
 

 

 

 

เครอืขา่ยแห่งความสมานฉนัท์ 

เทศบาลนครขอนแก่น 

ร่วมกันสร้างเมืองให้สันติสขุ และน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  เครือขา่ยแห่งความสมานฉนัท์ 

เทศบาลนครขอนแก่น 



ร่วมกันสร้างเมืองให้สันติสขุ และน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

 

                  ปัจจุบัน สังคมหันมาให้ความส าคัญกับระบบ “ประชาธิปไตย       
             แบบมีส่วนร่วม” มากขึ้น  ซึ่งเป็นระบบที่นอกจากประชาชน 
            เลือกตัวแทนเข้ามาปกครองและบริหารแล้ว ยังมีส่วนร่วมโดยตรง

ในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนอีกด้วย  การมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ได้มีความหมายเฉพาะการใช้
สิทธิเลือกต้ังหรือร่วมรับผลประโยชน์เท่านั้น  แต่ยังครอบคลุมถึงการร่วมรับรู้  ร่วมให้
ความคิดเห็นในกระบวนการตัดสินใจของหน่วยงานของรัฐ และร่วมสนับสนุนติดตาม
การท างานของภาครัฐเพื่อท าให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคประชาชน     องค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ทั้งภายในและภายนอก จึงเป็น
ปัจจัยส าคัญยิ่งต่อเทศบาลนครขอนแก่น ในการด าเนินนโยบายตาม พรบ.การ
กระจายอ านาจให้กับภาคประชาชน  ดังนั้นทุกกิจกรรมภายใต้โครงการของเทศบาล
นครขอนแก่น จะต้องขับเคลื่อนโดยภาคประชาชนและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  ที่มีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยแบ่งเบาภาระและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ร่วมกับเทศบาลทั้ง 90 ชุมชน  74 องค์กรภาคประชาชน   รวมทั้งโรงเรียนในสังกัด

เทศบาล 11 โรงเรียน สถาบันการศึกษา     มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน  ตลอด
ทั้งส่วนราชการอีกหลายหน่วยงาน  

 
 
                             กระบวนการสร้างเครือข่าย 
                              จากจิตส านึกที่ต้องการให้เทศบาลและประชาชนอยู่ร่วมกันแบบ 
                              พลเมืองกับพลเมือง ซึ่งไม่ใช่ผู้ปกครองกับพลเมือง ท าให้เกิดการ 
                          รวมตัวกันอย่างเข้มแข็งของหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน 
ร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าในทิศทางที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้วย
กระบวนการทั้ง 4 ระดับ ได้แก่ การ “เริ่มรับรู้” คือไม่มีอะไรที่จะไม่เปิดเผยให้
ประชาชนรับรู้ ไม่ได้ เมื่อรับรู้แล้วจึงน ามาสู่  “การร่วมคิด” คือ ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะของประชาชน ถือเป็นหลักและแนวทางที่จะน าไปสู่การตัดสินใจ โดย
น าไปสู่การ “ร่วมท า” คือ การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนรักท้องถิ่น มีความสามัคคี
ร่วมแรงร่วมใจกัน การสร้างประโยชน์กับท้องถิ่น และ “ร่วมตรวจสอบ” คือ การให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการท างานของเทศบาล  เพราะเงินทุกบาทที่ใช้
ในการพัฒนาท้องถิ่น มาจากเงินภาษีของประชาชน   จึงก่อให้เกิด “กระบวนการ
สร้างเครือข่ายภาคประชาชน” เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม โครงการต่าง ๆ 
ของเทศบาลนครขอนแก่น ที่ครอบคลุมการพัฒนาเมืองในทุก ๆ ด้านอย่างมากมาย   
ในการจัดกิจกรรม  โครงการต่าง ๆ จะมีเวทีตกลงร่วมกันเพื่อก าหนดเกณฑ์ และ
แนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกัน  โดยออกเป็นค าสั่ง /ระเบียบร่วมกันระหว่าง



ประชาชนและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งฝ่ายบริหารผู้ก าหนดนโยบายทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ  เครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเมือง จะเชื่อมโยงกับส่วนงาน 
ส านัก/กอง ต่าง ๆ ตามสภาพการปฏิบัติงานและองค์ความรู้ที่พัฒนาภายใน
หน่วยงานเทศบาล  เช่น    

