่งเสริมให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด
ถนนในชุมชน โดยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะมีอาสาสมัครของชุมชนรับผิดชอบด�ำเนินงานในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมและสถานประกอบการในชุมชน และรับผิดชอบในการกวาดถนนและรักษาความสะอาดถนน
ในชุมชนทุกวันให้มีความสะอาดอยู่เสมอ นอกจากที่ชุมชนด�ำเนินงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะและดูแลความ
สะอาดถนนในชุมชนแล้ว ชุมชนยังได้ประโยชน์จากการที่ชุมชนได้มีปฏิสัมพันธ์ มีการแสดงออกถึงความมีน�้ำใจ
และไมตรีจิตอันดีต่อกัน ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน อีกทั้งอาสาสมัครยังมีส่วนในการรับทราบปัญหา
ข้อร้องเรียนและด�ำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมในชุมชนได้อย่างรวดเร็ว โดยมีเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลคอยให้ความ
ช่วยเหลือและให้ค�ำปรึกษาในกรณีเกิดปัญหาต่างๆ ในปี 2559 ได้มีชุมชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 88 ชุมชน
จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะได้ 7,589,690 บาท และก�ำจัดขยะในชุมชน 20,090 ครัวเรือน สถานประกอบการ 741 แห่ง
และพื้นที่กวาดถนน 456 สาย เป็นระยะทาง 133,230 เมตร โดยมีการตรวจสอบการด�ำเนินงานโดยเจ้าหน้าที่
ออกตรวจประเมินและมีการส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนทุก 3 เดือน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี
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ชุมชนจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะและท�ำความสะอาดถนนในชุมชนของตนเอง

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลถนนสายรอง
ลักษณะกิจกรรม : ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดและสิง่ แวดล้อมในชุมชน
ในพื้นที่ชุมชนที่เป็นถนนสายรองในชุมชนโดยเป็นโครงการต่อยอดจากการส่งเสริมให้ชุมชนกวาดถนนสายหลัก
และสายในชุมชน ซึ่งในตามชุมชนจะมีถนนซึ่งมีขนาดใหญ่ในชุมชนแต่การจราจรไม่หนาแน่น และไม่ตัดผ่าน
สถานที่ส�ำคัญของเมือง จึงเรียกถนนประเภทนี้ว่า ถนนสายรอง ซึ่งการส่งเสริมให้ชุมชนดูแลความสะอาดถนน
สายรองก็เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน ให้ชุมชนรับ
ทราบปัญหา รวมถึงมีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ก่อให้เกิดความรู้สึกรักผูกพันต่อถิ่นก�ำเนิดที่อยู่อาศัย ตลอด
จนสร้างความพึงพอใจในบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิน่ ของตนเอง ในปี 2559 มีชมุ ชนเข้าร่วมโครงการ
14 ชุมชน จ�ำนวนถนน 15 สาย ความยาว 10,340 เมตร

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลถนนสายหลัก
ลักษณะกิจกรรม : เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดของถนน
สายหลักที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียงชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย รวมถึงชุมชนรับทราบปัญหาได้มสี ว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหา รวมถึงรูส้ กึ รักผูกพันต่อถิน่ ก�ำเนิด
ที่อยู่อาศัย ตลอดจนสร้างความพึงพอใจในบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น ในปี 2559 ชุมชน
ที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 55 ชุมชน ดูแลถนนสายหลักในเขตเทศบาล จ�ำนวน 31 สาย ความยาว 59,340 เมตร
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โดยมีการตรวจสอบการด�ำเนินงานโดยเจ้าหน้าทีอ่ อกตรวจประเมินและมีการส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ในชุมชนทุก 3 เดือน ภารกิจที่ชุมชนต้องดูแลรับผิดชอบมีดังนี้
งานที่ต้องปฏิบัติประจ�ำวัน
- กวาดถนนและบริเวณทางเท้าให้สะอาด
- เก็บรวบรวมเศษขยะบริเวณรอบถังใส่ในถัง
- เก็บรวบรวมเศษขยะมูลฝอยใส่ถังให้เรียบร้อย ไม่ตกค้าง
ตามพื้น ทางเท้าและไหล่ทาง
- ตักทรายหรือเลนบริเวณริมถนน ปากทางร่อง ระบายน�้ำ
รวมถึงใต้ตะแกรงเหล็ก
งานที่ต้องปฏิบัติประจ�ำสัปดาห์
- ก�ำจัดวัชพืชที่ขึ้นอยู่ในไหล่ทางและบนทางเท้า ตามพื้นที่
ที่ก�ำหนด
- รายงานสภาพฝาปิดร่องระบายน�้ำที่ช�ำรุด
- การอุดตันของร่องระบายน�้ำ 
งานที่ต้องปฏิบัติประจ�ำเดือน
- ล้างถังขยะอย่างน้อย เดือนละ ๒ ครั้ง
ซึ่งในปี 2559 จากการประเมินความพึงพอใจประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกวาดถนนครอบคลุมพื้นที่
ลักษณะกิจกรรม : เป็นโครงการส่งเสริมให้ชุมชนท�ำความสะอาดถนนในชุมชนของตนเอง เพื่อให้ถนน
ในชุมชนเกิดความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในถนนทุกเส้นในชุมชน โดยมีการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. กวาดถนนและทางเท้าถนนสายชุมชนให้สะอาด เป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ
2. รวบรวมขยะมูลฝอยและน�ำไปใส่ภาชนะรองรับขยะ หากพบว่ามีขยะตกค้างมากหรือมีกงิ่ ไม้ให้รายงาน
ขยะศูนย์ที่พักขยะ
3. ท�ำความสะอาดบริเวณรอบถังขยะและวางถังขยะให้เป็นระเบียบตามความเหมาะสมของชุมชน
4. ตรวจดูแสสภาพทางระบายน�้ำไม่ให้อุดตัน กรณีช�ำรุดหรืออุดตันมาก ให้รายงานส่วนช่างสุขาภิบาล
5. ห้ามปัดกวาดดินหรือขยะลงร่องระบายน�้ำและที่เอกชนโดยเด็ดขาด
6. ก�ำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนที่ชุมชนรับผิดชอบ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
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ในการดูแลรักษาความสะอาดถนนครอบคลุมพื้นที่นั้น มีการแบ่งลักษณะพื้นที่การด�ำเนินงานเป็น
4 ประเภท ตามความหนาแน่นของบ้านเรือนและการจราจร ในปี 2559 มีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการกวาดถนนครอบคลุมพื้นที่ 37 ชุมชน จ�ำนวนถนน 230 สาย รวมความยาว
33,090 เมตร โดยอาสาสมัครในชุมชนจะท�ำความสะอาดถนนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมีการตรวจสอบ
การด�ำเนินงานโดยเจ้าหน้าทีอ่ อกตรวจประเมินและมีการส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนทุก 3 เดือน
ซึ่งในปี 2559 จากการประเมินความพึงพอใจประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเก็บขนขยะด้วยตนเอง
ลักษณะกิจกรรม : จากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นด้วย ปัญหาขยะ
ตกค้างในชุมชนจึงเป็นอีกปัญหาหนึ่งในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ที่ส่งผลเสียมากมายไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเหม็น
ความไม่น่ามอง และการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะน�ำโรค สร้างความเดือนร้อนร�ำคาญให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่ การส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะในพื้นที่ ท�ำให้ชุมชนสามารถรับรู้สาเหตุ
ปัญหา สามารถวางแผนจัดการขยะในชุมชนได้เองอย่างเหมาะสมกับสภาพของชุมชน จึงได้ส่งเสริมให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดเก็บขยะด้วยตนเอง ในปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 7 โครงการ
ได้แก่ ชุมชนโนนชัย 3 ชุมชนสามเหลี่ยม 4 ชุมชนหนองวัด 1 ชุมชนเจ้าพ่อทองสุข ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม
ชุมชนเหล่านาดี 12 และชุมชนวัดธาตุ ซึ่งสามารถเก็บขนขยะได้ในปริมาณต่อวันประมาณ 40.10 ตัน
โดยด�ำเนินการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายทั้งสิ้น 26 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยท�ำการ
รวบรวมขยะทีเ่ กิดขึน้ จากชุมชนเป้าหมายในแต่ละวันแล้วเก็บขนไปทิง้ ยังสถานีขนถ่ายขยะเทศบาลนครขอนแก่น
ที่บ้านโนนทัน เพื่อการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง ปัญหาการเก็บไม่ตรงตามเวลา ดังนั้นถ้าชุมชนได้มีการ
ด�ำเนินการเองจะท�ำให้สามารถจัดการปัญหาได้ตรงตามความต้องการของชุมชน แทนการให้คนอื่นมาแก้ปัญหา
ให้ ต นเอง ซึ่ ง ในปี 2559 จากการประเมิ น ความพึ ง พอใจประชาชนในชุ ม ชนที่ เข้ า ร่ ว มโครงการพบว่ า
อยู่ในเกณฑ์ดี

ภาพการด�ำเนินงานโครงการชุมชนเก็บขนขยะด้วยตนเอง
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การเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก�ำจัดขยะ
การเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก�ำจัดขยะของเทศบาลนครขอนแก่น  จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ
ตามอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนจัดขยะและก�ำจัดขยะแนบท้ายเทศบัญญัตเิ ทศบาลนครขอนแก่น และจะด�ำเนินการ
เก็บค่าก�ำจัดขยะตามประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โดยด�ำเนินการตามมาตรา 88 และมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 และทางเทศบาลได้ส่งเสริมให้มีแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึง
และครอบคลุมพื้นที่ โดยมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลและส่งเสริมการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะโดยชุมชน ซึ่งช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในชุมชนเป็นอย่างดี
เห็นได้จากการเพิ่มอัตราการจัดเก็บรายได้ในชุมชนในแต่ละปีที่รายได้ที่ชุมชนเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี และประชาชนในชุมชนมีความร่วมมือในการช�ำระค่าธรรมเนียมฯ เป็นอย่างดี
ในปี 2559 การจั ด เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มเก็ บ ขนและก� ำ จั ด ขยะจะด� ำ เนิ น การจั ด เก็ บ ในครั ว เรื อ น
สถานประกอบการในเขตเทศบาลและมีการจัดเก็บค่าขยะติดเชื้อในสถานพยาบาล คลินิกและโรงพยาบาล
ในเขตเทศบาล รวมถึงมีการท�ำบันทึกข้อตกลงในการก�ำจัดขยะร่วมกับสถานประกอบการหรือสถานที่ราชการ
ที่อยู่นอกเขตเทศบาล โดยเทศบาลจะด�ำเนินการก�ำจัดขยะ และเรียกเก็บเงินค่าก�ำจัดขยะตามปริมาณขยะ
ที่ส่งมาก�ำจัดจริง ซึ่งมีจ�ำนวนครัวเรือนและสถานประการที่ช�ำระค่าธรรมเนียมเก็บขนและก�ำจัดขยะทั้งสิ้น
22,919 แห่ง เป็นเงินรายได้น�ำส่งเทศบาลทั้งสิ้น 30,783,594 บาท

เปรียบเทียบรายรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะกับเป้าหมายปี 2559
จากการด�ำเนินโครงการดูแลสิง่ แวดล้อมภายใต้ภารกิจเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ นอกจากส่งเสริมให้
บทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองแล้ว ผลสัมฤทธิ์จากการด�ำเนิน
โครงการยังเกิดประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานเป็นอย่างดี เห็นได้จากการเพิม่ อัตราการจัดเก็บรายได้ในชุมชนใน
แต่ละปีที่เพิ่มขึ้นเห็นได้จากการเพิ่มรายได้ที่ชุมชนเก็บค่าธรรมเนียมฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี และประชาชน
ในชุมชนมีความร่วมมือในการช�ำระค่าธรรมเนียมเป็นอย่างดีในการรักษาความสะอาดกวาดถนนในชุมชนและ
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ถนนสายหลักมีการประเมินความพึงพอใจในระดับดี ชุมชนได้มีความตระหนักในการรักษาความสะอาดและ
สิง่ แวดล้อมในชุมชนเป็นอย่างดี น�ำไปสูก่ ารขยายพืน้ ทีเ่ ป้าหมายในการท�ำความสะอาดถนน 100% ในชุมชน และ
ในการด�ำเนินการเก็บขนขยะด้วยตนเองซึ่งด�ำเนินการโดย 7 ชุมชน ในพื้นที่เป้าหมาย 33 ชุมชน สามารถ
เก็บขนขยะในชุมชนเฉลี่ยต่อวัน 5.87 ตันและมีผลการประเมินความพึงพอใจจากชุมชนเป้าหมายที่รับบริการ
อยู่ในระดับดี และท�ำให้ปัญหาที่เกิดจากการการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชนลดน้อยลง เนื่องจาก
สามารถเข้าด�ำเนินการแก้ไขได้ทนั ท่วงที และได้มกี ารด�ำเนินงานซึง่ เป็นนวัตกรรมใหม่ตามหลักการลดขัน้ ตอนใน
การเข้าเก็บขนขยะในชุมชน คือ โครงการสถานีขนถ่ายขยะชุมชนอันเป็นกิจกรรมที่ลดการให้บริการในการ
เก็บขนขยะโดยการจัดเป็นที่รวบรวมขยะในชุมชนซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการด�ำเนินงานจัดเก็บขยะและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะในชุมชนได้ดียิ่งขึ้น
การสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนโดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลจัดการ
สิง่ แวดล้อมในชุมชนภายใต้นโยบายเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ โดยให้ประชาชนและชุมชนเป็นผูด้ ำ� เนินการเอง
โดยมี ภ าครั ฐ เป็ น ผู ้ ส นั บ สนุ น ด้ า นงบประมาณ และก� ำ กั บ ดู แ ลในภาพรวม โดยให้ ป ระชาชนและชุ ม ชน
เป็นผู้ด�ำเนินโครงการเองนั้นถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่สอดคล้องกับนโยบายการกระจายอ�ำนาจ
สู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง

อนามัยสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ
1. การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

1. 1 ความหมายของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายถึง กิจการทีม่ กี ระบวนการผลิตหรือกรรมวิธกี ารผลิตทีก่ อ่ ให้เกิด
มลพิษหรือสิง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดโรค ซึง่ จะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นบริเวณข้างเคียงนัน้
ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งมลพิษทางอากาศ ทางน�ำ 
้ ทางเสียง แสง ความร้อน ความสัน่ สะเทือน รังสี ฝุน่ ละออง เขม่า เถ้า ฯลฯ
การตรวจพิจารณาอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
เป็นกฎหมายประเภทหนึ่งที่ต้องการคุ้มครองให้ประชาชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการด�ำรงชีวิต
โดยควบคุมดูแลทั้งด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อม ควบคุมการด�ำเนินการกิจการต่างๆ ที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ และยังได้กำ� หนดให้ผทู้ จี่ ะประกอบกิจการบางประเภทหรือการด�ำเนินการ
บางอย่างจะต้องขอรับใบอนุญาตก่อนด�ำเนินกิจการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถควบคุมดูแลตั้งแต่
ก่อนด�ำเนินกิจการ การประกอบกิจการใดบ้าง ที่ต้องขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (1) การ
ประกอบกิจการรับท�ำการเก็บ ขน หรือก�ำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535 (2) การประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535 (3) การจัดตั้งตลาด
ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข 2535 (4) การจัดตัง้ สถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารหรือสถานทีส่ ะสม
อาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ตามมาตรา 38
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535 (5) การจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตามมาตรา 41 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535 นอกจากนี้ การจัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่มี
พืน้ ทีไ่ ม่เกิน 200 ตารางเมตร แม้ไม่ตอ้ งขออนุญาตแต่กต็ อ้ งแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ เพือ่ ขอหนังสือรับรองการ
แจ้งตามมาตรา 48 ก่อนการจัดตั้ง ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขได้กระจายอ�ำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ซึง่ ถือว่าเป็นองค์กรทีม่ คี วามใกล้ชดิ ประชาชนมากทีส่ ดุ สามารถทราบสภาพปัญหาของพืน้ ทีไ่ ด้ดกี ฎหมาย
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จึงให้อ�ำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกข้อก�ำหนดของท้องถิ่นเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย
มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพปัญหาในพืน้ ที่ ดังนัน้ การประกอบกิจการหรือด�ำเนินการใดๆ นอกจากจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแล้วก็ต้องตรวจสอบข้อก�ำหนดของท้องถิ่นด้วย ซึ่งปัจจุบันกิจการ
ที่เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และมีใบอนุญาตจากเทศบาลนครขอนแก่นมีทั้งหมด
จ�ำนวน 6,323 แห่ง แยกประเภทเป็น  ใบอนุญาตกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ�ำนวน 2,688 แห่ง ใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร จ�ำนวน 140 แห่ง ใบอนุญาตจ�ำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ จ�ำนวน 732 แห่ง
ใบอนุญาตเสริมสวย-แต่งผม จ�ำนวน 551 แห่ง ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จ�ำนวน 7 แห่ง ใบอนุญาตเก็บ
ขนสิ่งปฏิกูล จ�ำนวน 1 แห่ง และหนังสือรับรองการแจ้ง จ�ำนวน 2,204 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560)
กิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นเรือ่ งหนึง่ ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หมวด 7 ที่จะต้องมีการก�ำกับดูแลการประกอบกิจการ โดยผู้ด�ำเนินการต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพ หรือ
สุขลักษณะของสถานทีท่ ใี่ ช้ดำ� เนินกิจการ มีการควบคุมปัญหามลพิษทีเ่ กิดจากสถานประกอบกิจการของตนและ
ไม่กอ่ ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน สถานประกอบกิจการทีไ่ ม่มกี ารป้องกันควบคุมและบ�ำบัด
มลพิษอย่างถูกต้อง หรือไม่มีการบริหารจัดการที่ดีพอ ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้อาศัยใกล้เคียงจนเกิดการ
ร้องเรียนด้านกลิ่นเหม็น อากาศเสีย น�้ำเสียและเสียงดัง ซึ่งการก่อปัญหาเหล่านี้เกิดจากสาเหตุ ดังนี้
1) ผู้ประกอบกิจการไม่ได้ค�ำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะตามมา จึงไม่มีการวางแผนการด�ำเนินกิจการ
ตัง้ แต่เริม่ ต้น ไม่วา่ จะเป็นท�ำเลทีเ่ หมาะสม การวางผังโครงสร้างของสถานประกอบกิจการ การคัดเลือกเครือ่ งจักร
ตลอดจนการมีมาตรการควบคุมและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึงถึงพื้นที่หรือเทคโนโลยีที่จะบ�ำบัด
ของเสีย เป็นต้น
2) สถานประกอบกิจการบางแห่ง ผู้ประกอบกิจการ พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงาน ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ
ในอันตรายที่เกิดจากการประกอบกิจการนั้นๆ ท�ำให้ขาดการวางแผนการจัดการในสถานประกอบกิจการและ
การไม่เห็นความส�ำคัญของสถานประกอบกิจการ อันอาจก่อให้เกิดอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
3) ผู้ประกอบกิจการรายย่อย ดัดแปลงอาคารพาณิชย์หรือที่อยู่อาศัยเป็นสถานประกอบกิจการ
ส่วนใหญ่มักก่อให้เกิดปัญหาต่อชุมชนได้ง่ายและยากต่อการแก้ไข
4) การควบคุมตรวจสอบ ควบคุมก�ำกับดูแลของภาคราชการยังไม่ทั่วถึง
5) มีความซ�้ำซ้อนในด้านองค์กรของรัฐ ตลอดจนกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องในการควบคุมดูแล
การประกอบกิจการ ท�ำให้การควบคุมตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพ
1.2 ประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปัญหา/ผลกระทบ และหลักการที่จะควบคุม
ปัจจุบันมีกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ�ำนวนทั้งสิ้น 135 ประเภท ใน 13 กลุ่ม โดยมีรายชื่อ
ของกลุ่ม ได้แก่
1. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น�้ำดื่ม
4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส�ำอาง ผลิตภัณฑ์ช�ำระล้าง
5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
7. กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
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8. กิจการเกี่ยวกับไม้
9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
13. กิจการอื่นๆ
1.3 การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1) การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม หมายถึง การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และแปลผลข้อมูล
ประเด็นความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพที่ต้องการเฝ้าระวังในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
อาจจะมีการรวบรวมข้อมูลครัง้ เดียวหรือรวบรวมข้อมูลเป็นระยะๆ อย่างต่อเนือ่ ง โดยวิธกี ารเก็บข้อมูลเชิงส�ำรวจ
2) ประโยชน์การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
2.1) ท�ำให้ทราบข้อมูลประเด็นความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สามารถใช้เป็นข้อมูล
ในการปรับปรุง แก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
2.2) สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดท�ำเป็นข้อมูลพื้นฐานกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน
3) บทบาท หน้าที่ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข ในการเฝ้าระวังด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม
3.1) ออกตรวจสอบ ควบคุม แนะน�ำ และส�ำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการ เพือ่ ศึกษาประเด็น
ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพจากกระบวนการผลิต ตามแบบส�ำรวจสถาน
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
3.2) รวบรวมข้อมูลจากการส�ำรวจ เพื่อท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล แปลผลข้อมูล ประเด็น
ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ต้องการเฝ้าระวัง
3.3) จัดล�ำดับความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
3.4) จัดท�ำแผนและข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขปัญหา เพือ่ แนะน�ำให้สถานประกอบกิจการได้
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
3.5) ติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหา
3.6) จัดท�ำทะเบียนสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
4) บทบาท หน้าที่ ผู้ประกอบกิจการในการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
4.1) ก�ำหนด หรือจัดเตรียมพนักงานหรือเจ้าหน้าทีข่ องสถานประกอบกิจการ ส�ำหรับตรวจสอบ
ดูแลความเรียบร้อยของสถานประกอบกิจการ
4.2) ด� ำ เนิ น การตรวจสอบความเรี ย บร้ อ ยของสถานประกอบกิ จ การอย่ า งสม�่ ำ เสมอ
เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายผลกระทบต่อสุขภาพ และปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
4.3) วิเคราะห์ สรุป ประเด็นความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
4.4) ด�ำเนินการป้องกัน ควบคุม จัดการความเสีย่ งด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม มิให้เกิดมลพิษและ
เหตุร�ำคาญจากสถานประกอบกิจการ
4.5) ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ปฏิบัติงาน ในเรื่องการป้องกันอันตรายและการจัดการ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการท�ำงาน
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2. การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นงานที่มุ่งดูแลสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพที่เหมาะสม เกื้อกูลต่อการด�ำรงชีวิต
ของมนุษย์ เป็นงานทีป่ อ้ งกันมิให้โรคหรือพิษภัยเข้าสูม่ นุษย์ ไม่วา่ จะเป็นเชือ้ โรคหรือสารทีเ่ ป็นพิษ ดังนัน้ องค์การ
อนามัยโลก (WHO) ได้ก�ำหนดขอบเขตของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมไว้ด้วยกันหลายระยะ และขยายขอบเขตของ

งานจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง ในปี ค.ศ. 1970 ได้สรุปขอบเขตของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมไว้ทั้งหมด
17 งาน ดังนี้
1. การผลิต และจ่ายน�้ำส�ำหรับสาธารณูปโภคหรือการใช้ส่วนบุคคล โดยค�ำนึงถึงการจัดหาน�้ำที่สะอาด
ปลอดภัยต่อการบริโภค ในปริมาณทีพ่ อเพียง สะดวกต่อการน�ำไปใช้ได้ในทันที รวมถึงการวางแผน การออกแบบ
การจัดการ และการเฝ้าระวังความสะอาดส�ำหรับการผลิตและจ่ายน�้ำให้แก่ชุมชน โดยให้พิจารณารวมไปถึง
ประโยชน์ในการใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำในด้านอื่นๆ ด้วย ได้แก่ เพื่อการอุตสาหกรรม การพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น
2. การบ�ำบัดน�ำ้ เสีย และการควบคุมมลพิษทางน�ำ 
้ โดยค�ำนึงถึงการรวบรวม การบ�ำบัดและก�ำจัดน�ำ้ เสีย
รวมถึงก�ำจัดโรคที่เกิดจากน�้ำเสียเป็นสื่อและการควบคุมคุณภาพของน�้ำผิวดิน (รวมถึงน�้ำทะเล) และน�้ำใต้ดิน
3. การจัดการมูลฝอย โดยรวมถึงการรวบรวม การจัดเก็บและการก�ำจัดมูลฝอย
4. การควบคุมพาหะน�ำโรค โดยค�ำนึงถึงการควบคุมพวกสัตว์ขาปล้อง พวกหอย รวมถึง ปลาหมึก
สัตว์แทะ และสัตว์น�ำโรคอื่นๆ
5. การควบคุมหรือการป้องกันมลพิษทางดิน อันเนื่องมาจากสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์ และสารที่อาจ
เป็นอันตรายต่อชีวิตของมนุษย์ พืช และสัตว์
6. สุขวิทยาอาหาร ซึ่งรวมถึงสุขวิทยาอาหาร ประเภทนมและผลิตภัณฑ์นม
7. การควบคุมมลพิษทางอากาศ
8. การอนามัยกัมมันตภาพรังสี
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9. อาชีวอนามัย โดยเฉพาะการควบคุมอันตรายของสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ
ในการประกอบอาชีพ
10. การควบคุมเสียง
11. การจัดการสิ่งแวดล้อมของบ้านที่อยู่อาศัย รวมถึงอาคารที่เป็นสาธารณสถานที่ใช้พักอาศัย หรือ
ที่ประกอบกิจการต่างๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ ให้มีความสะอาด ปลอดภัย และมีสุนทรียภาพที่งดงาม
12. การวางผังเมือง ให้เกิดความเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม หรือปัญหาการจราจร
13. การจัดการสิ่งแวดล้อมของการคมนาคมทั้งทางอากาศ ทางน�้ำ หรือทางบก
14. การป้องกันอุบัติภัยต่างๆ
15. การจัดการสิ่งแวดล้อมของสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อันได้แก่ ชายหาด
สระว่ายน�้ำ สวนสาธารณะ ฯลฯ ให้มีความสะอาด ปลอดภัย และมีสุนทรียภาพที่งดงาม
16. การด�ำเนินงานสุขาภิบาลเมือ่ เกิดโรคระบาด เหตุฉกุ เฉิน ภัยพิบตั ิ และการอพยพย้ายถิน่ ของประชากร
17. มาตรการป้องกัน เพื่อให้สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปปราศจากความเสี่ยง หรืออันตรายใดๆ
ดังนัน้ การก�ำหนดขอบเขตงานอนามัยสิง่ แวดล้อม ทัง้ 17 รายการ ขององค์การอนามัยโลก จะครอบคลุม
ปัญหาที่ส�ำคัญส�ำหรับทั่วโลก ซึ่งขึ้นอยู่กับสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศว่าจะส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยทัง้ โดยทางตรงและทางอ้อมได้อย่างไร ในบทต่อๆ ไป จะกล่าวถึงมาตรฐานอนามัยสิง่ แวดล้อม
ทีถ่ กู ก�ำหนดขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมคุณภาพสิง่ แวดล้อม ใช้เป็นมาตรการส�ำหรับ
ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้สภาพแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ที่ก�ำหนดใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และสร้างจิตส�ำนึก
ที่ดี ร่วมกันในการรักษาไว้ ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
ในการด�ำเนินการควบคุมป้องกันปัญหาดังกล่าวนี้ จ�ำเป็นต้องมีการดูแล เฝ้าระวัง อย่างสม�่ำเสมอ
คงไม่มผี ใู้ ดสามารถใช้ความรูส้ กึ ในการตัดสินความบกพร่อง หรือสภาพปัญหาว่าจะส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมได้
ดังนั้นการน�ำเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่ถูกต้องขึ้นจากหน่วยงานอันเป็นที่ยอมรับ มาใช้เป็นเครื่องชี้วัดสภาพปัญหา
จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้สามารถเข้าใจสถานการณ์ความเสี่ยงทาง สุขภาพของประชาชน รวมทั้งระดับ
ความเป็นอันตรายต่อสิง่ แวดล้อม จากการปนเปือ้ นของมลพิษใน รูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีแบบแผน มีความน่าเชือ่ ถือ
ซึง่ มาตรฐานเหล่านีจ้ ะใช้ประกอบเป็นแนวทางในการพิจารณามาตรการหรือวิธกี ารแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าทีต่ อ่
ไปได้   ซึ่งปัจจุบันเทศบาลนครขอนแก่นได้ด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศ
ได้แก่ การตรวจวัดควันด�ำรถยนต์ การตรวจปล่องเตาเผาศพ การตรวจปล่องเตาเผาโรงงานอุตสาหกรรม
การตรวจวัดควันขาวรถยนต์เบนซินและรถจักรยานยนต์ การควบคุมมลพิษทางเสียง การตรวจเฝ้าระวังคุณภาพ
น�้ำประปาและตู้น�้ำดื่มหยอดเหรียญ และการตรวจความสะอาดห้องสุขาสาธารณะ
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3. การจัดการปัญหาเหตุเดือดร้อนร�ำคาญ
ปัจจุบนั ความเจริญก้าวหน้าและการเปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
หรือพานิชยกรรม ได้กอ่ ให้เกิดปัญหาและผลกระทบทีท่ ำ� ให้เกิดสภาวะมลพิษต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น สารพิษ   เสียง
ฝุน่ ละออง กลิ่น และอื่นๆ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงต่อสุขภาพอนามัยประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเขต
เมืองใหญ่ๆ ปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งกิจการค้าที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ปั ญ หาการก่ อ มลพิ ษ และเหตุ ร� ำ คาญในเขตเมื อ ง มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น คนเมื อ งเริ่ ม พู ด คุ ย กั น น้ อ ยลง
การประกอบธุรกิจหลายประเภทที่อยู่ในเมืองเริ่มสร้างปัญหาเมื่อมีคนมากขึ้น สภาพการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
ท�ำให้มีโอกาสกระทบกระทั่งกันมากขึ้น การปกป้องสิทธิ์โดยการใช้กระบวนการทางกฎหมาย การเรียกร้องสิทธิ์
ผ่านหน่วยงานรัฐ เป็นเครื่องมือที่ประชาชนน�ำมาใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา แต่ก็ใช่จะเป็นค�ำตอบของทุกอย่าง
แนวทางการสร้างสังคมที่เอื้ออาทรน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางออกให้คนได้ ทบทวนตนเองทั้งในฐานะผู้ก่อมลพิษ
หรือผู้รับผลกระทบที่จะยอมรับการหาทางออกและแก้ไขปัญหาร่วมกัน มาตรการคุ้มครองประชาชน กรณี
เหตุร�ำคาญนี้ จึงเป็นมาตรการที่อุดช่องว่างที่อาจเกิดขึ้น จากการขาดความรับผิดชอบของบุคคลใด บุคคลหนึ่ง
หรือกลุ่มบุคคลใด ที่ท�ำให้เกิดสภาวะความเสื่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อการรักษาความสงบสุขของชุมชน
2. เพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความเคารพสิทธิ และไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
ความหมายและลักษณะของเหตุร�ำคาญ
ลักษณะและความหมายเหตุร�ำคาญมีบัญญัติไว้โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ในมาตรา 25 ว่า “ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่
ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุร�ำคาญ”
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(1) แหล่งน�้ำ  ทางระบายน�้ำ  ที่อาบน�้ำ  ส้วมหรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อื่นใด ซึ่งอยู่ในท�ำเล
ที่ไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสม หรือหมักหมมสิ่งของ มีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละออง
เป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นทีเ่ พาะพันธ์พุ าหะน�ำโรค หรือก่อให้เกิดความเสือ่ มหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(2) การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจ�ำนวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
(3) อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศ
การระบายน�้ำ  การก�ำจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็น
หรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียง จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(4) การกระท�ำใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน
ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(5) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
จากบทบัญญัตินี้ท�ำให้ตีความได้ว่าแม้จะยังไม่ได้เกิดเหตุที่ก่อความเดือดร้อน เป็นเพียงแต่อาจจะเกิด
ก็ให้ถือเป็นเหตุร�ำคาญไว้ด้วย ซึ่งตามความหมายเดิมในพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2484 ได้ถือการเป็น
เหตุร�ำคาญจะต้องมีการร้องเรียนก่อนจึงนับเป็นการปรับปรุงให้ครอบคลุม เพื่อให้เกิดการป้องกันก่อนที่
เหตุจะเกิดขึ้น
ชนิดของเหตุร�ำคาญจากมลพิษ
การร้องเรียนเหตุร�ำคาญจากมลพิษ แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ได้ 6 กลุ่ม คือ
1. กลิ่นเหม็น
2. ฝุ่นละออง เขม่าควันและเถ้า
3. เสียงดัง
4. น�้ำเสีย
5. ก๊าซและไอระเหยของสารเคมีและสารพิษ
6. อื่นๆ เช่น แสง รังสี ความร้อนและความสั่นสะเทือน เป็นต้น
หลักในการวินิจฉัยเหตุร�ำคาญ
สิ่งส�ำคัญของการก่อนใดคือการสรุปว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุร�ำคาญหรือไม่เพราะเป็นการก้าวเข้าสู่
การใช้อ�ำนาจของกฎหมายมาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหานั่นคือต้องพิจารณาถึงเหตุนั้น ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ/ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ เหตุนั้นมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ
ด�ำรงชีพของประชาชน/สภาวะความเป็นอยู่โดยปกติของประชาชน ซึ่งการพิสูจน์มีหลักการ 3 ข้อ คือ
1. การตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์เทียบเคียงมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม/สุขภาพ
2. หลักวิญญูชนทั่วไป (บุคคลผู้รู้ผิดรู้ชอบตามปกติ)
3. ผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์จากสถาบันการศึกษา
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ขั้นตอนการด�ำเนินการ กรณีที่เกิดเหตุร�ำคาญขึ้น
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ปัญหาเหตุร�ำคาญ เป็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ อย่างกว้างขวางในหลายพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เหตุ
ร�ำคาญที่มีสาเหตุมาจากมลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาเสียงดัง ฝุ่นละออง กลิ่นเหม็น ไอระเหยจากสารเคมี
น�้ำเสีย หรือกากขยะอุตสาหกรรม เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
การจัดการปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการกับแหล่งก�ำเนิดของปัญหา ซึง่ ส่วนใหญ่คอื สถานประกอบกิจการ
ทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โรงงานอุตสาหกรรม รวมทัง้ การด�ำเนินกิจกรรมอืน่ ๆ
เพื่อไม่ให้ก่อมลพิษสิ่งแวดล้อมอันจะท�ำให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่โดยปกติของประชาชน
การจัดการกับแหล่งปัญหาดังกล่าว เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอ�ำนาจของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในพื้นที่ ต้องมีศักยภาพทั้งในเชิงวิชาการ
รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เข้ามาผนวกเป็นองค์ความรู้ส�ำหรับควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้น
ทัง้ นีใ้ นการจัดการปัญหาเหตุรำ� คาญทีม่ งุ่ เน้นประสิทธิภาพ ต้องมีหลายองค์ประกอบผนวกร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ ได้แก่ ผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องให้ความส�ำคัญ และสนับสนุนการท�ำงานของเจ้าหน้าที่
โดยเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านต้องมีความรูค้ วามเข้าใจ และสามารถน�ำความรูท้ างวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิ
งานได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ต้องมีระบบการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นต้นแบบ หรือมาตรฐาน
ในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึง่ การก่อมลพิษและเหตุรำ� คาญในเขตเมืองมีแนวโน้มสูงขึน้ ปัจจุบนั
สถิติการร้องเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นในปีประมาณ 2560 มีจ�ำนวน 92 เรื่อง แยกตามสาเหตุการเกิด
ได้ดังนี้ เสียง จ�ำนวน 31 เรื่อง กลิ่น/ควัน จ�ำนวน 42 เรื่อง ฝุ่นละออง จ�ำนวน 1 เรื่อง สัตว์/น�้ำเสีย จ�ำนวน
10 เรื่อง และสาเหตุอื่นๆ จ�ำนวน 8 เรื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560)

บทสรุป

การควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเหตุร�ำคาญจ�ำเป็นต้องอาศัยความรู้หลักวิชาการ มีมาตรการ
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ แก้ไขและป้องกัน ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายที่สามารถบังคับให้เกิดผลได้
อย่างจริงจัง ซึง่ จะเป็นการจัดการตามแต่สภาพของปัญหาทีเ่ กิดขึน้ การจัดการเพือ่ ระงับเหตุรำ� คาญเป็นทัง้ ศาสตร์
และศิลปะเบื้องต้น ซึ่งหากสามารถจัดการได้ดีก็จะช่วยให้สังคม ชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข มีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ี การทีจ่ ะสามารถจัดการปัญหาดังกล่าวได้ดจี ำ� เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีความรูค้ วามสามารถในหลายๆ ด้าน
หลายแขนง รวมทั้งการร่วมมือกันของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และการให้ความร่วมมือของประชาชนและ
กลุ่มผู้ประกอบการที่จะไม่ก่อให้เกิดเหตุร�ำคาญ
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4. การจัดระเบียบป้ายโฆษณาชั่วคราวในสาธารณะ เขตเทศบาลนครขอนแก่น ตาม พ.ร.บ.รักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
ด้วยสภาพปัจจุบัน เทศบาลนครขอนแก่น มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางที่ดี ท�ำให้มี
ผู้ประกอบกิจการในสาขาต่างๆ สนใจที่จะมาลงทุนท�ำธุรกิจมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการโฆษณาประชาสัมพันธ์กัน
อย่างมากมายในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ดังนั้นจึงท�ำให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล
นครขอนแก่นได้ประชุมหารือเพื่อท�ำการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตเทศบาลนครขอนแก่นขึ้น โดยมีสภาพ
ปัญหาเกี่ยวกับป้ายโฆษณาซึ่งเป็นที่มาของการด�ำเนินการดังนี้
1. ได้รับอันตรายจากป้ายในรูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายบอกทางวางกีดขวางฟุตบาท ท�ำให้ประชาชน
เดินสัญจรผ่านโดยเดินลงถนน ป้ายขวางถนนขาดอาจก่ออันตรายต่อผู้ใช้รถบนท้องถนน ป้ายคัทเอาท์ใหญ่ล้ม
ซึ่งเกิดจากพายุ
2. ป้ายตั้งวางบดบังทางเลี้ยว
3. ป้ายบอกทางที่ช�ำรุดและอาจท�ำให้ลูกศรบอกทิศทางเปลี่ยนไป สี ป้ายเก่า มองไม่ชัด
4. ป้ายจ�ำนวนมาก ท�ำให้ภูมิทัศน์เมืองไม่สวย
5. ป้ายติดตั้งโดยไม่ขออนุญาต
เพือ่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง คณะกรรมการจัดระเบียบป้ายของเทศบาลนครขอนแก่น
ซึง่ ประกอบด้วย สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลนคร จากส�ำนักการช่าง ส�ำนักการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
ส�ำนักการคลัง ฝ่ายปกครอง และฝ่ายนิติการ จึงได้ร่วมมือกันลงพื้นที่ส�ำรวจสภาพปัญหาที่แท้จริงและก�ำหนด
ร่างแนวทางการแก้ไขปัญหาป้าย เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะผูบ้ ริหาร และสภาเมืองขอนแก่นให้รว่ มกันพิจารณาแนวทาง
ในการจัดระเบียบป้ายและถือปฏิบัติงานจนถึงวันนี้

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
1. ผลผลิตของงานเชิงปริมาณ

		1). สถิติป้ายชั่วคราวที่ติดตั้งในที่สาธารณะ โดยก่อนการจัดระเบียบ ไม่ได้ก�ำหนดจุดติดตั้ง
มีแต่จุดห้ามติดตั้ง ท�ำให้บางจุดติดตั้งมีป้ายจ�ำนวนมากจึงได้น�ำสถิติจ�ำนวนป้ายมาออกแบบจุดติดตั้ง ก�ำหนด
ระยะเวลา และจ�ำนวนกรอบป้ายบริการให้มีความเพียงพอและเกิดการหมุนเวียนการใช้งานของโครงป้าย
		2). การก�ำหนดพื้นที่ส�ำหรับป้ายที่ติดตั้งในที่สาธารณะ เทศบาลฯ ได้ก�ำหนดพื้นที่ในการ
ติดตั้งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
		บริเวณถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนประชาสโมสร ศรีจันทร์ เทพารักษ์ หน้าเมือง หลังเมือง
กลางเมือง รื่นรมย์ กสิกรทุ่งสร้าง และเหล่านาดี มีรูปแบบการจัดระเบียบป้าย โดยคณะกรรมการจัดประโยชน์
ของเทศบาลนครขอนแก่นดูแลในการพิจารณาอนุญาตให้ผปู้ ระกอบการเข้ามาติดตัง้ ป้ายโฆษณา โดยผูป้ ระกอบ
การต้องน�ำเสนอรูปแบบป้ายและค่าธรรมเนียมในการติดป้ายมาให้คณะกรรมการจัดประโยชน์พิจารณา
โดยมีจุดติดตั้งป้ายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดระเบียบป้ายก�ำหนดไว้
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ตารางเปรี
ยบเทียยบเที
บการเปลี
่ยนแปลงของการจั
ดระเบี
ตารางเปรี
ยบการเปลี
่ยนแปลงของการจั
ดระเบียบป้
ยบป้าายโฆษณา
ยโฆษณา
ประเภทป้
าย :าป้ยา:ยโฆษณาที
่ติดตั่ต้งิดชัตั่ว้งชัคราวในที
่สาธารณะ
ประเภทป้
ป้ายโฆษณาที
่วคราวในที
่สาธารณะ
ประเด็น
การติดตั้ง

ก่อน 1 ก.ค. 2556

หลัง 1 ก.ค. 2556

ติ ด ได้ ตามสะดวก แต่ ใ ห้ ย กเว้ น ติดในกรอบป้าย สถานที่ติดตั้ง เทศบาลฯ จะกาหนด
ในสถานที่ห้าม ตามประกาศฯ ไม่เป็น สาหรับการขออนุญาตจะติดต่อที่ฝ่ายสุขาภิบาลซึ่งป้าย
ระเบียบ หนาแน่นในบางพื้นที่ ไม่ขอ ทีไ่ ด้รับอนุญาตจะมีตราสัญลักษณ์ประทับบนป้าย
อนุญาต ติดตั้งแล้วไม่เก็บ

ระยะเวลา

60 วัน

มีกาหนดระยะเวลาการติดตั้งป้ายไม่เกิน 30 วัน

จานวน

ไม่จากัด

ติดตั้งได้ไม่เกิน 30 ป้ายต่อ 1 ผลิตภัณฑ์
ถ้าเกินให้ผู้บริหารอนุญาตเป็นครั้งคราว

ระบบการขอ

สมุดคุม

ระบบคอมฯ และเลือกรหัสจุดติดตั้งซึ่งปัจจุบัน
จานวนกรอบได้ลดลงตามความต้องการของพื้นที่
ที่ได้แจ้งรื้อถอนเนื่องจากการใช้ประโยชน์

6. ประโยชน์ของผลงาน/การได้รับการยอมรับ
1) การติดตั้งป้ายไม่เกะกะ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
2) ระบบการตรวจสอบป้ายที่ไม่ขออนุญาตและติดตั้งผิดจุดตรวจสอบได้ง่าย เนื่องจากป้ายที่ได้รับ
อนุญาตจะมีกรอบป้ายให้ติดตั้ง

สภาพการติดตั้งป้ายในอดีตที่ไม่มีการก�ำหนดจุดติดตั้ง ท�ำให้บางพื้นที่ป้ายมีความหนาแน่น
และลักษณะการติด วางกีดขวางฟุตบาท
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สภาพการติดตั้งป้ายในปัจจุบันมีความเป็นระเบียบขึ้น ไม่ติดบนต้นไม้ ไปหนาแน่นจนเกินไป

การสุขาภิบาลอาหารและการส่งเสริมอาหารปลอดภัย
อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพของมนุษย์ อาหารนอกจากท�ำให้ผู้บริโภค
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้ว อาหารก็อาจท�ำให้ผู้บริโภคเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย โดยเฉพาะอาหารที่มีการปนเปื้อน
สิง่ สกปรก สารเคมี และเชือ้ ก่อโรคอาหารเป็นพิษ การสังเกตจากลักษณะภายนอกของอาหาร ไม่สามารถบ่งบอก
ถึ ง ความปลอดภั ย ของอาหารได้ จึ ง เป็ น ภารกิ จ หน้ า ที่ ข องฝ่ า ยส่ ง เสริ ม อาหารปลอดภั ย ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
งานสุขาภิบาลอาหาร งานสุขาภิบาลตลาด และงานสัตวแพทย์ ที่ต้องตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร
ตั้งแต่อาหารสดวัตถุดิบประกอบอาหาร พืชผักผลไม้ต่างๆ ให้ปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีที่ห้ามใช้ในอาหาร
เช่น สารฟอกขาว สารบอแรกซ์ สารกันรา สารฟอร์มาลีน ยาฆ่าแมลง และสารโพล่าในน�้ำมันทอดซ�้ำ การตรวจ
ประเมินสุขาภิบาลร้านอาหารและแผงลอยจ�ำหน่ายอาหารให้ปราศจากการปนเปื้อนทางด้านกายภาพ ด้านเคมี
และด้านชีวภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ตรวจเฝ้าระวังแผงจ�ำหน่ายเนื้อสัตว์ประเภท
เนื้อสุกร เนื้อโค และเนื้อไก่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของเขียงสะอาด เนื้อสัตว์ปลอดภัย รวมทั้งการจัดการตลาด
ให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลตลาดสดตามเกณฑ์ของตลาดสดน่าซื้อ
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การสุขาภิบาลอาหาร

ผลการพัฒนาการสุขาภิบาลร้านจ�ำหน่ายอาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย”
(Clean Food Good Taste) มีร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ�ำนวน 450 ร้าน

การสุขาภิบาลแผงลอยจ�ำหน่ายอาหาร

ผลการด�ำเนินการตรวจเฝ้าระวังและพัฒนาสุขาภิบาลอาหารแผงลอยจ�ำหน่ายอาหารในจุดผ่อนผัน
12 จุด แผงค้าในถนนฅนเดิน ตลาดติดน�้ำริมบึงแก่นนคร แผงจ�ำหน่ายอาหารในงาน Event ต่างๆ รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ค้าและผู้บริโภค ในปี 2559 มีแผงลอยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “อาหารสะอาด
รสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste) จ�ำนวน 236 แผง
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การสุขาภิบาลตลาดสด

ตลาดสดเป็นแหล่งซือ้ ขายแลกเปลีย่ นสินค้า เป็นสถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารพืน้ ฐาน ทีบ่ คุ คลนิยมมาจับจ่าย
เพื่อน�ำไปประกอบ ปรุง หรือน�ำไปจ�ำหน่ายยังแหล่งอื่นๆ ต่อไป จนถึงมือผู้บริโภคสินค้าส่วนใหญ่ในตลาด
ก็มกั จะเป็นสินค้าประเภทอาหารโดยเฉพาะอาหารสด เช่น เนือ้ สัตว์ ผัก และผลไม้ ซึง่ จากการทีต่ ลาดเป็นแหล่งรวม
อาหารประเภทต่างๆ จ�ำนวนมากนี้ ท�ำให้การระบาดของโรคติดต่อที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารหลายครั้ง
มักพบว่าตลาดเป็นแหล่งแพร่กระจายเชือ้ โรค ดังนัน้ จึงนับว่าตลาดเป็นตัวแปรส�ำคัญทีก่ ำ� หนดความปลอดภัยของ
อาหารที่มีต่อผู้บริโภค เทศบาลนครขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการดูแลพัฒนาปรับปรุงตลาดให้ได้
มาตรฐาน “ตลาดสด น่าซือ้ ” และเป็นไปตามข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในพืน้ ที่
เทศบาลนครขอนแก่น มีตลาดอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ทั้งที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ได้แก่
ตลาดประเภทที่ 1 ซึ่งเป็นตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและมีการด�ำเนินกิจการอยู่เป็นประจ�ำ แบ่งเป็น
- ตลาดที่ ด� ำ เนิ น การโดยเทศบาลนครขอนแก่ น จ�ำนวน 5 แห่ง ได้แ ก่ ตลาดสดเทศบาล 1
ตลาดสดเทศบาล 2 ตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดหนองไผ่ล้อม และตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร
- ตลาดที่ด�ำเนินการโดยเอกชน จ�ำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ตลาดรถไฟ ตลาดศรีเมืองทอง ตลาดบางล�ำภู
ตลาด อ.จิระ และตลาดโชคอนันต์
- ตลาดชุมชน/จุดผ่อนผัน ได้แก่ ตลาดชุมชนสามเหลี่ยม ตลาดชุมชนโนนทัน ตลาดชุมชนโนนชัย
ตลาดโต้รุ่งรื่นรมย์ ตลาดชีท่าขอน
- ตลาดนัด ได้แก่ ตลาดถนนฅนเดินขอนแก่น ตลาดขอนแก่นกรีนมาร์เก็ต ตลาดต้นตาล ตลาดติดน�้ำ 
(ริมบึงแก่นนคร)

เทศบาลนครขอนแก่น ได้มีการจัดการตลาดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ว่าจะเป็น
มาตรฐานด้านสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อม (Environmental Health) โดยตลาดได้รบั การล้างท�ำความสะอาด
ตามหลักสุขาภิบาลเป็นประจ�ำทุกเดือน มีการควบคุมและก�ำจัดสัตว์และแมลงน�ำโรค เช่น หนู แมลงสาบ และ
แมลงวัน มีการจัดการขยะและน�้ำเสียในตลาดให้สะอาด ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงน�ำโรค
มีการจัดบริการห้องส้วม ทีป่ สั สาวะ และอ่างล้างมือทีส่ ะอาด มีการจัดการด้านแสงสว่าง อากาศถ่ายเทได้สะดวก
รวมทั้งมีการจัดการดูแล บ�ำรุงรักษาโครงสร้างอาคารตลาดให้มีความมั่นคง แข็งแรง สะอาด ปลอดภัย และ
ถูกสุขลักษณะ
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มาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) แผงขายอาหารในตลาดได้รับการ
ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร เช่น ตรวจสารฟอร์มาลิน (น�้ำยาดองศพ) ในอาหารทะเล ตรวจสารกันรา
(กรดซาลิ ซิลกิ ) ในผักดอง ผลไม้ดอง ตรวจสารบอแรกซ์ ในเนื้อสัตว์ ลูกชิ้น ไส้กรอก ตรวจสารฟอกขาว ในถั่วงอก
ขิง ตรวจยาฆ่าแมลงในผักสด และผลไม้ รวมทัง้ มีการตรวจประเมินสุขลักษณะแผงจ�ำหน่ายอาหาร และตรวจประเมิน
ตลาดตามแบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสด น่าซื้อ

มาตรฐานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) สนับสนุนให้ตลาดมีกิจกรรมด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ การจัดให้มีสถานที่จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในเรื่องเกี่ยวกับ
อาหารปลอดภัย โภชนาการ และสุขลักษณะของตลาด รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในการ
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รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลตรุษจีน เทศกาลกินเจ มีจุดทดสอบสารปนเปื้อน
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค มีเครื่องชั่งกลางที่ได้มาตรฐานไว้บริการผู้บริโภค
ในตลาด เพื่อความมั่นใจในความเที่ยงตรง เป็นธรรม มั่นใจไม่ถูกโกง

ตลาดสีเขียวขอนแก่น Khon Kaen Green Market
ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรอันดับ 48 ของโลก แต่ใช้ยาฆ่าแมลงติดอันดับ 5 ของโลก ใช้ยาฆ่าหญ้า
ติดอันดับ 4 ของโลก ท่านคิดว่ายาเหล่านั้น มันไปอยู่ที่ไหน จากส�ำรวจสถานการณ์สารพิษตกค้างในผักยอดนิยม
10 ชนิด ของมูลนิธิ Thai Pan พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานถึง 8 ชนิด สารเคมีเหล่านี้ คือ หนึ่งในสาเหตุ
สาคัญของการเจ็บป่วยและตาย เช่น มะเร็ง ปัญหาระบบ
สืบพันธุ์ ความผิดปกติของทารก ระบบประสาท และ
สมองไม่ เจริ ญ เติ บ โต จึ ง เกิ ด ความร่ ว มมื อ ของกลุ ่ ม
เครือข่ายประกอบด้วย เครือข่ายอเมริกัน เครือข่าย
เกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน   เครือข่ายแรงงาน
นอกระบบ  เครือข่ายเตือนภัยสารเคมี (Thai-pan) เครือข่าย
กินเปลี่ยนโลก สมาคมผู้บริโภค และหน่วยงานภาครัฐ
ด้านการเกษตร ด้านการสาธารณสุข ด้านการพัฒนา
ชุมชนและสังคม โดยเทศบาลนครขอนแก่น เป็นภาคี
หลักในการขับเคลือ่ นส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคพืชผัก
ที่ปลอดภัยพร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทาให้เกิดจุดนัดพบระหว่างเกษตรกรและผูบ้ ริโภคตลาด
สีเขียวขอนแก่น Khon Kaen Green Market ในทุกวันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 15.00 - 20.00 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์
พระนครศรีบริรกั ษ์ บึงแก่นนคร ปัจจุบนั มีเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ทีผ่ ลิตแบบอินทรีย์ 5 กลุม่ ใหญ่
ได้แก่ กลุ่มบึงปากเขื่อน อ�ำเภอน�้ำพอง   กลุ่มหนองผือ ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอโกสุมพิสัย   กลุ่มบ้านนายม
บ้านห้วยเตย อ�ำเภอซ�ำสูง กลุ่มสวนผักคนเมือง และกลุ่มเกษตรปลอดภัยในครอบครัวพอเพียง จ�ำนวน 39 ราย
สินค้าอาหารแปรรูปจากกลุ่ม OTOP จ�ำนวน 8 ราย
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ตลาดสีเขียวเป็นพื้นที่จ�ำหน่ายพืชผักอินทรีย์ที่เน้นการผลิตที่หลากหลายตามฤดูกาลโดยเกษตรกรพบ
ผู้บริโภคโดยตรง ผู้บริโภคไม่ได้มาตลาดเพื่อซื้ออย่างเดียว แต่สามารถที่จะสอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค พบว่ามีผู้บริโภคเข้ามาซื้อสินค้ามากกว่า 500 คน ในทุกวันศุกร์

โครงการรณรงค์งดใช้โฟมในตลาดสดเทศบาลนครขอนแก่น 2559
โฟม (Foam) เป็นผลิตภัณฑ์จากพลาสติกที่ใช้สารเร่ง (Additive) หรือยาพอง (Blowing) ท�ำให้เกิด
การฟู และพองตัวจากการใช้ความร้อนสูง ประกอบกับการอัดลงในแม่พิมพ์ (Mold) โฟมที่ท�ำเป็นภาชนะบรรจุ
อาหารผลิตจากวัสดุที่เป็นสารเคมี 3 ชนิดดังนี้ สารสไตรีน (Styrene) ซึ่งจัดอยู่ในสารก่อมะเร็งในกลุ่ม 2B
(Carcinogen Group 2B) สารเบนซิน (Benzene) ละลายได้ดใี นน�ำ้ มัน มีความเป็นพิษสูง ท�ำให้วงิ เวียน อาเจียน
สารพทาเลท (Phthalate) เป็นสารที่มีพิษต่อระบบสืบพันธุ์ เมื่อน�ำอาหารที่มีความร้อนและไขมันใส่ใน
ภาชนะโฟม จะเป็นปัจจัยท�ำให้สาร 3 ชนิดนี้ปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดอันตราย และเพิ่ม
ความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมในผู้หญิง มะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชาย และมีโอกาสสูงเป็นมะเร็งตับ มีผลต่อสมอง
และเส้นประสาท ท�ำให้อ่อนเพลีย หงุดหงิดง่าย นอนหลับยาก ประจ�ำเดือนมาไม่ปกติ การก�ำจัดขยะโฟมต้องใช้
เวลานานมาก หากเผาก็จะเกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม
ปี 2558 ตลาดที่ได้รับการประกาศเป็นตลาด
ปลอดโฟม 100% จ�ำนวน 2 แห่ง คือ ถนนฅนเดิน
ขอนแก่น ตลาดสีเขียวขอนแก่น
ปี 2559 มีตลาดทีไ่ ด้รบั การประกาศเป็นตลาด
ปลอดโฟม 100% จ�ำนวน 3 แห่ง คือ ตลาดโต้รงุ่ ร่วมจิตร
ตลาดชุมชนโนนทัน และตลาดติดน�้ำ
ปัจจุบันเทศบาลนครขอนแก่นมีตลาดที่ได้รับ
การประกาศเป็นตลาดปลอดโฟม 100% จ�ำนวน 5 แห่ง คือ ถนนฅนเดินขอนแก่น ตลาดสีเขียวขอนแก่น ตลาด
โต้รุ่งร่วมจิตร ตลาดชุมชนโนนทัน และตลาดติดน�้ำ  ผู้ประกอบการเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร จ�ำนวน 182
ราย (ตลาดนครขอนแก่นรื่นรมย์ไนท์พลาซ่า จ�ำนวน 64 ราย ตลาดชุมชนโนนทัน จ�ำนวน 6 ราย ตลาดโต้รุ่ง
ร่วมจิตร จ�ำนวน 14 ราย ตลาดติดน�้ำ จ�ำนวน 98 ราย) ลดการใช้โฟมปริมาณเฉลี่ย 2,900 ชิ้นต่อวัน คิดเป็น
(2,900 ชิ้น × 365 วัน) = 1,058,500 ชิ้น/ปี ที่ยังคงมีการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารอยู่นั้น มีสาเหตุจากราคา
ภาชนะหรือบรรจุภณ
ั ฑ์ทดแทนโฟมยังคงมีราคาภาชนะสูงกว่าราคาภาชนะโฟมบรรจุอาหาร รวมทัง้ ภาชนะหรือ
บรรจุภณ
ั ฑ์ทดแทนโฟมหาซือ้ ยากตามร้านค้าทัว่ ไป และ
บางครั้งผู้บริโภคก็ต้องการอาหารใส่ในภาชนะโฟมเพื่อ
ความสะดวกในการรับประทาน และไม่เป็นการเพิ่ม
ต้นทุนการผลิตอาหารของผู้ประกอบการ ซึ่งจะท�ำให้
ราคาอาหารสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่ต้องจ่าย
ในราคาทีแ่ พงขึน้ โดยขาดความตะหนักถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

