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	 การพัฒนาเมืองขอนแก่นที่ได้ถูกวางรากฐานจากอดีตสู่ปัจจุบัน	 ภายใต้การขยายตัวที่รวดเร็วของเมือง	 เกิดความเจริญ
รดุหน้าอย่างไม่หยดุนิง่	ไม่ว่าจะเป็นความเจริญทางด้านวตัถ	ุโครงสร้างพืน้ฐาน	การคมนาคม	และการขนส่ง	(Logistics)	เศรษฐกิจ	
การค้าขาย	การเมือง	สังคม	ประเพณีวัฒนธรรม	การศึกษา	สิ่งแวดล้อม	ซึ่งการพัฒนาที่ผ่านมา	ได้มีการวางแผนการพัฒนาและ
ก�าหนดกรอบทิศทางการบริหารจัดการควบคุมดูแล	อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง	 ก่อเกิดผลแห่งการพัฒนาเมือง
ที่หลากหลาย	 ไม่ว่าจะเป็นการ	พัฒนาบุคลากรขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารงานท้องถิ่น	 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ	 ประชาชน	 ด้วยการออกแบบสู่เมืองแห่งอารยะสถาปัตย์	 (Universal	 Design)	 เพื่อสร้างสังคมแห่งความ	 เท่าเทียม	
การสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร	การสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของประชาชน	การปฏิรูป	การศึกษา	การสร้างเมืองไปสู่
มหานครปลอดมลพิษในอากาศ	(Low	carbon	City)	ขอนแก่นนครแห่งความ	สดใส	ด้วยเมืองในสวนแห่งมหานครสีเขียว	(Green	
City)	 นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาในเรื่องการพัฒนาระบบ	 ขนส่งมวลชน	 การส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ความเป็นเมืองแห่งเทศกาล	
(Event	City)	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน	ความเป็นเมืองแห่งการประชุมและสัมมนา	(Mice	City)	เป็นต้น
	 กรอบและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน	 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงมากมาย	 ในสังคมเมือง
ขอนแก่น	ในการทีน่�าพาและก้าวสูค่วามเป็นเมอืงทีม่คีวามพร้อมรอบด้าน	และเพือ่ให้สอดรบัและ	น�าไปสูค่วามยัง่ยนืในการพัฒนา
เมอืงการก�าหนดทิศทางการพฒันาเมอืงในอนาคต	เทศบาลนครขอนแก่นจงึ	ให้ความส�าคญัทีจ่ะขบัเคลือ่นพฒันาเมอืงด้วยความ	
“รวดเร็ว สะดวก Smart คุ้มค่า และยั่งยืน”	เพื่อใช้เป็น	แรงผลักและสานต่อการพัฒนาที่ผ่านมา	รวมถึงการสร้างความพร้อม
ของการพฒันาเมอืงให้มคีวามเท่าเทยีม	และทัดเทยีมในการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้จากการก้าวสูป่ระชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน	(AEC)	
	 ก้าวต่อไปการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต	 ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น	 จึงมุ่งเน้นการออกแบบแผนการ	 พัฒนาหลาย
อย่างให้เกิดขึน้กบัเมอืงมากมาย	เช่น	แบบแผนการเดนิทางและต่อยอดการพฒันาระบบคมนาคม	ขนส่ง	แบบแผนของท่ีอยูอ่าศัย
และการเลือกที่อยู่อาศัย	แบบแผนการท�างานร่วมกัน	ด้วยการส่งเสริมให้ภาค	เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐาน	ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของการพฒันาทีด่นิบรเิวณรอบสถาน	ีรถไฟขอนแก่น	เพือ่รองรบัการขยายตวัของสถานรีถไฟ	การพัฒนาทีด่นิ
และสวนสาธารณะในเมืองขอนแก่น	 การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับกลุ่มนักธุรกิจท้องถ่ิน	 รวมไปถึงแบบแผนทางสังคมและรูปแบบ
การปรับตัวทาง	 วัฒนธรรมที่เกิดขึ้น	 ซ่ึงแบบแผนเหล่านี้จะเป็นแบบแผนการพัฒนาที่น�าพาเมืองขอนแก่นเปลี่ยนไปสู่ความเป็น	
เมืองพิเศษในอนาคตอันใกล้นี้

	 นายธีระศักดิ์	ฑีฆายุพันธุ์
	 นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

ค�าปรารภของนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
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ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลนครขอนแก่น

ข้อมูลประวัติ

	 เทศบาลนครขอนแก่น	เดิมได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง	โดยพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาล
เมืองขอนแก่น	มีผลบังคับใช้	ตั้งแต่วันที่	20	สิงหาคม	2478
	 นายกเทศมนตรีคนแรก	คือ	พระเสนาราชภักดี	เข้าด�ารงต�าแหน่ง	เมื่อวันที่	22	มิถุนายน	2478	ก่อนได้
รับการยกฐานะ	 เป็นเทศบาลเมืองตามพระราชกฤษฎีกา	 2	 เดือน	 ศาลาเทศบาลเมืองขอนแก่นตั้งอยู่ในที่ดิน
ราชพัสดุแปลงที่ตั้งศาลากลางจังหวัด	 ขอนแก่นในขณะนั้นอยู่ทางทิศใต้ด้านตะวันตกของถนนกลางเมือง	
ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองขอนแก่น	ตรงข้ามกับสถานีต�ารวจภูธร	อ�าเภอเมืองขอนแก่นในปัจจุบัน
	 จนกระทั่งถึงปี	 พ.ศ.	 2492	 จึงได้ย้ายที่ท�าการไปอยู่ในที่ดินแปลงที่ตั้งสถานีอนามัยและสถานีดับเพลิง 
ด้านตะวนัออกของถนนกลางเมอืง	อยูต่รงข้ามกบัโรงเรยีนขอนแก่นวทิยายน	มาจนถงึ	พ.ศ.	2508	เป็นเวลา	16	ปี	
ต่อมากระทรวงมหาดไทย	 ให้ส�านักงานเทศบาลเมืองขอนแก่นใช้อาคารร่วมกับอ�าเภอเมืองขอนแก่น	 ซึ่งได้ย้าย
มาอยู่	ตั้งแต่วันที่	8	กุมภาพันธ์	2508	จนถึงวันที่	21	ตุลาคม	2527	รวมเป็นเวลา	19	ปี	ใน	พ.ศ.	2527	ส�านักงาน
เทศบาลนครขอนแก่นได้ก่อสร้างขึ้นใหม่	ตั้งอยู่เลขที่	3/3	ถนนประชาส�าราญ	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัด
ขอนแก่น	โดยได้เปิดท�าการตั้งแต่วันที่	22	ตุลาคม	2527	จนถึงปัจจุบัน
	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	2538	ได้มพีระราชกฤษฎกีาจดัตัง้เทศบาลนครขอนแก่น	ได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา	
ฉบับกฤษฎีกา	เล่ม	112	ตอนที่	40	ก	ลงวันที่	24	กันยายน	2538	และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	25	กันยายน	2538	
เป็นต้นไป
	 เทศบาลนครขอนแก่น	 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย	 ระหว่างเส้นรุ้งท่ี	
16	องศา	16.8	ลิปดา	00	ฟิลิปดาเหนือ	กับเส้นแวงที่	112	องศา	27.8	ลิปดา	00	ฟิลิปดาตะวันออก	ลักษณะ
ทั่วไปเป็นที่ราบและลาดชันขึ้นไปทางทิศเหนือและอยู่ในระดับความสูงประมาณ	155	 –	 160	 เมตร	 จากระดับ
น�้าทะเล	มีพื้นที่ความรับผิดชอบ	46	ตารางกิโลเมตร	โดยมีอาณาเขตติดต่อ	ดังนี้
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ทิศเหนือ	 จรด	 ต�าบลศิลา
ทิศใต้	 จรด	 ต�าบลเมืองเก่า
ทิศตะวันออก	 จรด	 ต�าบลพระลับ
ทิศตะวันตก	 จรด	 ต�าบลบ้านเป็ด

ข้อมูลประชากร

	 ประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	มีจ�านวน	119,256	คน	แบ่งเป็น	ชาย	55,065	คน	หญิง	64,200	
คน	(ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2560)	โดยมีชุมชน	ทั้งหมด	95	ชุมชน	4	เขต	แบ่งตามประเภทชุมชน	คือ	ประเภทกึ่ง
เมือง	47	ชุมชน	 ,	ประเภทเมือง	22	ชุมชน	 ,	ประเภทแออัด	12	ชุมชน	 ,	ประเภทแออัด+กึ่งเมือง	1	ชุมชน	 ,	
ประเภทหมู่บ้านจัดสรร	10	ชุมชน	,	ประเภทหน่วยงานราชการ	3	ชุมชน	

ข้อมูลสถานศึกษา

	 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	จ�านวน	11	แห่ง	คือ	โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก	โรงเรียนเทศบาล
วัดกลาง	 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู	 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน	 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	 โรงเรียน
เทศบาลบ้านโนนหนองวัด	โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย	โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม	โรงเรียนเทศบาลบ้าน
หนองแวง	โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม	และโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน

สถิติเปรียบเทียบจ�านวนพนักงานครูเทศบาลและนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 
พ.ศ.2559–2560

โรงเรียนเทศบาล	11	แห่ง

ปี 2559 ปี 2560

จ�านวนครู
(คน)

จ�านวนนักเรียน
(คน)

จ�านวนครู
(คน)

จ�านวนนักเรียน
(คน)

รวม 499 10,490 481 10,142
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	 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	 จ�านวน	 11	 แห่ง	 คือ	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทพารักษ์	 5	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะ	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม	 
ศนูย์พฒันาเด็กเลก็หนองแวง	ศนูย์พฒันาเด็กเล็กโนนหนองวดั	2	ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทนั	ศนูย์พฒันาเด็กเลก็
วัดกลาง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่	และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย

สถิติจ�านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กวัยก่อนเรียนเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปี พ.ศ.2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	11	แห่ง
จ�านวนเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี

ชาย หญิง รวม

รวม 297 309 606

ข้อมูลสาธารณสุข

	 พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์แพทย์/ศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	จ�านวน	9	แห่ง	คือ	
หน่วยบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยม	 หน่วยบริการปฐมภูมิ	 123	 (รพ.ศรีนครินทร์)	 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ	 (รพ.ศูนย์
ขอนแก่น)	ศนูย์แพทย์ชาตะผดุง	(รพ.ศนูย์ขอนแก่น)	ศนูย์แพทย์วดัหนองแวง	(รพ.ศนูย์ขอนแก่น)	ศนูย์แพทย์ประชา
สโมสร	 (รพ.ศูนย์ขอนแก่น)	 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่	 1	 (เทศบาล)	 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่	 3	 (โนนชัย)	 และ

ศูนย์บริการสาธารณสุขที่	5	(หนองใหญ่)	

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

 ส�านักการช่าง
 ❖ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่	ระหว่างปี	พ.ศ.	2555-2560
 ❖ การก่อสร้างถนน/ท่อระบายน�้า
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ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 แหล่งน�้า
 ❖ บึงทุ่งสร้าง	 มีพื้นที่	 1,600	 ไร่	 พื้นที่กักเก็บน�้า	 5,000,000	 ลูกบาศก์เมตร
 ❖ บึงแก่นนคร	 มีพื้นที่	 603	 ไร่	 พื้นที่กักเก็บน�้า	 2,700,000	 ลูกบาศก์เมตร
 ❖ บึงหนองใหญ่	 มีพื้นที่	 20	 ไร่	 พื้นที่กักเก็บน�้า	 78,000	 ลูกบาศก์เมตร
 ❖ บึงหนองแวง	 มีพื้นที่	 24	 ไร่	 พื้นที่กักเก็บน�้า	 76,000	 ลูกบาศก์เมตร
 ❖ บึงหนองยาว	 มีพื้นที่	 13	 ไร่	 พื้นที่กักเก็บน�้า	 17,000	 ลูกบาศก์เมตร
 ❖ บึงหนองบอน	 มีพื้นที่	 10	 ไร่	 พื้นที่กักเก็บน�้า	 37,000	 ลูกบาศก์เมตร
 ❖ หนองสะพัง	 มีพื้นที่	 1	 ไร่	 พื้นที่กักเก็บน�้า	 37,000	 ลูกบาศก์เมตร

การจัดการน�้าเสีย (ปี 2560)

 ❖ ปริมาณน�้าเสียในเขตเทศบาล	จ�านวน	44,000	ลูกบาศก์เมตร	/	วัน
 ❖ ระบบบ�าบดัน�า้เสยีปัจจบุนัเป็นระบบสระเตมิอากาศ	(Aaerated	Lagoon)	สามารถรองรบัน�า้เสียได้เตม็
ที่ถึง	78,000	ลูกบาศก์เมตร	/	วัน

 ❖ เทศบาลนครขอนแก่น	มีรถยนต์ที่ใช้ในงานบ�าบัดน�้าเสียและเครื่องมือเครื่องใช้ที่อ�านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน	มีดังนี้

	 1.	 รถบรรทุก	6	ล้อ	 จ�านวน	 1	 คัน
	 2.	 รถยนต์กระบะ	2	ตอน	 จ�านวน	 1	 คัน
	 3.	 รถจักรยานยนต์	 จ�านวน	 4	 คัน
	 4.	 รถตัดหน้าขุดหลัง	 จ�านวน	 3	 คัน
	 5.	 รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ	 จ�านวน	 2	 คัน
	 6.	 รถบรรทุกเทท้ายติดเครน		 จ�านวน	 1	 คัน
	 7.	 รถดูดล้างท�าความสะอาดท่อ		 จ�านวน	 2	 คัน
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	 8.	 รถบรรทุกของเหลว	(	6	ล้อ	)	 จ�านวน	 1	 คัน
	 9.	 รถกระบะบรรทุก(มีเครื่องทุ่นแรง)	 จ�านวน	 1	 คัน
	 10.	 รถกึ่งพ่วงชานต�่า	2	เพลา	 จ�านวน	 1	 คัน
	 11.	 รถหัวลางจูง		 จ�านวน	 1	 คัน
	 12.	 เครื่องชักลอก(ลอกเลน)	 จ�านวน	 1	 เครื่อง
	 13.	 เครื่องเจาะคอนกรีต	 จ�านวน	 1	 เครื่อง
	 14.	 เครื่องเชื่อมเหล็กชนิดไฟฟ้า		 จ�านวน	 1	 เครื่อง
	 15.	 เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า		 จ�านวน	 1	 เครื่อง
	 16.	 เครื่องตัดคอนกรีต		 จ�านวน	 2	 เครื่อง
	 17.	 เครื่องโม่ผสมคอนกรีตชนิดไฟฟ้า		 จ�านวน	 1	 เครื่อง
	 18.	 เครื่องสูบน�้าไฟฟ้า		 จ�านวน	 1	 เครื่อง
	 19.	 เครื่องสูบน�้า	(แบบติดตั้งปั๊มหอยโข่ง)	 จ�านวน	 1	 เครื่อง
	 20.	 เครื่องสูบน�้า	(แบบท่อพญานาค)	 จ�านวน	 2	 เครื่อง
	 21.	 เครื่องลอกเลน		 จ�านวน	 1	 เครื่อง
	 22.	 เครื่องสูบน�้า		 จ�านวน	 2	 เครื่อง
	 23.	 เครื่องสูบน�้าเสียแบบติดตั้ง	 จ�านวน	 2	 เครื่อง
	 24.	 ระบบควบคุมการเปิดปิดประตูระบายน�้า	 จ�านวน	 1	 เครื่อง
	 25.	 เครื่องตัดไฟเบอร์	16	นิ้ว		 จ�านวน	 3	 เครื่อง
	 26.	 เครื่องเชื่อมโลหะ		 จ�านวน	 4	 เครื่อง
	 27.	 เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า		 จ�านวน	 1	 เครื่อง
	 28.	 อุปกรณ์ตรวจคุณภาพน�้า		 จ�านวน	 1	 ชุด
	 29.	 หัวสกัดคอนกรีต		 จ�านวน	 1	 เครื่อง
	 30.	 เรือไฟเบอร์กราลเสริมแรง		 จ�านวน	 1	 ล�า
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	 31.	 ปั้มสูบน�้าเสีย		 จ�านวน	 2	 ตัว
	 32.	 เลื่อย		 จ�านวน	 1	 ตัว
	 33.	 สว่าน		 จ�านวน	 1	 ตัว
	 34.	 กล้องถ่ายรูปรุ่น	A	560	 จ�านวน	 2	 เครื่อง
ที่มา : ส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส�านักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

