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เทศบาลนครขอนแก่น “เทศบาลดิจิทัล”

	 ศักยภาพในการสร้างโอกาสและหนทางใหม่ๆ	 เป ็นปัจจัยผลักดันให้องค์กรต่างๆ 
พยายามที่จะปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล	และภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	ที่มุ่งเน้นให้ส่วนราชการพัฒนา
นวัตกรรม	 เพื่อรองรับ	การพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์	4.0	ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล	ของข้าราชการและบุคลากร	ภาครัฐ	เพื่อรองรับการทํางาน
สมัยใหม่ในยุค	4.0	โดยการปรับเปลี่ยนการ	ดําเนินงานสู่ดิจิทัลกลายเป็นสิ่งจําเป็น	ที่ทําให้สามารถ 
ดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง	ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค

	 เทศบาลนครขอนแก่น	ได้เห็นถงึความสําคญัในการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการบรหิารจดัการ
และให้บริการประชาชน	 เพื่อ	“สะดวกกว่า ประหยัดกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่า”  
ตามความ	คาดหวังสู่ความเป็น	SMART CITY	ของเทศบาลนครขอนแก่น	พัฒนาไปสู่เทศบาล
ดิจิทัลอย่างแท้จริง
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พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 

พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๖๒

ข้าราชการมีสิ่งสำาคัญที่ควรยึดมั่น 2 อย่าง อย่างหนึ่ง 

คือ ผลประโยชน์ของแผ่นดิน 

อีกอย่างหนึ่ง คือ ความถูกต้องเป็นธรรม 

ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ  

ส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐาน 

และแนวทางปฏิบัติ เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายนั้น
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"พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข"

พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา

4. พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค

2. ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนํามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

3. ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

4. พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุน และนครแห่งการอยู่อาศัย

5. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

6. สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

7. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

8. สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา

9. พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง

10. พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
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แนวโน้มขององค์กรในยุคปัจจุบัน กําลังปรับเปล่ียนเข้าสู่ยุคแห่ง

เทคโนโลย ีกลายเป็น  Digital Organization  อย่างเด่นชัดและเป็นรปูธรรมมาก

ขึน้ โดยเฉพาะหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในรปูแบบเทศบาลทีภ่ารกจิ

หลักส่วนใหญ่มีหน้าที่บริการประชาชนให้สะดวกสบาย เกิดความพึงพอใจสูงสุด

และเกดิประโยชน์สงูสดุ นอกจากการพฒันาเมอืงขอนแก่นในเรือ่งของโครงสร้าง

พืน้ฐาน สิง่แวดล้อม คณุภาพชวีติและทนุทางสงัคมของเมอืงขอนแก่น ดงันัน้ การ

เปล่ียนผ่านองค์กรจึงไม่อาจหมายความเพียงแค่การลงทุนซ้ืออุปกรณ์ไอทีใหม่ๆ

หรือการลงทนุด้านโปรแกรมและซอฟต์แวร์ทีท่นัสมยัเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่

ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ลงลึกไปจนถึงแก่นและหัวใจสําคัญของการดําเนินงาน

นัน่คือ วฒันธรรมองค์กรทีส่อดคล้องกบัการก้าวสูก่ารเป็น Digital Organization 

ได้อย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ การพัฒนา

เมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข เทศบาลนครขอนแก่นได้ขับเคลื่อนการ

พัฒนาเมืองตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรสู่ เทศบาล

ดิจิทัล  ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การ

ศึกษา ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงการพัฒนาองค์กรสู่เทศบาลดิจิทัล เทศบาลมีการ

เปลีย่นแปลงในหลายๆเร่ืองด้วยกนั  โดยตัง้เป้าหมายว่าในอนาคตอนัใกล้ จะต้อง

สามารถเชื่อมโยงกันเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และเป็นข้อมูลชุดเดียวกันทั้ง

องค์กร โดยมเีทคโนโลยเีป็นเครือ่งมอืสําคญัในการจดัเก็บ วเิคราะห์ และประมวล

ผลข้อมูลต่างๆ จะไม่มีการถูกจัดเก็บแบบต่างคนต่างเก็บ และต่างคนต่างใช้อีก

คําปรารภนายกเทศมนตรี
นครขอนแก่น
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ต่อไป แต่จะต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อลดความซ้ําซ้อนใน

การจัดเก็บ และบุคลากรทุกคนสามารถ เข้าถึงข้อมูลองค์กรที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

การก้าวย่างเพื่อมุ่งสู่ เทศบาลดิจิทัล ได้เดินทางมาได้สักระยะหนึ่ง  ซ่ึงเห็นการ

เปลี่ยนแปลงการปรับตัวของพี่น้องพนักงานส่วนใหญ่ในเทศบาล เพ่ือแสวงหาความรู้ 

การพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย อย่างต่อเนื่องรวมถึงการนํา

ซอฟต์แวร์และโปรแกรมต่างๆมาใช้ในการปรับปรุง   ดังปรากฏในหนังสือผลงานฉบับนี้  

อาทิ การบริการระบบร้องทุกข ์ด ้วยแอพพลิเคชั่น LINE เทศบาลนครขอนแก่น 

เพิ่มช่องทางการชําระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง Smart Card เบี้ยยังชีพผู ้สูงอายุ 

ระบบติดตั้งป้ายโฆษณาชั่วคราว เรียนรู้พหุวัฒนธรรมด้วย Smart Nanning Khon Kaen 

(สมาร์ทหนานหนิงขอนแก่น) ยูธแม็ก อีบุ๊ค ระบบการบริหารจัดการวันลาของบุคลากร 

สงักัดเทศบาลนครขอนแก่น ระวงัภัยประชาชนด้วย CCTV เทคโนโลยส่ิีงอาํนวยความสะดวก 

เพือ่ผูพ้กิาร ผูส้งูอาย ุการจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยระบบออนไลน์  มสิเตอร์เตือนภัย Sensors 