       
เครือข่ายท่ีเชื่อมโยงและปฏิบัติงานร่วมกับกองสวัสดิการสังคม ได้แก่ 

ที ่ ชื่อกลุ่ม /องค์กร/ชมรม สมาชิก แกนน า 

1 ชมรมผู้สูงอายุเมตตาธรรมดอกคูน 1,169 23 

2 ชมรมเครือข่ายโต๊ะจีนชุมชน (คตช.) 200 18 

3 กลุ่มอดีตประธานชุมชน(ที่ปรึกษาชุมชน) 137 113 

4 เครือข่าย อสพด. 975 82 

5 กลุ่มสภาแกนน า To Be Number One 32 25 

6 กองทุนแม่ของแผ่นดิน 148 39 

7 อาสาสมัครป้องกันยาเสพติด  (อสปต.) 35 35 

8 กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ 92 12 

9 กลุ่มประธานคณะกรรมการชุมชน 1,939 270 

10 ชมรมส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น (สอช.) 360 16 

11 อ่ิมท้องอุ่นใจใกล้โรงเรียน 55 20 

12 เครือข่ายโครงการบ้านมั่นคง 1,509 27 

13 ชมรมร่วมใจผู้สูงวัย (ช.ส.ศ.) พัฒนาการสังคม 134 15 

14 กองทุน SML 913 74 

15 เครือข่ายกรรมการพัฒนาสตรี  ( กพส.ท.) 105 4 

16 กลุ่มผู้น าพาชุมชนทัศนศึกษาดูงาน 93 83 

17 ชมรมต ารวจอาวุโส จังหวัดขอนแก่น 125 3 

18 ชมรมผู้สูงอายุบ้านศรีฐาน 143 13 

19 ชมรมนักจัดรายการวิทยุ เขตเทศบาลนครขอนแก่น 46 38 

20 คณะกรรมการประเมินกองทุนชุมชนต้นแบบ 28 22 
 

21 กลุ่มอาสาสมัครผู้ประกาศข่าว 187 20 

22 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครขอนแก่น 1,852 47 

23 กลุ่มบริการน าผู้สูงอายุไปรับเบี้ยยังชีพ 95 93 

24 กลุ่มบุญประเพณี 119 78 

           
 

    เครือข่ายท่ีเชื่อมโยงและปฏิบัติงานร่วมกับส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

ที ่ ชื่อกลุ่ม /องค์กร/ชมรม สมาชิก แกนน า 

1 อาสาสมัครขยะเกิดที่ไหนก าจัดที่นั่น            58  19 

2 อาสาสมัครถังข้าวหมูฟื้นฟูชีวิต            78  38 

3 คณะกรรมการตลาดสดเทศบาล          683  76 

4 ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดขอนแก่น            64  15 



5 คณะกรรมการตลาดร่ืนรมย์          165  9 

6 กลุ่มเครือข่ายออกก าลังกาย       2,000  186 

7 ชมรมรู้เท่าทันมัจจุราชสีชมพู            82  5 

8 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)       1,171  128 

9 คณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนสุขภาพ            69  69 

10 ชมรมโรงทานเทศบาลนครขอนแก่น          172  172 

11 กลุ่มอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค            98  98 
   

                                                                    
เครือข่ายท่ีเชื่อมโยงและปฏิบัติงานร่วมกับส านักการศึกษา  ได้แก ่

ที ่ ชื่อกลุ่ม /องค์กร/ชมรม สมาชิก แกนน า 

1 ชมรมบอนไซ  49 3 

2 ชมรมชวนชม  309 2 

3 ชมรมนกกรงหัวจุก  90 3 

4 ชมรมไม้ดอกไม้ประดับ 35 2 

5 ชมรมปลาสวยงาม 48 2 

6 ชมรมแต้มฮปู  30 4 

7 ชมรมอนุรักษ์พระเคร่ือง 200 3 

8 ชมรมถ่ายภาพ 100 3 

9 ชมรมออฟโรด 71 2 

10 ชมรมจักรยาน 200 3 

11 ชมรมขอนแก่นไบค์ไทยแลนด์ 210 2 

12 ชมรมศูนย์เยาวชน 8 1 

13 ชมรมขอนแก่นร่มบิน 24 3 

14 ชมรมครอบครัวนักอ่าน 25 3 

15 กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน 36 10 

      
       เครือข่ายท่ีเชื่อมโยงและปฏิบัติงานร่วมกับกองวิชาการและแผนงาน   ได้แก่ 

ที ่ ชื่อกลุ่ม /องค์กร/ชมรม สมาชิก แกนน า 

1 

กลุ่มสภาเมือง 
ปัญจมิตร 5 4 

2 องค์กรจีน 26 26 

3 สากล 15 8 

4 สาธารณะ 19 7 

5 อาชีพ 13 6 

6 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น 12 12 

7 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาล 2 2 

8 สถานศึกษา 19 5 

 



  
 

 

        

 

 เครือข่ายที่เชื่อมโยงและปฏิบัติงานร่วมกับส านักปลัดเทศบาล/ส านักการช่าง ได้แก่ 

ที ่ ชื่อกลุ่ม /องค์กร/ชมรม สมาชิก แกนน า 

 

