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คำนำ
เทศบำลนครขอนแก่น ได้จดั ทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ เทศบำลนครขอนแก่น
พ.ศ.2560-2562 ตำมแนวทำงกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริ หำรงำนของเทศบำลนครขอนแก่น
เพื่อนำข้อมูลมำวิเครำะห์ จัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศ และเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของเทศบำลนครขอนแก่น ระบบกำรวำงแผนพัฒนำของเทศบำลนครขอนแก่น เพื่อเตรี ยมกำรสำหรับกำร
พัฒนำในอนำคต ซึ่ งถื อว่ำเป็ นแผนที่แสดงถึ งทิศทำงหรื อกรอบแนวทำงกำรพัฒนำในอนำคตเชิ งนโยบำย
หรื อยุทธศำสตร์ ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ ำประสงค์ และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนกำรพัฒนำ
ประเทศ ทั้งที่เป็ นแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติ แผน/นโยบำยกระจำยอำนำจไปสู่ ภูมิภำคและ
ท้องถิ่นและนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศแห่งชำติ
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หลักการและเหตุผลในการจัดทาแผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลนครขอนแก่น

เทศบำลนครขอนแก่ นเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องท้องถิ่ น มีควำมจำเป็ นในกำรใช้ทรัพยำกร
รำยได้ ทั้งที่จำกท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรำยได้ที่รัฐบำลจัดสรรที่มีอยู่จำกัดให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด และมี
ควำมโปร่ งใสมำกที่สุด กำรวำงแผน จึงถื อเป็ นกลไกสำคัญที่จะทำให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นบรรลุ
จุดมุ่งหมำยดังกล่ำว โดยใช้ยทุ ธศำสตร์ กำรพัฒนำที่เหมำะสม องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจำเป็ นอย่ำงยิ่งที่
ต้องวำงแผนกำรใช้ทรั พ ยำกรที่ มี อยู่อย่ำ งจำกัด ให้คุ ้ม ค่ ำ และเกิ ดประโยชน์ สู ง สุ ดแก่ ป ระชำชน ทั้งใน
ปั จจุบ นั และอนำคต มีก ำรปฏิ บตั ิ ตำมแผนงำน/โครงกำรที่ ก ำหนด เพื่ อให้เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ในช่ วงเวลำที่
กำหนด มีกำรควบคุม ตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผล โดยกำรบริ หำรจัดกำรตำมแผนงำน/โครงกำรที่ดี
มีควำมโปร่ งใส และพร้อมให้มีกำรตรวจสอบจำกทุกภำคส่ วน
เทศบำลนครขอนแก่น ได้จดั ทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ เทศบำลนครขอนแก่น
พ.ศ.2560-2562 ตำมแนวทำงกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริ หำรงำนของเทศบำลนครขอนแก่น
เพื่อนำข้อมูลมำวิเครำะห์ จัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศ และเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของเทศบำลนครขอนแก่น ระบบกำรวำงแผนพัฒนำของเทศบำลนครขอนแก่น เพื่อเตรี ยมกำรสำหรับกำร
พัฒนำในอนำคต ซึ่ งถือว่ำเป็ นแผนที่แสดงถึงทิศทำงหรื อกรอบแนวทำงกำรพัฒนำในอนำคตเชิงนโยบำย
หรื อยุทธศำสตร์ ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ ำประสงค์ และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนกำรพัฒนำ
ประเทศ ทั้งที่เป็ นแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผน/นโยบำยกระจำยอำนำจไปสู่ ภูมิภำคและ
ท้องถิ่นและนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศแห่งชำติ
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1.1 วัตถุประสงค์ ของการจัดทาแผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลนครขอนแก่น