ตรวจวัดนํ้าอัจฉริยะ เป็นต้น ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับองค์กรเทศบาล ในการก้าวไปใน

ทิศทางที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน คือ มีทั้งความเชื่อมโยง คล่องตัว สะดวก ไม่

จํากัดเวลา และสถานที่ ในการให้บริการตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้อย่าง

แท้จริงและรวดเร็ว 

 

 นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์

 นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
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การจดทะเบียนพาณิชย์ทันใจด้วยระบบออนไลน์

ปัจจุบันการให้บริการด้านจดทะเบียนพาณิชย์ สําหรับ

ผูป้ระกอบพาณชิยกจิทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาหรอืนติิบคุคล ซึง่ประกอบ

พาณิชยกิจ เป็นอาชีพปกติ ต้องยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

ในเขตพ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้งสํานักงานใหญ่หรือที่ตั้งห้างร้าน ในเขตพื้นที่

รบัผดิชอบของเทศบาลนครขอนแก่น ซึง่ส่วนใหญ่แล้วเป็นพืน้ทีเ่มอืง

ทีม่ปีระชากรหนาแน่น การจราจรค่อนข้างไปมาตดิขดั และพืน้ทีก่าร

จอดรถยนต์ไม่เพียงพอ ในการเข้ามาติดต่อราชการ

เทศบาลนครขอนแก่นเพิม่ช่องทางการบรกิารประชาชนใน

ด้านการจดทะเบยีนพาณชิย์ออนไลน์ ผูป้ระกอบการ สามารถกรอก

แบบฟอร์มและส่งเอกสารผ่านระบบออนไลน์ สามารถสนทนาโต้ตอบ

กับเจ ้าหน ้าที่ ได ้  เพียงผู ้ประกอบการ สแกน QR CODE 

หรือเข้าลิงค์ได้โดยตรง โดยไม่ต้องติดตั้ง APP สามารถใช้งานได้บน

อุปกรณ์ทุกชนิดท่ีเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ทางงานจดทะเบียน

พาณิชย์มีระบบแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เมื่อมีผู ้รับบริการทํารายการ 

เข้ามา ในระบบการจดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์ โดยสามารถเรียก

ดูรายงานการดําเนินการได้ สามารถโอนเงินชําระค่าธรรมเนียม 

การจดทะเบยีนพาณชิย์หรอืรายการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัทะเบยีนพาณชิย์ 

ทางโมบายแบงค์กิ้ง หรือทางธนาคารพาณิชย์ได้

กฎหมายและความรูท้างวชิาการ หรอืแนวคดิ
ที่ใช้ในการดําเนินการ

ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย์ พ.ศ.2499 มาตรา 12 การจด

ทะเบียนพาณิชย์นั้น ให้มีรายการดังต่อไปนี้

1. ชื่อ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ และตําบลที่อยู ่ของผู ้

ประกอบพาณิชยกิจ

2. ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ

3. ชนิดแห่งพาณิชยกิจ

4. จํานวนเงินทุนซ่ึงนํามาใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ

เป็นประจํา

5. ที่ ต้ังสํานักงานแห่งใหญ่ สาขา โรงเก็บสินค้าและ

ตัวแทนค้าต่าง

6. ชื่อ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ตําบลที่อยู่ และจํานวนทุน

ลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน และจํานวนเงินทุนของห้าง

หุ้นส่วน

7. จํานวนเงินทุน จํานวนหุ้น และมูลค่าหุ้นของบริษัท

จํากัด จํานวนและมูลค่าหุ้นที่บุคคลแต่ละสัญชาติถืออยู่

8. วันที่เริ่มต้นประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย

9. วันขอจดทะเบียนพาณิชย์
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 สามารถย่ืนกรอกแบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์ ท่ีบ้านหรือท่ีห้างร้าน ของผู้ประกอบการได้ เพียงสแกน 
QR CODE หรือเข้าลิงค์ ได้โดยตรง จดทะเบียนพาณิชย์ www.dbdkkmuni.info

ส่งเอกสารเป็นไฟล์ .pdf
ทพ.4303

ส�าเนาเอกสารแนบ 
สลิปเงินโอน

dbdkkmuni.info

แจ้งผล

โอนเงินค่าธรรมเนียม
มารับเอกสารใบจดทะเบียนพาณิชย์

กรอกแบบฟอร์ม
ออนไลน์

อัพโหลดไฟล์ 
เอกสารประกอบ

ผู้ประกอบกิจการ
พาณิชย์

นายทะเบียน 
ตรวจสอบความถูกต้อง

ผู้ประกอบการ สแกน QR CODE
หรือเข้าลิงค์ได้โดยตรง	 
จดทะเบียนพาณิชย์	 
www.dbdkkmuni.info

ระบบจดทะเบียนพาณิชย์
ออนไลน์
•	 ส่งเอกสารเตรียมพร้อมก่อนมา
เทศบาล

•	 สะดวก	รวดเร็ว	ลดการเดินทาง

ขั้นตอนการยื่น

เทศบาลนครขอนแก่น10



รูปแบบการจดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์
1. ผู ้ประกอบการ สแกน QR CODE หรือเข้าลิงค ์

โดยตรง จดทะเบียนพาณิชย์ WWW.dbdkkmuni.info 

2. เลือก เมนู เช่น จดทะเบียนพาณิชย์ ( ตั้งใหม่ ) หรือ

จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ, หรือจดทะเบียนยกเลิก

ประกอบการพาณิชยกิจ หรือจะเลือกดูตัวอย่างการจดทะเบียน

พาณิชย์พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการจดทะเบียน, ค่าธรรมเนียม

การขอจด

3. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มออนไลน์ อัพโหลดไฟล์

รูปภาพประกอบ เช่น สําเนาบัตร สําเนาทะเบียนบ้าน แล้วส่ง

เอกสาร ไฟล์ 

4. สามารถสนทนาโต้ตอบกบัเจ้าหน้าทีไ่ด้ เม่ือมีข้อสงสยั 

ถาม - ตอบ แบบทันที

5. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูล เมื่อผู้ประกอบการกรอก

ตามแบบฟอร์มเสร็จแล้วส่งมายังเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งผลให้

