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ค�ำปรารภของนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
การพัฒนาเมืองขอนแก่นภายใต้การบริหารงานของเทศบาลนครขอนแก่น มีการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ “พัฒนา
เมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” ตามแนวคิดที่เป็นรากฐานของการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น
โดยยึดหลักการ “มีสว่ นร่วม โปร่งใส กระจายอ�ำนาจ” ซึง่ เป็นวัฒนธรรมทีส่ งั่ สมมาจากรุน่ สูร่ นุ่ ในการทีจ่ ะเรียนรู้
ที่จะรับฟัง ทั้งเสียงส่วนมาก และเสียงส่วนน้อย โดยผ่านกระบวนการเวทีสภาเมืองขอนแก่น เวทีสาธารณะต่างๆ
ที่ต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ หรือช่องทางสื่อสารร้องทุกข์ต่างๆ ตลอดจนการสะท้อนจากเครือข่ายภาคประชาสังคม
นอกจากนั้น เทศบาลนครขอนแก่นยังได้ก�ำหนดทิศทาง “เมืองอัจฉริยะ Smart City” ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาร่วมกันกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือ ภาคประชาชน
ด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อน
และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนท�ำให้เมืองมีความเหมาะสมต่อ
การอยู่อาศัย ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ส่งผลให้คนขอนแก่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี
รวมไปถึงการสร้างเมืองขอนแก่นให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีการพัฒนาอยู่เสมอ
แต่ถึงกระนั้น สิ่งที่จะต้องด�ำเนินควบคู่กันไป คือ การพัฒนาคนให้มีความพร้อมและปรับตัวให้ทัน
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้น�ำหลักการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม
ทุกเพศทุกวัย และอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อีกทั้งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 + 1 ส�ำนักรักท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาพื้นที่รอบข้าง ก่อให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ รวมไปถึงเรื่องของความกตัญญู โดยการเน้นให้ลูกหลาน
กลับมาดูแลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุสามารถดูแลตัวเองได้
ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน และพี่น้องชุมชน
ที่ได้ให้ความร่วมมือ ทั้งร่วมคิด ร่วมท�ำ และร่วมตรวจสอบ เพื่อให้การด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์
และเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นมากที่สุด
เพราะมากกว่าค�ำว่าหน้าที่ คือ ความรับผิดชอบต่อเมือง โดยการท�ำงานทีถ่ กั ทอเครือข่าย ด้วยการท�ำงาน
เป็นซุปเปอร์ทมี มีสว่ นร่วมทีล่ กึ ซึง้ และเสียสละ รูส้ กึ เป็นเจ้าของเมืองร่วมกัน โดยไม่มคี วามขัดแย้ง ไม่มอี ตั ตา และ
การให้เกียรติซึ่งกันและกัน หรือที่เรียกว่า “การระเบิดจากข้างในของคนขอนแก่น”
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ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลนครขอนแก่น
ข้อมูลประวัติ
เทศบาลนครขอนแก่น เดิมได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง โดยพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาล
เมืองขอนแก่น มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2478
นายกเทศมนตรีคนแรก คือ พระเสนาราชภักดี เข้าดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2478 ก่อนได้
รับการยกฐานะ เป็นเทศบาลเมืองตามพระราชกฤษฎีกา 2 เดือน ศาลาเทศบาลเมืองขอนแก่นตั้งอยู่ในที่ดิน
ราชพั ส ดุ แ ปลงที่ ตั้ ง ศาลากลางจั ง หวั ด ขอนแก่ น ในขณะนั้ น อยู่ ท างทิ ศ ใต้ ด้ า นตะวั น ตกของถนนกลางเมื อ ง
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น ตรงข้ามกับสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองขอนแก่นในปัจจุบัน
จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2492 จึงได้ย้ายที่ทําการไปอยู่ในที่ดินแปลงที่ตั้งสถานีอนามัยและสถานีดับเพลิง
ด้านตะวันออกของถนนกลางเมือง อยูต่ รงข้ามกับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มาจนถึง พ.ศ. 2508 เป็นเวลา 16 ปี
ต่อมากระทรวงมหาดไทย ให้สํานักงานเทศบาลเมืองขอนแก่นใช้อาคารร่วมกับอําเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งได้ย้าย
มาอยู่ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2508 จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2527 รวมเป็นเวลา 19 ปี ต่อมาใน พ.ศ. 2527
สํานักงานเทศบาลนครขอนแก่นได้ก่อสร้างขึ้นใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 3/3 ถนนประชาสําราญ ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น โดยได้เปิดทําการตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2527 จนถึงปัจจุบัน (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น เลขที่ 1
ถนนประชาสําราญ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ได้มพี ระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ เทศบาลนครขอนแก่น ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 112 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 24 กันยายน 2538 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2538
เป็นต้นไป
เทศบาลนครขอนแก่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่
16 องศา 16.8 ลิปดา 00 ฟิลิปดาเหนือ กับเส้นแวงที่ 112 องศา 27.8 ลิปดา 00 ฟิลิปดาตะวันออก ลักษณะ
ทั่วไปเป็นที่ราบและลาดชันขึ้นไปทางทิศเหนือและอยู่ในระดับความสูงประมาณ 155 – 160 เมตร จากระดับ
น้ำ�ทะเล มีพื้นที่ความรับผิดชอบ 46 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
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ข้อมูลประชากร

ทิศเหนือ		
ทิศใต้		
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก		

จรด
จรด
จรด
จรด

ตำ�บลศิลา
ตำ�บลเมืองเก่า
ตำ�บลพระลับ
ตำ�บลบ้านเป็ด

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

ข้อมูลสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำ�นวน 11 แห่ง คือ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก โรงเรียนเทศบาล
วัดกลาง โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ โรงเรียน
เทศบาลบ้านโนนหนองวัด โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม โรงเรียนเทศบาลบ้าน
หนองแวง โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม และโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน

สถิติเปรียบเทียบจ�ำนวนพนักงานครูเทศบาลและนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
พ.ศ.2560–2561
โรงเรียนเทศบาล 11 แห่ง
รวม

ปี 2560
จำ�นวนครู
จำ�นวนนักเรียน
(คน)
(คน)
481
10,142
10

ปี 2561
จำ�นวนครู
จำ�นวนนักเรียน
(คน)
(คน)
495
9,342

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำ�ปี 2561
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำ�นวน 11 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทพารักษ์ 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กหนองแวง ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กโนนทัน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
วัดกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย

สถิติจ�ำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กวัยก่อนเรียนเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปี พ.ศ.2561
จำ�นวนเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี
ชาย
หญิง
รวม
277
266
543

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 แห่ง
รวม

ข้อมูลสาธารณสุข
พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์แพทย์/ศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำ�นวน 9 แห่ง คือ
หน่วยบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยม หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 (รพ.ศรีนครินทร์) ศูนย์แพทย์มิตรภาพ (รพ.ศูนย์
ขอนแก่น) ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง (รพ.ศูนย์ขอนแก่น) ศูนย์แพทย์วดั หนองแวง (รพ.ศูนย์ขอนแก่น) ศูนย์แพทย์ประชา
สโมสร (รพ.ศูนย์ขอนแก่น) ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 (เทศบาล) ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 (โนนชัย) และ
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 (หนองใหญ่)
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ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งน้ำ�
❖❖ บึงทุ่งสร้าง
❖❖ บึงแก่นนคร
❖❖ บึงหนองใหญ่
❖❖ บึงหนองแวง
❖❖ บึงหนองยาว
❖❖ บึงหนองบอน
❖❖ หนองสะพัง

มีพื้นที่
มีพื้นที่
มีพื้นที่
มีพื้นที่
มีพื้นที่
มีพื้นที่
มีพื้นที่

1,600
603
20
24
13
10
1

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่

พื้นที่กักเก็บน�้ำ	
พื้นที่กักเก็บน�้ำ	
พื้นที่กักเก็บน�้ำ	
พื้นที่กักเก็บน�้ำ	
พื้นที่กักเก็บน�้ำ	
พื้นที่กักเก็บน�้ำ	
พื้นที่กักเก็บน�้ำ	

5,000,000
2,700,000
78,000
76,000
17,000
37,000
37,000

ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร

การจัดการน�้ำเสีย (ปี 2561)
ปริมาณน�้ำเสียในเขตเทศบาล จ�ำนวน 44,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน
❖❖ ระบบบ�ำบัดน�ำ
้ เสียปัจจุบนั เป็นระบบสระเติมอากาศ (Aaerated Lagoon) สามารถรองรับน�ำ้ เสียได้เต็ม
ที่ถึง 78,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน
❖❖ เทศบาลนครขอนแก่น มีรถยนต์ที่ใช้ในงานบ�ำบัดน�้ำเสียและเครื่องมือเครื่องใช้ที่อ�ำนวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน มีดังนี้
1. รถบรรทุก 6 ล้อ
จำ�นวน
1 คัน
2. รถยนต์กระบะ 2 ตอน
จำ�นวน
1 คัน
3. รถจักรยานยนต์
จำ�นวน
4 คัน
4. รถตัดหน้าขุดหลัง
จำ�นวน
4 คัน
5. รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ
จำ�นวน
2 คัน
6. รถบรรทุกเทท้ายติดเครน
จำ�นวน
2 คัน
7. รถดูดล้างทำ�ความสะอาดท่อ
จำ�นวน
2 คัน
❖❖
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

รถบรรทุกของเหลว ( 6 ล้อ )
รถกระบะบรรทุก(มีเครื่องทุ่นแรง)
รถกึ่งพ่วงชานต่ำ� 2 เพลา
รถหัวลางจูง
เครื่องชักลอก(ลอกเลน)
เครื่องเจาะคอนกรีต
เครื่องเชื่อมเหล็กชนิดไฟฟ้า
เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า
เครื่องตัดคอนกรีต
เครื่องโม่ผสมคอนกรีตชนิดไฟฟ้า
เครื่องสูบน้ำ�ไฟฟ้า
เครื่องสูบน้ำ� (แบบติดตั้งปั๊มหอยโข่ง)
เครื่องสูบน้ำ� (แบบท่อพญานาค)
เครื่องลอกเลน
เครื่องสูบน้ำ�
เครื่องสูบน้ำ�เสียแบบติดตั้ง
ระบบควบคุมการเปิดปิดประตูระบายน้ำ�
เครื่องตัดไฟเบอร์ 16 นิ้ว
เครื่องเชื่อมโลหะ
เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
อุปกรณ์ตรวจคุณภาพน้ำ�
หัวสกัดคอนกรีต
เรือไฟเบอร์กราลเสริมแรง
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จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน

1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
5
2
1
3
4
1
1
1
1

คัน
คัน
คัน
คัน
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
เครื่อง
ลำ�

เทศบาลนครขอนแก่น
31. ปั้มสูบน้ำ�เสีย
จำ�นวน
2 ตัว
32. เลื่อย
จำ�นวน
1 ตัว
33. สว่าน
จำ�นวน
1 ตัว
ที่มา : ส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำ�นักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

การจัดการขยะ
ปริมาณขยะที่เก็บขนได้ในเขตเทศบาล จ�ำนวน ตัน / วัน (ปี 2561)
❖❖ ขยะที่ก�ำจัดได้ ในเขตเทศบาล จ�ำนวน 180 ตัน/วัน
❖❖ โรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า 1 แห่ง
❖❖ 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
❖❖
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ข้อมูลการคลัง
ที่
1
2
3

ภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำ�รุงท้องที่
ภาษีป้าย
รวม

ปี 2558
95,366,082.71
2,089,839.15
23,513,106.00
120,969,027.86

ปี 2559
105,233,893.82
1,950,449.04
27,710,923.25
134,895,266.11

ปี 2560
112,684,102.59
1,821,839.85
31,553,842.25
146,059,784.69

รายรับจริง – รายจ่ายจริง ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559-2560) รายงานสรุปรายรับจริง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แผนงาน
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าปรับค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม

ปี 2558
122,645,971.86
55,531,006.44

ปี 2559
136,609,094.11
54,063,206.07

ปี 2560
147,788,404.69
47,251,199.48

50,166,070.95
9,471,960.81

41,019,726.84
10,094,838.62

40,742,575,12
10,221,729.06

15,302,300.88
677,000.00
463,963,559.47
463,749,857.00
1,181,480,727.41

14,226,382.69
930,050.00
455,126,947.92
498,716,061.00
1,210,786,307.25

12,860,279.76
492,648,804.65
583,477,841.40
1,334,990,834.16
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สถิติรายจ่ายจริง ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2558-2560)
รายจ่าย

ปี 2560

ปี 2561

งบกลาง

142,694,142.22

157,721,078.18

งบบุคลากร

483,188,970.42

500,494,071.42

งบดำ�เนินงาน

381,720,220.56

387,926,787.10

งบลงทุน

110,598,795.70

124,728,113.75

งบรายจ่ายอื่น

4,491,100.00

-

งบเงินอุดหนุน

50,211,738.00

50,646,584.11

1,172,904,966.90

1,221,561,634.56

รวม

ข้อมูลการเมืองการบริหาร
เทศบาลนครขอนแก่นแบ่งส่วนการบริหารออกเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร
1) ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล จำ�นวน 24 คน
2) ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี จำ�นวน 4 คน ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี
จำ�นวน 10 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 2 คน โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายประจำ�
(พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ� และพนักงานจ้าง)
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โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลนครขอนแก่น
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โครงสร้างสภาเทศบาลนครขอนแก่น

18

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำ�ปี 2561

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
"พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข"
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล
พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา
พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.

พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนํามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุน และ
นครแห่งการอยู่อาศัย
5. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
6. สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
7. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
8. สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิตขิ องการพัฒนา
9. พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
10. พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
19
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งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจ�ำปี 2561
เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงาน
ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น กำ�หนดจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอย
ประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำ�ปี 2561 ขึ้น ใน
ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณบึงแก่น
นคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู
สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมวิถี
อีสาน อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิน่ ให้สบื ทอดต่อ
ไป และปลูกฝัง สร้างจิตสำ�นึกให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน เกิดความรักความสามัคคี เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริม
อาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทำ�นุบำ�รุงพระศาสนา อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ภายใต้แนวคิด “ฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย” ดังนี้ วันที่
21 ตุลาคม 2561 ตระการตากับขบวนแห่งานประเพณีออกพรรษา ภายใต้แนวคิด “การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
- อีสาน” (ประกอบด้วย 5 ขบวน คือ ขบวน “งามชาติ ศาสน์ กษัตริย์ศรี” / ขบวน “งามประเพณีบุญออก
พรรษา” / ขบวน “งามประทีป ลอยถวายเป็นพุทธบูชา” / ขบวน “งามระยิบกลางธารา ล่องสมมาแม่นที”
/ ขบวน “งามวิถีอนุรักษ์ไว้ สืบจารีตอีสานเฮา”) พิธีเปิดงานอันแสดงถึงวัฒนธรรมไทยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
ชมฟรีคอนเสิรต์ “เบียร์ พร้อมพงศ์” แชมป์ศกึ วันดวลเพลง 18 สมัย กิจกรรมจุดเทียนแห่งศรัทธากับการประกวด
ฮ้านประทีป คอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ� “คณะหนึ่งเพชร เมืองชัย”
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กิจกรรมชมรมคนใจเดียวกัน (ชมรมคนรักชวนชม, ชมรมไม้ดอกไม้ประดับ, ชมรมบอนไซขอนแก่น, ชมรม
พระเครื่องขอนแก่น และชมรมนกกรงหัวจุก) ซุ้มวัฒนธรรม DIY. การทำ�กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ และการออก
ร้านจำ�หน่ายสินค้า, นิทรรศการจากอุทยานธรณีขอนแก่น (Khon Kaen Geopark)
กิจกรรมการลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้ำ�โดยรอบบึงแก่นนคร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
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คอนเสิร์ตลูกทุ่งสังกัดค่าย “แคนมิวสิค” เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี และคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ� “คณะ
น้องฟ้า วาทะศิลป์” เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด
สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ไทย พลังสายสัมพันธ์แห่งรักกับการมอบเกียรติบัตรครอบครัวกตัญญู การ
แสดงพระธรรมเทศนาในวันออกพรรษา และพิธีลอยประทีปบูชาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พิธตี กั บาตรเทโว ณ บริเวณทางเดินราชพฤกษ์วถิ ี และคอนเสิรต์ ลูกทุง่ หมอลำ� “คณะบัวลอง วาทะศิลป์”
เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด
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โครงการจัดกิจกรรมไม้งามอร่ามสวนภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ตามทีจ่ งั หวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ ศูนย์กลางการศึกษา
และเป็ น จุ ด ยุ ท ธศาสตร์ ที่ สำ�คั ญ ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอินโดจีน
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ และ
การท่องเทีย่ วของเมืองอีกด้านหนึง่ เทศบาล
นครขอนแก่นได้ร่วมมือกับองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด ขอนแก่ น และหน่ ว ยงาน
ภาคเอกชน จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่ อ งเที่ ย วและกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ในเขต
เทศบาลนครขอนแก่ น โดยจั ด กิ จ กรรม
ไม้ ง ามอร่ า มสวน ภายใต้ ชื่ อ “จั ด งาน
มหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ” เทศบาล
นครขอนแก่ น ขึ้ น ที่ บ ริ เวณสวนสุ ข ภาพ
ภายในสาธารณะบึงทุ่งสร้าง พื้นที่ประมาณ
65 ไร่ซึ่งตั้งอยู่ถนนจอมพล ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยการจัดงานครั้งนี้ เป็นการนำ�เสนอการ
จัดสวนไม้ดอก ไม้ประดับ ซึ่งประกอบด้วย ไม้ดอกและไม้ประดับนานาชาติ ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายากและเป็นไม้เมืองหนาว
เป็นส่วนมากและไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ เป็นจำ�นวนมากผสมผสานกับประติมากรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึง
วัฒนธรรมของคนอีสาน เข้ากับเทคโนโลยีความทันสมัย ให้เกิดเป็นภาพที่สวยงาม และเป็นที่ตื่นตา ตื่นใจกับผู้พบเห็น
สร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่มาเที่ยวชมสวนในครั้งนี้และที่สำ�คัญการจัดงานครั้งนี้เป็นการตอกย้ำ�เจตนารมณ์
ของคนเมืองขอนแก่น ที่ประกาศเป็นฐานที่มั่นคงของเมืองที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสานและแหล่งรวมวัฒนธรรม
ร่วมสมัย
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โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ
ส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ประจ�ำปีงบประมาณ 2562
ภายใต้ชื่องาน “KHON KAEN SMART COUNTDOWN 2019”

ด้วยจังหวัดขอนแก่นมีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว
อย่ า งรวดเร็ ว ประกอบกับรัฐบาลได้อ นุมัติให้ “โครงการสมาร์ทซิตี้” จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (ไทยแลนด์ 4.0) โดยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ได้ถูกบรรจุอยู่ใน
แผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ เทศบาลนครขอนแก่นจึงกำ�หนดนโยบายและประกาศเป็นเมืองแห่ง Event City ภายใต้
แนวคิด “สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและเสริมสร้างพื้นที่ทางเศรษฐกิจ” ด้วยการประสานความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนในการจัดกิจกรรมโครงการส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ประจำ�ปี 2562 ภายใต้ชื่องาน “KHON KAEN SMART
COUNTDOWN 2019” จัดขึน้ ณ บริเวณถนนศรีจนั ทร์ ช่วงจากทางรถไฟถึงสีแ่ ยกถนนมิตรภาพ ในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม
2561 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 “เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
กระตุน้ เศรษฐกิจเมืองขอนแก่น โดยการจัดงานในครัง้ นีเ้ ป็นการนำ�เสนอเทคโนโลยีความทันสมัย ให้เกิดเป็นภาพ
ทีส่ ะท้อนและเน้นเจตนารมณ์ของคนเมืองขอนแก่นทีป่ ระกาศเป็นฐานทีม่ นั่ คงของเมืองทีเ่ ป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ภาคอีสานและแหล่งรวมวัฒนธรรมร่วมสมัย” ซึง่ พืน้ ทีบ่ ริเวณจัดงานถูกเนรมิตด้วยระบบแสง สี เสียง และตืน่ ตาตืน่ ใจ
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กับเวทีคอนเสิร์ตกลางแจ้งขนาดใหญ่ พร้อมแสงสีเสียงเต็มรูปแบบ เพื่อที่จะสร้างความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับ
การแสดงดนตรี และศิลปินชื่อดัง
ผลการดำ�เนินงาน
ประชาชนเข้าร่วมงานทั้งสิ้นจำ�นวน 112,809 คน ประกอบด้วยประชาชนในเขตเทศบาล 29.19%
นอกเขตเทศบาล 22.28% จากต่างอำ�เภอ 13.06% และจากต่างจังหวัด 35.47%
ความพึงพอใจของประชาชน การจัดงานช่วยสร้างความสุขแก่นักท่องเที่ยวและคนขอนแก่น
ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
เม็ดเงินสะพัดที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น จำ�นวนเงิน 49.8 ล้านบาท เม็ดเงินสะพัดที่เกิดขึ้น
ภายในงาน 13.4 ล้านบาท และภายนอกงาน 36.4 ล้านบาท
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งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน
เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจ�ำปี 2561