กำรสำรวจ จัดเก็บข้อมูล และศึกษำวิเครำะห์ออกแบบ เพื่อจัดทำโครงกำรจัดทำแผนแม่บท
ระบบข้อมูลสำรสนเทศของเทศบำลนครขอนแก่น มีวตั ถุประสงค์หลักดังนี้
1. เพื่อดำเนินกำรสำรวจ ข้อมูลสภำพทัว่ ไป โครงสร้ำงพื้นฐำน เศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม กำรเมือง กำรบริ หำร กำรประเมินผลและกำรใช้งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรบริ หำรงำนของเทศบำลนครขอนแก่น เพื่อนำข้อมูลมำวิเครำะห์ จัดทำระบบข้อมูล
สำรสนเทศ และเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศของเทศบำลนครขอนแก่น
2. เพื่อวิเครำะห์และออกแบบและจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศของเทศบำลนคร
ขอนแก่น ให้สอดคล้องกับแผนกำรพัฒนำประเทศ ทั้งที่เป็ นแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผน/
นโยบำยกระจำยอำนำจไปสู่ ภูมิภำคและท้องถิ่นและนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศแห่งชำติ
3. เพื่อให้มีกำรวำงแผนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็ นเครื่ องมือพัฒนำกำรปฏิบตั ิงำนให้
ได้ตำมเป้ ำหมำยเชิงบริ หำรและบริ กำรตำมภำรกิจขององค์กร ทั้งในด้ำนกำรจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลและ
ประมวลผลข้อมูลตำมดัชนีช้ ี วดั ผลกระทบและผลกำรปฏิบตั ิงำนที่กำหนดได้อย่ำงชัดเจนของเทศบำลนคร
ขอนแก่น
4. เพื่อให้มีกำรวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทั้งด้ำนอุปกรณ์งบประมำณ
และบุ ค ลำกรมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและสอดคล้อ งกับ ศัก ยภำพของเทศบำลนครขอนแก่ น เป็ นไปอย่ ำ งมี
ประสิ ทธิภำพ
5. เพื่อให้มีกำรวิเครำะห์และวำงแผนกำรใช้เครื อข่ำยสำรสนเทศของเทศบำลนครขอนแก่น
ให้เป็ นประโยชน์ในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร และสำรสนเทศร่ วมกันได้อย่ำงเหมำะสม

1.2 วิสัยทัศน์ เทศบาลนครขอนแก่ น

เทศบำลนครขอนแก่ นนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำ มำใช้ เพื่อให้สำมำรถบริ กำร
ข้อมูลประชำชนได้อย่ำงรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภำพ พร้ อมผลักดันให้เทศบำลนครขอนแก่นเป็ นเทศบำล
แห่ง ไอซี ที (ICT)
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1.3 พันธกิจ เทศบาลนครขอนแก่ น

1. เทศบำลนครขอนแก่น นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ เพื่อให้สำมำรถบริ หำรจัดกำรใน
องค์กรให้เกิดควำมคุ่มค่ำ มีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล
2. นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ เพื่อให้สำมำรถบริ กำรให้กบั ประชำชน เพื่ออำนวย
ควำมสะดวกให้กบั ประชำชน
3. นำข้อมูลระบบสำรสนเทศ มำช่ วยในกำรตัดสิ นใจบริ หำรองค์กร และเป็ นฐำนข้อมูลที่สำคัญ
ของเทศบำลนครขอนแก่น
4. ช่ วยให้ผบู ้ ริ หำรตัดสิ นใจในกำรบริ หำรจัดกำรได้อย่ำงถูกต้อง และมี ควำมมัน่ ใจในควำมเป็ น
เอกภำพ ที่จะบรรลุจุดมุ่งหมำยของเทศบำลนครขอนแก่นในอนำคตได้อย่ำงยัง่ ยืน
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ส่ วนที่ 2 สภาพทัว่ ไปและข้ อมูลพืน้ ฐาน
2.1 ข้ อมูลทัว่ ไป
เทศบำลนครขอนแก่น เดิมได้รับกำรยกฐำนะเป็ นเทศบำลเมือง โดยพระรำชกฤษฎีกำ กำร
จัดตั้งเทศบำลเมืองขอนแก่น มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 20 สิ งหำคม 2478
นำยกเทศมนตรี คนแรก คือ พระเสนำรำชภักดี เข้ำดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน
2478 ก่อนได้รับกำรยกฐำนะเป็ นเทศบำลเมืองตำมพระรำชกฤษฎีกำ 2 เดือน ศำลำเทศบำลเมืองขอนแก่น
ตั้งอยูใ่ นที่ดินรำชพัสดุแปลงที่ต้ งั ศำลำกลำงจังหวัดขอนแก่น ในขณะนั้นอยูท่ ำงทิศใต้ดำ้ นตะวันตกของถนน
กลำงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ตรงข้ำมกับสถำนีตำรวจภูธร อำเภอเมืองขอนแก่นในปั จจุบนั
จนกระทัง่ ถึงปี พ.ศ. 2492 จึงได้ยำ้ ยที่ทำกำรไปอยูใ่ นที่ดินแปลงที่ต้ งั สถำนีอนำมัยและสถำนีดบั เพลิงด้ำน
ตะวันออกของถนนกลำงเมือง อยูต่ รงข้ำมกับโรงเรี ยนขอนแก่นวิทยำยน มำจนถึง พ.ศ. 2508 เป็ นเวลำ 16 ปี
ต่อมำกระทรวงมหำดไทย ให้สำนักงำนเทศบำลเมืองขอนแก่นใช้อำคำรร่ วมกับอำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งได้
ย้ำยมำอยู่ ตั้งแต่วนั ที่ 8 กุมภำพันธ์ 2508 จนถึงวันที่ 21 ตุลำคม 2527 รวมเป็ นเวลำ 19 ปี ใน พ.ศ. 2527 สำ
นักงำนเทศบำลนครขอนแก่นได้ก่อสร้ำงขึ้นใหม่ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 3/3 ถนนประชำสำรำญ ตำบลในเมือง อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น โดยได้เปิ ดทำกำรตั้งแต่วนั ที่ 22 ตุลำคม 2527 จนถึงปัจจุบนั
เมื่อพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งเทศบำลเมืองขอนแก่น พ.ศ.2478 เขตเทศบำลมีพ้นื ที่ 4.031 ตำรำง
กิโลเมตร โดยมีอำณำเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ จรด ตำบลศิลำ
ทิศใต้ จรด ตำบลกุดกว้ำง
ทิศตะวันออก จรด ตำบลพระลับ , ตำบลหนองแสง
ทิศตะวันตก จรด ตำบลเมืองเก่ำ
ต่อมำในปี พ.ศ. 2514 ได้มีพระรำชกฤษฎีกำขยำยเขตเทศบำลออก ให้ครอบคลุมพื้นที่
มำกขึ้น ปั จจุบนั มีพ้นื ที่ 46 ตำรำงกิโลเมตร โดยมีอำณำเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ จรด ตำบลศิลำ
ทิศใต้ จรด ตำบลเมืองเก่ำ .
ทิศตะวันออก จรด ตำบลพระลับ
ทิศตะวันตก จรด ตำบลบ้ำนเป็ ด
ต่อมำในปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งเทศบำลนครขอนแก่นได้
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับกฤษฎีกำ เล่ม 112 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 24 กันยำยน 2538 และมีผลบังคับ
ใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 25 กันยำยน 2538 เป็ นต้นไป
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3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่ น ประจาปี 2560 – 2562