170 เทศบาลนครขอนแก่น 4.0

จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการค้าอาหารตลาดสดเทศบาลนครขอนแก่น จ�ำนวน 10 แห่ง ได้แก่
ตลาดชุมชนหนองใหญ่ ตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร ตลาดโต้รุ่งรื่นรมย์ ตลาดชุมชนโนนทัน ตลาดสดเทศบาล 1
ตลาดสดเทศบาล 2 ตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดหนองไผ่ล้อม ตลาดชีท่าขอน และตลาดติดน�้ำ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้/ส่งเสริม/กระตุ้นให้งดใช้โฟมบรรจุอาหารในตลาด จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการ
และมอบใบประกาศเกียรติคณ
ุ มอบรางวัล ยกย่องชมเชยผูป้ ระกอบการทีเ่ ลิกใช้โฟมบรรจุอาหารแก่ผปู้ ระกอบการ
ทั้งหมด จ�ำนวน 182 ราย ผลที่ได้รับ
1) ประชาชนสุขภาพดีจากการไม่ใช้โฟมบรรจุอาหารซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และใช้ภาชนะบรรจุ
อาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2) ช่วยลดปัญหาขยะจากโฟม
3) ลดก๊าซเรือนกระจกจากการไม่ใช้โฟม

โครงการรณรงค์ลดการใช้น�้ำมันทอดซ�้ำเพื่อผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล
เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อดูดซับน�้ำมันทอดซ�้ำออกจากร้านอาหารและชุมชน รวบรวมเข้าสู่ขบวนการผลิตไบโอดีเซล รับซื้อราคา
ลิตรละ 12 บาท
ศูนย์รับซื้อน�้ำมันในโครงการฯ มีทั้งหมด 3 แห่ง
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การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพและแกนน�ำสุขภาพ
ในปีงบประมาณ 2559 ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายบริการ
สุขภาพและแกนน�ำสุขภาพหลากหลายโครงการ เช่น การลงนามความร่วมมือในเครือข่ายบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ การส่งเสริมให้กลุ่มแกนน�ำชุมชน องค์กรชมรม เข้าถึงกองทุนสุขภาพ การจัดประชุมประจ�ำเดือนอาสา
สมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลนครขอนแก่น การจัดกิจกรรมเนือ่ งในวัน อสม. แห่งชาติ การสนับสนุนกิจกรรม
ประกวด อสม. ดีเด่นการอบรมแกนน�ำป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก การสร้างเครือข่าย “อ่อนหวานต้านดัน”
การอบรมแกนน�ำเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สขุ ภาพในชุมชน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน

เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556 เทศบาลนครขอนแก่น ได้มกี ารลงนามความร่วมมือเป็น “เครือข่ายบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูม”ิ ระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่เท่าเทียม
ทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละกลุ่มวัย และรายโรคที่เจ็บป่วย มีระบบฐานข้อมูลที่มีมาตรฐาน
เดียวกัน ที่น�ำมาบริหารจัดการร่วมกันได้ มีพื้นที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ให้บริการที่ทั่วถึง ครอบคลุม ทัดเทียมกัน
ทั้ ง ในศู น ย์ บ ริ ก ารและบริ ก ารเชิ ง รุ ก ที่ ไร้ ร อยต่ อ มี ก ารใช้ จุ ด เด่ น แต่ ล ะหน่ ว ยงานชดเชยจุ ด อ่ อ นด้ อ ยของ
ประชาชนพึงพอใจในระบบบริการสุขภาพ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิจัย ของคณะแพทยศาสตร์ / คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และได้ลงนามความร่วมมือครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 โดยได้เชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เข้าร่วมเป็นเครือข่ายและต่อยอดเป็นเครือข่าย “พัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบบริการสุขภาพ”
ปัจจุบันในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีหน่วยบริการปฐมภูมิ 10 แห่ง ที่ให้บริการด้านสาธารณสุขทั้งการ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลเบื้องต้น ฟื้นฟูสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้
1. หน่วยบริการปฐมภูมิ สังกัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 3 แห่ง ได้แก่
   1.1.1 หน่วยบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยม (ขอใช้อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 สามเหลี่ยม)
   1.1.2 หน่วยบริการปฐมภูมิ นักศึกษา มข.
  
   1.1.3 หน่วยบริการปฐมภูมิ 123
2. หน่วยบริการปฐมภูมิ สังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น 4 แห่ง ได้แก่
   2.1.1 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองหนองแวง
   2.1.2 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชาตะผดุง (ขอใช้อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 โนนทัน)
   2.1.3 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองมิตรภาพ
   2.1.4 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองประชาสโมสร
3. หน่วยบริการปฐมภูมิ สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 3 แห่ง ได้แก่
   3.1.1 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 เทศบาล
   
   3.1.2 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โนนชัย
   3.1.3 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 หนองใหญ่
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ส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานศูนย์บริการสาธารณสุข ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ใช้งบจัดสรร
จากกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมเป็นเครือข่ายบริการของโรงพยาบาลขอนแก่น
และมีงบเงินทุนหมุนเวียนของศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งสามแห่ง ใช้งบประมาณของเทศบาลนครขอนแก่น
ในด้านค่าตอบแทนบุคลากรและการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่จ�ำเป็นในการจัดบริการแก่ประชาชน
ในปี ง บประมาณ 2559 มี ผู ้ ม าใช้ บ ริ ก ารในศู น ย์ แ พทย์ ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข หน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ถึง 296,227 ราย ช่วยลดความแออัดในการไปใช้บริการในโรงพยาบาลของรัฐ
และมีการติดตามเยี่ยมบ้านให้บริการต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
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การให้บริการเชิงรุกในพื้นที่ ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ และ อสม. ในชุมชน
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บริการแพทย์แผนไทยในศูนย์บริการสาธารณสุขและในชุมชน

ตรวจสุขภาพประจ�ำปี พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

กองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น
จัดตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ.  2552 โดยมีการด�ำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการกองทุนสุขภาพ มีนายกเทศมนตรี
นครขอนแก่ น เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้ว ยหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุข
ผู้แทนจากศูนย์แพทย์ / ศูนย์บริการสาธารณสุข และผู้แทนจากชุมชน จากชมรม อสม. เทศบาลนครขอนแก่น
ช่วยในการกลั่นกรองพิจารณาอนุมัติโครงการเพื่อให้ได้กิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินงานดังนี้
1. ชุมชน / ชมรม /หน่วยงานต่างๆ ในพืน้ ที่ ร่วมกันเขียนโครงการ ระบุเหตุผลความจ�ำเป็น กลุม่ เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ วิธีด�ำเนินงาน งบประมาณที่ใช้ และการติดตามประเมินผล
2. อนุกรรมการแผน เขต 1 – 4 ประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ มีมติ เห็นชอบ หรือให้ปรับปรุงแก้ไข
(กรณีโครงการจากหน่วยงานต่างๆ ไม่ต้องผ่านอนุกรรมการแผนระดับเขต)
3. โครงการที่ผ่านการเห็นชอบ จากอนุกรรมการแผน เขต 1- 4 น�ำเข้าเสนอกรรมการบริหารกองทุน
ชุดที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ
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โครงการ

4. ชุมชน / ชมรม /หน่วยงาน ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณด�ำเนินโครงการตามที่เสนอไว้
5. คณะกรรมการติดตามประเมินผล และทีมประเมินผลจากวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ติดตามประเมินผล

6. ชุมชน / ชมรม /หน่วยงาน ส่งเอกสารสรุปผลโครงการ พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม หลักฐานการจ่ายเงินใน
โครงการให้งานบริหารกองทุนสุขภาพ
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ในปี พ.ศ. 2559 งานกองทุนสุขภาพได้อนุมัติงบประมาณด�ำเนินงานโครงการแก่ชมรม /ชุมชน /องค์กร
ต่างๆ จ�ำนวน 193 โครงการ เป็นเงินงบประมาณรวม 9,344,764 บาท โดยสนับสนุนกลุ่มองค์กรชุมชน / ชมรม
ต่างๆ ในเขตเทศบาลมากถึง 179 โครงการ ด�ำเนินการจริง 163 โครงการ เป็นเงิน 6,240,084 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 66.78 ของงบประมาณที่อนุมัติทั้งหมดในปี 2559
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การประชุมประจ�ำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.)
เทศบาลนครขอนแก่น มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) ในพืน้ ทีท่ งั้ หมด จ�ำนวน 1,171 คน
ปฏิบัติงานโดยมีพื้นที่และครัวเรือนที่รับผิดชอบที่ชัดเจนกระจายครอบคลุมพื้นที่ 90 ชุมชน ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ก�ำหนดให้ผู้แทน อสม. ชุมชนละ 2 คน เข้าร่วมประชุมประจ�ำเดือน
ทุกวันที่ 6 ของแต่ละเดือน เพื่อน�ำข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลนครขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปประชาสัมพันธ์กับ อสม. และประชาชนในชุมชน จากการจัดประชุม 12 ครั้ง มีอสม. เข้าร่วมประชุม
รวม 2,966 คน เชิงปริมาณ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 120 เรื่อง เป็นกิจกรรมเทศบาล 71 เรื่อง
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กิจกรรมหน่วยงานอื่น 19 เรื่อง ชมรม อสม. 30 เรื่อง เชิงคุณภาพ ให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
และอืน่ ๆ 45 เรือ่ ง อสม. ได้เข้าร่วมในกิจกรรมรณรงค์/การอบรม/การประชุมต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง เป็นการพัฒนา
ศักยภาพ อสม. และ อสม. ที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง จ�ำนวน 1,069 คน คิดเป็นร้อยละ 91.68 ของ อสม. ทั้งหมด
ปัจจุบันได้มีการอบรม อสม. เพิ่มเติมและมีการปฏิบัติงานต่อเนื่อง 100 % จ�ำนวน 1,166 คน

กิจกรรมงานวัน อสม. แห่งชาติ
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ� ำ หมู ่ บ ้ า น (อสม.) เป็ น ผู ้ น� ำ ในการพั ฒ นางานสาธารณสุ ข หลายๆ
ด้านในชุมชน ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคมด้วยความเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ เวลาและทุนทรัพย์ในการ
ด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนด้านสาธารณสุข บางคนปฏิบัติงานมายาวนาน มากกว่า 10 ปี 20 ปี 30 ปี และบางคน
ปฏิบัติงานดีเด่น จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับอ�ำเภอ จังหวัด เขต หรือ
ระดับภาค จึงควรได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณ เสริมสร้างขวัญก�ำลังใจในการท�ำงาน เปิดโอกาสให้
อสม. ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานเด่นของเพื่อน อสม. เพื่อเป็นตัวอย่างในการน�ำไปปฏิบัติในชุมชน
งานสาธารณสุขมูลฐาน ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข  
(อสม.) เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้จัดท�ำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ในวันที่
20 มีนาคม ของทุกปี โดยมีกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ อสม. ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี 30 ปี และ อสม.
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น อสม. ดีเด่น ในระดับต่างๆ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแสดงผลงานเด่น
ของ อสม. ในปี พ.ศ. 2559 มี อสม. เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 750 คน คิดเป็นร้อยละ 64.05 ของ อสม.
ทั้งหมดมี อสม. ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้
o อสม. ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี จ�ำนวน
82
คน
o อสม. ที่ปฏิบัติงานครบ 20 ปี จ�ำนวน
31
คน
o อสม. ที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี จ�ำนวน
2
คน
o อสม. ดีเด่นระดับภาค 1 คน ได้แก่ นางอุรา ปราบมนตรี ชุมชนการเคหะ สาขาการจัดการสุขภาพ
o อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด 2 คน ได้แก่ นางบังอร แก้วเพ็ชร ชุมชนดอนหญ้านาง 1 สาขา
การคุ้มครองผู้บริโภค และนางผ่องใส บัวพัฒน์ ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1 สาขาการจัดบริการใน ศสมช.
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การสนับสนุนการประกวด อสม.ดีเด่น
จัดท�ำโดยงานสาธารณสุขมูลฐาน ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิ
ทั้ง 8 แห่ง ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น ส�ำนักงานสาธารณสุข
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้ดำ� เนินการคัดเลือก อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ่ า้ น
จากชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบที่มีผลงานโดดเด่น ในปี พ.ศ. 2558 - 2559 แห่งละ 1 คน รวมเป็น 8 คน
น�ำเสนอผลงานเพื่อเป็นตัวแทน อสม. ไปประกวด อสม. ดีเด่น ระดับอ�ำเภอ จังหวัด เขต ภาค และระดับประเทศ
เพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างนวัตกรรมการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในพื้นที่ ในระหว่างการเข้าประกวด
จะมีแกนน�ำ อสม. ในชุมชน เข้าร่วมรับฟังการน�ำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ เพื่อน�ำไปพัฒนางานในพื้นที่
ในปี 2559 มี อสม. เทศบาลนครขอนแก่น ได้เป็นผู้แทน อสม. ดีเด่นไปประกวด อสม. ดีเด่นแห่งชาติ
1 คน คือ นางอุรา ปราบมนตรี สาขาการจัดการสุขภาพ ระดับเขต 1 คน คือ นางบังอร แก้วเพ็ชร สาขาการ
คุ้มครองผู้บริโภค และระดับจังหวัด 1 คน คือ นางผ่องใส บัวพัฒน์ สาขาการจัดบริการใน ศสมช.
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การอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการพ่นสารเคมี
ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ส�ำนักการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม ร่วมกับ ส�ำนักงานควบคุมโรค
เขต 7 ขอนแก่น ได้จัดอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการพ่นสารเคมีให้กับอาสาพ่นสารเคมี (แกนน�ำรุกฆาต)
ซึ่งเป็น “เด็กชายขอบ” พนักงานพ่นสารเคมี นักวิชาการสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิ ทั้ง 8 แห่ง
จ�ำนวน 46 คน ให้มีความรู้ในเรื่อง วงจรชีวิต ธรรมชาติของยุง วิธีการพ่นสารเคมีให้มีประสิทธิภาพ การใช้สาร
เคมีที่ถูกต้อง และการดูแลซ่อมบ�ำรุงรักษาเครื่องพ่นสารเคมีเบื้องต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อทีม่ ยี งุ เป็นพาหะน�ำโรค และการควบคุมโรค เมือ่ พบผูป้ ว่ ยภายใน 24 ชม. ในวันที่ 29 เมษายน
2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ส�ำนักงานควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น โดยคณะวิทยากร สคร.ที่ 7 ขอนแก่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย “อ่อนหวานต้านดัน”
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย “อ่อนหวานต้านดัน” ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุมบริรักษ์ 2 โรงแรมวีวิช จ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 53 คน ประกอบ ด้วยแกนน�ำผู้รับผิดชอบ
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ จากโรงพยาบาลขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ศูนย์แพทย์ / ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 ศูนย์ฯ อาสาสมัครสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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โดยได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น ผลการประชุมฯ พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด�ำเนินงานเพื่อป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน และได้มีการปรับปรุงตัวชี้วัด
เป้าหมาย ให้มคี วามสอดคล้องกับการด�ำเนินงานและเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงได้กำ� หนดกลยุทธ์
ในการด�ำเนินงานร่วมกัน ดังนี้
1. รณรงค์ให้ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพตามกลุ่มวัยในชุมชน สถานที่
ท�ำงานและสถานประกอบการ
2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึงครอบคลุม
3. จัดตั้งโรงเรียนและเครือข่ายอ่อนหวานต้านดัน ในระดับชุมชนหรือศูนย์แพทย์ เพื่อส่งเสริมให้มี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง และผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
4. สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อควบคุมโรคและลดภาวะแทรกซ้อนแก่ผู้ป่วยรายบุคคลที่มารับบริการ
ในหน่วยบริการปฐมภูมิ
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การอบรมแกนน�ำเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน
งานเภสัชกรรม ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิ จัดอบรมแกนน�ำ 
อสม. และกรรมการชุมชน เพื่อออกให้ความรู้แก่ประชาชน ร้านขายของช�ำ  ในเรื่องของการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และร่วมออกตรวจประเมินร้านขายของช�ำในชุมชนทุกเดือน มีชุมชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 10
ชุมชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 250 คน โดยใช้งบประมาณจากกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น
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การพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐาน หรือ ศสมช. เป็นสถานที่ในการสนับสนุนให้ อสม. ด�ำเนินการ
ด้านสาธารณสุข ทั้งเชิงรับและเชิงรุก เป็นศูนย์รวมของ อสม. ในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพทั้ง 6 ด้าน ได้แก่
การสร้างสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพ อสม. การบริการสุขภาพ การถ่ายทอดความรู้ การป้องกันควบคุมโรค
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ในปี พ.ศ. 2559 เทศบาลนครขอนแก่น มี ศสมช. ในพื้นที่จ�ำนวน 90 แห่ง 90 ชุมชน
ส�ำหรับชุมชนที่ยังไม่มี ศสมช. จะใช้บ้านหัวหน้า อสม. เป็นแหล่งพบปะ แลกเปลี่ยน ท�ำกิจกรรมกันในชุมชน
และมีงบประมาณจากกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น ในการสนับสนุนให้ อสม. / กรรมการชุมชน  
สามารถจัดบริการสุขภาพได้ครอบคลุมทุกชุมชน โดยจ�ำนวน  อสม. ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น   ปี 2559
มีทั้งสิ้น 1,171  คน  (ปัจจุบันมี อสม. เหลือ 1,166 คน)
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การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
เป็นกิจกรรมให้ความรูแ้ ก่ประชาชนกลุม่ วัยต่างๆ รวมถึงกลุม่ เสีย่ ง  ให้มคี วามรูใ้ นการดูแลสุขภาพตนเอง   
การป้องกันการระบาดของโรคติดต่อตามฤดูกาล ได้แก่

การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  ส�ำนักการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม   ได้ให้ความรูเ้ รือ่ งการป้องกันตนเอง
จากโรคมือ เท้า ปาก   การท�ำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในห้องเรียน   การคัดกรองนักเรียนป่วย
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 จ�ำนวน 42 คน เพื่อให้คณะครูและ
นักเรียนมีความรู้และตระหนักถึงการป้องกันตนเองจากโรคมือ เท้า ปาก เนื่องจากการพบผู้ป่วยในโรงเรียน  
และมีการส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค  ไปยังศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น  ทั้ง  22  แห่ง

การป้องกันควบคุมโรคตามฤดูกาล
          ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้ให้ความรู้ในการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อตามฤดูกาล  ในการประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย   ซงึ่ จัดขึน้ เป็นประจ�ำทุกเดือน มีผแู้ ทนจากชุมชนย่อย
และชมรมตระกูล อ. เข้าร่วมประชุม  ครั้งละ 250 คน  เช่น โรคไข้เลือดออก  โรคไข้ไวรัสซิก้า  อุจจาระร่วงรุนแรง  
อาหารเป็นพิษ  โดยให้ความรูเ้ กีย่ วกับ  สถานการณ์การระบาด  ประชาสัมพันธ์การจัดท�ำโครงการรณรงค์จดั การ
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สิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์โรค   การป้องกันควบคุมโรคฯ   เพื่อเป็นแนวทางการเฝ้าระวัง และป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาลนครขอนแก่น   และติดตามให้ความรู้ในชุมชนกรณีพบผู้ป่วยในชุมชน

การให้ความรู้เครือข่ายผู้ประกอบอาชีพคัดแยกขยะ (ซาเล้ง)
ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และฝ่ายพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม ส�ำนักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับ โรงพยาบาลขอนแก่น  สถานีต�ำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผูป้ ระกอบอาชีพคัดแยกขยะ (ซาเล้ง)   และร้านรับซือ้ ของเก่า    เพือ่ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า   สายพันธุ์ใหม่ 2012 และโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า   การดูแลสุขภาพตนเอง   
การต้องโทษกรณีเข้าข่ายลักทรัพย์   การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพคัดแยกขยะ  วันที่   30  สิงหาคม  2559  
ณ ห้องประชุมสีโห  อาคารส�ำนักสวัสดิการสังคม   โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม  จ�ำนวน 30   คน
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ให้ความรู้ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ บริโภคปลอดภัย
         ฝ่ายบริการสาธารณสุข   ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ได้จัดกิจกรรม “ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้
บริโภคปลอดภัย” รณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคบริเวณตลาดสดบ้านหนองใหญ่ ได้มีการ
พิจารณาสินค้าที่มีคุณภาพ   ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในยุคบริโภคนิยม เช่น   การเลือกซื้ออาหารบรรจุ  
จะต้องดูวันหมดอายุ  การได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารและยา (อย.)  การสังเกตผลิตภัณฑ์กาแฟซองของแท้
ของปลอม  เป็นต้น   เมื่อวันที่   25  สิงหาคม  2559   โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 50 คน และใช้งบประมาณ
จากกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น
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ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองกลุ่มวัยเรียน
ฝ่ายบริการสาธารณสุข   ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ร่วมกับ โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในการออกให้บริการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง เช่น การประเมินภาวะ
โภชนาการ การดูแลสุขภาพปากและฟัน แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   ในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น  จ�ำนวน  11   แห่ง  โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนทั้งหมด  จ�ำนวน  10,950 คน ได้รับความรู้ในการ
ดูแลตนเอง ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ  90   
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โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่นักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
โรงเรียนเทศบาลศรีฐาน  ร่วมกับ ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้จัดท�ำโครงการให้ความรู้
ด้านสุขภาพแก่นักเรียน ชั้น ป. 5 – 6   โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน  เพื่อให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง  
ในเรื่ อ งการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ตามฤดู ก าล   การดู แ ลสุ ข อนามั ย และความสะอาดส่ ว นบุ ค คล  
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์   และการดูแลสุขภาพปากและฟัน   เมื่อวันที่   25 ตุลาคม 2558
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน  มีนักเรียนและครูร่วมกิจกรรม  จ�ำนวน  220  คน
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กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชะลอภาวะไตเสื่อม
ฝ่ายบริการสาธารณสุข  ส�ำนักการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม  ร่วมกับศูนย์สขุ ภาพชุมชนเมืองหนองแวง
จัดท�ำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชะลอภาวะไตเสื่อม   โดยการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตัวเพื่อชะลอการเสื่อมของไต   แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องพฤติกรรมบริโภคอาหาร   และส่งเสริมให้เกิด  
“โรงเรียนรักษ์ไต”   มีชุมชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน   12  ชุมชน  12 ครั้ง  ใช้งบประมาณจากกองทุน
สุขภาพ  จ�ำนวน  283,650  บาท  จ�ำนวนผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคไต ทั้งหมด  340  คน  
นอกจากการเข้ารับการอบรมกลุม่ เป้าหมายจะได้รบั การตรวจประเมินสุขภาพ  การรักษาทีต่ อ่ เนือ่ ง และค�ำแนะน�ำ
เฉพาะราย  จากศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองหนองแวง
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การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น “รู้ไว้ ปลอดภัย แก้ไขเหตุการณ์”
งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3  โนนชัย  ฝ่ายบริการสาธารณสุขได้จดั ท�ำโครงการอบรมการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น “รู้ไว้ ปลอดภัย แก้ไขเหตุการณ์” ให้กลับประชาชนกลุ่มวัยท�ำงาน   ในชุมชนดอนหญ้านาง 1
และแกนน�ำ  อสม. จ�ำนวน 30   คน   เพื่อให้มีความรู้ในการปฐมพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุในชุมชน
ลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยบาดเจ็บฉุกเฉิน  และสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน
ในชุมชน  
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การด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
1. ออกให้ค�ำแนะน�ำประชาสัมพันธ์ /มอบเอกสาร/หนังสือประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 ว่าด้วยการโฆษณา เพื่อให้ข้อมูลและความรู้แก่ผู้ประกอบ
การร้านค้า ร้านอาหาร สถานประกอบการตอนกลางคืน โดยฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค จ�ำนวน 150 ร้าน
โดยมีการด�ำเนินการดังนี้
   1.1  ร้านค้า สถานประกอบการที่เปิดบริการช่วงกลางวัน ออกตรวจให้ค�ำแนะน�ำในเวลาราชการ

   1.2  สถานประกอบการตอนกลางคืน ออกตรวจร่วมกับฝ่ายสุขาภิบาล ตามแผนของฝ่ายสุขาภิบาล
ที่ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อต่อใบอนุญาตสถานประกอบการ

2. การด�ำเนินงานร่วมกับเครือข่ายการท�ำงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
     2.1 ร่วมกับคณะอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดขอนแก่น ประชุมวางแผน
และออกปฏิบัติการ ตรวจบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ค้า และผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในงานเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 – 10
ธันวาคม 2558 (งานไหมปลอดเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์) ผลการออกตรวจ ไม่พบร้านทีจ่ ำ� หน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
และไม่พบผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในพื้นที่จัดงานไหมฯ
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ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งานไหมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่จัดงาน

ตรวจบังคับใช้กฎหมาย
3. ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และคณะอนุกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา 28 วัน ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   ในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น วันที่
26 กุมภาพันธ์ 59 ซึ่งเป็นวันมาฆะบูชา ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์    ผลการออกตรวจ สถานประกอบการ
ส่วนใหญ่ปิดท�ำการ และสถานประกอบการที่เปิดบริการ ตรวจไม่พบว่ามีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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การด�ำเนินงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่
1. ติดตั้งป้ายแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามสถานที่สาธารณะ

a. ให้ค�ำแนะน�ำพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ เรื่องสถานที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
และแจกสติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่ และผู้ประการร้านค้า ร้านอาหาร

b. จัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2559  จ�ำนวน 3 ครั้ง ในตลาด  4 แห่ง
กลุ่มเป้าหมายของการรณรงค์ คือ ผู้ประกอบการ   ผู้ค้า และผู้ใช้บริการในตลาดทั้ง 4 แห่ง เพื่อให้ประชาชน
ทราบถึ ง พิ ษ ภั ย บุ ห รี่    กฎหมายคุ ้ ม ครองสุ ข ภาพผู ้ ไ ม่ สู บ บุ ห รี่    เขตปลอดบุ ห รี่ ต ามกฎหมายสั ญ ลั ก ษณ์
เขตปลอดบุหรี่   สถานที่และแหล่งประโยชน์ในการช่วยเลิกบุหรี่   โดยการท�ำงานแบบมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายคณะท�ำงานเพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดขอนแก่น ดังนี้
- ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
      
- กศน. ขอนแก่น
- ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอเมืองขอนแก่น       
- แกนน�ำนักเรียนโรงเรียนสาธิตมอดินแดง
- เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดขอนแก่น  
- แกนน�ำนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
- ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น          
- วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- โรงพยาบาลขอนแก่น                                 
- โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
- สถานีวิทยุชุมชนเครือข่ายชุมชนเมืองนครขอนแก่น คลื่นเอฟ เอ็ม 102 เมกกะเฮิร์ต
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จัดกิจกรรมรณรงค์ที่ตลาดต้นตาล ถนนฅนเดิน และตลาดต้นตาล
c. ร่วมกับเครือข่ายคณะท�ำงานเพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดขอนแก่น    น�ำโดยสถานีวิทยุชุมชน
เครือข่ายชุมชนเมืองนครขอนแก่น คลื่นเอฟ เอ็ม 102 เมกกาเฮิร์ต เขียนโครงการและด�ำเนินโครงการ จัดอบรม
แกนน�ำนักเรียน ในโรงเรียนเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ในโครงการเครือข่ายขอนแก่นร่วมใจ เพื่อ Gen-Z
ปลอดภัยจากบุหรี่ โดยของบประมาณจากมูลนิธริ ณรงค์เพือ่ การไม่สบู บุหรี  ่ จัดอบรมทีโ่ รงเรียนมหาไถ่ศกึ ษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

d. ร่วมกับ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น และส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ออกตรวจเตือน/ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น ทั้ง 11 โรงเรียน เรื่องสถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ให้ค�ำแนะน�ำในการจัดแสดง
เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ รวมทั้งมอบป้ายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่
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e. ร่วมกับส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ด�ำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยขอความร่วมมือ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นเข้าร่วมโรงเรียนปลอดบุหรี่ ขัน้ ตอนแรกให้แต่ละโรงเรียนส�ำรวจพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน ตามแบบฟอร์ม ซึ่งฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคมีแผน
ที่จะน�ำนักเรียนที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่เข้ารับการบ�ำบัดบุหรี่