ผู้ประกอบการ ทราบทันที ว่าถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้อง สามารถ

ดําเนินการ ต่อไปได้

6. ผูป้ระกอบการสามารถโอนเงนิชาํระค่าธรรมเนยีมทาง

ออนไลน์ ตามรายการที่ร้องขอ 

7. ผู้ประกอบการสามารถเข้ามารับเอกสารใบทะเบียน

พาณิชย์ ได้ที่งานจดทะเบียนพาณิชย์ สํานักการคลัง เทศบาลนคร

ขอนแก่น ได้ทันที 

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
•	 กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มออนไลน์ ได้
รับเป็นไฟล์	pdf

•	 โอนค่าธรรมเนียมแล้วมารับ 
ใบจดทะเบียนพาณิชย์ที่เทศบาล 
ได้เลย

แชทถามตอบอัตโนมัติ
•	 ระบบ	AI	ช่วยให้สร้างค�าตอบส�าหรับ
ค�าถามที่พบบ่อย

•	 เจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อสงสัย 
แบบทันที
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เพิ่มช่องทางการชําระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เทศบาลปริ้นท์ข้อมูลออกจากระบบเลือกชำาระได้หลายช่องทาง

ไปรษณีย์จัดส่งให้ถึงบ้าน

หากไม่ช�าระภาษีภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จะมีเบี้ยปรับเงินเพิ่ม และให้ช�าระได้ที่
ฝ่ายพัฒนารายได้ ส่วนพัฒนารายได้ ส�านักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายพัฒนารายได้ ส�านักการคลัง
โทรศัพท์ : 0-4322-4029 , 0-4300-8788 , 0-4300-8799 E-mail : KL_tax@hotmail.com

ช�าระผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
เครื่องเอทีเอ็ม (ATM) หรือ อินเตอร์เน็ต Krungthai next
ของธนาคารกรุงไทย
(โดยผ่านแบบฟอร์มในหนังสือแจ้งการประเมินเท่านั้น)

ช�าระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิิกส์ทุกธนาคารที่เข้าร่วม
บริการ Cross Bank Bill Payment
(โดยผ่านแบบฟอร์มในหนังสือแจ้งการประเมินเท่านั้น)

ช�าระด้วยตนเองที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ ส่วนพัฒนารายได้
ส�านักการคลัง ในวันที่ท�าการปกติ ต้ังแต่เวลา 08.00 น.-16.30 น.
และวันเสาร์ เวลา 09.30-15.30 น. (โดยไม่หยุดพังกลางวัน)

เทศบาลนครขอนแก่น12



	 แอพพลิเคชนัไลน์	เป็นกระบวนการทาํงานท่ีช่วยให้การสือ่สาร	สะดวก	รวดเรว็	และประหยดัค่าใช้จ่าย	ดงันัน้	เทศบาล

นครขอนแก่นจึงนําระบบไลน์เข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	

อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาขีดความสามารถด้านการให้บริการแก่ประชาชนท่ีสะดวก	 	 เข้าถึงการดําเนินงานได้ 

อย่างรวดเร็ว	สําหรับการใช้ประโยชน์จาก	Line	 เทศบาลนครขอนแก่น	ประกอบด้วย	1.ร้องทุกข์และความต้องการ	 เช่น	ถนน 

ท่อระบายนํ้า	 	 ไฟฟ้า		ขยะ	เป็นต้น		2.ในอนาคตจะมีการแจ้งการประเมินภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง	 ในส่วนของการร้องทุกข์ 

มีขั้นตอนการใช้งาน	ดังนี้

1.เข้าไปที่แอพพลิเคชั่นไลน์  และค้นหาคําว่า เทศบาลนครขอนแก่น หรือ  
สแกนคิวอาร์โค้ด บนสมาร์ทโฟน แล้วคลิก เพิ่มเพื่อน

Line เทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น
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2.กดปุ่มลงทะเบียน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

การลงทะเบียนสําเร็จ 
 สามารถกดใช้งานระบบร้องทุกข์ได้ทันที

เทศบาลนครขอนแก่น14



3.เลือกปัญหา หรือความต้องการที่จะใช้บริการ และกดส่งคําร้อง
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4. ระบบแจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้ร้องเรียนราบ
พร้อมให้คะแนนเพื่อประเมินผลการทํางาน

เทศบาลนครขอนแก่น16



สรุปเมื่อมีการร้องทุกข์หรือแจ้งปัญหาและความต้องการ	ระบบจะดําเนินการดังนี้
ประชาชนพบท่อนํ้าชํารุด	ขยะตกค้าง	ถนนชํารุด	ไฟฟ้าสาธารณะดับ	เหตุรําคาญ

แจ้งผ่าน		LINE					เทศบาลนครขอนแก่น	

ร้องทุกข์และแชร์
สถานที่/ภาพ ได้ทันที

ส่งข้อมูลตรงถึงเจ้าหน้าที่ 
และแจ้งระยะเวลาแล้วเสร็จ 

พร้อมผู้รับผิดชอบแบบ
real time

แก้ไขปัญหาให้
ประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว

แจ้งผลการดำาเนินงาน
ถึงผู้ร้องเรียนได้
อย่างรวดเร็ว

ประชาชน
ประเมิณผล

ความพึงพอใจ

เพิ่มเพื่อนที่นี่ Line ID

เทศบาลนครขอนแก่น
หรือแสกน QR CODE

สะดวก รวดเร็ว

ตลอด 24 ชม.