3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนาและตัวชี้วดั
3.1.1 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนำนครขอนแก่นเป็ นนครแห่งกำรประชุมสัมมนำและเป็ นศูนย์กลำงพำณิ ชยกรรมของ
ภูมิภำค
1) พันธกิจที่ 1 พัฒนำศักยภำพนครขอนแก่นเพื่อเป็ นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
2) เป้ าประสงค์ ที่ 1 เป็ นนครแห่งเทศกำล กำรจัดประชุมและสัมมนำ กำรแสดงสิ นค้ำของภูมิภำค
เป้ ำประสงค์
ตัวชี้วดั เป้ ำประสงค์
1. เป็ นนครแห่งเทศกำล กำรจัดประชุมและสัมมนำ กำร
1. ระดับควำมสำเร็ จของกำรเป็ น MICE City และ Event City
แสดงสิ นค้ำของภูมิภำค
3) แนวทางการพัฒนา
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 พัฒนำนครขอนแก่นเป็ นนครแห่งกำรประชุมสัมมนำและศูนย์กลำงพำณิ ชยกรรม
แนวทำงกำรพัฒนำ
ตัวชี้วดั กำรพัฒนำ
1.พัฒนำนครขอนแก่นเป็ นนครแห่งกำรประชุมสัมมนำและ 1. จำนวนกำรจัดประชุมสัมมนำในเขตเทศบำล
ศูนย์กลำงพำณิ ชยกรรม
2. จำนวนกำรจดทะเบียนพำณิ ชย์
4) หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
สำนักปลัดเทศบำล
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์จงั หวัด ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำเศรษฐกิจให้มีควำมมัน่ คงและมีควำมสำมำรถทำงกำร
แข่งขัน
3.1.2 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ส่งเสริ มพัฒนำศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้มีคุณค่ำเพื่อนำมำขับเคลื่อนยุทธศำสตร์เมือง
1) พันธกิจที่ 1 พัฒนำศักยภำพนครขอนแก่นเพื่อเป็ นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
2) เป้ าประสงค์ ที่ 2 เป็ นนครที่มนั่ ทำงวัฒนธรรมร่ วมสมัย
เป้ ำประสงค์
ตัวชี้วดั เป้ ำประสงค์
2. เป็ นนครที่มนั่ ทำงวัฒนธรรมร่ วมสมัย
2.ควำมสำเร็ จในกำรเป็ นนครแห่งฐำนที่มนั่ ทำงศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย
2.1ร้อยละกำรพัฒนำพื้นที่บึงแก่นนครให้เป็ นอัตลักษณ์เมืองโดยผ่ำน
มิติทำงวัฒนธรรมและเชื่อมโยงกับพื้นที่วฒั นธรรมอื่น
2.2 จำนวนกิจกรรม/โครงกำร ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของเมือง
2.3 จำนวนกิจกรรม/โครงกำร ที่แสดงออกถึงศิลป วัฒนธรรมร่ วมสมัย
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3) แนวทางการพัฒนา
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2 ส่งเสริ มพัฒนำศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้มีคุณค่ำและขับเคลื่อนยุทธศำสตร์เมือง
แนวทำงกำรพัฒนำ
ตัวชี้วดั กำรพัฒนำ
2. ส่งเสริ มพัฒนำศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย ให้มีคุณค่ำและ 2. จำนวนกิจกรรม/โครงกำรที่ส่งเสริ มและพัฒนำศิลปวัฒนธรรม
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์เมือง
ร่ วมสมัย ให้มีคุณค่ำและขับเคลื่อนยุทธศำสตร์เมือง
4) หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
สำนักกำรศึกษำ
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์จงั หวัด ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำเศรษฐกิจให้มีควำมมัน่ คงและมีควำมสำมำรถทำงกำร
แข่งขัน
3.1.3 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่งเสริ มผูป้ ระกอบกำรเพื่อเพิ่มมูลค่ำวิสำหกิจชุมชน
1) พันธกิจที่ 1 พัฒนำศักยภำพนครขอนแก่นเพื่อเป็ นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
2) เป้ าประสงค์ ที่ 3 ผูป้ ระกอบกำรวิสำหกิจชุมชนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเพื่อรองรับ AEC
เป้ ำประสงค์
ตัวชี้วดั เป้ ำประสงค์
3. ผูป้ ระกอบกำรวิสำหกิจชุมชนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
3.จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมำตรฐำนโอทอประดับสำมดำว