196 เทศบาลนครขอนแก่น 4.0

การด�ำเนินงานด้านยาเสพติด

a. ขอรับการสนับสนุนแผ่นตรวจคัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะ จากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติ ด อ� ำ เภอเมื อ งขอนแก่ น เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ แ ก่ โรงเรี ย นในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น
ตรวจคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยได้สนับสนุนให้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน   โรงเรียนเทศบาล
บ้านศรีฐาน  และโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
b. ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ�ำเภอเมืองขอนแก่น และส�ำนักงาน
สาธารณสุขอ�ำเภอเมืองขอนแก่น ด�ำเนินการตรวจปัสสาวะผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ากอง
ประจ�ำการ ประจ�ำปี 2559 เพื่อค้นหาผู้เสพยาเสพติดและน�ำเข้าสู่กระบวนการบ�ำบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจ  

c. ร่วมกับภาคีเครือข่ายด�ำเนินงาน   โครงการสร้างเสริมการจัดการสุขภาวะวัยรุ่นแบบองค์รวม
ในเรื่องยาเสพติด การตั้งครรภ์วัยรุ่น โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดเชื้อ)
โดยมีเป้าหมายเป็นนักเรียนในสถานศึกษาพื้นที่เขตเทศบาลจ�ำนวน 6 แห่ง ด�ำเนินโครงการระหว่างเดือน
มีนาคม 2559 – ธันวาคม 2559
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การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อม
การแก้ไขโรคติดต่ออุบัติใหม่
การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ   รวมถึงการเตรียมความพร้อม   การแก้ไขโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้แก่
ประชาชน  จัดได้ว่าเป็นบทบาทหน้าที่ที่ส�ำคัญของส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โดยเฉาะกลุ่มโรคที่มี
แมลงเป็นพาหะ   โรคติดต่อทางเดินหายใจที่มักพบว่ามีการระบาดของประเทศในกลุ่มนักเรียนในชุมชน  
ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  จึงได้จัดท�ำกิจกรรม/โครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ได้แก่

โครงการรณรงค์ 3 เก็บ 5 ส ป้องกัน 3 โรคจากยุงลาย
ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   จัดกิจกรรม “รณรงค์ 3 เก็บ
5 ส ป้องกัน 3 โรค จากยุงลาย” ก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุล์ กู น�ำ้ ยุงลายในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง  เนือ่ งในวันไข้เลือดออกอาเซียน  
วันที่ 15  มิถุนายน  2559  มีหน่วยงานที่มาร่วมกิจกรรมจ�ำนวน  10  หน่วยงาน  ได้แก่  เทศบาลนครขอนแก่น  
ท้องถิน่ จังหวัดขอนแก่น  ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ส�ำนักงานควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น โรงพยาบาล
ขอนแก่น  โรงพยาบาลศรีนครินทร์   มณฑลทหารราบที่ 23  ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  โรงเรียน
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 15 แห่ง  ชุมชนย่อย  95 ชุมชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  2,300  คน  ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพ  จ�ำนวน  366,030 บาท  และได้มีการต่อยอดด�ำเนินการโดยชุมชน
และ อสม. ในชุมชน  เพื่อเฝ้าระวังและก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ำยุงลาย  จ�ำนวน  74  ชุมชน  16 โรงเรียน  
งบประมาณ  2,259,230  บาท

198 เทศบาลนครขอนแก่น 4.0

การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
กรณีได้รับแจ้งว่า พบผู้ป่วยในชุมชน  จะมีการลงพื้นที่สอบสวนโรค ด�ำเนินการพ่นสารเคมีก�ำจัดยุงลาย
ขอความร่วมมือ อสม. และประชาชนในการก�ำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลกู น�ำ้ ยุงลาย เพือ่ ควบคุมโรคไข้เลือดออกบริเวณ
บ้านของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและบริเวณรัศมี 100 เมตร รอบบ้านผู้ป่วยและการป้องกันโดยพ่นสารเคมี
ก�ำจัดยุงลายในพื้นที่เสี่ยง

และมีการป้องกันโรค  โดยออกส�ำรวจและท�ำลายแหล่งเพาะพันธุล์ กู น�ำ้ ยุงลาย ใส่ทรายอะเบส ในสถานที่
ที่เป็นพื้นที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน   รวมทั้งบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก เพื่อควบคุมโรค และส�ำรวจ ท�ำลาย
แหล่งเพาะพันธ์ยุ งุ ลายตามค�ำร้องปัญหายุงรบกวน พร้อมให้คำ� แนะน�ำวิธกี ารส�ำรวจและท�ำลายแหล่งเพาะพันธุย์ งุ
ในบ้านของตนเอง
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การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มเด็กแรกเกิดและวัยเรียน
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามวัย ในสถานศึกษาทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของเทศบาลนครขอนแก่น   
และให้บริการในคลินิกเด็กดี   (Well baby clinic) ทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน มีบริการ ซักประวัติ
คัดกรอง ตรวจพัฒนาการตามวัย ดูการเจริญเติบโตของร่างกาย โดยชั่งน�้ำหนัก วัดความยาว รอบศีรษะ
รอบอก พบแพทย์ และฉีดวัคซีน

200 เทศบาลนครขอนแก่น 4.0

การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (ตามฤดูกาล)
ฝ่ายบริการสาธารณสุข  โดยงานศูนย์บริการสาธารณสุข
ร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่  รณรงค์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2559 - สิงหาคม 2559   
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  ได้แก่
1.  หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2.  เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน
3.  ผู้มีโรคเรื้อรัง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ
               หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่าง
    การได้รับเคมีบ�ำบัด และเบาหวาน
4. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ทุกคน
5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6. ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
               (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
7. โรคอ้วน (น�้ำหนัก > 100 กิโลกรัม
               หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
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การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
งานสัตวแพทย์   ฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย   ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น  ให้บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงประเภทแมวและสุนัข จ�ำนวน 300 ตัว  ในวันเทศบาล  24  เมษายน  2559  
ณ ส�ำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

การตรวจสุขาภิบาลร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย
ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค   ฝ่ายอาหารปลอดภัย และฝ่ายสุขาภิบาล   ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ออกตรวจสุขาภิบาลร้านอาหาร สุม่ เก็บ
ตัวอย่างอาหารส่งตรวจหาเชื้ออหิวาตกโรคในช่วงฤดูกาลระบาดของโรค   รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารทราบถึงวิธีการป้องกันโรคอหิวาตกโรค  

202 เทศบาลนครขอนแก่น 4.0

การตรวจสุขาภิบาลโรงงานน�้ำแข็ง
ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  ฝ่ายอาหารปลอดภัย และฝ่ายสุขาภิบาล  ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น   ออกตรวจสุขาภิบาลและความปลอดภัย
โรงงานผลิตน�้ำแข็ง ปีละ 2 ครั้ง เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการได้มีกระบวนการผลิตน�้ำแข็งที่สะอาด
ป้องกันการเกิดโรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร
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กิจกรรมควบคุมโรคอุบัติใหม่
โรคไข้ซิกา มียุงลายเป็นพาหะน�ำโรค ในประเทศไทยมีการระบาดของโรคหลายพื้นที่ โดยพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น มีผู้ป่วยโรคไข้ซิกา เดินทางมาท�ำธุระในพื้นที่เขตเมืองขอนแก่น จ�ำนวน  2 ราย เทศบาลนคร
ขอนแก่น โดยฝ่ายป้องกันควบคุมโรค ร่วมกับ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอเมืองขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์แพทย์สามเหลี่ยม  
อสม. ในพื้นที่ และส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขอนแก่น  ได้ด�ำเนินการรณรงค์ส�ำรวจและก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ยุ ง ลาย ให้ ค วามรู ้ เรื่ อ งโรคไข้ ซิ ก า แจกเอกสารแผ่ น พั บ ถุ ง ยางอนามั ย แก่ ป ระชาชน ในพื้ น ที่ เ สี่ ย ง
ระหว่าง  กันยายน – ตุลาคม 2559 เพื่อควบคุมโรค

204 เทศบาลนครขอนแก่น 4.0

กิจกรรมเชิงรุก ตรวจคัดกรองวัณโรคในผู้ขับขี่รถแท็กซี่
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการป้องกันควบคุมวัณโรคในเมืองใหญ่ (แท็กซี่ปลอดภัย ปอด
ปลอดวัณโรค)  เป็นความร่วมมือระหว่าง  ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น ศูนย์แพทย์มติ รภาพ   และเทศบาลนครขอนแก่น โดยฝ่ายป้องกันควบคุมโรค
เป็นการค้นหาวัณโรคเชิงรุกในกลุม่ พนักงานขับรถแท็กซีพ่ นื้ ทีอ่ ำ� เภอเมืองขอนแก่น โดยเอกซเรย์ทรวงอกทุกราย
ถ้ า ผลเอกซเรย์ เ ป็ น บวก เก็ บ เสมหะส่ ง ตรวจเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ สร้ า งความปลอดภั ย แก่ ผู ้ โ ดยสารและผู ้ ขั บ ขี่
ณ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 (หลังสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 ) วันที่ 22 - 23 สิงหาคม
2559 มีพนักงานขับรถแท็กซี่เข้ารับการคัดกรอง 271 คน จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 334 คน คิดเป็นร้อยละ
81.14  ผลการตรวจให้การวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยวัณโรค 1 ราย ส่งขึ้นทะเบียนและรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่น

Khon Kaen Smart City 205

โครงการสร้างเสริมการจัดการสุขภาวะวัยรุ่นแบบองค์รวม
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต   ทักษะสังคม และเพศศึกษาให้กลุ่มวัยรุ่น   สร้างแกนน�ำศูนย์
บริ การที่ เ ป็ น มิ ต รส�ำหรับ เยาวชนในสถานศึก ษา   โดยมีกิจกรรมอบรมแกนน�ำนักเรียนโรงเรียน 6 แห่ง
ทีร่ ว่ มโครงการ 3 วัน  ให้แกนน�ำส�ำรวจสถานการณ์ปญ
ั หาในโรงเรียน  และนักเรียนแกนน�ำจัดท�ำโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาจากนัน้ คณะท�ำงานจัดกิจกรรมรณรงค์สญ
ั จรในสถานศึกษาเป็นการให้ความรูแ้ ก่เยาวชนเพือ่ ให้
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบเวทีสัญจร  “ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดเชื้อ”   ทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
การเลือกซื้อการใช้ถุงยางอย่างปลอดภัย   รักใสๆ ในวัยรุ่น  การป้องกันการตั้งครรภ์  การลด ละ เลิก สิ่งเสพติด  
มีสถานศึกษา  6  แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน  โรงเรียนเทศบาล
บ้านสามเหลีย่ ม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 7 หน่วยงาน คือ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น โรงพยาบาลธัญญรักษ์ขอนแก่น  
ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครขอนแก่น มูลนิธิไทยอาทร มูลนิธิเอดส์เน็ต สมาคมวางแผนครอบครัว
แห่งประเทศไทย  กลุม่ M-reach  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีในกลุม่ เด็กและเยาวชน
และการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยแบบบูรณาการ   มีผู้ร่วมกิจกรรม  จ�ำนวน  1,384 คน  ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนสุขภาพ  จ�ำนวน 437,000  บาท
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กิจกรรมรณรงค์สาธารณะ งานเทศกาล ดอกคูนเสียงแคน
ด�ำเนินการโดยกลุ่ม   M – Reach   เพื่อให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ
เอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   โดยการเดินรณรงค์และจัดซุ้มนิทรรศการ   บริเวณริมบึงแก่นนคร  
ในงานเทศกาลดอกคูนเสียงแคน  วันที่ 9  เมษายน   2559   แนะน�ำการใช้ถุงยางอนามัย สารหล่อลื่นที่ถูกวิธี   
แนะน�ำสถานบริการ การส่งต่อกลุ่มเป้าหมายและการตรวจเลือดของจังหวัดขอนแก่น  มีการประเมินความเสี่ยง
ต่อการได้รับเชื้อเอชไอวี   โดยใช้กิจกรรม QQR ให้ความรู้เรื่องเอชไอวี การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้บริการให้ค�ำปรึกษา  มีผู้สนใจร่วมกิจกรรม 150  คน แจกถุงยางอนามัย  4,950  ชิ้น
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับมุมมองทัศนคติและการสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวก
เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ (เอดส์เน็ท)   ร่วมกับผู้น�ำชุมชน  
และหน่วยบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยม   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับมุมมอง  
ทัศนคติและการสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวกส�ำหรับวัยรุ่นและผู้ปกครอง   โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนน�ำชุมชน  
ผู้ปกครองเด็ก  เยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยม  จ�ำนวน  10  ชุมชน  200  คน  
แบ่งการอบรมเป็น 5 รุ่นๆ ละ 40 คน  
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การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยตั้งแต่แรกเกิด วัยเรียน  วัยรุ่น วัยท�ำงาน จนถึงวัยสูงอายุให้มีสุขภาพ
ที่ดี   มุ่งเน้นที่การสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมการดูแลสุขภาพตนเอง ทุกกลุ่มวัย   โดยเฉพาะ
วัยสูงอายุที่เริ่มมีความเสื่อมของร่างกาย จะมีการตรวจคัดกรองและจัดกลุ่มผู้สูงอายุ  เป็น  3  ประเภท  ได้แก่  
ผู้สูงอายุติดสังคม   ผู้สูงอายุติดบ้าน และผู้สูงอายุติดเตียง กิจกรรมที่ด�ำเนินการ ได้แก่

โครงการสังคมแห่งความสุขผู้สูงอายุ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ  ส�ำนักการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม   ร่วมกับ หน่วยบริการปฐมภูมทิ งั้   10  แห่ง  
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นและชมรม อสม.  จัดท�ำโครงการ “สังคมแห่งความสุขผูส้ งู อายุ”  โดยการตรวจสอบ
และปรับปรุงฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตเทศบาล  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  คือกลุ่มติดสังคม  ติดบ้านและติดเตียง            
ผู้สูงอายุกลุ่มมี ADL มากกว่า 11 คะแนน  จัดเป็นกลุ่มติดสังคมและติดบ้าน   จะเข้าไปสนับสนุนให้เข้า
กลุม่ ชมรมผูส้ งู อายุในชุมชน  จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูศ้ กึ ษาดูงานชมรมผูส้ งู อายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  
จ�ำนวน 5  ครั้ง  5  ชมรม  ได้แก่   ชมรมผู้สูงอายุต�ำรวจอาวุโสขอนแก่น   ชมรมผู้สูงอายุศูนย์อนามัยที่ 7  ชมรม
ผู้สูงอายุดอกคูนอาสาเมตตาธรรม   ชมรมผู้สูงอายุดอกแคร์ ชมรมผู้สูงอายุร่มไทรวัยงาม   โดยมีผู้สูงอายุและ
หัวหน้า อสม. ประธานชุมชน ทั้ง 95 ชุมชน ร่วมกิจกรรมรวม   350   คน   เพื่อให้เกิดการแลกปลี่ยนเรียนรู้  
แนวทางการจัดตัง้ กลุม่ /ชมรมผูส้ งู อายุในชุมชน  รวมถึงการบริหารจัดการ การจัดสวัสดิการ  การจัดกิจกรรมเพือ่
ผูส้ งู อายุในชุมชน  อันจะส่งผลให้ผสู้ งู อายุในชุมชนได้รบั การช่วยเหลือจากกลุม่ เพือ่ น  และสามารถเขียนโครงการ
ของบประมาณจากกองทุนสุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี   โดยมีเป้าหมายการเปิด
หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุในชุมชน   โดยใช้งบประมาณจากงบรายจ่ายประจ�ำปี  2559  เทศบาลนครขอนแก่น  
จ�ำนวน 150,000  บาท
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การอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver - CG)
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ   ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ร่วมกับ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลขอนแก่น  ได้จัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ  CG ในระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ตาม
หลักสูตรของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข จ�ำนวน 72 ชั่วโมง จิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ (CG) ที่ผ่านการอบรม  
83  คน  จะปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ADL ต�่ำกว่า 11)  ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  
ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ ทั้ง 8 แห่ง และมีผู้จัดการระบบฯ (CM) เป็นพี่เลี้ยง
โดยใช้งบประมาณจากกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น  จ�ำนวน  273,900 บาท  
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การจัดระบบการดูแลด้านสาธารณสุขผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว
เทศบาลนครขอนแก่นได้รับงบประมาณจาก สปสช. ในการจัดระบบการดูแลด้านสาธารณสุข
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จ�ำนวน   4,370,000 บาท   โดยเป็นค่าตอบแทนเงินชดเชยผู้ดูแลผู้สูงอายุ   และทีม
สหสาขาวิชาชีพ  การจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ในการจัดบริการดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง   เฉลีย่   5,000 บาทต่อปี
ต่อผูส้ งู อายุหนึง่ คน  โดยจะต้องจัดท�ำแผนการเยีย่ ม (Care plan)  เสนอต่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดระบบ
การดู แ ลด้ า นสาธารณสุ ข ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง    และมี ก ารติ ด ตามนิ เ ทศโดยผู ้ จั ด การระบบการดู แ ล
ผู้สูงอายุระยะยาว  (Care Manager – CM)
การบริ ห ารจั ด การงบประมาณในพื้ น ที่ ด� ำ เนิ น การโดยคณะกรรมการศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต  
หน่วยบริการปฐมภูม  ิ จ�ำนวน  8  แห่ง  ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ  (หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 และหน่วยบริการปฐมภูมิ
นศ. มข.  ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ยังไม่มีผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง)   ปัจจุบันมีจิตอาสาดูแลคนพิการ (CG)   จ�ำนวน   124 คน และผู้จัดการระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  
ที่ผ่านการอบรมแล้ว  (CM)  จ�ำนวน  11  คน  โดยจะดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   ทั้งด้านความสะอาดร่างกาย  
จิตใจ  การป้องกันภาวะสมองเสือ่ ม  การท�ำกายภาพบ�ำบัดเบือ้ งต้นเพือ่ ป้องกันข้อยึดติด  สภาพแวดล้อมภายในบ้าน  
การช่วยเหลือไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล

นอกจากการดูแลโดย  CG  หรือจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุในชุมชน   ยังมีการติดตามเยี่ยมโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ  เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน  มีสุขภาพที่ดีขึ้นสามารถออกมาร่วมกิจกรรมในสังคมได้   และกลุ่ม
ที่ติดเตียงได้รับการดูแลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ  ให้สามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข
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โครงการตรวจคัดกรองโรคทางจักษุ
จัดกิจกรรมให้ความรู  ้ คัดกรองสายตา  
วัดสายตา   ตรวจตาโดยจักษุแพทย์   ให้แก่
ผู ้ สู ง อายุ แ ละประชาชนในชุ ม ชนย่ อ ย   โดย
คณะกรรมการชุมชนหรือกลุ่ม อสม. ในชุมชน  
เขี ย นโครงการของบประมาณจากกองทุ น
สุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น และประสานงาน
ติดต่อบริษทั เอกชน วิทยากร จักษุแพทย์จากโรง
พยาบาลที่รับผิดชอบพื้นที่ชุมชน   โดยมีหน่วย
บริการปฐมภูมเิ ป็นพีเ่ ลีย้ ง  มีชมุ ชนทีด่ ำ� เนินการ   
36 ชุมชน  มีผู้ร่วมกิจกรรม ได้รับการตรวจวัด
สายตา  5,060  คน  ใช้งบประมาณจากกองทุน
สุขภาพ  จ�ำนวน  1,266,225 บาท

214 เทศบาลนครขอนแก่น 4.0

Khon Kaen Smart City 215

โครงการจัดตั้งและส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
    
เป็นการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพร่างกาย   จิตใจ   สังคม การจัดการสิ่งแวดล้อม สุขภาพดี
ด้วยหลัก 5 อ. ได้แก่  อาหาร  อากาศ  ออกก�ำลังกาย  อารมณ์ดี  อนามัยสิ่งแวดล้อม  และส่งเสริมการจัดตั้ง
ชมรมผู้สูงอายุในชุมชน   ด�ำเนินการโดยคณะกรรมการชุมชน/อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน   มีชุมชน
ที่ด�ำเนินกิจกรรม  20 ชุมชน  จ�ำนวนผู้ร่วมกิจกรรม  1,840  คน  ใช้งบประมาณจากกองทุนสุขภาพ เทศบาล
นครขอนแก่น จ�ำนวน  478,805  บาท
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การให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและการฝึกสมองเพื่อป้องกันสภาวะสมองเสื่อม
          ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลนครขอนแก่น ได้ให้ความรูเ้ รือ่ งการออกก�ำลังกาย และการฝึกสมองเพือ่ ป้องกันสภาวะสมองเสือ่ มส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ รวม 7 ชุมชน จ�ำนวน 130 คน โดยใช้งบประมาณจากกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น
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โครงการร่มไทรวัยงาม ชาตะผดุง ปี 2559
เป็นกิจกรรมรวมกลุม่ ผูส้ งู อายุในพืน้ ทีศ่ นู ย์สขุ ภาพชุมชนเมืองชาตะผดุง  ในชุมชนโนนทัน  1 – 9  ชุมชน
พระลับ  ชุมชนชัยณรงค์   ชุมชนหน้าโรงพยาบาลขอนแก่น  ตั้งเป็น “ชมรมผู้สูงอายุร่มไทรวัยงาม” เพื่อให้
ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน  เช่น การออกก�ำลังกาย  การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการท�ำงาน
อดิเรก  งานฝีมือ  กิจกรรมนันทนาการ  และเกมส์ป้องกันภาวะสมองเสื่อม  ภาวะซึมเศร้า  มีการเยี่ยมเยือน
ถามไถ่เยี่ยมบ้านสมาชิกที่เจ็บป่วยติดเตียงติดบ้าน   โดยมีศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชาตะผดุง   เป็นพี่เลี้ยง  
ใช้งบประมาณจากกองทุนสุขภาพ  เทศบาลนครขอนแก่น  จ�ำนวน  63,400  บาท

โครงการอบรมการบริหารกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการปวดเข่าในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
จัดโดยหน่วยบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยม โรงพยาบาลศรีนครินทร์   กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุที่มาใช้
บริการในหน่วยบริการปฐมภูมสิ ามเหลีย่ มและมีปญ
ั หาข้อเข่าเสือ่ ม  จ�ำนวน   50   คน   หลังการอบรมให้ความรู้  
ฝึกปฏิบัติในการออกก�ำลังกาย  มีการนัดรักษาต่อเนื่องและประเมินผลในคลินิกข้อเข่าเสื่อม  ของหน่วยบริการ
ปฐมภูมิสามเหลี่ยม   ทุกวันอังคาร  เวลา  16.30 – 19.00 น. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพ  
จ�ำนวน 16,000 บาท
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กิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก
เป็นความร่วมมือของชมรมรูเ้ ท่าทันมัจจุราชสีชมพู  เทศบาลนครขอนแก่น  ร่วมกับ สมาคมสตรีนกั ธุรกิจ
และวิชาชีพจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
รณรงค์ให้สตรีอายุ 30 - 70 ปี  มาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  และเรียนรู้วิธีการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง   
ผลการรณรงค์จ�ำนวน   12   ครั้ง    มีผู้มาตรวจมะเร็งเต้านม   จ�ำนวน 1,006 ราย และตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก ประชาชนอายุ 30 – 60 ปี จ�ำนวน 85 ราย
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กิจกรรมวันขอนแก่นรวมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม
จัดกิจกรรมโดยเครือข่ายขอนแก่นรวมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม  ได้แก่   เทศบาลนครขอนแก่น  ชมรม
รู้เท่าทันมัจจุราชสีชมพู   โรงพยาบาลขอนแก่น   คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ  สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดขอนแก่น  บริษัทโฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่ง  ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลพลาซา และเคทีวี  ภายใต้แนวคิด  “We Aware Care Hope”
ในปี  พ.ศ. 2559  ได้รบั ความอนุเคราะห์จากมูลนิธกิ าญจนบารมี  ส่งรถแมมโมแกรมเคลือ่ นทีม่ าช่วยตรวจ
หามะเร็งในระยะเริ่มแรก   พบผู้สงสัยเป็นมะเร็งเต้านม   18 ราย   ระยะที่ 2 จ�ำนวน 12 ราย   ระยะที่ 3
จ�ำนวน  4 ราย  และระยะที่ 4 -5 จ�ำนวน 2  ราย  ทุกรายได้รบั การส่งต่อเพือ่ การรักษาทีถ่ กู ต้องตามสิทธิการรักษา
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การตรวจสุขภาพนักเรียนในโรงเรียน
ฝ่ายบริการสาธารณสุข  ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับ โรงพยาบาลขอนแก่น  และ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์   ออกตรวจสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบหน่วยบริการปฐมภูมิ
ทุกโรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น   ตรวจวัดสายตา  ตรวจวัดการได้ยิน  สุขภาพปากและฟัน  สุขอนามัย
ส่วนบุคคลและการรักษาความสะอาดร่างกาย   ประเมินภาวะโภชนาการ   ความผิดปกติในร่างกาย   เช่น  
โรคขาดสารไอโอดีน (คอพอก)   ความดันโลหิตสูง   ไข้หวัด  ภาวะซีด ฟันผุ เป็นต้น  และจ่ายยารักษา  รวมถึง
ส่งต่อไปพบแพทย์  เพื่อให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องทันท่วงที
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การตรวจพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน
ฝ่ายบริการสาธารณสุข  ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ร่วมกับ โรงพยาบาลขอนแก่น  และ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์   ออกตรวจพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี  โดยใช้คมู่ อื เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย (DSPM)   ในคลินิกสุขภาพเด็กดี (Well baby clinic)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   และโรงเรียนอนุบาล  
ซึ่งจะมีการประเมินพัฒนาการเด็ก 5 ด้าน ได้แก่  1) ด้านการเคลื่อนไหว   2) ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและ
สติปญ
ั ญา  3) ด้านการเข้าใจภาษา  4) ด้านการใช้ภาษา  5 ) ด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม  กรณีมพี ฒ
ั นาการ
ไม่สมวัย  จะให้ค�ำแนะน�ำพ่อแม่  ผู้ปกครอง ให้ฝึกทักษะด้านนั้นบ่อยๆ เป็นเวลา 1 เดือน  และนัดพบผู้ประเมิน
อีกครั้ง   ผลการด�ำเนินงานสามารถกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
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การส่งเสริมและพัฒนาคนพิการและผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง
งานฟื้นฟูสุขภาพ  ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้จัดท�ำทะเบียนคนพิการแยกตามประเภท
ความพิการ  และชุมชนที่อยู่อาศัย   มีการติดตามเยี่ยมคนพิการทุกรายโดยบุคลากรด้านสาธารณสุข  เครือข่าย
อสม. เครือข่ายจิตอาสาดูแลคนพิการ  และส่งต่อให้ได้รบั การดูแลทีถ่ กู ต้องเหมาะสม  ทัง้ ด้านสุขภาพ  สิง่ แวดล้อม  
ความปลอดภัยของที่อยู่อาศัย   การได้รับสวัสดิการ  การท�ำบัตรคนพิการ  สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็นใน
ชีวิตประจ�ำวัน  ตลอดจนมีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการเพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จแก่คนพิการ