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ก�ำหนดจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจ�ำปี 2561
ในระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2561โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม ฟื้นฟูวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี
ผูกมิตรไมตรีระหว่างคนในชุมชน และเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ประกอบการพระราชพิธบี รมราชาภิเษก ตามโบราณราชประเพณี เทศบาล
นครขอนแก่น จึงก�ำหนดจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความจงรักภักดี และน้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
รวมทั้ง เทิดทูนซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้แนวคิด “ขอนแก่นรวมใจ เทิดไท้องค์ราชา” เทศบาลนคร
ขอนแก่น ได้แบ่งพื้นที่จัดงานเป็น 2 พื้นที่ ดังนี้
27
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พื้นที่ 1 พื้นที่บริเวณบึงแก่นนคร ในระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2561 เป็นพื้นที่การจัดกิจกรรมที่
อนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างส�ำนึกรักท้องถิ่น เช่น พิธีอัญเชิญพระพุทธ
พระลับไปประดิษฐานภายในพระอุโบสถ, การประกวดตบประทาย (ก่อพระทราย), พิธที ำ� บุญตักบาตรวันสงกรานต์,
พิธีรดน�้ำขอพรผู้สูงอายุ, พิธีสรงน�้ำเจดีย์พระธาตุนครเดิมและพิธีอัญเชิญพระพุทธพระลับ, ขบวนแห่สงกรานต์,
การแสดงวงดนตรีพื้นบ้าน, การแสดงคอนเสิร์ตหมอล�ำ, หนังจอยักษ์ และการออกร้านจ�ำหน่ายสินค้า
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พื้นที่ 2 พื้นที่ถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) ในระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2561 เป็นพื้นที่ของ
การจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมร่วมสมัย การส่งเสริมการท่องเที่ยว และแสดงความจงรักภักดี และน้อม
ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น กิจกรรมประติมากรรมทราย “ขอนแก่นรวมใจ เทิด
ไท้องค์ราชา” รูปเรือพระทีน่ งั่ สุพรรณหงส์, กิจกรรมต้นไม้แห่งความจงรักภักดี, พิธรี ดน�ำ้ ขอพรผูว้ า่ ราชการ จังหวัด
ขอนแก่น, กิจกรรมเกาะวัฒนธรรม, กิจกรรมร�ำวงย้อนยุค, กิจกรรมวันข้าวเหนียว ครอบครัวเดียวกัน, กิจกรรม
การเล่นคลื่นมนุษย์ ไร้แอลกอฮอล์ ตอนที่ 3 คลื่นมนุษย์ สุดมิตรภาพ, กิจกรรมการเล่นดนตรีและ การแสดงของ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ หัวใจไร้แอลกอฮอล์ และฟรีคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง 100 ชีวิต 30 วง เวที การแสดงมากกว่า 20
เวที บนถนนข้าวเหนียว และในวันที่ 15 เมษายน 2561 มีการบันทึกสถิติการเล่น คลื่นมนุษย์ ไร้แอลกอฮอล์ ที่
ยาวนานที่สุด
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“ตักบาตร ถนนสายบุญ ฮ่วมเฮ็ดสร้างทางบุญเมืองเก่า บ้านเฮาศรีฐาน”
กิจกรรม “ตักบาตร ถนนสายบุญ ฮ่วมเฮ็ดสร้างทางบุญเมืองเก่า
บ้านเฮาศรีฐาน” ต่อยอดมาจากโครงการสืบค้นเมืองเก่าบ้านเราศรีฐาน
ภายใต้ “Spark U ปลุกใจเมือง” ที่ได้ดำ�เนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560
เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ พัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ สร้างจิตสำ�นึกรักท้องถิ่นและอนุรักษ์โบราณวัตถุ โบราณสถาน
ของชุ ม ชนเพื่ อ เป็ น การสื บ สานขนบธรรมเนี ย มประเพณี อั น ดี ง ามของ
พุทธศาสนิกชน และเพือ่ เป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ซึง่ การ
ทำ�กิ จ กรรมตักบาตรถนนสายบุญ ที่วัดจอมศรี ชุมชนศรีฐาน จะจัดขึ้น
เป็นประจำ�ทุกวันอาทิตย์ในสัปดาห์แรกของเดือน ณ บริเวณถนนด้านหน้า
วัดจอมศรี ชุมชนศรีฐาน ซึ่งมีพี่น้องชุมชนศรีฐาน 1-4 เป็นเจ้าภาพให้การ
ต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเชิญชวนให้ นุ่งซิ่นนั่งสาด
ตักบาตร พร้อมรับฟังพระธรรมเทศนา โดยมี พระมหาณัฐกิตติ อนารโท ดร.
เจ้าอาวาสวัดจอมศรี พร้อมพระสงฆ์จากวัดจอมศรี รับบิณฑบาต
ซึ่งชุมชนศรีฐานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และเป็นชุมชน
เก่าแก่ มีอายุกว่าสองพันปี โดยหลักฐานยืนยันด้วยเครื่องปั้นดินเผา และ
ข้าวของเครื่องใช้ วัตถุโบราณนานาชนิด ที่ขุดค้นพบในบริเวณนั้น นอกจาก
นี้สถานที่สำ�คัญในชุมชนบ้าน ศรีฐาน ได้ค้นพบ วัดจอมศรีที่มีอายุมากกว่า
100 ปี หอระฆังที่เป็นจุดสูงสุดของชุมชนที่มีความสูงที่ใช้เป็นจุดชมวิวเมือง
ขอนแก่น รวมถึงของดีทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่ดี อาหารที่ดี ของฝากที่ดีของ
ชุมชน เพื่อประกอบส่วนในการยกระดับชุมชนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
วัฒนธรรมในอนาคต
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ศรีจันทร์ ย่านสร้างสรรค์
ศรีจันทร์ย่านสร้างสรรค์ เกิดมาจากกระบวนการการขับเคลื่อนเมืองให้
เป็น Smart City ของเทศบาลนครขอนแก่น ได้ดำ�เนินการมาตั้งแต่ปี 2559
โดยเริ่มทำ�การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเมืองพิเศษเทศบาล
นครขอนแก่น ระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 3 โดยนำ�ผลจากการศึกษา ทัง้ ในระยะที่ 1
และระยะที่ 2 ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็น 43 นวัตกรรมการพัฒนาเมือง โดยคัดเลือก
โครงการนำ�ร่องมาดำ�เนินงานต่อยอด ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเน้นการนำ�
แนวคิ ด Participatory Place Base มาผสานกั บ แนวคิ ด Co-create
เพือ่ กำ�หนดเป็นแนวทางในการดำ�เนินการ ร่วมคิดและวางแผนการฟืน้ ฟูและ
พัฒนาพื้นที่ใจกลางเมืองขอนแก่น ผลจากการดำ�เนินโครงการ ทำ�ให้เกิด
นวัตกรรมการขับเคลื่อนเมืองโดยการบริหารงานองค์กรท้องถิ่นด้วยความ
คิดสร้างสรรค์ หรือ Creative Governance กล่าวคือ เป็นการขับเคลือ่ นพืน้ ที่
ย่านสร้างสรรค์ โดยการร่วมคิด ร่วมทำ� โดยชุมชนและผูเ้ กีย่ วข้อง ผ่านกลไก
และกิ จ กรรม ในรู ป แบบใหม่ ที่ อ อกแบบกระบวนการโดยใช้ ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ ร่วมกับครีเอทีฟและวิทยากรกระบวนการ จึงเกิดเป็นกิจกรรม
สร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่
ศรีจนั ทร์ยา่ นสร้างสรรค์เป็นกระบวนการในการพัฒนาพืน้ ทีเ่ มืองทีซ่ บเซาให้มชี วี ติ ชีวาขึน้ ด้วยการสานเสวนา ร่วมคิด
ร่วมวางแผน ร่วมออกแบบพัฒนาย่านศรีจันทร์ ร่วมทำ�กิจกรรมสร้างสรรค์ โดยระดมความคิดเห็น ความรู้ความสามารถ
จากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่ สถาบันการศึกษา นักออกแบบ ศิลปิน นักคิด หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
อันจะก่อให้เกิดสำ�นึกรักท้องถิน่ รักบ้านเกิด ความรักความสามัคคีของคนในย่านศรีจนั ทร์ เกิดความสันติสขุ และสมานฉันท์
เพราะได้มีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ร่วมดำ�เนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และได้ร่วมรับผลกระทบจาก
การดำ�เนินกิจกรรมร่วมกัน นำ�ไปสูก่ ารพัฒนา ทีย่ งั่ ยืนต่อไป โดยมีการจัดประชุม/สัมมนา/เวทีตา่ งๆเพือ่ รับฟัง/แลกเปลีย่ น/
ระดมความคิดเห็นและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
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วันที่ 10 มีนาคม 2561 กิจกรรม “เดินฟังเมือง การพัฒนา
ย่านสร้างสรรค์ วางภาพอนาคตพื้นที่ใจกลางเมือง”
■■ วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมสัมมนาเพื่อการพัฒนา
ย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ ครั้งที่ 1
■■ วันที่ 8 - 9 ส.ค. 2561 กิจกรรมสัมมนาเพือ
่ พัฒนาย่านสร้างสรรค์
ศรีจันทร์ (ครั้งที่ 2)
■■ วันที่ 10 ส.ค. 2561 กิจกรรมการเสนอโครงการ การทำ�ร่าง
ต้นแบบและการลงคะแนนให้กับต้นแบบโครงการ
■■ วันที่ 19 สิงหาคม 2561 กิจกรรม “โฮมบุญกินข้าว”
■■ วั น ที่ 30 สิ ง หาคม พ.ศ. 2561 การรายงานความคื บ หน้ า
โครงการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์
■■

ในส่วนของการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ ได้มีพันธมิตรสำ�คัญคือ
สำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) TCDC มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ที่มีเป้าหมายไปในแนวทาง
เดียวกัน เข้ามาร่วมพัฒนาพื้นที่ย่านศรีจันทร์ มาร่วมออกแบบกระบวนการ
รวมถึงทำ�กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารร่วมกับผูเ้ กีย่ วข้อง ในการพัฒนาพืน้ ทีด่ งั กล่าว เพือ่ ให้ทราบข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์
ในการวางแผนขับเคลื่อนต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้แนวคิดที่เป็นอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของย่าน ที่จะนำ�ไปพัฒนาต่อ
เป็นกิจกรรมและการสื่อสารกับสาธารณะ และจากการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่ ทำ�ให้ได้ผลลัพธ์เป็นแนวทางการ
ขับเคลื่อนที่น่าสนใจนั่นคือ การที่เทศบาลนครขอนแก่นเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก ก็ลดบทบาทลงมาเป็นผู้สนับสนุนโครงการ
แต่อำ�นวยกระบวนการให้ชมุ ชน เครือข่ายและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในย่านรวมกลุม่ กันเพือ่ ขับเคลือ่ นย่านด้วยตนเอง ซึง่ จะ
นำ�ไปสู่สังคมที่พัฒนาอย่างสันติสุขและสมานฉันท์ อย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีการตั้งคณะทำ�งานพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน 5 ด้าน
ตามยุทธศาสตร์ที่ตกลงร่วมกัน และจะมีพิธีลงนามความร่วมมือของภาคีเครือข่ายต่าง ในการพัฒนาและขับเคลื่อนย่าน
สร้างสรรค์ศรีจันทร์ (MOU) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562
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โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง
ตามทีเ่ ทศบาลนครหนานหนิงซึง่ เป็นเมืองทีม่ คี วามสัมพันธ์เป็นเมืองพีเ่ มืองน้องกับเทศบาลนครขอนแก่น
โดยมีสวนมิตรภาพหนานหนิง บึงแก่นนครเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2540 ในครั้งนี้
ด้วยในสภาพปัจจุบันสวนมิตรภาพหนานหนิงมีสภาพที่เสื่อมโทรม เทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลนคร
หนานหนิง จึงได้ร่วมกันปรับปรุงสวนมิตรภาพหนานหนิงเพื่อให้มีความโดดเด่น สวยงาม เหมาะแก่การเป็น
สวนสาธารณะอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำ�คัญของเมืองหนานหนิง โดยมีงบประมาณค่าก่อสร้างปรับปรุงสวนในครั้งนี้
จำ�นวน 21,000,000 บาท ประกอบด้วย งบประมาณของเทศบาลนครขอนแก่น,งบประมาณจากเทศบาลนคร
หนานหนิง และงบประมาณจาก 25 องค์กรจีนของเมืองขอนแก่นและยังได้สร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน
ขอนแก่นหนานหนิงมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างเมือง เพื่อความแน่นแฟ้นมั่นคง ให้เกิดขึ้น
ทีจ่ ะคงอยูไ่ ปจนถึงคนรุน่ หลัง อีกทัง้ ยังเป็นสร้างแหล่งท่องเทีย่ วอีกหนึง่ พืน้ ทีใ่ ห้กบั บึงแก่นนครและเมืองขอนแก่น
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โครงการกองทุนตั้งตัว โครงการของดีในชุมชน
การดำ�เนินงาน ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ที่ 3
ของเทศบาลนครขอนแก่น : ส่งเสริมผูป้ ระกอบการเพือ่
เพิ่มวิสาหกิจชุมชน โดยส่งเสริมอาชีพภาคประชาชน
“สร้างความรู้ สร้างอาชีพ และสร้างช่องทางจำ�หน่าย”
ซึง่ สอดคล้องกับการนำ�เอาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาประยุกต์
ใช้กับเมือง (Smart City) ด้าน Smart Economy คือ
เมืองที่เอื้อต่อการทำ�ธุรกิจ การสร้างนวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการสร้างบริษัทใหม่ๆ ใน
ยุคดิจิทัล
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ในส่ ว นของโครงการของดี ใ นชุ ม ชน และ
โครงการกองทุนตั้งตัว ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้ มีความ
สอดคล้ อ งและเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ฐานรากของประเทศ โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมสนับสนุน
ให้ ค นในชุ ม ชนมี อ าชี พ และสร้ า งรายได้ จ ากการใช้
ฐานความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาของตนเองและชุ ม ชน ผ่ า น
กระบวนการค้นหา

เทศบาลนครขอนแก่น
ความเป็นตัวตน คัดกรองและจัดลำ�ดับสิง่ ทีจ่ ะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้คนในชุมชน เช่น ผลิตภัณฑ์ดขี องชุมชน
สถานที่สำ�คัญ และบุคคลสำ�คัญ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์วิถีชุมชนได้อย่างลงตัว
การดำ�เนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561ทีผ่ า่ นมาสำ�นักสวัสดิการสังคมร่วมกับชุมชนได้รบั รองต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงานถึง 2 ครั้ง ได้แก่ เทศบาลตำ�บลบางกะดี อำ�เภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำ�นวน 500 คน และ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จำ�นวน 100 คน ได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้คนในชุมชนมากกว่า 50,000
บาท จากการสาธิตของกลุ่มอาชีพ การขายผลิตภัณฑ์ของดีในชุมชน และค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาช่องทางจำ�หน่ายสินค้าทางออนไลน์ www.onzonmarket.com พร้อมแอพพิเคชั่น
“ตลาดออนซอน” และแอพพิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน “ขอนแก่นเด้อ”
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พันธกิจ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล

เทศบาลนครขอนแก่น

โครงการปรับปรุงพัฒนา ซิตี้แลนด์มาร์ค (สวนรัชดานุสรณ์)
และศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
โครงการปรับปรุงพัฒนา ซิตี้แลนด์มาร์ค (สวนรัชดานุสรณ์) และศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
เป็นการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะศูนย์กลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นจุดแลนด์มาร์คของเมือง
ส่งเสริมการเชือ่ มต่อการเดินทางและการท่องเทีย่ ว รวมทัง้ เป็นศูนย์ให้ขอ้ มูลแหล่งท่องเทีย่ วและผลิตภัณฑ์ในกลุม่
จังหวัด ตลอดจนการเข้ามาใช้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจและออกกำ�ลังกายของชุมชนเขตเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อเป็นศูนย์ให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มจังหวัด
3. เพื่อเป็นสวนสาธารณะพักผ่อนและพักคอยสำ�หรับนักท่องเที่ยวและผู้มาติดต่อบริเวณศูนย์ราชการ
4. เพื่อเป็นสวนสาธารณะพักผ่อนและออกกำ�ลังกายสำ�หรับชุมชนเขตเมือง
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โครงการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์บึงทุ่งสร้างด้านทิศเหนือ
โครงการปรับปรุงพัฒนาภูมทิ ศั น์บงึ ทุง่ สร้างด้านทิศเหนือ พืน้ ที่ 138.36 ไร่ จากทัง้ หมด 1,534.81 ไร่ ภาย
ใต้แนวคิด “คงสภาพบึงน้ำ�สาธารณะประโยชน์ ทีเ่ อือ้ ต่อกิจกรรมทีห่ ลากหลาย โดยคำ�นึงถึงการรักษาสภาวะ
สมดุล ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ ชุมชนและเสน่ห์ของหนองน้ำ�ธรรมชาติ” โดยแบ่งการพัฒนาพื้นที่เป็น
ไปตามกิจกรรม ดังนี้
1. กำ�หนดให้มพี นื้ ทีส่ วนสาธารณะ เพือ่ รองรับกิจกรรมชุมชนระดับเมือง เน้นกิจกรรมประเภทสร้างเสริม
ปัญญา การแสดงออกของประชาคมเมือง
2. กำ�หนดพื้นที่สำ�หรับกิจกรรมออกกำ�ลังกายและพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน สร้างความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว และรองรับประชาชนทุกเพศทุกวัย
3. กำ�หนดให้มีพื้นที่สำ�หรับการพักผ่อนตกปลา โดยเฉพาะให้มีพื้นที่รองรับ สำ�หรับการทำ�ประมงพื้น
บ้าน ทั้งนี้มีการเตรียมการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่พระนครศรีบริรักษ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่พระนครศรีบริรักษ์ โดยทำ�การรื้ออาคารที่ทำ�การชุมชน
พระนครศรีบริรักษ์ รื้อถอนร้านค้าชุมชน รื้อถอนต้นไม้บางส่วนและรื้อถอนบล็อกทางเดิมพร้อมก่อสร้างรั้วความ
สูงไม่นอ้ ยกว่า 0.90 เมตร ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 181 เมตร ปูบล็อกคอนกรีตทางเท้าขนาด 0.30×0.30×0.06 เมตร
พืน้ ทีร่ วมไม่นอ้ ยกว่า 845 ตารางเมตร รือ้ ถอนระบบไฟฟ้าแสงสว่างเดิมพร้อมติดตัง้ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างใหม่ และ
ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณพระนครศรีบริรักษ์ ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น
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โครงการก่อสร้างระบบระบายน�้ำถนนมิตรภาพ ช่วงแยกตัดถนนบ้านกอก
ถึงแยกตัดถนนศรีจันทร์ และโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน�้ำ
ช่วงจากแยกตัดถนนศรีจันทร์ถึงแยกตัดถนน 5 พฤศจิกา
เทศบาลนครขอนแก่นมีพื้นที่ในความปกครอง 46 ตารางกิโลเมตร ชุมชนในพื้นที่ จำ�นวน 95 ชุมชน
ประกอบกับการพัฒนาของพื้นที่ชุมชนเมือง มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด อีกทั้งเทศบาลนครขอนแก่นมีแนวคิด
มุ่งสู่ SMART CITY ระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่เดิมมีการรองรับการพัฒนาเมืองไม่เพียงพอ จะสังเกตุได้จาก
เทศบาลนครขอนแก่นประสบปัญหาน้ำ�ท่วมขังรอระบาย ตามเส้นทางสายหลัก บริเวณถนนมิตรภาพช่วงหน้าห้าง
สรรพสินค้าบิก๊ ซีและบริเวณพืน้ ทีต่ อ่ เนือ่ งคือมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ เป็นพืน้ ทีช่ มุ ชนหนาแน่น
เมื่อเกิดน้ำ�ท่วมขังรอระบายทำ�ให้การคมนาคมขนส่งและพื้นที่เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว

ดังนั้นเทศบาลนครขอนแก่นจึงมีแนวคิดในการบริหารจัดการปัญหาดังกล่าวโดยการดำ�เนินการโครงการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ำ�ถนนมิตรภาพช่วงแยกตัดถนนบ้านกอกถึงแยกตัดถนนศรีจันทร์และโครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมระบายน้ำ� ช่วงจากแยกตัดถนนศรีจันทร์ถึงแยกตัดถนน 5 พฤศจิกา โดยเริ่มดำ�เนินการก่อสร้างเดือน
กรกฎาคม ปี 2560 แล้วเสร็จเดือนกันยายน 2561 ซึ่งหลังจากดำ�เนินการแล้วเสร็จสามารถแก้ไขปัญหาน้ำ�ท่วมขัง
รอระบายได้เป็นอย่างที่น่าพึงพอใจ
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชน เขต 1
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ภายในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำ�นวน 13 ซอย โดยทำ�การ
รือ้ ผิวจราจรเดิมทีช่ ำ�รุดพร้อมขนไปทิง้ และทำ�การซ่อมแซมผิวาจราจร ค.ส.ล. พร้อมซ่อมแซมระบบท่อระบายน้ำ�
ตามรายละเอียดดังนี้
1. ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 4 ทำ�การซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล.หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
พื้นที่ดำ�เนินการไม่น้อยกว่า 207 ตารางเมตร
2. ซอยราษฎร์คนึง 6 ทำ�การซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
พื้นที่ดำ�เนินการไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร
3. ซอยราษฎร์คนึง 9 ทำ�การซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
พื้นที่ดำ�เนินการ ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร
4. ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 17 ทำ�การซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
พื้นที่ดำ�เนินการไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร
5. ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 21 ทำ�การซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
พื้นที่ดำ�เนินการไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร
6. ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 23 ทำ�การซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
พื้นที่ดำ�เนินการไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร
7. ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 23/2 ทำ�การซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
พื้นที่ดำ�เนินการไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร
8. ซอยราษฎร์คนึง 19 ทำ�การซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
พื้นที่ดำ�เนินการไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด
1.50 × 1.50 เมตร แบบท่อคู่จำ�นวน 1 จุด พร้อมก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก และ
ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ�เดิม
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9. ถนนกสิกรทุ่งสร้างที่ 23/3 ถึงแยกถนนหลังศูนย์ราชการที่ 14/2 ทำ�การซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล.
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำ�เนินการไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร
10. ซอยราษฎร์คนึง 10 ทำ�การซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
พื้นที่ดำ�เนินการไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร
11. ซอยราษฎร์คนึง 33 ทำ�การซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
พื้นที่ดำ�เนินการไม่น้อยกว่า 49 ตารางเมตร
12. ซอยราษฎร์คนึง 31 ทำ�การซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
พื้นที่ดำ�เนินการไม่น้อยกว่า 49 ตารางเมตร
13. ซอยราษฎร์คนึง 13 ทำ�การซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
พื้นที่ดำ�เนินการไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนมิตรภาพ (ช่วงแยกเข้าถนนหมอชาญอุทิศ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนมิตรภาพ (ช่วงแยกเข้าถนนหมอชาญอุทิศ) โดยทำ�การรื้อ
ผิวจราจรเดิม และซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำ�รุด ความหนาไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตาราง
เมตร ซ่อมรอยต่อระหว่างแผนคอนกรีต และทำ�การทาสี ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ความหนาไม่น้อย
กว่า 3 มิลลิเมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น

โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้ำ ค.ส.ล.ซอยคุ้มแสงตะวัน แยก 2 ชุมชนโนนทัน 7
โดยทำ�การวางท่อระบายน้ำ� ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำ�นวนบ่อพักน้ำ� ค.ส.ล. ไม่นอ้ ย
กว่า 24 บ่อ มีความยาวรวมท่อระบายน้ำ� บ่อพักรางวี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 240 เมตร และ ก่อสร้างท่อลอดถนน
จำ�นวนไม่น้อยกว่า 6 แห่ง ท่อระบายน้ำ� ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำ�นวนบ่อพักน้ำ� ค.ส.ล. ไม่
น้อยกว่า 6 บ่อมีความยาวรวมท่อระบายน้ำ�และบ่อพักน้ำ� จำ�นวนไม่น้อยกว่า 24 เมตร ตามแบบเทศบาลนคร
ขอนแก่น
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โครงการปรับปรุงผิวถนนพร้อมท่อระบายน�้ำ ซอยสวัสดี 1
การปรับปรุงผิวถนนพร้อมท่อระบายน้ำ� ซอยสวัสดี 1 โดยทำ�การรื้อท่อระบายน้ำ�ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ�เดิมที่ชำ�รุดออกทั้ง 2 ข้างและทำ�การก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ� ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ทดแทนทัง้ 2 ข้าง รวมความยาวท่อระบายน้ำ� บ่อพักน้ำ� พร้อมรางวี จำ�นวน
2 ข้าง ไม่น้อยกว่า 650 เมตร จำ�นวนบ่อพักน้ำ�ไม่น้อยกว่า 66 บ่อ พร้อมดำ�เนินการยกระดับผิวจราจร จดเริ่มต้น
จากปากซอยสวัสดี 1 เข้ามาระยะทางประมาณ 80 เมตร โดย ทำ�การเสริมดินลูกรังชั้นพื้นทางและก่อสร้างผิว
จราจรถนน ค.ส.ล. ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ความกว้างไม่น้อย 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 305
เมตร หรือมีพนื้ ทีผ่ วิ จราจรไม่นอ้ ยกว่า 1,658 ตารางเมตร และงานยกขอบบ่อพร้อมเปลีย่ นฝาบ่อพักน้ำ�เดิมขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำ�นวน ไม่น้อยกว่า 12 บ่อ และงานบูรณะบำ�รุงผิวจราจรเดิมช่วงจุดเริ่มต้นจาก
ปากซอยสวัสดี1เข้ามาระยะทางประมาณ 385 เมตร ถึงสีแ่ ยกตัดถนนศิลปะสนิท โดยดำ�เนินงานซ่อมแซมผิวจราจร
เดิมที่ชำ�รุด, งาน ซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำ�เดิมที่ชำ�รุดโดยการเปลี่ยนฝาใหม่ทดแทน พร้อมงานตีเส้นจราจรเทอร์โม
พลาสติก ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ภายใน ซอยสวัสดี 1 (ช่วงจากแยกถนนสวัสดีถึงถนนศิลปะสนิท)
ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น

โครงการค่าก่อสร้างท่อระบายน�้ำซอยประชาสโมสร 31 ตอนปลาย ชุมชนบะขาม
โดยทำ�การก่อสร้างท่อระบายน้ำ� ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ำ�
พร้อมบ่อพักรางวีไม่น้อยกว่า 233 เมตร จำ�นวนบ่อพักน้ำ�รวมไม่น้อยกว่า 23 บ่อ และทำ�การก่อสร้างท่อลอด
ถนนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำ�นวนบ่อพักน้ำ�ไม่น้อยกว่า 8 บ่อ ความยาวรวมท่อระบายน้ำ�พร้อม
บ่อพักรางวีไม่น้อยกว่า 24 เมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรที่ช�ำรุดภายในพื้นที่ชุมชนภายในเขตเทศบาล
โดยทำ�การรื้อผิวจราจร ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทิ้ง และทำ�การซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. ที่ชำ�รุดพื้นที่
ซ่อมแซมรวมไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น
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มหานครสีเขียว ( Green City)
1. โครงการ “ปลูกต้นไม้ในหัวใจคนประจำ�ปี 2561” ภายใต้โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ

(Khon Kaen – Low Carbon City) ยุทธศาสตร์สังคมแห่งต้นไม้ (Green Happiness Society) ซึ่งเป็นโครงการ
พัฒนาต่อยอดมาจาก โครงการขอนแก่นเมืองในสวน KHONKAEN GREEN CITY 2007 เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการปลูกฝังให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ มีจิตสำ�นึกรักต้นไม้ หวงแหนอนุรักษ์ต้นไม้อย่างยั่งยืน โครงการ
นีม้ กี จิ กรรมการอบรมศูนย์เรียนรูเ้ ชิงปฏิบตั กิ าร เป็นกิจกรรมให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำ�คัญของต้นไม้ การสำ�รวจ
ต้นไม้ ทำ�แผนผังต้นไม้ การปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียว การเพาะขยายพันธุ์ไม้ยืนต้น และการจ่ายแจกต้นไม้ยืนต้นและ
ไม้ดอก-ไม้ประดับ การปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน และการร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำ�คัญ รวมถึงการอบรม
เกี่ยวกับการบำ�รุงดูแลต้นไม้ “หมอต้นไม้.” มีกลุ่มเป้าหมายคือ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 11 โรงเรียน ,ขุนพล
สีเขียวและชุมชนที่ดูแลสวนสาธารณะในเขตเทศบาล ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมประมาณ 200 คน กิจกรรมการสำ�รวจ
และทำ�แผนผังตำ�แหน่งต้นไม้ใหญ่ในสวนสาธารณะ คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตัง้ แต่ 50 เซนติเมตรขึน้ ไป ซึง่ ปัจจุบนั
สำ�รวจวัดต้นไม้ได้ ประมาณ 15,238 ต้น สามารถคำ�นวณการดูดซับคาร์บอนได้ 8,222,860.66 กิโลกรัมคาร์บอน
และมีการปรับปรุงก่อสร้างพื้นที่สีเขียว

ผู้ผ่านการอบรมทั้ง 200 คน
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ชุมชนที่ดูแลสวนสาธารณะ

ลงพื้นที การใช้เครื่องมือตัดแต่งต้นไม้ และการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

2. กิจกรรมการสำ�รวจและทำ�แผนผังตำ�แหน่งต้นไม้ใหญ่ในสวนสาธารณะ เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้า

ร่วมโครงการต้องให้ความสำ�คัญมากเพราะทุกคนต้องเรียนรูเ้ ข้าใจวิธกี ารสำ�รวจต้นไม้ และทำ�แผนผังตำ�แหน่งต้นไม้
ทีส่ ำ�รวจเพือ่ เป็นการทำ�ทะเบียนต้นไม้ทสี่ ำ�รวจ เพือ่ นำ�ข้อมูลต้นไม้ทสี่ ำ�รวจมาคำ�นวณหาความสามารถของต้นไม้
แต่ละต้นในการดูดกักเก็บคาร์บอนไว้เป็น กิโลกรัมคาร์บอน จากตารางการคำ�นวณคาร์บอนสำ�เร็จจากองค์กร
สันนิบาตแห่งประเทศไทย ซึง่ ปัจจุบนั สำ�รวจวัดต้นไม้ได้ ประมาณ 15,238 ต้นสามารถคำ�นวณการดูดซับคาร์บอน
ได้ 8,222,860.66 กิโลกรัมคาร์บอน

การสำ�รวจและทำ�แผนผังตำ�แหน่งต้นไม้
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แผนผังต้นไม้โรงเรียน

แผนที่ต้นไม้สวนสาธารณะ

ตารางสรุปการสำ�รวจต้นไม้ใหญ่และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้กักเก็บได้
ลำ�ดับที่

สถานที่สำ�รวจ

1
2
3
4
5

สวนสาธารณะ
หน่วยงานราชการ
ถนน
วัด
โรงเรียนเทศบาล
รวม

จำ�นวนต้นไม้ที่สำ�รวจ
(ต้น)
4,404
347
1,234
8,270
983
15,238
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ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้กักเก็บได้
(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
1,999,884.56
216,420.99
471,998.15
4,673,310.840
915,246.12
8,222,860.66
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3. กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ยุทธศาสตร์สังคมแห่งต้นไม้ในแต่ละปีงานสวนสาธารณะมีกิจกรรม

ปลูกต้นไม้วันสำ�คัญๆทั้งจัดการเองและร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กิจกรรมวันต้นไม้ประจำ�ปีของชาติ กิจกรรม
วันท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมปลูกป่าประชารัฐ เป็นต้น และมีกลุ่มขุนพลสีเขียวซึ่งเป็นกลุ่ม
คนที่มีจิตอาสารักที่จะปลูกและดูแลต้นไม้ และมีงานประจำ�ปี เป็นกิจกรรมสร้างสวนสวยให้คนมาชมจำ�นวนมาก
คืองาน “มหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ” ช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี และเพื่อความยั่งยืนเรามีการปรับปรุงพื้นที่
จะปลูกเป็นพื้นป่าให้ต้นไม้เจริญเติบโตดีกว่านี้ จึงได้มีการปรับปรุงพื้นที่ดินให้อุดมสมบูรณ์ด้วยการไถพรวนกลับ
หน้าดิน และการปลูกพืชบำ�รุงดิน คือ ปอเทือง ทานตะวัน เป็นต้น ปัจจุบันได้ทำ�การขุดปลูกต้นไม้ใหญ่เต็มพื้นที่
เรียบร้อยแล้ว
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4. กิจกรรมการเพาะขยายกล้าไม้ยืนต้น เช่น คูน พะยูง

กัลปพฤกษ์ ยางนาบลาซิล หว้า มะขามเปรีย้ ว ขนุน มะนาว มะม่วง มะตูม
ซาอุ พืชสมุนไพร และรวมถึงไม้ดอก-ไม้ประดับ เป็นต้นเพื่อการสนับสนุน
แจกจ่ายให้ประชาชน ทีม่ คี วามสนใจปลูกต้นไม้หรือร่วมกันทำ�กิจกรรมปลูก
ต้นไม้เนือ่ งในวัน วาระโอกาสต่างๆทัง้ ในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาล
5. กิจกรรมแจกส่งเสริมสนับสนุนต้นไม้ เพื่อสร้างจิตสำ�นึก
ให้ประชาชน ในจังหวัดขอนแก่นเป็นคนทีร่ กั การปลูกต้นไม้ เป็นผูส้ ร้าง เป็น
ผู้ให้ เป็นผู้คิดถึงประโยชน์ส่วน
รวม มีนิสัยรักธรรมชาติ เห็น
ความสำ�คัญ ของต้นไม้และพืน้ ที่
สีเขียวอย่างแท้จริง เช่น กิจกรรม
สอนน้องปลูกต้นไม้วันเด็กแห่ง
ชาติ กิจกรรมส่งมอบต้นกล้าสูพ่ ี่
น้องชุมชนเทศบาลนี้มีรัก กิจกรรมวันก่อตั้งเทศบาลนครขอนแก่น เป็นต้น

6. โครงการก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง
ภูมิทัศน์พ้ืนที่บึงทุ่งสร้างเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ใหม่อีก 120 ไร่ เพื่อเป็นสวนสุขภาพสาธารณะ
แห่งใหม่ ที่สวยงาม เหมาะสำ�หรับการใช้พักผ่อน
หย่อนใจ มีส่วนประกอบครบถ้วนตามหลักการ
ของสวนสาธารณะสากล และใช้รองรับการขยาย
ตัวของเมืองขอนแก่นในปัจจุบันนี้
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7. การดูแลสวนสาธารณะ ตามภารกิจเทศบาล

เล็กในเทศบาลใหญ่ โดยให้ประชาชนจิตอาสาในชุมชนที่
อยูใ่ กล้กบั พืน้ ทีส่ วนสาธารณะมีสว่ นร่วมในการเข้ามาช่วย
กันดูแลทำ�ความสะอาด ตัดหญ้า ดูแลต้นไม้ใหญ่ และปลูก
ต้นไม้เพิ่มภายในสวนสาธารณะที่รับผิดชอบดูแล ปี พ.ศ.
2561 มีชุมชนที่ดูแลสวน 27 ชุมชน มีพื้นที่สวน 42 แห่ง
มีเงินค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย เพือ่ ให้พนื้ ทีส่ เี ขียวทีม่ อี ยู่
มีความยั่งยืนตลอดไป

8. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในชุมชน ตาม

ภารกิจเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ โดยปีงบประมาณ
2561 มีชุมชน จำ�นวน 19 ชุมชน ร่วมกันทำ�โครงการ

เพือ่ ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ในชุมชน ให้เป็นชุมชนน่าอยู่
ลดภาวะโลกร้อน ในป่าคอนกรีต มีการปลูกต้นไม้
เพื่ อ ความสวยงาม และปลู ก พื ช ผั ก สวนครั ว
ปลู ก กิ น เอง เช่ น ตะไคร้ ใบมะกรู ด แมงลั ก
ใบกะเพาะ ขิง ข่า เป็นต้น ซึ่งปลูกกับภาชนะที่ไม่
ใช้แล้ว หรือขอรับการสนับสนุนกระถาง ดินปลูก
พั น ธุ์ ไ ม้ ด อก-ประดั บ และเมล็ ด พั น ธุ์ พั ก ตาม
ฤดูกาล จากงานสวนสาธารณะ เทศบาลนครขอนแก่น ประชาชนได้มีสุขภาพที่ดี บรรยากาศในชุมชนสดชื่น
เป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
จากกิจกรรมทั้ง 8 ที่กล่าวมา ล้วนเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน เพื่อก่อเกิดพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน
หรือการสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเมืองขอนแก่น
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โครงการขอนแก่น Smart City [ระยะที่ 1]
โครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ ๑)
ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบาสายเหนือ-ใต้ ต้นแบบในเมือง
ภูมภ
ิ าคจังหวัดขอนแก่น พร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างเมือง และการ
จัดตังกองทุ
้
นโครงสร้างพืน
้ ฐาน โดยการลงทุนจากภาคเอกชน เพือ
่ การ
สร้างโครงสร้างเมืองอย่างนํ าสมัย และยังยื
่ น

ข้อมูล ณ ๑ กันยายน ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๑
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๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

ประชุมติดตามผลการดําเนินงานโครงการ LRT ขอนแก่น ณ ห้องประชุมอุดรตันติสน
ุ ทร วิทยาลัยการปกครองท้องถิน
่ มข.

๒๙
๒๕๖๑
๒๙ มกราคม
มกราคม ๒๕๖๑

ประชุ
รรมการจั
ดระบบการจราจรทางบกจั
งหวันด(อจร.)
ขอนแก่
น (อจร.)
�โดย
ติ เหล่
าบุญเสงี
่ยดม
ประชุม
มคณะอนุ
คณะอนุ กก
รรมการจั
ดระบบการจราจรทางบกจั
งหวัดขอนแก่
นํ าโดย
นายสันตินำเหล่
าบุญนายสั
เสงี่ยมน
รองผู้
วา
่ ราชการจั
งหวั
ขอนแก่
รองผู
้ว่านราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
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๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เข้าพบ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีวา
่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือ
่ เสนอ ร่าง บันทึกข้อตกลง (MOU) ขอใช้พน
้ื ทีศ
่ น
ู ย์วจ
ิ ย
ั ข้าว
จ.ขอนแก่น และนํ าเสนอรายงานความคืบหน้า ขอคําชีแ
้ นะแนวทางการดําเนินงานโครงการ LRT จ.ขอนแก่น

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เข้าพบ พลเอก อนุ พงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีวา
่ การกระทรวงมหาดไทย เพือ
่ นํ าเสนอรายงานความคืบหน้า และขอคําชีแ
้ นะแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการ LRT จ.ขอนแก่น

56

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำ�ปี 2561
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ได้รบ
ั การ รับรอง ผลการศึกษาฯโครงการLRT ขอนแก่น จากทีป
่ ระชุมคณะกรรมการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะใน
เขตจังหวัดขอนแก่น และผลกระทบสิง่ แวดล้อม / สํานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

๗ มีนาคม ๒๕๖๑

เข้าพบท่านประจิน จันตอง
่
รองนายกรัฐมนตรี เพือ
่ นํ าเสนอรายงานความคืบหน้า และขอคําชีแ
้ นะแนวทางการดําเนินงานโครงการ LRT จ.
ขอนแก่น
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๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

ได้รบ
ั การ รับรอง ผลการศึกษาฯโครงการLRT (รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม) ขอนแก่น จากทีป
่ ระชุมคณะกรรมการศึกษา
ออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น และผลกระทบสิง่ แวดล้อม ครังที
้ ่ ๒/๒๕๖๑ สํานักนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร (สนข.)

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เข้าพบท่านไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม เพือ
่ นํ าเสนอรายงานความคืบหน้า และขอคําชีแ
้ นะแนวทางการดําเนินงานโครงการ LRT
จ.ขอนแก่น จากทีป
่ ระชุม รมช.คค เห็นชอบ ให้ขอนแก่นดําเนินโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา LRT สายเหนือ - ใต้

58

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำ�ปี 2561

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เข้าพบ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ( สคร.) โดย นางวชิราญา เพิม
่ ภูศรี ผอ.การส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ กระทรวงการคลังเป็ นตัวแทน เพือ
่ นําเสนอรายงานความคืบหน้า และขอคําชีแ
้ นะแนวทางการดําเนินงานโครงการ LRT

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

พล.อ.อ.ประจิน จันตอง
่
รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ยุตธ
ิ รรม พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเปิ ดงานและปาฐกถาการประชุมเสวนาแถลงผลการ
ปฏิบต
ั ง
ิ านครบรอบ 1 ปี บริษท
ั วิสาหกิจของ 5 เทศบาล (KKTS) ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ ์ คํานวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิน
่ ม.
ขอนแก่น
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๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุ นการดําเนินงานโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา สายเหนือ-ใต้
ต้นแบบในเมืองภูมภ
ิ าค จังหวัดขอนแก่น

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ประชุมอนุ กรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดขอนแก่น(อจร.ขก.)๓/๒๕๖๑
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๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
ประชุมความคืบหน้าการดําเนินโครงการฯ เพือ
่ ประสานความคืบหน้าการดําเนินโครงการรถไฟฟ้ ารางเบาฯ ะแสดงความพร้อมทีจ
่ ะ
เป็ นผูพ
้ ฒ
ั นาและบริหารจัดการโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น และผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม ในประเด็นการขอใช้แผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองขอนแก่น (เส้นทางนํ าร่อง) เพือ
่ ดําเนินการ

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
เข้าพบ นายกฤษฎา บุญราช รมว.กษ. เพือ
่ รายงานความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ Smart City (ระยะที่ ๑) และเสนอ MOU
การขอใช้พน
้ื ทีศ
่ น
ู ย์วจ
ิ ย
ั ข้าวขอนแก่น โดยมีนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ป.กษ. นายกฤณพงศ์ ศรีพงษ์พน
ั ธุก
์ ุล รอง.อธบ.กรมการข้าว
นายสมหมาย เลิศนา ผอ.ศูนย์วจ
ิ ย
ั ข้าวขอนแก่น โดยมีมติเห็นชอบให้ ๕ เทศบาลขอนแก่นใช้พน
้ื ทีศ
่ น
ู ย์วจ
ิ ย
ั ข้าวขอนแก่น เป็ น
้ ที่ TOD ให้มก
ี ารใช้ประโยชน์ทด
่ี น
ิ แบบผสมผสาน พร้อมตังเป็
้
นศูนย์พพ
ิ ธ
ิ ภัณฑ์สถานวิจย
ั ข้าว
สถานีรรถไฟฟ้ า LRT และพัฒนาพืน
ขอนแก่น
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๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
ประชุมคณะกรรมการการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ๒/๒๕๖๑ โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพท
ิ ก
ั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธาน
กรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เป็ นประธานฯ พล.อ.อนุ พงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีวา
่ การกระทรวงมหาดไทย นายอาคม เติม
พิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา
่ การกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผูบ
้ ริหารระดับสูงของกระทรวง คจร.เห็นชอบผลการศึกษาออกแบบ
รายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ตามที่ สนข.
ได้ศก
ึ ษาไว้ ทังนี
้ ้
รอง
นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบกับการทีจ
่ งั หวัดขอนแก่น เป็ นผูด
้ า
ํ เนินการเอง โดย ๕ เทศบาล และบริษท
ั จํากัดของ ๕ เทศบาล

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุ นการดําเนินงานโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบา LRTสายเหนือ-ใต้ (สําราญ-ท่า
พระ) ต้นแบบในเมืองภูมภ
ิ าค จังหวัดขอนแก่น ครังที
้ ่ ๓/๒๕๖๑
ทีป
่ ระชุมรับทราบมติทป
่ี ระชุม คจร. เมือ
่ วันที1
่ 7 ต.ค.61 ได้มติเห็นชอบผลการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะใน
เขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิง่ แวดล้อมตามที่ สนข. ได้ศก
ึ ษาไว้ และอนุ ญาตให้จงั หวัดขอนแก่นเป็ นผูพ
้ ฒ
ั นาและบริหาร
จัดการโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองขอนแก่น
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๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
ประชุมคณะอนุ กรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดขอนแก่น (อจร.ขก.) ครังที
้ ่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลา
กลางจังหวัดขอนแก่น

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
หารือแนวทางการขออนุ ญาตใช้พน
้ื ทีศ
่ น
ู ย์วจ
ิ ย
ั ข้าวขอนแก่น ร่วมกับนายธนภัทร จิตสุทธิผล ผอ.กลุม
่ อนุ รก
ั ษ์โบราณสถาน สํานัก
ศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น คุณมนตรี ธนภัทรพรชัย หัวหน้ากลุม
่ โบราณคดี และทีมงาน และมีมติให้เทศบาลนครขอนแก่นเพ่มเติมเอกสาร
ประกอบทีส
่ าํ คัญและจําเป็ นเพิม
่ เติมประกอบการขออนุ มต
ั ก
ิ ารใช้พน
้ื ทีจ
่ ากกรมศิลปากรในหลักการก่อน
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โครงการบริหารจัดการและกำ�จัดขยะมูลฝอย
ด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลนครขอนแก่น

ความคาดหวังเพื่อมุ่งสู่เมือง SMART CITY เทศบาลนครขอนแก่นจึงมีแนวคิดจัดการสิ่งแวดล้อมด้าม
ปัญหาขยะเมืองรวมถึงมุ่งเน้นการนำ�ขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าในด้านการผลิตพลังงานทดแทน ด้วย
โครงการบริหารจัดการและกำ�จัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลนคร
ขอนแก่น ตั้งอยู่ที่บ้านคำ�บอน ตำ�บลโนนท่อน อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยให้หน่วยงานเอกชนที่มี
ประสบการณ์เข้ามาบริหารและเป็นผู้ลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการ และสนับสนุนการผลิตการใช้พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียนของกรระทรวงพลังงาน รวมทั้ง
สอดคล้องกับการจัดการขยะซึง่ เป็น วาระแห่งชาติ ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีปริมาณขยะของเทศบาลฯทีส่ ง่ กำ�จัดในงบประมาณ
ปี 2561จำ�นวน 62,529.93 ตัน
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พันธกิจ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และทุนทางสังคม
ให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทร
และพร้อมต่อการพัฒนา

เทศบาลนครขอนแก่น

สาธารณสุข ยุค 4.0
ด้วยบทบาทหน้าทีเ่ กีย่ วกับการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การฟืน้ ฟูสขุ ภาพ
การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้มาตรฐาน เช่น การจัดการสิง่ ปฏิกลู
และมูลฝอย การจัดการคุณภาพน�ำ้ คุณภาพอากาศ มลพิษสิง่ แวดล้อมต่างๆ เพือ่ ให้ประชาชนในท้องถิน่ ได้อยูใ่ น
สภาพแวดล้อมที่ดี มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีความผาสุก โดยที่ประชาชนหรือคนในชุมชนทุกกลุ่ม
วัยมีสขุ ภาพดีทงั้ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ปัญญา มีความสุข สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีปฏิสมั พันธ์
ที่ดีทางสังคมต่อกัน มีสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เอื้อต่อการด�ำรงชีวิตอย่างมีความสุขส�ำหรับคนทุกกลุ่มวัย รวมถึงผู้ยากไร้
และกลุ่มเปราะบางในชุมชน โดยยึด “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะที่ครอบคลุม ทั่วถึง เสมอภาค ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนา
ทุกภาคส่วน สนองตอบนโยบาย Smart City และก้าวสูเ่ ทศบาลดิจติ ลั โดยมีกจิ กรรมทีไ่ ด้ดำ� เนินการและเป้าหมาย
ที่จะด�ำเนินการต่อไป ดังนี้

การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย ด้วยจิตอาสาและภาคีเครือข่าย (Smart people)

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย มีการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ
การสร้างสายสัมพันธ์แม่ลูกและครอบครัวเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กในครรภ์ และการดูแลเด็กแรกเกิด - 5 ปี
ให้มีสุขภาพที่ดี พัฒนาการสมวัย เพื่อลดปัญหา “เด็กเกิดน้อยแต่ด้อยคุณภาพ”
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ประชาสัมพันธ์ให้คู่สมรสที่ตั้งครรภ์ เข้าร่วมในโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์
ซึ่งจัดที่โรงแรมโฆษะ ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน

ให้บริการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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กลุ่มเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ให้
ความรู้ในด้านอาหาร การออกก�ำลังกาย
การดูแลสุขภาพฟัน การดูแลสุขภาพจิต การ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีแหล่งเรียนรู้
ศูนย์บริการทีเ่ ป็นมิตรส�ำหรับวัยรุน่ ในสถาน
ศึกษา เพือ่ ลดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์กอ่ น
วัยอันควร ท้องไม่พร้อม การติดเกมส์ เหล้า
บุหรี่ สารเสพติด โรคติดต่อต่างๆ

กลุ ่ ม วั ย ท� ำ งาน ส่ ง เสริ ม ให้ อ ยู ่ ใ น
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
ได้รับการตรวจสุขภาพประจ�ำปี และส่งต่อ
เพือ่ การรักษาทีถ่ กู ต้อง มีกจิ กรรมสันทนาการ
ออกก�ำลังกาย ไม่เครียด ไม่ติดเหล้าหรือสาร
เสพติดจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เรียนรูก้ าร
ออมเงิน เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่าง
สมศักดิ์ศรี
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วัยสูงอายุ สร้างสังคมแห่ง
ความสุขผู้สูงวัย โดยใช้หลัก 4 H คือ
1) Happy Organize เตรียมความ
พร้อมขององค์กรเพือ่ รองรับสังคมผูส้ งู
อายุ 2) Happy School ส่งเสริมการ
มี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน ในการจั ด ตั้ ง
ชมรมผู้สูงอายุ ให้มีกิจกรรมร่วมกัน
ทางสั ง คม เรี ย นรู ้ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพ
ตนเองเพื่อลดภาวะพึ่งพิง 3) Happy
Family ส่ ง เสริ ม ให้ ค รอบครั ว และ
ชุมชน เห็นคุณค่า ให้เกียรติให้ความ
ส�ำคัญต่อผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้เด็กรุ่น
ใหม่ มี ค วามกตั ญ ญู ต ่ อ ผู ้ สู ง อายุ 4)
Happy Network สร้างเครือข่ายใน
การดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ร ะยะยาว ใช้
ทรัพยากรในพื้นที่ร่วมกันอย่างคุ้มค่า
และมีการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวร่วมกัน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุพระธรรมวิสุทธาจารย์
(คูน ขันติโก) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 70 คน ประกอบด้วย หน่วยงานวิชาการ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์
มข , คณะพยาบาลศาสตร์ มข , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี , ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มชมรม องค์กร และผู้ดูแลผู้สูงอายุ
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ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุพระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูน ขันติโก)
เริ่มทดลองเปิดให้บริการครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2560 และมี
พิธเี ปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 มกราคม 2561 ซึง่ เป็นวันคล้าย
วันเกิดของเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง โดยความร่วม
มือของเทศบาลนครขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น และวัดหนอง
แวงพระอารามหลวง เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ แบบ
Holistic Care ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ปัญญา สังคม มีการ
บริ ห ารจั ด การศู น ย์ ต ามแนวทางประชารั ฐ คณะกรรมการศู น ย์
ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ วัดหนองแวงพระอาราม
หลวง สถาบันการศึกษา ชมรมผู้สูงอายุ และเครือข่ายจิตอาสา ปัจจุบันมีผู้มารับบริการเฉลี่ยวันละ 70 - 80 คน มีบริการ
แพทย์แผนไทย กายภาพบำ�บัด คลินกิ ผูส้ งู อายุ โปรแกรมให้ความรูท้ บี่ รู ณาการทัง้ ด้านการดูแลสุขภาพร่างกาย จิตใจ การ
ดำ�เนินชีวิตประจำ�วันอย่างมีคุณค่า สันทนาการ ออกกำ�ลังกายสมองป้องกันภาวะสมองเสื่อม โดยจิตอาสา/ปราชญ์ท้อง
ถิ่น และชมรมบาสโลป ชมรมลีลาศ ชมรมโยคะ มีการจัดผ้าป่าประจำ�ปีเพื่อระดมทุนและสร้างการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
เป็นแหล่งเรียนรูศ้ กึ ษาดูงานของนักศึกษาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ อปท. และหน่วยงานภาครัฐด้านการแพทย์ การ
สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์และผู้สูงอายุ