เทศบาลนครขอนแก่น
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Smart Card เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สิทธิประโยชน์สะดวกอย่างเท่าเทียม

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถือเป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้โดยนําภาษีของรัฐมาใช้จ่ายในการบรรเทาปัญหาความยากจน 

และทุกข์ยากของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การดํารงชีพขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ถูกทอดท้ิงและไม่สามารถ

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในครอบครัวและชุมชนได้โดยปกติตามควรแก่อัตภาพ โดยให้ความช่วยเหลือ 

แก่ผู้สูงอายุตลอดชีพ

วิธีการลงทะเบียนโดยการใช้เครื่องอ่านบัตร Smart Card 
1.	 เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารหลักฐาน	พร้อมสอบถามประวัติ	ข้อมูลต่าง	ๆ	พิจารณาคุณสมบัติ
2.	 เข้าระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิธีการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
1. บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริง

2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง

3. สมุดบัญชีธนาคารฉบับจริง

การใช้เครื่องอ่านบัตร Smart Card

	 การใช้เครื่องอ่านบัตร	Smart	Card	ช่วยให้เลขบัตรประจ�าตัวประชาชน,	ชื่อ	–	สกุล,	วัน	เดือน	ปีเกิด,	 
และที่อยู่ตามบัตรประจ�าตัวประชาชนถูกต้อง	ลดเวลาการพิมพ์ข้อมูลและลดการผิดพลาด 
ที่เกิดจากการพิมพ์	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	043-271210	วัน	เวลาราชการ

●	 เสียบบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้สูงอายุ 
โดยเครื่องอ่านบัตร	Smart	Card

●	 กรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน

เทศบาลนครขอนแก่น18



เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อผู้พิการ - ผู้สูงอายุ

การบรหิารจดัการและนําเทคโนโลยส่ิีงอํานวยความสะดวก 

เพือ่คนพกิารและผูส้งูอายใุนเขตเทศบาลนครขอนแก่น เกดิจากความ

ร่วมมอืระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น ศนูย์เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิส์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในการบรหิารจดัการ จดัหาหรอื

นาํเทคโนโลย ีสิง่อาํนวยความสะดวก เช่น ชดุปิด- เปิดอปุกรณ์ไฟฟ้า

เอนกประสงค์ อุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินในชุมชน ไปติดเพื่ออํานวย

ความสะดวกคนพิการและผูส้งูอายใุนเขตเทศบาล ทาํให้ผูท้ีไ่ด้รบัการ

ติดตั้งอุปกรณ์ฯ มีความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิต ช่วยเหลือ 

ตัวเองได้ ลดภาวะการพ่ึงพิงผู้ดูแลหรือญาติพี่น้อง มองเห็นคุณค่า

ของตัวเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น วัตถุประสงค์โครงการ 

เพ่ือกระตุ้นให้เกิดสังคมเอ้ืออาทรในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยการ 

นำาเทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงและหาแนวร่วมในการ

ช่วยเหลือซึ่งและกันของคนในชุมชน โดยเฉพาะการให้การดูแล

และช่วยเหลอืคนพกิารและผูส้งูอายใุนเขตเทศบาลนครขอนแก่น

การทํางานของเครื่องควบคุมอุปกรณ์ ไฟฟ้าจะใช้แบบ
คล่ืนวทิย ุ: การทํางานของเครือ่งควบคมุอปุกรณ์ไฟฟ้าแบบใช้คลืน่วทิยุ 

(RF) จะใช้คลืน่วทิยใุนย่านความถี ่433.92 MHz ในการควบคมุการเปิด 

– ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยมีระยะการทํางานระหว่างเครื่องส่ง

และเครื่องรับประมาณ 20-30 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้

งาน ซึ่งในชุดประกอบด้วย รีโมทคอนโทรล 1 ตัว และภาครับ 4 ตัว 

สามารถทํางานในการควบคมุการเปิด – ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอิสระต่อ

กันโดยการกําหนดรหัสของสัญญาณที่ต่างกัน โดยสามารถจัดแบ่งเป็น

พื้นที่การทํางานได้หลายพื้นที่ (รวมรหัสสัญญาณทั้งหมดได้ 1 โซนการ

ทํางาน) โดยในแต่ละพื้นที่  (หรือการติดตั้งในแต่ละหลัง)จะใช ้

รโีมทคอนโทรลในการควบคมุการทํางานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซึง่ต่ออยูก่บั

ภาครับทําให้สามารถควบคุมได้ 4 อุปกรณ์ใน 1 โซน

ซึ่งการติดตั้ง 1 หลัง สามารถต่อควบคุมได้ 4 อุปกรณ์
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นอกจากนี้แล้ว ชุดเตือนภัยฉุกเฉิน : มีหน้าที่ในการส่ง

สัญญาณเตือนภัยในรูปแบบของเสียงสัญญาณไซเรน และไฟแฟลช

สาํหรับแจ้งเหตฉุกุเฉนิให้บคุคลในครอบครวั ผูด้แูล หรอื เพือ่นบ้าน

ที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบในกรณีท่ีผู้พิการหรือผู้สูงอายุต้องการขอ

ความช่วยเหลือหรือเกิดเหตุท่ีไม่พึงประสงค์ขึ้น ผู ้ใช้สามารถ 

ส่งสัญญาณฉุกเฉินได้ 2 รูปแบบ คือ จากรีโมทคอนโทรลขนาดเล็ก

ที่สามารถพกติดตัวได้และจากสวิตช์กระตุกที่ติดไว้ในบริเวณ 

ที่อาจจะเป็นอันตราย เช่น ห้องนอน หรือ ห้องนํ้า

ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์คนพิการ

ลงพื้นที่กลั่นกรองคนพิการ/

 ผู้สูงอายุ

 บันทึกขึ้นทะเบียน

คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ประสานงาน

ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจเช็คอุปกรณ์ประจําทุกเดือน
รายงานผลการดําเนินการ

อย่างต่อเนื่อง
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เขต 1 เขต 2 เขต3 เขต 4

18	ราย 14	ราย 34	ราย 25	ราย

รวมจํานวนทั้งสิ้น 91	ราย

สรุปผลการติดตั้งอุปกรณ์ภายใต้โครงการบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก 
เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

การพัฒนาในอนาคต จะมีการทําลิงค์ข้อมูลจากอุปกรณ์ฉุกเฉินของผู้พิการและผู้สูงอายุสามารถเช่ือมที่ 