การจัดการขยะ

 ❖ ปริมาณขยะที่เก็บขนได้ในเขตเทศบาล	จ�านวน	205.13	ตัน	/	วัน	(ปี	2560)
 ❖ ขยะท่ีก�าจัดได้	 ในเขตเทศบาล	 จ�านวน	 210	 ตัน/วัน	 นอกเขตเทศบาล	 จ�านวน	 50.52	 ตันต่อวัน	 
การก�าจัดขยะของเทศบาลนครขอนแก่น	ปัจจุบัน	คือ	เทกอง	260	ตัน/วัน	(ข้อมูลปี	2560)

 ❖ โรงก�าจัดขยะติดเชื้อ	1	แห่ง	พื้นที่	1	ไร่
 ❖ โรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า	1	แห่ง
 ❖ บ่อบ�าบัดน�้าเสียจากขยะระบบบ่อผึ่ง	3	บ่อ
 ❖ เครื่องชั่งน�้าหนักขยะ	1	แห่ง
 ❖ ที่ดินส�าหรับก�าจัดขยะ	:	พื้นที่ทั้งหมด	98	ไร่	ตั้งอยู่ที่	บ้านค�าบอน	ถนนมิตรภาพ	ขอนแก่น–อุดรธานี	
กิโลเมตรที่	17	ต�าบลโนนท่อน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น
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ข้อมูลการคลัง

ที่ ภาษี ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 95,366,082.71 105,233,893.82 112,684,102.59

2 ภาษีบ�ารุงท้องที่ 2,089,839.15 1,950,449.04 1,821,839.85

3 ภาษีป้าย 23,513,106.00 27,710,923.25 31,553,842.25

รวม 120,969,027.86 134,895,266.11 146,059,784.69

รายรับจริง – รายจ่ายจริง ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559-2560) รายงานสรุปรายรับจริง

แผนงาน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

1.	หมวดภาษีอากร 122,645,971.86 136,609,094.11 147,788,404.69

2.	หมวดค่าปรับค่าธรรมเนียม	ค่าปรับ
และใบอนุญาต

55,531,006.44 54,063,206.07 47,251,199.48

3.	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 50,166,070.95 41,019,726.84 40,742,575,12

4.	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 
และการพาณิชย์

9,471,960.81 10,094,838.62 10,221,729.06

5.	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 15,302,300.88 14,226,382.69 12,860,279.76

6.	หมวดรายได้จากทุน 677,000.00 930,050.00 -

7.	หมวดภาษีจัดสรร 463,963,559.47 455,126,947.92 492,648,804.65

8.	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 463,749,857.00 498,716,061.00 583,477,841.40

รวม 1,181,480,727.41 1,210,786,307.25 1,334,990,834.16
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สถิติรายจ่ายจริง ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2558-2560)

รายจ่าย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบกลาง 40,889,430.00 38,695,048.75 142,694,142.22

งบบุคลากร 439,535,568.83 463,017,857.14 483,188,970.42

งบด�าเนินงาน 313,204,461.42 354,570,440.25 381,720,220.56

งบลงทุน 144,600,270.88 125,563,670.07 110,598,795.70

งบรายจ่ายอื่น 14,085,006.00 5,491,192.00 4,491,100.00

งบเงินอุดหนุน 48,970,010.00 50,594,305.00 50,211,738.00

รวม 1,001,284,747.13 1,037,932,513.21 1,172,904,966.90

ข้อมูลการเมืองการบริหาร

	 เทศบาลนครขอนแก่นแบ่งส่วนการบริหารออกเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร	
 1) ฝ่ายนิติบัญญัต ิได้แก่	สภาเทศบาล	ประกอบด้วย	สมาชิกสภาเทศบาล	จ�านวน	24	คน
 2) ฝ่ายบรหิาร	ประกอบด้วย	นายกเทศมนตร	ีรองนายกเทศมนตร	ีจ�านวน	4	คน	ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี	
จ�านวน	 10	 คน	 เลขานุการนายกเทศมนตรี	 2	 คน	 โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายประจ�า	
(พนักงานเทศบาล	พนักงานครูเทศบาล	ลูกจ้างประจ�า	และพนักงานจ้าง)
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โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลนครขอนแก่น
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โครงสร้างสภาเทศบาลนครขอนแก่น
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สถิติจ�านวนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ�าและพนักงานจ้าง 
ช่วงระหว่างปี พ.ศ.2559–2560

ปี
พนักงาน
เทศบาล

พนักงานครู
เทศบาล

ลูกจ้าง 
ประจ�า

ลูกจ้างประจ�า 
สังกัดโรงเรียน

พนักงาน
จ้าง

พนักงานจ้าง
สังกัดโรงเรียน

รวม

2556 293 517 27 22 728 84 1,671

2557 293 519 24 22 706 86 1,651

2558 286 502 22 21 731 58 1,654

2559 281 499 19 21 709 50 1,579

2560 298 481 19 - 611 66 14,750

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น

ส�านักงานเทศบาลนครขอนแก่น	 043-221202,	043-224818	,	043-224390,	043-224301
โทรสาร	(แฟกซ์)	 043-224033
ห้องนายกเทศมนตรี	 043-225887
ส�านักปลัดเทศบาล	 043-221185
ส�านักการคลัง	 043-224030
ส�านักการช่าง	 043-221578
ส�านักการศึกษา	 043-225166
ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 043-225514
ส�านักสวัสดิการสังคม	 043-271210
กองวิชาการและแผนงาน	 043-221667
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สถานธนานุบาลแห่งที่	1	 043-246150
สถานธนานุบาลแห่งที่	2	 043-220881
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก	 043-221823
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง	 043-222258
โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู	 043-238119
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน	 043-225297
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	 043-237590
โรงเรียนเทศบาลโนนหนองวัด	 043-222701
โรงเรียนเทศบาลโนนชัย	 043-237589
โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม	 043-237611
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง	 043-239967
โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม	 043-225281
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน	 043-236978
ศูนย์ดับเพลิงเทศบาล	 043-221184
ศูนย์ดับเพลิงเมืองเก่า	 043-224625
	 ศูนย์ดับเพลิงหนองแวง	 043-234583
	 ศูนย์ดับเพลิงบึงทุ่งสร้าง	 043-234581
	 สถานีขนส่งผู้โดยสาร	แห่งที่	1	(บขส.)	 043-237472
	 สถานีขนส่งผู้โดยสาร	แห่งที่	2	(รถตู้)	 043-242363
	 สถานีขนส่งผู้โดยสาร	แห่งที่	3	(รถปรับอากาศ)	 043-242285
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ข้อมูลเพิ่มเติม

	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทัน	 087-949-3989
	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหนองวัด	2	 082-307-3199
	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการเคหะ		 092-148-3038
	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่	 080-197-9166
	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง	 089-279-0327
	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม		 084-400-7850
	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน	 092-148-3039
	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์	5	 089-958-0161
	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสว่างโนนทัน	 092-148-3036
	 ศูนย์เด็กด้อยโอกาสหนองแวง	 081-391-5209
	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย	 094-530-4246
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S M A R T
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คว้ารางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย
นวัตกรรมอาสาสมาร์ท

ขอนแก่นเป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่	มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางการค้า	การลงทุน	การคมนาคมขนส่งที่
ส�าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์	 ศูนย์กลางทางการศึกษา	 ศูนย์กลางสถาบัน 
การเงินศูนย์กลางหน่วยงานราชการและยังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค	 ตามแนวนโยบาย
ของรัฐบาลในโครงการ	 “การพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก	 (East-West	
Economic	Corridor	หรอื	EWEC)	เชือ่มโยงระหว่าง	5	ประเทศ	คอื	จนี	เวยีดนาม	ลาว	ไทยและพม่า	ท�าให้ขอนแก่น
มีสถานะเป็นประตูสู่	 อินโดจีน	 และจีนตอนใต้	 สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ขอนแก่นเกิดการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว	เพื่อพัฒนาเมืองให้เป็นไปในลักษณะสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา คือ ความรู้ การเคลื่อนไหวทางสังคม 
และการด�าเนนิการทางการเมอืง	โดยน�าความรูม้าสร้างนวตักรรม	มาใช้เป็นพลังขบัเคลือ่นการพฒันาสงัคม	และ
สร้างความเปลี่ยนแปลง	 โดยเบื้องต้นได้เปิดเวทีสาธารณะเพื่อระดมความคิดเห็นจากคนขอนแก่นในหลากหลาย
สาขาอาชีพนั้น	จ�านวน	8	 เวที	ซึ่งผู้เข้าร่วมแต่ละเวทีมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมการพัฒนาเมืองด้านต่างๆ	ที่น่า
สนใจ	ถึง	43	โครงการ	โดยทุกท่านต่างมีความคิดที่เหมือนกัน	คือ	อยากให้ขอนแก่นเป็นเมืองน่าอยู่	มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี	เกิดการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียม	รวมถึงการตอบสนองโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์	พร้อมกันนี้ได้
เปิดโอกาสให้ประชาชนผูส้นใจสมคัรเข้าเป็นอาสาสมคัร เพือ่ผลกัดนัให้เมอืงไปสูก่ารเป็น Khonkaen Smart 
City ท�าให้ได้ “อาสาสมาร์ท” เข้ามาร่วมพัฒนาเมือง ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผลกระ
ทบ	ซึง่เป็นหนึง่	กจิกรรมทีอ่ยูใ่น	“SMART PEOPLE” ของเทศบาลนครขอนแก่น คือเปิดโอกาสให้คนในเมอืง
มีส่วนร่วม และความเท่าเทียมกันในสังคม
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ทั้งนี้เทศบาลนครขอนแก่น ได้รับรางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย “ดีมาก” ประจ�าปี 2560 ประเภท
องค์กร	จากส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร	ได้รบัโล่รางวลัและเกยีรตบัิตร	พร้อมท้ังเงนิรางวัล	70,000	บาท 
เนื่องมาจากนวัตกรรมอาสาสมาร์ท	 เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม	 โดยเปิดโอกาสให้ 
พลเมอืง	อาสา	Active	Citizen	ได้เข้ามาเป็นพลงัของการเปลีย่นแปลง	โดยกระตุน้ให้ประชาชนได้ตระหนกัว่าตนเอง
เป็นผูม้บีทบาทส�าคญัอย่างยิง่	ต่อการแก้ไขปัญหาและพฒันาสงัคม	รวมทัง้สร้างจติส�านกึอนัเป็นจดุเริม่ต้นท่ีท�าให้
ประชาชนรับรู้ถึงภาระหน้าที่ของตนที่มีต่อสังคม	 ฝึกการยอมรับฟังผู้ที่มีความเห็นต่างอย่างให้เกียรติ	 น�าไปสู่ 
ความรัก	ความสามัคคี	และการมีส่วนร่วมในทุกๆ	กระบวนการ	ตั้งแต่กระบวนการ	การรับรู้	ร่วมคิดร่วมวางแผน	
ร่วมด�าเนนิการ	ร่วมตดิตามตรวจสอบ	และร่วมรบัผลกระทบ	ซึง่จะน�าไปสูส่งัคมทีส่นัตสิขุและสมานฉนัท์	อย่างยัง่ยนื 

ซึ่งการประกวดรางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตยนั้น	 จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู ้	 ด้านนวัตกรรม
ประชาธปิไตย	แก่เยาวชน	บคุลากรในสถาบนัการศกึษา	และประชาชน	พร้อมท้ังส่งเสรมินกัเรยีน	นกัศกึษา	ชมุชน	
หรือองค์กรที่มีนวัตกรรมประชาธิปไตยที่ดี	 เพื่อต้นแบบในการสร้างสังคมคุณภาพในระดับโรงเรียน/สถาบัน 
การศึกษา	และชุมชนท้องถิ่น	อย่างเป็นรูปธรรม
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“อาสาสมาร์ท”	ต่อยอดมาจากเวทีสภาเมอืง	
มีผู ้อาสาเข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการน�าร่อง	
จ�านวน	 207	 คน	 (ณ	 วันเปิดเวทีสภาเมือง)	
**ปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการ
เพิ่มขึ้น	รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น	303	คน**	

“อาสาสมาร์ท” ประกอบด้วยประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น	ได้แก่
 ❖ กลุ่มผู้บริหารเมืองและสมาชิกสภาเทศบาลฯ
 ❖ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและ/หรือข้าราชการท้องถิ่น
 ❖ กลุ่มนักธุรกิจ
 ❖ กลุ่มนักพัฒนา-เอกชน
 ❖ กลุ่มคนรุ่นใหม่
 ❖ กลุ่มสื่อมวลชน
 ❖ กลุ่มประชาชน/นักศึกษา/เยาวชน
 ❖ กลุ่มนักกฎหมาย	กลุ่มนักวิชาการ
 ❖ พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น
 ❖ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ
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“อาสาสมาร์ท”	ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ	หลายกิจกรรม	ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน	
ทั้งการ	ร่วมรับรู้	ร่วมคิด	ร่วมท�า	ร่วมตรวจสอบ	ร่วมรับผลกระทบ

กิจกรรมที่อาสาสมาร์ทขับเคลื่อน ได้แก่
 กิจกรรมน�าร่อง Creative Street 

 ❖ การประกวดแบบ	ทาสีตีเส้นบริเวณหน้า	รร.อนุบาลขอนแก่น
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 กิจกรรมน�าร่อง จราจรสร้างสรรค์
 ❖ ประกวดค�าขวัญ	ค�าคม
 ❖ ผลิตสติ๊กเกอร์รณรงค์
 ❖ ผลิตกลอน	/	หมอล�ารณรงค์วินัยจราจร
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 กิจกรรมน�าร่อง ประวัติเมือง
 ❖ ปูมเมือง	ผ้าป่ารูปเก่า	

 กิจกรรมน�าร่อง สวนไห/สวนคูณ
 ❖ ประกวดแบบ	Overlay

 กิจกรรมน�าร่อง Street Art 
 กิจกรรมน�าร่อง Mapping

 ❖ มีการลงพื้นที่ปักหมุดใน	Google	ในพื้นที่เศรษฐกิจ
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 กิจกรรมน�าร่อง Start Up อาหาร
 ❖ ท�าหมูปิ้ง	Smart