ต้อนรับเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) และผู้แทนองค์การอนามัยโลก (WHO)
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กิจกรรมในศูนย์สร้างสุขผูส้ งู อายุพระธรรมวิสทุ ธาจารย์ฯ ทัง้ ด้านสันทนาการ การฝึกอาชีพ การดูแลสุขภาพ
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การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในปี พ.ศ. 2561 มีจ�ำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินภาวะพึ่งพิงและได้รับการดูแล จ�ำนวน 365 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.15 ของผู้สูงอายุทั้งหมด (17,013 คน) จากฐานข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center) ส่วนใหญ่มีโรค
ประจ�ำตัว ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง (Stroke) สมองเสื่อม ซึมเศร้า ข้อเข่าเสื่อม การ
ได้รบั การดูแลจากผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ (CG - Caregiver) และผูจ้ ดั การระบบดูแลผูส้ งู อายุ (CM – Care manager) ท�ำให้
ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกาย จิตใจดีขึ้น ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ได้รับก�ำลังใจ ได้รับการดูแลและค�ำแนะน�ำ
รายบุคคลอย่างใกล้ชิด ท�ำให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีการต่อยอดร่วมกับเครือข่าย
Khon Kaen Smart Living Lab ในการน�ำนวัตกรรม เทคโนโลยีฉลาดมาใช้ส�ำหรับการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเฝ้าระวัง
ป้องกันโรค การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเอง ลดการเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพิ่มอายุขัยเฉลี่ยและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
จำ�นวนและร้อยละของผู้สูงอายุแบ่งตามช่วงอายุและภาวะพึ่งพิง

ช่วงอายุ

กลุ่ม 1

กลุ่ม 1

กลุ่ม 1

รวม

ร้อยละ

60 - 69 ปี

53

14.52

19

5.21

20

5.48

7

1.92

99

27.12

70 - 79 ปี

66

18.08

41

11.23

32

8.77

9

2.47

148

40.55

80 - 89 ปี

48

13.15

29

7.95

20

5.48

4

1.10

101

27.67

90 ปีขึ้นไป

7

1.92

5

1.37

4

1.10

1

0.27

17

4.66

รวม

174

47.67

94

25.75

76

20.82

21

5.75

365

100.0
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การดูแลเฉพาะโรคและให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำแก่ญาติ 2 ออกนิเทศ / ติดตาม Care plan โดยสหวิชาชีพ

รายงานกิจกรรมประจ�ำวัน ส่งผ่านความรู้สึกดีๆ ร่วมกัน
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การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
จากการส�ำรวจพบคนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
รวม 1,625 คน ทุกรายได้รับการประเมินสภาวะสุขภาพและจัดท�ำ
ฐานข้อมูลสุขภาพคนพิการ เยี่ยมบ้าน ตรวจรับรองความพิการ
พิทกั ษ์สทิ ธิ์ ประสานงานช่วยเหลือให้ได้รบั การขึน้ ทะเบียนคนพิการ
ให้ ก� ำ ลั ง ใจ การส่ ง ต่ อ ให้ ไ ด้ รั บ การฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพโดยการท� ำ
กายภาพบ�ำบัดที่บ้านและที่ศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึงปรับปรุง
ที่อยู่อาศัย สนับสนุนกายอุปกรณ์ รถรับส่งคนพิการ ส่งเสริมอาชีพ
ให้มกี ารจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 35 จัดตัง้ ศูนย์บริการคนพิการ
เทศบาลนครขอนแก่น และส่งเสริมให้จิตอาสาคนพิการในชุมชน
จั ด ท� ำ โครงการของบประมาณจากกองทุ น สุ ข ภาพ ในการดู แ ล
คนพิการในชุมชนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
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งานสัตวแพทย์
การควบคุม ก�ำกับ ดูแล การฆ่าสัตว์เพื่อการจ�ำหน่ายเนื้อสัตว์ แผงจ�ำหน่ายเนื้อสัตว์ สุขลักษณะเนื้อสัตว์
และสุขอนามัยของผูจ้ ำ� หน่ายเนือ้ สัตว์ ตามแบบประเมินสถานทีจ่ ำ� หน่ายเนือ้ สัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) กรมปศุสตั ว์
จ�ำนวน 5 ด้าน ได้แก่
1. หลักเกณฑ์ทั่วไป
■■ เนื้อสัตว์ต้องมาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ฆจส.2
■■ มีแบบตรวจรับการแจ้งการฆ่าและจ�ำหน่ายเนื้อสัตว์ ฆจส.9 ฆจส.5
■■ มีใบอนุญาตค้าสัตว์หรือซากสัตว์ ร10
2. สถานที่จ�ำหน่ายเนื้อสัตว์
■■ สภาพดี ผิวเรียบ แข็งแรงทนทาน สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
■■ มีการป้องกันการปนเปื้อนจากแมลงและพาหะน�ำโรค (ตู้แช่ / วิธีการป้องกันไล่แมลง)
■■ มีก๊อกน�้ำส�ำหรับล้างมือ
3. สุขลักษณะของสถานที่จ�ำหน่ายเนื้อสัตว์
■■ ล้างท�ำความสะอาดเป็นประจ�ำทุกวัน ก่อนขายและหลังขาย
■■ มีน�้ำสะอาดส�ำหรับใช้ล้างอย่างเพียงพอ
■■ ต้องวางเป็นระเบียบแยกเนื้อกับเครื่องใน
■■ มีความสว่างเพียงพอ
■■ มีที่รองรับขยะมูลฝอย
4. เครื่องมืออุปกรณ์
■■ สะอาดมีที่จัดเก็บเป็นระเบียบ
■■ เขียงต้องมีสภาพดี
5. สุขลักษณะผู้จ�ำหน่าย
■■ สุขภาพดี แต่งกายสะอาด สวมหมวกและผ้ากันเปื้อน
■■ มีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังออกจากห้องสุขาหรือสัมผัสสิ่งสกปรก
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ข้อมูลแผงจำ�หน่ายเนื้อสัตว์ ในตลาดสด พื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น
ประเภทเนื้อสัตว์
เนื้อไก่
เนื้อหมู
เนื้อวัว

จำ�นวนแผงในตลาดสด
เทศบาล 1 เทศบาล 2 เทศบาล 3 บางลำ�ภู
5
2
5
4
6
4
16
9
5
3
4
4

กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่อันตรายร้ายแรง
คนหรือสัตว์ที่เป็นโรคนี้ต้องเสียชีวิตทุกราย สัตว์น�ำโรคพิษสุนัขบ้านใน
ประเทศไทย ได้แก่ สุนัขและแมว องค์การอนามัยโลก (WHO) และ
องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้ให้ความส�ำคัญที่ต้อง
ร่วมมือกันป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยก�ำหนดเป้าหมายที่จะ
ก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ภายในปี พ.ศ. 2563
หรือ ค.ศ. 2020
เทศบาลนครขอนแก่นได้เล็งเห็นถึงปัญหาของโรคพิษสุนัขบ้า
การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงเป็นภารกิจที่ส�ำคัญ
อย่างยิ่ง เพื่อให้ประชาชนน�ำสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในความดูแล มารับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจากการณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า มีกิจกรรมดังนี้
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6
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1. ลงทะเบียนและจัดท�ำประวัติสัตว์เลี้ยง
2. บริการฉีดวัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้าแก่
สัตว์เลี้ยงฟรี
3. จัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า อันตรายของโรค การป้องกัน
และการปฏิ บั ติ ตั ว เมื่ อ ถู ก สุ นั ข หรื อ
แมวกัด ข่วน
ผลการดำ�เนินการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประเภทสัตว์ จำ�นวนที่ขึ้นทะเบียน
สุนัข
แมว

5,431
960

จำ�นวนทีไ่ ด้รบั การฉีดวัคซีน รวมจำ�นวนที่สัตว์ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เพศผู้
เพศเมีย
2,897
2,384
5,281
430
504
934

งานสุขาภิบาลอาหาร
การควบคุม ก�ำกับ ดูแล ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารร้านอาหาร โรงอาหาร โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โดยมีการตรวจประเมิน แนะน�ำ จ�ำนวน 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านกายภาพ โดยแบบประเมินสุขาภิบาล ตามแบบตรวจร้านอาหารทางกายภาพ จ�ำนวน 17 ข้อ
2. ด้านเคมี โดยการสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารและวัตถุดิบประกอบอาหาร เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อน
ในอาหาร จ�ำนวน 6 ชนิด
3. ด้านชีวภาพ โดยสุ่มตรวจอาหารปรุงส�ำเร็จ และผักสดพร้อมบริโภค ภาชนะอุปกรณ์และมือผู้สัมผัส
อาหารด้วยชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น (SI2)
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ข้อมูลร้านอาหารในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ที่ผ่านเกณฑ์กรประเมินมาตรฐาน Clean Food Good Test
จำ�นวนที่ผ่านมาตรฐาน
Clean Food Good Test
ร้านอาหาร
1,100
539
ข้อมูลโรงอาหารโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงอาหาร
ประเภท

จำ�นวนทั้งหมด

ประเภท
โรงอาหารโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำ�นวนที่
จำ�นวนที่ผ่านมาตรฐาน
ตรวจทั้งหมด
โรงอาหาร
26

21
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การป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่
การป้องกันควบคุมโรค ที่
เป็ น ปั ญ หาในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น ได้แก่ โรคไข้เลือดออก
และโรคที่ มี ยุ ง ลายเป็ น พาหะน� ำ
โรคเอดส์ โรคติ ด ต่ อ ทางเพศ
สัมพันธ์ โรคติดต่อระบบทางเดิน
อาหาร โรคติดต่อระบบทางเดิน
หายใจ วัณโรค รวมถึงกลุ่มโรคไม่
ติดต่อ เช่น อุบตั เิ หตุจราจร การติด
สารเสพติด เป็นต้น

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค
ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีปัญหา
วัณโรคสูง และเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งด�ำเนินการให้บรรลุ
เป้ า หมายตามยุ ท ธศาสตร์ ยุ ติ วั ณ โรคขององค์ ก าร
อนามัยโลก โดยการ (1) เร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค
วินิจฉัย และรายงาน ให้ครอบคลุมร้อยละ 90 (2)
สนับสนุนการเข้าถึงบริการตรวจวินิจฉัยในประชากร
กลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงวัณโรคให้ครอบคลุมร้อย
ละ 90 (3) ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ตรวจพบทุกรายให้
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มีอัตราความส�ำเร็จการรักษาไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 90 ในเขตอ�ำเภอเมืองขอนแก่น ปี 2561 แยกรายต�ำบล พบว่า มี
จ�ำนวนผู้ป่วยวัณโรคในเขตต�ำบลในเมืองสูงสุด รองลงมาคือ ต.ศิลา และ ต.บ้านเป็ดตามล�ำดับ โดยในเขตเมือง
พบผูป้ ว่ ยมากในเรือนจ�ำ และชุมชนทีอ่ าศัยอยูแ่ ออัดหนาแน่น จากการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผูป้ ว่ ยวัณโรค ท�ำให้
ทราบพื้นที่เสี่ยง แหล่งที่อยู่อาศัยที่แน่นอนของผู้ป่วยท�ำให้สามารถด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ได้ส�ำเร็จเป็นรูป
ธรรม เกิดผลดีต่อประชาชนในพื้นที่ได้

การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 มีจ�ำนวนผู้ป่วยดังนี้
ข้อมูลปี 2560
ค่ามัธยฐาน
ค่าเป้าหมาย
ข้อมูลปี 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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กิจกรรมที่ด�ำเนินการ ได้แก่ การสุ่มส�ำรวจประเมินค่าดัชนีลูกน�้ำของหน่วยงานสังกัดเทศบาลทุก 2 เดือน
ลงพื้นที่รณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อม และท�ำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ร่วมกับ อสม. ในวัดเขตพื้นที่เทศบาลนคร
ขอนแก่น ทุก 2 เดือน รณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อม โดยการสุ่มส�ำรวจประเมินค่าดัชนีลูกน�้ำ พร้อมคืนข้อมูลการ
ส�ำรวจและให้ความรูก้ ารป้องกันควบคุมโรคในโรงเรียน รณรงค์จดั การสิง่ แวดล้อมให้สะอาด ปราศจากยุงลายเนือ่ ง
ในวันไข้เลือดออกอาเซียน และอบรมการใช้แอพพลิเคชัน่ พิชติ ลูกน�ำ้ ในสถานศึกษา โดยร่วมกับส�ำนักงานป้องกัน
และควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
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ลงพื้นที่ส�ำรวจและก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมพ่นสารเคมี กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออก

สุ่มส�ำรวจประเมินค่าดัชนีลูกน�้ำของหน่วยงาน
สังกัดเทศบาล

ลงพื้นที่รณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อม และท�ำลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ร่วมกับ อสม. ในวัด

ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขค�ำร้องเรียนเรื่องยุง
81

ส่งเสริมการใช้แอพพลิเคชั่นพิชิตลูกน�้ำในสถานศึกษา

เทศบาลนครขอนแก่น

สนับสนุน อสม. จัดกิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น

การสุ่มส�ำรวจประเมินค่าดัชนีลูกน�้ำ พร้อมคืนข้อมูลการส�ำรวจและให้ความรู้
การป้องกันควบคุมโรคในโรงเรียน
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การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
รับแจ้งจากปศุสตั ว์อำ� เภอเมืองขอนแก่นเมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 และ 26 สิงหาคม 2561 ว่า มีสนุ ขั
เสียชีวิตและติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณบึงแก่นนคร และชุมชนหนองแวงตราชู 2 พื้นที่ละ 1 ตัว รวม 2 ตัว โดย
ได้มกี จิ กรรมเพือ่ ป้องกันและควบคุมโรคฯ ดังนี้ อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารส�ำหรับ อสม. และคณะกรรมการชุมชน อบรม
ให้ความรูส้ ำ� หรับประชาชน รณรงค์เคาะประตูบา้ น และกิจกรรมเฝ้าระวังโรคจากสัตว์สคู่ น และติดตามสถานการณ์
การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จนสิ้นสุดระยะเวลาการควบคุมโรค ทั้ง 2 เหตุการณ์นี้ ไม่มีรายงานการพบคนติด
เชื้อพิษสุนัขบ้าและไม่มีการระบาดของโรคไปยังสุนัขตัวอื่นๆ

การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพื้นที่บึงแก่นนคร
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การป้องกันและควบคุมโรค
มือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียน
จัดท�ำแบบตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กเล็กก่อน
เข้าห้องเรียน โดยจดการอบรมระบบตรวจ

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
มีการจัดท�ำโครงการครูอาสาฉุกเฉินในโรงเรียน การร่วม
ฝึกซ้อมและส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น จ�ำนวน 2 แห่งๆ ละ 3 คน ได้แก่ โรงเรียน
วัดกลาง และโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ ม เข้าร่วมการ
แข่งขันการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของศูนย์อุบัติเหตุและ
วิกฤตบ�ำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น บูรณาการทีมสอบสวนโรคร่วมกับทีม SRRT จังหวัดขอนแก่น
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การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ ไขปัญหาสุขภาวะวัยรุ่น
ปัญหาสุขภาวะในวัยรุน่
เป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อน
และมี ป ั จ จั ย ต่ า งๆ เข้ า มา
เกี่ยวข้องเป็นจ�ำนวนมาก จาก
การศึ ก ษาวิ จั ย โครงการสร้ า ง
เสริ ม สุ ข ภาพทางเพศทั่ ว โลก
ที่ ต ้ อ ง ก า ร ท� ำ ใ ห ้ เ กิ ด ก า ร
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เปลี่ยนแปลงทางเชิงพฤติกรรม
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะวัยรุ่น
พบว่า การแก้ไขปัญหาเพื่อให้
เกิดสุขภาวะทางเพศในวัยรุ่นไม่
สามารถท�ำเพียงโครงการเดียว
แล้ ว น� ำ ไปสู ่ พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
ทางเพศที่ดีได้ จ�ำเป็นต้องสร้าง
โครงการที่ มุ ่ ง ไปสู ่ ก ารปรั บ
เปลีย่ นบรรทัดฐานของสังคม ใน
เรื่องเพศ ให้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลได้ จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ที่มีการด�ำเนินงานในการจัดการสุขภาวะวัยรุ่นในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องมาประชุม
ถอดบทเรียนและระดมสมอง เพือ่ พัฒนาการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะวัยรุน่ โดยใช้กรอบแนวคิด
5 ด้าน มาประยุกต์ใช้ ในการถอดบทเรียนและพัฒนากลยุทธ์ในการท�ำงานดังนี้ คือ 1) ระบบข้อมูลสารสนเทศ
และการจัดการความรู้ 2) การจัดบริการเชิงรุกและเชิงรับ 3) วิเคราะห์ภาคีเครือข่ายทีร่ ว่ มด�ำเนินการ 4) การพัฒนา
ศักยภาพของ ผู้ให้บริการและภาคีเครือข่าย 5) การมีส่วนร่วมของวัยรุ่น ครอบครัว ชุมชน
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ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ น�ำไปสู่การ
จัดท�ำโครงการตามแผนกลยุทธ์ของฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรคร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จ�ำนวน 4
กิจกรรมคือ 1. การจัดท�ำท�ำเนียบเครือข่ายคณะ
ท�ำงานสุขภาวะวัยรุ่น 2. โครงการการสร้างเสริม
พฤติกรรม “ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดเชื้อ” ในกลุ่มวัยรุ่น
3. โครงการ อบรม อสม. นักจัดการสุขภาวะทางเพศ
ในชุมชน 4. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตให้
ปลอดภัยเรื่องเพศ ส�ำหรับนักเรียน

โครงการอบรม อสม.ใหม่นักจัดการสุขภาพชุมชน

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยเรื่องเพศ ส�ำหรับนักเรียน กศน.

โครงการเสริมเสร้างพฤติกรรม ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดเชื้อ

86

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำ�ปี 2561

การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก
การด�ำเนินงานตามแนวทางศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค โดยมีการก�ำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันกับศูนย์เด็กเล็ก
ปลอดโรคและผู้ปกครอง ดังนี้

กรณีทพี่ บเด็กป่วยด้วยโรคติดต่อ มีทมี SSRT
ในการออกสอบสวนโรค ตรวจคัดกรองเพิ่มเติม
จากมาตรการปกติ ซึ่งท�ำให้การควบคุมโรคมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสูง ลดอัตราการระบาดของโรค
ติ ด ต่ อ ซึ่ ง ท� ำ ได้ ย ากในเมื อ งใหญ่ โดยเฉพาะ
เทศบาลนครขอนแก่นที่เป็นศูนย์กลางการศึกษา
การคมนาคมขนส่ง และศูนย์ราชการ
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ด้วยกระบวนการท�ำงาน และการก�ำหนดขั้นตอนการ
ปฏิ บั ติ ก รณี มี โรคติ ด ต่ อ เกิ ด ขึ้ น ในศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก ท� ำ ให้ ค รู
สามารถด�ำเนินการควบคุมการระบาดเบื้องต้นได้ และจึง
รายงานเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขเพือ่ ลงสอบสวนควบคุมโรคต่อ
ไป จากการด�ำเนินงานดังกล่าว ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 7 ขอนแก่น จึงคัดเลือกเทศบาลนครขอนแก่นให้เข้ารับ
รางวัลผลงานเด่นการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จัดโดย
สถาบันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ชือ่ ผลงาน “การ
ป้องกันควบคุมโรคในเด็ก” ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561
รั บ โล่ ร างวั ล ผลงาน
“ ก า ร ป ้ อ ง กั น แ ล ะ
ควบคุมโรคในเด็กเล็ก”
จากอธิบดีกรมควบคุมโรค
จั ด โดยสถาบั น ป้ อ งกั น
ควบคุมโรคเขตเมือง กรม
ควบคุ ม โรค วั น ที่ 22
มิถุนายน 2561
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การควบคุมการบริโภคยาสูบ
ด�ำเนินการจัดเขตปลอดบุหรี่ โดยการติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ตาม
กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
และตรวจสอบการช�ำรุดของป้ายเป็นระยะภายในส�ำนักงานเทศบาล
นครขอนแก่น สวนสาธารณะ ตลาด วัด โรงเรียน หน่วยงานในสังกัด
เทศบาล และหน่วยงานในก�ำกับดูแลของเทศบาล สถานประกอบการ
และจัดเขตสูบบุหรี่ ภายในส�ำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น จ�ำนวน 2
จุด โดยจัดตามหลักเกณฑ์การจัดเขตปลอดบุหรี่ที่ถูกต้อง และด�ำเนิน
งานควบคุมยาสูบของเทศบาลนครขอนแก่น ตาม 8 มาตรการ อปท.
ปลอดบุหรี่

รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
ร่วมกับภาคีเครือข่ายคณะท�ำงานเพื่อการไม่สูบบุหรี่
ขอนแก่น ได้แก่ โรงพยาบาลขอนแก่น ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด
ขอนแก่น โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น สถานปฏิบตั กิ าร
ชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทศบาล
นครขอนแก่น สือ่ มวลชนจัดกิจกรรมรณรงค์วนั งดสูบบุหรีโ่ ลก
ประจ�ำปี 2561 ณ วัดศรีนวล ต�ำบลในเมือง โดยกิจกรรม
เป็นการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ให้ความรู้แก่สามเณรและ
พระสงค์ผ่านฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน และกิจกรรมบ�ำบัดบุหรี่
และฝังเข็มคลายเครียดแก่พระภิกษุที่สูบบุหรี่
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ส่งเสริมการด�ำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจัดท�ำโครงการโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ จ�ำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
โดยขอรับงบประมาณจากกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น
เป็นการจัดอบรมให้ความรูแ้ ก่ครูและนักเรียนแกนน�ำ เรือ่ งวิธกี าร
ด�ำเนินการ 7 มาตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่
ผลจากการด�ำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง เทศบาลนครขอนแก่น
ได้เป็นตัวแทนของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น น�ำ
เสนอการด�ำเนินงานของเทศบาลตาม 8 มาตรการ อปท.ปลอด
บุหรี่ และการด�ำเนินงานด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในเรื่อง การออกตรวจเฝ้าระวัง ตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ถนนข้าวเหนียวสนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ งาน
ศพปลอดเหล้าปลอดการพนัน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลก
เปลีย่ นเรียนรู้ ถอดบทเรียนการด�ำเนินงานจังหวัดปลอดบุหรีแ่ ละ
แอลกอฮอล์ ณ เดอะเปียโนรีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
จัดโดยส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น มีผู้เข้าร่วม
จากจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ซึ่งคณะ
กรรมการได้ชื่นชมการท�ำงานของเทศบาลนครขอนแก่น
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การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดนักดื่มรายใหม่
ร่วมกับส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
ขอนแก่น ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข อ� ำ เภอเมื อ งขอนแก่ น
สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สถานีต�ำรวจ
ภู ธ รเมื อ งขอนแก่ น ออกตรวจเฝ้ า ระวั ง
ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการตอนกลางคืน
งดจ� ำ หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ นวั น
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ตามมาตรา 28
แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ 2551
และการตรวจสอบร้ า นค้ า ว่ า มี ก ารกระท� ำ
ที่ เข้ า ข่ า ยละเมิ ด พ.ร.บ. ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ตามข้อร้องเรียน
ก ร ณี พ บ ป ้ า ย โ ฆ ษ ณ า เ ค รื่ อ ง ดื่ ม
แอลกอฮอล์ทเี่ ข้าข่ายละเมิด มาตรา 32 แห่ง
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ค ว บ คุ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม
แอลกอฮอล์ จะมี ก ารส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ป้ า ย
โ ฆ ษ ณ า แ ก ่ ส� ำ นั ก ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข
จั ง หวั ด ขอนแก่ น และส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น
ควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เพื่อพิจารณาตีความและบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ค�ำ
แนะน�ำผู้ประกอบการในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน เพื่อให้มีการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และตอบหนังสือผู้ร้อง
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ในปี 2561 มีผู้กระท�ำผิดตาม พรบ. จ�ำนวน
48 ร้าน ผูป้ ระกอบการด�ำเนินการแก้ไขจ�ำนวน 14
ร้าน อีก 34 ร้าน ไม่แก้ไข จึงด�ำเนินการส่งเรื่อง
ต่อส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นน�ำเข้า
คณะกรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
จังหวัดขอนแก่น