กดสญัญาณขอความช่วยเหลือไปยงัโรงพยาบาลหรอืแผนกการช่วยเหลอืฉกุเฉนิ 1669 นอกจากน้ีสญัญาณขอความช่วย

เหลือจะถูกลิงค์ไปยังประธานชุมชนและช่างชุมชนของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที
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“จังหวัดขอนแก ่น” ป ัจจุบันได ้ รับการยอมรับถึง

การขบัเคลือ่นด้านการพฒันาจงัหวดัให้ก้าวไปเป็นเมอืงอจัฉรยิะหรือ

สมาร์ทซิต้ี (Smart City) ตามกระแสโลกที่เปล่ียนแปลงเข้าสู่ยุค

ดิจิทัล เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงนี้ เทศบาลนครขอนแก่นจึง

มีแนวความคิดในการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการส่งเสริมแหล่ง

ท่องเที่ยวและเรียนรู้ ให้เข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลายทาง

วัฒนธรรม 

Smart Nanning Khon Kaen (สมาร์ท หนานหนิง 

ขอนแก่น) จึงเป็นการนําข้อมูลต่างๆ ของทั้ง 2 ดินแดน มารวบรวม

ไว้ใน QR code เพียงสแกน QR code Nanning Trip ก็สามารถ

รับชมวีดีโอของศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน ขอนแก่น หนานหนิง  

เทศบาลนครขอนแก่น อันแสดงถึงความสัมพันธ์อันยาวนาน 
Face Book

ระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลนครหนานหนิง 

ทั้งทางด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เป็นพื้นที่เก็บ

รวบรวมจัดแสดงประวัติความเป็นมา และวัตถุอันทรงคุณค่า 

ตกแต่งอาคารสถานที่ สวนโดยรอบตามสถาปัตยกรรมแบบจีน

เรียนรู้พหุวัฒนธรรม 2 ดินแดน
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การเข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน ขอนแก่น หนานหนิง เทศบาลนครขอนแก่น
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ยูธ เกิดจากแนวคิดของคณะทํางานศูนย์เยาวชนและ

ครอบครัวเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับเครือข่าย

นกัเขยีน นกัอ่าน และกลุม่คนทีม่ใีจรกัการทาํหนงัสอื 

นิตยสารในขอนแก่น ท่ีต้องการจะจัดทําหนังสือเล่มในรูปแบบ

นิตยสาร (ผ่านกระบวนการพิมพ์) ด้วยความเชื่อที่ว่า…หนังสือ คือ 

การสือ่สารพืน้ฐาน แม้กระแสโลกจะเปลีย่นแปลงเข้าสูย่คุดิจทิลั สือ่

หลายอย่างเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ แต่เยาวชนคนขอนแก่นน่า

จะมีการเรยีนรูเ้บือ้งต้นจากการทําหนงัสอืเล่มนีจ้งึจะเป็นก้าวแรกที่

เข้าสู่สื่อใหม่ ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ โดยเริ่มดําเนินงานจากการระดม

ความคิดทั้งของกลุ่มคนชอบหนังสือ และการผสานนโยบายเรื่อง 

การรักการอ่านของเทศบาลนครขอนแก่น จนได้รูปแบบหนังสือท่ี

ชื่อว่า YOU ‘TH (มาจากคำาว่า You = คุณ และ คำาว่า TH = 

ประเทศไทย)  จากนั้น  จึ ง ได ้จัดโครงการเวิ ร ์คช ้อปการ 

ทําหนังสือ โดยวิทยากรท่ีมีประสบการณ์ เพื่อเฟ ้นหากอง

บรรณาธิการ โดยเทศบาลนครขอนแก่นผ่านการดําเนินงานของ

ศูนย์เยาวชนและครอบครัว สนับสนุนเงินทุน เป็นที่ปรึกษาและ 

พี่เลี้ยง ตลอดระยะเวลา 7 ปี หนังสือได้ผลิตออกมาภายใต้แนวคิด 

และทมีบรรณาธกิารหลากหลายกลุม่ จาํนวน 27 เล่ม (พมิพ์จาํนวน 

500 ฉบับต่อเล่ม) 

เพจของศูนย์เยาวชนและครอบครัวฯ 
แชร์ลิ้งนิตยสารยูธแบบอีบุ๊ค

ยูธ แม็ก อีบุ๊ค  “คนรักการอ่าน เข้าถึงง่าย หลากหลายช่องทาง”

ท้ังนี้ทางศูนย์เยาวชนยังได้เล็งเห็นการเปลี่ยนถ่ายสื่อสิ่ง

พิมพ์เข้าสู่สังคมดิจิทัลในยุคปัจจุบัน ช่วงสองปีที่ผ่านมาจึงได้จัดทํา

หนงัสอื ยธู รปูแบบหนงัสอืเล่มควบคูก่บัรปูแบบ อีบุค๊ (e-book) ซึง่

ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เปิดอ่านหนังสือจากอุปกรณ์ต่างๆ ที่

หลากหลายได้ในทกุที ่และยงัสามารถส่งต่อในช่องทางต่างๆได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว เช่น การแชร์ลิ้งค์ การส่งอีเมล์ ได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว ประหยัดเวลา และลดต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นการบริหาร

จัดการด้านการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพของ

องค์กรต่อไปด้วย
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นิตยสารยูธ เมื่ออ่านผ่านหน้าจอโน้ตบุ๊คนิตยสารยูธ เมื่ออ่านผ่านหน้าจอมือถือ

หนังสือนิตยสารยูธ เล่มที่ 25 ในรูปแบบอีบุ๊คตัวอย่างรูปเล่ม ที่เอาไปแปลงเป็นอีบุ๊ค

ลิงค์อีบุ๊ค นิตยสารยูธ เล่มที่ .... 
http://online.anyflip.com/vbgyi/duvl/mobile/index.html

ขั้นตอนและวิธีการเข้าถึง ยูธ แม็ค อีบุ๊ค
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การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
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มิสเตอร์เตือนภัย SENSORS ตรวจวัดนํ้าอัจฉริยะ