กลุ่มขับเคลื่อนโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่     

1 ภารกิจดูแลสวนสาธารณะในชุมชน 89 30 

2 ภารกิจปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 171 25 

3 ภารกิจวางท่อ ขุดลอกท่อระบายน้ าในชุมชน 411 61 

4 ภารกิจปรับปรุงซ่อมแซมถนนในชุมชน 212 24 

5 ภารกิจจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ 323 78 

6 ภารกิจท าความสะอาดถนนในชุมชน 499 82 

7 ภารกิจดูแลถนนสายหลัก 215 47 

8 เก็บขนขยะในชุมชน 26 4 

9 ภารกิจอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยในชุมชน 24 11 

10 กลุ่ม  อส.ตร. 24 1 

11 กลุ่ม   อส.จร. 8 1 

12 คณะกรรมการประสานงานศูนย ์อปพร. เทศบาลฯ(ชุดใหม)่ 15 15 

13 สมาชิกอปพร.เทศบาลนครขอนแก่นรุ่นที่ 1-17 2,421 66 

14 แกนน า"ขอนแก่นทศวรรษหน้า" 30 1 
 

                                      

 เครือข่ายท่ีเชื่อมโยงและปฏิบัติงานร่วมกับส านักการคลัง   ได้แก่ 

ที ่ ชื่อกลุ่ม /องค์กร/ชมรม สมาชิก แกนน า 

1 คณะกรรมการจัดซื้อจ้างและตรวจรับ(ภาคประชาชน) 
           

52  52 

 

 

     ชมรม ทูบี นัมเบอร์วัน 

เทศบาลนครขอนแก่น                 

ชมรม TO BE NUMBER ONE  เทศบาล

 

 

ภารกิจเครอืข่ายสร้างความสมานฉันท ์



นครขอนแก่น ก่อต้ังขึ้นตามพระด าริของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยา สิริวัฒนา

พรรณวดี ที่ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด ในโครงการรณรงค์ ป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้แนวคิด “เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด”  ก่อต้ังขึ้น

โดยเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เมื่อ วันศุกร์ ที่ 9 

เดือน พฤศจิกายน 2550 มีที่ต้ังอยู่ที่ 

ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาลนครขอนแก่น 

และ ด้วยพระมาหากรุณาธิ คุณ 

ทูลกระหม่อม หญิงอุบลรัตน์ราช

กัลยา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จ

เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศูนย์เพื่อน

ใจวัยรุ่นเทศบาลนครขอนแก่น อย่างเป็นทางการ เมื่อวันอังคาร ที่ 22 กรกฎาคม 2551 

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในการค้นหาตัวตนสู้ความเป็นหนึ่ง  

ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันตาม  3 ยุทธศาสตร์ของโครงการ คือ  

1.สร้างกระแสนิยม  

  2.สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ   

3.สร้างเครือข่าย  

ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นตลาดสอเทศบาลนครขอนแก่น ด าเนินการตามแนวคิดที่ว่า 

“ปรับทุกข์  สร้างสุข  แก้ปัญหา  พัฒนาEQ” โดยช่วงแรกได้รับการสนับสนุน

งบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในปีแรกจากส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดขอนแก่น และต่อมาในปลายปี 2552 จังหวัดขอนแก่นโดยส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดขอนแก่น ได้โอนมอบภารกิจในการบริหารศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นให้กับเทศบาลนคร

ขอนแก่นหลังจากได้รับการโอนภารกิจต่อจากจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่นได้

จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรี และเปิดห้องซ้อมดนตรี ในวันที่  4 

พฤศจิกายน 2552 เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่สนใจในการเล่นดนตรีได้ฝึกทักษะการเล่น

ดนตรีโดยไม่คิดค่าบริการ  ขยายการจัดต้ังศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในสถานศึกษาเป็นศูนย์



เพื่อนใจวัยรุ่นแห่งที่ 2 ของเทศบาลนครขอนแก่น ในโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง และมีพิธี

เปิดโดย ท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ท่านพีระพล  พัฒนะพีระเดช  เป็นประธานใน

พิธีเปิด เมื่อป2ี553 ได้เป็นผลส าเร็จและยังมีเป้าหมายในการขยายการจัดต้ังศูนย์เพื่อนใจ

วัยรุ่นในโรงเรียนให้ครบท้ัง 11 โรงเรียน 

การด าเนินงาน มีการท างานแบบบูรณาการกับองค์กรและเครือข่ายหลาย

หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยชมรม TO BE NUMBER ONE เทศบาลนคร

ขอนแก่น ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย อาทิ เครือข่ายงดเหล้าเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ร่วม

ท ากิจกรรมรณรงค์สงกรานต์ปลอดเหล้า ในงานประเพณีสงกรานต์  เป็นสมาชิกเครือข่าย

ชมรม  TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น ด าเนินการขยายเครือข่ายภายใน