จิตอาสาดูแลคนพิการ – D care (Disability Caregiver)
งานฟื้นฟูสุขภาพ  ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง  โรงพยาบาล
ขอนแก่น   ได้จัดอบรมจิตอาสาดูแลคนพิการ ( D care -Disability Caregiver)   ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558  
จ�ำนวน  50  คน  ผ่านการอบรม  40  คน  เหลือปฏิบัติงานจริงปัจจุบัน  30 คน  การท�ำงานจะมีการวางแผน
ระหว่างจิตอาสากับญาติคนพิการ  และมีการประเมินคนพิการ ใน 3 ด้าน   คือ ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านสมรรถนะ    
และประเมินอาการที่เปลี่ยนไป เช่น  ความสามารถในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน  (ADL)   การเคลื่อนไหวร่างกาย  
ข้อต่อต่างๆ   โดยดูแลคนพิการวันละ 45  นาที ถึง 1 ชัว่ โมง / คน / ครัง้   ถ้าต้องการ นักกายภาพบ�ำบัด   พยาบาล
วิ ช าชี พ    หรื อ ที ม สหสาขาวิ ช าชี พ ลงเยี่ ย มด้ ว ย   สามารถโทรศั พ ท์ ติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบได้ เ ลย    
ส่วนใหญ่จะลงเยี่ยมในลักษณะเครือข่าย   ร่วมกับ D care ในชุมชนหรือพื้นที่อื่นๆ   รวมถึงการป้องกัน
ความพิการ   โดยติดตามเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัดในชุมชนและให้บริการสงเคราะห์   จัดหารถรับ – ส่งตาม
ความจ�ำเป็นในการไปรักษาในโรงพยาบาล ศูนย์สขุ ภาพ/ศูนย์บริการสาธารณสุข  เพือ่ ลดและป้องกันความพิการ   
ให้ฟื้นคืนสภาพเดิมโดยเร็วที่สุด
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โครงการฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
งานฟื้นฟูสุขภาพ  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ   ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ได้จัดท�ำโครงการนี้ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้รับการดูแลที่ดีจากครอบครัว ชุมชนหรือสังคม  สามารถด�ำรงชีวิต
ได้ เ หมาะสมตามอั ต ภาพ   อยู ่ ใ นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี แ ละได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารการช่ ว ยเหลื อ ตามความเหมาะสม
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แก่สภาพปัญหา   ไม่ใช่เพียงตามที่กฎหมายก�ำหนด   โดยมีการส�ำรวจรายชื่อ สภาพปัญหาความต้องการ
การช่วยเหลือของคนพิการในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) หรือคณะกรรมการชุมชน
ติดตามเยี่ยมบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ  จิตอาสาดูแลคนพิการ  (D-Care)  อสม. ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล
(สมาชิกสภาเทศบาล)   เพื่อให้ก�ำลังใจ  รับฟังรับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริง  และส่งต่อให้ได้รับการ
ดูแลการช่วยเหลือที่เหมาะสม  ตามนโยบาย “คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” และยุทธศาสตร์การสร้างสังคมที่
เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)   ผลการด�ำเนินงานในปี พ.ศ. 2559  
เป้าหมายคนพิการเดิมจ�ำนวน  1,332  คน  สามารถติดตามเยี่ยมได้ครบ  1,332  คน  คิดเป็นร้อยละ 100.0   
ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.46  (792 คน) เป็นคนพิการด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว   รองลงมาได้แก่   คนพิการ
ทางการได้ยิน  (228  คน)  และพิการทางสติปัญญา (95 คน)  คิดเป็นร้อยละ  17.12  และร้อยละ  7.13  
ตามล�ำดับ   และเป็นคนพิการที่ขึ้นทะเบียนให้ใหม่   257 คน   มีการส่งต่อคนพิการเพื่อการดูแลที่เหมะสม
จ�ำนวน  160  คน   ดังนี้
1. คนพิการที่ยากไร้  ส่งรายชื่อเข้าโครงการ “คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” จ�ำนวน   5      คน
2. สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์
จ�ำนวน  37     คน
		⦁ รถเข็นนั่งคนพิการ    
จ�ำนวน   3     คน
		⦁ ที่นอนลม
จ�ำนวน   2     คน
		⦁ เตียงส�ำหรับคนพิการ      
จ�ำนวน   2     คน
		⦁  ไม้เท้าและ walker
จ�ำนวน   3     คน
		⦁ ผ้าอ้อมส�ำหรับผู้ใหญ่
จ�ำนวน  24    คน
3. ขอสงเคราะห์อาหารกลางวัน   
จ�ำนวน   3     คน
4. ส่งต่อให้หน่วยบริการปฐมภูมติ ดิ ตามท�ำกายภาพบ�ำบัดต่อเนือ่ ง
จ�ำนวน  55    คน
5. จัดให้มีผู้ดูแลคนพิการ (D – Care)
จ�ำนวน  55   คน
6. ปรับปรุงสภาพบ้านและจัดสิ่งแวดล้อม
จ�ำนวน   5    คน		
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“ศูนย์บริการคนพิการ” (ศูนย์แก่นฮักโฮมสุข)
“ศูนย์บริการคนพิการ” หรือ “ศูนย์แก่นฮักโฮมสุข”   จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่   5   กันยายน   2559   
โดยความร่วมมือของงานฟื้นฟูสุขภาพ   งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่นกับกลุ่มงาน
กายภาพบ�ำบัด  โรงพยาบาลขอนแก่น  และศูนย์ดแู ลผูป้ ว่ ยต่อเนือ่ ง  โรงพยาบาลขอนแก่น    เริม่ น�ำร่องให้บริการ
อย่างไม่เป็นทางการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559   ให้เป็นที่ท�ำการของจิตอาสาดูแลคนพิการ (ดีแคร์ - D care)   
การเก็บรวบรวมข้อมูลของคนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น   การท�ำกายภาพบ�ำบัดประกอบเสียงดนตรี    
มีบริการรถรับ-ส่งคนพิการ   มาท�ำกายภาพบ�ำบัด   การจัดโปรแกรมลงเยี่ยมฟื้นฟูสุขภาพคนพิการระหว่าง
นักกายภาพบ�ำบัดและดีแคร์   (D care)   การจัดกิจกรรมคลายเครียด/การฝึกท�ำงานฝีมือให้คนพิการระหว่าง
รอท�ำกายภาพบ�ำบัด  
ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะวันจันทร์และวันศุกร์   มีคนพิการมาใช้บริการ   วันละ   10 – 15   คน  
ทุกคนที่มาใช้บริการได้รับการเสริมเพิ่มพลังสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีขึ้น  และมีความพึงพอใจในการมาใช้
บริการที่ศูนย์บริการคนพิการ  แม้ว่าสถานที่จะยังไม่เหมาะสมเนื่องจากอยู่ระหว่างรอการปรับปรุงอาคาร

230 เทศบาลนครขอนแก่น 4.0

การจัดท�ำระบบฐานข้อมูลคนพิการ (ICF)
การประเมินความพิการและสุขภาพ ตามแนวคิดของ ICF   (International Classification of
Functioning, Disability and Health)     เป็นกลุ่มรหัสข้อมูลที่บ่งชี้สภาวะสุขภาพและความเป็นอยู่ของคน
คนหนึ่งอย่างครอบคลุม   และน�ำไปสู่การวางแผนการดูแลที่ตอบสนองความต้องการของคนพิการได้ตรงจุดกว่า
การระบุโรคตาม International Classification of Diseases and Related Health Problem (ICD)  ในปี
พ.ศ. 2543 องค์การอนามัยโลกได้ให้การรับรองรหัส ICF เพือ่ ใช้เป็นภาษามาตรฐานส�ำหรับการสือ่ สารข้อมูลด้าน
สถานะสุขภาพระหว่างผูเ้ กีย่ วข้อง ทัง้ ในด้านสาธารณสุขและสังคม รวมทัง้ สามารถใช้เปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง
ประเทศได้ ดังนั้นการบันทึกข้อมูลด้วยรหัส ICF ร่วมกับรหัส ICD จะสามารถแสดงภาพรวมของสถานะสุขภาพ
ของประชากรได้เป็นอย่างดี     ระบบฐานข้อมูลคนพิการ ICF ประกอบด้วยกลุ่มรหัสข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่
1). รหัสการท�ำงานของร่างกายและความพิการ แบ่งออกเป็น
1.1 การท�ำงานหรือโครงสร้างของร่างกาย (Body functions/ structures)
1.2 การท�ำกิจกรรมและการมีส่วนร่วม (Activities and participation)
2). รหัสปัจจัยแวดล้อม (Contextual factors) ซึ่งส่งผลต่อการท�ำงานของร่างกายและความพิการ
แบ่งออกเป็น
2.1 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental factors)
2.2 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors
งานฟื้นฟูสุขภาพ  ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาล
ขอนแก่น และหน่วยบริการปฐมภูมิทั้ง 10  แห่ง  ได้ท�ำการส�ำรวจข้อมูลความพิการตามแนวคิด  ICF  และบันทึก
ข้อมูลในระบบแล้ว   รอการประมวลผลและปรับปรุงระบบเป็นภาพรวมของเขตหลักประกันสุขภาพ เขต 7
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สำ�นักสวัสดิการสังคม

โครงสร้างส�ำนักสวัสดิการสังคม

ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ
ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

นางสุรางค์ พาน้อย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสวัสดิการสังคม

นางวทัญญุตา ธวัชโชติ
ผู้อ�ำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์

นายสาธิต สงวนทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

ดร.ภัทรวดี ปรินแคน
ผู้อ�ำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน

นางอัศรา เอกวิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

นายเฉลิมภพ คงกุทอง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
และสวัสดิการสังคม
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“สร้างสรรค์สวัสดิการสังคมอย่างมีคณ
ุ ค่า พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง”
ส�ำนักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น

คนขอนแก่นไม่ทอดทิง้ กัน

พระราชด�ำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความตอนหนึ่งว่า “สังคมใด ก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อ
เกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้น ย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็น
เป็นสุข น่าอยู่” เป็นพระราชด�ำรัสที่เทศบาลนครขอนแก่น ยึดถือเป็นหลักในการก�ำหนดและบริหารงานด้าน
นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
การบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครขอนแก่น ได้ยดึ แนวคิดความเอือ้ อาทร มาผสม
ผสานกับวิธีคิดที่เน้นการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและการสร้างประชาคมท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น
ตระหนักอยูเ่ สมอว่า “ประชาชน คือ เจ้าของเมือง” มีความเข้าใจในปัญหาของท้องถิน่ ได้ดี จึงได้นำ� กระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนเป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน ภายใต้หลักการ “โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจายอ�ำนาจ”
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จากจิตส�ำนึกที่ต้องการให้เทศบาลและประชาชนอยู่ร่วมกันแบบพลเมืองกับพลเมือง
ไม่ใช่ผู้ปกครองกับพลเมือง ท�ำให้เกิดการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม ร่วมกันพัฒนาท้องถิน่ ให้เจริญก้าวหน้าในทิศทางทีเ่ กิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม ด้วยกระบวนการ
ทั้ง 4 ระดับ ได้แก่ “เริ่มรับรู้” คือ ไม่มีอะไรที่จะไม่เปิดเผยให้ประชาชนรับรู้ไม่ได้ เมื่อรับรู้แล้วจึงน�ำมาสู่
“การร่วมคิด” คือ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชน ถือเป็นหลักและกรอบแนวทางที่จะน�ำไปสู่
การตัดสินใจ โดยน�ำไปสู่ “การร่วมท�ำ” คือ การสร้างจิตส�ำนึกให้ประชาชนรักท้องถิ่น มีความสามัคคีกัน
ร่วมแรงร่วมใจ สร้างประโยชน์กับท้องถิ่นและ “ร่วมตรวจสอบ” คือ การให้ประชาชนเข้ามาร่วมติดตามตรวจ
สอบการท�ำงานของเทศบาล
จากความเจริญเติบโตของชุมชนเมืองในระยะ 10 ปี ทีผ่ า่ นมา โดยเฉพาะชุมชนเมืองทีเ่ ทศบาลนครขอนแก่น
ได้ขยายเขตเข้าไปครอบคลุมพื้นที่ 46 ตารางกิโลเมตร มีการขยายตัวของภาคชุมชน องค์กรภาคประชาชน
ที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น อาทิ การก่อสร้างศูนย์การค้า
สถาบันการศึกษา ซุปเปอร์มาร์เก็ต บ้านจัดสรร บ้านพักอาศัย อพาร์ตเมนต์ ฯลฯ และจากยุทธศาสตร์ตลอดจน
แนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ท�ำให้เทศบาลนครขอนแก่น มีภารกิจจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นเป็นเงาตามตัว
โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน การจัดการการจัดสวัสดิการให้บริการประชาชน เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ และ
ทุนทางสังคม อีกทัง้ ยังมีภารกิจรองรับการถ่ายโอนนโยบาย ภารกิจเร่งด่วนของภาครัฐและท้องถิน่ ภารกิจการ
กระจายอ�ำนาจ ตามพระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542 เช่น การถ่ายโอนภารกิจด้านสังคมสงเคราะห์ การฌาปนกิจสงเคราะห์ กิจการหอพัก ฯลฯ
ส�ำนักสวัสดิการสังคมจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นผู้น�ำในการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชมุ ชนเป็นสังคมแห่งความเอือ้ อาทร สันติสขุ และสมานฉันท์ ภาคประชาชนมีสว่ นร่วมในการเรียนรู้
ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนของตนเอง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมืองการปกครอง
ให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้อยู่ดี มีสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจน
การให้ บ ริ ก ารและประสานประโยชน์ เ พื่ อ ประชาชนในพื้ น ที่ อ ย่า งทั่ ว ถึ ง ประกอบด้ ว ย 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว น
สังคมสงเคราะห์ และส่วนพัฒนาชุมชน
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ภารกิจหลัก เน้นการสร้างสังคมเอื้ออาทร การจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสอย่าง

เท่าเทียมและทั่วถึง สร้างสังคมให้เข้มแข็ง สมานฉันท์และสันติสุข โดยมีระบบและกระบวนการท�ำงานให้บริการ
อย่างมีคณ
ุ ค่าชัดเจน และปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง ลักษณะงานจะมีการขยายต่อยอดในรูปของโครงการไปทุกกิจกรรม
เพื่อให้เหมาะสมและตรงกับปัญหาความต้องการอย่างแท้จริง การด�ำเนินงานจะมีทั้งงานนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชนโดยตรง นโยบายระดับภาครัฐ นโยบายท้องถิ่น งานประจ�ำ งานเร่งด่วน จนถึงงานนวัตกรรมต่างๆ
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ดังนั้น ส�ำนักสวัสดิการสังคม จึงเป็นศูนย์รวมของภาคประชาชนและศูนย์กลางการกระจายอ�ำนาจ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินการในภารกิจต่างๆ ร่วมกับเทศบาล และพร้อมรองรับการถ่ายโอน
ภารกิจต่างๆ จากภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
การด�ำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เทศบัญญัติงบประมาณประจ�ำปี
โดยได้รบั ความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จนท�ำให้กจิ กรรม/โครงการ
ต่างๆ ประสบผลส�ำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทัง้ ในพืน้ ทีแ่ ละพืน้ ทีใ่ กล้เคียง โดยมุง่ เน้นการด�ำเนินงาน
ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับพันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 19 โครงการหลัก ดังนี้
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การสร้าง “ภูมิคุ้มกัน” ในครอบครัวและชุมชน ให้เป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทร สังคมแห่งคุณธรรม
สังคมไม่ทอดทิ้งกัน มีน�้ำใจแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ด้อยโอกาสหรือขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยผ่านกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสเชิงรุก คือ เราก�ำลังสร้างสิง่ ทีเ่ ป็นนามธรรม ในการดูแลช่วยเหลือ
ผ่านกิจกรรม ทีไ่ ม่ได้เกิดจากการบังคับหรือสัง่ การแต่อย่างใด แต่เกิดจากจิตส�ำนึกภายในทีเ่ รียกว่า การให้ทอี่ ยาก
เห็นผูอ้ นื่ พ้นจากความทุกข์ยากล�ำบาก เกิดความสุขทางใจ เพือ่ ปลูกฝังจิตส�ำนึก คุณธรรม ความห่วงหา เอือ้ อาทร
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การแบ่งปันน�้ำใจ และดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเพื่อหล่อหลอม และหล่อเลี้ยงจิตใจของคนทุกระดับ ให้หันมา
ดูแลซึ่งกันและกันมากขึ้น เราเชื่อว่าการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ จะท�ำให้ชุมชน สังคม มีความสันติสุข สมานฉันท์
อย่างแท้จริง
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“เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์”
ปัจจุบันจ�ำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี อันเนื่องมาจาก
ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ การดูแลสุขภาพทั้งทางกาย จิตใจ รวมถึงการบริโภค
อาหารอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามวัย ซึ่งสถานการณ์ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
โดยเฉพาะผู้สูงอายุของประเทศในอนาคตจะเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุในอนาคต
ดังนั้นความต้องการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการด�ำรงชีวิต
ที่เหมาะสมกับช่วงวัย และสุขภาพมากขึ้น ทั้งในด้านที่อยู่อาศัย
การบริการด้านสุขภาพและการดูแล การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
การประกันรายได้ตลอดจนการออมเพื่อคุณภาพชีวิต ก็เพิ่มมากขึ้น
ขณะเดียวกันแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังภาวะทุพพลภาพ
โรคที่มีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของอวัยวะ และโรคสมองเสื่อม
จะมีสัดส่วนสูงขึ้น ในการนี้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเชื้อฯ
จึงมีความต้องการ และมีความจ�ำเป็นในการได้รบั สวัสดิการสังคมจากรัฐ
หรือจากภาคส่วนอืน่ ๆ อย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง ซึง่ เทศบาลนครขอนแก่น  
ภายใต้วิสัยทัศน์ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”
ได้ก�ำหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณและพัฒนาการให้บริการ
เพือ่ การยกระดับคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคมของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ทุกกลุม่ วัย ทุกภาคส่วน
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน
ได้อยูอ่ ย่างมีความสุขและมีศกั ดิศ์ รีในตนเองได้ และสร้างความตระหนักให้เห็นความส�ำคัญของประชาชนทุกกลุม่ วัย
ว่าเป็นบุคคลทีท่ รงคุณค่าต่อการพัฒนาสังคมในอนาคต ซึง่ ในปัจจุบนั มีกลุม่ ประชาชนทีล่ งทะเบียนรับเบีย้ ยังชีพ
ผ่านส�ำนักสวัสดิการสังคม ดังนี้
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การออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ “โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน”
“ให้ อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี”
เทศบาลนครขอนแก่น ได้ด�ำเนินโครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อเป็น
ส่งเสริมคุณธรรม ทีย่ งั มีอยูใ่ นจิตใจมนุษย์ทกุ คน “การให้” ไม่วา่ จะเป็นการให้ดว้ ยอะไรก็ตามเป็นสิง่ ทีด่ งี ามอย่างยิง่
เพราะเป็นเครือ่ งประสานมิตรไมตรีอย่างส�ำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคล ท�ำให้สงั คมมีความมัน่ คงและเป็นปึกแผ่น
ด้วยคุณธรรม ความเอือ้ อาทร และความรักความสามัคคี  ซึง่ ความยากจนเป็นปัญหาหนึง่ ทีท่ กุ รัฐบาลต่างให้ความ
ส�ำคัญยกขึ้นเป็นวาระแห่งชาติที่ค้นหาทางแก้ไขเพื่อลดปัญหาทางสังคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่มีความยากจน
ได้พบทางออก มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิตการอาสาช่วยเหลือสังคม การด�ำเนินงาน
ออกเยีย่ มชุมชนเป็นการบริการในเชิงรุกทีเ่ น้นการเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง ภารกิจคนขอนแก่นไม่ทอดทิง้ กัน
ได้ด�ำเนินการไปแล้วในเบื้องต้น แต่เนื่องจากการช่วยเหลือยังไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น โดยหวังว่าการช่วยเหลือ
จะเป็นการเอื้ออาทรให้แก่กันและกันในสังคม โดยให้ทุกหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
สามารถน�ำไปสู่สังคมใหม่ได้ โดยเน้นปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม  ที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัยและด้านต่างๆ สร้างขวัญ
ก�ำลังใจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง สร้างชุมชนให้เป็นสังคมที่ดีขึ้น
ชุมชนเข้มแข็งสมานฉันท์ และท�ำให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถอยู่ในสังคมได้โดยปกติ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
การสร้ า งแรงบั น ดาลใจและพลั ง แห่ ง แรงศรั ท ธาของเหล่ า มวลชนที่ จ ะเข้ า มาท� ำ งานสาธารณประโยชน์
ในการช่วยเหลือผูท้ ไี่ ม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยการตรวจเยีย่ มและซ่อมแซมทีอ่ ยูอ่ าศัย ปรับปรุงสภาพบ้าน
ที่ทรุดโทรม ผุพัง ขาดการดูแล สภาพแวดล้อมขาดสุขลักษณะที่ดี จะท�ำให้ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการช่วยเหลือ
มีสภาพแวดล้อมทีด่ แี ละน่าอยูข่ นึ้ เป็นการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ จึงได้จดั กิจกรรมลงพืน้ ทีบ่ ำ� เพ็ญประโยชน์
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ไร้ที่อยู่อาศัย รายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการยังชีพ อยู่ในภาวะยาก
ล�ำบาก ไม่มคี นดูแล ฐานะยากจนและถูกทอดทิง้ ไม่สามารถดูแลตนเองได้ มีสภาพแวดล้อมและทีอ่ ยูอ่ าศัยสะอาด
และเป็นระเบียบเรียบร้อย ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง และผู้ด้อย
โอกาสเข้าถึงสิทธิประโยชน์และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
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การช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ฟื้นฟู และเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารงานของเทศบาลนครขอนแก่ น ว่ า ด้ ว ยการสร้ า งสั ง คมเอื้ อ อาทร
เป้าประสงค์ คือ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะครอบคลุมทั่วถึง ชุมชนมีสมานฉันท์
เอื้ออาทรต่อกัน เทศบาลนครขอนแก่น ในฐานะหน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด และมีอ�ำนาจ
หน้าที่รับผิดชอบให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนกลุ่มดังกล่าว จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมการช่วยเหลือ บรรเทา
ความเดือดร้อน ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้ความดูแลช่วยเหลือ
ประชาชนที่เดือดร้อนอย่างเข้าใจ ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เดือดร้อนสามารถด�ำเนินชีวิต
อยูอ่ ย่างปกติสขุ หรือมีชวี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมทีน่ า่ อยู่ และมีความ
เอื้ออาทร ให้การช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ และภัยสาธารณะในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น เช่น การให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาจากภัยพิบัติและภัยสาธารณะต่างๆ
การจัดหาถุงยังชีพ ชุดเครื่องอุปโภค บริโภค ส�ำหรับครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติ ภัยสาธารณะและอื่นๆ ที่จ�ำเป็น
ตามความเหมาะสม เพื่อให้การช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ฟื้นฟูและเยียวยาเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นจากหน่วยงานของรัฐ ด้วยความรวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม
สามารถด�ำเนินชีวิตได้อย่างปกติ หรือมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลังจากได้รับการช่วยเหลือ มีขวัญและก�ำลังใจ
ในการด�ำเนินชีวิตต่อไป
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โครงการอิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้บ้าน ใกล้โรงเรียน
ภายใต้โครงการ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

อิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้บ้าน ใกล้โรงเรียน เป็นกิจกรรมที่ท�ำให้ “โรงเรียน ไม่เป็นเพียง สถานศึกษา
ร้านค้า ไม่ใช่เพียง ขายอาหาร” แต่จะเป็นศูนย์กลางการบูรณาการความเอื้ออาทรร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน
ชุมชน สังคม เป็นฐานการเยียวยา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทุกกลุ่มวัย ทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วม
แบ่งปันน�ำ้ ใจ เอือ้ อาทร ดูแลช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ผ่านอาหาร 1 มือ้ กับคนทัว่ ไปอาจมองดูวา่ เป็นเรือ่ งธรรมดา
จะหาซือ้ มารับประทานให้ “อิม่ อร่อย” เมือ่ ไหร่ เวลาใดก็ได้ จะกินเมือ่ หิวหรือไม่หวิ ก็ได้ หรือมากกว่า 3 มือ้ ต่อวัน
ก็ยังได้ แต่กับบางคนสิ่งเหล่านี้ “เขา” ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะคิด ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะหิว ด้วยสภาพการด�ำรงชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ขัดสน อดมื้อ กินมื้อ หาเช้ากินค�่ำ  ไม่มีรายได้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ขาดคนดูแล ถูกทอดทิ้ง
โดยเฉพาะถ้าเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ด้วยแล้ว ...เขาเหล่านั้นจะอยู่อย่างไร ?
จากสภาพปัญหาสังคมดังกล่าว ทีเ่ ราพบเห็นอยูท่ กุ วันในชีวติ สังคมเมือง เทศบาลนครขอนแก่น ในฐานะ
องค์กรที่มีหน้าที่บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขให้ประชาชน จึงเป็นปัญหาที่ท้าทายเราในการให้ความส�ำคัญกับคุณภาพ
ชีวิตประชาชน ว่าเราจะท�ำอย่างไร? ให้กลุ่มคนเหล่านี้ ได้ “กินอิ่ม นอนอุ่น”
กิจกรรม “อิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้บ้าน ใกล้โรงเรียน” ไม่เพียงแต่จะเป็นการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่าง“ผูใ้ ห้ ” และ “ผูร้ บั ” เพือ่ พัฒนาจิตสาธารณะการเป็น “ผูใ้ ห้ ” ให้กบั พนักงาน อาสาสมัคร และประชาชน
ทั่วไปเท่านั้น สิ่งที่เราได้รับมากกว่าการให้อาหาร 1 มื้อ ก็คือ
@ เรา เห็นความเจริญงอกงามของความเอื้ออาทรในจิตใจของผู้ให้ และความสุขใจ ความปลื้มปิติ ยินดี
อิ่มเอมใจ ของผู้รับที่ดูแลซึ่งกันและกัน
@ เรา มีความสุข ทีเ่ ห็นอาสาสมัครจากโรงเรียน ชุมชน เพือ่ นบ้าน ทีม่ จี ติ อาสาคอยดูแลช่วยเหลือรับ - ส่ง
อาหารให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ขาดคนดูแล บางคนที่เขาได้รับการดูแลจากเราแล้วเขาเข้มแข็งขึ้น
เปลี่ยนจากผู้รับ มาเป็นผู้ให้ เสียสละ “ความอิ่ม” ในส่วนที่เขาเคยได้รับ แบ่งปันให้คนอื่นที่เดือดร้อนกว่า
@ เรา ได้รว่ มแลกเปลีย่ นเรียนรู้ คุณค่าของการให้อย่างมีคณ
ุ ค่า และรับอย่างมีศกั ดิศ์ รี การดูแลช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันของลูกหลาน คนในครอบครัว คนรอบข้าง เพื่อนบ้าน ชุมชน สังคม หันมาดูแลเอาใจใส่ ห่วงหา
เอือ้ อาทรกันมากขึน้ แม้ในช่วงเวลาทีไ่ ม่ได้รบั อาหารตอนโรงเรียนปิดเทอมก็ยงั มี “น�ำ้ ใจจากเพือ่ นบ้าน” รอบข้าง
ที่แบ่งปันอาหารและให้การเอาใจใส่ดูแลเหมือนญาติ โดยไม่หวังผลตอบแทนแต่อย่างใด เพียงเพราะเขามีความ
เมตตา เอือ้ อาทรในจิตใจและไม่นงิ่ ดูดายเมือ่ เห็นผูค้ นรอบข้างตกทุกข์ได้ยาก  ดังนัน้ เราจึงเชือ่ ว่า...สังคมใดก็ตาม...
ที่ถูกหล่อเลี้ยงด้วยคนในสังคมที่มีความเอื้ออาทรดูแลซึ่งกันและกันของคนในสังคมเดียวกัน “สังคมนั้นจะเป็น
สังคมแห่งความสุข สันติสุข มีความสมานฉันท์ และน่าอยู่อย่างแท้จริง”
242 เทศบาลนครขอนแก่น 4.0

การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน
การพัฒนาชุมชนเมืองให้นา่ อยู่ เข้มแข็ง โดยมีการน�ำทรัพยากรในท้องถิน่ ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ประชาชน ซึ่ ง การท� ำ งานใกล้ ชิ ด กั บ ประชาชนนั บ ว่ า เป็ น ข้ อ ดี ป ระการหนึ่ ง
ที่ท�ำให้รับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชน ท�ำให้สามารถสนองตอบต่อปัญหา ความต้องการ และ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในท้องถิน่ ได้ และนับได้วา่ เป็นกลไกส�ำคัญ ในการสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ และส่งเสริมความกินดี อยู่ดีของประชาชนตามเป้าหมายของการบริหารราชการแผ่นดิน
โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน เป็นกลไกส�ำคัญกลไกหนึ่ง ที่มีบทบาทต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ที่จะน�ำพาเทศบาลไปสู่การพัฒนาที่เป็นรูปธรรม พัฒนาชุมชนเมืองให้มีความเข้มแข็ง มีบทบาทหน้าที่
ในการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแบบมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน และจัดตั้งเป็นชุมชนย่อยขึ้นมาเพื่อน�ำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง
ซึ่งในปัจจุบัน มีชุมชนที่จัดตั้งแล้วจ�ำนวน 95 ชุมชน แต่ยังมีบางพื้นที่อยู่ระหว่าง การส�ำรวจพิจารณาจัดตั้งและ
ในขณะเดียวกันก็จะพิจารณาแบ่งแยกชุมชนทีม่ พี นื้ ทีข่ นาดใหญ่มบี า้ นเรือนตัง้ อยูอ่ าศัยอย่างหนาแน่น เพือ่ ให้เกิด
ความเหมาะสมและเกิดความทั่วถึงในการให้บริการจากภาครัฐ
ส�ำหรับชุมชนที่มีการอนุมัติให้จัดตั้งแล้วก็จะมีการสรรหา/เลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน
เพื่อมาเป็นตัวแทนชุมชนในการประสานงานระหว่างชุมชนกับเทศบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง องค์กรชุมชนย่อย
จะมีประธานคณะกรรมการเป็นผูเ้ ชือ่ มประสานงานพัฒนาระหว่างชุมชนกับเทศบาลและหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
และมีบทบาทหน้าทีป่ ลุกจิตส�ำนึกของประชาชนในชุมชนให้มคี วามรักและพัฒนาชุมชนตนเองให้เป็นชุมชนทีน่ า่ อยู่
ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิควางแผนพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง   มีส่วนร่วมในการบริหารงานด้วยความโปร่งใส