เพื่อรับมือกับสถานการณ์นํ้าท่วมและปริมาณนํ้าฝนท่ีตกในเขตเมือง เทศบาลนครขอนแก่น

ได้มีการนําระบบ SENSORS ตรวจวัดนํ้าอัจฉริยะเพื่อป้องกันนํ้าท่วม หรือที่เรียกว่า มิสเตอร์เตือนภัย 

โดยการติดตั้งสัญญานเตือน หากเกิดปัญหานํ้าท่วมเต็มท่อ หรือนํ้าท่วมขังผิวจราจร ซ่ึงมิสเตอร์ 

เตือนภัยมี 2 แบบ คือ แบบที่ 1 เครื่องจะส่งสัญญาณไฟกระพริบ เพื่อให้ประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงได้

เตรียมการรบัมอื และแบบท่ี 2 เครือ่งจะส่งสญัญาณไฟกระพริบ พร้อมส่งสัญญาณเชือ่มต่อกบัอปุกรณ์

คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนอัตโนมัติ ไปยังศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญอุทกภัยและวาตภัย 

เทศบาลนครขอนแก่นให้รับรู้ถึงสถานการณ์ทันที และส่ง SMS แจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องทันที โดยระดับ 

การเตือนภัย มีทั้งหมด 3 ระดับ คือ ฝนตกหนักน้ําท่วมขังบริเวณกว้าง จะเป็นสีแดง ฝนตกหนัก 

นํ้าท่วมขังบางพื้นที่จะเป็นสีส้ม และฝนตกนํ้าท่วมขังจะเป็นสีเหลือง

โดยหัวหน้าชุดจะประสานงานร่วมกันกับศูนย์อํานวยการเพื่อประเมินสถานการณ์จนนําไปสู่

การแก้ไขทั้งระบบ เริ่มจากการระบายน้ํา การกําหนดเส้นทางจราจรของน้ํา การอพยพประชาชน 

หรือให้ความช่วยเหลือประชาชนตามสภาพพ้ืนท่ี ท่ีขณะนี้ชุดเคล่ือนท่ีเร็วของเทศบาลฯ นั้นพร้อม 

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตลอดทั้ง 24 ชม. สามารถแก้ปัญหานํ้าท่วมอย่างทันท่วงที 
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เครื่องส่งสัญญาณไฟกระพริบ

สัญญาณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

หรือสมาร์ทโฟน

สีเหลือง

สีแดง

สีส้ม

ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

และวาตภัย

ส่ง sms แจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง

ระดับการเตือนภัยมี 3 ระดับ

ฝนตกหนักนำ้าท่วมขังบริเวณกว้าง

ฝนตกนำ้าท่วมขังบางพื้นที่

ฝนตกนำ้าท่วมขัง

ขัน้ตอนการแจ้งเตอืนภยั
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เรียลไทม์กับฐานข้อมูลติดตั้งป้ายโฆณาชั่วคราว

อันตรายจากป้ายโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นป้ายกีดขวางฟุตบาท ป้ายตั้งวางบดบังการจราจร 
ป้ายบอกทางท่ีชํารุด ป้ายคัทเอาท์ใหญ่ล้ม ซึ่งเกิดจาก 
พาย ุฯลฯ ดงันัน้เพือ่ความเป็นระเบียบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ป้ายโฆษณาทีต่ดิตัง้ชัว่คราวในทีส่าธารณะ 
เทศบาลนครขอนแก่นจะกําหนดจุดติดตั้ง และทํารูปแบบ 
ของกรอบป้ายสําหรับการติดตั้งระบบป้ายโฆษณาชั่วคราว 
ตาม พรบ. รกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงทําให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสามารถควบคุม ตรวจสอบ 
จัดระเบียบ และอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาใช้
บริการได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ของหน่วยงานต่อไป

ขั้นตอนการยื่นขอการติดตั้งป้ายโฆษนาชั่วคราว
1.	 ยื่นค�าร้องขอติดตั้งป้ายโฆษณาชั่วคราว	ขนาด	1.2	x	2.4	เมตร	พร้อมแบบแปลนได้ที่	ฝ่ายสุขาภิบาลส�านักการสาธารณสุข
2.	 ตรวจสอบความถูกต้องของป้าย	เช่น	ไม่ขัดต่อกฎหมาย	ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม	อันดีของประชาชน	ฯลฯ	 

เสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุญาต
3.	 เลือกจุดติดตั้ง	(จากจุดติดตั้งทั้งหมด	491	จุด)	
4.	 ช�าระค่าธรรมเนียม	โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมกรณีการโฆษณาที่เป็นการค้า	
5.	 แผ่นละ	200	บาท	ติดตั้งได้	30	วัน	
6.	 พ่นประทับตราป้าย	ตามจ�านวนที่ขออนุญาต
7.	 งานเทศกิจ	ตรวจสอบ	รื้อถอน	ป้ายที่ไม่ขออนุญาต,	ป้ายที่หมดอายุครบวันที่ขออนุญาตแล้วผู้ขออนุญาตไม่เก็บ 

หรือรื้อถอนป้ายออก,	ป้ายติดตั้งไม่ถูกต้องตามจุดที่ขออนุญาต
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จดุเริม่จากการมีแนวคิดและ ความตระหนกัร่วมกัน มมีมุมอง 
ว่าการนาํพาบ้านเมอืงไปสูส่งัคมท่ีน่าอยูแ่ละมคีวามสขุนัน้ ไม่ใช่เป็น
เรือ่งของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ หรอื บคุคลใดบคุคลหนึง่ทีต้่อง
ขับเคลื่อน แต ่เป ็นเรื่องของทุกคนท่ีต ้องรับผิดชอบร ่วมกัน
ภายใต้ความเป็นพลเมืองของสังคม สังคมน่าอยู่และมีความสุข  
มีความปลอดภัยของบ้านเมืองก็เป ็นหนึ่งในภารกิจสําคัญที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันลุกขึ้นมารับผิดชอบร่วมกัน 