เพื่อรองรับ AEC
ขึ้นไป
3) แนวทางการพัฒนา
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3. ส่งเสริ มและเพิ่มมูลค่ำวิสำหกิจชุมชน
แนวทำงกำรพัฒนำ
ตัวชี้วดั กำรพัฒนำ
3. ส่งเสริ มและเพิ่มมูลค่ำวิสำหกิจชุมชน
3. จำนวนโครงกำรที่ส่งเสริ มและเพิ่มมูลค่ำวิสำหกิจชุมชน
ให้ได้รับมำตร ฐำนโอทอป ระดับสำมดำวขึ้นไป
4) หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
สำนักสวัสดิกำรสังคม
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์จงั หวัด ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำเศรษฐกิจให้มีควำมมัน่ คงและมีควำมสำมำรถทำงกำร
แข่งขัน
3.1.4 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนำระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้ำงพื้นฐำนให้เป็ นนครแห่งกำรลงทุน
และ
นครแห่งกำรอยูอ่ ำศัย
1) พันธกิจที่ 2 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นนครที่น่ำอยูใ่ นระดับสำกล
2) เป้ าประสงค์ ที่ 4 มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิ ทธิภำพ เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของเมืองและแก้ปัญหำ
กำรจรำจรในเขตเมืองได้
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เป้ าประสงค์ ที่ 5 มีระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำนที่ดีเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของที่อยูอ่ ำศัยและกำรลงทุน
เป้ ำประสงค์
ตัวชี้วดั เป้ ำประสงค์
4. มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิ ทธิภำพ เพื่อรองรับกำร
4.ระดับของควำมสำเร็ จในกำรพัฒนำระบบขนส่งมวนชนให้
ขยำยตัวของเมืองและแก้ปัญหำกำรจรำจรในเขตเมืองได้
มีประสิ ทธิภำพ
5. มีระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำนที่ดีเพื่อรองรับกำรขยำยตัว 5.ระดับของระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ดีเพื่อรองรับกำรขยำย
ของที่อยูอ่ ำศัยและกำรลงทุน
ตัวของที่อยูอ่ ำศัยและกำรลงทุน
6.จำนวนพื้นที่เฉพำะและเหมำะสมที่ได้รับกำรพัฒนำ
3) แนวทางการพัฒนา
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 4 พัฒนำระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้ำงพื้นฐำน
แนวทำงกำรพัฒนำ
ตัวชี้วดั กำรพัฒนำ
4. พัฒนำระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้ำง 4. มีระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้ำง
พื้นฐำน
พื้นฐำนที่มีคุณภำพและแก้ปัญหำของเมืองได้
4) หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
สำนักกำรช่ำง
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์จงั หวัด ยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรเพิ่มศักยภำพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกำสจำกกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง และอำเซียน
3.1.5 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนำและรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้อมให้อยูใ่ นระดับมำตรฐำนสำกล
1) พันธกิจที่ 2 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นนครที่น่ำอยูใ่ นระดับสำกล
2) เป้ าประสงค์ ที่ 6 เป็ นนครสี เขียวและมลภำวะต่ำ (Low Carbon City)
เป้ ำประสงค์
ตัวชี้วดั เป้ ำประสงค์
6 . เป็ นนครสี เขียวและมลภำวะต่ำ (Low Carbon City)
7. อัตรำของกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรื อนกระจกรวมลดลง
3) แนวทางการพัฒนา
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 5 พัฒนำและรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำ
ตัวชี้วดั กำรพัฒนำ
5.พัฒนำและรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้อม