 กิจกรรม SMART DAY
 ❖ สรุปผลงานที่อาสาสมาร์ทได้ร่วมกระบวนการท�างานที่ผ่านมาทั้งหมด

มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมต่างๆ	ที่อาสาสมาร์ทได้ด�าเนินการ	และกิจกรรมที่จะ
ด�าเนินการต่อไป	เป็นระยะๆ
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มีการติดต่อสื่อสารของอาสาสมาร์ท	ผ่านหลายช่องทาง	เช่น	จดหมายข่าว	/	ไลน์กลุ่ม	และอีเมล	ส่วนใน
กิจกรรม ในปี 2561 อาสาสมาร์ท ร่วมด�าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาย่านใจกลางพัฒนาย่านสร้างสรรค์ 
วางภาพอนาคตพื้นที่ใจกลางเมือง” ต่อไป
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โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ :
การพัฒนาศักยภาพของพลเมืองสู่ Smart People

แนวคิด/ที่มาของโครงการ
	 โครงการเทศบาลเลก็ในเทศบาลใหญ่	คอื	การกระจายอ�านาจการบรหิารทีค่ณะผูบ้ริหารพงึมใีห้ชุมชน	และ
ประชาชนได้มอี�านาจหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ	มงีบประมาณในพืน้ที	่โดยใช้องค์กรชมุชนภายใต้ระเบยีบข้อกฎหมาย
ที่ได้จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้อง	 ท�าหน้าที่เหมือนเทศบาล	 เท่าท่ีสามารถจะกระท�าได้ในเบื้องต้นและพัฒนาต่อๆไป	
เนือ่งจาก	การบรหิารเทศบาลใหญ่ทีม่คีวามสลับซบัซ้อนและความหลากหลายของสังคมเมอืงในปัจจบุนั	ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ทนัท่วงท	ีและต้องสูญเสียงบประมาณไปเป็นจ�านวนมาก	จงึ
ต้องมโีครงสร้างในสองระดบั	คอื	เทศบาลใหญ่จะก�ากับดูแลในเร่ืองนโยบายโดยรวมหรือโครงการใหญ่ๆ	ท่ีกระทบ
กบัสงัคมโดยรวม	ส่วนเทศบาลเลก็กจ็ะเป็นหน่วยตวัแทนเข้าไปอยู่กับพืน้ที	่ใกล้ชดิกับประชาชนโดยตรง	มอี�านาจ	
ตัดสินใจด�าเนินการได้ในระดับหนึ่ง
	 ในการด�าเนนิการตามแนวคดิเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่น้ันจะต้องมกีารจดัท�าแผนและน�าไปสูก่ารปฏบิตัิ	
จึงได้ก�าหนดกิจกรรมและแนวทางในการด�าเนินงานเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม	การกระจายภารกิจบางอย่างให้
ชมุชนสามารถด�าเนนิการเองและเกิดผลสมัฤทธิท์ีดี่กว่า	ก่อเกิดขึน้จากประสบการณ์ทีม่กีารส่ังสมมาเป็นเวลานาน	
โดยถูกผลักดันด้วยความพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว	 ตรงความต้องการ
ของประชาชน	และเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างเต็มใจ	สร้างให้ชุมชนเข้มแข็งและดูแลตัวเองได้โดยการป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหา	 มากกว่า	 ทั้งยังเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการท�างานเป็นทีม	 มีจิตสาธารณะบริหารจัดการ	 ปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย	สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ	เกิดจิตส�านึกรักท้องถิ่น	เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาและการ
คิดครอบคลุม	มีอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของตนเอง
	 จงึเกดิแนวความคดิท่ีกระจายอ�านาจให้ชมุชน	ด้วยความเชือ่ทีว่่าประชาชนในพืน้ทีย่่อมทราบปัญหาและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด	 ถูกใจ	 ทันเวลา	 นอกจากนี้ยังเกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีดีกว่า	 เนื่องจากชุมชนเป็นเจ้าของ
ปัญหา	เจ้าของพื้นที่ย่อมท�าได้ดีกว่าตามหลักแห่งการปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง
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ปัญหาที่เกิดขึ้น

ปัญหา

แก้ไม่ได ้
ไม่ถูกใจ

แจ้งเทศบาล
- ผิดคน
- ไม่อยู่
- ไม่สนใจ

ไปแก้
- ไม่ถูกที่
- ไม่ถูกใจ

เสียเวลา
- เบื่อ
- ไม่อยากตาม

กลับมาแจ้งอีก เรื่องเงียบ 
ไปเฉยๆ

ไปร้องเรียน 
ในที่ประชุม

ไม่มีแผน 
ไม่มีงบ

ประมาณ

รอมาแล้ว 
2 - 3 ปี

	 ภายใต้หลักการบริหารงาน	“หัวใจการบริหาร คือการกระจาย อ�านาจ หัวใจการกระจายอ�านาจ คือ
ประชาชน” การบริหารบ้านเมืองในยุคใหม่นั้นจ�าเป็นอย่างย่ิงที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย	 เทศบาลนคร
ขอนแก่น	จงึพยายามทีจ่ะสร้างความเข้มแขง็ภาคประชาชน	ให้สามารถเดนิเคยีงคูไ่ปพร้อมกบัรัฐเพือ่แก้ไขปัญหา
เมืองร่วมกนั	“เทศบาลเลก็ในเทศบาลใหญ่”	จงึเกดิขึน้	เพือ่สร้างกระบวนการเรยีนรู	้สร้างความรูส้กึเป็นเจ้าของ	
เกิดความรักความสามัคคีในสังคม	 มีจิตสาธารณะในการบริหารจัดการปัญหาของเมือง	 เกิดจิตส�านึกรักท้องถิ่น	
เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาเมือง	 โดยภารกิจใดท่ีชุมชนสามารถท�าได้เท่าหรือดีกว่าเทศบาลจะกระจายอ�านาจ
ให้ชุมชนด�าเนินการ	เช่น	จ้างแรงงานชุมชนท�าถนน	ลอกท่อ	ซ่อมแซมฝาท่อ	ดูแลสวนสาธารณะ	เกาะกลางถนน	
จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ	ท�าความสะอาดถนนในชุมชน	ดูแลถนนสายหลัก	 เก็บขนขยะโดยชุมชน	การเฝ้าระวัง
รักษาความปลอดภัยในชุมชน	เป็นต้น



เทศบาลนครขอนแก่น 4.0

33

	 กระบวนการพัฒนาพลเมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	 เพื่อให้เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้	 มีทักษะ	 รู้เท่าทัน
เทคโนโลย	ีมคีวามทันสมยั	มคีวามเข้าใจทศิทางการขบัเคลือ่นเมอืงไปในทิศทางเดยีวกนั	โดยผ่านกจิกรรม/โครงการ
การพฒันาต่างๆ	เช่น	เวทกีารประชมุประจ�าเดือนคณะกรรมการชมุชนย่อย	การจดัเวทพีฒันาศกัยภาพผูน้�าชมุชน

ส�านัก/กอง	การจัดเวทีสรุปบทเรียน	เป็นต้น

ผลของการด�าเนินโครงการ

■ เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน

	 เทศบาลนครขอนแก่น	 สามารถถ่ายโอนภารกิจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการดูแลพัฒนา
เมืองมากกว่า	3,000	คน	การกระจายการจ้าง	แรงงานสู่ชุมชนเป็นเงินกว่า	23	ล้านบาท	
■ เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการ

	 ผลดีของการกระจายภารกิจสู่ชุมชนด�าเนินการแทนเทศบาลภายใต้โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่	
นอกจากก่อให้เกิดการจ้างแรงงานและกระจายรายได้สู่ชุมชนแล้ว	ยังส่งผลให้ชุมชนมีทักษะในการจัดการและ
บริหารจัดการภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน ก่อเกิดความรู้สึกรัก และเป็นเจ้าของในสิ่งที่ชุมชนด�าเนินการ

บทบาทของเทศบาลในอนาคตเป็นอย่างไร

การพัฒนาด้วยความเข้มแข็งภาคประชาชน

ส่งเสริมสนับสนุน
เกื้อกูล อุดหนุน

ประสานงาน

ประชาชน 
ร่วมรับรู้

ประชาชน 
ร่วมคิด ร่วมท�า

ประชาชน 
ร่วมตัดสินใจ

ประชาชน 
ร่วมตรวจสอบ

บทบาทองค์กรเทศบาล
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■ เกิดความรักความสามัคคีในการท�างานร่วมกันในชุมชน

	 การกระจายอ�านาจให้ชุมชนด�าเนนิภารกจิของเทศบาลทีถ่่ายโอนให้ยงัเป็นเครือ่งมอืในการท�าให้ประชาชน
เกิดความตื่นตัวที่จะแสดงความสามารถของตนเอง	 รวมถึงการสร้างความรักความสามัคคีให้กับคนในชุมชน	
ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง	ตั้งแต่การร่วมรับรู้ปัญหา	ร่วมตัดสินใจ	ร่วมด�าเนินการ	ร่วมรับประโยชน์	และ
ร่วมประเมินผล	
	 กจิกรรมส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพ	ภาคประชาชน	ภายใต้โครงการ	“เทศบาลเลก็ในเทศบาลใหญ่”	ที่
ผ่านมาได้แก่	

1. การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ สร้างสานขุมทรัพย์ชุมชน เพื่อพิชิตเป้าหมายในการท�างานเพื่อ
ชุมชนใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอ�านาจและการมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น	(โครงการ
เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่)	โดยวิทยากรได้แก่	ดร.ภิญโญ	รัตนาพันธ์	อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	MBA	วิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาการจัดการ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้	โดย	กลุ่มเป้าหมายในการ
ฝึกอบรม	ได้แก่	ผู้น�าชุมชน	ประธานชุมชน	และคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง	95	ชุมชน	
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2. การอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพผู้น�าชุมชนสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง	 ให้
เป็นผู้ตื่นรู้	 เข้าใจตนเองเพื่อเข้าใจผู้อื่น	โดยแนวคิด	“มองตัวเองให้ออก บอกตัวเองให้ได้ ใช้ตัวเอง ให้เป็น” 
โดยใช้กระบวนการสุนทรียสนทนา	ซึ่งได้สร้างภาวะผู้น�าที่ตื่นรู้	เป็น	Smart	People	ที่พร้อมเข้ามา	มีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนเมือง	 เพื่อก้าวเข้าสู่	Smart City	 โดยการจัดเวทีพัฒนาศักยภาพผู้น�าชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น	จ�านวนท้ังสิน้	6	เวท	ีด�าเนนิการทัง้	95	ชมุชน	โดยมวีทิยากรกระบวนการ	ได้แก่	1.นายเดชา	เปรมฤดเีลศิ	
ผู้ทรงคุณวุฒิ	2.	ผอ.ทวีศักดิ์	พรหมรัตน์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	3.นายธณาวุธ	ก้อนใจจิตร	รองปลัดเทศบาล	กลุ่มผู้ร่วม
กิจกรรม	ได้แก่	ประธานชุมชนใน	4	เขต	95	ชุมชน	โดยมีวัตถุประสงค์	ดังนี้	

 ❖ เพือ่เสรมิสร้างทกัษะและเพิม่เตมิความรู้ให้กับภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นท่ีรับถ่ายโอน
ภารกิจที่เทศบาลนครขอนแก่นได้กระจายอ�านาจให้กับชุมชน	ภายใต้เทศบาลเล็ก	ในเทศบาลใหญ่

 ❖ เพื่อปรับทัศนคติเชิงบวกเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาชุมชนของผู้น�าชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น

 ❖ เพื่อร่วมก�าหนดทิศทางอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของภาคประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น
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แนวทางต่อไปในอนาคต

	 เทศบาลนครขอนแก่นมแีนวตดิทีจ่ะจะด�าเนินการขับเคล่ือนและพฒันาเมอืง	เพ่ือความย่ังยืน	โดยใช้เครือ่ง
มือ	“โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่”	ในการขับเคลื่อน	โดยจะเน้นในการพัฒนาศักยภาพ/ภาวะผู้น�าชุมชน
รูปแบบใหม่	คือการคิดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้น�าชุมชนเทศบาลนครขอนแก่นโดยผู้น�าชุมชน	คิดหลักสูตร
เอง	เป็นวิทยากรเอง	และด�าเนนิการเอง	โดยมเีจ้าหน้าทีฝ่่ายส่งเสริมการมส่ีวนร่วมและกระจายอ�านาจ	ส�านกัปลดั
เทศบาล	เทศบาลนครขอนแก่น	 เป็นพี่เลี้ยงคอยให้การสนับสนุน	และมีที่ปรึกษาได้แก่	ทีมวิทยากรกระบวนการ	 
ซึ่งอยู่ระหว่างการประชุมปรึกษาหารือ	หาแนวทางในการด�าเนินการให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น	ควบคู่ไปกับระบบการ
ตดิตามและประเมนิผลโครงการเทศบาลเลก็ในเทศบาลใหญ่อย่างเข้มข้นเน้นการหาคณุค่าและคณุภาพการท�างาน
ในภารกิจถ่ายโอน	 สร้างกระบวนการทบทวนบทเรียนประเมินผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องระหว่างเจ้าหน้าที่
และชุมชนในการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�าเนินงานภารกิจถ่ายโอน
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ระบบกล้องวงจรปิด CCTV และการเชื่อมต่อสัญญาณภาพ
จากกล้องวงจรปิดภาคประชาชนเข้าสู้ระบบรวมศูนย์เทศบาลนครขอนแก่น (Smart Living)

	 จุดเริ่มจากการมีแนวคิดและ	 ความตระหนักร่วมกัน	 มีมองเห็นว่าการน�าพาบ้านเมืองไปสู่สังคมที่น่าอยู่
และมีความสุขนั้น	 ไม่ใช่เป็นเรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง	 หรือ	 บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ต้องขับเคลื่อน	
แต่เป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันภายใต้ความเป็นพลเมืองของสังคมนั้น	 สังคมน่าอยู่และมี
ความสุขนั้น	ความปลอดภัยของบ้านเมืองก็เป็นหนึ่งในภารกิจส�าคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันลุกขึ้นมา
รับผิดชอบร่วมกัน