การป้องกันและบ�ำบัดยาเสพติด
ตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในปัสสาวะ
แก่พนักงานภาคสนามในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น และ อปพร. จ�ำนวน 330 คน
ด� ำ เนิ น การซั ก ประวั ติ คั ด กรองการใช้
สารเสพติด และท�ำการบ�ำบัดแบบสมัครใจ
ให้ค�ำปรึกษาแบบสั้น นัดติดตามเป็นระยะ
เวลา 6 เดือน และมีการน�ำเสนอผลการ
ด� ำ เนิ น งานในที่ ป ระชุ ม คณะผู ้ บ ริ ห าร
เทศบาลนครขอนแก่ น เพื่ อ สนองตอบ
นโยบายของจั ง หวั ด ขอนแก่ น และนายก
เทศมนตรีนครขอนแก่น ในด้านการป้องกัน
และควบคุมการใช้สารเสพติดในกลุม่ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และสนับสนุนการด�ำเนินงานในระดับ
ชุมชน โดยร่วมกับชุมชนการเคหะ น�ำเยาวชนและครอบครัว จ�ำนวน 30 คน ศึกษาดูงานบ�ำบัดยาเสพติด
ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ชุมชนการเคหะ
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ชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิกบุหรี่ สุรา ยาเสพติด
ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดขอนแก่น และชุมชนการ
เคหะ จัดท�ำโครงการชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิก บุหรีส่ รุ า ยาเสพติด
ในโครงการมีกิจกรรมเดินรณรงค์ในชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
คนในชุมชนรับทราบว่าชุมชนจะด�ำเนินการเรื่อง ลด ละ เลิกบุหรี่
สุรา ยาเสพติด ในชุมชน รวมทั้งขอความร่วมมือร้านค้า และร้าน
เกมส์ในชุมชนรวม 5 ร้าน งดจ�ำหน่ายบุหรี่ สุรา แก่เยาชนอายุไม่
เกิน 20 ปี โดยมีสำ� นักงานสาธารณสุขจังหวัด และ สคร. 7 ขอนแก่น
เป็นผู้อธิบายข้อกฎหมายแก่ผู้ประกอบการ
จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแก่ อสม. และคณะกรรมการชุมชน เน้น
การคัดกรองผู้ใช้สารเสพติด การให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้น/ส่งต่อบ�ำบัด
และกลุ่มเยาวชนแกนน�ำและครอบครัว เน้นการส่งเสริมศักยภาพ
การป้องกันตนเอง การสร้างเครือข่าย การเฝ้าระวัง การช่วยเหลือ
ผู ้ ที่ ใช้ ส ารเสพติ ด เบื้ อ งต้ น โดยโรงพยาบาลธั ญ ญารั ก ษ์ ได้ น� ำ
นักศึกษาการพยาบาลเฉพาะทางด้านยาเสพติดลงพื้นที่คัดกรองผู้
ใช้สาร เสพติดเพื่อประเมินระดับการใช้สารเสพติด จูงใจให้เข้าสู่
กระบวนการบ�ำบัด และการจัดสถานที่สาธารณะ ในชุมชนให้เป็น
เขตปลอดบุหรี่ สุรา ตามกฎหมายก�ำหนด
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ผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2561
ฝ่ายสุขาภิบาล ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ
1.1 ตรวจสุขาภิบาลโรงเชือด ช�ำแหละ เป็ด ไก่ ในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรค และให้คำ� แนะน�ำในการปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องตามหลักสุขาภิบาล เข้าตรวจใน
วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2561 จ�ำนวน 3 แห่ง
1.2 ตรวจสุขาภิบาลโรงงานผลิตน�้ำแข็ง เพื่อตรวจแนะน�ำด้านสุขาภิบาลและความปลอดภัยโรงงาน
ผลิตน�ำ้ แข็ง เป็นการสร้างความตระหนักให้ผปู้ ระกอบการได้มกี ระบวนการผลิตน�ำ้ แข็งทีส่ ะอาด,
ตรวจติดตามผล การปรับปรุงโรงงานน�้ำแข็งตามค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่ โดยเข้าตรวจในวันที่
21-22 มีนาคม 2561 จ�ำนวน 4 แห่ง
1.3 ตรวจสุขาภิบาลสระว่ายน�ำ้ เพือ่ ตรวจการดูแลรักษาตามหลักสุขาภิบาล การดูแลคุณภาพน�ำ้ รวม
ถึงมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้อง เข้าตรวจในระหว่างวันที่ 9-12, 15 มกราคม 2561
จ�ำนวน 9 แห่ง
1.4 ตรวจสุขาภิบาลโรงงานผลิตน�้ำดื่ม เพื่อตรวจแนะน�ำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคน�้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย เข้าตรวจในวันที่9-13, 20,
23 กรกฏาคม 2561 จ�ำนวน 14 แห่ง
1.5 ตรวจสุขาภิบาลร้านหล่อ หลอม ทองค�ำ นาคเงิน เพื่อตรวจแนะน�ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย จ�ำนวน 16 ราย
1.6 ตรวจสุขาภิบาลโรงแรม เพื่อประกอบการพิจารณาขอมี / ขอต่อใบอนุญาตโรงแรม ตาม พ.ร.บ.
โรงแรมฯ ร่วมกับจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานอื่น จ�ำนวน 2 ครั้ง วันที่1,2,5 กุมภาพันธ์ 2561
และวันที่ 13,14มิถุนายน 2561 จ�ำนวน 16 ราย
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1.7 ตรวจสถานบริการ เพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองการขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถาน
บริการ ร่วมกับอ�ำเภอเมืองขอนแก่น ในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 จ�ำนวน 22 ราย
1.8 ตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบการประกอบการพิจารณาอนุญาตรายใหม่ จ�ำนวน 409 ราย
2. งานควบคุมมลพิษและเหตุรำ�คาญ
2.1 ค�ำร้องแจ้งเหตุเดือดร้อนร�ำคาญ จ�ำนวน 112 เรื่อง ดังนี้
■■ เข้าตรวจและอยู่ระหว่างการติดตาม
จ�ำนวน 39 เรื่อง
■■ เข้าตรวจและยุติเรื่องร้องเรียน
จ�ำนวน 73 เรื่อง
สาเหตุจากเสียงรบกวน
จ�ำนวน 41 เรื่อง
สาเหตุจากกลิ่น/ควัน รบกวน
จ�ำนวน 43 เรื่อง
สาเหตุจากฝุ่นรบกวน
จ�ำนวน 2 เรื่อง
สาเหตุจากสัตว์
จ�ำนวน 2 เรื่อง
สาเหตุจากน�้ำเสีย
จ�ำนวน 13 เรื่อง
สาเหตุอื่นๆ
จ�ำนวน 11 เรื่อง
2.2 ตรวจสุขาภิบาลสถานบันเทิง เพือ่ ตรวจสุขาภิบาลสุขลักษณะ และความปลอดภัยของของสถาน
บันเทิง โดยก�ำหนดการตรวจร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 28-30 พฤศจิกายน
2560 และวันที่ 6-7 , 13-15 , 19-21 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน 91 ร้าน
2.3 ออกค�ำสั่งทางปกครอง ในการระงับเหตุเดือดร้อนร�ำคาญ จ�ำนวน 6 เรื่อง
2.4 ออกตรวจวัดระดับเสียงจากสถานประกอบการที่ก่อเหตุเดือดร้อนร�ำคาญ เพื่อประกอบการ
พิจารณาแก้ไขเหตุร�ำคาญเสียงดังรบกวน จ�ำนวน 8 ครั้ง
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3. งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
3.1 ตรวจคุณภาพอากาศ
■■ ตรวจคุณภาพอากาศจากเตาเผาศพ
จ�ำนวน 14 วัด
■■ ตรวจคุณภาพอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม
จ�ำนวน 3 แห่ง
3.2 ตรวจคุณภาพน�ำ้ ประปา เพือ่ ตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน�ำ้ ประปาทีใ่ ช้ภายในชุมชน และครัวเรือน
ต่างๆ ให้มีปริมาณคลอรีนที่เหมาะสมกับการบริโภค ประกอบด้วย
■■ ครัวเรือนในเขต 1
จ�ำนวน 23 ครัวเรือน
■■ ครัวเรือนในเขต 2
จ�ำนวน 25 ครัวเรือน
■■ ครัวเรือนในเขต 3
จ�ำนวน 46 ครัวเรือน
■■ ครัวเรือนในเขต 4
จ�ำนวน 28 ครัวเรือน
3.3 ตรวจสุขาภิบาลห้องสุขาสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย ประกอบด้วย
■■ ห้องสุขาสวนสาธารณะ
จ�ำนวน 14 แห่ง
■■ ห้องสุขาอาคารส�ำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น
จ�ำนวน 32 แห่ง
■■ ห้องสุขาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ�ำนวน 22 แห่ง
■■ ห้องสุขาตลาดสดเทศบาล
จ�ำนวน 12 แห่ง
3.4 ด�ำเนินออกใบอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาชั่วคราว และ งานรื้อถอนป้ายโฆษณาชั่วคราว
■■ จ�ำนวนครั้งที่ขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาชั่วคราว
241 ครั้ง
■■ จ�ำนวนป้ายที่ขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาชั่วคราว
5,163 ป้าย
■■ จ�ำนวนเงินจากการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาชั่วคราว
1,017,600 บาท
■■ ป้ายที่ท�ำการรื้อถอน กรณีหมดอายุ/ไม่ได้ขออนุญาต/
11,411 ป้าย
■■ ติดตั้งนอกจุดที่ก�ำหนด ฯลฯ
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3.5 ประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี 2560 และงานรับโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ สุดยอดส้วมแห่งปี ตามที่ กรม
อนามัย ได้ด�ำเนินโครงการสรรหาสุดยอดส้วมแห่งปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติคุณเจ้าของส้วม
สาธารณะที่ได้พัฒนาส้วมสาธารณะเพื่อเป็นต้นแบบที่ดี และผู้ใช้ส้วมเล็งเห็นความส�ำคัญในการบ�ำรุงรักษาส้วม
ให้มีความสะอาด และคณะกรรมการสรรหาสุดยอดส้วมแห่งปีได้ท�ำการตรวจประเมินตัดสิน และกรมอนามัย ได้
แจ้งผลการตัดสินสุดยอดส้วมแห่งปี 2560 โดยสวนรัชดานุสรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะ
เลิศ ประเภทสวนสาธารณะ และได้เชิญตัวแทนจากเทศบาลนครขอนแก่น รับรางวัล สุดยอดส้วมแห่งปี 2560 ใน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
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งานเภสัชกรรม
ฝ่ายบริการสาธารณสุข ส�ำนักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ได้จัดท�ำโครงการลดปัญหาการกระจาย
ยาทีไ่ ม่เหมาะสมในชุมชน โดยการส�ำรวจร้านช�ำในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น ในเดือน ม.ค. 61 จ�ำนวน 211
ร้าน พบว่า มีรา้ นช�ำจ�ำหน่ายยาทีไ่ ม่เหมาะสมมากกว่า
ร้อยละ 80 มียาหมดอายุ จ�ำนวน 47 ร้าน สาเหตุใน
การจ�ำหน่ายส่วนใหญ่พบว่าเพื่อสนองความต้องการ
ของคนในชุมชน โดยไม่ทราบถึงผลเสียหรือผลกระทบ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ เช่น การแพ้ยา การดือ้ ยา หรือ การท�ำให้
เกิดภาวะไตวายจากการบริโภคยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่
สเตียรอยด์ (NSAIDs) เป็นประจ�ำ และไม่ทราบว่ายา
ประเภทใดจ�ำหน่ายได้ หรือ ห้ามจ�ำหน่ายในร้านช�ำ เภสัชกร และทีมอาสาสมัครสาธารณสุขได้ให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้
ประกอบการร้านช�ำในการจ�ำหน่ายยาสามัญประจ�ำบ้าน ที่ร้านช�ำสามารถจ�ำหน่ายได้โดยถูกกฎหมาย และ
ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค ตลอดจนสามารถตรวจสอบวันหมดอายุของยา หลังจากนัน้ มีการส�ำรวจซ�ำ้ ในเดือนกรกฎาคม
61 พบว่ามีร้านช�ำ ได้รับป้าย “ร้านช�ำสีขาว” ไม่จ�ำหน่ายยาอันตราย หรือยาที่ไม่เหมาะสม จ�ำนวน 41 ร้าน โดย
มีร้านค้าส่งขนาดใหญ่จ�ำนวน 1 ร้าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
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โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ
โครงการ “คนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (khon kaen
: Low-carbon City)” กรอบแนวคิดในการด�ำเนินงาน
4+1 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุ ท ธศาสตร์ สั ง คมแห่ ง ต้ น ไม้ การด� ำ เนิ น งาน
ยุทธศาสตร์นี้ ได้แบ่งเป็น 3 กิจกรรมใหญ่คือ กิจกรรม
ส�ำรวจต้นไม้และท�ำแผนที่ต้นไม้ กิจกรรมการดูแลบ�ำรุง
รักษา และกิจกรรมสร้างจิตส�ำนึก ในปี 2561 มีจ�ำนวน
ต้ น ไม้ ใ หญ่ ที่ อ นุ รั ก ษ์ ไ ด้ 4,040 ต้ น ปริ ม าณก๊ า ซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่ ต ้ น ไม้ เ ก็ บ กั ก ได้ เ ท่ า กั บ
19,999,844.56 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ยุทธศาสตร์สังคมไร้มลพิษ กรอบในการด�ำเนินงาน
อยู่ 3 ด้านใหญ่ๆ คือ การจัดการขยะ การจัดการมลพิษ
ทางน�้ำ และการจัดการมลพิษทางอากาศ โดยกิจกรรม
ด้านการลดปริมาณขยะผ่านโครงการต่างๆ สามารถแยก
และลดปริมาณขยะรวมแล้ว 84.34 ตัน/วัน สามารถ
ค�ำนวณเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการ
ด� ำ เนิ น งานกลุ ่ ม โครงการลดปริ ม าณขยะเท่ า กั บ
30,785.164 tonCO2e ต่อปี
ยุทธศาสตร์สงั คมพิชติ พลังงาน มุง่ เน้นในการลดการใช้พลังงานในส�ำนักงาน โดยการลดการใช้พลังงานน�ำ้ มัน
เชื้อเพลิง ลดการใช้ไฟฟ้า และลดการใช้น�้ำประปา โดยด�ำเนินการผ่านกิจกรรมห้องประชุมสีเขียว และศูนย์
ยานพาหนะรวม โดยสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้เท่ากับ 33.62 (tonCO2e)/ปี
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ยุทธศาสตร์สงั คมทีม่ กี ารบริโภคอย่างยัง่ ยืน มุง่ เน้นใน
ด้านรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคอาหารทีส่ ะอาด
ปลอดภั ย และใช้ผ ลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ สิ่ งแวดล้ อม
โดยขับเคลื่อนผ่านโครงการตลาดปลอดโฟม ตลาดเขียว
ครอบครัวพอเพียงสูค่ รอบครัวคาร์บอนต�ำ่ รวมทัง้ รณรงค์
ให้ส�ำนัก/กอง/โรงเรียนมีการจัดซื้อวัสดุส�ำนักงานที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุ ท ธศาสตร์ก ารสร้า งสัง คมคนรุ่นใหม่หั ว ใจสี เขี ย ว
มุ ่ ง เน้ น ในการสร้ า งเด็ ก เยาวชน ให้ มี จิ ต ส� ำ นึ ก
รักสิ่งแวดล้อม ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม จัดท�ำพัฒนา
หลักสูตรและคู่มือการเรียนการสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น
จากการด� ำ เนิ น งานโครงการคนขอนแก่ น หั ว ใจ
ไร้มลพิษ (khon kaen : Low-carbon City) ที่เทศบาลนคร
ขอนแก่นได้ดำ� เนินการอย่างต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบนั ด�ำเนินการส�ำรวจต้นไม้ได้จำ� นวน 19,625 ต้น
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้เก็บกักได้เท่ากับ 10,601,140.89 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากคัดแยกขยะไปใช้ประโยชน์ การลดการใช้ไฟฟ้าในส�ำนักงาน การลดการใช้น�้ำมัน
เชื้อเพลิงจากศูนย์ยานพาหนะรวม การลดการใช้น�้ำประปา ได้ทั้งหมดรวมตั้งแต่ปี 2558-ปัจุจบัน ได้ 86,500.15
tonCO2e และมีเครือข่ายด้านสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะร่วมด�ำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ สถานประกอบการ ห้างร้าน
หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ โรงเรียน สถาบันการศึกษา กลุ่มนักรบสิ่งแวดล้อม ขุนพลสีเขียว เครือข่าย
เกษตรกรตลาดเขียว ชมรมคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ

100

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำ�ปี 2561

ผลการด�ำเนินงานโครงการจัดการขยะอันตราย ปี 2561
โครงการนีม้ วี ตั ถุประสงค์ทมี่ งุ่ เน้นเพือ่ สร้างจิตส�ำนึก
ให้ประชาชนคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป โดย
การตัง้ จุดสถานีเรียนรูก้ ารจัดการขยะอันตรายพร้อมกับเป็น
จุดบริการทิ้งขยะอันตราย ตามที่สาธารณะ และพื้นที่เครือ
ข่าย(ชุมชน วัด สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ และ
สถานศึกษา โดยมีการจัดเก็บขยะอันตรายเป็นประจ�ำทุก
สัปดาห์ และน�ำไปรวบรวมเก็บไว้ในห้องเก็บขยะอันตราย
ก่อนน�ำส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นน�ำไปก�ำจัด
อย่างถูกต้องต่อไป โดยในปีงบประมาณ 2561 สามารถจัด
เก็บขยะอันตรายจากถังขยะอันตราย จ�ำนวน 4.42 ตัน
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ผลการด�ำเนินงานโครงการชุมชนวัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง ปี 2561
โครงการนีม้ วี ตั ถุประสงค์ทมี่ งุ่ เน้นการให้ความรูแ้ ละกระตุน้ ให้ประชาชนมีสว่ นจัดการขยะตามแนวทางการ
จัดการขยะตามหลัก 3Rs (Reduce Reuse Recycle) โดยอบรมให้ความรูว้ ธิ กี ารจัดการขยะของชุมชนและวัด และ
มีการน�ำเสนอวิธีการน�ำขยะอินทรีย์ไปผลิตเป็นปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยน�้ำจุลินทรีย์ ส่วนขยะรีไซเคิล มีกิจกรรมทางเลือกให้
ได้แก่ ฌาปนกิจ เปลี่ยนขยะเป็นบุญ หรือ บริจาคในตู้บุญทวีด้วยรีไซเคิล ผลการด�ำเนินงานมีดังนี้
1. มีชมุ ชนเข้าร่วมกิจกรรมการคัดแยกขยะและน�ำไปสูก่ ารเข้าร่วมกิจกรรมฌาปนกิจเปลีย่ นขยะเป็นบุญ
จ�ำนวน 52 ชุมชน ได้ครัวเรือนร่วมเป็นเครือข่ายคัดแยกขยะอินทรีย์ จ�ำนวน 50 ครัวเรือน
2. ติ ด ตามเครื อ ข่ า ยคั ด แยกขยะ ชุ ม ชน/เครื อ ข่ า ยเดิ ม สามารถคั ด แยกปริ ม าณขยะอิ น ทรี ย ์ แ ละ
น�ำไปใช้ประโยชน์ 244.3 ตัน
3. เกิดเครือข่ายชุมชนแยกขยะรีไซเคิล และเข้าร่วมกิจกรรมฌาปนกิจ เปลี่ยนขยะเป็นบุญ เป็นจ�ำนวน
52 ชุมชน และมีสมาชิกฌาปนกิจ 1,380 สมาชิก มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล ณ ต้นทางได้ 125 ตัน
กิจกรรมการรับซื้อขยะของสมาชิกกองทุนฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ
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ผลการด�ำเนินงานโครงการบุญทวีด้วยรี ไซเคิล ปี 2561
โครงการนีม้ วี ตั ถุประสงค์ทมี่ งุ่ เน้นเพือ่ สร้าง
จิตส�ำนึกให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจาก
ขยะทัว่ ไป โดยการตัง้ จุดสถานีเรียนรูก้ ารจัดการขยะ
รีไซเคิลพร้อมกับเป็นจุดบริการทิ้งขยะรีไซเคิล ตาม
ที่สาธารณะ และพื้นที่เครือข่าย(ชุมชน วัด สถาน
ประกอบการ หน่วยงานราชการ และสถานศึกษา
โดยน�ำรายได้ที่ได้จากการจ�ำหน่ายขยะรีไซเคิล ไป
บ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อกิจกรรมการกุศล เช่น ซื้อ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับผู้พิการ สมทบทุนผู้สูง
อายุ สบทบทุนโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
เป็นต้น โดยใช้ขื่อว่าถังบุญทวีด้วยรีไซเคิล และมีการจัดอบรมให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะ โดยใน
ปีงบประมาณ 2561 จัดเก็บขยะรีไซเคิลจากถังบุญทวีด้วยรีไซเคิล จ�ำนวน 573.30 กิโลกรัม

103

เทศบาลนครขอนแก่น

โครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ประธานชุมชนและอาสาสมัครที่รับผิด
ชอบการกวาดถนนและดูแลรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และสายในชุมชน รวมถึงอาสาสมัครที่
ด�ำเนินงานเก็บขนขยะในชุมชน โดยในปี 2561 มีผเู้ ข้าร่วมโครงการทัง้ สิน้ กว่า 500 คน ในการด�ำเนินงานโครงการ
นอกจากการให้ความรูแ้ ก่อาสาสมัครพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และยังมีกจิ กรรมในการส่งเสริมขวัญก�ำลังใจแก่อาสาสมัคร
ผู้ปฏิบัติงานในชุมชนที่มีผลการประเมินการด�ำเนินงานอยู่ในระดับยอดเยี่ยมและดีเด่น

104

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำ�ปี 2561

นครขอนแก่น เมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
การพั ฒ นาเมื อ งอย่ า งรวดเร็ ว แบบ
ก้าวกระโดด ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ
สังคม รวมไปถึงการศึกษาทั้งในระดับ
ภูมภิ าคจนถึงระดับประเทศ การพัฒนา
แบบก้าวกระโดดที่เกิดขึ้น เทศบาลนคร
ขอนแก่ น จำ�เป็ น ต้ อ งสร้ า งระบบการศึ ก ษา
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สำ�หรั บ เด็ ก และเยาวชนให้ ส ามารถพร้ อ ม
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
เทศบาลนครขอนแก่ น ได้ เ ล็ ง เห็ น
ถึ ง ความสำ�คั ญ ของการเปลี่ ย นแปลง
ดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ เ ตรี ย มความพร้ อ มใน
การสร้างระบบการศึกษาที่แข็งแกร่ง และจัด
กระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาทีด่ ยี งิ่ ขึน้ เพือ่ ให้สอดรับกับความเปลีย่ นแปลง รวมถึงเพือ่ ให้มี
ส่วนช่วยในการพัฒนาการศึกษาของไทยในยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง
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จากวิสัยทัศน์เทศบาลนครขอนแก่นที่จะวางรากฐานการพัฒนาเมืองสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ก่อเกิด
ศักยภาพที่โดดเด่นในการเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆ ภายใต้นโยบายการพัฒนาชีวิตและทุนทางสังคม ด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น นั้น เทศบาลนครขอนแก่นได้ส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตด้วยการบูรณาการและเชื่อมโยง การศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งผู้เรียนในระบบ กลุ่มผู้ขาดโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้บกพร่องใน
ด้านต่างๆอีกทั้งจัดการด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นด้วยการพัฒนาครู บุคลากร
ทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ได้เสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันและทัดเทียมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งครอบครัว ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาได้แสดง
บทบาทเข้าร่วมจัดการศึกษาดังกล่าว
ดังนั้น สำ�นักการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่น มีหน้าที่
ดำ�เนินการตามนโยบายและนำ�มาปฏิบัติให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของท่านนายกเทศมนตรีดังที่ได้กล่าวไว้ คือ
“เราจะพัฒนาคนและ...สร้างเมือง เพื่อส่งต่อ สิ่งที่ดี สู่ ลูกหลาน”
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การจัดการศึกษา มิติใหม่ของการเรียนรู้
การศึกษาในระบบ

เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิชาการ เพื่อสร้างมาตรฐาน
การศึกษาของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครฯ สำ�นักการศึกษา
เทศบาลนครขอนแก่ น จึ ง ได้ ดำ�เนิ น โครงการให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของการจัดการระบบการศึกษาเพือ่ เน้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ
อาทิเช่น การอบรมพัฒนาครูทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพ ศิลปะ สุขศึกษาและพละ
ศึกษา เพือ่ ให้เกิดการพัฒนา คุณลักษณะ ทักษะด้านความรู้ ความคิด
ความสามารถ และคุณธรรมที่จำ�เป็นต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นตระหนักดีว่า
หากครูมีคุณภาพมาตรฐาน โดยที่คณะครูแต่ละสาขาวิชาจะนำ�ไป
พั ฒ นาหลั ก สู ต รและแนวทางแต่ ล ะวิ ช า เพื่ อ ให้ ไ ด้ คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานเดียวกันทัง้ 11 โรงเรียนและ 11 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล เด็กและเยาวชนที่ผ่านการเรียนรู้ จะเป็นเด็กและเยาวชนที่
พร้อมด้วยความรู้ควบคู่คุณธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5+1 อันได้แก่
1. มีวินัย
2. มีความรับผิดชอบ
3. มีความอดทน
4. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
5. มีความกตัญญู
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และ + 1 สำ�นึกรักท้องถิ่น ตามแบบอย่างที่เทศบาลนคร
ขอนแก่นได้วางรากฐานไว้
คณะกรรมาธิการเมล็ดพันธุแ์ ห่งการเรียนรู้ (ศูนย์พฒ
ั นา
เด็ก) คือ ผู้ที่สนใจทางการศึกษา นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการ
ศึกษา ร่วมขับเคลื่อนการจัดการด้านการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย
โดยเริ่มตั้งแต่อายุ 2 – 5 ขวบ โดยเน้น โดยเน้นการพัฒนาทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ไม่ได้เน้นการพัฒนา
ทางวิชาการแต่จะเน้นการพัฒนาทางด้านร่างกาย ตั้งแต่กล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ มัดเล็ก ตลอดจนให้เด็กมีทักษะในการอยู่ในสังคมของเด็ก
โดยมี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลทั้งหมด 11 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทัน
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์ 5
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการเคหะ
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน
9. ศูนย์พัฒนาวัดกลาง
10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่
11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย
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คณะกรรมาธิการต้นกล้าแห่งปัญญา ขับเคลื่อนในระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 ทั้ง 11 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น
กล้าไม้แห่งการเจริญเติบโต เน้นให้เด็ก อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
สามารถแก้ปัญหาได้อยู่ในช่วงชั้น ตั้งแต่ ป.1 – ป.6
ต้นไม้แห่งการศึกษา พัฒนาในระดับชั้น มัธยมที่ 1 – มัธยมที่ 6 เน้นในเรื่องหลักวิชาการ และทิศทาง
ในด้านการศึกษาโดยจะมีการแนะแนว เพื่อให้เด็กได้ทราบว่า ความรู้ ความสามารถ และความพร้อมทางด้าน
ทักษะต่างๆของตนเองในการศึกษาต่อทั้งในระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา
โดยเทศบาลนครขอนแก่นมีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมดจำ�นวน 11 แห่ง และมีการพัฒนาจัดการเรียนการ
สอนตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ดังนี้
■■ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
เป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งผู้ปกครองให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน
เป็นจำ�นวนมาก “โรงเรียนมาตรฐาน ประสานสามัคคี เก่ง ดี มีสุข” พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
ศึกษาของชาติ มุง่ สูค่ วามเป็นสากลและดำ�รงชีวติ บนพืน้ ฐานวัฒนธรรมไทย ตระหนัก เห็นคุณค่าของการดำ�รงตน
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อย่างมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีสขุ ภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี มีจิตสาธารณะ ยึดหลัก
ประชาธิปไตย ใช้ชีวิตแบบพอเพียงและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาผู้เรียนให้เกิด
ปัญญา สามารถนำ�ไปพัฒนาตนเอง ได้
อย่างสร้างสรรค์ สามารถนำ�มาประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้อย่างยั่งยืน
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
มี ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ท า ง วิ ช า ก า ร
จั ด กระบวนการเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย น
ตามศักยภาพ และความแตกต่างระหว่าง
บุคคล นักเรียนมีทักษะที่จำ�เป็นสู่ศตวรรษที่
21 ทักษะการคิด อ่านออกเขียนได้ คิดเลข
เป็น มีความสามารถและทักษะการใช้ภาษา
ในสื่อสาร ใช้ส่ือเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
นำ�ไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมมี คุณลักษณะ 5+1 (รับผิดชอบ
อดทน มีวินัย เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ กตัญญู และ สำ�นึกรักษ์ท้องถิ่น) รักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานศาสตร์พระราชา นำ�หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำ�รงชีวิต มีความเป็นไทย อาศัย อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมีความสุข
■■
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โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
เป็นโรงเรียนที่เน้นทางด้านพลังงานทางเลือกและ “บริหาร
จัดการศึกษา ได้มาตรฐาน ผู้เรียนมีคุณภาพ รู้เท่าทันเทคโนโลยีมีทักษะในการ
ดำ�เนินชีวติ อย่างเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จัดการเรียนรู้มอนเตสเซอรี่ในบริบทโรงเรียน
เทศบาลคุ้มหนองคู มุ่งเน้นให้เด็กแสวงหาความรู้ด้วยตนเองครูคอยกระตุ้น
หนุนเสริมเพิ่มพลังใจ และสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง จัดบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ พร้อมทั้งการพัฒนา การสอนให้สัมพันธ์ต่อ
ความต้ อ งการของเด็ ก ให้ ค วามเป็ น อิ ส ระในขอบเขตที่ กำ�หนดไว้ พั ฒ นา
บุคลิกภาพการเรียนรู้และมีพัฒนาการก้าวหน้าไปตามธรรมชาติ แสวงหา
ความรู้อย่างมีสติปัญญา
■■ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
เป็ น โรงเรี ย นที่ มุ่ ง พั ฒ นาผู้ เรี ย นในทุ ก ด้ า นตามความสนใจและ
ศักยภาพของผู้เรียน ภายใต้วิสัยทัศน์ “จัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมี
มาตรฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนเก่ง ดี
มีความสุข ภายใต้บริบทศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ ในศตวรรษที่ 21” มุง่ เน้น
จัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงด้วย
กิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งในด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา และการพัฒนาตนเอง
เพื่อก้าวสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ เน้น การเรียนรู้
แบบมีสว่ นร่วม เสริมสร้างทักษะทางกายและทางสังคมเพือ่ การอยูร่ ว่ มกับคน
อื่นอย่างมีความสุข พร้อมกับส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดความสำ�นึกรักในท้อง
ถิ่นผ่านกิจกรรม “ฟ้อนเตี้ยโนนทัน”
■■
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โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เป็นโรงเรียนที่นำ�การสอนแบบจิตศึกษา ต้นแบบหงายกะลา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม ประเพณี ใช้กิจกรรมจิตศึกษา มุ่งพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณ เน้นการเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ
เพือ่ เรียนรูท้ จี่ ะอยูก่ บั ธรรมชาติอย่างอ่อนน้อม อ่อนโยน เข้าใจความสัมพันธ์ อย่างเป็นองค์รวม ตระหนักรูค้ ณ
ุ ค่า
ของโดยปราศจากอคติ ไ ม่ แ บ่ ง แยก มี ค วามรั ก ความเมตตาอั น ยิ่ ง ใหญ่
มีจิตสำ�นึกต่อส่วนรวม เข้าถึงแก่นแท้ของชีวิตและความหมายของการ
มีชีวิตอยู่
■■

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
เป็นโรงเรียนเพื่อชุมชน สร้างคนดี มีคุณภาพชีวิต มุ่งเน้น
มาตรฐานวิชาการ และสร้างทักษะการดำ�รงชีวติ ทีเ่ ข้มแข็ง การมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ทีด่ ี สร้างวัฒนธรรมสุขภาพ กิจกรรมทีค่ วบคูไ่ ปกับการจัดการเรียนรู้ คือ การ
มุ่งเน้นกิจกรรมทักษะอาชีพ ทักษะสังคม การใช้ชีวิตพอเพียง รู้คุณค่าของ
การออม สร้างสิง่ แวดล้อมให้นา่ อยู่ คำ�นึงถึงการสร้างฐานความพร้อมในการ
เรียน มีการประเมินพัฒนาการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับอนุบาล เพื่อกระตุ้นและ
เสริมพัฒนาการที่จำ�เป็นรายบุคคล
■■
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โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม
ศักยภาพของผูเ้ รียน ตามความถนัด สูค่ วามเป็นเลิศด้านวิชาชีพ กีฬา
ดนตรี วิชาการ ทักษะชีวิต และจิตสาธารณะ พัฒนาสู่ความมั่นคง
ต่ออาชีพในภายหน้า โดยอาศัยความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวของ
องค์กรทุกภาคส่วน คณะครู ผูป้ กครอง ชุมชน ผ่านกิจกรรมการเรียน
รู้จากการปฏิบัติจริง จนเกิดทักษะ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
คุณธรรม กตัญญู สำ�นักรักษ์ทอ้ งถิน่ เพือ่ ตอบแทนสังคม ชุมชน และ
ประเทศชาติ
■■

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
เป็นโรงเรียนวิถชี มุ ชนท้องถิน่ ทีน่ า่ อยู่ เอือ้ ต่อการเรียนรู้
ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่าย
จัดการศึกษาทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ โดยกระบวนการ “บูรณาการ”
ทีม่ วี ถิ ชี วี ติ และมีชมุ ชนเป็นฐานในการจัดการศึกษา เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้
รูจ้ กั ศักยภาพตนเอง เข้าใจวิถขี องตนเองและชุมชน เน้นการเรียนรูท้ ี่
หลากหลาย ตามศักยภาพของผูเ้ รียนแต่ละวัย ผ่านการลงมือปฏิบตั ิ
จริง พัฒนาความรู้ ทักษะและสติปัญญาอย่างเป็นองค์รวม นักเรียน
ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับครู และด้วยความ
เอาใจใส่ในความปลอดภัยของเด็ก ซึ่งอาจเป็นเพราะพฤติกรรมของ
เด็กวัยนี้ที่ต้องการอยากรู้อยากเห็นจึงได้เพิ่มทักษะความปลอดภัย
ทางน้ำ� ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 เพิ่มขึ้นด้วย คือ
■■
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ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ� 5 ประการที่ควรรู้
1. นั ก เรี ย นที่ เรี ย นนั้ น สามารถบอกความเสี่ ย งทั้ ง สิ่ ง แวดล้ อ มและ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการจมน้ำ�
2. นักเรียนรู้จักความสำ�คัญของชูชีพและใส่ได้ถูกต้องเมื่อมีกิจกรรม
ทางน้ำ�หรือโดยสารทางเรือ
3. นักเรียนฝึกช่วยเหลือคนตกน้ำ�ด้วยการตะโกน โยน ยื่น
4. นักเรียนฝึกลอยตัวต้องลอยตัวได้ 3 นาที เพื่อรอการช่วยเหลือ
จากผู้ใหญ่หรือคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
5. ว่ายน้ำ�ได้ 15 เมตร นอกจากการลอยตัวให้ได้ 3 นาทีแล้ว เด็กยัง
ต้องสามารถว่ายน้ำ�ได้ไกลถึง 15 เมตร เพือ่ เป็นทักษะในการว่ายเข้าฝัง่ หาก
พลัดตกลงไปในน้ำ� ตามมาตรการ 3 น 15 ม (3 นาที 15 เมตร) นั่นเอง
โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามรูปแบบ BANTOOM Model
คือ พัฒนานักเรียนให้มีบุคลิกแบบ BAN หมายถึง
B : Bright (เฉลียวฉลาด)
A : Ability (มีความสามารถ)
N : Nice (เป็นคนดี)
และพัฒนาครู ให้มีบุคลิกแบบ TOOM
T : Team (มีความเป็นทีม)
O : Optimism (คิดบวก)
O : Opportunity (ให้โอกาส)
M : Man (เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี)
พัฒนาอย่างเป็นระบบและการให้บริการที่ดี
โดยใช้คำ�ว่า “ความเจริญทางปัญญา เลิศกว่าความเจริญทั้งปวง”
■■
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โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
จัดการศึกษาได้มาตรฐาน ผู้เรียนรู้งานอาชีพ มีทักษะชีวิต ด้วยการ
บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ปรับกระบวนการ
เรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนลำ�ปลายมาศพัฒนา (โรงเรียนนอกกะลา) มุง่
พัฒนาปัญญาภายในด้วยกิจกรรมจิตศึกษา ควบคูก่ บั การพัฒนาปัญญาภายนอก
ด้วยการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาแบบโครงงาน เพื่อส่งเสริม
ทักษะชีวิตและงานอาชีพ นอกจากนี้ยังปลูกฝังนิสัยรักการทำ�งาน การเก็บออม
ให้กับนักเรียนผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามเอกลักษณ์โรงเรียนวิถีแห่ง
ความพอเพียง
■■

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
มี ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร
สิง่ แวดล้อม เน้นปลูกฝังวินยั และความรับผิดชอบ
มุ่งสร้างระบบการจัดการขยะในโรงเรียนจนเป็น
แบบอย่าง และได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (
Zero Waste Scholl ) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่
แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมือ่ ปี 2561 ด้วยความใส่ใจต่อคุณภาพชีวติ ของนักเรียน จึงได้นำ�วิถสี ง่ เสริมสุข
ภาพนำ�การเรียนรู้คู่คุณธรรมและพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ จากการ
บูรณาการ การเรียนรู้กับการดำ�รงชีวิตด้วยปัญญา จึงนำ�พาให้โรงเรียนได้รับรางวัล
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จากกระทรวงสาธารณสุขในปี 2561 เช่นกัน
ศรีฐาน “ศรีแห่งความดีงาม ฐานแห่งความสุขและปลุกจิตสำ�นึก”
■■
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การศึกษานอกระบบ การดำ�เนินโครงการด้านการ
ศึกษานอกระบบ สำ�หรับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสด้าน
การศึกษาในระบบที่เรียกว่าเด็กนอกระบบ หรือ “เด็กชาย
ขอบ” โดยส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้รบั การพัฒนาและเติบโต
อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ และดึงศักยภาพในตัวเด็ก
เยาวชนให้ลกุ ขึน้ มาเห็นคุณค่าในตนเอง ก่อเกิดความความ
เชื่อมั่นและศรัทธาในตนเอง เพื่อเริ่มก้าวย่างใหม่แห่งชีวิต
ที่ดีงามของวัยที่มีพลัง ได้ดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
นำ�ไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติในการดำ�เนินชีวิต
ได้อย่างมีเป้าหมาย ก่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เด็กเหล่านี้เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายสำ�หรับพัฒนา
เด็กและเยาวชนที่หลงผิดให้คิดได้และหันกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ ให้มีการศึกษา มีอาชีพ ไม่ก่อปัญหาสังคม เพื่อ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมือง ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าอาศัยอย่างปลอดภัย
การศึกษาตามอัธยาศัย เทศบาลนครขอนแก่นยังได้ดำ�เนินโครงการสร้างสังคมแห่งการอ่านเพือ่ ส่งเสริม
ให้เมืองขอนแก่นเป็นมหานครแห่งการอ่าน โดยพัฒนาห้องสมุดเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เป็นแหล่งเพื่อการ
เรียนรูต้ ามอัธยาศัยนอกห้องเรียน ส่งเสริม สนับสนุนและปลูกฝังให้
เด็ก เยาวชนและประชาชนทัว่ ไปมีลกั ษณะนิสยั รักการอ่าน เป็นการ
จัดการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพทั้งในและนอกระบบ โดยจัดตั้งห้อง
สมุดเด็กให้อยู่ภายใต้บรรยากาศของสวนสาธารณะเพื่อส่งเสริม
บรรยากาศ การเรียนรู้ที่ดี ซึ่งมีห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน ตั้งอยู่
ภายในบริเวณบึงแก่นนคร และห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ ตัง้ อยู่
ภายในบริเวณสวนสาธารณะรัชดานุสรณ์
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ห้องสมุดเด็กทั้งสองแห่ง เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เอื้อประโยชน์ให้เด็กเยาวชนและครอบครัว
ได้ทำ�กิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความอบอุ่นและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเชิงบวกอีกรูปแบบหนึ่ง ทั้งยัง
ทำ�หน้าที่ให้บริการการอ่าน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำ�หรับเด็กและเยาวชนที่หลากหลายช่วยสร้างมิติให้แก่
หนังสือ ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เมื่อเติบโตจะสามารถซึมซับ และเรียนรู้ได้ในทุกแห่งและ
ตลอดเวลา ซึ่งหากเด็กได้รับการกระตุ้นจากหนังสือที่ดี และกิจกรรมที่ดี เด็กจะมีความพร้อมในการเรียนรู้ใน
ด้านอื่นๆ ต่อไป ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และต่าง
จังหวัดได้เป็นอย่างดี เพราะถือเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนแห่งหนึ่งที่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปสามารถ
เข้าใช้บริการและร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะ และกระบวนการคิด กระบวนการอ่านตามความเหมาะสมได้ทุกเพศ
ทุกวัยซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด
นอกจากนี้ยังได้ต่อยอดโครงการเพื่อ
ขยายแหล่งเรียนรู้ให้เข้าถึงเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเอื้อ
ประโยชน์และอำ�นวยความสะดวกในการเดิน
ทางมาใช้บริการการอ่านและเรียนรู้ โดยจัดตั้ง
ห้องสมุดเด็กไท (Mini Library) จำ�นวน 7 แห่ง
ภายใน 7 ชุมชน รถ Book Bike (รถนิทานพ่วง
ข้าง) จำ�นวน 2 คัน พิพิธภัณฑ์โฮงมูนมังเมือง
ขอนแก่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการสืบค้น
ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมรากเหง้าของชาวขอนแก่น และศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น เป็นเวที
เรียนรูแ้ ละกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สำ�หรับเด็กและเยาวชน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ การศึกษา
ให้ทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่มให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต
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ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน ให้บริการการอ่าน ยืมคืนหนังสือ
และจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ สำ�หรั บ เด็ ก และครอบครั ว ห้ อ งสมุ ด เด็ ก
สวนดอกคู น ตั้ ง อยู่ บ ริ เวณริ ม บึ ง แก่ น นคร ตรงข้ า มกั บ วั ด หนองแวง
พระอารามหลวง เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.30 น. ปิดให้บริการทุกวันจันทร์และวัน
หยุดนักขัตฤกษ์
ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ ตัง้ อยูใ่ นบริเวณสวนรัชดานุสรณ์
ใจกลางเมื อ งขอนแก่ น เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ น อกห้ อ งเรี ย นอี ก แห่ ง
ที่เอื้อประโยชน์ให้ครอบครัวได้ทำ�กิจกรรมร่วมกัน เปิดให้บริการทุกวัน
จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. ปิดให้บริการทุกวันอาทิตย์และวัน
หยุดนักขัตฤกษ์
อาคารศูนย์วัฒนธรรม ไทย-จีน (ขอนแก่น – หนานหนิง) ด้วยความสัมพันธ์อันดีงามของเทศบาลนคร
ขอนแก่นที่มีกับเทศบาลนครหนานหนิง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 เป็นต้น
มา โดยได้สานสัมพันธ์ระหว่างกันจนขยายความสัมพันธ์กันในระดับเทศบาลสู่เทศบาล ถือเป็นความสัมพันธ์อัน
ดีงามจวบจนปัจจุบนั และได้กำ�หนดวัตถุประสงค์การแลกเปลีย่ นความสัมพันธ์ของสองเมืองในด้านการศึกษา ศิลป
วัฒนธรรมด้านธุรกิจ การค้า และด้านการบริหารงานเทศบาล โดยทั้งสองเมืองได้ส่งคณะผู้แทนเดินทางไปเยี่ยม
เยือนเมืองซึ่งกันและกันมาโดยตลอดเป็นประจำ�ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
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และในปีพทุ ธศักราช 2539 ได้มกี ารแลกเปลีย่ น ด้าน
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ สำ�คั ญ โดยเทศบาลนครขอนแก่ น ได้
ออกแบบก่อสร้างศาลาวัดไทยขึ้นที่ภูเขาซิงเชี่ยวซัน และ
เทศบาลนครหนานหนิงได้ออกแบบ การก่อสร้างสวนหนาน
หนิงที่ริมบึงแก่นนครเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์เป็น
บ้านพีเ่ มืองน้องทีร่ ว่ มดูแลซึง่ กันและกันเป็นเวลามากว่า 20
ปีที่ผ่านมา
เป็นแหล่งรวบรวมและจัดแสดงสิ่งต่างๆ ด้านความ
สัมพันธ์ ที่มีความสำ�คัญด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
หรือความรูอ้ นื่ ๆของเทศบาลนครขอนแก่นและเทศบาลนคร
หนานหนิง สาธารณรัฐประชาชน จีน ตั้งอยู่บริเวณสวน
หนานหนิงริมบึงแก่นนคร
Book Bike (รถนิทานพ่วงข้าง) นำ�หนังสือและโอกาสการ
พัฒนาการเรียนรู้ไปสู่เด็กๆ ในพื้นที่ชุมชน ในรูปแบบของการจัด
กิจกรรมเล่านิทาน อ่านหนังสือ มีรถ Book Bike จำ�นวน 2 คัน แต่ละ
คัน มีหนังสือประมาณ 200 เล่ม และจากการดำ�เนินงานพัฒนาและ
เรียนรู้ผ่านโครงการ Book Bike ได้สร้างประวัติความภาคภูมิใจมาสู่
เทศบาลนครขอนแก่นและคนขอนแก่น ด้วยรางวัลคุณภาพการให้
บริการประชาชน รางวัลดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ จาก
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการประจำ�ปี 2552 ซึง่ เป็น
รางวัลระดับประเทศ
ปัจจุบันรถ Book Bike ออกให้บริการทุกวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 15.30 – 18.30 น. วันเสาร์ – อาทิตย์
เวลา 09.30 – 16.30 น. ปิดให้บริการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
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ห้องสมุดเด็กไท (Mini Library) เป็นการนำ�หนังสือ
ไปสู่เด็กๆ ในชุมชนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ เน้นเปิดบริการ
ในพื้นที่ที่เด็กสามารถเดินไปเองได้
ปัจจุบันห้องสมุดเด็กไท ก่อตั้งแล้ว 7 แห่ง เปิดให้
บริการทุกวันอังคาร - ศุกร์ เวลา 15.00 - 18.00 น. วันเสาร์
– อาทิตย์ เวลา 09.30 - 16.30 น. และปิดให้บริการทุกวัน
จันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น เป็นแหล่ง
เรียนรูน้ อกห้องเรียนทีม่ คี วามสำ�คัญอีกแห่งหนึง่
เพือ่ ให้ผคู้ นในท้องถิน่ ได้รบั รูค้ ณ
ุ ค่า เข้าใจในแก่น
แท้ของประวัติศาสตร์ และซาบซึ้งในวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตอันแฝง
ไว้ซงึ่ แง่คดิ ข้อเตือนใจให้ผคู้ นได้ประพฤติปฏิบตั ิ
ตนให้อยูใ่ นศีลธรรม โดยโฮงมูนมังเมืองขอนแก่น
ยั ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางทางการศึ ก ษาให้ เ ยาวชน
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนโดยทั่วไปได้ใช้
ประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมูลด้านประวัตศิ าสตร์
และวัฒนธรรมบ้านเมืองของตนเอง ตลอดจนยังช่วยให้นักท่องเที่ยวหรือผู้คนต่างถิ่น ได้เรียนรู้และเข้าใจความ
เป็นขอนแก่นได้อย่างแท้จริงสร้างความภาคภูมิใจและความมีรากเหง้าให้สังคมขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณสวน
สาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร เปิดให้ริการวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ปิดทำ�การวันจันทร์และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
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ศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูท้ กี่ อ่ ตัง้ โดยมีความมุง่ หวัง
ในการสร้างชุมชนและสังคมน่าอยู่ โดยมองหาทรัพยากรที่มีอยู่แล้วชุมชนมาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดการศึกษา
เรียนรู้ ศูนย์เยาวชนและครอบครัวเป็นผู้ประสานงาน สร้างพื้นที่ โอกาสให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นเสมือนพื้นที่
แห่งความฝันที่เหล่านักฝัน มีพลังสร้างสรรค์ได้นำ�ความสามารถของตนมาแลกเปลี่ยน เผยแพร่เพื่อให้เกิดนักฝัน
ผู้มีจิตอาสาจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป
ศูนย์เยาวชนฯ ตั้งอยู่เยื้องอาคาร Prince Officeplex ถนนหน้าเมือง เปิดให้บริการทุกวัน หยุดเฉพาะ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ มีพื้นที่รองรับกิจกรรมมากมาย อาทิ ห้องซ้อมดนตรี เวทีกิจกรรม (D.I.Y) ห้องประชุม
ห้องซ้อมเต้น ห้องซ้อมละคร และลานจัดนิทรรศการ สามารถใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ด้านสิ่งแวดล้อม

จากสภาวการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ของโลกปั จ จุ บั น เช่ น
เหตุการณ์ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย คลื่นความร้อน การ
ระบาดของโรคภัยต่างๆ ที่รุนแรง อันเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ที่เปลี่ยนองค์ประกอบของบรรยากาศโลก เทศบาล
นครขอนแก่นจึงตระหนักและเล็งเห็นความสำ�คัญ ในการ
สร้างจิตสำ�นึกให้เกิดขึ้นกับเด็ก เยาวชนที่จะเติบโตมาเป็น
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ผู้สานต่อเพื่อสร้างพื้นที่ สีเขียวให้กับเมืองต่อไปในอนาคต จึงได้ต่อยอด
ทางความคิดและริเริ่มให้เกิดโครงการคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว รวมถึง
โครงการปลูกจิตสำ�นึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม ซึง่ ในปัจจุบนั ได้พฒ
ั นาและบรรจุ
เป็นหลักสูตรหนึ่งในวิชาเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่นแล้ว
จะเห็นได้วา่ เทศบาลนครขอนแก่นได้สร้างพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาในรูปแบบทีห่ ลากหลาย และเตรียมความพร้อมในการ
จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย รวม
ถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้ครอบคลุม เข้าถึงง่าย
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลา เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้รับโอกาสในการ พัฒนาตนเอง ในด้านการ
ศึกษาให้ทดั เทียมในระดับประเทศ ระดับภูมภิ าค และระดับ
โลก สามารถเตรียมความพร้อมสำ�หรับการเปลีย่ นแปลงของ
ประเทศและของโลกในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแท้จริง
ให้สมกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นและตั้งใจให้เป็น “นครขอนแก่น
เมือง ที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน”
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การสร้างความเข้มแข็ง... โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ภายใต้ โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย
เทศบาลนครขอนแก่ น แบ่ ง เขต
การปกครองเป็ น 4 เขต 95 ชุ ม ชน
มี ค ณะกรรมการชุ ม ชนละ 24 คน
รวมเป็น 2,280 คน และ เครือข่าย
องค์ ก ร-ชมรม 34 องค์ ก ร-ชมรม
มีสมาชิกจำ�นวน 2,000 คน ซึ่งจากการ
ดำ�เนินงานทีผ่ า่ นเทศบาลนครขอนแก่น
ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ นำ�ชุ ม ชน/คณะ
กรรมการชุมชน/องค์กร-ชมรม มีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น และแลก
เปลี่ ย นเรี ย นรู้ ระหว่ า งประชาชน
กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ของเทศบาล
เพื่ อ นำ�ข้ อ สรุ ป ที่ ไ ด้ ม าพั ฒ นาเมื อ ง
ซึ่งสอดคล้องกับ Smart People อีกทั้ง
ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร โครงการ/กิจกรรมต่างๆของเทศบาลฯ ให้ประชาชนได้รบั รูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
ทั่วถึง และเท่าเทียม
ดังนั้น ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น การสร้างการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน สำ�นักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ดำ�เนินโครงการประชุม
คณะกรรมการชุมชนย่อย โดยเชิญตัวแทนชุมชน เครือข่ายองค์กร/ชมรม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำ�นวน
95 ชุมชน และ 34 เครือข่ายองค์กร/ชมรม รวม 450 คน เข้าร่วมประชุมแล้วนำ�ข้อมูลที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์
ให้กับประชาชนได้รับทราบต่อไป ซึ่งจะมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง รวมเป็น 12 ครั้ง/ปี
123

เทศบาลนครขอนแก่น

พัฒนาคุณภาพชีวิตพลังสีขาว ร่วมต่อต้านยาเสพติดในชุมชนและการสร้างสังคมเอื้ออาทร
ภายใต้ โครงการ “บ้านสีขาว ชุมชนสีขาว”
ปัจจุบนั สังคมไทยกำ�ลังประสบปัญหาวิกฤติ จากสถานการณ์ปญ
ั หา
ยาเสพติ ด ที่ ไ ด้ เริ่ ม แพร่ ร ะบาดและกำ�ลั ง ทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น
อย่างน่าวิตก การหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของยาเสพติดในปัจจุบนั
เป็นผลให้เยาวชนและประชาชนหลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและ
เสพยาเสพติดเพิม่ มากขึน้ และเป็นภาระของประเทศในการบำ�บัดรักษา
ผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดจากการเสพยาเสพติด อีกทัง้ ยังเป็นปัญหาทีส่ ร้างความรูส้ กึ
สะเทือนใจและเจ็บปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และปัญหายาเสพติด
ได้นำ�มาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่างๆ ในสังคม
เช่น การลักขโมย ฉกชิงวิ่งราวและการก่อปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ
ตามมาอีกมากมาย ซึ่งทำ�ให้มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมภายใต้กรอบ
ทิ ศ ทางนโยบายของคณะผู้ บ ริ ห ารเทศบาลนครขอนแก่ น ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม การสร้างสังคม
เอื้ออาทร จึงได้จัดทำ�โครงการ “บ้านสีขาว ชุมชนสีขาว” โดยใช้
พลังบวก พลังสีขาว พลังที่บริสุทธิ์ เข้าไปเชิดชู คนดีที่ประพฤติปฏิบัติดี
ในสังคม ทำ�ให้กลุ่มพลังสีดำ�ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประกาศเป็น
“บ้านสีขาว ชุมชนสีขาว” สร้างให้ผู้นำ�ชุมชนมีความรักและหวงแหน
ชุมชนตนเอง มีสว่ นร่วมในการปกป้องชุมชน ให้หา่ งไกลยาเสพติด ซึง่ ได้
ดำ�เนินการมาตัง้ แต่ ปี 2555 ปัจจุบนั มีชมุ ชนเข้าร่วมโครงการ มีทงั้ หมด
73 ชุมชน และมอบโล่เชิดชูเกียรติ จำ�นวน 2,116 ครอบครัว โดยการ
คัดกรองครอบครัวในชุมชนที่สมัครใจไม่มีการบังคับ และปราศจาก
สิ่งเสพติดหายไปจากชุมชน
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หอพักน่าอยู่ พักผ่อนปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต

งานกิจการหอพักในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
จากยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวคิ ด ในการ
บริ ห ารงานของเทศบาลนครขอนแก่ น
ภายใต้วิสัยทัศน์คือ พัฒนาเมืองสู่สากล
สร้างสังคมแห่งความสุข เป็นแนวทางที่
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่น
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี เช่น การพักอาศัย
ของนักศึกษา, นักเรียน เทศบาลขอนแก่น
ได้รับการถ่ายโอนงานกิจการหอพัก จาก
สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ (พมจ.) เมื่อปี 2558 เทศบาลนคร
ขอนแก่นจึงตระหนักถึงความปลอดภัยของ
นักเรียน, นักศึกษาที่เข้าพักอาศัยหอพัก
ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นกั บ ทางเทศบาล เพื่ อ ให้
ผู้ปกครองมีความมั่นใจในหอพัก และผู้ประกอบการหอพักที่ได้ประกอบกิจการที่กฎหมายบังคับในการประกอบ
กิจการนั้นๆ เช่น หอพักชาย จะต้องมีนักเรียน นักศึกษา ชายเท่านั้น หอพักหญิงจะต้องเป็นนักเรียน, นักศึกษา
หญิงเท่านั้น รวมถึงข้อบังคับต่างๆ ที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศในพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นสู่ SMART CITY งานกิจการหอพักคือ Smart
Governance คื อ การบริ ห ารจั ด การโปร่ ง ใส มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ ภาคเอกชน เช่ น ผู้ ป ระกอบกิ จ การหอพั ก
เพือ่ ก่อเกิดการทำ�งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่าน Application Smart Map และ Smart Pinning ติดตาม
ตรวจสอบควบคุมดูแลเพื่อความแม่นยำ�ในการสำ�รวจหอพักของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้เป็นสังคมที่น่าอยู่
ตลอดไป
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ผู้นำ�เข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา

โครงการอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เทศบาลนครขอนแก่น สำ�นักสวัสดิการสังคม ได้ดำ�เนินโครงการอบรม
แนวทางการพั ฒ นาชุ ม ชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในกระบวนการพัฒนาและการวางแผนแบบยั่งยืนความเข้ม
แข็งของกลุม่ ประชาชนในชุมชนให้สามารถมีสว่ นร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ของตนเองในด้ า นต่ า งๆ โดยสร้ า งกระบวนการ
การเรียนรูใ้ ห้ประชาชนได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ กระบวนการการการวางแผน
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และ
ประเทศชาติ โดยจัดกิจกรรมการอบรมและฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการวิเคราะห์ วางแผนในการพัฒนาชุมชน ฉะนั้น
เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนและองค์กรประชาชนได้เรียนรู้ประสบการณ์
กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพเป็นการ
สนับสนุนด้านการพัฒนาเมือง Smart City ของด้าน Smart people คือ
เมืองที่ให้ความเท่าเทียมกัน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการคิดของ
ประชาชนชาวขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง เทศบาลนครขอนแก่นจึงจัดให้กับ
ประชาชนในทุกภาคส่วน ให้ผนู้ ำ�ชุมชนกลุม่ ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน
ได้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูอ้ งค์กรภาคประชาชน จากสถานทีศ่ กึ ษาดูงานแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ ด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาทักษะกระบวนการในการส่งเสริม
อาชีพการพัฒนารายได้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่
ศึกษาดูงาน การศึกษาดูงานจากผูร้ หู้ รือปราชญ์ชาวบ้านในด้านเกษตรกรรม
ประเพณีวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง - คลองสิบสี่ หรือทางศาสนาอื่นๆ เป็นต้น
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
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“ให้” อย่างมีคุณค่า “รับ” อย่างมีศักดิ์ศรี
โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน (ภาคสนาม) ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส
เทศบาลนครขอนแก่ น
ได้เปิดพื้นที่เรียนรู้การแบ่งปัน
น้ำ� ใจ การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
เอื้ อ อาทรซึ่ ง กั น และกั น ผ่ า น
โครงการออกเยี่ ย มชุ ม ชน
เคลื่อนที่คนขอนแก่นไม่ทอด
ทิ้งกัน เป็นการบริการในเชิงรุก
ที่ เ น้ น การเข้ า ถึ ง ประชาชน
ได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง โดยให้ ทุ ก
หน่วยงานทั้งทางภาครัฐและ
เอกชนได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม
สามารถนำ�ไปสู่ สั ง คมใหม่ ไ ด้
โดยเน้นปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน
ในการช่วยเหลือผูท้ ไี่ ม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ โดยการ
ปรับปรุงสภาพบ้านชำ�รุดทรุด
โทรม ขาดการดูแล ให้มีสภาพ
แวดล้อมที่ดีและน่าอยู่ขึ้น เพื่อให้เมืองขอนแก่นมุ่งสู่ความเป็น Smart City ในด้าน Smart People คือ เมืองที่ให้
ความเท่าเทียมกันในสังคม มีที่อยู่อาศัย มีส่ิงอำ�นวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย เปิดโอกาสให้
คนในเมืองมีส่วนร่วมมีพื้นที่แสดงออกหรือทำ�กิจกรรมร่วมกัน
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การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ในยุคของข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน ทำ�ให้การสื่อสารเกิดขึ้นได้
อย่างรวดเร็ว การสื่อสารระหว่างบุคคล องค์กร และสถาบัน ล้วนส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ (Image) ได้ทั้งสิ้น บุคลากรผู้ปฏิบัติการในฐานะที่เป็น
ผู้ปฏิบัติงานและรับผิดชอบองค์กร สถาบัน จำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การเรียนรู้เกี่ยวกับการพูดเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร ขั้นตอนการ
สื่อสารภายใน ภายนอก ได้อย่างถูกต้อง มีขั้นตอนเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
การพูดเสียงตามสายนัน้ ถ้าไม่ได้ลงมือปฏิบตั จิ ะรูส้ กึ ว่าเป็นเรือ่ งง่าย
หรื อ เป็ น เรื่ อ งธรรมดา แต่ เ มื่ อ ลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง จะพบว่ า ขั้ น ตอน
การดำ�เนินการมีมากมาย และเกิดปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างไม่ตั้งใจ ดังนั้น
เพื่อเป็นการเสนอแนะ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์
ของการปฏิบตั งิ านด้าน “การประชาสัมพันธ์ผา่ นเสียงตามสาย ในชุมชน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น จำ�นวน 95 ชุมชน ” เป็นไปอย่างสร้างสรรค์
และมีประสิทธิภาพแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
มั่นใจ ตลอดจนภาพลักษณ์องค์กรได้เป็นอย่างดี และได้มีการจัดฝึก
อบรมให้ แ ก่ ผู้ ป ระกาศข่ า ว ผู้ ทำ�หน้ า ที่ เ ป็ น พิ ธี ก รในชุ ม ชน ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์ของการสือ่ สาร องค์ประกอบของการสือ่ สาร ข้อแนะนำ�การ
ใช้ภาษาเพื่อการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เทคนิคในการ
เป็นผูป้ ระกาศเสียงตามสาย เทคนิคการใช้ไมโครโฟน การอ่านออกเสียง
ลีลาของการประกาศ การฝึกปฏิบัติสำ�หรับการเป็นผู้ประกาศที่ดี การใช้
ภาษาในการพูด ข้อดีและข้อเสียของสื่อเสียงตามสาย
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โครงการ อบรม “เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าวชุมชน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น สำ�นักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น
ประจำ�ปีงบประมาณ 2561
การประชาสั ม พั น ธ์ จึ ง นั บ ว่ า มี ค วามสำ�คั ญ ต่ อ การเสริ ม สร้ า ง
ความรูค้ วามเข้าใจในผลงาน ผลผลิต และการให้บริการสูส่ าธารณชน
ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย การที่จะ
ทำ�ให้การสื่อสารข่าวสารของหน่วยงานหรือองค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ประชาชน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูลข่าวสาร จำ�เป็นจะต้องมีทักษะใน
การพู ด ประชาสั ม พั น ธ์ การจั ด ทำ�ข้ อ มู ล ข่ า วสาร การเขี ย นข่ า ว
บทความ การให้ข้อเท็จจริงได้อย่างกะทัดรัด ถูกต้อง ชัดเจน
เทศบาลนครขอนแก่น ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัด
ฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าว
ชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
เทคนิ ค การเขี ย นข่ า วและบทความเพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ”
ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ท่ีปฏิบัติหน้าที่ด้าน
การเขียนข่าวเพื่อการประสัมพันธ์ในชุมชนการประชาสัมพันธ์ทาง
หอกระจายข่าว ให้สามารถเขียนข่าว เขียนบทความ และเลือกใช้
เทคนิควิธกี ารต่างๆ เทคนิคในการบำ�รุงรักษาเครือ่ งมือ และพิธกี รใน
การพูดในงานพิธตี า่ งๆ เพือ่ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ได้อย่างมืออาชีพถูกต้อง น่าสนใจ และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ต่อไป
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โครงการวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
เทศบาลนครขอนแก่น ประจำ�ปีงบประมาณ 2561

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับองค์กรภาคี จำ�นวน 206 องค์กร
ในจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันจัดวันรณรงค์ยตุ คิ วามรุนแรงต่อเด็กและสตรี
ขึน้ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 61 เวลา 06.30 น. ซึง่ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ยุติความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำ�ปี 2561 และนายมนตรี สิงหปุณณภัทร
รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายใต้หัวข้อ
Stop Teen mom รู้ทันปลอดภัย รักได้ไม่ท้อง ณ บึงสวนสาธารณะ
ทุ่ ง สร้ า ง ขอนแก่ น สื บ เนื่ อ งจากคณะรั ฐ มนตรี กำ�หนดให้ เ ดื อ น
พฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
มีเป้าหมายเพื่อระดมความร่วมมือทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
รณรงค์สร้างความตระหนัก เรือ่ งการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีหรือ
บุคคลในครอบครัวและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กิจกรรมประกอบด้วย
การเดินวิง่ รณรงค์ฯ การจัดบูธ นิทรรศการ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
ประกวดยุวทูต กิจกรรมเต้นของเยาวชนเพือ่ รณรงค์ยตุ คิ วามรุนแรง และ
กิจกรรมสอยดาวเพือ่ การกุศลและวิชาการ ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมประกอบ
ด้วย องค์กรเครือข่ายแนวร่วมป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและ
สตรี จังหวัดขอนแก่น จำ�นวน 206 องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปรวม 1,000 คน
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โครงการ “อบรมทบทวนอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิสตรีและเด็ก”
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (อส.พด.)
ศูนย์อาสาสมัครพิทกั ษ์สทิ ธิสตรีและเด็ก เทศบาลนครขอนแก่น
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 ได้รับการจดทะเบียนโดย เทศบาลนคร
ขอนแก่น และจังหวัดขอนก่น เป็น “องค์กรภาคประชาชน และ
จัดตัง้ เป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียน อส.พด.” มีฐานะเป็นนิตบิ คุ คล
จากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2547 มีบทบาท
หน้าที่ พิทกั ษ์สทิ ธิและให้ความช่วยเหลือสตรีทตี่ กอยูใ่ นภาวะวิกฤติ
อาทิ จากภัยคุกคามทางเพศ ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ สามีทอดทิ้ง
ทำ�ร้ายทุบตี ถูกล่อลวงและบังคับค้าประเวณี ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็น
ธรรม และถูกเลือกปฏิบัติในเรื่องของอาชีพ เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาที่ต้นเหตุ ศูนย์อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิสตรีและเด็ก เทศบาล
นครขอนแก่น ได้นำ�ข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณชนและต่อภาครัฐ
เพื่อผลักดันให้กำ�หนดนโยบายและ แนวปฏิบัติที่เป็นจริงในการ
คุม้ ครอง พิทกั ษ์สทิ ธิ รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของสตรี โดย
รวมของ ศูนย์อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิสตรีและเด็ก เทศบาลนคร
ขอนแก่น การอบรมโครงการทบทวนอาสามัครพิทกั ษ์สทิ ธิสตรีและ
เด็ก เทศบาลนครขอนแก่น เป็นการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ประสบการณ์ การทำ�งานด้านสตรีและเด็กทีถ่ กู กระทำ�รุนแรง
ในจังหวัดขอนแก่นของวิทยากร อันจะส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการดำ�เนินการด้านการป้องกันเพือ่ แก้ไข
ความรุนแรงต่อสตรี และตัวอย่างที่ดีในการดำ�เนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง รวมไปถึง
กฎหมายที่ควรทราบ เพื่อให้อาสาสมัครได้นำ�ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมหาแนวทางการยุติความ
รุนแรงในสตรีและเด็ก และพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันปัญหาการถูกกระทำ�ความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น
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การส่งเสริมการออกกำ�ลังกายและการเล่นกีฬา
ในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น

การเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มุ่งเสริมสร้างให้ร่างกายมีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ปลูกฝังให้เด็ก
เยาวชน ประชาชนทั่วไป เกิดความรัก ความสมัครสมานสามัคคี พัฒนาความคิด จิตใจ สติปัญญา มีวินัย อีกทั้ง
ยังช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อันจะนำ�ไปสู่ความปลอดภัย
ห่างไกลจากยาเสพติด ป้องกันและต่อต้านยาเสพติดไม่ให้แพร่กระจาย มัวเมาเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป
เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้มกี ารส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์กฬี าให้แก่ชมุ ชน เช่น ลูกตระกร้อ ลูกฟุตบอล
ลูกแชร์บอล ลูกวอลเล่ยบอล เป็นต้น

133

เทศบาลนครขอนแก่น

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีหอกระจายข่าวและระบบ
เสียงตามสายประจำ�ชุมชน มีทงั้ หมด 95 ชุมชน หอกระจายข่าวส่วน
มากกระจายเสียงทุกวัน และส่วนใหญ่ได้ยินครอบคลุมทั้งชุมชน
เพราะได้ปรับปรุงเป็นระบบเสียงตามสาย ส่วนการกระจายเสียงมี
มากที่สุดอยู่ระหว่างเวลา 06.00 น. - 06.30 น. รองลงมา ระหว่าง
เวลา 06.00 น. - 07.00 น. และเกินครึ่งของหอกระจายข่าว
มีผู้ประกาศเพียง 1 คน ตลอดจนส่วนใหญ่หอกระจายข่าว อยู่ใน
การดูแลของประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน สำ�หรับเนือ้ หา
ของข่าวทีป่ ระกาศมากทีส่ ดุ ในรอบสัปดาห์ ได้แก่ ข่าวสารจากองค์กร
ภาครัฐ ข่าวบริการประชาชน ข่าวด้านการสาธารณสุข และข่าวสารในชุมชน และบางชุมชนมีวสั ดุ อุปกรณ์ทไี่ ด้รบั
มานาน ทำ�ให้เกิดการชำ�รุด และขาดประสิทธิภาพในการใช้งาน ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้เล็งเห็น
ความสำ�คัญในการประชาสัมพันธ์ในชุมชนให้ได้รับทราบข่าวสาร มากยิ่งขึ้น
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โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นประจำ�ปีงบประมาณ 2561

วัฒนธรรมประเพณีอีสาน “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” เป็น
ประเพณีและวัฒนธรรมทีค่ นอีสาน ได้มกี ารปฏิบตั สิ บื ทอดกันมาจาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน ตามความเชื่อของคนอีสานที่มีมาตั้งแต่โบราณ
ประกอบด้วย ประเพณีบุญลอยกระทง บุญข้าวจี่ บุญผะเหวต บุญ
สงกรานต์ บุญเบิกบ้าน บุญข้าวสาก บุญข้าวประดับดิน เป็นประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิน่ อีสาน เป็นสิง่ ทีท่ รงคุณค่าและสำ�คัญยิง่ สำ�หรับ
ชาติบา้ นเมือง และเป็นประเพณีทสี่ บื ทอดกันมาตัง้ แต่อดีต ซึง่ ปัจจุบนั
กำ�ลังจะเลื่อนหายไปจากสังคม
ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึง
ความสำ�คัญ การดำ�เนินการตาม ยุทธศาสตร์ที่ 9
อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป้าประสงค์
ที่ 6 ประชาชนมี ค วามหวงแหนในวั ฒ นธรรมและ
ภูมิปัญญา จึงได้จัดทำ�โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณี
และวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณี “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ศิลปวัฒนธรรมวิถี
อีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิน่ ให้สบื ทอดต่อไป จน
รุ่นลูก รุ่นหลาน ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำ�คัญ และกิจกรรมที่ควรทำ�ในบุญประเพณีแต่ละ
เดือนอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหาร เทศบาลนครขอนแก่น คือ พัฒนาเมืองสู่สากล
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สร้างสังคมแห่งความสุข และตามนโยบายรัฐบาล ด้านส่ง
เสริมให้ความรู้บุญประเพณี และความสำ�คัญในการบำ�รุง
รักษาไว้ซึ่งศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีของท้อง
ถิ่น ตลอดจนอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมอันดีไว้
ให้อนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้ สืบทอด มรดก
ทางวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏ
อยูใ่ นความเชือ่ ตามวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิน่ ตลอด
จนเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ประชาชนทัว่ ไปในชุมชน ได้มโี อกาสร่วมกันทำ�กิจกรรมอัน
สำ�คัญในท้องถิ่น ส่งผลให้สามารถยกระดับจิตใจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ให้มีวิถีชีวิตความ
เป็นอยูโ่ ดยยึดมัน่ ในจารีตประเพณี เป็นแนวทางในการดำ�เนินชีวติ และใช้ประเพณีในการสอนให้ชว่ ยเหลือเกือ้ กูล
กัน ร่วมกิจกรรมทางสังคม และงานบุญกุศลต่างๆ ในชุมชนนัน้ ๆ จนก่อให้เกิดการใช้ชวี ติ ร่วมกันอย่างมีความสงบ
สุข ตลอดจนส่งผลให้เกิดความรัก สามัคคี เรียนรูก้ ารอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ สร้างความปองดอง สมานฉันท์ และ
ร่วมมือร่วมใจกันในการประกอบคุณงามความดีในสังคม ทำ�ให้การดำ�รงชีวิตมีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป
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โครงการกิจกรรมการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ฟื้นฟู
และเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561
ตามยุทธศาสตร์การบริหาร
งานของเทศบาลนครขอนแก่นว่าด้วย
การสร้างสังคมเอือ้ อาทร เป้าประสงค์
คือ ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมสามารถเข้า
ถึงบริการสาธารณะครอบคลุมทั่วถึง
ชุมชนมีสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน
เทศบาลนครขอนแก่นในฐานะหน่วย
งานราชการที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน
มากที่สุด และมีอำ�นาจหน้าที่รับผิด
ชอบให้การดูแลช่วยเหลือประชาชน
กลุ่มดังกล่าว จึงเห็นสมควรจัดทำ�
โครงการกิ จ กรรมการช่ ว ยเหลื อ
บรรเทาความเดือดร้อน ฟื้นฟูและ
เยี ย วยาผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้ความดูแลช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนอย่างเข้าใจ ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้ผู้เดือดร้อนสามารถดำ�เนินชีวิตอยู่อย่างปกติสุขหรือมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ และมีความเอื้ออาทรต่อไป
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โครงการเบี้ยยังชีพความพิการและผู้ป่วยเอดส์
เบ
บี้ยย ังชี
ชีพคว
วามพิการ
ก
คุณสมบ
ณ
ัติของผู ้มีสทธิ
ท
ิ