Khon Kaen Smart City 243

สามารถตรวจสอบได้ ชุมชนสามารถใช้เป็นเวทีสรรหาและเลือกตั้งบุคคลในชุมชนแทนประธานคณะกรรมการ
ที่หมดวาระลงและแต่งตั้งให้มีประธานคณะกรรมการที่เป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะปฏิบัติงานสานต่อภารกิจชุมชน
ให้ด�ำเนินไปด้วยความเรียบร้อยก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนต่อไปซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ
และแก้ไขปัญหาภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี

เวทีชาวบ้าน
จากสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในอดีตที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดการพลิกวิกฤต
ให้เป็นโอกาสในการให้ประชาชนในระดับต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงศักยภาพ โดยการเข้าร่วมแสวงหา
ทางเลือก ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาเมือง เกิดการแลกเปลี่ยนเทศบาลนครขอนแก่น ได้พยายามส่งเสริม
ให้เกิดการมีสว่ นร่วมอย่างกว้างขวางและเท่าเทียมโดยให้ประชาชน กลุม่ องค์กรและชุมชน ด้วยการจัดท�ำโครงการ
เวทีชาวบ้านขึ้นเพื่อจะได้น�ำแนวทางไปสู่แนวทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนโดยส่วนรวม

การจัดกิจกรรมโครงการเวทีชาวบ้าน แบ่งออกเป็น 8 ประเภท ตามตารางดังนี้

ทั้งนี้กิจกรรมเวทีชาวบ้านที่ได้ด�ำเนินการมีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่นๆ ของเทศบาลฯ เนื่องจากได้
ข้อสรุปในการตัดสินใจ ในการเริ่มต้นกิจกรรมหลายอย่าง อาทิ เช่น โครงการ SML กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี
รวมถึงกิจกรรมด้านสาธารณูปโภคอื่นๆ โดยมีผู้น�ำและประชาชนได้ร่วมมีการแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวาง ท�ำให้
เกิดการบริหารจัดการ และการตรวจสอบโดยธรรมชาติ พร้อมทั้งเกิดการเข้ามามีส่วนร่วม และเริ่มต้นพัฒนา
ชุมชนของตนเองอย่างภาคภูมิใจในทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
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กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้ก�ำหนดให้วันที่
26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์
อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคี ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน
ปัญหายาเสพติดเป็นวาระส�ำคัญของชาติ ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชน
และการพัฒนาประเทศ จ�ำเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง  โดยนโยบาย
รัฐบาล เห็นชอบการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมุ่งสร้างความเข้าใจถึงเครือข่าย
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างการรับรู้และด�ำเนินการให้มีความ
เชื่อมโยงด้านการป้องกัน ปราบปราม และการบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม
ตามแผน “ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 – 2560”
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ดังนั้นส�ำนักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือข่าย จึงได้มี
การจัดนิทรรศการ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดและการแสดงของเยาวชน
เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ช่วยกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

โครงการรณรงค์งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน
การดื่มสุรา หรือ เหล้าเป็นปัญหาส�ำคัญที่แฝงอยู่กับประเพณีและวัฒนธรรมไทยมาเนิ่นนาน จนก่อให้
เกิดค่านิยมการดื่มเหล้าในโอกาสต่างๆ เช่น งานบุญ งานบวช แม้กระทั่งงานศพ สาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้คนไทยนิยม
ดื่มเหล้าในเทศกาลงานบุญต่างๆ จนแทบจะเป็นเรื่องปกติในวิถีชีวิตประจ� ำวันนั่นก็คือ การมีเครื่องดื่มที่มี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ วางจ�ำหน่ายอยู่โดยทั่วไปและหาซื้อได้ง่าย โดยไม่รู้สึกว่าเป็นภัยคุกคาม
ต่อสุขภาพชีวิตและทรัพย์สิน สาเหตุส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่ก่อปัญหาเช่นนี้คือ สืบเนื่องมาจากประเพณี
วัฒนธรรมและบริบทของสังคมเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ประชาชนรู้สึกว่าการดื่มเหล้าเป็นเรื่องปกติในชีวิต
โดยไม่ได้คิดถึงพิษภัยของการดื่มเหล้าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สร้างปัญหาด้านเศรษฐกิจให้กับครอบครัว
นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการเล่นการพนัน และน�ำพาไปสู่การเกิดปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมา เช่น อุบัติเหตุจราจร
การลักขโมย การทะเลาะวิวาท และความยากจนของคนในชุมชนเมืองทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการดืม่ สุรา เนือ่ งจาก
ผลการส�ำรวจข้อมูลความจ�ำเป็นพื้นฐาน หรือ จปฐ.ปี 2554 พบว่า คนติดสุราเป็นปัญหาต้องรีบแก้ไข ค่านิยม
ในการดืม่ สุรามักดืม่ ในเทศกาลต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่งานศพ ซึง่ เจ้าภาพมักจะเกรงใจผูม้ าร่วมงาน จัดหาสุราให้เพราะ
เป็นทีเ่ ข้าใจว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบตั ทิ ที่ ำ� กันมานาน และนอกจากนีใ้ นบางแห่งยังเล่นการพนันในงานศพ จึงท�ำให้
งานศพเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ถูกต้อง และสิ่งที่เกิดผลกระทบตามมา คือ ปัญหาด้านสังคม สุขภาพ อาชญากรรม
และคุณภาพชีวิตของประชาชน

246 เทศบาลนครขอนแก่น 4.0

จากปัญหาดังกล่าว เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ก�ำหนดกรอบทิศทางนโยบายแนวทางการแก้ไข
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม การสร้างสังคมเอื้ออาทรโดยเริ่มจากการส่งเสริม
ให้ประชาชนเกิดความตระหนักร่วมกันในปัญหา สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาด้วย
ความเต็ ม ใจ โดยเริ่ ม จากงานประเพณี ต ่ า งๆ ที่ ไ ม่ ค วรมี สุ ร าและอบายมุ ข จึ ง ได้ จั ด ท� ำ โครงการรณรงค์
งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนันขึ้น เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการลดพื้นที่การดื่มสุรา การพนัน และเป็นต้นแบบ
ของการขยายผลไปสู่เทศกาลต่างๆ ที่จะปลอดเหล้า ปลอดการพนันในอนาคตต่อไป

การเสริมทักษะพัฒนาแกนน�ำ Friend Corner
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE Friend Corner) เป็นกิจกรรมหนึ่งของชมรม TO BE
NUMBER ONE ที่มีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง เน้นการดูแลช่วยเหลือสมาชิกและพัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพ
และความสุข การด�ำเนินงานภายใต้ “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” ทั้งจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม อาศัยกระบวนการกลุ่มให้เกิดความสนุกพร้อมกับการพัฒนาทักษะต่างๆ อาทิ
การควบคุมอารมณ์ และความต้องการของตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีความสามารถ
รู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหา แสดงออกได้อย่างเหมาะสมและมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
จึงได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมทักษะพัฒนาแกนน�ำ  Friend Corner ขึ้น เพื่อให้เด็กเยาวชนและสมาชิก
ได้ฝึกทักษะความสามารถทางด้านดนตรี เช่น กีตาร์ ร้องเพลง เบส ทางด้านกีฬา เช่น เทควันโด แดนซ์ ทางด้าน
ศิลปะ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และคอมพิวเตอร์ ในการท�ำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ห่างไกลจากยาเสพติด
กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน สมาชิก TO BE NUMBER ONE และประชาชนทั่วไป สถานที่ด�ำเนินการ
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ตลาดสดเทศบาล 1 ชั้น 2 โดยจัดกิจกรรมทั้งหมด 5 วันเป็นประจ�ำของทุกปีช่วงปิดภาคเรียน

Khon Kaen Smart City 247

พลังความดีสีขาว.... สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในชุมชน
ภายใต้ โครงการ “บ้านสีขาว ชุมชนสีขาว”
ปัจจุบันสังคมไทยก�ำลังประสบปัญหาวิกฤต จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ได้เริ่มแพร่ระบาด
และก�ำลังทวีความรุนแรงมากขึน้ อย่างน่าวิตก การหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของยาเสพติด เป็นผลให้เยาวชน
และประชาชนหลงผิดเข้าสูว่ งจรของการซือ้ ขายและเสพยาเสพติดเพิม่ มากขึน้ และเป็นภาระของประเทศในการ
บ�ำบัดรักษาผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดจากการเสพยาเสพติด อีกทัง้ ยังเป็นปัญหาทีส่ ร้างความรูส้ กึ สะเทือนใจและเจ็บปวดให้กบั
พ่อแม่ผู้ปกครอง และปัญหายาเสพติดได้น�ำมาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่างๆ ในสังคม เช่น
การลักขโมย ฉกชิงวิ่งราวและการก่อปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ซึ่งท�ำให้มีผลกระทบต่อ
สังคมโดยรวม เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้มีการบูรณาการร่วมกับเครือข่ายจัดท�ำโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยให้ผู้น�ำชุมชนมีความรักและหวงแหนชุมชนตนเอง มีส่วนร่วมในการปกป้อง
ชุมชนตนเอง ให้ห่างไกลยาเสพติด มีส่วนช่วยในการค้นหาผู้เสพ ผู้ติด สอดส่องดูแลชุมชน และใช้พลังสีขาว
ไปคุกคาม ผลักดันภัยสีด�ำให้หมดไปจากชุมชน ซึ่งผู้เสพถือว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องให้โอกาส โดยน�ำผู้เสพที่สมัครใจ
ไปบ�ำบัดรักษา โดยใช้มาตรการบ�ำบัด   ในด้านการเยียวยาผู้หลงผิดที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด จะต้อง
ให้โอกาสให้ก�ำลังใจเพื่อจะได้เป็นคนดีคืนสู่สังคมต่อไป
ภายใต้กรอบทิศทางนโยบายของคณะผูบ้ ริหารเทศบาลนครขอนแก่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ
และทุนทางสังคม การสร้างสังคมเอื้ออาทร จึงได้มีแนวทางในการขจัดปัญหายาเสพติด โดยด�ำเนินงานภายใต้
โครงการต่างๆ หนึ่งในนั้น คือ โครงการ บ้านสีขาว ชุมชนสีขาว โดยได้ด�ำเนินการเชิญชวนชุมชนให้เข้าร่วม
กิจกรรม ให้ครบทั้ง 95 ชุมชน โดยใช้พลังบวก ชักชวนให้ชุมชนเข้าร่วม คัดกรองครอบครัวในชุมชน ที่ไม่ยุ่งเกี่ยว
กับยาเสพติด ประกาศเป็นครอบครัวสีขาว คณะท�ำงานจะพูดคุยด้วยสันติวธิ ี โดยใช้หลัก “พลังแผ่นดิน” ซึง่ จะต้อง
เกิดจากความรัก ความเอื้ออาทร รู้จักการให้อภัยให้โอกาสแก่ผู้ผิดพลาด ให้ความเข้าใจช่วยเหลือดูแลชุมชน
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ของตนเองทั้งนี้ได้ด�ำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2555 และเพื่อให้เกิดผลรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงได้วางแนวทาง
ในการด�ำเนินงานสานต่อด้วยโครงการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป

กิจกรรมศูนย์เพือ่ นใจวัยรุน่ โรงเรียนเทศบาลวัดกลางและโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
เด็กและเยาวชน เป็นวัยทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ ซึง่ การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็น
ผูพ้ ร้อมทีจ่ ะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่า เป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็นเร่งด่วน แต่ปจั จุบนั ปัญหาด้าน
เด็กและเยาวชน ยังอยู่ในขั้นวิกฤติและมีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการด�ำเนินงาน
ด้านพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างไม่เป็นเอกภาพ ต่างคนต่างท�ำ ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาแก้ไขปัญหาเด็ก
และเยาวชนยังไม่ชัดเจน และได้รับการยอมรับทั่วไปของสาธารณะ จึงเป็นเรื่องของทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา พัฒนาเด็กและเยาวชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ศูนย์เพื่อนใจฯ ร.ร.เทศบาลวัดกลาง และ ร.ร.เทศบาลบ้านโนนชัย ได้จัดกิจกรรมอบรมให้กับสมาชิก
TO BE NUMBER ONE Friend Corner ในช่วงระหว่างเดือน มิ.ย. – ก.ค. ของทุกปี เพื่อจัดอบรมให้สมาชิก
เกี่ยวกับการด�ำเนินกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจฯ ในสถานศึกษา การปลูกฝังและพัฒนาตนเองในเรื่องศีลธรรม
จริยธรรมและการป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในโรงเรียนและน�ำคณะท�ำงาน
ของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นฯ ไปศึกษาดูงานเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับเครือข่ายศูนย์เพื่อนใจฯ เป็นประจ�ำทุกปี
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กองทุนตั้งตัว
รั ฐ บาลได้ เ ล็ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ ต่ อ การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การสร้ า งวิ ส าหกิ จ นวั ต กรรม
และแนวทางเศรษฐกิจใหม่สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อให้สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ
สร้างรายได้ และมีความมุ่งมั่น มีศักยภาพทางความคิดที่มุ่งให้เกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ หรือการลงทุน
ในเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ เพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงตลาดแหล่งเงินทุน ให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่
และสนับสนุนรายเก่าให้พัฒนาและต่อยอดธุรกิจ โดยร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน

กองทุนตั้งตัว (ในอดีต) เป็นกองทุน SME ท�ำในลักษณะ

- เปิดรับสมัครให้กลุ่มอาชีพเดินเข้ามาหาเอง
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ มอบให้ชุมชนไปด�ำเนินการตามที่กลุ่มอาชีพที่เสนอ
เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้มีนโยบายในการพัฒนากลุ่มอาชีพเดิมและกลุ่มผู้ที่จะประกอบอาชีพ
รายใหม่ ในรูปแบบ “กองทุนตั้งตัว” ดังนี้
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์
1.1 ฟื้นฟูต่อยอดกลุ่มอาชีพเดิม
1.2 พัฒนาความรู้ (อบรม)
1.3 การบริหารงานด้วยตนเอง
1.4 ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์
1.5 ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

กองทุนตั้งตัวใหม่ปัจจุบัน

- การลงพืน้ ทีร่ ว่ มกับชุมชน เพือ่ ส�ำรวจถึงปัญหาด้านการประกอบอาชีพ และร่วมแก้ไขให้ดขี นึ้ ตามล�ำดับ
- มีการติดต่อประสานงานส่งต่อกับส่วนที่เกี่ยวข้องมากขึ้นกับหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ
- ให้ความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ การลงทุนการประกอบการ
- การติดต่อประสานงานของเครือข่ายกลุ่มอาชีพ
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์
- การต่อยอดผลิตภัณฑ์
- การส่งเสริมการขาย
- การประชาสัมพันธ์สินค้า ตลอดจนหาแหล่งเงินทุนอื่นๆ
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กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
2. กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/คนพิการ (คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน)
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กิจกรรม/โครงการที่ผ่านมา
1. อบรมการสานตะกร้าพลาสติก
ลักษณะของการท�ำเครือ่ งจักสานลักษณะต่างๆ แต่เดิมได้นำ� วัตถุดบิ จากธรรมชาติเท่าทีจ่ ะหาได้ใกล้ตวั
มาท�ำให้เกิดประโยชน์ เช่น ไม้ไผ่ หวาย เป็นต้น ต่อมาได้มีการน�ำวัสดุที่เป็นเส้นพลาสติกมาสานเป็นสิ่งของ
เครื่องใช้ส�ำหรับใช้สอยในชีวิตประจ�ำวัน และเพื่อให้เกิดความทนทาน และสามารถออกแบบเครื่องจักรสาน
ได้ ห ลากหลาย จึ ง ได้ ห ยิ บ เอาเส้ น พลาสติ ก มาสานและหากชาวบ้ า นคนใดกลุ ่ ม ใดจะยึ ด เป็ น อาชี พ เสริ ม
ก็สามารถท�ำได้
2. อบรมการแปรรูปสมุนไพร
กลุ่มอาชีพชุมชนทุ่งเศรษฐีในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้มองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของสมุนไพร
พืน้ บ้าน และน�ำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในครัวเรือนและในชีวติ ประจ�ำวันท�ำให้เกิดผลดีตอ่ สุขภาพ จากการ
ที่ได้ท�ำโครงการและอบรมแชมพูสมุนไพรใส่ใจสุขภาพ ท�ำให้รู้ว่าสมุนไพรไทยมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับร่างกาย
ไม่เป็นพิษเป็นภัย สามารถเรียนรู้พันธุ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านที่หายาก ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาฐานการ
เรียนรู้ส�ำหรับใช้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรไทย สนับสนุนให้น�ำสมุนไพรพื้นบ้านไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตจริง ผ่านการฝึกอบรมท�ำให้รู้จักตนเอง พัฒนาสมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์
อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

ผลที่ได้รับ
- ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
- เป็นทีต่ อ้ งการและเป็นทีย่ อมรับของผูบ้ ริโภค ลดต้นทุน รวดเร็ว ทันสมัย ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน
- เพื่อส่งเสริมการขายไปสู่ระดับจังหวัดระดับประเทศและตลาด AEC ต่อไป
- ช่วยให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นน�ำมาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน
- มีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้สู่มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
252 เทศบาลนครขอนแก่น 4.0

แหล่งเงินทุน โดยเพิม่ ทางเลือกแหล่งเงินทุนใหม่ เช่น SME BAMK และธนาคารพาณิชย์ตา่ งๆ

ด้านการตลาด ช่วยท�ำให้สินค้าและบริการถึงมือผู้บริโภคได้เร็วขึ้น และผู้บริโภคจัดหาซื้อได้

ในเวลาที่ต้องการเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับทั้งธุรกิจและผู้บริโภค เพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้า
นอกจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ตลาดที่จ�ำหน่ายสินค้า ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า /ซุปเปอร์มาเก็ตในมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น /ถนนฅนเดิน /ตลาดต้นตาล/ กรีนมาร์เก็ต /ตลาดค้าปลีกริมบึงแก่นนคร
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จะเห็นได้วา่ โครงการกองทุนตัง้ ตัวเทศบาลนครขอนแก่นเป็นโครงการส�ำหรับประชาชนและกลุม่ อาชีพ
อย่างแท้จริงซึ่งสร้างเสริมองค์ความรู้ สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มช่องทางจ�ำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มอาชีพและ
ประชาชนให้มีรายได้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

การร่วมท�ำMOU กับ 8 องค์กรเศรษฐกิจ ประกอบด้วย

1. ธนาคารแห่งประเทศไทยส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนก่น
4. หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
5. ชมรมธนาคารจังหวัดขอนแก่น
6. สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไทย จังหวัดขอนแก่น
7. สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น
8. สมาคมศิษย์เก่า MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย 8 องค์กรเศรษฐกิจ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
องค์ความรู้ ทักษะ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมและสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสนับสนุนส่งเสริม
การประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาด พร้อมทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินอื่นๆ
เพื่อต่อยอดและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
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กองวิชาการและแผนงาน

แผนผังโครงสร้างกองวิชาการและแผนงาน
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
นายชัชวาล พรอมรธรรม
รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ
ปลัดเทศบาล

นางกฤษณา แสนสอาด
รองปลัดเทศบาล

นางวรพรรณ ธุลีจันทร์
ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการ
และแผนงาน
นางอินทิรา ฆารเจริญ
หัวหน้าฝ่ายบริการ
และเผยแพร่วิชาการ
นายกาญจน์ วันนุประธรรม
หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูล
และสารสนเทศ
นางสมร ค�ำพิชชู
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

น.ส.ฐิติรัตน์ ศิริชานนท์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายนิติการ
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น.ส.จรินทร์ญา สุทาวัน
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางเมธินี สุดเสนาะ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางเมธินี สุดเสนาะ
รักษาการหัวหน้า
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล

กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นก�ำลังหลักส�ำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการขับเคลื่อนนโยบาย กิจกรรม หรือ โครงการของคณะผู้บริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์กลางวิชาการ ข่าวสารฉับไว สารสนเทศทันสมัย ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม”

พันธกิจ

• จัดท�ำแผนพัฒนาเทศบาลและวิจัยเพื่อการพัฒนา
• จัดท�ำและให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาล
• เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
• การด�ำเนินงานและให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและกฎหมายให้ถูกต้องตามอ�ำนาจหน้าที่
ของเทศบาล
• การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
โดยมีบุคลิกกลางการให้บริการของกองวิชาการและแผนงาน คือ 3 อ.
1. อ. “อ่อนน้อม” (Modesty) 		
มีสัมมาคารวะต่อผู้รับบริการ
2. อ. “อารมณ์ดี” (Good Temper)
ให้บริการด้วยไมตรีจิต
3. อ. “อุทศิ ตน” (Self-Sacrifice)
ท�ำงานเต็มก�ำลังความสามารถ-เสียสละประโยชน์สว่ นตน
กองวิชาการและแผนงาน แบ่งออกเป็น 7 ฝ่าย ดังนี้
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานธุรการและงานสารบรรณ ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ งานพัสดุและทรัพย์สิน/งานการเงินและบัญชี กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล มีภารกิจ อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่จ�ำเป็นต้องน�ำมา
ใช้ในการวางแผนและการก�ำหนดนโยบาย และการพัฒนางานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านสภาพ
แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ด้านสังคมและชุมชน
/การประสานแผน/การให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ ประมวลผล  การจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ เี ทศบาลนครขอนแก่น
และแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ แี ก้ไข/เพิม่ เติม/เปลีย่ นแปลง/การให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ ประมวลผล  การจัดท�ำแผนการ
ด�ำเนินงานเทศบาลนครขอนแก่น และแผนการด�ำเนินงานแก้ไข/เพิม่ เติม/เปลีย่ นแปลง / การจัดท�ำตัวชีว้ ดั ระดับ
เทศบาลนครขอนแก่น/ประสาน รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต ของระบบสารสนเทศ
เพือ่ การวางแผนและประเมินผลการใช้จา่ ยงบประมาณ (e-Plan) ระดับเทศบาลนครขอนแก่น/ประสาน รวบรวม
วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต ของระบบสารสนเทศเพือ่ การติดตามตัวชีว้ ดั ตามแผนงานบูรณา
การส่งเสริมการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Report) ระดับเทศบาลนครขอนแก่น/
การจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น
Khon Kaen Smart City 257

งานวิจยั และประเมินผล มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับการให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ ประมวลผล  การจัดท�ำการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น/การประสาน แนะน�ำข้อมูลเพื่อจัดท�ำเครื่องมือชี้วัดผลงาน
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ (KPI) และการรายงานผลการด�ำเนินงานตามตัวชีว้ ดั ระดับเทศบาลนครขอนแก่น  ประสาน
รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดท�ำระบบข้อมูลกลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ระดับเทศบาลนครขอนแก่น/การจัดท�ำ  การประมวลผล แบบสอบถาม
และหรือแบบประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีตาม
ภารกิจ /ประสานและจัดท�ำการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนตามโครงการกระตุ้น
เศรษฐกิจของเทศบาลนครขอนแก่น/ประสาน รวบรวม จัดท�ำแบบรายงานผลการด�ำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลนครขอนแก่น/สร้างเครื่องมือประเมินความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
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ฝ่ายงบประมาณ มีภารกิจอ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้  
งานจัดท�ำงบประมาณ จัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณและรายจ่ายเพิ่มเติม/ให้ค�ำ
แนะน�ำในเรือ่ งระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำงบประมาณ/ประสานงาน รวบรวมและสรุปวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติ ตัวเลข นโยบายต่างๆ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดท�ำงบประมาณ
ตามหมวดงานและแผนงานของการจัดท�ำงบประมาณ พร้อมให้ข้อเสนอแนะหรือปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงาน
ในเทศบาลเพื่ อจัดท�ำเอกสารประกอบการประชุมอนุมัติยอดเงินงบประมาณ/ติดตามผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
กองวิชาการและแผนงาน/จัดท�ำประกาศและรายงานการโอนเงินงบประมาณและการแก้ไขเปลีย่ นแปลงค�ำชีแ้ จง
งบประมาณ/ จัดท�ำค�ำขออนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการเบิกจ่ายค่า
ใช้จา่ ยในด้วยการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559/
วิเคราะห์การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีเปรียบเทียบกับ 3 เทศบาลระดับนคร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีภารกิจ อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนเรื่อง
การประชาสัมพันธ์ / รวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน สื่อมวลชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำเนินงานประชาสัมพันธ์น�ำมาประมวล สรุปเพื่อเสนอต่อคณะผู้บริหารเทศบาล/วางแผนประชาสัมพันธ์ร่าง
ออกแบบ ควบคุมดูแลการผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลทุกประเภทเพือ่ เผยแพร่ไปสูส่ าธารณชน / งานด้าน
สื่อมวลชนสัมพันธ์ / งานด้านการบันทึกภาพกิจกรรม / การควบคุมดูแลเบิกจ่ายงบประมาณค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ของเทศบาล
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ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ มีภารกิจอ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
1. งานพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT การศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ทีท่ นั สมัยเพือ่ ถ่ายทอดและพัฒนาทักษะการเรียนรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ/งานการให้บริการเพือ่ พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่เด็กเยาวชนและประชาชน
2. งานศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้และการลงทุน งานการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ จัดระบบข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาและการลงทุน / ให้บริการ ให้ค�ำแนะน�ำ  ให้ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาและการลงทุน
3. งานส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวท้องถิ่น การศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ จัดระบบข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ วท้องถิน่ / ให้บริการ ให้คำ� แนะน�ำ ให้ขอ้ มูล เผยแพร่ขอ้ มูล
ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวท้องถิ่น

ฝ่ายนิติการ มีภารกิจ อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
1. งานธุรการ และงานสารบรรณของฝ่ายนิติการ งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส�ำคัญ
ของทางราชการ
2. งานด�ำเนินคดีฟ้องร้อง ปฏิบัติงานในการด�ำเนินคดีฟ้องร้อง รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามและรวบรวม
เอกสารหลักฐาน เพื่อด�ำเนินคดีฟ้องร้องที่เกี่ยวกับคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญาของทุกกอง/ส�ำนัก ศึกษาและ
วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะ แนวทางที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายแก่เทศบาลนครขอนแก่น/ ประสานด้านกฎหมาย
กับส�ำนักงานอัยการ ศาล ปฏิบัติงานในการบังคับคดี ยึด อายัด ตามผลแห่งพิพากษาของของศาลยุติธรรม ศาล
ปกครอง และตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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3. งานสอบสวนข้อเท็จจริงและงานวินัย ปฏิบัติงานในการด�ำเนินการทางวินัย การอุทรณ์ ร้องทุกข์
ของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างและพนักงานจ้าง/งานรับเรื่องร้องเรียน/งานรวบรวมสอบสวน
ข้อเท็จจริง งานสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
4. งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เทศบัญญัติด้วยงบประมาณ ปฏิบัติงานในด้านร่างและพิจารณาร่าง
แก้ไขเพิม่ เติม เทศบัญญัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับ และค�ำสัง่ ของเทศบาล/พิจารณาวินจิ ฉัย ข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการตราเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
5. งานนิตกิ รรมสัญญา ปฏิบตั งิ านในด้านตรวจสอบและติดตาม การด�ำเนินงานเกีย่ วกับนิตกิ รรมสัญญา
ภาษีโรงเรือนที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีป้ายจดทะเบียนสิทธินิติกรรมสัญญา และการบริหารสัญญา การจัดท�ำสัญญา
6. งานรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ ปฏิบตั งิ านในด้านรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ และรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
และพยานหลักฐานเพื่อด�ำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์
7. งานด�ำเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและที่หรือทางสาธารณะ ปฏิบัติงานในการ
ด�ำเนินคดีเกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม อาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522/ปฏิบัติ
งานด�ำเนินคดีเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณะรวมถึงการขับไล่ รื้อถอน ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณะ
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ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ มีภารกิจ อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ การวางระบบและดูแล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ / ดูแลระบบเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
อินเตอร์เน็ต และระบบอินทราเน็ต / พัฒนาเว็บไซต์ในภารกิจของเทศบาล / ให้คำ� ปรึกษาด้านความรูค้ อมพิวเตอร์
แก่บุคลากรในองค์กร