	 จากแนวคิดจึงก่อเกิดความร่วมมือในการท�างานร่วมกันระหว่าง	เทศบาลนครขอนแก่น	สถานีต�ารวจภูธร
เมืองขอนแก่น	และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น	ด�าเนินการสร้างระบบรักษาความปลอดภัย	ด�าเนินโครงการติดตั้ง	
CCTV	1,000	จดุ	ภาคประชาชน	และทีท่ัง้	3	หน่วยงาน	ร่วมผนึกก�าลังสร้างสรรค์ให้เกดิข้ึนในสังคมเมอืงขอนแก่น	
คอืเรือ่งของ	ความมัน่คงในความปลอดภยั	ซึง่คงปฏเิสธไม่ได้ว่า	เป็นสิง่ทีค่นในสงัคมทกุคนต้องการ	นอกเหนือไป
จากความต้องการทางด้านปัจจัยสี่	 ความม่ันคงปลอดภัย	 ที่แต่ละคนต้องการอาจมีความแตกต่างกันออกไป	 
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บางคนอาจจะห่วงในด้านของ	สุขภาพและชวีติ	ในขณะท่ีบางคน	อาจจะเป็นห่วงไกลออกไปถงึ	ฐานะความเป็นอยู่
และความมั่นคงในอนาคต	แต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่	คงจะเห็นพ้องต้องกัน	และยอมรับว่า	เป็นความมั่นคงปลอดภัย	
พื้นฐานที่คน	เราต้องการนั้นก็คือ	ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและหนึ่งในบรรดาทรัพย์สินที่อาจถือได้ว่า	
มีค่าที่สุด	 และผูกพันกับชีวิต	 ความเป็นอยู่ของแต่ละคนในครอบครัวก็คือบ้าน	 และทรัพย์สินต่างๆ	ภายในบ้าน	
เนือ่งจากสภาพเป็นอยูข่องคนในสงัคมปัจจบุนั	มคีวามกดดนัทางด้านเศรษฐกิจ	และสภาวะความเป็นอยู่สงู	ปัญหา
ทางด้านสังคมและภัยอันตราย	จากโจรผู้ร้าย	จึงมีสูงตามไปด้วย	ผู้คนจ�านวนมาก	ดังนั้น	ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนเมืองขอนแก่น	 จึงเป็นภารกิจส�าคัญหลักที่ต้องด�าเนินการให้ความส�าคัญเพื่อน�าไปสู่
เมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนในที่สุด	

กระบวนการด�าเนินงานโครงการ

	 หน่วยงานเทศบาลนครขอนแก่น	สถานตี�ารวจภธูรเมอืงขอนแก่น	และหอการค้าจงัหวดัขอนแก่น	มีบทบาท
เท่าเทียมกัน	โดยมีการจัดตั้งคณะท�างานชัดเจนในการด�าเนินงาน	ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของสังคมเมืองขอนแก่น
ทีต่่างหน่วยงาน	ต่างบทบาทได้มา	ผนกึก�าลงัท�างานร่วมกนัในทกุขัน้ตอนและทกุกระบวนการในการดแูลด้านความ
ปลอดภัยในชวีติและทรพัย์สนิของเมอืงขอนแก่น	สะท้อนให้เหน็ถงึความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวและความรู้สกึความ
เป็นเจ้าของโครงการร่วมกันเป็นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการดูแลรักษาเมือง
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วิธีการด�าเนินงานของโครงการ 

การแสดงกระบวนด�าเนินงานบริหารจัดการ โครงการติดตั้งกล้อง CCTV 1,000 จุด

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
(คณะท�างาน	3	ส่วนงานร่วมด�าเนินการ)

คณะกรรมการ	(ทีมงานเจ้าหน้าที่ต�ารวจ)	ลงพื้นที่	ตรวจสอบ	คัดเลือก	พิจารณา
อนุมัติความเหมาะสมในการติดตั้งกล้อง	CCTV	ตามใบสมัครที่แจ้งความจ�านง

เชญิผูส้มัครทีผ่่านการอนมุตัริบัฟังการชีแ้จงเงือ่นไขและกตกิาก่อนด�าเนนิการตดิตัง้	
(คณะท�างาน	3	ส่วนงานร่วมด�าเนินการ)

1.
2.
3.

อนุมัติเงินสนับสนุนให้กับราย	 (ผู้สมัคร)	 ที่ผ่านการตรวจสอบอนุมัติมุมกล้อง
ตามเงื่อนไข	 โดยสนับสนุนให้	 5,000	 บาทต่อ	 1	 ตัว	 ที่หันออกสู่พื้นสาธารณะ	 
(เงนิสนบัสนนุเทศบาลนครขอนแก่นจะอดุหนนุผ่านสถานตี�ารวจภธูรเมอืงขอนแก่น)

คณะกรรมการ	(คณะท�างาน	3	ส่วนงานร่วมด�าเนนิการ)	ลงพืน้ทีต่รวจสอบมมุกล้อง
เม่ือได้รับแจ้งจากผู ้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ผ่านการอนุมัติพื้นที่จากทีมงาน
เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	(ในขั้นตอนที่	2)4.

5.
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ความส�าเร็จของการด�าเนินงานของเครือข่าย ฯ 
(พัฒนาการและความต่อเนื่องโครงการ)

 ❖ เกิดกระบวนการเรียนรู้การท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเทศบาลนครขอนแก่น	 หอการค้าจังหวัด
ขอนแก่นและสถานตี�ารวจภูธรเมอืงขอนแก่น	ซึง่เป็นนวตักรรมใหม่ของรปูแบบทางสงัคมท่ีเปิดพืน้ทีใ่ห้ทกุภาคส่วน
มปีฏสิมัพนัธ์การท�างานร่วมกัน	แลกเปลีย่นความคดิเหน็ได้อย่างอสิระ	เท่าเทยีมและเสมอภาคกนั	ตลอดจนแสดง
ถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในความรับผิดชอบและตระหนักร่วมในการดูแลเมือง

 ❖ ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเมืองโดยการร่วมมือติดตั้งกล้อง	CCTV
 ❖ เกิดแนวทางการปฏบิตัใินการบริหารจัดการในการตดิตัง้กล้อง	CCTV	เพือ่รกัษาและปกป้องสาธารณะ

สมบัติของเทศบาลนครขอนแก่น
 ❖ ได้สนองตอบต่อความต้องการในการตดิตัง้กล้องทีววีงจรปิดของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
 ❖ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากกล้อง	CCTV	เป็นเครือข่ายให้เกิดประสิทธิภาพและคุณประโยชน์สูงสุด
 ❖ ประชาชนในจงัหวดัขอนแก่นมคีวามปลอดภยัของชวิีตและทรพัย์สนิและมคีวามอุน่ใจในการด�ารงชวิีต

มากขึ้น
 ❖ จังหวัดขอนแก่นไม่มีเหตุการณ์ก่ออาชญากรรมและเหตุร้ายต่าง	ๆ	และเจ้าหน้าที่ต�ารวจมีข้อมูลภาพ

จากกล้อง	CCTV	ในการติดตามแก้ไขเหตุร้ายได้
 ❖ เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณในการเข้าร่วมโครงการภาค
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 ❖ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 1,000 จุด ภาคประชาชนภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

รายการ
ผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

1. จ�ำนวนผู้สมัครฯ 195 รำย 90 รำย 72 รำย 43 รำย 57 รำย 52 รำย 48 รำย

2. จ�ำนวนผู้ผ่ำนกำรอนุมัติ 82 รำย 55 รำย 68 รำย 39 รำย 52 รำย 70รำย 30รำย

3. จ�ำนวนจุดที่ติดตั้ง 112 จุด 97 จุด 120 จุด 80 จุด 100 จุด 100 จุด 60 จุด

4. งบประมำณที่ใช้ 560,000 บำท 485,000 บำท 600,000 บำท 400,000 บำท 500,000 บำท 500,000 บำท 300,000 บำท

 รวมยอดงบประมาณทั้งสิ้น ณ ปัจจุบัน จ�านวนผู้ผ่านการอนุมัติ 396ราย อนุมัติไปแล้ว 669 จุด  
งบประมาณทั้งสิ้น 3,345,000 บาท

ความมุ่งหวังในอนาคตโดยการเชื่อมโยงต่อสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด 
ภาคประชาชนมุ่งสู่ Smart Living

	 เนื่องจากคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น	 น�าโดยนายธีรศักด์ิ	 ธีฆายุพันธ์	 นายกเทศมนตรีเทศบาล
นครขอนแก่น	ได้ตระหนักถึงสภาพการณ์ปัจจุบันเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ	เกิดขึ้นการที่จะเข้าตรวจสอบภาพจาก
กล้องวงจรปิด	 จะต้องส่งเจ้าหน้าที่หรือผู้เสียหายเข้าไปในส่วนหรือขั้นตอนการขอข้อมูลจากสมาชิกท่ีเข้าร่วม
โครงการติดตั้งกล้อง	 CCTV	พร้อมยื่นหลักฐาน	บันทึกประจ�าวัน	 หรือหนังสือของสถานีต�ารวจในพื้นที่	 และน�า
แผ่น	DVD	มาเพื่อบันทึกข้อมูลภาพ	จากบ้านของสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ	ซึ่งเป็นการสร้างความไม่สะดวกให้กับ
เจ้าของสถานท่ีและกบัผูเ้สยีหายเอง	อย่างไรก็ตามได้ตระหนักให้เหน็โดยชดัเจนว่า	CCTV	มคีวามจ�าเป็นและเป็น
ประโยชน์ในการลดอาชญากรรม	อกีทัง้ยงัสามารถลดการสูญเสียทางสังคมและเศรษฐกิจได้อีกด้วย	ซึง่การทีร่ะบบ	
CCTV	จะสามารถใช้ประโยชน์ได้จรงินัน้ต้องสามารถเชือ่มโยงเครอืข่ายอย่างเป็นระบบ	โดยท่ีภาคเอกชน	ประชาชน	
และชุมชนจะต้องเห็นความส�าคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในระบบด้วย	 รวมทั้งจะต้องมีการก�าหนดให้	 CCTV	 เป็น
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เสมือน	 สาธารณูปโภคชนิดหนึ่ง	 เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยโดยจะเชื่อมโยงเข้าสู่ศูนย์ควบคุมเทศบาลนคร
ขอนแก่น	
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ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการรวบระบบ CCTV

 ❖ เพื่อสามารถตรวจดูเหตุการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นได้ทันที่และทุกสถานการณ์	และสั่งการได้ทันท่วงที
 ❖ เพื่อสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบและติดตามในกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ	ได้ทันที
 ❖ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 ❖ สามารถแบ่งทรัพยากรต่างๆ	ให้ใช้ร่วมกันได้	เช่น	เครื่องพิมพ์	ซีดี	หน่วยความจ�า	เป็นต้น	ท�าให้เกิด

การประหยัด	 เนื่องจากสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ	 ร่วมกันได้	 นอกจากนี้ยังประหยัดค่าซอฟต์แวร์และค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการสื่อสารอีกด้วย

 ❖ ลดเวลาในการตรวจสอบข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดแต่ละจุด
 ❖ เพื่อความสะดวกให้กับประชาชนและผู้เสียหายตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน
 ❖ สามารถเลือกบันทึกภาพจากแต่ละกล้องด้วยขนาดภาพและอัตราการบันทึกแตกต่างกันได้
 ❖ สามารถเล่นภาพย้อนกลับได้ในภายหลัง	 โดยระบบเดิมและระบบใหม่ต้องสามารถใช้ร่วมกันได้อย่าง

สมบรูณ์แบบโดยไม่กระทบกับการบันทกึภาพกล้องวงจรปิดเดิมและยังสามารถบนัทกึภาพได้ตลอดเวลา	เพือ่รกัษา
ความปลอดภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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การป้องกันการบาดเจ็บทางถนนในเมืองใหญ่
(City RTI)

ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
ส่วนบรกิารสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น
-ตั้งอยู่ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

- พื้นที่รับผิดชอบ  46  ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณ 28,750 ไร่

- ประชากรกว่าแสนคน
- เ ป็ น เ มื อ ง ศู น ย์ ก ล า งท า ง เ ศ รษฐกิ จ 
การศึกษา การขนส่ง วัฒนธรรมดั้งเดิม และ
เป็นประตูสู่ภูมิภาคอินโดจีนและประเทศจีน
ตอนใต้
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การขยายตัวของเมือง
ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปัญหาจราจร

ปัญหาสังคม

ปัญหาความแออัด

การขับเคลื่อนการด าเนินงานในรูปแบบของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ป้องกันการบาดเจ็บทางถนน ในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น 

ลงนามโดย
ท่านผู้ว่าฯ
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ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ

ผู้ใช้รถใช้ถนน เป็นปัจจัยร่วมอยู่ใน
สาเหตุของอุบัติเหตุถึงร้อยละ 96

ความบกพร่องของถนนและสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยร่วม
อยู่ในสาเหตุของอุบัติเหตุร้อยละ 23

ความบกพร่องของยวดยาน
เป็นปัจจัยร่วมอยู่ในสาเหตุของ
อุบัติเหตุร้อยละ 28

ปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้น
เครื่องหมาย/สัญญาณจราจรไม่ชัดเจน
สิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม
การก่อสร้าง สิ่งกีดขวางบนผิวทาง
เจ้าหน้าที่ฯไม่เพียงพอ
พฤติกรรมของผู้ขับขี่ ฯลฯ

   สาเหตุส าคัญเกิดจากพฤติกรรม      
        ความประมาทของผู้ขับขี่

           เมาสุรา
      ขับรถเร็ว

      ไม่สวมหมวกนิรภัย

รถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ จยย. 

วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงส าคัญ
ที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุทางการจราจร
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แนวทางการด าเนินงานที่ผ่านมา

ลด
อุบัติเหตุ

แก้ ไขปัญหาจุ ด
เ สี่ ย ง  เ ช่ น 
ซ่อมแซมถนน

วิเคราะห์
จุดเสี่ยง 

การด าเนินงานร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายในรูปแบบ

คณะอนุกรรมการ

นโยบาย/แผนงานที่
ชัดเจน

สนับสนุนวิชาการ 
เทคโนโลยี และ
งบประมาณ

ประชาชนมีส่วนร่วม
กรอบยุทธศาสตร์ป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ 
5 ด้าน (5E) 
1.ยุทธศาสตร์ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 
(Enforcement)
2 .ยุทธศาสตร์ ด้ าน วิศวกรรมจราจร 
(Engineering) 
3 . ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ 
ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วม  
(Education and Empowerment)
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบ าบัดรักษาและ
บริการการแพทย์ฉุก เฉิน  (Emergency  
Medical Service)
5.ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศ ติดตาม และประเ มินผล 
(Evaluation) 

สภาเมือง และ
ประชาชน

ร่วมคิด ร่วมวางแผน

ประชาชนมีสว่นร่วม
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ประชาชนมีสว่นร่วม

ร่วมรณรงค์

ร่วมท า

ประชาชนร่วมติด
กล้อง CCTV 529 จุด

ประชาชนมีสว่นร่วม
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ความเข้มแข็งของคณะอนุกรรมการฯ

Collision Diagram
       2             2561 
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ข้อมูลจาก ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านอุบัติเหตุ และวิกฤติบ าบัด

ฝ่าไฟแดงลดลง 
กว่า 20 เท่าก่อนติดตั้งกล้องและบังตับใช้

กฎหมาย  พ.ค. 58
หลังติดตั้งกล้องและบังตับใช้
กฎหมาย พ.ค. 60

ผลการด าเนินงาน 

จ ำนวนผู้บำดเจ็บจำกอุบัติเหตุจรำจรทำงถนนในเขตเทศบำลนครขอนแก่น ปี 2558 - 2560

ที่มำ : ฐานข้อมูล IS รพ. ศูนย์ขอนแก่น
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ผลการด าเนินงาน 

จ ำนวนผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุจรำจรทำงถนนในเขตเทศบำลนครขอนแก่น ปี 2558 - 2560

ที่มำ : ฐานข้อมูล IS รพ. ศูนย์ขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่นมุ่งสู่ความเป็น SMART  CITY