หล ักฐานการขึ้นทะเบียน
1.บัตรประ
ะจําตัวคนพิการ
(ตัวจริ ง) พร้อมสํ
สําเนา 1 ฉบับ
2.ทะเบียนบ้
น าน
(ตัวจริ ง) พร้อมสํ
สําเนา 1 ฉบับ
3.สมุดบัญชี
ญ ธนาคารกรุ งไทย
ย (ตัวจริ ง) พร้อมสํ
สําเนา 1 ฉบับ
*สําเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสําเนาถูกต้องด้
อ วยลายมือชื่ อ
หรื อพิมพ์
พลายนิ้ วมือของผูพ
พิ
้ ิการ

1.มีสญ
ั ชาติไทย
ท
่ นเขตเทศบาลน
2.มีภูมิลาํ เนาอ
อยูใ
นครขอนแก่น
(ตําบลในเมือง)
3.มีบต
ั รประจําํ ตัวคนพิการ
่ นความอุปการะของ
4.ไม่เป็ นบุคคลซึ่ งอยูใ
ป
ก ันยายน-ตุ
ั
ลาคม
สถานสงเคราะ
ะห์ของรัฐ
ของทุกปี คนพิการต้
ต้อง

ดงตนและยืนย ันเล
ลข
แสด
บ ัญชีธนาคาร
นะคร ับผม

กรณีคนพิ
พิการไม่ สามารถม
มาขึ้นทะเบียนได้ดว้ ยตนเอง (มอบอํ
อํานาจ)

1.หนังสื อมอบอํานาจ
2.สําเนาบัต
ั รประจําตัวประช
ชาชนของผูร
้ ับมอบ
บอํานาจ

ขึน
้ ทะเบียนได้ ทุกวันทํ
ทาการ
(ในวัน เวลาราชกาาร)
รั บเบี
บ ย
้ เดือนถัดไปค่ ะ

1 ฉบับ
1 ฉบับ

สอบถ
ถามเพิมเติมไดที
้ที
โทร.04
43-271210 นะะคะ

หากบ ัตรคนพิ
ัต
การหมดอ
อายุ
อย่าลืมดํ
ดาเนินการต่ออายุ
ยุบ ัตร
คน
นพิการด้วยนะคะ

หากย้ ายภูมิลาํ เนาออกนอกเขตเ
เ
เทศบาลนครขอน
นแก่ น
(ต.ในเมือง) ต้ องไปขึ
อ
น
้ ทะเบียน ณ ภูมิลาํ เนาแห่
ห่ งใหม่
ด้ วยนะครั บ

เบี
บี้ยย ังชี
ชีพผูปวยเอด
้ป่
ดส์
คุณสมบัตข
ิ อง
งผู้มีสิทธิ

1.มีสญ
ั ชาติไทย
่ นเขตเทศบาลนครข
2.มีภูมิลาํ เนาอยูใ
น
ขอนแก่น (ตําบลใน
นเมือง)
3.ได้รับการตรวจและวินิจฉัยโรคจาากแพทย์ (คําวินิจฉัยของแพทย์
ต้องใช้คาํ ว่าเอด
ดส์ AIDS หรื อโรคภูมิคุม
้ กันบกพร่ อง (AIDS))
4.มีรายได้ไม่เพียงพอแก่
ง
การยังชี พ ห
หรื อถูกทอดทิ้ง หรื อขาด
อุปการะเลี้ยงดู หรื
ห อไม่สามารถประกอบอาชี พเลี้ยงต
ตนเองได้
่ นความอุปการะของสถานสงเคร
5.ไม่เป็ นบุคคลซึ่ งอยู
ง ใ
ราะห์ของรัฐ

กันยาายน-ตุลาคม
ของทุกปี ผู้ป่วยเอดส์ ต้ อง
แสดงตน
นและยืนยันเลข
บัญชี
ญ ธนาคาร

หลักฐานการขึน
้ ทะเบียน

1.บั
1 ตรประจําตัวประชาชน
(ตัวจริ ง) พร้อมสําเนา 1 ฉบับ
2.ทะเบี
2
ยนบ้าน
(ตัวจริ ง)
ง พร้อมสําเนา 1 ฉบับ
3.สมุ
3
ดบัญชี ธนาคาร
รกรุ งไทย (ตัวจริ ง)
ง พร้อมสําเนา 1 ฉบับ
4.ใบรั
4
บรองแพทย์
(ตัวจริ ง)
ง 1 ฉบับ
*สํ
* าเนาเอกสารทุกฉบั
ฉ บต้องรับรองสําเนาถู
า
กต้องด้วยลาย
ยมือชื่ อ
หรื อพิมพ์ลายนิ้ วมือของผูป
้ ่ วยเอดส์
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TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครขอนแก่น
เทศบาลนครขอนแก่น
ได้ดำ�เนินงานโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด TO BE NUMBER ONE
ด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น มาอย่ า งต่ อ
เนื่อง เพื่อสืบสานพระปณิธาน
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ที่ทรงห่วงใยต่อเด็กและเยาวชน ที่มีโอกาสเสี่ยงเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด โดยมุ่งเน้นรณรงค์ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเป็นหลัก ด้วยกลวิธีปลุกจิตสำ�นึกและสร้าง
กระแสการต่อต้าน ยาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่าย
สมาชิก และชมรม TO BE NUMBER ONE ในการร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เพื่อให้เกิดค่านิยมของการ “ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ” ผลการดำ�เนินงานโครงการ TO BE NUMBER
ONE ดังนี้
ปัญหายาเสพติด ถือเป็นปัญหาทีส่ ำ�คัญในระดับชาติ
ที่ทุกฝ่ายกำ�ลังดำ�เนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เทศบาลนคร
ขอนแก่นจึงได้มีแนวทางในการขจัดปัญหายาเสพติด โดย
กำ�หนดให้ โ ครงการ “โรงเรี ย นสี ข าว บ้ า นสี ข าว ชุ ม ชนสี
ขาว”เป็นแกนหลักในการดำ�เนินการซึ่งที่ผ่านมามีการดำ�เนิน
การดังนี้ 1) โรงเรียนสีขาว ได้นำ�โครงการ TO BE NUMBER
ONE มาปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ
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โดยการจัดกิจกรรมการอบรมสมาชิก TO
BE NUMBER ONE 11 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่นและจัดค่ายอบรมแกนนำ� TO BE
NUMBER ONE เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจให้กับเยาวชนโดยการจัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้และฝึกทักษะให้แก่แกนนำ�เยาวชนทั้งใน
สถานศึ ก ษาและชุ ม ชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่ น และจั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ พื่ อ นใจ TO BE
NUMBER ONE จำ�นวน 4 แห่ง เป็นศูนย์กลาง
ในการทำ�กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของสมาชิก เช่น
การสอนศิลปะ ดนตรี กีฬา ฯลฯ ในช่วงปิดภาค
ฤดูร้อนและต่อยอดกิจกรรมโดยเทศบาลนคร
ขอนแก่ น เปิ ด เวที ใ ห้ เ ด็ ก และเยาวชนได้ แ สดง
ความสามารถในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์
อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและ ถนนข้าว
เหนียว ประจำ�ปี 2561

140

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำ�ปี 2561

โครงการติดตั้ง CCTV 1,000 จุด ภาคประชาชน
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) 1,000 จุดภาคประชาชนทั่วเขตเทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนคร
ขอนแก่นร่วมกับ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สถานีตำ�รวจภูธรเมืองขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่ม
องค์กร สมาคม ผู้ประกอบการ ชมรมและประชาชนชาวขอนแก่นได้จัดทำ�โครงการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv)
1,000 จุด ภาคประชาชนทั่วเขตเทศบาล “โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน และการสร้างโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเมือง เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม ตลอด
จนการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองขอนแก่นในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในอนาคต”

เงื่อนไข การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

1. เทศบาลให้การสนับสนุนแก่ผเู้ ข้าร่วมโครงการ เป็นเงิน 5,000 บาท ต่อหนึง่ จุดทีก่ ล้องหันสูส่ าธารณะ
2. คณะทำ�งานจากสถานีตำ�รวจภูธรเมืองขอนแก่น ดำ�เนินการสำ�รวจ กำ�หนดจุด ตรวจสอบการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดและให้ความรู้ความเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการ
3. เมื อ มี เ หตุ จำ�เป็ น ทางราชการถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ใ นการขอตรวจสอบข้ อ มู ล อั น เป็ น ประโยชน์ จ าก
กล้องวงจรปิด (CCTV)
4. กรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการ มีกล้องวงจรปิด (CCTV) อยู่แล้ว และประสงค์จะติดตั้งกล้องเพิ่ม เพื่อเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและทางราชการ สนับสนุนเป็นเงิน 5,000 บาท ที่กล้องหันสู่สาธารณะ
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รายการ

ผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ

1. จำ�นวนผู้สมัครฯ

2555
195 ราย

2556
90 ราย

2557
72 ราย

2558
43 ราย

2559
57 ราย

2560
52 ราย

2561
48 ราย

2. จำ�นวนผู้ผ่านการอนุมัติ

82 ราย

55 ราย

68 ราย

39 ราย

52 ราย

48ราย

31 ราย

3. จำ�นวนจุดที่ติดตั้ง

112 จุด

97 จุด

120 จุด

80 จุด

100 จุด

100 จุด

60 จุด

4. งบประมาณที่ใช้

560,00
บาท

485,000
บาท

600,000
บาท

400,000
บาท

500,000
บาท

500,00
บาท

300,000
บาท

รวมยอดงบประมาณทั้งสิ้น ณ ปัจจุบัน จำ�นวนผู้ผ่านการอนุมัติ 375 ราย อนุมัติไปแล้ว 669 จุด
งบประมาณทั้งสิ้น 3,345,000 บาท

142

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำ�ปี 2561

โครงการบริหารจัดการและน�ำเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
โครงการบริหารจัดการและนำ�เทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยความสะดวกเพื่อคนพิการ
และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น “คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” เป็นโครงการ
ภายใต้คนขอนแก่นไม่ทอดทิง้ กัน โครงการดำ�เนินงานเป็นการลงพืน้ ที่ ติดตัง้ ชุดอุปกรณ์
สิ่งอำ�นวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้แก่
การติดตัง้ เช่น ชุดปิด - เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ อุปกรณ์แจ้งเหตุฉกุ เฉินในชุมชน
เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมในการติดตั้ง ได้แก่ คนพิการและผู้สูงอายุที่อยู่
ในสภาวะทีย่ ากลำ�บาก ขาดคนดูแล ต้องอยูค่ นเดียวเพียงลำ�พังในช่วงเวลาทีบ่ ตุ รหลาน
ไปทำ�งานนอกบ้าน หรือต้องอยูค่ นเดียวในช่วงระยะเวลาหนึง่ ซึง่ อาจไม่มคี วามปลอดภัย
ในชีวติ ซึง่ ผลจากการดำ�เนินการติดตัง้ อุปกรณ์สงิ่ อำ�นวยความสะดวกเพือ่ คนพิการและ
ผูส้ งู อายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่นทีผ่ า่ นมา ทำ�ให้ผทู้ ไี่ ด้รบั การติดตัง้ อุปกรณ์ฯ มีความ
สะดวกสบายในการดำ�เนินชีวิต ช่วยเหลือตัวเองได้ ลดภาวะการพึ่งพิงผู้ดูแลหรือญาติ
พี่น้อง มองเห็นคุณค่าของตัวเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตารางสรุปผลการติดตั้งอุปกรณ์ภายใต้โครงการบริหารจัดการ
สิ่งอำ�นวยความสะดวก เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เขต 1
18 ราย
รวมจำ�นวนทั้งสิ้น

เขต 2
14 ราย

เขต3
34 ราย
91 ราย

143

เขต 4
25 ราย

พันธกิจ
พัฒนาขีดความสามารถ
ขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำ�ปี 2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดท�ำแผนพัฒนาเทศบาล
อย่างมีส่วนร่วมประจ�ำปี 2561

เมื่อวันที่ 17 พฤษาภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น. เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีสว่ นร่วม ประจำ�ปีงบประมาณ 2561 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิน่
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 ระดับนคร โดยมี นายธีระศักดิ์
ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมตามประกาศสัดส่วน จานวน 2,214 คน ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล ทีส่ ามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงและเกิดธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้อง
ถิน่ และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล เพิม่ เติมและเปลีย่ นแปลงแผน
งาน/โครงการต่าง ๆ ให้เกิดแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นที่มีประสิทธิภาพ และได้รับการประเมินความคิดเห็นการ
จัดโครงการฯ ค่าเฉลี่ยรวม 4.21 คะแนน อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด
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การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ให้ก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ KKM Smart City เพื่อการอยู่อาศัย
ในอนาคตโดยคำ�นึงถึงคุณภาพสิง่ แวดล้อม วัฒนธรรม คุณภาพชีวติ เศรษฐกิจและสังคม ซึง่ อาศัยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
มาช่วยในการบริหารตัดการทำ�ให้เกิดประสิทธิภาพ และทำ�ให้เมืองมีความเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัย คนมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีเทศบาลฯจึงให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาคนในองค์กร การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงานที่เป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันดังนั้น จำ�เป็นต้องเตรียมพร้อม
รับกับสถานการณ์ต่างๆ จัดสร้างระบบและวัฒนธรรมขององค์กรให้มีความเข้มแข็งและเพื่อพัฒนาศักยภาพให้
มากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำ�เนินการให้ทันยุคทันสมัย โดยที่จะพัฒนาองค์กรและพัฒนาชุมชน
ไปพร้อมกัน จัดสร้างระบบระเบียบแผนการต่างๆด้วยการเรียนรู้ มีส่วนร่วมแบ่งปัน ทำ�ความเข้าใจซึ่งกันและกัน
เพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาชุมชนและสร้างความสุขที่แท้จริง ความต้องการที่จะส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอย่าง
จริงจัง เทศบาลนครขอนแก่นจัดสรรงบประมาณในโครงการพัฒนาบุคลากรกว่า 6,500,000 บาท ในการพัฒนา
ตนเองของพนักงาน ตามแนวทางที่เทศบาลฯกำ�หนดไว้ ให้พนักงานในสังกัดมีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ
และทักษะปัญญา ดังนี้
1. ส่งเสริมให้บคุ ลากรพัฒนาตนเองให้มศี กั ยภาพสูงขึน้ โดยการศึกษา เพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์
ในรูปแบบต่างๆ และกระตุ้นส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
■■ หลักสูตรด้านทักษะ-ปัญญา เช่น
- หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ การพัฒนาเมือง ตามแนวคิดเมืองอัจฉริยะ(Smart city)
- หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์
- หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
■■ หลักสูตรด้านจิตปัญญาหรือจิตวิวัฒน์ เช่น
- หลักสูตรเทคนิคสร้างสรรค์การทำ�งานอย่างมีความสุข ตามแนวคิดอิคิไก(IKIGAI)
- หลักสูตรฝึกพัฒนาจิต สติ สมาธิ ในการทำ�งาน
- หลักสูตร “สูค่ วามเป็นเลิศในการทำ�งานเป็นทีม” (In Search of Excellence in Teamwork)
146

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำ�ปี 2561
หลักสูตรด้านพฤติกรรมสุขภาพ เช่น
- หลักสูตรการดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีด้วยตัวเอง
2. สนับสนุนให้การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับบุคลากร โดยผู้บังคับบัญชาพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้วยวิธกี ารต่างๆ เพือ่ ช่วยพัฒนาขีดความสามารถ ความรอบรูใ้ นงานทีเ่ กีย่ วข้องของตนเช่น การกำ�กับ
ดูแลวิธีการทำ�งานที่รับผิดชอบ การแบ่งปันความรู้(Knowledge Sharing)
■■

ผลจากการที่ได้รับการสนับสนุนให้พนักงานเทศบาลได้รับการพัฒนาจิตใจที่ดี มีความสุขในการทำ�งาน
สร้างขวัญกำ�ลังใจที่ดีให้แก่พนักงาน สร้างเครือข่ายกระบวนการเรียนรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น เชื่อมโยงกันเป็น
องค์ความรู้ และทำ�การถ่ายทอดให้กบั เพือ่ นร่วมงานนัน้ จึงเป็นการพัฒนากระบวนการการทำ�งานร่วมกันทีด่ จี าก
องค์กรไปสู่สังคม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมที่จะเสียสละ และพร้อมที่จะนำ�พาสังคมให้เป็นสังคมที่เปลี่
ยมล้นไปด้วยความสุขต่อไปในอนาคต

หลักสูตรด้านทักษะ-ปัญญา
หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ การพัฒนาเมือง ตามแนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart city)
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หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
และวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

หลักสูตรด้านจิตปัญญาหรือจิตวิวัฒน์
หลักสูตรเทคนิคสร้างสรรค์การทำ�งานอย่างมีความสุข ตามแนวคิดอิคิ ไก (IKIGAI)
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หลักสูตรฝึกพัฒนาจิต สติ สมาธิ ในการทำ�งาน

หลักสูตรด้านจิตปัญญาหรือจิตวิวัฒน์
หลักสูตร “สู่ความเป็นเลิศในการทำ�งานเป็นทีม” (In Search of Excellence in Teamwork)

หลักสูตรด้านพฤติกรรมสุขภาพ
หลักสูตรการดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีด้วยตัวเอง
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โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “อบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และระบบติดตามฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
(สำ�หรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลนครขอนแก่น) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2561”
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ข้อ 105 กำ�หนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทำ�บัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และเทศบาลนครขอนแก่น ได้
พัฒนาโปรแกรมระบบติดตามฎีกาเบิกเงินรายจ่ายบนเว็บไซต์ของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อช่วยในการบันทึก
และติดตามฎีกาเบิกเงินรายจ่าย โดยนำ�เครื่องอ่านบาร์โค้ดมาช่วยในการดำ�เนินการในระบบฯ และแจ้งผลการ
ออกเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้รับจ้างทาง SMS
ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้จัดทำ�โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “อบรมการปฏิบัติงานใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และระบบติดตามฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
(สำ�หรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลนครขอนแก่น) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ระหว่างวันที่
12 – 13 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล อาคารป้องกันฯ ชั้น 2 เทศบาลนครขอนแก่น
เพื่อดำ�เนินการอบรมให้เจ้าหน้าที่
ของเทศบาลนครขอนแก่นที่ไม่เคยเข้ารับ
การอบรม หรือผูท้ ตี่ อ้ งการเข้ารับการอบรม
เพือ่ ทบทวน ให้มคี วามรูแ้ ละสามารถปฏิบตั ิ
งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และระบบ
ติดตามฎีกาเบิกเงินรายจ่าย ได้อย่างถูกต้อง
ต่อเนื่อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
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โครงการพัฒนาบุคลากร
หลักสูตร “ด้านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 3
(สำ�หรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลนครขอนแก่น)” ประจำ�ปีงบประมาณ 2561
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement : e-GP) เป็นระบบงานทีจ่ ดั ทำ�
ขึ้ น เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง
โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ เพิ่ ม ความโปร่ ง ใส
ลดปัญหาทุจริตคอร์รปั ชัน่ ลดความผิดพลาด
ในการปฏิบัติตามระเบียบลดความซ้ำ�ซ้อน
การบันทึกข้อมูลได้

ดังนัน้ เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้จดั ทำ�โครงการพัฒนา
บุคลากร หลักสูตร “โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 3
(สำ�หรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลนครขอนแก่น)”
ประจำ�ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2561
ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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โครงการแข่งขันทักษะดับเพลิงและกู้ภัยภาคีเครือข่ายการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
อปท. 19 องค์กร +1 มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร
เทศบาลนครขอนแก่น ได้ดำ�เนินการโครงการแข่งขันทักษะดับเพลิงและกูภ้ ยั ภาคีเครือข่ายการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อำ�เภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อปท. 19 องค์กร +1 มณฑลทหารบกที่ 23
ค่ายศรีพัชรินทร ประกอบด้วยเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ,เทศบาลเมืองศิลา, เทศบาลตำ�บลท่าพระ, เทศบาลตำ�บล
บ้านเป็ด, เทศบาลตำ�บลเมืองเก่า, เทศบาลตำ�บลสำ�ราญ, เทศบาลตำ�บลโนนท่อน, เทศบาลตำ�บล สาวะถี, เทศบาล
ตำ�บลพระลับ, เทศบาลตำ�บลบ้านค้อ, เทศบาลตำ�บลบึงเนียม, เทศบาลตำ�บลหนองตูม, องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลแดงใหญ่, องค์การบริหารส่วนตำ�บลดอนหัน, องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านหว้า, องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลท่าพระ, องค์การบริหารส่วนตำ�บลดอนช้าง และองค์การบริหารส่วนตำ�บลโคกสี
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สรุปผลการด�ำเนินงานที่สามารถประหยัดได้ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลนครขอนแก่น มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถตรวจสอบได้
โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานรัฐเป็นสำ�คัญ
รายการ
เงินงบประมาณตามแผน
(งบลงทุน)

งบประมาณทีต่ งั้

ราคากลาง

ทำ�สัญญา

คงเหลือ
งบประมาณที่ตั้ง

31,135,990

30,241,497

26,795,972.24

เงินงบประมาณ
ไม่ทำ�แผน (งบลงทุน)

2,539,000

2,505,000

1,978,000

561,000

เงินงบประมาณไม่ทำ�
แผน(เฉพาะเจาะจง)

6,195,860

6,191,316

6,103,701.79

เงินงบประมาณไม่ทำ�
แผน (งบอื่นๆ)

25,605,465.20

25,667,942.20

23,384,000
88,860,315.20

เงินงบประมาณปี 2560
(เงินกัน)
รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

ราคากลาง

13.94

11.39

527,000

22.10

21.04

92,158.21

87,614.79

1.49

1.42

24,826,756.39

778,708.81

841,185.81

3.04

3.28

23,645,000

18,930,000

4,454,000

4,715,000

19.05

19.94

88,250,755.78

78,634,430.42

10,225,884.78 9,616,325.36

11.51

10.90
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4,340,017.76 3,445,524.76

งบประมาณ ราคากลาง
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สถิติผลงานย้อนหลัง
พี่น้องประชาชนชาวขอนแก่น ให้ความร่วมมือในการชำ�ระภาษีท้องถิ่น โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา
เทศบาลนครขอนแก่นจัดเก็บภาษีท้องถิ่นได้กว่า 140 ล้านบาท และได้มีการบริหารจัดการเงินภาษีของ
พีน่ อ้ งประชาชน ให้ประหยัดเกิดความคุม้ ค่า ทุกสำ�นัก/กอง และทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
มีสว่ นร่วมคิดโครงการต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้ตอบสนองความต้องการเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชน
ให้มากทีส่ ดุ โดยได้จดั สรรงบประมาณพัฒนาท้องถิน่ ให้เจริญก้าวหน้าพัฒนาเมือง เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ�
การศึกษา ศูนย์ ICT ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสส่วนสาธารณะ ฯลฯ
สถิติการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559 – 2561)
1
2
3

ภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำ�รุงท้องที่
ภาษีป้าย
รวม

ปี 2559
105,233,893.82
1,950,449.04
27,710,923.25
134,895,266.11
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ปี 2560
112,684,102.59
1,821,839.85
31,553,842.25
146,059,784.69

ปี 2561
111,259,729.65
1,909,358.56
29,322,977.50
142,492,065.71
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รายรับจริง-รายจ่ายจริง ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559 - 2561) รายงานสรุปรายรับจริง
รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ปี 2559
136,609,094.11
54,063,206.07
41,019,726.84
10,094,838.62
14,226,382.69
930,050.00
455,126,947.92
498,716,061.00
1,210,786,307.25

หมวดภาษีอากร
หมวดค่าปรับค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม

รายรับจริง
ปี 2560
ปี 2561
147,788,404.69 144,267,635.71
47,251,199.48
39,874,714.57
40,742,575.12
40,973,061.02
10,221,729.06
8,361,772.16
12,860,279.76
14,609,207.86
11,110.00
492,648,804.65 539,724,927.80
583,477,841.40 605,407,491.00
1,334,990,834.16 1,393,229,920.12

สถิติรายจ่ายจริง ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559 - 2561)
รายจ่าย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวม

ปี 2559
38,695,048.75
463,017,857.14
354,570,440.25
125,563,670.07
5,491,192.00
50,594,305.00
1,037,932,513.21
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ปี 2560
142,694,142.22
483,188,970.42
381,720,220.56
110,598,795.70
4,491,100.00
50,211,738.00
1,172,904,966.90

ปี 2561
157,721,078.18
500,494,071.42
387,926,787.10
124,728,113.75
50,646,584.11
1,221,516,634.56
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งบแสดงการเงิน

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