จังหวัดขอนแก่น ในกลุ่มโรงเรียนและสถานประกอบการโดยมี ส านักงานสาธารณะสุข

จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์ประสานงานกลางของจังหวัด      

         

ในการด าเนินการ ชมรม TO BE NUMBER ONE  เทศบาลนครขอนแก่น มีศูนย์

เพื่อนใจวัยรุ่นที่ตลาดสดเทศบาลนครขอนแก่น   เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและ

ประสานงานในชมรมเครือข่ายของเทศบาล  และเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนทัศน

ศึกษาดูงานของชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านมามีหลาย

หน่วยงานจากทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัด มาดูงานอย่างต่อเนื่อง    

      

      

 

 

เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

 

 

 

 

 

รับพระราชทานเงนิกองทุนแมข่องแผ่นดิน   



        

จัดผ้าปา่สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนสามเหล่ียม 3 

    

 

    เครือข่ายภาคประชาชน 

อาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” (อส,ปต.) 

วิสัยทัศน์ 

สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้ ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด  

สู่เศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์ของเครือข่าย 

- เพื่อสร้างเครือข่ายท่ีเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

- เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยกระบวนการภาคประชาชนแบบ
มีส่วนร่วม  

- เพื่อสร้างกลไกภาคประชาชนในการท ากิจกรรมในชุมชนเครือข่าย 

 -  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนรายได้ของประชาชนในชุมชน  ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง แก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับครอบครัว 

 - เพื่อช่วยเหลือเก้ือกูลผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

 -  เพื่อส่งเสริม และรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามในชุมชน 

 -  เพื่อเน้นความสามัคคีในระดับเครือข่ายชุมชน และเครือข่ายระดับภาค 

- เพิ่มเครือข่ายภาคประชาชนฯ ระดับชุมชน เป็น 50 เครือข่าย ภายใน 5 ปี โดย
เน้นพื้นที่ล่อแหลมต่อการเกิดปัญหา โดยเฉพาะชุมชนริมทางรถไฟ 

  -  สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเน้นหลัก 

  -  สามัคคี   - มีใจสาธารณะ มีจิตอาสา 

  -  มุ่งมั่นเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน 

  -  เพิ่มกองทุนแม่ของแผ่นดิน และพัฒนากองทุนแม่ฯ เดิม 

  -  ท าโครงการคืนคนดีสู่สังคม 

 -  สร้างเครือข่ายเยาวชน และผู้สื่อข่าวเยาวชน ป้องปรามยาเสพติด 

 -  ประสานงานระหว่างเครือข่าย ระดับ ม/ช และเครือข่ายระดับภาค 



       

ผลงานท่ีผ่านมา 

 - เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  34  ชุมชน 

 -  ด าเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนเครือข่าย เช่น
กิจกรรมเดินเวรยาม การประชุมแกนน า การจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ การอบรมเยาวชน
โครงการ To Be No.1 การอบรมผู้ปกครองป้องกันปัญหายาเสพติดระดับครอบครัว 

- จัดอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในโครงการ “เยาวชนร่วมใจ ขจัดภัยยาเสพติด ร่วมคิด ร่วม

ท า ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรม” จ านวน 96 คน วันที่ 29-30 มีนาคม 2551 ณ วัดพิทักษ์
สามัคคี บ้านค าปลาหลาย ม. 9 อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 

 -  ร่วมจัดงานนิทรรศการวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2551 ณ 
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (งบเทศบาลนครขอนแก่น) 

 -  จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ อาสาสมัครศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
ชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น หลักสูตร 2 วัน 1 คืน 8-9 และ 10-11 กรกฎาคม 2551 รุ่น
ละ 100 คน รวม 200 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองแวงพระอารามหลวง ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น (งบเทศบาลนครขอนแก่น) 

      

       

 

 

 

 

  เครือข่ายองค์กรสภาเมือง 

              เป็นการรวมตัวขององค์กรเอกชนในเขตเทศบาล ที่มีความรัก ความ
ผูกพันกับเมืองขอนแก่น มาร่วมกันคิด ร่วมพัฒนาเมืองขอนแก่น  ให้เจริญก้าวหน้า  มี
ระบบติดตามประเมินผลตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล ว่าเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่ เป็นการสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน
ผ่านการมีส่วนร่วมในกระบวนการ คือ การพัฒนาเมืองขอนแก่นของทั้งองค์กรภาครัฐ  
เอกชนและภาคประชาสังคม 



 

     
 

 

 

ชมรมคนใจเดียวกัน 
จากปีแรกที่เทศบาลได้จัดกิจกรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของชมรม กลุ่มคน 

เทศบาลและ เจ้าหน้าที่  ได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล ชมรมต่างๆ บางครั้ง