5. จำนวนกิจกรรม/โครงกำรที่ดำเนินกำรเพื่อลดก๊ำซเรื อน
กระจก

4) หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
สำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่ งแวดล้อม
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์จงั หวัด ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่
ยัง่ ยืน
3.1.6 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 สร้ำงสังคมที่เอื้ออำทรและพัฒนำคุณภำพชีวติ ของประชำชน (Healthy City)
1) พันธกิจที่ 3 พัฒนำคุณภำพชีวติ และทุนทำงสังคมให้เป็ นสังคมที่เอื้ออำทรและพร้อมต่อกำรพัฒนำ
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2) เป้ าประสงค์ ที่ 7 เป็ นนครแห่งกำรเอื้ออำทร แบ่งปั นและสมำนฉันท์
เป้ าประสงค์ ที่ 8 ประชำชนมีสุขภำวะทั้งทำงร่ ำงกำย จิตใจ ปั ญญำและทำงสังคม
เป้ ำประสงค์
7. เป็ นนครแห่งกำรเอื้ออำทร แบ่งปั นและสมำนฉันท์

ตัวชี้วดั เป้ ำประสงค์
8.ร้อยละของผูด้ อ้ ยโอกำสกลุ่มเป้ ำหมำยได้รับกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวติ และสำมำรถลดกำรพึ่งพิงได้
8. ประชำชนมีสุขภำวะทั้งทำงร่ ำงกำย จิตใจ ปัญญำและทำง 9.อัตรำป่ วยโรคไข้เลือด ออกตำมเกณฑ์มำตรฐำนกระทรวง
สังคม
สำธำรณสุข
10.ค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของกระบวนกำรดำเนินงำนเฝ้ ำระวัง
ป้ องกันและควบ คุมโรคเรื้ อ รัง (DM , HT)
3) แนวทางการพัฒนา
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 6.พัฒนำคุณภำพชีวติ ของประชำชน และสร้ำงสังคมเอื้ออำทร
แนวทำงกำรพัฒนำ
ตัวชี้วดั กำรพัฒนำ
6.พัฒนำคุณภำพชีวติ ของประชำชน และสร้ำงสังคมเอื้อ
6. จำนวนกิจกรรม/โครงกำรที่พฒั นำคุณภำพชีวติ ของ
อำทร
ประชำชน และสร้ำงสังคมเอื้ออำทร

4) หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
สำนักสวัสดิกำรสังคม สำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่ งแวดล้อม
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์จงั หวัด ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคมที่มีคุณภำพ
3.1.7 ยุทธศาสตร์ ที่ 7 สร้ำงสังคมแห่งกำรเรี ยนรู ้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงสู่สำกล
1) พันธกิจที่ 3 พัฒนำคุณภำพชีวติ และทุนทำงสังคมให้เป็ นสังคมที่เอื้ออำทรและพร้อมต่อกำรพัฒนำ
2) เป้ าประสงค์ ที่ 9 มีกำรศึกษำที่มีคุณภำพ (ทั้งในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย) ที่ประชำชนทุกกลุ่ม
สำมำรถเข้ำถึงได้
เป้ ำประสงค์
9. มีกำรศึกษำที่มีคุณภำพ (ทั้งในระบบ นอกระบบ และตำม
อัธยำศัย) ที่ประชำชนทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึงได้