KKM 
SMART 

CITY

1.Smart
People

2.Smart  
Living

3.Smart
Education

4.Smart  
Environment

5.Smart  
Economy

6.Smart  
Mobility

7.Smart  
Governance

คือ เมืองที่ให้ความเท่าเทยีมกนัในสังคม มีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนสูงอายุ เปิดโอกาสและสร้างส านึกให้คน
ในเมืองมีส่วนร่วม เช่น โครงการสภาเมืองขอนแก่น แก่นเมืองพิเศษ 
(เกิดอาสาสมาร์ทและเมืองพเิศษ)

คือเมืองที่นา่อยู่ มีความปลอดภัย มี
สิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุขภาพ
อนามัย เช่น โครงการขอนแก่นเมือง
ใจดี  ,โครงการติดตั้งกล้อง CCTV  ,
โครงการศูนยส์ร้างสุขผู้สงูอายุ

คือ เมืองที่ประหยัดพลงังาน Green 
building หรือการลดการใช้พลงังาน 
ลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจ า เช่น 
โครงการ Low Carbon City 

คือ เมืองที่เอื้อต่อการท าธุรกิจ การสร้างนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการสร้างบริษัท
ใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล  เช่น Creative Economy 
(กองทุนตั้งตัว) , Start Up  ,  Event City

คือ เมืองที่สามารถติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันไดอ้ยา่งสะดวกสบาย  
มีความคล่องตัวและมีความ
ปลอดภัย เช่น โครงการระบบ
ขนส่งมวลชน

คือ เมืองที่บริหารจัดการโปร่งใส 
มีความร่วมกับภาคเอกชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น โครงการ
เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่  , 
โครงการเทศบาลดิจิทัล , 
โครงการระบบร้องทุกข์ You 
Phee (อยู่ พี)่ , โครงการ Lora

คือ เมืองที่มีการพัฒนาการจัด
การศึกษาให้ทัว่ถึง  ครอบคลุม
ทุกกลุ่มทุกวัย  อยา่งต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต    เช่น โครงการการ
จัดการศึกษาให้ทั่วถึงและ
ตลอดชีวิต รับศตวรรษที่ 21

การสร้างความยั่งยืนและการขยายผล
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กล้อง CCTV
การใช้เทคโนโลยี

CCTV สามารถน ามาช่วยในการสอบสวนการเกิดอุบัตเิหตุ
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แนวความคิด

	 จากแผนแม่บทพัฒนาชาติ	๒๐	ปี	ทีน่�าไปสูก่ารก�าหนด
ต�าแหน่งเชงิยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ	ภายใต้การ
มองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน	 โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถใช้แก้ไข
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมอย่างส�าคัญ	เพื่อให้
ประเทศมียทุธศาสตร์ระยะยาวในการพฒันาประเทศ	และเพือ่
สร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีรองรับการเติบโตในระยะยาว

	 การพฒันาทางด้านเทคโนโลยีสือ่สารในโลกปัจจุบนั	ได้
ท�าให้รปูแบบการสอนและการเรยีนรู้ของมนุษย์เปล่ียนแปลงไป
มากอย่างรวดเรว็	จนสามารถสือ่สารทัง้ภาพและเสยีงผ่านโครง
ข่ายดิจิทัลได้อย่างไร้พรมแดน	 รูปแบบการศึกษาท่ีพัฒนาเป็น
ไปอย่างก้าวกระโดด	 ซึ่งในอนาคตข้างหน้าการเปล่ียนแปลงนี้
จะย่ิงรวดเร็วขึน้และจะเป็นเงือ่นไขส�าคญัทีพ่ลกิโฉมอนาคตของ
โลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย	 การจัดการเรียนการสอนแบบ
ดั้งเดิมไม่อาจก้าวทันกับความเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นจากอิทธิพล
ความก้าวหน้าแห่งโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาโดยรวม	 ดังน้ันการปรับกลยุทธ์
ทางการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมจึงมีความส�าคัญและจ�าเป็นในการน�ามา
ประยุกต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะ	ประเทศไทยจึงจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์
และการพฒันาให้บคุลากรสามารถสอนให้ผูเ้รยีนได้มปีระสิทธภิาพเพือ่ให้สอดรับกับความเปล่ียนแปลงของโลกท่ี
จะเกิดขึ้น
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	 เทศบาลนครขอนแก่นจึงปฏิรูปแนวความคิดในการ
สร้างระบบการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง	 โดยจะ	
“เปลีย่นห้องเรยีนเป็นโลกกว้าง”	ทีไ่ม่ใช่เพยีงแค่การศกึษาใน
ต�าราจากทีค่รสูอนในห้องเรยีน	หรอืแค่สถานทีเ่รียนรู้ทีอ่ยู่นอก
ห้องเรียนเท่าน้ัน	 แต่ทุกคนจะได้เรียนรู ้ในส่ิงที่มากกว่าใน
ห้องเรียน	 ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้กับผู้
เรียน	 และให้นักเรียนได้รู้สึกว่าโลกใบนี้ยังมีอะไรกว้างใหญ่

อีกมากมายให ้ได ้ 	 ศึกษา	 
การเรยีนรูผ่้านทางอนิเตอร์เนต็ 
จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่เทศบาลนครขอนแก่นได้น�ามาใช้ในการเรียนการสอน
นักเรยีน	และเทศบาลฯได้น�าระบบ	IoT (Internet of Things) หรอื	“อนิเตอร์เน็ต
ในทุกสิ่ง”	 มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพเหล่าน้ัน	ซึ่งจะไม่ถูกจ�ากัดอยู่
เพียงเครือข่ายขององค์กรและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
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	 จงึได้มกีารวางแผนทีจ่ะพัฒนาระบบการใช้อนิเทอร์เนต็เพือ่
การสนับสนุนการศึกษา	 โดยให้เครือข่ายข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
ครอบคลุมภายในโรงเรยีนสงักดัเทศบาลนครขอนแก่นฯ	และรองรบั
การให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนฯ	
และเพ่ือรองรบัห้องเรยีนอจัฉรยิะ หรอื Smart Classroom	ทีจ่ะ
เกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

	 	 แต่ด้วยตามสภาพบริบทแวดล้อมที่โรงเรียน
แต ่ละโรงเรียนประสบ	 ได ้ส ่งผลต ่อรูปแบบการใช ้
อินเตอร์เน็ตในแต่ละที่	 เช่น	 จ�านวนผู้ใช้	 รูปแบบและ
จ�านวนอาคาร	 ไม่เหมือนกัน	 เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้
ท�าการศึกษาการวางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย
ภายในโรงเรยีน	โดยเลอืกโรงเรยีนเทศบาลวดักลางเป็น
โรงเรียนน�าร่อง	 จึงจ�าเป็นต้องเตรียมความพร้อมของ
ระบบอินเตอร์เน็ตเพราะหากมีการใช้อินเตอร์เน็ตพร้อม
กัน	หรือมคีนก�าลังใช้สัญญาณพร้อมกันจ�านวนมากจะเกิด
ปัญหาที่เรียกว่า	 “เน็ตช้า”	 หรือ	 “สัญญาณเน็ตติดๆ 
ขดัๆ”	จงึต้องการปรบัโครงสร้างพืน้ฐานด้านดจิทิลัใหม่ 
ซึ่งหากเปรียบกับถนนแล้ว	ต้องเตรียมช่องทางการจราจร
ให้มีความคล่องตัวที่สุดเพื่อรองรับกับจ�านวนผู้ใช้หาก
ใช้พร้อมกันมากๆ และเพื่อเป็นการวางรากฐานทาง	

Smart Education	หรือการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือส�าคัญต่อการจัดการศึกษา	
และจัดการเรียนการสอน	 เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้ร่วมกับส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	 (DEPA)  



เทศบาลนครขอนแก่น 4.0

59

ศกึษาหาความเป็นไปได้ในการน�าระบบไอซทีเีป็นเครือ่งมอืในการจดัการศกึษา
และจดัการเรียนการสอนให้มคีณุภาพ	และน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงในด้าน
ต่างๆ	 ให้ครอบคลุมท้ังกระบวนการและคนในองค์กรเพื่อรองรับการ 
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้ก้าวไปสู่
ระดับสากล	 โดยการพัฒนาบุคลากรใน

โรงเรยีนให้มคีวามสามารถในการเตรยีมตวัเพือ่รองรับกบัระบบไอซทีทีีเ่ทศบาลฯ	
จะน�าเข้ามาใช้อย่างเต็มระบบในการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดฯ	
ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 สรุปได้ว่า	เพื่อเป็นการรองรับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย	๔.๐	ส�านักการศึกษา	เทศบาลนครขอนแก่น	ต้องมีการพัฒนา
บุคลากรภายในองค์กร	 ควบคู่ไปกับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบ
คอมพวิเตอร์ทีม่อียูใ่นปัจจบัุนให้เป็นระบบทีส่ามารถเชือ่มโยงข้อมลูเพือ่เปิดโลก
ทัศน์ของเด็กสู่โลกกว้างให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น	ให้สมกับค�าว่า

ส�านักการศึกษา
องค์กรคุณภาพ

บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน
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สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น

	 เทศบาลนครขอนแก่นครอบคลุมพื้นที่	 46	
ตารางกโิลเมตร	โดยมปีระชากรมากถงึ	360,000	คน	
โดยแยกเป็นกลุ ่มประชากรตามทะเบียนราษฎร์	
120,221	คน	และนอกจากนั้นยังเป็นกลุ่มประชากร
แฝงและประชากรจรทีเ่ข้ามาศกึษาตามสถาบนัต่างๆ	
เข้ามาประกอบธุรกิจ	ท่องเทีย่วและตดิต่อธรุกจิ	การ
งานต่างๆ	 อีกประมาณ	 240,000	 คน	 และใน
สถานการณ์ปัจจุบันขอนแก่นนับเป็นจุดศูนย์กลาง
การเจริญเติบโตของภาคธุรกิจการค้า	 โดยเฉพาะใน
เขตเทศบาลและพื้นที่โดยรอบเกิดการขยายตัวขึ้น
อย่างรวดเรว็	ซึง่สงัเกตได้จากการเกดิขึน้ของห้างร้าน
ขนาดใหญ่	มีตลาดขายส่งเพิ่มอีกหลายตลาด	และมี
ตลาดในชุมชนอีกจ�านวนมาก	ผลพวงของการเจริญ
เตบิโตของเมอืงได้ส่งผลต่อสถานการณ์ในการจัดการ
ขยะของเทศบาลนครขอนแก่น	 โดยมีปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้น	270	ตันต่อวัน	โดยแยกเป็นการคัด
แยกขยะเพือ่ไปใช้ประโยชน์ก่อนน�าไปก�าจดั	110	ต่อ
วันและส่งก�าจัดที่โรงงานแปรรูปขยะเป็นไฟฟ้า	 160	
ตันต่อวัน

ระบบการจัดการขนขยะมูลฝอยเข้าสู่เทศบาล
จัดการขยะมูลฝอยดิจิทัล

เศษอาหาร กระดาษ ไม/ใบไม พลาสติก

ถุงพลาสติก โฟม ผา ยาง

หนัง แกว หินกระเบื้อง โลหะ

ขยะอันตราย

เศษอาหาร
54%

กระดาษ
10%

ไม/ใบไม
0%

โฟม
1%

ยาง
1%

หนัง
0%

แกว
3%

หิน กระเบื้อง
1% โลหะ

1% ขยะอันตราย
0%

ผา
4%

ถุงพลาสติก
20%

พลาสติก
5%

ภาพที่ 1 กราฟแสดงองค์ประกอบขยะปี 2560
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ภาพที่ 2-4 การจัดตั้งขยะตามสถานที่ต่างๆ ตามความเหมาะสมและการเก็บขนขยะ

 การรวบรวมขยะมูลฝอย กระบวนการเก็บรวบรวม	 เก็บขนและขนส่งขยะเข้าสู่สถานท่ีก�าจัดขยะ	
ณ	บ้านค�าบอน	ระบบการรวบรวมขยะเทศบาลยงัใช้แบบถงัรวม	(Alley)	คอื	การเกบ็ขนขยะจากจดุรวมทีก่�าหนดไว้	
โดยมภีาชนะรวมไว้ตามจดุต่างๆ	และเจ้าของบ้านไม่ต้องรอรถเก็บขนขยะ	โดยประชาชนจะน�าขยะมาทิง้ยังถงัขยะ
ที่จัดไว้ตามถนนสายหลัก	สายรอง	และตามชุมชน	สถานที่	หน่วยงาน	ร้านค้า	โดยในจุดที่มีขยะปริมาณมาก	เช่น	
ตลาดสด	ห้างสรรพสินค้า	สถานศึกษาจะใช้การตั้งถังคอนเทรนเนอร์
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 การจัดรถบริการเก็บขนมูลฝอย	 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการจัดบริการจึงได้มีการจัดรถบริการ
ให้เหมาะสมกับเส้นทางเก็บขน	 และเวลาในการวิ่งบริการ	 โดยในเขตเมืองที่มีจราจรแออัดจะจัดให้มีการบริการ
ตั้งแต่	22.00	น.	จนถึง	06.00	น.	ในช่วงกลางวันจะเป็นการเก็บขนในพื้นที่จราจรไม่หนาแน่น	และหน่วยเฉพาะ
กิจในการเก็บขนขยะตกค้าง	เก็บกิ่งไม้และขยะที่เกิดจากการร้องเรียนต่างๆ	ขยะที่เก็บรวบรวมได้ส่วนใหญ่	จะน�า
ไปสู่ระบบขนถ่ายที่สถานีขนถ่ายขยะอยู่ที่บ้านโนนทัน	 ซึ่งตั้งอยู่บนถนนดอกคูณ	 ชุมชนโนนทัน	 7	 มีเนื้อท่ี
โดยประมาณ	5.7	ไร่	การด�าเนินงานใช้รถเก็บขนขยะจ�านวน	25	คัน	และรถขนส่งขยะจ�านวน	4	คัน	รถตักขยะ
จ�านวน	1	คัน	รถบรรทุกน�้า	2	คัน	เป็นสถานีขนถ่ายขยะแบบผสมระหว่างการขนถ่ายโดยตรงและกองพักไว้ก่อน	
ลักษณะสถานที่เป็นลานโล่ง	 ภายในบริเวณประกอบด้วยอาคารส�านักงาน	 อาคารจอดรถ	ทางลาดขึ้นชานชาลา	
ทางลาดส�าหรับล้างรถ	และห้องสุขา

 ระบบการควบคมุรถบรรทุกขยะด้วยระบบตดิตามผ่านดาวเทียม	รถบรรทกุขยะด้วยระบบดาวเทยีม	
GPS	 เทศบาลนครขอนแก่นด�าเนินการติดตั้งกล่องด�าระบบดาวเทียม	GPS	 เพื่อเป็นเครื่องตรวจสอบการใช้งาน
ของรถเกบ็ขนขยะ	จ�านวน	29	คนั	ทัง้นีเ้พือ่เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการรถเก็บขนขยะ	ลดต้นทนุ
และค่าใช้จ่าย	
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ภาพที่ 5-8 แสดงเส้นทางเก็บขนขยะและการติดตามรถโดยระบบ GPS
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	 จากปัญหาการเก็บขนขยะ	 เนื่องจากประชาชนไม่รู้เวลาในการเก็บขนขยะในชุมชนตนเองและนโยบาย
แนวคิดเมืองอัจฉริยะ	คือ	การน�าเทคโนโลยีกับการจัดการ	ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้พัฒนาระบบ
การจัดการขนขยะเป็น	“Smart Watse Collcetion”	เป็นการพัฒนาระบบเพื่อให้เกิดข้อมูลด้านบริการประชาชน	
สนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารติดตามผลได้ มี 3 ส่วน	ได้แก่
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อัจฉริยะ 1 คนขับ รถ จุดตั้ง มีการส่งสัญญาณตรวจสอบได้