จากแนวคิดจึงก่อเกิดความร่วมมือในการทํางานร่วมกัน
ระหว่าง เทศบาลนครขอนแก่น สถานตํีารวจภธูรเมอืงขอนแก่น และ
หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ดําเนินการสร้างระบบรักษาความ
ปลอดภัย ดําเนินโครงการติดตั้ง CCTV 1,000 จุด ภาคประชาชน 
ร่วมผนึกกําลังสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนในสังคมเมืองขอนแก่น คือ 
เรื่องของความมั่นคงปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้าง
กระบวนการเรยีนรูร่้วมกนั ระหว่างหน่วยงานเทศบาลนครขอนแก่น 
หอการค้าจังหวัดขอนแก่นและสถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก่น  
รวมถึงสร้างโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเมือง 
และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนสนใจติดตั้งกล้อง ตลอดจนสร้าง 
เมืองขอนแก่นให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อนุมัติเงิน

สนับสนุนให้กับราย(ผู้สมัคร)ที่ผ่านการตรวจสอบอนุมัติมุมกล้อง 
ตามเงื่อนไข โดยสนับสนุนให้ 5,000 บาท ต่อกล้อง 1 ตัว ที่หันออก
สู่สาธารณะ (โดยเงินสนับสนุนเทศบาลนครขอนแก่นจะอุดหนุน 
ผ่านสถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก่น)

ความมุ่งหวังในอนาคตโดยการเชื่อมโยงต่อสัญญาณภาพจาก
กล้องวงจรปิดภาคประชาชนมุ่งสู่ Smart Living

เนื่องจากคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ได้ตระหนัก
ถึงสภาพการณ์ปัจจุบันเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ จึงเกิดมีแนวความ
คิดระบบวอร์รูม เพื่อใช้งานร่วมกับระบบ CCTV ซึ่งเป็นการรวม
ระบบการแสดงผลข้อมลูภาพทัง้หมดไว้ในศนูย์เดยีวกนั เพือ่ให้เข้าใจ
ภาพรวมของสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้น สําหรับใช้ในการตัดสินใจได้
อย่างถูกต้องและแม่นยํา นอกจากนี้ ยังเน้นเรื่องการใช้งานทั่วไป 
และ คํานึงถึงความปลอดภัย การเฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆ ค้นหา
ข้อมลู ติดตาม สะดวก รวดเร็ว และคล่องตวัในการทาํงาน เป็นหลกั

ระวังภัยประชาชนด้วย CCTV
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รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

เจ้าหน้าที่ตำารวจลงพื้นที่ ตรวจสอบ  

คัดเลือก พิจารณาอนุมัติความเหมาะสมในการติดตั้ง  

  กล้องCCTV ตามใบสมัคร

เชิญผู้สมัครที่ผ่านการอนุมัติพื้นที่รับฟังการ 

 ชี้แจงเงื่อนไข และกติกาก่อนดำาเนินการติดตั้ง

คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบมุมกล้อง

เมื่อได้รับแจ้งจากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ 

      ผ่านการอนุมัติ

อนุมัติเงินอุดหนุนให้กับรายที่ผ่านการตรวจสอบว่าเป็นไปตามเงื่อนไข    

โดยจะอุดหนุนให้รายละ 5,000 บาท ต่อกล้อง 1 ตัว ที่หันออกสู่พื้นที่สาธารณะ 

(เทศบาลนครขอนแก่นจะอุดหนุนผ่านสถานีตำารวจภูธรเมืองขอนแก่น)

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการติดตั้ง CCTV 1,000 จุด
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จากการสํารวจเกบ็ข้อมลูพบว่าการยืน่ใบลาจะมรีะยะเวลา

ตามลําดับชั้นผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับอย่างน้อย 1 วัน และต้องมี

การจัดเก็บเอกสารไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีการจัดเก็บสถิติวันลา

ไม่น้อยกว่า 10 ปี ดังนั้น การจัดเก็บเอกสารต่างๆ ในรูปแบบของ

เอกสาร ทําให้สิ้นเปลืองพ้ืนที่และยากต่อการสืบค้นเอกสาร  

เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร

จัดการข้อมูลการลา โดยข้อมูลวันลาต่างๆ จะถูกบันทึกไว้ในระบบ

ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และถูกจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบคลาวด์ 

(Cloud) 

ซึ่งการนําเทคโนโลยีระบบนี้มาใช้ ซ่ึงนอกจากจะช่วยในการอํานวย

ความสะดวกของพนกังานในองค์กร ลดระยะเวลาดาํเนนิการแล้วยงั

สามารถรายงานสถิติข้อมูลการลา และนําข้อมูลไปใช้ประกอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยเป็นการดําเนินการที่สอดคล้อง

ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่าน

ระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

ระบบการบริหารจัดการวันลาของบุคลากรบน Cloud
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การจัดเก็บข้อมูลบนระบบ Clound

กรอกคําขออนุญาตการลา

 (ยื่นแบบคําขอ)
ผู้รับผิดชอบแต่ละสํานัก/กอง

-ตรวจสอบ

-กรอกข้อมูลวันลาในระบบ

-กรอกข้อมูลสถิติการลา(แบบขอ)

ยื่นข้อเสนอต่อผู้มีอํานาจในการพิจารณา

  อนุญาตตามลําดับ

ส่งผู้รับผิดขอบหลัก (สํานักปลัด)

-ตรวจสอบความถูกต้อง

-แก้ไขข้อมูล เช่น

1.กรณีผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตให้ลา

2.กรณีกรอกข้อมูลผิดพลาด

3.กรณียกเว้นวันลา

จัดเก็บเอกสาร
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ขยายผลสู

โดยใหประชาชนและภาคเอกชนมีสวนรวม

รถแทรมนอย

เมืองแหงไมซซิตี้

บร�ษัท KKTS

รถไฟฟารางเบา LRT

พ�้นที่สรางสรรค
ศร�จันทร (ศร�จันทรคลับ)
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สงเสร�มเศรษฐกิจ และเปนถนนสายศิลปะ/วัฒนธรรม