ก็อดคิดไม่ได้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะสร้างอะไรให้กับส่วนรวมได้  ในเมื่อเป็นเพียงแค่กิจกรรม

ที่เขาท าจากใจรัก  เพื่อสามารถสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ หรือบางกิจกรรม

ท าเป็นเพียงแค่งานอดิเรก หลังจากได้ร่วมงานก็ได้รับรู้แนวความคิด  วิธีปฏิบัติที่เป็นมือ

อาชีพ  ยิ่งไปกว่านั้นคือสิ่งที่เขาเหล่านั้นท าสามารถน าเข้าไปใช้ได้จริงในโรงเรียน  หากเรา

สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมเหล่านี้ เข้าไปในการเรียนรู้ของโรงเรียนได้  จะท าให้เกิด

ประโยชน์มหาศาลแก่นักเรียนและชุมชนของเทศบาล   

เมื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 ของการท างานร่วมกัน มีชมรมเข้ามาเพิ่มจากเดิม 7 ชมรม 

เป็น  13 ชมรม  ประกอบด้วย  ชมรมบอนไซ, ชมรมไม้ดอกไม้ประดับ, ชมรมชวนชม, 

ชมรมอนุรักษ์พระเครื่อง, ชมรมนกกรงหัวจุก, ชมรมปลาสวยงาม,ชมรมถ่ายภาพ, ชมรม

ร่มบินขอนแก่น, ชมรมออฟโรด, ชมรมฮูปแต้ม ,ชมรมครอบครัวนักอ่านดอกคูณ,เครือข่าย

ชมรมจักรยาน,และชมรมขอนแก่นไบค์ไทยแลนด์ ซึ่งกิจกรรมของชมรมได้เริ่มปรากฏไป

พร้อมๆ กับการร่วมมือกันกับทางเทศบาล ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้กระบวนการท างาน

ร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างภาครัฐและชมรม  องค์กร  

โดยที่ทุกคนต่างก็ท าหน้าที่ของตนเองไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายกิจการภายในของกันและกัน 

เทศบาลได้น าองค์ความรู้และประสบการณ์จากชมรมต่างๆ  เข้าไปถ่ายทอดแก่

โรงเรียนและสังคม เป็นการสร้างคุณค่าจากชมรมสู่ส่วนรวม โดยวิธีต่าง ๆ ตามความถนัด

และศักยภาพของแต่ละชมรม  ไม่ว่าจะเป็นการน ารายได้จากกิจการในชมรมมามอบให้

เป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม  การให้โอกาสนักเรียนได้เข้าไปเรียน

หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในสังกัดเทศบาล  การสร้างและกระตุ้นรายได้ของคน

ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  ด้วยการจัดกิจกรรมของชมรม กิจกรรมเหล่านี้ได้สร้างความ

รักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นให้แก่คณะผู้ร่วมท างาน โดยมีจุดหมายร่วมกันเพื่อสร้าง

สังคมนครขอนแก่นให้เป็นสังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมที่ผ่านมาดังนี้ 



1. วันออกพรรษาไต้ประทีปโคมไฟและวิถีอีสาน  ประจ าปี  2553   
2. โครงการปลูกต้นไม้ 840,000 ต้น ปลูกความดี  ปลูกความงาม  ปลูก

ต้นไม้ถวายพ่อของแผ่นดิน 
3. การอุทิศตนและบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะต่างๆ 

 

 
 

 

 

โครงการปลูกต้นไม้  840,000 ต้น  ปลูกความดี ปลูกความงาม ปลูกต้นไม้ถวาย 

พ่อของแผ่นดิน 

 

 

 

 

 

 

อาสาสมัครชมรมร่มบินช่วยเหลือน้ าท่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        เครือข่ายออกก าลังกาย 

 นวัตกรรมการจัดการออกก าลังกาย  ที่หลายคนเห็นแล้วต้องบอกว่าทึ่ง 

เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการออกก าลังกายด้วย

ตนเอง โดยเน้นความสะดวก ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องใช้พื้นที่มากและผสมผสานการ

กระจายอ านาจให้ชุมชนบริหารจัดการเองตามแนวคิดเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ 

เทศบาลเป็นเพียงผู้สนับสนุนเครื่องเสียงและงบประมาณบางส่วน ท าให้เกิดชมรมสร้าง



สุขภาพในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยได้ด าเนินการมาต้ังแต่ปี 2550 มีการจัดต้ัง

ชมรมมากถึง 38 ชมรม โดยชมรมเหล่านี้จะบริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเอง ด้วยการ

ระดมทุนจากสมาชิกที่มาออกก าลังกาย มีคณะกรรมการบริหารชมรม รวมทั้งจัดให้มี

การประเมินสุขภาพขั้นพื้นฐาน ได้แก่ เส้นรอบเอว และดัชนีมวลกายของสมาชิกที่ออก

ก าลังกาย นอกจากนั้น เทศบาลยังได้จัดอบรมพัฒนาครูผู้น าเต้นแอโรบิกในชุมชน     

(ครู ข.) จ านวน 60 คน เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดกิจกรรมและมีผู้น าเต้นแอโรบิกใน