 App for Driver ส�าหรับคนขับรถเก็บขยะ จะใช้เป็นแอปพลิเคชันที่บอกต�าแหน่ง/เส้นทางการ
เดนิรถ,รายงานผลการปฏบัิตงิานเพือ่ส่งข้อมลูไปยงัระบบบริหารจดัการการจดัเกบ็ขยะและใช้ประเมนิผลและออก
รายงาน

อัจฉริยะ 2 ประชาชนรู้เวลาทิ้ง รู้เวลารถ รู้จุดทิ้ง แบบนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ

 App for People ส�าหรบัประชาชนทัว่ไป จะใช้เป็นแอปพลิเคชันแสดงต�าแหน่งจดุทิง้ขยะ,	แสดงต�าแหน่ง
รถเก็บขยะ,	ร้องเรียนหรือแนะน�าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่	ส่งไประบบบริหารจัดการการจัดเก็บขยะ
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อัจฉริยะ 3 ผู้บริหารตรวจสอบได้ มีรายงานสรุปออนไลน์

 Web Backend ส�าหรับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จะใช้เป็นระบบบริหารจัดการการจัดเก็บขยะ,จัดเก็บ
ข้อมูลเจ้าหน้าที่,รถเก็บขยะ,ดูรายงานและสถิติการปฏิบัติงานและสามารถสั่งพิมพ์ได้

	 การจัดการขยะไม่ใช่เพียงแค่ภาครัฐ	การสร้างวินัยเป็นฐานส�าคัญ	ประชาชนจึงต้องร่วมมือ	ผู้ปฏิบัติต้อง
รักษามาตรฐานอย่างมืออาชีพและผู้บริหารสามารถติดตามตรวจสอบได้ทันท่วงที
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โครงการบริหารจัดการและก�าจัดขยะมูลฝอย
ด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลนครขอนแก่น

	 จากวิกฤตปัญหาพ้ืนที่ฝังกลบขยะของเทศบาลนครขอนแก่นมีไม่เพียงพอท�าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมโดยรอบประกอบกับความวิตกในการขาดแคลนแหล่งพลังงานอันเนื่องมาจากการบริโภคพลังงานอย่าง
ฟุม่เฟือย	เทศบาลฯ	จงึเลง็เห็นว่า	ปัจจบัุนเทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวยีน	มคีวาม
ก้าวหน้า	 และขยะมูลฝอยชุมชนนั้นเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนอย่างหนึ่งที่เหมาะสมและสามารถแปรรูปเป็น 
กระแสไฟฟ้าได้	เทศบาลฯ	จงึมคีวามประสงค์จดัตัง้โครงการบริหารจดัการและก�าจดัขยะมลูฝอยด้วยวธีิการแปรรปู
ขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า	 โดยให้เอกชนที่มีประสบการณ์เข้ามาบริหารจัดการและลงทุนทั้งหมด	นอกจากจะเป็น 
การก�าจดัขยะมูลฝอยอย่างถูกหลกัสขุาภบิาลแล้ว	ยังสามารถน�าพลังงานไฟฟ้าท่ีได้ไปใช้ประโยชน์และเป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อม	ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน	

แนวคิดในการด�าเนินงาน

	 1.	 สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ	 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน	 
โดยเฉพาะการพฒันาเชือ้เพลงิชวีภาพและชีวมวล	เช่น	แก๊สโซฮอล์	(	อ	ี10,	20	และ	85	)	ไบโอดเีซล	ขยะ	นโยบาย
ของกระทรวงพลังงาน	นโยบายที่	2	:	พลังงานทดแทน	ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนทุกรูปแบบ	ทั้งลม	แสงอาทิตย์	
พลังน�้า	ชีวมวล	ก๊าซชีวภาพ	และ	พลังงานจากขยะ

	 2.	การส่งเสริมให้เอกชนมาลงทุน

	 3.	มุ่งเน้นประหยัด	ประสิทธิภาพ	และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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วัตถุประสงค์

	 1.	เพือ่ก�าจดัขยะมลูฝอยให้เป็นไปตามหลกัสขุาภบิาลและป้องกนัแก้ไขปัญหาผลกระทบด้าน	สิง่แวดล้อม
	 2.	เพื่อแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายของรัฐบาล
	 3.	เพื่อให้มีการบริหารจัดการและก�าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
	 4.	เพื่อส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมลงทุนและบริหารจัดการขยะมูลฝอย
	 5.	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการน�าเทคโนโลยีก�าจัดขยะที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

	 ดังนั้นในปี	 พ.ศ.2554	 เทศบาลฯ	 ได้เปิดโอกาสให้เอกชน	 (บริษัท	 อัลไลแอนซ์	 คลีน	 เพาเวอร์	 จ�ากัด)	
เข้ามาด�าเนินงานโครงการบริหารจัดการและก�าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า	
ซึ่งก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง	 ตั้งอยู่บนพื้นที่	 สถานีก�าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ	 ถนนมิตรภาพ	 (ขอนแก่น-
อุดรธานี)	กิโลเมตรที่	17	บ้านค�าบอน	ต�าบลโนนท่อน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	และคิดค่าก�าจัดขยะใหม่ไม่
เกิน	250	บาท/ตัน	ใน	3	ปีแรกและเพิ่มขึ้น	10%	ทุก	3	ปีถัดไป	ซึ่งมีก�าหนดระยะเวลา	20	ปี	โดยใช้เทคโนโลยี
แบบเผาตรงระบบปิดโดยจะน�าพลังงานความร้อนไปผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเผาไหม้ขยะ
ประสิทธิภาพสูงประกอบด้วยระบบบ�าบัดมลภาวะทางอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ	 เป็นที่ยอมรับและใช้ในหลาย
ประเทศ	สามารถเผาขยะได้ทุกชนิดพร้อมๆกัน	เช่น	เศษไม้	กระดาษ	พลาสติก	ยาง	ผ้าและเศษอาหาร	จากทั้ง
ขยะเก่าและขยะใหม่รวมกันของเทศบาลฯ	ประมาณ	450-600	ตัน/วัน	โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้	6	เมกกะ
วัตต์	จ�าหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	ประมาณ	4.5	เมกกะวัตต์	และ	1.5	เมกกะวัตต์น�ากลับไปใช้ใน
ภายในโรงงาน	ซึง่การด�าเนนิการ	โครงการบริหารจดัการและก�าจดัขยะมลูฝอยด้วยวธิกีารแปรรูปขยะมลูฝอยเป็น
พลังไฟฟ้าของเทศบาลนครขอนแก่น	ได้เริ่มเปิดด�าเนินโครงการฯตั้งแต่วันที่	29	กันยายน	2559	

	 นอกจากนั้นก่อนการด�าเนินงานโครงการฯได้มีการจัดประชุมช้ีแจงโครงการและรับฟังความคิดเห็น 
จากประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ได้แก่	ชุมชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการฯ	ม.4	
ม.14	บ้านบงึแก	ม.7	ม.11	บ้านค�าบอน	สภาโนนท่อนเทศบาลต�าบลโนนท่อน	คณะกรรมการอ�าเภอเมอืงขอนแก่น	
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ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	 10	 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 เป็นต้น	 และการจัดท�ารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	IEE	เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
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ตารางแสดงปริมาณขยะที่ส่งก�าจัด

เดือน/ปี ปริมาณขยะใหม่ (ตัน) ปริมาณขยะเก่า (ตัน)

กันยายน	พ.ศ.2559 89.90 13.17

ตุลาคม	พ.ศ.2559 4096.5 0.00

พฤศจิกายน	พ.ศ.2559 4765.14 0.00

ธันวาคม	พ.ศ.2559 4730.03 4118.64

มกราคม	พ.ศ.	2560 4799.33 4119.73

กุมภาพันธุ์	พ.ศ.2560 4392.42 2949.71

มีนาคม	พ.ศ.	2560 5009.65 2030.76

เมษายน	พ.ศ.2560 4872.48 469.66

พฤษภาคม	พ.ศ.2560 5557.99 4750.10

รวมทั้งสิ้น 38313.44 18451.77

เฉลี่ย (ต่อเดือน) 4789.18 3075.30



S M A R T
ECONOMY

S M A R T
ECONOMY



เทศบาลนครขอนแก่น 4.0

73

S M A R T
ECONOMY

S M A R T
ECONOMY

ก้าวสู่ Smart Economy ด้วย Maker Space

	 Maker	 เป็นรากฐานส�าคัญในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ	 Maker	 จึงเป็น
ปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล	 และสังคมแห่งนวัตกรรม	
ซึ่งเป็นยุคที่ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไม่ใช่การเป็นแหล่งรับจ้างผลิตสินค้า
ที่มีค ่าแรงงานถูกอีกต่อไป	 แต่ขึ้นอยู ่ กับ
ศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ	
และการเป็นผู้ประกอบการ	 ดังนั้นเทศบาล
นครขอนแก่นจึงได้เปลี่ยนแปลงบทบาทของ
ศนูย์พฒันาทกัษะและการเรยีนรู	้ICT	เทศบาล
นครขอนแก่น	ให้เป็น	Maker	Space	เพ่ือเป็นแหล่งเรยีนรู	้และเป็นสถานทีร่องรบันกัคดิ	นกัประดิษฐ์	นกัสร้างสรรค์
เพื่อทดลองสร้างชิ้นงานต้นแบบ	โดยมีผู้ให้ค�าปรึกษาแนะน�าอย่างใกล้ชิด

	 Maker	 Space	 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้	 ICT	 เทศบาลนครขอนแก่น	 จึงถือเป็นมิติใหม่แห่งการ
พัฒนา	เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนได้มีพื้นที่เพื่อท�างานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน	แม้จะมาจากต่างสาขาอาชีพ	เป็นการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาผลิตนวัตกรรมและพัฒนาการไปสู่ธุรกิจ	 ซึ่งถือเป็นการผลักดันเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศในยุค	Thailand	4.0	ท�าให้เกิดอาชีพประเภทใหม่ๆ	และเพิ่มโอกาสใน
การก้าวสู่การเป็นผูป้ระกอบการให้แก่คนรุน่ใหม่	ซึง่ตอบโจทย์ความเป็น	Smart	Economy	ซึง่ก่อให้เกดิการพฒันา
เศรษฐกิจของเมืองต่อไป
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เทศบาลนครขอนแก่นร่วมปลุกใจเมือง Spark U 
พัฒนาศรีฐานเป็นพื้นที่สร้างสรรค์

	 ในอดีตมีประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษที่มีส่วนร่วมในการสร้างบ้านแปลงเมือง	 ลึกลงกว่านั้น	 ยังมี
ประวัติศาสตร์	ที่ยาวนาน	แน่นอนการจะท�าบางสิ่งบางอย่าง	เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์เมือง	พิพิธภัณฑ์ชุมชน	ซึ่งมัน
เป็นแค่ปลายทางว่าอยากจะท�าอะไร	แต่บนความเป็นจรงิแล้ว	ประวตัศิาสตร์ของชุมชนศรฐีานทีม่กีารเปลีย่นแปลง	
ศรฐีานเป็นชมุชนใหญ่	มคีวามเหนยีวแน่นในชมุชนมาก	แต่ด้วยกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบนั	ท�าให้
คนรุ่นใหม่เริ่มไม่ปฏิสัมพันธ์กันเหมือนคนรุ่นเก่า	 แต่ถ้าจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก่อให้เกิดความรักพ้ืนถิ่น	
ส�านึกรักท้องถ่ิน	 ส�านึกรักชุมชน	 ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งชุมชน	 จึงต้องจัดตั้งน�าบางโครงการ 
ขึน้มา	เพือ่ดงึคนรุ่นใหม่ของศรฐีานให้ออกมารบัใช้ชมุชนเหมอืนผูใ้หญ่เขาท�ากนัมา	ท�าให้คดิถงึขดุค้นประวัตศิาสตร์
ของศรีฐาน	 ให้คนรุ่นใหม่เกิดความภาคภูมิใจว่าชุมชนของเขามีรากเง้า	 เกิดความผูกพัน	 ภาคภูมิใจในความเป็น 
ศรีฐาน	เลยต้องท�าเรื่อง	พิพิธภัณฑ์ชุมชนโดยเป้าหมาย	คือ
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	 1.	ให้คนศรีฐานค้นหาตัวเองเจอ	เกิดความภาคภูมิใจ	มีความเป็นมา
	 2.	ถ้าเราสามารถใช้กลยทุธ์น้ีดึงเด็กรุน่ใหม่ซึง่เป็นคนศรฐีาน	มาเป็นยุวมคัคเุทศก์	เพือ่เรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์
เมอืง	เขากจ็ะเกิดความผกูพัน	เกิดความภาคภมิูใจ	ซึง่นีค้อืเป้าหมายหนึง่ของการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีน
ในสังกดัเทศบาลนครขอนแก่น	หนึง่ใน	Blueprint	การศกึษาของเทศบาล	พืน้ฐานของนกัเรยีนทกุคน	คอื	อ่านออก
เขียนได้	คิดเลขเป็นไม่พอ	จะต้องมีทักษะชีวิต	คิดเป็น	มีบุคลิกที่พึงประสงค์	5+1	คือ	มีวินัย	อดทน	รับผิดชอบ	
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	กตัญญู	และ	+	1	คือ	ส�านึกรักท้องถิ่น	ซึ่งเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก	จะน�าเอามาอีก	1	ของการเตรี
ยมการเสริมเรื่องหลักสูตรของการศึกษาท้องถิ่น
	 ดงันัน้จงึเป็นแนวคดิทีเ่ป็นกระบวนการพฒันาการ	ไม่ได้บอกว่าอยากจะท�าอะไร	แต่บอกว่าท�าไม	ถงึอยาก
จะท�าโครงการในลกัษณะแบบน้ี	เพ่ือสร้างส�านกึรกัท้องถิน่	ปลกูฝังคนรุน่ใหม่ให้รกัถิน่ฐาน	และเกดิความภาคภูมใิจ
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โครงการสืบค้นเมืองเก่าบ้านเราศรีฐาน

	 เทศบาลนครขอนแก่น	 ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนและส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	
(สสส.)	ได้จัดท�าโครงการสืบค้นเมืองเก่า	บ้านเราศรีฐาน	เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สร้างจิตส�านึก
รักท้องถิ่น	และอนุรักษ์โบราณวัตถุ	โบราณสถานของชุมชนในท้องถิ่น	และได้ด�าเนินโครงการฯจัดกิจกรรมลงพื้น
ทีช่มุชนบ้านศรฐีาน	ทีผ่่านการเรยีบเรยีงแล้ว	เพือ่ให้ชมุชนรบัรู	้และช่วยกนัตรวจสอบข้อมลูให้ถกูต้อง	ผ่าน(กจิกรรม
จัดเวทีน�าเสนอข้อมูลคืนสู่ชุมชน)	ซึ่งเป็นการน�าเสนอข้อมูล	ในรูปแบบของนิทรรศการ	(ภาพ	ประวัติ)	สารคดี	ทีวี	
บันทึกเรื่องเล่า	คู่มือการท่องเที่ยว	 เส้นทางท่องเที่ยว	ป้ายบอกความส�าคัญในแหล่งท่องเที่ยวที่เลือกไว้	ประวัติ
ความเป็นมา	ความส�าคัญ	เสื้อยืดสัญลักษณ์ของการท�างาน	โดยส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