ตัวชี้วดั เป้ ำประสงค์
11.คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนของนักเรี ยน
12.จำนวนเด็กและเยำวชนชำยขอบได้รับพัฒนำคุณภำพชีวติ
และได้รับกำรศึกษำนอกระบบ ตำมอัธยำศัยอย่ำงต่อเนื่อง
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3) แนวทางการพัฒนา
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 7 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและประชำชนทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึงได้
แนวทำงกำรพัฒนำ
ตัวชี้วดั กำรพัฒนำ
7. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและประชำชนทุกกลุ่มสำมำรถ 7.1 จำนวนโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทั้งในและนอก
เข้ำถึงได้
ระบบ
7.2 จำนวนโครงกำรที่พฒั นำเด็กและเยำวชนชำยขอบ
4) หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
สำนักกำรศึกษำ
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์จงั หวัด ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคมที่มีคุณภำพ
3.1.8 ยุทธศาสตร์ ที่ 8 สร้ำงควำมเข้มแข็งภำคประชำชนและส่งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมในกำรจัดกำรเมืองในทุกมิติของ
กำรพัฒนำ
1) พันธกิจที่ 3 พัฒนำคุณภำพชีวติ และทุนทำงสังคมให้เป็ นสังคมที่เอื้ออำทรและพร้อมต่อกำรพัฒนำ
2) เป้ าประสงค์ ที่ 10 ภำคประชำชน(ประชำชน ภำคธุรกิจ องค์กร รำชกำร) มีส่วนร่ วมในกำรจัดกำรบ้ำนเมือง
และเป็ นเจ้ำของเมืองมำกขึ้น
เป้ ำประสงค์
ตัวชี้วดั เป้ ำประสงค์
10. ภำคประชำชน(ประชำชน ภำคธุรกิจ องค์กร รำชกำร) 13.จำนวนของกลุ่มภำคประชำชนที่มีศกั ยภำพในกำรเข้ำมำมี
มีส่วนร่ วมในกำรจัดกำรบ้ำนเมืองและเป็ นเจ้ำของเมือง
สวนร่ วมในกำรพัฒนำเมือง
มำกขึ้น
14.จำนวนชุมชนต่อภำรกิจของเทศบำลที่ดำเนินกำรโดยภำคประชำชน
3) แนวทางการพัฒนา
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 8 สร้ำงควำมเข้มแข็งภำคประชำชนและส่งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำ
แนวทำงกำรพัฒนำ
ตัวชี้วดั กำรพัฒนำ
8 . สร้ำงควำมเข้มแข็งภำคประชำชนและส่งเสริ มกำรมีส่วน 8. จำนวนโครงกำรที่สร้ำงควำมเข้มแข็งภำคประชำชนและ
ร่ วมในกำรพัฒนำ
ส่งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำ
4) หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
สำนักปลัดเทศบำล
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์จงั หวัด ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคมที่มีคุณภำพ
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3.1.9 ยุทธศาสตร์ ที่ 9 พัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริ กำรและกำรบริ หำรบ้ำนเมือง
1) พันธกิจที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้ องถิน่
2) เป้ าประสงค์ ที่ 11 มีหน่วยงำนในกำกับ เพื่อรับกำรถ่ำยโอนภำรกิจที่เหมำะสมของเทศบำล
เป้ าประสงค์ ที่ 12 มีนวัตกรรมกำรบริ กำรใหม่ๆที่เอื้อต่อประชำชน กลุ่มธุรกิจ และผูร้ ับบริ กำร
เป้ ำประสงค์
ตัวชี้วดั เป้ ำประสงค์
11. มีหน่วยงำนในกำกับ เพื่อรับกำรถ่ำยโอนภำรกิจที่ 15.ระดับควำมสำเร็ จของกำรจัดตั้งหน่วยงำนในกำกับ
เหมำะสมของเทศบำล
12. มีนวัตกรรมกำรบริ กำรใหม่ๆที่เอื้อต่อประชำชน 16.ระดับควำมสำเร็ จกำรดำเนินงำนนวัตกรรมกำรบริ กำรที่ผำ่ น
กลุ่มธุรกิจ และผูร้ ับบริ กำร
เกณฑ์ประเมินรำงวัลในระดับประ เทศ
3) แนวทางการพัฒนา
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 9 พัฒนำกำรให้บริ กำรและกำรบริ หำรบ้ำนเมือง
แนวทำงกำรพัฒนำ
ตัวชี้วดั กำรพัฒนำ
9. พัฒนำกำรให้บริ กำรและกำรบริ หำรบ้ำนเมือง
9.1 จำนวนโครงกำรพัฒนำกำรให้บริ กำร
9.2 มีแบบอย่ำงที่ดีในกำรบริ หำรบ้ำนเมือง
4) หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
กองวิชำกำรและแผนงำน
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์จงั หวัด ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรพัฒนำกำรบริ หำรภำครัฐ
3.1.9 ยุทธศาสตร์ ที่ 10 พัฒนำโครงสร้ำงและศักยภำพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
1) พันธกิจที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้ องถิน่
2) เป้ าประสงค์ ที่ 13 มีโครงสร้ำงองค์กร (ส่วนรำชกำร) ที่เอื้อต่อภำรกิจของเทศบำล
เป้ าประสงค์ ที่ 14 เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีกำรจัดกำรที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์เมือง
เป้ าประสงค์ ที่ 15 มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพียงพอต่อกำรปฏิบตั ิงำน
เป้ ำประสงค์
ตัวชี้วดั เป้ ำประสงค์
13. มีโครงสร้ำงองค์กร (ส่วนรำชกำร) ที่เอื้อต่อ
17. ระดับควำมสำเร็ จในกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรเทศบำลที่
ภำรกิจของเทศบำล
สอดคล้องกับภำรกิจและผูป้ ฏิบตั ิงำนยอมรับ
14. เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีกำรจัดกำรที่
18. ร้อยละผลเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักผลสำเร็ จในกำรบรรลุเป้ ำหมำยกำร
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์เมือง
พัฒนำบุคลำกร
19. ร้อยละของรำยได้ที่จดั เก็บเองต่อรำยได้ท้ งั หมด
20. ระดับควำมสำเร็ จของกำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล
21. ร้อยละของคะแนนรวม LPA
15. มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพียงพอต่อกำรปฏิบตั ิงำน
22. ร้อยละของเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่มีควำมสำคัญต่อกำรบริ หำรจัดกำร
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3) แนวทางการพัฒนา
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 10. รับโครงสร้ำงและพัฒนำศักยภำพองค์กร
แนวทำงกำรพัฒนำ
ตัวชี้วดั กำรพัฒนำ
10. ปรับโครงสร้ำงองค์กร
10.1 มีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรที่เหมำะสมต่อบริ หำรงำน
11. พัฒนำศักยภำพขององค์กร
10.2 มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีศกั ยภำพ
10.3 จำนวนเงินรำยได้ที่จดั เก็บเองเพิ่มขึ้น
10.4 มีฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริ หำรและกำรให้บริ กำร
10.5 เทศบำลมีผลดำเนินงำนตำมหลักกัณฑ์ LPA เทียบเท่ำ
หรื อสูงกว่ำเทศบำลระดับเดียวกัน
10.6 จำนวนเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่มีควำมสำคัญต่อกำรบริ หำร
จัดกำรได้รับงบประมำณในกำรจัดหำ
4) หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
สำปลัดเทศบำล สำนักกำรคลัง กองวิชำกำรและแผนงำน
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์จงั หวัด ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรพัฒนำกำรบริ หำรภำครัฐ
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Smart City เทศบาลนครขอนแก่ น
เทศบาลนครขอนแก่นกาหนดเป้ าหมาย เพือ่ ให้ เมืองขอนแก่นมุ่งสู่ ความเป็ น Smart City