อันดับ 1 ของจังหวัดขอนแกน (จายเง�นผาน QR code)

- แผนปฏิบัติการเรงรัดเพ�่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร

บุคลากร เทศบาลนครขอนแกนเปนผูนํา 4.0 (Leader 4.0)

ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการปฏิบัติงานดานการพัฒนา

เมืองสูการเปนเมืองอัจฉร�ยะ (Smart City) และเขาถึงการให

บร�การประชาชน/ชุมชน อยางเต็มรูปแบบ โดยใชเทคโนโลยีระบบ

ประมวลผลว�เคราะหเชิงลึก (AI) มาประยุกตใช เพ�่อการตอบสนอง 

การบร�การใหสะดวก รวดเร็ว ยกระดับคุณภาพชีว�ตอยางมี

ประสิทธิภาพ มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Leadership)

คิดว�เคราะห สังเคราะห สรุปความคิดรวบยอด ถอดบทเร�ยน

การปฏิบัติงาน ถายทอดองค ความรูไดมีทักษะในการทํางานสูง 

และทักษะที่จําเปน ในอนาคต (Thailand 5.0) พรอมเขาสูสังคม

ผูสูงอายุ

มีระบบเทคโนโลยีเคร�่อขายไรสาย 5G (Generation 5)

ซึ่งประชาชนสามารถโหลด App CCTV รายงานผล

ผานสมารทโฟน
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สงเสร�มใหผูสูงอายุมีสุขภาวะที่ดี ทั้งรางกาย จิตใจ

ปญญา สังคม ภายใตยุทธศาสตรการเพ�่มทักษะชีว�ต(4H) 

1. ดานสติปญญา (Hea) 2. ดานทัศนคติ (Hear)

3. ดานเร�ยนรูและปฏิบัติ (Hands) 4. ดานสุขภาพ (Heath)

บูรณาการรวมกับเคร�อขายอื่น ๆ พัฒนาศักยภาพ จิตอาสา

ดูแลผูสูงอายุ โดยมีศูนยสรางสุขผูสูงอายุ เปนแหลงเร�ยนรู

การดูแลผูสูงอายุตามหลัก Holistic Care

การใชเทคโนโลยีฉลาด / AI ในการเฝาระวังปองกันโรค 

เชน สายรัดขอมืออัจฉร�ยะเทคโนโลยีที่ชวยนำมาซึ่งความ

ปลอดภัย (Smart Car, Blockchain) สรางการเขาถึง

ขอมูลสุyภาพดวย ตนเองของผูสูงอาย

ตอยอดเคร�อขายเพ�่อสรางศูนยเร�ยนรูการดูแล ผูสูงอายุ

ระดับประเทศ (Excellent Aging Center) ชะลอความเสื่อม

และลดภาวะพ�่งพ�งบองผูสูงอายุ และศูนยสรางสุVผูสูงอายุ 

4 มุมเมือง

(Traffy waste)

โดยผูกอมลพ�ษเปนผูจาย (PPP)(Quick Win3)
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เง�นเดินสะพัดในเvตเมืองแคในชวงเทศกาลงานกาชาด
และงานไหมนานาชาติ

สวนเร�องแสง

งานมหัศจรรยพรรณไมนานาชาติ

การนำเทคโนโลยีมาใชควบคุมความสะดวกสบาย

ในสำนักงาน(Smart Office)

ระบบ (Chat Bot) เพ�่อติดตามงาน

(Big Data) การรวบรวมขอมูลขนาดใหญ 

จักรยาน-ทางเดินลอยฟา (Sky Bike & Skywalk)

รอบบึงแกนนคร

จ�ดชมว�วมุมสูง (Khon Kaen Eye)

เมืองแหง Event ของประเทศ

ระบบบรรเทาปญหาน้ำทวมอัจฉร�ยะ

(Smart Flood Management)

มาตรฐานการทำงานอัจฉร�ยะ Smart Work Board (SWS)

เร�่มนำระบบสังคมออนไลน (Social Media) และ Internet
มาใชในองคกรเชน Line, Facebook
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การบังคับใชใหติดตั้งระบบเชื่อมโยงทุกอยางลงใน
ระบบอินเตอรเน็ต (IOT) ในอาคารทุกประเภท
เพ�่อการปลอยน้ำเสีย การสรางขยะ เปนตน

มีอากาศยานไรคนขับโดรน (Drone) ในระบบขนสง

เทศบาลนครขอนแก่น40
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(Tutor Online) ติวเตอรออนไลน

การประชุมแบบว�ดีโอคอนเฟอรเรนจ
VDO Conference

Smart People Club
แหลงผลิตนักคิดอัจฉร�ยะ
Smart Up ธุรกิจที่สามารถรองรับไอที
Creative Space พ�้นที่สรางสรรค

Smart People Club
แหลงผลิตนักคิดอัจฉร�ยะ
Smart Up ธุรกิจที่สามารถรองรับไอที
Creative Space พ�้นที่สรางสรรค

จัดการศึกษาที่เกี่ยวของกัน (Cluster)
แบบเต็มรูปแบบ
ทว�การศึกษา
ระบบฟร� ไว-ไฟ แบบ 5G
ครบทุกโรงเร�ยน
คุณลักษณะอันพ�งประสงค 5+1
การประชุมแบบ VDO conference

เทศบาลนครขอนแก่น42



จีไอเอส
ฐานขอมูล

บล็อกเชน

ขอมูลใหญ

เคร�่องจักรแหงการเร�ยนรู

การบร�หารขอมูลเพ�่อการพัฒนาเมือง
และการบร�การประชาชนผานเทคโนโลยี

การเร�ยนรู

ปญญาประดิษฐ

การเชื่อมตอ

ชองทางการเชื่อมตอ

การว�เคราะห
การว�เคราะหสวอต

ตรวจสอบขอมูล

แพลตฟอรม

คลาวด
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