กิจกรรมเด่น โครงการ “สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน” ปี 2560

 1. กิจกรรมร่วมแรงร่วมใจท�าความสะอาดบริเวณวัดศรีฐาน
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 2. กิจกรรมศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ และสังคม ภายในเขตชุมชนบ้านศรีฐาน

สรุปผลการด�าเนินกิจกรรมศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ และสังคม

 ❖ ประวัติชุมชน
	 กจิกรรมลงพืน้ศกึษาเรือ่งราวประวตัชิมุชนบ้านศรีฐาน	ประกอบด้วย	ชาวชมุชนและเยาวชนชมุชนศรฐีาน	
1-4	ปราชญ์ชาวบ้าน	นกัศกึษา(มหาวทิยาลยัขอนแก่น)	เจ้าหน้าทีเ่ทศบาล	และนกัเรยีน(โรงเรยีนบ้านศรฐีาน)ผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมจ�านวน	50	คน

 ❖ สถานที่ส�าคัญ
	 ต้นคิงคาว	,โบสถ์	ศาลาการเปรียญ	หอระฆัง,หนองบอน	หนองยาว,	บ่อพญานาค	บ้านขุนวิจารณ์	อนุ
ศรี	ต้นมะขามใหญ่	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	50	คน
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 ❖ ของดีชุมชน
	 เนือ้แดดเดยีว	แหนมหมแูจ่วบอง	ก๋วยเตีย๋วเน้ือยายตุน่	ขนมครกโบราณ	หมอเป่าแก้งูสวดั	หมอนวดแผน
โบราณ	ของดีในวัด	วงกลองยาว	สถานที่ภายในวัด	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	50	คน

 ❖ แผนที่เดินดิน
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 3. กิจกรรมจัดเวทีน�าเสนอข้อมูลคืนสู่ชุมชนเพื่อช่วยกันตรวจสอบ
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โครงการ “สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน” ปี 2561

	 การด�าเนินกิจกรรมโครงการฯในปี	2561	จะให้เด็กเยาวชนในพื้นที่ได้เรียนรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของ
หมู่บ้าน	ชุมชน	ของดีในชุมชน	แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน	พร้อมกับค้นหาอัตลักษณ์ตัวตนของเยาวชนคนบ้านศรี
ฐานเพื่อน�าไปเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปและแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่อื่น
	 โดยจะมีการรวบรวมข้อมูลและผลิตส่ือดีในรูปแบบของแผ่นพับ	 หนังสือเล่ม	 การน�าเสนอข้อมูลผ่าน
มัคคุเทศก์น้อย	การสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชน	การจัดท�าเพจเผยแพร่ในเฟซบุ๊ก	ท�าคลิป	VDO	เผยแพร่ทางยูทูป	รวม
ถึงการสร้างเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ของชุมชนศรีฐาน

	 1.	จัดกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนบ้านศรีฐาน	ก�าหนดประเด็นในการเรียนรู้เพิ่มเติม	พร้อมก�าหนดกิจกรรมที่
จะลงมือปฏิบัติ	
	 2.	จัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อยและปราชญ์ชุมชน	ผลิตสื่อที่เป็นตัวสะท้อนความรู้	ความเข้าใจ	ของ
เยาวชนในการที่จะเผยแพร่สู่ภายนอก	เช่นการจัดท�าเพจเผยแพร่ในเฟซบุ๊ก	ท�าคลิป	VDO	เผยแพร่ทาง	ยูทูป
	 3.	 จัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการ	 น�าเสนอข้อมูลสื่อที่ผลิตได้	 เพื่อให้ชาวชุมชนและผู้สนใจ	 ได้ชม	 โดยใช้
พ้ืนทีศ่าลาวดัจอมศรีและเป็นนทิรรศการทีจ่ะตดิตัง้กึง่ถาวรให้คนได้เข้าชมได้	จนกว่าการก่อสร้างพพิธิภณัฑ์ชมุชน
จะแล้วเสร็จจึงจะขนย้ายไปติดที่ใหม่	(การสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชน	ภายในวัดจอมศรี)
	 4.	ก�าหนดวันจัดกิจกรรม	ลานเรียน	ลานรู้	คู่วัดจอมศรี	ชุมชนศรีฐาน	(ตลาดเช้าศรีฐาน)
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Smart Social for Smart City
Smart Economy

	 การขบัเคลือ่นนโยบายดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคมในเชงิพืน้ท่ีเป็นการน�าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยกุต์
ใช้กบัเมอืง	(Smart	City)	เพือ่ให้สามารถบรหิารจดัการเมอืงได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	และคล่องตวั	โดยเทศบาลนคร
ขอนแก่นมีความคาดหวังที่จะมุ่งสู่ความเป็น	Smart	City	ใน	7	ด้าน	ได้แก่	1.Smart	People	2.Smart	Living	3.
Smart	Education	4.Smart	Environment	5.Smart	Economy	6.Smart	Mobility	7.Smart	Governance	และใน
ส่วนของส�านักสวัสดิการสังคมได้ด�าเนินโครงการตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาล	น�าโดย	นายธีระศักดิ์	ฑีฆายุ
พนัธุ	์นายกเทศมนตรนีครขอนแก่น	ในส่วนของโครงการของดใีนชมุชน	และโครงการกองทนุตัง้ตวั	ซึง่ท้ัง	2	โครงการ
นี	้มคีวามสอดคล้องและเกีย่วเนือ่งกบัการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากของประเทศ	โดยมุง่เน้นทีจ่ะส่งเสรมิสนบัสนนุ

ให้คนในชุมชนมีอาชีพ	 และสร้าง
รายได้จากฐานความรู้	 ภูมิปัญญา
ของตน เอ งและชุ มชน 	 ผ ่ าน
กระบวนการค้นหาความเป็นตัวตน	
คัดกรองและจัดล�าดับสิ่งท่ีจะสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้คนในชุมชน	
เช่น	ผลิตภัณฑ์ดีของชุมชน	สถานที่
ส�าคญั	และบคุคลส�าคญั	ซึง่สิง่เหล่า
นี้สามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน	เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์วิถีชุมชนได้อย่างลงตัว
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	 การด�าเนินงานที่ผ่านมาส�านักสวัสดิการสังคมร่วมกับ
ชมุชนและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องมโีอกาสรบัรองต้อนรับคณะศกึษา
ดงูานถงึ	2	ครัง้	ได้แก่	เทศบาลต�าบลบางกะด	ีอ�าเภอเมอืงปทมุธาน	ี
จังหวัดปทุมธานี	จ�านวน	500	คน	และมหาวิทยาลัยแม่โจ้	จังหวัด
เชียงใหม่	 จ�านวน	 95	 คน	 ได้รับค�าชื่นชมจากคณะศึกษาดูงาน 
เป็นอย่างดี

ภาพรวม
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และเป็นการสร้างรายได้และความภาคภูมิใจให้คนในชุมชนอย่างดีเยี่ยม	โดยทั้ง	2	โครงการนี้สามารถที่จะพัฒนา
ต่อยอดโดยการน�าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เกี่ยวเนื่องกับ	Smart	City	ด้านที่	 5.Smart	Economy	คือ	
เมอืงทีเ่อือ้ต่อการท�าธรุกจิ	การสร้างนวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์และบริการ	รวมถึงการสร้างบริษทัใหม่ๆ	ในยคุดจิทิลั	
โดยส�านักสวัสดิการสังคมได้พัฒนา	เว็บไซต์	โมบายแอพ	และเฟสบุ๊ค	ดังนี้

นวัตกรรมด้าน Smart Economy
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ตัวอย่าง แอพซื้อ-ขายสินค้า
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ตัวอย่าง แอพท่องเที่ยว
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ระบบซื้อ - ขายสินค้าผ่านหน้าเว็บ www.onzonmarket.com
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ระบบซื้อ - ขายสินค้าผ่านหน้าเว็บ www.onzonmarket.com
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แผนที่ท่องเที่ยว-โปรแกรมท่องเที่ยวชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
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แผนที่ท่องเที่ยว-โปรแกรมท่องเที่ยวชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดแอพผ่านระบบแอนดรอย (Android) 

S M A R T
M O B I L I T Y

S M A R T
M O B I L I T Y



S M A R T
M O B I L I T Y

S M A R T
M O B I L I T Y
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การพัฒนาด้านระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบา
สายเหนือ - ใต้ ต้นแบบในภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น

โครงการขอนแก่น SMART CITY (ระยะที่ 1)

	 ตามที่เทศบาลนครขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้มีการจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาแผนแม่บทขนส่งมวลชนมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2551	ซึ่งในเวลานั้นก็มีตัวแทนผู้ประกอบการบางส่วนไม่เห็นด้วย
ในการด�าเนินโครงการโดยมีเงื่อนไขคือไม่ต้องการท�าโครงการ	 ณ	 เวลานั้น	 หรือหากท�าโครงการรัฐต้องรับซื้อรถ
และสัมปทานทั้งหมดจากผู้ประกอบการเดิม	 และในปัจจุบันได้มีการน�าเสนอผ่าน	 คณะกรรมการจัดระบบการ
จราจรทางบก	(คจร.)	ไปแล้วเมื่อวันที่	10	มิถุนายน	2558	แต่เนื่องด้วยการเจริญเติบโตของเมืองนั้นเป็นไปอย่าง
ก้าวกระโดด	 ท�าให้แผนที่ศึกษาไว้อาจไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตของเมืองได้	 กระทรวงคมนาคม	 โดย	
ส�านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	(สนข.)	จงึจดัให้มงีบประมาณเพือ่ท�าการศกึษาระบบขนส่งมวลชน	
เพื่อให้เป็นแบบรางเบา	 (LRT)	 หรือ	 TRAM	 เพื่อทดแทนระบบเก่าที่ศึกษาไว้เป็นระบบโดยสารด่วนพิเศษ	 (BRT)	
โดยจะให้เริ่มต้นศึกษาในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559

	 และเม่ือประมาณปลายปี	พ.ศ.	2557	ทางกลุม่เอกชนในจงัหวดัขอนแก่นได้มกีารรวมตวักนัขึน้	เพือ่ระดม
ทุนจากคนในจังหวัด	 และประชาชนทั่วไปเพื่อลงทุนช่วยภาครัฐในการจัดการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	 ของ
จงัหวดั	ซึง่หนึง่ในโครงการดังกล่าวก็จะเริม่ต้นทีโ่ครงการขนส่งมวลชนสายเหนือ-ใต้	โดยพร้อมทีจ่ะช่วยสนบัสนนุ
ด้านงบประมาณ	และเทคโนโลยีระบบราง	โดยเป็นการท�าโครงการขนส่งมวลชนร่วมกับพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะ
สมไปด้วยกัน
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	 การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสายเหนือ-ใต้	 ไม่ใช่เป็นโครงการแก้ไขปัญหาจราจรของตัวเมืองขอนแก่น
เพียงอย่างเดียว	 แต่หากเป็นการวางโครงสร้างของตัวเมืองให้มีการพัฒนาให้ถูกแนวทางตามหลักวิชาการเมือง
กระชับ	ซึ่งจะท�าให้ประชาชนในตัวเมืองมีการเดินทางระยะทางที่สั้นลง	เดินทางด้วยยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม	มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ซึ่งจะส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	อีกทั้ง
จะเป็นรูปแบบใหม่ในการพัฒนาประเทศ	 สร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันของคนในสังคมลดช่องว่างระหว่าง
คนในสังคมอันเป็นรากฐานส�าคัญที่จะสร้างความสันติสุขและสมานฉันท์อย่างยั่งยืน	 โดยที่เป็นการริเริ่มจากภาค
เอกชน	และองค์การปกครองท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆ	แบ่งเบาภาระในการพัฒนาประเทศให้กับรัฐบาลกลางอีกด้วย

	 แต่เน่ืองด้วย	การท�าโครงการในลกัษณะดงักล่าวข้างต้น	ยงัไม่เคยเกดิขึน้ในเมอืงใดในประเทศไทยมาก่อน	
หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับระเบียบ	 และวิธีปฏิบัติ	 ท�าให้การท�าโครงการเดินหน้าได้อย่าง
เชื่องช้า	 หากต้องการให้โครงการส�าเร็จ	 และมีความเป็นไปได้	 จ�าเป็นต้องมีการบูรณาการหลายหน่วยงาน	 และ
กระทรวงเข้าด้วยกัน	ซึง่ในปัจจบัุนคงมีแต่ฝ่ายเศรษฐกจิของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิ(คสช.)	ทีเ่ป็นหน่วยงาน
ที่จะสามารถปฏิบัติ	และสั่งการได้ในลักษณะบูรณาการแบบรวมศูนย์	 โดยโครงการได้รับการอนุมัติจากกระทรวง
มหาดไทยอนุมัติให้เทศบาล	๕	เทศบาลในเขตเมืองจัดตั้งบริษัท	ขอนแก่นทรานซิท	ซิสเต็ม	 (KKTS)	จ�ากัด	 เพื่อ
ด�าเนินการโครงการคล้ายกับที่กรุงเทพฯ	 มีบริษัท	 กรุงเทพธนาคม	 จ�ากัด	 บริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนของ 
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กรงุเทพฯ	ซึง่มกีารจดจดัตัง้ส�าเรจ็แล้วเมือ่วนัที	่24	มนีาคม	2560	ถอืว่าเป็นการจัดตัง้บริษทัของเทศบาลทัง้	5	แห่ง	
ซึ่งถือหุ้นโดยเทศบาล	 100	%	 เป็นแห่งแรก	 ภายใต้พระราชบัญญัติเทศบาล	พ.ศ.2496	 และ	 คสช.ได้พิจารณา 
ส่ังการในรายละเอยีดเพือ่ด�าเนินงานโครงการไปข้างหน้าโดยเน้นย�า้ไม่ให้เกดิความขดัแย้งและเป็นแนวทางให้พืน้ที่
อื่นด�าเนินการต่อไปด้วย

	 ด้วยรปูแบบการท�างานดงักล่าวข้างต้นทีม่เีอกชนในจงัหวดัริเร่ิมสนับสนุน	และผลักดนัให้โครงการเกดิขึน้	
หากท�าส�าเรจ็กจ็ะเป็นรปูแบบการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศในวงกว้างในภมูภิาค	โดยแต่ละจงัหวดัช่วยกนัผลกั
ดัน	โดยจะเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์	(CREATIVE	ECONOMY)	ซึ่งหากเกิดขึ้นได้จะท�าให้ลดภาระของรัฐบาลกลาง	
และสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชนอีกด้วย	 และเน่ืองจากเป็นโครงการที่จะสามารถน�าเข้า 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และจ�าเป็นต้องมีการตรวจสอบ	 และอนุมัติจากคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(กลต.)	จึงจะเป็นการเพิ่มความโปร่งใสให้กับโครงการมากขึ้นกว่าโครงการ
ขนาดใหญ่ทั่วๆ	ไป S M A R T

GOVERNANCE
S M A R T

GOVERNANCE



S M A R T
GOVERNANCE

S M A R T
GOVERNANCE
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พัฒนาระบบฐานข้อมูล