Smart City

หรื อ เมืองอัจฉริ ยะ เป็ นแนวคิดที่หมำยถึงระบบที่เชื่ อมโยงถึงกัน โดยโครงสร้ำง
พื้ น ฐำนของเมื อ ง เพื่ อ ให้ บ ริ กำรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพสู ง สุ ด ให้ ก ับ ผู ้อ ยู่ อ ำศัย เป็ นรู ป แบบกำรประยุ ก ต์
เทคโนโลยีดิจิตลั หรื อข้อมูลสำรสนเทศ และกำรสื่ อสำรในกำรเพิ่มประสิ ทธิ และคุณภำพของบริ กำรชุ มชน
เพือ่ ช่วยในกำรลดต้นทุน และลดกำรบริ โภคของประชำกร โดยยังคงเพิ่มประสิ ทธิ ภำพให้ประชำชนสำมำรถ
อยูอ่ ำศัยได้ในคุณภำพชีวติ ที่ดีข้ ึน

1) Smart People คือ เมืองที่ให้ควำมเท่ำเทียมกันในสังคม มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกแก่คนพิกำร
ผูด้ อ้ ยโอกำส คนสู งอำยุ เปิ ดโอกำสให้คนในเมืองมีส่วนร่ วม เช่น เทศบำลเล็กในเทศบำลใหญ่ ขอนแก่น
เมืองใจดี สภำเมื อง คนขอนแก่ นไม่ทอดทิ้ งกัน และเมืองพิ เศษที่มี อำสำสมำร์ ท เป็ นตัวแทนมำพัฒนำ
กิจกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีทำให้ประชำชนมีควำมสุ ข มีพ้นื ที่แสดงออกหรื อทำกิจกรรมร่ วมกัน

2) Smart Living คือ เมืองที่น่ำอยูอ่ ย่ำงยัง่ ยืน มีควำมปลอดภัย มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรศึกษำและ
ด้ำนสุ ขภำพอนำมัย เป็ นกำรยกระดับคุณภำพชีวติ โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดควำมสะดวก สบำย ปลอดภัย
มีควำมสุ ขใช้ทรั พยำกรที่ มีประสิ ทธิ ภำพ ใส่ ใจเรื่ องสิ่ งแวดล้อม เช่ น โครงกำรติ ดตั้งกล้อง CCTV กำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ (Blue Print กำรศึกษำ) เด็กชำยขอบ ศูนย์กลำงบริ กำรสุ ขภำพเป็ นเลิศ (Medical Hub)
กำรรองรับสังคมผูส้ ู งอำยุ พื้นที่เชิงสร้ำงสรรค์

3) Smart Environment คือ เมืองที่ประหยัดพลังงำน Green building หรื อกำรลดกำรใช้พลังงำน ลดกำร
ปล่อยก๊ำซเรื อนกระจก เช่ น Low carbon city โครงกำรคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (Khon Kaen Low
Carbon City) โรงงำนกำจัดขยะแปรรู ปเป็ นพลังงำนไฟฟ้ ำ กำรก่อสร้ำงสถำนีบำบัดน้ ำเสี ยแห่งที่ 2

