
โครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ ๑) ก่อสร้างระบบขนส่ง
มวลชนระบบรางเบาสายเหนือ-ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาคจังหวัด

ขอนแก่น พร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างเมือง และการจัดตั้ง
กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยการลงทุนจากภาคเอกชน เพื่อการ

สร้างโครงสร้างเมืองอย่างนําสมัยและยั่งยืน

ข้อมูล ณ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐



ปี ๒๕๕๙



๑๐ มกราคม ๒๕๕๙
ประชุมติดตามผลที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเรื่องเสนอต่อ คสช. 



มกราคม ๒๕๕๙
ส่งเอกสารโครงการให้ทางจังหวัดขอนแก่น นําโดย เทศบาลนครขอนแก่น



๘ มีนาคม ๒๕๕๙
ได้รับอนุมัติจาก คสช.ให้ สนข.ศึกษาโครงการ



๘ มีนาคม ๒๕๕๙
ได้รับอนุมัติจาก คสช.ให้ สนข.ศึกษาโครงการ



๔ เมษายน ๒๕๕๙
เปิดประชุม โครงการขอนแก่น Smart City (เฟส๑) ครั้งที่ ๑ นําโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกําธร ถาวรสถิตย์



๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เข้าพบ ท่านรองนายกรัฐมนตร ีดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์  เพื่อขอการสนับสนุนผลักดันโครงการขอนแก่น Smart City (เฟส ๑)



๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
คณะทํางานฯเข้าพบ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตร/ีหัวหนา้ฝ่ายเศรษฐกิจ ณ ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล



๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
ประชุม โครงการขอนแก่น Smart City (เฟส ๑) ครั้งที่ ๒



๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ BRT หรือ LRT ผลประชามติเลือก LRT ๘๒%



๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
ประชุมย่อย ครั้งที่ ๑/๕๙ เรื่องการแลกพื้นที่ศูนย์วิจัยข้าว



๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
คณะทํางานฯเข้าสํารวจ ลงพื้นที่ประเด็นการขอแลกพื้นที่ศูนยว์จิัยข้าว ครั้งที่ ๑ แปลงบ้านโต้น แปลงพุทธมณฑล แปลงศูนย์วิจัยข้าวปัจจุบัน



๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เข้านําเสนอขอความสนับสนุนโครงการฯ ต่อ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมช.กระทรวงคมนาคม 



๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ประชุมย่อย ครั้งที่ ๒/๕๙ เรื่องการแลกพื้นที่ศูนย์วิจัยข้าว



๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
คณะทํางานฯเรื่องการแลกพื้นที่ศูนย์วิจัยข้าว ลงพื้นที่ ครั้งที่ ๒ โดยสํารวจ แปลงบ้านขาม



๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
ประชุมย่อย ครั้งที่ ๓/๕๙ เรื่องการแลกพื้นที่ศูนย์วิจัยข้าว



๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
คณะทํางานฯ เข้าหารือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการจัดตั้ง บริษัทจํากัด ของ ๕ เทศบาล กับนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และฝ่ายกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
ประชุมย่อย ครั้งที่ ๔/๕๙ เรื่องการแลกพื้นที่ศูนย์วิจัยข้าว “มติที่ประชุมเลือกแปลงบ้านโต้นเป็นพื้นที่สําหรับศูนย์วิจัยขา้ว”



๑๘ กันยายน ๒๕๕๙
ประชุมย่อย ครั้งที่ ๕/๕๙ เรื่องการแลกพื้นที่ศูนย์วิจัยข้าว “มติที่ประชุมเลือกแปลงบ้านขาม”



๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
ประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๒ สํารวจความต้องการในการ สายเหนือ-ใต้ ได้รับเลือกอันดับ ๑ จัดประชุมโดย สนข.



๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ประชุม โครงการขอนแก่น Smart City (เฟส ๑) ครั้งที่ ๑/๖๐ นําโดย นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น



๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
คณะทํางานฯเข้ารับคําแนะนํา จาก กรมทางหลวง



๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
คณะทํางานฯ เข้าขอคําปรึกษา พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี นําโดย นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น



๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ และ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
ประชุมคณะทํางานย่อย เรื่องการจัดหาพื้นที่แลกเปลี่ยน พื้นที่ศูนย์วิจัยข้าว ครั้งที่๑/๖๐ และ ๒/๖๐ ปีงบประมาณ 

“มติ เลือกแปลงโคกสี”



๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
คณะทํางานฯรับเกียรติจาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย และนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรชี่วยวา่การ

กระทรวงมหาดไทย ให้เข้าพบเพื่อขอคําแนะนําในการดําเนนิโครงการฯ



ปี ๒๕๖๐



๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
ร่วมประชุมกับคณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อหารือกรณีขออนุญาตจัดตั้งบริษัทจํากัด

ของเทศบาล ๕ ในเขตพื้นที่จังหวดัขอนแก่น 



กระทรวงมหาดไทย พิจารณาอนุมัติจัดตั้งบริษัทจํากัด ของเทศบาล ๕ ในเขตพื้นที่จังหวดัขอนแก่น 
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐



๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จํากัด ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท สําเร็จ



แผนการทาํงาน

• ติดตาม/ผลกัดนั ผลการศกึษาผลกระทบทางสิง่แวดล้อม(EIA) ให้แล้วเสร็จภายใน พฤษภาคม 

    ของปี ๒๕๖๐ ติดตาม

• ศึกษาการแลกพืน้ที่ศนูย์วิจยัข้าว เพื่อให้ศนูย์วิจยัข้าวสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ตามพนัธกิจหลกั และ 

อปท.สามารถนําพืน้ที่ดงักลา่วมาพฒันาได้ถกูต้องตามหลกัวิชาการตอ่ไป

• ศกึษาปริมาณการใช้ไฟฟา้ และแนวทางการจดัการบริหารไฟฟา้ในภาพรวมระดบัเมือง

• ศึกษาผลกระทบระหว่างการก่อสร้าง กําหนดจดุเสี่ยง และหาแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อลด

อนัตราย และไมใ่ห้เกิดปัญหาด้านคมนาคม ในระหวา่งการก่อสร้าง

• ศกึษาหาแนวทางปรับปรุงระบบ Feeder เพื่อให้เป็นการวางแผนเชิงบรูณาการร่วมกนั



นครขอนแก่น ยัง่ยืน ด้วยตนเอง