	 จดัท�าโปรแกรมเพือ่ช่วยให้การปฏบัิตงิานของพนกังานเทศบาลเกดิความสะดวก	รวดเรว็	สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างถูกต้อง	 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	บริหารจัดการและการให้บริการประชาชน	 โดยป	ี
2560	ที่ผ่านมา	เทศบาลนครขอนแก่นได้ด�าเนินการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ	ดังนี้

 1. โปรแกรมฐานข้อมูลทะเบียนทรพัย์สนิ (PRS) พฒันาขึน้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการจดัเกบ็รายได้
ให้กบัส�านกัการคลงั	และรองรับการเช่ือมโยงข้อมลูแผนทีซ่ึ่งก�าลังพฒันา	นอกจากนีโ้ปรแกรมยังสามารถเช่ือมโยง
ข้อมลูทีด่นิของกรมธนารกัษ์	และต�าแหน่งแปลงท่ีดนิของส�านกังานทีไ่ด้ดนิได้	และรองรับการจดัเกบ็ภาษทีีด่นิและ
สิ่งปลูกสร้างที่จะประกาศใช้ในอนาคตนี้	
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 2. โปรแกรมรับช�าระภาษี (E-TAX)	ส�าหรับส�านักการคลังพัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับโปรแกรม
ทะเบียนทรัพย์สิน	 ให้สามารถประเมินภาษีบ�ารุงท้องที่	 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	 และภาษีป้าย	 พร้อมท้ังช่วยให้
สามารถออกใบเสรจ็รบัเงนิค่าภาษไีด้สะดวกและรวดเรว็ขึน้จากการออกใบเสรจ็รบัเงนิระบบมอื	เป็นนวตักรรมน�า
ไปสู่การแจ้งจดลิขสิทธิ์
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 3. โปรแกรมตดิตามฎกีาเบิกเงนิรายจ่าย	เน่ืองจากส�านักการคลังมคีวามประสงค์พฒันาระบบตดิตาม
ฎกีาเบกิเงนิรายจ่าย	โดยระบบสร้างบาร์โค้ดช่วยในการด�าเนนิการตดิตามฎีกาเบกิเงนิรายจ่าย	เพือ่ให้ทราบสถานะ
ของฎีกาว่าอยู่ใสสถานะใด	 และให้ระบบสามารถแจ้งการผลการออกเช็คให้เจ้าหนี้	 หรือผู้รับจ้างทาง	 SMS	 เพื่อ
เป็นการเพิม่การอ�านวยความสะดวกรวดเรว็ในการมารับเชค็ของเจ้าหน้ีหรือผู้รับจ้าง	เป็นนวตักรรมน�าไปสูก่ารแจ้ง
จดลิขสิทธิ์
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 4. โปรแกรมระบบสารบรรณ	พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	อ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของพนกังานเทศบาล	โดยโปรแกรมดังกล่าวสามารถตรวจสอบเส้นทางของเอกสารเมือ่รบัเข้าและส่งออก	ช่วยให้
สามารถค้นหาเอกสารได้สะดวกข้ึน	และลดการใช้กระดาษภายในองค์การเนือ่งจากระบบสามารถแนบไฟล์เอกสาร
ได้	
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	 และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนน้ัน	 ต้องอาศัยหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการร่วมกันขับเคลื่อน	 โดยมี
มหาวิทยาลยัขอนแก่น	ซึง่มีคณาจารย์ผูม้ากด้วยความรูค้วามสามารถ	และมคีวามยนิดีให้ความช่วยเหลอื	สนบัสนนุ	
ถ่ายทอด	ความรู้และประสบการณ์ในการช่วยขับเคลื่อนเทศบาลนครขอนแก่นให้สู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้	 จึงได้มีพิธี
ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการกบัภาควิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวิทยาลยั
ขอนแก่น	เมื่อวันที่	4	กันยายน	2560	ณ	ห้องประชุมสารสิน	อาคารสิริคุณากร	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	โดยการ
ลงนามครั้งนี้	เพื่อประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการ	การบริการด้านความรู้	งานวิจัยและบริการให้ค�าปรึกษา	
ส่งเสรมิให้มกีจิกรรมร่วมกันตามความเหมาะสม	เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจดัการองค์กรเทศบาลนครขอนแก่น
และพฒันาระบบการให้บรกิารประชาชน	โดยสอดรับกับเทศบาลนครขอนแก่น	4.0	Smart	City	ในการปฏริปูระบบ
การปฏิบัติงาน	 การบริหารจัดการ	 และการให้บริการหลังจากที่ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วชิาการกบัภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ไปแล้วนัน้	เทศบาลนครขอนแก่นได้มกีจิกรรมและโครงการพฒันาต่างๆ	
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ดังนี้
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 ❖ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาโปรแกรม	 ส�าหรับใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล
ทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่
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 ❖ โครงการจัดท�าแผนที่พื้นฐาน	 (Base	Map)	โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อจัดท�าข้อมูลแผนที่พื้นฐาน	 (Base	
map)	 ในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นช้ันข้อมูล	 โดยน�าเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์	 (GIS)	 มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
บรกิารและบรหิารงานส�าหรบักอง/ส�านกั	ซึง่สามารถใช้ในการจดัท�าแผนทีช่ัน้ข้อมลูต่างๆ	ประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ	
ของเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อการบริหารและบริการต่อไป	โดยโครงการนี้ได้บรรจุอยู่ในงบประมาณปี	2561

 ❖ วเิคราะห์และส�ารวจระบบงานสารสนเทศในองค์กร	วตัถปุระสงค์	เพือ่ท�าการรวบรวมโครงสร้างองค์กร	
บทบาทหน้าที่	 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบเดิมทั้งหมด	 พร้อมทั้งสรุปปัญหาและความต้องการในการน�า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้	 ก่อนที่จะมีการเลือกหรือก�าหนดโครงการย่อยที่จะพัฒนาเป็น	 Application	
ภายใต้การดูแลของ	อาจารย์ดร.อภิศักดิ์	พัฒนจักร	ส่งผลให้เทศบาลนครขอนแก่นมีข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
เทศบาลนครขอนแก่นสู่เทศบาลดิจิทัล	เพื่อการบริหาร	จัดการและบริการประชาชน
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Application YouPhee
แอปพลิเคชั่น รับเรื่องร้องทุกข์

	 เทศบาลนครขอนแก ่น	 เป ็นองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	ที่มีบทบาทส�าคัญในการให้
บริการสาธารณะ	 บรรเทาทุกข์	 บ�ารุงสุข	 แก่
ประชาชน	 ภายในกรอบอ�านาจหน้าที่	 เพื่อ
ประสิทธิภาพและความสัมฤทธ์ิผลในด้านการ
อ�านวยความสะดวก	 และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน	และการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน	ของประชาชนได้อย่างถูกต้อง	ตรงจุด	
และ	 รวดเร็ว	 เทศบาลนครขอนแก่น	 ได้พัฒนา
ระบบโมบาย	แอปพลเิคชัน่	แจ้งเรือ่งร้องทกุข์/ร้อง
เรียน	(Moboile	Application	“YouPhee”)	ส�าหรับ
ประชาชน	 ในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น	 ได้ใช ้
ในการแจ้งเหตุปัญหาความเดือดร้อน	 โดยผ่าน	
สมาร์ทโฟน	 (โทรศัพท์มือถือ)	 สามารถส่งข้อมูล
ภาพถ่าย	ต�าแหน่งจุดเกิดเหตุมายังหน่วยงาน	ที่รับผิดชอบของเทศบาลนครขอนแก่น	เพื่อเทศบาลนครขอนแก่น	
จะได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อย	พร้อมมีระบบ	S	MS	แจ้งความคืบหน้าของการด�าเนินการแก้ไขให้ผู้ร้อง
ทราบ
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การส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดย

1.	ดาวน์โหลดแอป	ยูพี่	(You	Phee)	ผ่าน	play	Store
2.	เข้าเว็บไซต์	เทศบาลนครขอนแก่น\

การใช้งาน มี 5 เมนู

เมนูที่	1		 แจ้งเรื่องร้องทุกข์
เมนูที่	2	 ติดตามผล
เมนูที่	3	 ส�าหรับเจ้าหน้าที่
เมนูที่	4	 จนท.ลงพื้นที่
เมนูที่	5	 ความพึงพอใจ (ปี2561)

ส�าหรับผู้ร้อง จะใช้งาน 2 เมนู คือ

เมนูที่	1	 แจ้งเรื่องร้องทุกข์
เมนูที่	2	 ติดตามผล

การเข้าใช้งาน เมนูที่ 1 แจ้งเรื่องร้องทุกข์

คลิกปุ่ม	 แจ้งเรื่องร้องทุกข์
จะปรากฏหน้าจอ	แจ้งเรื่องร้องทุกข์	เมื่อผู้ร้องฯ	 
กรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว
คลิกปุ่ม	 ส่งค�าร้อง
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	 เรือ่งร้องทุกข์/ร้องเรยีนของท่าน	ปรากฏหน้าจอโปรแกรมออกเลข	ของระบบ	โปรแกรมร้องทกุข์	เทศบาล
นครขอนแก่น	(เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่	จะเข้าไปจัดการเรื่องร้องทุกข์)
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เมนูที่ 2 ติดตามผล

	 ผู้ร้องฯ	สามารถคลิกปุ่ม	ติดตามผล	เพื่อทราบความคืบหน้าของเรื่องที่ส่งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	เข้าไป
ในระบบ	โดยคลกิปุม่	ตดิตามผล	จะปรากฏหน้าจอตดิตามผล	ผู้ร้องฯ	ต้องการทราบผลเรือ่งทีผู้่ร้องฯ	ส่งเข้าระบบ
ให้	พิมพ์ ชื่อ-สกุล	แล้วคลิกปุ่ม	ค้นหา
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หน้าจอการรายงานและการติดตามผลการด�าเนินงานของประชาชน
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หน้าจอส�าหรับเจ้าหน้าที่ Login เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าบันทึกข้อมูล
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หน้าจอรายงานผลการตอบกลับประชาชน
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หน้าจอรายงานสรุปผลการด�าเนินงาน
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หน้าจอ Login ส�าหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม
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หน้าจอส�าหรับเจ้าหน้าที่ภาคนามรายงานผลการปฏิบัติงาน
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SMS ที่ส่งให้แก่ประชาชนที่รับบริการ
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โปรแกรมแอป ยูพี่(You Phee) ช่วยแก้ ไขปัญหา

1. โปรแกรม	แอป	ยูพี่	 (You	Phee)	ช่วยในการแก้ไขปัญหาไม่มีที่จอดรถในเทศบาล	ลดปัญหา	รถติด	
ประหยัดพลังงาน	ประหยัดเวลา

2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	สะดวก	รวดเร็ว	ในการประสานงาน
3. เจ้าหน้าที่เทศบาลสามารถส่งเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน	 ไปถึงผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาโดยตรง	

และรวดเร็ว
4. เจ้าหน้าที่สามารถติดตามผลการด�าเนินงาน	 ได้โดยผ่านโปรแกรม	 แอป	 ยูพี่	 (You	 Phee)	 ได้อย่าง

รวดเร็ว	และถูกต้อง	แม่นย�า
5. ระบบโปรแกรมสามารถบอกสถานการณ์ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาการพจิารณาสัง่การ	ระยะเวลาด�าเนนิ

การแล้วเสร็จภายในกี่วัน	ระบุชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ	บอกสถานการณ์การด�าเนินการแล้วเสร็จของ
งานให้ผู้ร้องทราบได้

6. ผู้ร้องสามารถติดตามผลเรื่องของตนเองได้ทางระบบโปรแกรม	แอป	ยูพี่	(You	Phee)
7. ผู้ร้องทุกข์จะได้รับข้อความ	SMS	ผ่านโทรศัพท์มือถือแจ้งผลการรับเรื่อง	และรายงานผลการด�าเนิน

งาน	ให้ทราบ
8. ผู้ร้องทุกข์สามารถติดตามผลการด�าเนินการได้ด้วยตนเองทางโปรแกรม	แอป	ยูพี่	(You	Phee)	
9. เจ้าหน้าท่ีภาคสนามเมือ่ด�าเนนิการแก้ไขเร่ืองร้องทกุข์	แล้วเสร็จ	สามารถรายงานผลเข้ามาในโปรแกรม	

แอป	ยูพี่	(You	Phee)	ได้ทันที
10. โปรแกรม	แอป	ยูพี่	(You	Phee)	สามารถท�าการประมวลผลได้ทันทีและรายงานผลได้ทันที
11. โปรแกรม	แอป	ยูพี่	(You	Phee)	สามารถแจ้งผลการด�าเนินงานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทราบแล้ว

จะแจ้งให้ประชาชนประเมินผลความพึงพอใจทันที	 ที่มีการรายงานผลการด�าเนินงานแล้วเสร็จทาง	
SMS	เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา	ให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เพิ่มมากขึ้น
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ระบบโปรแกรมร้องทุกข์ แอป ยูพี่ (You Phee) 
ผู้ร้องได้รับการอ�านวยความสะดวก

1. ส่ง/รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนผ่าน	(You	Phee)
2. การติดตามผลการด�าเนินการด้วยตนเองโดยผ่าน(You	Phee)

 ❖ มีระบบ	 SMS	 แจ้งเตือนความคืบหน้า	 ของเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนและแจ้งให้ประเมินความพึง
พอใจ	ของผู้ร้องได้ในระบบโปรแกรม

 ❖ ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน	 ช่วยการพัฒนาชุมชนและได้รับรู้ข่าวสารจาก
เทศบาลนครอย่างต่อเน่ือง	เกดิความสัมพนัธ์ทีด่	ีระหว่างชมุชนกบัเทศบาล	ท�าให้การท�างานราบ
รื่น/รวดเร็ว
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ตารางสรุปผลการด�าเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เทศบาลนครขอนแก่น

ประเภท

รห
ัสค

�าร
้อง

งบประมาณ 2558 งบประมาณ 2559 งบประมาณ 2560
ระหว่าง

ด�าเนินการ 
(เรื่อง)

จ�านวน
ค�าร้อง
ทั้งหมด 
(เรื่อง)

ด�าเนินการ
แล้ว (เรื่อง)

จ�านวน
ค�าร้อง
ทั้งหมด
(เรื่อง)

ด�าเนินการ
แล้ว(เรื่อง)

จ�านวน
ค�าร้อง
ทั้งหมด 
(เรื่อง)

ด�าเนินการ
แล้ว (เรื่อง)

1.	ไฟฟ้า ฟ. 1,469 1,469 1,542 1,542 1,479 1,460 19

2.	ไฟฟ้าขยายเขต ฟข. 24 24 26 26 18 15 3

3.	ถนน ถ. 166 166 209 209 198 178 20

4.	ท่อระบายน�้า ท. 532 532 631 631 487 428 59

5.	สาธารณสุขฯ อส. 333 333 309 309 307 303 4

6.	ป้องกัน อป. 109 109 146 146 82 82 0

7.	อาคาร อค. 102 102 67 67 42 38 4

8.	เทศกิจ อท. 115 115 86 86 88 88 0

9.	ช่าง อช. 368 368 480 480 371 350 21

รวมทั้งสิ้น 3,218 3,218 3,496 3,496 3,072 2,942 130



ภาคผนวกภาคผนวก
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