4) Smart Economy คือ เมืองที่เอื้อต่อกำรทำธุ รกิจ กำรสร้ำงนวัตกรรมด้ำนผลิตภัณฑ์และบริ กำร รวมถึง
กำรสร้ำงบริ ษทั ใหม่ ๆ ในยุคดิจิทลั
- ส่ งเสริมเศรษฐกิจระดับเมือง เป็ นเศรษฐกิจมหภำค เช่น Event city Mice city
- ส่ งเสริมเศรษฐกิจระดับปานกลาง ส่ งผลให้เกิดเงินสะพัดจำนวนมำก เช่น ตลำดสดเทศบำล 1-3
ตลำดโต้รุ่งรื่ นรมย์ ตลำดชุ มชนสี่ มุมเมือง ตลำดออจิระ ตลำดโต้รุ่งร่ วมจิตร ตลำดกรี นมำร์ เกต ตลำดบึง
แก่นนคร ถนนคนเดิ น และโครงกำรต่อยอดจำกผลกำรศึกษำวิจยั ของมหำวิทยำลัยศิลปำกรที่พฒั นำเมือง
โดยหลัก Low carbon และระบบกำรจัดกำรระบบพลังงำน ซึ่ งจะสนองตอบควำมยัง่ ยืน
- ส่ งเสริมเศรษฐกิจระดับล่าง เช่ น โครงกำรกองทุนตั้งตัว กำรส่ งเสริ มธุ รกิจ Start Up เศรษฐกิจ
เชิงสร้ำงสรรค์
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5) Smart Mobility คือ เมืองที่สำมำรถติดต่อสื่ อสำรระหว่ำงกันได้อย่ำงสะดวกสบำยมีควำมคล่องตัว
และมีควำมปลอดภัย เช่น โครงกำรระบบขนส่ งมวลชนในกำรก่อสร้ำงระบบขนส่ งมวลชนระบบรำงเบำสำย
เหนือ – ใต้ (LRT)

6) Smart Governance คือ เมืองที่บริ หำรจัดกำรโปร่ งใส มีควำมเป็ นธรรมำภิบำล มีควำมร่ วมมือกับ
ภำคเอกชนอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ใช้เทคโนลียีมำช่วย ผลงำนเชิ งประจักษ์ได้แก่ รำงวัลสำนักทะเบียนดีเด่น
ประจำปี 2559 นอกจำกนี้ ยงั มีนโยบำยแต่งตั้งคณะกรรมกำรเทศบำล Digital เพื่อนำเทคโนโลยีมำช่วยใน
กำรบริ หำร และบริ กำรประชำชน
7) Smart Education คือ แนวควำมคิดในกำรสร้ำงระบบกำรศึกษำเพื่อเสริ มสร้ำงควำมแข็งแกร่ ง โดยจะ
“เปลี่ยนห้ องเรี ยนเป็ นโลกกว้ า ง” ที่ ไม่ ใช่ เพีย งแค่ กำรศึ ก ษำในตำรำจำกที่ ค รู ส อนในห้องเรี ยน หรื อแค่
สถำนที่เรี ยนรู ้ที่อยูน่ อกห้องเรี ยนเท่ำนั้น ซึ่ งเด็กทุกคนจะได้เรี ยนรู ้ในสิ่ งที่มำกกว่ำในห้องเรี ยน ซึ่ งเป็ นกำร
เปิ ดประสบกำรณ์ ในกำรเรี ย นรู ้ ใ ห้กบั ผูเ้ รี ยน และให้นักเรี ยนได้รู้สึกว่ำโลกใบนี้ ย งั มี อะไรกว้ำ งใหญ่อีก
มำกมำยให้ได้ ศึกษำ การเรี ยนรู้ ผ่านทางอินเตอร์ เน็ต จึงเป็ นอีกทำงเลื อกหนึ่ งที่เทศบำลนครขอนแก่นได้
นำมำใช้ในกำรเรี ยนกำรสอนนักเรี ยน และเทศบำลฯได้นำระบบ IoT (Internet of Things) หรื อ "อินเตอร์ เน็ตใน
ทุกสิ่ ง" มำประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนำศักยภำพเหล่ำนั้น ซึ่ งจะไม่ ถูกจากัดอยู่เพียงเครื อข่ ายขององค์ กรและที่ต้ ัง
ทางภูมิศาสตร์

ทิศทำงกำรพัฒนำของขอนแก่น เพื่อก้ำวสู่ มหำนครขอนแก่นในอนำคตนั้น จะเกิดขึ้นได้โดยควำม
เป็ นหนึ่ งเดี ยวของคนขอนแก่น กำรถักทอมิตรภำพระหว่ำงคนระหว่ำงองค์กรในกำรร่ วมคิด ร่ วมวำงแผน
ร่ วมทำ เพรำะกำรทำงำนของคนขอนแก่นไม่ใช่ แบบซุ ปเปอร์ ฮีโร่ แต่คนขอนแก่นเรำทำงำนแบบซุ ปเปอร์
ทีม เพื่อก่อเกิดกิจกรรมที่ดีสร้ำงควำมสุ ขให้กบั คนขอนแก่น