ชุมชนตนเอง    

    

 

 

 

 ปัจจุบัน เทศบาลนครขอนแก่น ให้ความส าคัญกับการเสริมสุขภาพภาค

ประชาชน จัดท ายุทธศาสตร์และก าหนดตัวชี้วัดด้านการออกก าลังกาย ได้แก่ “ร้อยละ 

60 ของประชาชนในเจตเทศบาลนครขอนแก่นที่มีอายุ 6 ปี ขึ้นไป ต้องมีการออกก าลัง

กายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที” และเพื่อให้การตืดตามประเมินผล

สุขภาพเป็นไปอย่างทั่วถึง จึงก าหนดตัวชี้วัดในการให้ประชาชนคุมเส้นรอบเอวให้

เป็นไป ตามโครงการมาตรฐาน “คนไทยไร้พุง” เพื่อการก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งสุขภาพ

แห่งภาคอีสานต่อไป      

      

 

เครือข่ายอาสาสมัคร 

อ่ิมท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน 

ความสุขจากการให้ สะท้อนความยิ่งใหญข่องหัวใจมนุษย ์



                             

                                                                

                                            

                             

                      

ร ร โนน ัย    ร ร ส นสนุก      ร ร หนองคู 

    ร ร หนอง  ง  ร ร หนอง ดั   ร ร สามเหลีย่ม  ร ร  ดักลาง  

 
วัตถุประสงค์  จากนโยบายของผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้

ยุทธศาสตร์การสร้างสังคม เอื้ออาทรด้วยจิตสาธารณะของการเป็น“ผู้ให้” การให้อย่างมี
คุณค่าและรับอย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้โครงการ “คนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน” เพื่อ
ต้องการช่วยเหลือผู้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงในเรื่องความเดือดร้อนของผู้รับ
โอกาส ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ที่อยู่ในภาวะทุกข์ยากล าบากด้านต่าง  ผู้สูงอายุ  สุขภาพ
ร่างกายไม่แข็งแรง ขาดคนดูแล ไม่มีญาติพี่น้องดูแล  ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลนคร
ขอนแก่น จึงมีด าริให้ขยายพื้นที่การให้บริการอาหารกลางวันฟรี ไปยังหน่วยงานที่ผู้รับ
โอกาสมีที่อยู่อาศัยใกล้เคียง สะดวกต่อการใช้บริการ ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น 11 โรงเรียน  โดยมอบหมายให้ฝ่ายส่งเสริม ความเข้มแข็งภาคประชาชน  กอง
สวัสดิการสังคม  ส ารวจความพร้อมของโรงเรียน ความต้องการของผู้รับโอกาสที่ขึ้น
ทะเบียนโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน  

คนขอน ก่นไม่ทอดท ง้กัน

อ ม่ท อง อุ่นใ  ใกล โรงเรียน     คน

สามเหลีย่ม
  คน

ส นสนุก
  คน

โนน ัย
   คน หนอง ดั

  คน
 คุ มหนองคู

  คน

 ดักลาง 
  คน

หนอง  ง 
  คน

เทศบาลนครขอน ก่น

   
 

อาสาสมัคร ุม น

 
                    

                            

 
  การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อสร้าง “ภูมิคุ้มกัน” ในครอบครัว ชุมชน 

ให้เป็นสังคมแห่งความเอ้ืออาทร สังคมแห่งคุณธรรม สังคมไม่ทอดทิ้งกัน มีน้ าใจ
แบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ด้อยโอกาสหรือขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
โดยผ่านกิจกรรม  “อ่ิมท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน”   ไม่เพียงแต่จะเป็นการเปิดพื้นที่การ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่าง “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะการเป็น “ผู้ให้” 
ให้กับพนักงาน อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไปเท่านั้น  ยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย   
ใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาด้านคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในเชิงรุกแล้ว  ยังท าให้ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่าง
ทั่วถึงเพิ่มขึ้นอีกด้วย 



             

                                

                    

                               

               

          

                 

               

       

 
 

      

                 

     

           

          

            

            

                 

                     

       

         

            

               

                   

                     

          

                    

         

 

 

เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

          ท าหน้าที่เก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ   ดูแลความสะอาดถนนใน
ชุมชน  ถนนสายหลัก  และเก็บขนขยะในชุมชนเอง    

 อาสาสมัครเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะ จ านวน   190  คน  เก็บเงิน

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ  19,700  ครัวเรือน  ส่งเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะเป็น

รายได้ให้เทศบาล  เฉลี่ยเดือนละ  553,000  บาท 

 