ผลงานโดยภาพรวมของกองวิชาการและแผนงาน แบ่งได้ดังนี้
1. การให้บริการความรู้ด้าน IT ทั้งบริการเชิงรับ และบริการเชิงรับ คือ
บริการเชิงรับ
- บูรณาการเครือข่ายห้องสมุดของเทศบาลให้สมาชิกสามารถใช้บริการห้องสมุดได้ทุกแห่ง
- ให้บริการอินเทอร์เน็ต และห้องสมุดศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่นโดยไม่หยุด
วันเสาร์ - อาทิตย์ และไม่พักกลางวัน
บริการเชิงรุก
-  ออกให้บริการฝึกอบรมนอกสถานที่ และขยายกลุม่ ผูร้ บั บริการ เช่น อบรมการเขียนโปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์ให้เด็กๆ ในชุมชน อบรมความรู้ในการประกอบอาชีพด้าน ICT ให้ผู้พิการ เยาวชน และประชาชนทั่วไป
2. การสร้างมาตรฐานของภารกิจหน้าที่ให้เป็นมืออาชีพ
    2.1 แผนสร้างสุข งบคุ้มค่า
   โดยพัฒนากระบวนการจัดท�ำแผนและการจัดท�ำงบประมาณให้ได้มาตรฐานภายใต้การท�ำงาน
แบบ “ซุปเปอร์ทีมในองค์กรที่สมสมัย”

“แผนสร้างสุข”
ด้วยการพัฒนาสังคมไทยในปัจจุบัน ถือว่าเป็นยุคของการขับเคลื่อนการพัฒนามุ่งสู่การพึ่งตนเอง
โดยพยายามปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ ของคนในชาติ ให้ใช้กระบวนการเรียนรูเ้ ป็นกลไกส�ำคัญ ตัง้ อยูบ่ นรากฐานภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ เพือ่ ชีวติ สูค่ วามพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริของในหลวง ผสานกับความรูด้ า้ นเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรา 53/1 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 19 วรรคท้ายแห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และอาศัยอ�ำนาจตามความ
ในข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548
ประกอบกับเพื่อให้สอดรับกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลว. 29 มกราคม
2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท�ำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ก�ำหนดรูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม หมู่บ้าน ชุมชนมากที่สุด และเกิดธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาเมืองสู่สากล
สร้างสังคมแห่งความสุขให้ประชาชน เน้นการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่เพื่อสร้างสังคมเอื้ออาทรในอนาคต และด้วย
“ศรัทธาในภาคประชาชน เชื่อมั่นในพลังท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่สากล” เทศบาลนครขอนแก่น ได้พัฒนาเมือง
Khon Kaen Smart City 263

อย่างต่อเนื่อง โดยการวางรากฐานของการพัฒนาเมืองสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ก่อเกิดศักยภาพที่โดดเด่น
ในการเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆ ในระดับภูมิภาคมาโดยตลอด ทั้งด้านการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา
ด้านการแพทย์ ด้านการคมนาคมขนส่ง และด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการแสดงศักยภาพของนครแห่งกิจกรรม
ในเทศกาลส�ำคัญต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ ที่แสดงถึงความส�ำคัญในการกระจายอ�ำนาจคืนกลับสู่ภาคประชาชน
อย่างแท้จริง สร้างจิตส�ำนึกของคนในสังคมเข้ามามีสว่ นร่วมและการสร้างความรูส้ กึ ความเป็นเจ้าของเมืองร่วมกัน
ในบริบทต่างๆ อาทิ การดูแลการจัดการสาธารณูปโภคสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน พัฒนาสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ การประยุกต์
วัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิน่ ให้สอดคล้องกับยุคสมัย โดยผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ ตลอดจนแนวโน้มการพัฒนา
เมืองยุคใหม่จะมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ
ต่อเศรษฐกิจและสังคมเมืองขอนแก่น บุคคลและชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เทศบาล
นครขอนแก่นจึงต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมกล่าวคือ การเตรียมคนและชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการ
จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและระบบต่างๆ ให้นครขอนแก่นเท่าทันและทัดเทียม ด้วยการเรียนรู้ถึงการแบ่งปัน
มากกว่าการแข่งขัน เพื่อความสมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม อันจะน�ำพาไปสู่ชุมชนท้องถิ่น
และสังคมแห่งความสุข

วัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพือ่ เป็นการเปิดโอกาสให้ทกุ ภาคส่วน ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคมมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำ
แผนพัฒนาเทศบาล ที่สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และเกิด
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถิ่น
2.  เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดท�ำแผนพัฒนา
เทศบาลนครขอนแก่น
3. เพื่อเป็นการจัดเตรียมและจัดท�ำกรอบแนวทางการพัฒนา ตลอดจนแผนงาน/โครงการพัฒนาต่างๆ
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เกิดแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้
อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี น�ำไปสู่การปฏิบัติเมื่อได้รับงบประมาณ
ตามล�ำดับ

กลุ่มเป้าหมาย

1.  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท�ำแผนพัฒนาเทศบาลและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง
2. บุคคลหรือกลุม่ บุคคลตามสัดส่วนประชาคมท้องถิน่ ทีค่ ณะผูบ้ ริหารและหัวหน้าส่วนราชการในเทศบาล
ระดับกองขึ้นไปคัดเลือก ประกอบไปด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ท้องถิ่นอ�ำเภอเมืองขอนแก่น
ปลัดอ�ำเภอผู้ประสานงานชุมชนหรือ อปท.นั้นๆ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชนหรือหน่วยงานการศึกษาอืน่ ๆ ทีม่ หี น่วยงานตัง้ อยูใ่ นเขตเทศบาล หัวหน้าส่วน
หรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจทีม่ หี น่วยงานตัง้ อยู่ กรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำชุมชน (อสม.)
สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง กลุม่ อาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มสตรี
กลุ่มแปรรูป ฯลฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชน อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน
หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ ชมรมผู้สูงอายุ องค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/
264 เทศบาลนครขอนแก่น 4.0

การท่องเที่ยว สื่อมวลชน ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ในเขตเทศบาล บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ ตามที่เทศบาลได้ก�ำหนดขึ้นตามสัดส่วนในระดับชุมชน (ไม่น้อยกว่า
5% ของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในชุมชนนั้นหรือไม่น้อยกว่า 10% ของตัวแทนจ�ำนวนครัวเรือนในชุมชนนั้น)
โดยมีกลุม่ เป้าหมายระดับชุมชนจ�ำนวนประมาณ 7,840 คน บุคคลหรือกลุม่ บุคคลอืน่ ๆ ตามทีเ่ ทศบาลได้ก�ำหนด
ขึ้นตามสัดส่วนในระดับชุมชนนคร จ�ำนวนประมาณ (ไม่น้อยกว่า 2% ของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต
เทศบาลหรือไม่น้อยกว่า 5% ของตัวแทนจ�ำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาล) โดยมีกลุ่มเป้าหมายระดับชุมชนนคร
จ�ำนวนประมาณ 2,143 คน
ดังนัน้ เพือ่ ให้การจัดท�ำแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น เกิดจากการมีสว่ นร่วมของทุกฝ่าย ทัง้ ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และกลุ่มองค์กรต่างๆ และเกิดการพัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของทุกฝ่ายอย่างแท้จริง เสมอภาคและเท่าเทียม ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและ
แผนงาน จึงได้จดั ท�ำโครงการจัดท�ำแผนพัฒนาเทศบาลเชิงปฏิบตั กิ ารอย่างมีสว่ นร่วม ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหา/ความต้องการ
ของประชาชน พร้อมแจ้งแนวทางการพัฒนาและก�ำหนดประเด็นหลักในการพัฒนา ที่ โรงแรมพลูแมน ราชาออคิด
ขอนแก่น วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารระดับชุมชนนคร เพือ่ รับฟังความคิดเห็นและปัญหา/ความต้องการ
ของประชาชน พร้อมแจ้งแนวทางการพัฒนาและก�ำหนดประเด็นหลักในการพัฒนา ที่ โรงแรมพลูแมน ราชาออ
คิด ขอนแก่น วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่นได้ประชาสัมพันธ์ก�ำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการและประชาคมท้องถิ่น
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบและเข้าร่วมประชุมโดยการปิดประกาศและประกาศตามหอกระจายข่าว
พร้อมแจ้งหนังสือเชิญประชุมเป็นรายบุคคล และด�ำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและประชาคมท้องถิ่น
จากนั้น รวบรวมข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการและประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดท�ำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
4 ปี (พ.ศ.  2561 - 2564) เทศบาลนครขอนแก่น

“งบคุ้มค่า”
ด้วยเทศบาลนครขอนแก่นเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีภารกิจในการบริหารจัดการเมืองขนาดใหญ่
ต้องใช้งบประมาณจ�ำนวนมากเพือ่ บริหารจัดการภารกิจให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดว้ ยงบประมาณทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด
จึงต้องมีกระบวนการกลั่นกรองงบประมาณอย่างรอบคอบ ประกอบกับ เทศบาลนครขอนแก่น มีกิจกรรม/
โครงการจ�ำนวนมากเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของยอดเงินงบประมาณ มีหน่วยงาน (ส�ำนัก/กองต่างๆ)
ในความรับผิดชอบในการบริหารจัดการงานตามภารกิจต่างๆ รวม 21 หน่วยงาน โดยแยกเป็น 6 ส�ำนัก 1 กอง
โรงเรียน 11 แห่ง สถานธนานุบาล 2 แห่ง และกิจการขนส่ง 1 แห่ง ครอบคลุมภารกิจงานตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองท้องถิ่น 4 ด้าน 11 แผนงาน 23 งาน เพื่อให้การจัดท�ำ
งบประมาณมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้เปิดโอกาสให้ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ขอนแก่น บุคลากรภายในองค์กร ประชาชนผูส้ นใจทัว่ ไป มีสว่ นร่วมในกระบวนการจัดท�ำงบประมาณแลกเปลีย่ น
เรียนรู้แสดงความคิดเห็นในการประมาณการยอดเงินงบประมาณทั้งด้านรายรับ - รายจ่าย รวมถึงวิเคราะห์
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ปัญหาอุปสรรคในการจัดท�ำงบประมาณ และการบริหารงบประมาณในปีทผี่ า่ นมา เพือ่ ให้การจัดท�ำร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างรอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ข้อ 25
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการ
ปฏิบตั ใิ ห้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาทีก่ ำ� หนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี มีความคุม้ ค่า เกิดประโยชน์
สูงสุดเป็นที่ยอมรับของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในกระบวนการจัดท�ำงบประมาณ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการ
พิจารณางบประมาณร่วมกัน ให้มีความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน ระหว่าง
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรภายในองค์กร และประชาชนผู้สนใจ
2. เพื่ อให้พนัก งานเทศบาลมีส่วนร่วมในการน�ำเสนองบประมาณ และได้จัดเตรียมสถิติข้อมูล
การบริหารงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการจัดท�ำโครงการที่ผ่านมาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ขออนุมัติงบประมาณ
3. เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านรายรับ – รายจ่าย ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของพนักงานเทศบาลสมาชิก
สภาเทศบาล ฯลฯ จัดท�ำเป็นร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องทุกส�ำนัก/กอง
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล สถานธนานุบาล กิจการขนส่ง และประชาชนที่สนใจในการตั้งงบประมาณของ
เทศบาลนครขอนแก่น
ดังนั้นฝ่ายงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน จึงได้จัดท�ำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท�ำงบ
ประมาณประจ�ำปีอย่างมีส่วนร่วม โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 : สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ในกระบวนการจัดท�ำงบประมาณ และระเบียบ
การปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กิจกรรมที่ 2 : สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีที่ตอบสนองปัญหา
และความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขั้นน�ำผลที่ได้จากการสัมมนาไปสู่การปฏิบัติ

- รวบรวมข้อมูลจากการสัมมนาเพื่อจัดท�ำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 โดยผ่านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (Electronic Local Administrative Accounting System)
(e - LAAS)
- น�ำร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอต่อสภาท้องถิน่ เห็นชอบ
ภายใน 15 สิงหาคม 2560 เพื่อขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประกาศใช้ในการบริหารงบประมาณ
ให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด ถูกต้องตามระเบียบ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน
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2.2 โลกรู้เรา เรารู้โลก
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร (Information)
ดังนัน้ การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครขอนแก่นจึงต้องปรับบทบาทในการเป็นทัง้ ตัวเชือ่ มและกันชนระหว่าง
องค์กรกับสาธารณชน “การประชาสัมพันธ์เชิงรุก” โดยการบริหารจัดการความรู้เพื่อสร้างแนวคิดการสื่อสาร
การตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communication) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่
(NEWS MEDIA) ให้ทนั สมัย ทันเหตุการณ์  และสร้างเครือข่ายสัมพันธ์  (Network)  ท�ำให้เกิดการเชือ่ มโยงข้อมูล
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลอีกด้วย ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับพนักงานเทศบาล
ซึ่งภารกิจดังกล่าวนี้จะมี 3 ฝ่ายในกองวิชาการและแผนงานที่เกี่ยวข้อง คือ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
∙ โลกรู้เรา
โลกจะต้องรับรู้ว่า เทศบาลนครขอนแก่นได้ด�ำเนินกิจกรรมหรือโครงการอะไรบ้าง ด้วยการเพิ่มช่อง
ทางการสื่อสารให้ครอบคลุม ภายใต้การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าให้มากที่สุด
1. การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต
- เฟสบุ๊ค (Facebook) ของเทศบาลนครขอนแก่น ชื่อ “เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม”
แฟนเพจ ชื่อ “เทศบาลนครขอนแก่น กิจกรรมเทศบาล”
- เว็บไซต์ (Website) ของเทศบาลนครขอนแก่น ชื่อ “www.kkmuni.go.th”
2. สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ป้ายไวนิล แผ่นพับ ใบปลิว รถแห่ จอแอลอีดี เป็นต้น
3. หนังสือรายงานประจ�ำปี
4.วารสารเทศบาลนครขอนแก่ น ชื่ อ “OK ขอนแก่ น ” เผยแพร่ เ ป็ น ประจ� ำ ทุ ก 4 เดื อ น
จ�ำนวน 1,000 ฉบับ
5. การสร้างเครือข่ายสัมพันธ์
- กลุ่มไลน์ (Line) ชื่อ “นักข่าวเทศบาล” เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและภาพกิจกรรมระหว่างเทศบาล
กับสื่อมวลชน
∙ เรารู้โลก
พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น จะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
* มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ
* รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
* น�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
1) การอบรมให้ความรู้พนักงานเทศบาลและพนักงานครูด้าน ICT
ผลการด�ำเนินงาน
การอบรมให้ความรู้พนักงานเทศบาลและพนักงานครู ในด้านการใช้งานโปรแกรมและพัฒนาทักษะ
การเขียนโปรแกรม จ�ำนวน 3 หลักสูตร และมีผู้เข้ารับการอบรม จ�ำนวน 154 คน ได้แก่ หลักสูตรการสร้างสื่อ
น�ำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Site และหลักสูตรการบริหาร
งานโครงการด้วย Microsoft Project
2) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่สมสมัย
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3) น�ำโปรแกรมอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงาน และจัดเก็บข้อมูลมาใช้ ปัจจุบันมีโปรแกรม
จ�ำนวน 22 ระบบ ได้แก่ ระบบร้องทุกข์ ระบบรับช�ำระภาษี ระบบติดตามฎีกา เป็นต้น
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้สอดรับกับนโยบาย  Low carbon city กองวิชาการและแผนงาน ยังได้มกี ารจัดการควบคุม
การรับ - ส่งเอกสารในระบบคอมพิวเตอร์
3. การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม
การเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถู ก กล่ า วหาโต้ แ ย้ ง และน� ำ พยานหลั ก ฐานมาหั ก ล้ า งข้ อ กล่ า วหาอย่ า งเต็ ม ที่
โดยปราศจากอคติ ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง การถือปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายก�ำหนดอย่างเคร่งครัดทุกกรณี
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และการให้ค�ำปรึกษาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบต่างๆ
แก่ พ นั กงานผู ้ ที่ ม าขอค�ำปรึก ษาทุก คนอย่างไม่เ ลือกปฏิบัติ ตลอดจนการปฏิบัติตนโดยยึดหลักกฎหมาย
จรรยาบรรณทางวิชาชีพและหลักนิติธรรม เพื่อให้การด�ำเนินการมีความโปร่งใส สุจริต รวดเร็ว เสมอภาค
และเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง
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สำ�นักการช่าง
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ั รืน
นายธวัชชย
่ รมย์สริ ิ
รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

นายยินชัย อานันทนสกุล
ผู ้อานวยการสานักการช่าง

ส่วนควบคุมการก่อสร ้าง
และผังเมือง

ิ ฐารักษ์
นายอภิชาติ วิศษ
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร ้างและผังเมือง

สว่ นการโยธา

สว่ นชา่ งสุขาภิบาล

ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป

นายธวัชชัย วนาพิทักษ์ กล
ุ
ผอ.ส่วนการโยธา

นายทศพล วงศ์อาษา
ผอ. ส่วนช่างสุขาภิบาล

นางคณิศร ประดา
หัวหน ้าฝ่ ายบริหารงานทั่วไป

Khon Kaen Smart City 271

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง
จากการที่จังหวัดขอนแก่นได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญเติบโตในภูมิภาคของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่นได้รับการพัฒนาให้
เป็นศูนย์กลางการคมนาคม ทั้งทางบก และทางอากาศ เป็นศูนย์กลางการบริการราชการการศึกษา รวมทั้งศูนย์
บริการทางธุรกิจและการเงินที่ส�ำคัญของภาคด้วย ขอนแก่นได้ถูกก�ำหนดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการกระจาย
พัฒนาเมืองและบริการพืน้ ฐานสูภ่ มู ภิ าคควบคูไ่ ปกับการกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมสูภ่ มู ภิ าค และพัฒนาให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญอีกด้วย
ดั ง นั้ น จั ง หวั ด ขอนแก่ น จึ ง กลายเป็ น ศู น ย์ ก ลางทางด้ า นเศรษฐกิ จ และการค้ า ที่ ส� ำ คั ญ ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศ ท�ำให้การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในเขตเทศบาล ซึ่งเป็นอ�ำนาจ
หน้าทีแ่ ละภารกิจหลักทีเ่ ทศบาลนครขอนแก่น จะต้องเป็นนโยบายหลักและส�ำคัญ ในการทีจ่ ะต้องเร่งรีบด�ำเนิน
การเพื่อรองรับกับการเจริญเติบโตของตัวเมืองในอนาคต เพื่อแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในด้านต่างๆ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและพัฒนาให้เมืองขอนแก่นเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลที่มุ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ส�ำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น จึงเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหลักของเทศบาลนครขอนแก่นที่มีหน้าที่ในการ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของเมือง เพือ่ เป็นการบ�ำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการของเมืองให้สนองตอบ
ต่อความต้องการประชาชนภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น รวมถึงการก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง
เพื่อรองรับต่อการเจริญเติบโตของเมืองในปัจจุบัน

ภายใต้วิสัยทัศน์ (vision)
“เป็นองค์กรหลักทีใ่ ห้บริการอย่างมีคณ
ุ ภาพยึดหลักการมีสว่ นรวมพัฒนาเมืองให้นา่ อยู่
อย่างยั่งยืน และ สง่างาม”
พันธกิจ (MISSION)

⦁ เพิ่มศักยภาพในการให้บริการและปรับปรุงศักยภาพ
⦁ การปฏิบัติงานภายใต้การจัดการอย่างมืออาชีพ
⦁ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
⦁ เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเมืองอย่างมีแบบแผนมุ่งสู่มาตรฐานสากล

แนวคิดกระบวนการท�ำงาน ของส�ำนักการช่าง

เทศบาลนครขอนแก่น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ที่มีภารกิจและบทบาทในการให้
บริการสาธารณะ พัฒนาท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน คณะผู้บริหารได้ยึดหลักบริหารงาน
เทศบาลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้นโยบายการมีส่วนร่วมโปร่งใส กระจายอ�ำนาจโดยมีจิตส�ำนึกที่จะ
ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มากที่สุด
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ส�ำนักการช่างประกอบด้วย 3 ส่วน 1 ฝ่าย คือ
-  ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
-  ส่วนการโยธา
-  ส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มีทั้งหมด 8 ฝ่าย 19 งาน อัตราก�ำลังของส�ำนักการช่างทั้งหมด 182 อัตรา แยกเป็น
-  พนักงานเทศบาล 53 อัตรา
-  ลูกจ้างประจ�ำ 7 อัตรา
-  พนักงานจ้างภารกิจ 65 อัตรา
-  พนักงานจ้างทั่วไป 64 อัตรา
จากนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ในปีงบประมาณ 2559 ได้ด�ำเนินการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนภายในเขตเทศบาล  ดังนี้
การก่อสร้างปรับปรุง ถนน และท่อระบายน�้ำ ใช้งบประมาณทั้งหมด 74,267,000 บาท
1. การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตามถนน ซอยต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล โดยการก่อสร้าง หรือการปรับปรุง
ถนนเดิมที่เป็นถนนลาดยาง ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ�ำนวน 30 ซอย ได้ถนนมีความยาวประมาณ
5.07 กิโลเมตร รวมเป็นพื้นที่ถนน ค.ส.ล. 44,255 ตารางเมตร
2. การก่อสร้างวางท่อระบายน�้ำถนน ซอย เพื่อให้ระบบระบายน�้ำของเทศบาลได้มาตรฐาน ให้สามารถ
รองรั บ และระบายน�้ ำ เสี ย หรื อ น�้ ำ ฝน แก้ ไขปั ญ หาน�้ ำ ท่ ว มภายในชุ ม ชน โดยการวางท่ อ ระบายน�้ ำ 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ได้ท่อระบายน�้ำมีความยาวประมาณ 2,756 เมตร และบ่อพักน�้ำรวม 164 บ่อ
3. การก่อสร้างวางท่อระบายน�้ำถนน ซอย เพื่อให้ระบบระบายน�้ำของเทศบาลได้มาตรฐาน ให้สามารถ
รองรั บ และระบายน�้ ำ เสี ย หรื อ น�้ ำ ฝน แก้ ไขปั ญ หาน�้ ำ ท่ ว มภายในชุ ม ชน โดยการวางท่ อ ระบายน�้ ำ 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ได้ท่อระบายน�้ำมีความยาวประมาณ 662 เมตร และบ่อพักน�้ำรวม 69 บ่อ
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การซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจร

การซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรตามถนน ซอย ภายในเขตเทศบาล โดยท�ำการซ่อมแซมปรับปรุงจราจร
เดิมของถนน ซอย ซึง่ จากเดิมเป็นถนน ค.ส.ส. หรือถนนลาดยางทีเ่ กิดการช�ำรุดเสียหายจากสภาพของการใช้งาน
มานาน ท�ำให้จ�ำเป็นที่จะต้องท�ำการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้ในการสัญจรไป - มาได้
อย่างสะดวก โดยได้ด�ำเนินการทั้งหมด รวม 5 โครงการ ซ่อมแซมผิวจราจรได้ความยาว 1.36 กิโลเมตร
คิดเป็น พื้นที่รวมทั้งหมด 6,626 ตารางเมตร คิดเป็นงบประมาณจ�ำนวน 11,634,000 บาท
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การดูดฉีดล้างท่อระบายน�้ำ

การดูดฉีดล้างท่อระบายน�้ำ  เพื่อท�ำความสะอาดท่อระบายน�้ำตามถนน ซอย ภายในเขตเทศบาล
โดยการล้างท�ำความสะอาด พร้อมเอาเศษตะกอนขยะซึ่งประกอบด้วย เศษหิน ดิน โคลน ออกจากท่อระบายน�้ำ 
เพื่อรองรับน�้ำจากฤดูฝนตกหนักที่มาตามถนน ซอย ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันน�้ำท่วมขัง ในฤดูน�้ำหลาก
ในเขตเทศบาลและที่ส�ำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการะบายน�้ำภายในเขตเทศบาล โดยได้ด�ำเนินการทั้งหมด
รวม 8 สาย ได้ความยาว 22.95 กิโลเมตร คิดเป็นงบประมาณจ�ำนวน 8,270,000 บาท
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การก่อสร้างปรับปรุงระบบจราจรของเมือง

การก่อสร้างปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาระบบจราจรของเมือง และเพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นข้อบังคับให้
ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตาม ในการแก้ไขปัญหาจราจรของเมืองขอนแก่น โดยด�ำเนินการ ดังนี้
1. ก่อสร้างป้ายแนะน�ำเส้นทาง จ�ำนวน 12 ป้าย เป็นงบประมาณจ�ำนวน 206,000 บาท
2. ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล จ�ำนวน 23 แยก งบประมาณ
2,253,000 บาท
3. ปรับปรุงป้ายสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร ประกอบด้วย
    - ป้ายแบบแปลนที่บอกเส้นทางชนิดแขวน จ�ำนวน 8 ป้าย
    - ป้ายแนะน�ำบอกเส้นทางจราจร จ�ำนวน 14 ป้าย
    - ป้ายเครื่องหมายเตือนชนิดเสาเดี่ยวบนทางเท้า 82 ป้าย
    - ป้ายแนะน�ำชนิดเสาเดี่ยวบนทางเท้า 32 ป้าย
    - ตีเส้นจราจร
    - ติดตั้งเสาล้มลุกสูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จ�ำนวน 79 ต้น
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การก่อสร้างเครื่องเด็กเล่นและติดตั้งเครื่องออกก�ำลังกาย

ด�ำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องเด็กเล่น และเครื่องออกก�ำลังกาย ที่บริเวณสวนสาธารณะ
บึงแก่นนคร และสวนสาธารณะประตูเมือง งบประมาณจ�ำนวน 2,500,000 บาท
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การก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้บริการผู้พิการ สตรี เด็ก และคนชรา

ด�ำเนินการก่อสร้างพื้นที่เพื่อให้บริการผู้พิการ สตรี เด็ก และคนชรา ประกอบด้วยโครงการดังนี้
1. ก่อสร้างทางลาดส�ำหรับส�ำหรับคนทั้งมวล (Universal Design) ตามถนนสายหลักภายในเขต
เทศบาล (ถนนศรีจันทร์ช่วงถนนหน้าเมือง-วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น) งบประมาณ 1,785,000 บาท
2. ติดตั้งลิฟท์บริเวณสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลขอนแก่น งบประมาณ 1,500,000 บาท
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ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น
ดังนี้

ด�ำเนินการจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว กระตุน้ เศรษฐกิจของเมือง โดยการจัดกิจกรรมทีส่ ำ� คัญ

1. การจัดกิจรรมงานบุญคูนเมือง

เป็นการจัดงานเกีย่ วกับการเฉลิมฉลองศาลหลักเมืองขอนแก่น การบวงสรวง การท�ำบุญเมือง รวมตลอด
ถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมกระเกียรติในวันที่ 5 ธันวามหาราช ขึ้นที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น ในช่วง
วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2558
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2. จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วและกระตุน้ เศรษฐกิจ

ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้แนวคิด KHON KAEN ROCK PARTY COUNTDOWN 2016
ภายใต้ชื่องาน “OK Khon Kaen Land of Happiness Countdown 2016” เทศบาลนครขอนแก่น
ขึ้นที่บริเวณศาลหลักเมือง บริเวณทั้งสองข้างถนนศรีจันทร์ ช่วงจากศาลหลักเมืองถึงสี่แยกถนนมิตรภาพ
ประตูเมือง และสวนหน้าประตูเมือง ในช่วงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2559
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3. จัดงานมหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ

ปีงบประมาณ 2559 เทศบาลนครขอนแก่น ขึน้ ทีบ่ ริเวณสวนสุขภาพ ภายในสาธารณะบึงทุง่ สร้าง พืน้ ที่
ประมาณ 65 ไร่ ซึง่ ตัง้ อยูถ่ นนจอมพล ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในช่วงวันที่ 17 ธันวาคม 2558
ถึงวันที่ 3 มกราคม 2559

284 เทศบาลนครขอนแก่น 4.0

Khon Kaen Smart City 285

โครงการบริหารจัดการและก�ำจัดขยะมูลฝอย
ด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลนครขอนแก่น

-----------------------------------------------จากวิกฤตปัญหาพื้นที่ฝังกลบขยะของเทศบาลนครขอนแก่นมีไม่เพียงพอท�ำให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยรอบประกอบกับความวิตกในการขาดแคลนแหล่งพลังงานอันเนื่องมาจากการบริโภคพลังงาน
อย่างฟุ่มเฟือย เทศบาลฯ จึงเล็งเห็นว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน
มีความก้าวหน้า และขยะมูลฝอยชุมชนนัน้ เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนอย่างหนึง่ ทีเ่ หมาะสมและสามารถแปรรูป
เป็นกระแสไฟฟ้าได้ เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์จัดตั้งโครงการบริหารจัดการและก�ำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการ
แปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยให้เอกชนที่มีประสบการณ์เข้ามาบริหารจัดการและลงทุนทั้งหมด นอกจาก
จะเป็นการก�ำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลแล้ว ยังสามารถน�ำพลังงานไฟฟ้าที่ได้ไปใช้ประโยชน์และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน

แนวคิดในการด�ำเนินงาน

1. สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน
โดยเฉพาะการพัฒนาเชือ้ เพลิงชีวภาพและชีวมวล เช่น แก๊สโซฮอล์ ( อี 10, 20 และ 85 ) ไบโอดีเซล ขยะ นโยบาย
ของกระทรวงพลังงาน นโยบายที่ 2 : พลังงานทดแทน ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนทุกรูปแบบ ทั้งลม แสงอาทิตย์
พลังน�้ำ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และพลังงานจากขยะ
2. การส่งเสริมให้เอกชนมาลงทุน
3. มุ่งเน้นประหยัด ประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ก�ำจัดขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลและป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
2. เพือ่ แปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าทีไ่ ด้จากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายของรัฐบาล
3. เพื่อให้มีการบริหารจัดการและก�ำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
4. เพื่อส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมลงทุนและบริหารจัดการขยะมูลฝอย
5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการน�ำเทคโนโลยีก�ำจัดขยะที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นในปี พ.ศ. 2554 เทศบาลฯ ได้เปิดโอกาสให้เอกชน (บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จ�ำกัด)
เข้ามาด�ำเนินงานโครงการบริหารจัดการและก�ำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า
ซึ่งก�ำลังด�ำเนินการก่อสร้าง ตั้งอยู่บนพื้นที่สถานีก�ำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ ถนนมิตรภาพ (ขอนแก่น อุดรธานี) กิโลเมตรที่ 17 บ้านค�ำบอน ต�ำบลโนนท่อน อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และคิดค่าก�ำจัดขยะใหม่
ไม่เกิน 250 บาท/ตัน ใน 3 ปีแรกและเพิ่มขึ้น 10 % ทุก 3 ปีถัดไป ซึ่งมีก�ำหนดระยะเวลา 20 ปี โดยใช้เทคโนโลยี
แบบเผาตรงระบบปิดโดยจะน�ำพลังงานความร้อนไปผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเผาไหม้ขยะ
ประสิทธิภาพสูงประกอบด้วยระบบบ�ำบัดมลภาวะทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและใช้ในหลาย
ประเทศ สามารถเผาขยะได้ทกุ ชนิดพร้อมๆ กัน เช่น เศษไม้ กระดาษ พลาสติก ยาง ผ้าและเศษอาหาร จากทัง้
ขยะเก่าและขยะใหม่รวมกันของเทศบาลฯ ประมาณ 450 - 600 ตัน/วัน โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้
6 เมกกะวัตต์ จ�ำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประมาณ 4.5 เมกกะวัตต์ และ 1.5 เมกกะวัตต์
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น�ำกลับไปใช้ในภายในโรงงาน ซึง่ การด�ำเนินการ โครงการบริหารจัดการและก�ำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธกี ารแปรรูป
ขยะมูลฝอยเป็นพลังไฟฟ้าของเทศบาลนครขอนแก่น ได้เริ่มเปิดด�ำเนินโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559
นอกจากนั้นก่อนการด�ำเนินงานโครงการฯ ได้มีการจัดประชุมชี้แจงโครงการและรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ชุมชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการฯ ม.4
ม.14   บ้านบึงแก ม.7   ม.11 บ้านค�ำบอน สภาโนนท่อนเทศบาลต�ำบลโนนท่อน คณะกรรมการอ�ำเภอเมือง
ขอนแก่น ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และการจัดท�ำ
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น IEE เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
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ตารางแสดงปริมาณขยะที่ส่งก�ำจัด

* หมายเหตุ
- ค่าเฉลี่ยปริมาณขยะใหม่ ไม่รวมเดือนกันยายน 2559 (เนื่องจากเริ่มเดินระบบในวันที่ 29 กันยายน 2559)
- ค่าเฉลี่ยปริมาณขยะเก่า ไม่รวมเดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2559  (เนื่องจากอยู่ในช่วง
   ทดลองเดินระบบ)
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การพัฒนาด้านระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบาสายเหนือ - ใต้ ต้นแบบในภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น
โครงการขอนแก่น SMART CITY (ระยะที่ 1)
ตามทีเ่ ทศบาลนครขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้มกี ารจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาแผนแม่บทขนส่งมวลชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งในเวลานั้นก็มีตัวแทนผู้ประกอบการบางส่วนไม่เห็นด้วย
ในการด�ำเนินโครงการ โดยมีเงื่อนไขคือไม่ต้องการท�ำโครงการ ณ เวลานั้น หรือหากท�ำโครงการรัฐต้องรับซื้อรถ
และสัมปทานทั้งหมดจากผู้ประกอบการเดิม และในปัจจุบันได้มีการน�ำเสนอผ่านคณะกรรมการจัดระบบการ
จราจรทางบก (คจร.) ไปแล้วเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 แต่เนื่องด้วยการเจริญเติบโตของเมืองนั้นเป็นไปอย่าง
ก้าวกระโดด ท�ำให้แผนที่ศึกษาไว้อาจไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตของเมืองได้ กระทรวงคมนาคม
โดย ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จึงจัดให้มงี บประมาณเพือ่ ท�ำการศึกษาระบบขนส่ง
มวลชน เพื่อให้เป็นแบบรางเบา (LRT) หรือ TRAM เพื่อทดแทนระบบเก่าที่ศึกษาไว้เป็นระบบโดยสารด่วนพิเศษ
(BRT) โดยจะให้เริ่มต้นศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
และเมื่อประมาณปลายปี พ.ศ. 2557 ทางกลุ่มเอกชนในจังหวัดขอนแก่นได้มีการรวมตัวกันขึ้น
เพือ่ ระดมทุนจากคนในจังหวัด และประชาชนทัว่ ไปเพือ่ ลงทุนช่วยภาครัฐในการจัดการสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ
ของจังหวัด ซึ่งหนึ่งในโครงการดังกล่าวก็จะเริ่มต้นที่โครงการขนส่งมวลชนสายเหนือ - ใต้ โดยพร้อมที่จะช่วย
สนับสนุนด้านงบประมาณ และเทคโนโลยีระบบราง โดยเป็นการท�ำโครงการขนส่งมวลชนร่วมกับพัฒนาพื้นที่
อย่างเหมาะสมไปด้วยกัน
การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสายเหนือ -ใต้ ไม่ใช่เป็นโครงการแก้ไขปัญหาจราจรของตัวเมืองขอนแก่น
เพียงอย่างเดียว แต่หากเป็นการวางโครงสร้างของตัวเมืองให้มีการพัฒนาให้ถูกแนวทางตามหลักวิชาการเมือง
กระชับ ซึ่งจะท�ำให้ประชาชนในตัวเมืองมีการเดินทางระยะทางที่สั้นลง เดินทางด้วยยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อีกทั้งจะเป็นรูปแบบใหม่ในการพัฒนาประเทศ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันของคนในสังคมลดช่องว่าง
ระหว่างคนในสังคมอันเป็นรากฐานส�ำคัญที่จะสร้างความสันติสุขและสมานฉันท์อย่างยั่งยืน โดยที่เป็นการริเริ่ม
จากภาคเอกชน และองค์การปกครองท้องถิน่ ในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ แบ่งเบาภาระในการพัฒนาประเทศให้กบั รัฐบาลกลาง
อีกด้วย
แต่เนือ่ งด้วยการท�ำโครงการในลักษณะดังกล่าวข้างต้น ยังไม่เคยเกิดขึน้ ในเมืองใดในประเทศไทยมาก่อน
หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติ ท�ำให้การท�ำโครงการเดินหน้าได้อย่าง
เชื่องช้า หากต้องการให้โครงการส�ำเร็จ และมีความเป็นไปได้ จ�ำเป็นต้องมีการบูรณาการหลายหน่วยงาน และ
กระทรวงเข้าด้วยกัน ซึง่ ในปัจจุบนั คงมีแต่ฝา่ ยเศรษฐกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทีเ่ ป็นหน่วยงาน
ทีจ่ ะสามารถปฏิบตั ิ และสัง่ การได้ในลักษณะบูรณาการแบบรวมศูนย์ โดยโครงการได้รบั การอนุมตั จิ ากกระทรวง
มหาดไทยอนุมัติให้เทศบาล 5 เทศบาล ในเขตเมืองจัดตั้งบริษัท ขอนแก่นทรานซิท ซิสเต็ม (KKTS) จ�ำกัด
เพื่อด�ำเนินการโครงการคล้ายกับที่กรุงเทพฯ มีบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด บริหารจัดการระบบขนส่งมวลชน
ของกรุงเทพฯ ซึ่งมีการจัดตั้งส�ำเร็จแล้วเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ถือว่าเป็นการจัดตั้งบริษัทของเทศบาล
ทั้ง 5 แห่ง ซึ่งถือหุ้นโดยเทศบาล 100 % เป็นแห่งแรก ภายใต้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ คสช.
ได้พิจารณาสั่งการในรายละเอียดเพื่อด�ำเนินงานโครงการไปข้างหน้าโดยเน้นย�้ ำไม่ให้เกิดความขัดแย้งและ
เป็นแนวทางให้พื้นที่อื่นด�ำเนินการต่อไปด้วย
ด้วยรูปแบบการท�ำงานดังกล่าวข้างต้นทีม่ เี อกชนในจังหวัดริเริม่ สนับสนุน และผลักดันให้โครงการเกิดขึน้
หากท�ำส�ำเร็จก็จะเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้างในภูมิภาค โดยแต่ละจังหวัดช่วยกัน
ผลักดัน โดยจะเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CREATIVE ECONOMY) ซึ่งหากเกิดขึ้นได้จะท�ำให้ลดภาระของรัฐบาล
กลาง และสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชนอีกด้วย และเนื่องจากเป็นโครงการที่จะสามารถน�ำเข้า
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จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจ�ำเป็นต้องมีการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) จึงจะเป็นการเพิม่ ความโปร่งใสให้กบั โครงการมากขึน้ กว่าโครงการ
ขนาดใหญ่ทั่วๆ ไป
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การจัดตั้งบริษัท 5 เทศบาลด�ำเนินการในโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา
(Light Rail Transit: LRT) สายเหนือ – สายใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาค จ.ขอนแก่น
5 เทศบาลจดทะเบียนตั้งบริษัทแล้ว พร้อมเดินหน้าสร้างรถไฟฟ้าระบบรางเบาแห่งแรกของไทย
ในต่างจังหวัด โดยกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า สนง.พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
ได้มี นายพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์ ผวจ.ขอนแก่น นายชัยธวัช เนียมศิริ รอง ผวจ.ขอนแก่น  นายค�ำนวณ  สุวรรณดี
พาณิชย์จงั หวัดขอนแก่น นายสันติ  แป้นอ�ำ 
่ ผอ.กลุม่ บริการทะเบียนฯ และข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ในจังหวัดขอนแก่น
ได้มาเป็นสักขีพยานที่ 5 เทศบาลในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ เทศบาลต�ำบลส�ำราญ  เทศบาลเมืองศิลา เทศบาล
นครขอนแก่น เทศบาลต�ำบลเมืองเก่า และเทศบาลต�ำบลท่าพระ รวมตัวจัดตั้งและจดทะเบียนบริษัท เพื่อเป็น
หน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนโครงการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะระบบรางเบา (LRT) จังหวัดขอนแก่น
วงเงิน 5 ล้านบาท   เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ชื่อว่า บริษัท ขอนแก่นทรานซิทซิสเต็ม จ�ำกัด ได้มาจดทะเบียน
ที่พาณิชย์จังหวัดขอนแก่นถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะสามารถท�ำนิติกรรม ประชุมร่วม และจัดท�ำทุกภารกิจ
ภายใต้นโยบายของ 5 เทศบาลดังกล่าวที่ให้บริษัทไปด�ำเนินการในโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา
(แทรม) สายเหนือ – สายใต้ ต้นแบบในเมืองภูมภิ าค จ.ขอนแก่น โดยมีบอร์ดบริหาร จ�ำนวน 5 ท่าน ไม่วา่ เป็นการ
ด�ำเนินเรื่องของเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ ท�ำเรื่องขออนุมัติจากสนข. /คจร. เพื่อขอท�ำโครงการดังกล่าว
หลังจากก่อนหน้านี้ได้รับการอนุมัติการจัดตั้งบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 จากรัฐบาล
โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย โดยเป็นพืน้ ทีแ่ รกทีจ่ ดั ท�ำส�ำเร็จ  รูปแบบเหมือน
กับการด�ำเนินกิจการของบริษทั กรุงเทพธนาคม ซึง่ มีแนวคิดจะลงทุนโครงการรถไฟฟ้าระบบรางเบา (Light Rail
Transit : LRT) หรือ TRAM ระยะทาง 22.6 กม. มูลค่าลงทุนรวมหลักหมื่นล้านบาท ในตัวเมืองขอนแก่น
เพื่อแก้ปัญหาการจราจร รองรับการขยายตัวของเมือง และอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
โดยจัดตั้งบริษัทเพื่อด�ำเนินการโครงการดังกล่าว ตามมาตรา 57 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496
ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัทของ 5 เทศบาล ใน จังหวัดขอนแก่น ถือว่าเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย นับตั้งแต่
พ.ร.บ.เทศบาลฯ ประกาศบังคับใช้ ท�ำให้วันนี้ทีมขอนแก่นเหมือนเป็นดรีมทีมของการปกครองท้องถิ่น
ซึ่งในส่วนของบริษัทที่สนใจโครงการนี้แ ละต้ อ งการมี ส ่ ว นร่ ว มในการด� ำ เนิ น การ ทั้ ง จากยุ โรปตะวั น ออก
ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ทุกรายสนใจจะร่วมลงทุนโครงการระบบรางเบาด้วย   
ส�ำหรับการด�ำเนินโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของทั้ง 5 เทศบาลนั้น คาดว่าใช้รูปแบบ
การให้สัมปทานโครงการ และเส้นทาง โดยให้บริษัทเอกชนเข้ามาด�ำเนินการทั้งหมด โดยบริษัท ขอนแก่นพัฒนา
เมือง (เคเคทีที) จ�ำกัด จะด�ำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบา ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการระดมทุนจาก
หลายกลุ่มที่สนใจจะร่วมทุนด้วย    โครงการรถรางขอนแก่นจะน�ำร่องเส้นทางแนวเหนือ -ใต้ ถนนมิตรภาพ
ช่วงบ้านท่าพระ-บ้านส�ำราญ ระยะทาง 22.6 กม. มี 16 สถานี ประกอบด้วย
1. สถานีท่าพระ
2. สถานีกุดกว้าง
3. สถานี บขส. 3
4. สถานีประตูน�้ำ 
5. สถานีแยกเจริญศรี
6. สถานี ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (บิ๊กซี)
7. สถานีเซ็นเตอร์พ้อยท์
8. สถานีแยกประตูเมือง (เซ็นทรัล)
9. สถานีแยกสามเหลี่ยม
10. สถานีไทยสมุทร
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11. สถานีโตโยต้ามอดินแดง
12. สถานีแยก รพ.ศรีนครินทร์
13. สถานีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14. สถานีโลตัสเอ็กซ์ตร้า
15. สถานีหนองกุง
16. สถานีส�ำราญ                
สถานีและรางรถไฟฟ้าใช้พื้นที่เกาะกลางถนนมิตรภาพเป็นระดับดิน 11 สถานี และยกระดับ 5 สถานี
ได้แก่ สถานีแยกเจริญศรี สถานี ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (บิ๊กซี) สถานีเซ็นเตอร์พ้อยท์ สถานีแยกประตูเมือง
(เซ็นทรัล) และสถานีแยกสามเหลี่ยม พร้อมโรงจอดและศูนย์ซ่อมบ�ำรุงจุดจอดแล้วจร 4 สถานี สถานีท่าพระ
สถานีบขส.3 สถานีโลตัสเอ็กซ์ตร้า และสถานีสำ� ราญ ตลอดแนวเส้นทางมีจดุ ส่งก�ำลังไฟฟ้าเข้าระบบตัง้ ใกล้สถานี
6-7 จุด ห่างกันจุดละ 3-4 กม.  การเลือกน�ำร่องเส้นทางดังกล่าว เนื่องจากมีเขตทางกว้างพอแก่การก่อสร้าง
เส้นทาง ไม่ต้องเวนคืนที่ดิน และลดผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินสองข้างทางท�ำได้ง่ายกว่า นอกจากนี้
ยังออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะ โดยน�ำอัตลักษณ์ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์และท�ำให้มีความ
กลมกลืนต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย
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การป้องกันน�้ำท่วมเมือง
น�้ำท่วมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ โดยเป็นการพยายามเรียนรู้และเข้าใจในที่มาของปัญหาน�้ำท่วมที่มีต่อชุมชน
เพื่อน�ำไปสู่แนวทางการแก้ไขและบรรเทาการสูญเสียให้ดีที่สุดได้
แนวทางการป้องกันน�้ำท่วมและของเทศบาลนครขอนแก่น ประกอบไปด้วย 2 แนวคิดหลักๆ คือ
1. มาตรการทีน่ ำ� สิง่ ก่อสร้างมาใช้ปอ้ งกันแก้ไขน�ำ้ ท่วม เช่น การปรับปรุงสภาพล�ำน�ำ 
้ การวางท่อระบายน�ำ้
ให้เหมาะสมและเพียงพอในอนาคต การใช้ประโยชน์จากบึงภายในเขตเทศบาลฯ เป็นต้น
2. มาตรการไม่ใช้สงิ่ ก่อสร้างมาใช้ปอ้ งกันแก้ไขน�ำ้ ท่วม เช่น การบ�ำรุงรักษาทางระบายน�ำ 
้ การวางผังเมือง
การบริหารจัดการ เป็นต้น
เทศบาลนครขอนแก่นมีพื้นที่ 46 ตารางกิโลเมตร
สภาพพืน้ ทีม่ คี วามลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสูท่ ศิ ตะวันออก
(หมายความว่า บึงหนองโคตรสูงกว่าบึงแก่นนคร ลาดเอียงลง
มาเรือ่ ยๆ) จากสภาพพืน้ ทีเ่ ทศบาลต้องรองรับพืน้ ทีก่ ารระบาย
น�้ ำ ของบ้ า นเป็ ด ด้ ว ย รวมแล้ ว กว่ า 76 ตารางกิ โ ลเมตร
(หมายความว่า เทศบาลนครขอนแก่นเป็นทางผ่านของน�ำ้ จาก
หลายๆ พื้นที่)
ปัจจุบนั พืน้ ทีก่ ารระบายน�ำ้ ของเทศบาลฯ มี 4 ส่วนหลักๆ
ตามลักษณะทางกายภาพคือ พื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(สีน�้ำเงิน) บ้านศรีฐาน บ้านเป็ด บ้านกอก (สีแดง) พื้นที่รอบบึง
แก่นนคร และด้านทิศใต้ของเมือง (สีเหลือง) และ พื้นที่ในเขต
เมือง โดยน�้ำจะแยกไหลไปตามท่อระบายน�้ำ คลองร่องเหมือง
บึงทุ่งสร้างซึ่งทั้งหมดจะไหลมารวมกันออกสู่เขตเทศบาลฯ ใน
คลองด้านท้ายบึงทุง่ สร้าง และผ่านหนองเลิงเปือย พระคือ ออก
สู่ล�ำน�้ำชีโดยสาเหตุแห่งปัญหาน�้ำท่วมหลักๆ ในเขตเทศบาล
พอจะจ�ำแนกได้ดังนี้
1. เกิดจากฝนตกหนักเกินกว่าที่ท่อระบายน�้ำจะ
สามารถรองรับได้
2.   การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่อันเนื่องมาจากการ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินและพัฒนาเมือง เช่นการถมดินการสร้าง
บ้านเรือน ตึกแถว อาคารต่างๆ
3. การบุกรุกทางน�้ำตามธรรมชาติ การรุกล�้ำห้วย
หนอง คลอง บึง ต่างๆ
4. การออกกฎหมาย การบังคับใช้ยังไม่ได้ผลและ
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา เช่น ผังเมือง  ความสะอาด
5. ข้อจ�ำกัดของสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มต�่ำ ต้องใช้งบประมาณเพื่อแก้ไขมาก ฯลฯ
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พื้นที่รองรับน�้ำหลักของเทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วย
1. บึงทุ่งสร้าง โดยท�ำแก้มลิงเพิ่มพื้นที่รองรับน�้ำพื้นที่นี้รองรับไว้ก่อน มีปริมาตรเก็บกักประมาณ
5,000,000 ลบ.ม. บนพื้นที่ 600 ไร่
2. ระบบระบายน�้ำ  รวบรวมน�้ำเสีย (ถนนศรีนวล – ศรีจันทร์ ) เป็นการก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาดใหญ่
BOX CULVERT 2.5 X 2.5 เมตร 3 แถว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน�้ำในคลองร่องเหมืองจากเดิมขึ้น
อีกกว่า 50 % การก่อสร้างสถานีสูบน�้ำฝน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้ำและแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤติ
3. การใช้บึงแก่นนครในการเป็นแก้มลิงชะลอน�้ำไหลหลากเข้าคลองร่องเหมือง

จุดเฝ้าระวังปัญหาน�ำ้ ท่วมขัง ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นแบ่งเป็น 11 zone 28 พืน้ ที่ ดังนี้
1. zone สวัสดี – สามเหลี่ยม ประกอบด้วย
- ซอยสวัสดี
- ถนนมิตรภาพช่วงหน้าสถานีต�ำรวจทางหลวงถึงปากซอยอดุลยาราม (ปากซอย GF)
- หมู่บ้านพิมานศิลป์สามเหลี่ยม
2. zone หลังศูนย์ – จอมพล ประกอบด้วย
- ถนนหลังศูนย์ราชการ 14
- ถนนกสิกรทุ่งสร้าง
- ถนนจอมพล
- ถนนราษฎร์คนึง ซอย 9
3. zone ทุ่งสร้าง – หนองใหญ่ ประกอบด้วย
- หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี
- ชุมชนหนองใหญ่ 4
- ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง
4. zone ศรีจันทร์ – ศรีฐาน ประกอบด้วย
- บึงหนองบอน
- บริเวณรอบศาลหลักเมือง
- บ้านศรีฐาน
5. zone ประตูเมือง – บ้านกอก ประกอบด้วย
- ถนนบ้านกอก
- ถนนมิตรภาพหน้าโค้วยู่ฮะ
- หมู่บ้านบุญสม
6. zone แยกเจริญศรี ประกอบด้วย
- ถนนเหล่านาดีตัดทางรถไฟ
- ซอยเหล่านาดี 12
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7. zone สนามกีฬา – การเคหะ ประกอบด้วย
- ซอยเมตตา
- ชุมชนการเคหะ
8. zone บึงแก่นนคร ประกอบไปด้วย
- ถนนรอบบึงแก่นนคร
- ถนนศรีธาตุประชาสรรค์ (ถนนบ้านตูม)
9. zone โนนทัน – อนามัย ประกอบด้วย
- ซอยน�้ำทิพย์ 1, 2
- ซอยอนามัย
10. zone ในเมือง ประกอบด้วย
- ถนนหน้าเมืองช่วงห้างแฟรี่
- ถนนคล่อมคลองร่องเหมืองช่วงร้านส้มต�ำอินเตอร์เน็ต
11. zone คุ้มหนองคู ประกอบด้วย
- หลังอาชีวะขอนแก่น
- คุ้มหนองคู
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การปรับปรุงบึงแก่นนครเพื่อเป็นแลนมาร์คของเมืองขอนแก่น
การพัฒนาบึงแก่นนคร
จากแนวทางนโยบายการพัฒนาเมืองของคณะผู้บริหารในปัจจุบัน ได้มุ่งเน้นในการที่จะสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญของเมือง   เพื่อให้ประชาชนชาวเมืองขอนแก่นได้มีสถานที่ท่องเที่ยว และสามารถที่จะดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเมืองขอนแก่นในอนาคต ซึ่งในการพัฒนาครั้งนี้เพื่อสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล
ที่ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศ และการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองขึ้น  คณะผู้บริหารเทศบาล
นครขอนแก่น จึงได้ก�ำหนดนโยบายในพัฒนาปรับปรุงบึงแก่นนคร เพื่อเป็นแลนมาร์คของเมือง  
บึงแก่นนครเป็นบึงน�้ำขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่น และอยู่คู่กับเมืองขอนแก่นมาตั้งแต่
เริ่มตั้งเมืองขอนแก่น ซึ่งในอดีตบึงแก่นนคร เป็นแหล่งน�้ำเพื่อท�ำการเกษตร ประมง  และใช้ส�ำหรับการบริโภค
อุปโภคให้กับประชาชนชาวเมืองขอนแก่น แต่ด้วยการเจริญเติบโตของบ้านเมืองมาจนปัจจุบันบึงแก่นนครยังมี
การใช้เป็นสถานทีร่ องรับน�ำ้ เพือ่ ป้องกันน�ำ้ ท่วมภายในเขตเมือง และได้รบั การปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะทีใ่ ช้
เป็นปอดของคนเมือง รวมถึงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การออกก�ำลังกาย รวมตลอดถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
ส�ำคัญเมืองขอนแก่น เนือ่ งจากสภาพพืน้ ทีโ่ ดยรอบของบึงแก่นนครในปัจจุบนั ล้อมรอบด้วยวัดต่างๆ ทีม่ สี งิ่ ก่อสร้าง
ด้านศิลปวัฒนธรรมอันสวยงาม เป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงรากฐานของวิถีชีวิตของคนตั้งแต่รุ่นอดีตจนถึงปัจจุบัน
ที่คงความสวยงามด้านขนบธรรมเนียมประเพณีในด้านต่างๆ ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้   
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ส�ำหรับการพัฒนาบึงแก่นนคร  เนื่องจากสภาพปัจจุบันมีสภาพที่เสื่อมโทรม ตลิ่งพังโดยรอบ ท�ำให้มี
การพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามอยู่เสมอ   และปัจจุบันได้สร้างให้เป็นแลนด์มาร์คของเมือง
เพือ่ เพิม่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วให้กบั คนเมืองได้พกั ผ่อนและออกก�ำลังกาย รวมถึงเป็นการเสริมสร้างปรับปรุงภูมทิ ศั น์
การป้องกันตลิ่งพัง การปรับปรุงทางเดินทางวิ่งโดยรอบบึงแก่นนคร ซึ่งการก่อสร้างปรับปรุงตลิ่งพัง  ได้ด�ำเนิน
การดังนี้
1. ก่อสร้างป้องกันตลิง่ พังบึงแก่นนครช่วงที่ 1  ช่วงหน้าสวนไห  ระยะทาง  100  เมตร  
2. ก่อสร้างป้องกันตลิง่ พังบึงแก่นนครช่วงที่ 2  ช่วงเจ้าพ่อมเหศักดิถ์ งึ หน้าวัดกลาง ระยะทาง 190 เมตร  
3. ก่อสร้างป้องกันตลิง่ พังบึงแก่นนครช่วงที่ 3  ช่วงสวนไหถึงเจ้าแม่สองนาง ระยะทาง 444 เมตร
4. ก่อสร้างป้องกันตลิง่ พังบึงแก่นนครช่วงที่ 4  ช่วงท่าน�ำ้ วัดกลางถึงลานหมอนขิด ระยะทาง 164 เมตร
5. ก่อสร้างป้องกันตลิง่ พังบึงแก่นนครช่วงที่ 5  ช่วงเจ้าแม่สองนางถึงสวนคูน ระยะทาง 790 เมตร  
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งงานก่อสร้างประกอบด้วย การก่อสร้างป้องกันตลิ่งพังโดยการเรียงหิน
เพื่อเพิ่มความสวยงาม และการก่อสร้างทางเดินทางวิ่งในรูปแบบสะพานข้ามช่วงจากท่าน�้ำศาลเจ้าแม่สองนาง
ถึงสวนคูน ซึ่งที่แห่งนี้จุดประสงค์เพื่อสร้างเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้กับเมืองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ
ของเมืองอีกแห่งหนึ่ง ที่จะสามารถมองเห็นภูมิทัศน์ของบึงแก่นครได้ทั้งหมด รวมถึงการมองภูมิทัศน์ที่สวยงาม
ของพระมหาธาตุแก่นนคร  
6. ก่อสร้างป้องกันตลิ่งพังบึงแก่นนครช่วงที่ 6 ช่วงลานหมอนขิดถึง จากท่าน�้ำสวนคูนถึงตลิ่งจาก
ท่าน�้ำวัดกลาง ระยะทาง 347 เมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดการณ์ว่าจะท�ำการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ 2560
หากจะด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดรวมระยะทางการก่อสร้างป้องกันตลิ่งพังบึงแก่นนคร
2,605 เมตร   ท�ำให้บึงแก่นนครเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยวทั้งจากภายในจังหวัด
ขอนแก่น และประเทศได้
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