 อาสาสมัครดูแลสิ่งแวดล้อม   จ านวน  492  คน  ดูแลความสะอาดถนน

ในชุมชน  410 สาย  ความยาว  124,990  เมตร   ถนนสายหลัก  27  สาย  ความยาว  

44,470  เมตร 

         

          



 อาสาสมัครเก็บขนขยะ  จ านวน 20  คน  เก็บขยะมูลฝอยในชุมชน  22  

ชุมชน  ปริมาณขยะเฉลี่ย  21.6  ตัน / วัน   

     

 

กลุ่มเกษตรอินทรี  บ้านสงเปือย 

                  

กลุ่มเครือข่ายตลาดสดเทศบาล 

        

กลุม่เครือข่ายโรงทาน 

   เครือข่าย

ชมรมรู้เท่าทันมัจจุราชสีชมพู 

 

เครือข่ายเกษตรกร         

          

 เครือข่ายกรรมการตลาดสดหนองใหญ ่



 

         เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิสตรี

และเด็ก  

    ค ามรุน รงต่อเด็ก ละสตรี เป็นปัญหา

ส าคัญของสังคมที่ต องเร่งด าเน นการ  ทั้งด าน

การป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือผู้ประสบ

ปัญหาอย่าง

จริงจัง โดยหน่วยงาน

ราชการและองค์กรเอกชน รวมท้ังต้องอาศัยความ

เข้าใจและร่วมมือของคนในสังคม เนื่องจากเป็น

ปัญหาท่ีมีความละเอียดอ่อน มีรากเหง้าของ

ปัญหามาจากค่านิยม เจตคติของสังคมที่ก าหนด

ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย 

                “  เทศบาลนครขอนแก่น  และภาคีจะด าเนิน

มาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง     ด้านนิติบัญญัติ บริหารสังคม และการศึกษา ในอันที่จะ

คุ้มครองเด็กจากรูปแบบทั้งปวง ของความรุนแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การท าร้ายหรือ 

การกระท า อันมิชอบ การทอดทิ้งหรือการปฏิบัติโดยประมาท การปฏิบัติที่ผิดหรือการ

แสวงประโยชน์ รวมถึงการกระท าที่มิชอบทางเพศ ขณะอยู่ในความดูแล ของบิดามารดา 

ผู้ปกครองตามกฎหมายหรือบุคคลอ่ืนใด ซึ่งเด็กนั้นอยู่ในความดูแล “ 

         เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข 

ประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  

ค ามเป็นมา 

 เร ่มการอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขประ  าหมู่บ าน(อสม ) ครั้ง รกใน
ปี 2527 ในพื้นที่ 15  ุม น ต่อมา ได อบรม ผู สื่อข่า สาธารณสุข (ผสส.) 
เพ ่ม 40-50 คน 

 มีการพัฒนาเป็น อสม  ทั้งหมดตามนโยบายกระทร งสาธารณสุข ในปี 

2535 โดยเรียก ่า “           ธ  ณ          ื  ” 
 ปั  ุบัน มี อสม  ที่รายงานตั  1,171 คน  
 อายุเฉล่ีย อสม    6 ปี  สูงสุด 85 ปี  ต่ าสดุ 19 ป ี
 อายุงาน เฉลี่ย  8 ปี สงูสุด  9 ปี ต่ าสุด 1 ปี 

 
 

อสม. กับ กองทุนสุขภาพ 



เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดตั้ง กองทุนสุขภาพ ซึ่งนับได้ว่าเป็นช่องทาง
ใหม่ที่พัฒนาแนวคิดไปสูก่ารปลดเปลื้องพันธนาการด้านสุขภาพจากภาครัฐไปสู่
ภาคประชาชน โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐท้ังด้านวิชาการและงบประมาณ 
โดยแนวทางการพัฒนานี้ อสม. ซึ่งเป็นเครือข่าย

หลักในการจัดการสุขภาพภาคประชาชน จะต้อง

มีบทบาทเป็นแกนน าด้านสุขภาพในระดับ

ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนภาคประชาชนให้มีความ

เข้มแข็งและสามารถจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง ดังค ากล่าวท่ีว่า  

“สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได ต องสร างเอง” 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรือท่ีเราเรียกย่อ ๆ ว่า อสม. นั้น เป็น

รูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

ครอบครัว และชุมชน โดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข และการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละต่อประชาชนในหมู่บ้าน 

กระทรวงสาธารณสุขได้เร่ิมด าเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา  อสม. 

จึงเพิ่มจ านวนมากขึ้นตามล าดับจนครอบคลุมหมู่บ้านในชนบทและชุมชน   

  

                  คณะกรรมการพัฒนาสตรี   

เทศบาลนครขอนแก่น (กพส.ท.ขก.) 

                     เทศบาลนครขอนแก่น โดย 

กองสวัสดิการสังคม ได้เร่ิมด าเนินงานพัฒนา

สตรีในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตาม

ภารกิจท่ีได้รับตั้งแต่  พ.ศ.  2548   จนถึง

ปัจจุบันมีศูนย์ประสานงาน ณ กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครขอแก่น  โดย

ยึดนโยบายให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตสตรีให้มีความพร้อมเก่ียวกับคุณลักษณะส่วนตัว  ชีวิตในครอบครัว  

และการมีส่วนร่วมในสังคมโดยกระตุ้นให้สตรีมีความคิดริเริ่ม  ใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน์  มีความกระตือรือร้น  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  สามารถ

ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ตลอดจนมีความรู้  ในการประกอบอาชีพและ

มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรีใน

แต่ละระดับเพื่อเป็นแกนน าในการคิดตัดสินใจ  วางแผนแก้ไขปัญหาในชุมชน

เขตเทศบาลนครขอนแก่นและการพัฒนาสตรี ฯลฯ 

                  เครอืข่ายอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่าย

พลเรือน (อป.พร.) 



ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) เทศบาลนครขอนแก่น  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี  
27  ธันวาคม  2522  ตามความใน หมวด 4 มาตรา 
26  ณ  ส านักปลัดเทศบาล (ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย)  ต่อมาได้มีระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2531  
เร่ิมใช้ตั้งแต่  วันท่ี  13  ตุลาคม  2531  เป็นต้นมา 

  ปัจจุบัน เทศบาลนครขอนแก่นมีจ านวนสมาชิก อปพร.ในสังกัด

ท้ังสิ้น 1,891 คน  จากการฝึกอบรมท้ังหมด  12 รุ่น  (รุ่นท่ี 1  ฝึกอบรมเมื่อวันท่ี 

9-13 พฤษภาคม 2531 จนถึงรุ่นท่ี 

12  ฝึกอบรมเมื่อวันท่ี  31 ตุลาคม 

– 4 พฤศจิกายน 2546    เพื่อให้

การประสานงานในการ

ปฏิบัติงานร่วมกับทางราชการ 

ด้านป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์รวมความ

สามัคคีของอาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ท่ีสังกัดศูนย์อ านวยการป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้

ตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขึน้ 

ตัง้แต่ปี 2539 โดยมีประธานคณะกรรมการบริหารกิจการ อปพร. เป็น ประธาน   

 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร.) ได้ก่อตั้งอาคารท่ีท า
การศูนย์ครั้งแรก  เมื่อปี พ.ศ. 2542  ณ  อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  เทศบาลนครขอนแก่น  ถ.ประชาส าราญ  ต.ในเมือง  อ.เมอืง จ.ขอนแก่น  
โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างท้ังสิ้น  

250,000  บาท  ต่อมาได้ย้ายไปต้ังท่ีท าการ
ใหม่  เมื่อวันท่ี  15  กันยายน  2544  ณ  อาคาร
สวนสาธารณะขอนแก่น 200 ปี  บึงแก่นนคร  

เรียกว่า  “ศูนย์ชัยพฤกษ์” 

ตั อย่างภารก   ละก  กรรมของ อปพร.ในรอบปี – ปั  ุบัน 

1.  สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทุกรูปแบบ 

2.   ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เช่น พัฒนาสวนสาธารณะ 

     3.   กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  

4.  จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบึงแก่นนคร 

5. กิจกรรมการท าความสะอาดก าจัดสิ่งท่ีอาจเกิดอัคคีภัยได้ง่าย 

    
อย่างไรก็ตาม  การพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายความ

สมานฉันท์ และการมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วน จะไม่ประสบผลส าเร็จ
เลย หากผู้ปฏิบัติไม่มี “จิตอาสา” หรือ “จิตสาธารณะ” เสียสละ ทุ่มเท
ก าลังกาย ก าลังใจ ที่จะท างาน   ประสานงาน   ให้ความช่วยเหลือ 
เอื้ออาทรต่อผู้อื่นอย่างจริงใจและออกมาจากจิตส านึกภายในของ 



“ผู้ให้” อย่างแท้จริง   จึงจะท าให้กระบวนการสร้างเครือข่ายความ
สมานฉันท์ ร่วมสร้างสังคมแห่งความสันติสุข  ส่งผลให้ชุมชน 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างย่ังยืนตลอดไป 

 

 

            แผนผังเครือข่ายสมานฉันท์  

เครือข่ายสมานฉันท์

เทศบาลนครขอนแก่น 

เครือข่ายองค์กร/ชมรม 

ที่ก่อตั้งโดยภาคประชาชน เครือข่ายองค์กร/ชมรม 

ทีก่่อตั้งโดยเทศบาล 
 

 


