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จงัหวดัขอนแก่น

“มหำนครน่ำอยู่ มุ่งสูเ่มืองนวตักรรม ศูนย์กลำงเชือ่มโยงอนุภูมิภำคลุ่มน�ำโขง”

วสิยัทัศน์

ค่านิยม: “ยึดมั่นในอุดมกำรณ์ มุ่งมั่นท�ำงำน สมำนสำมัคคี มีวถิีชวีติพอเพียง” หรือ “K-VETs”

พนัธกจิ

K = khon kaen
V = Vision
E = Energy
T = Team
S = Sufficient

>> คนขอนแก่น
>> ยึดมั่นในอุดมกำรณ์เพื่อปฏิบัติใหบ้รรลุวสิยัทัศน์
>> มุ่งมั่นท�ำงำน
>> สมำนสำมัคคี
>> มีวถิีชวีติพอเพียง

1.  พัฒนำใหเ้ปน็เมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน ส�ำหรับคนทุกกลุ่มในสงัคม
2. พัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันเพื่อยกระดับมำตรฐำนสนิค้ำและบริกำรใหต้รงกับควำมต้องกำร              
    ของตลำดและเชือ่มโยงกับอนุภูมิภำคลุ่มน�ำโขง
3. สง่เสริมกำรพัฒนำด้ำนนวตักรรม และเทคโนโลยี สูก่ำรเปน็ Smart City และ MICE City

 จังหวดัขอนแกน่ใหค้วำมส�ำคญักบัผูรั้บบริกำรและผูม้สีว่นได้สว่นเสยีครบคลมุทั้งในปจัจุบนัและในอนำคต 
มีกำรวำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองขอนแก่นตำมลักษณะควำมโดดเด่นของแต่ละพื้นที่ เพื่อตอบสนอง 
ควำมต้องกำรและสร้ำงรำยได้ใหก้ับคนในพื้นที่ และยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรของจังหวดัใหส้ำมำรถ
รองรับกำรเปล่ียนแปลงของสภำพแวดล้อมที่เปน็ไปอย่ำงรวดเร็วและต่อเน่ืองตลอดเวลำ เพื่อปรับปรุงผลผลิต 
และบริกำร สง่เสริมสนับสนุนกำรสร้ำงนวตักรรมกำรบริกำร สร้ำงและสง่มอบคุณคำ่ของผลผลิตและบริกำรที่ดี 
พร้อมแก้ไขปญัหำของประชำชนและสร้ำงควำมพึงพอใจ ตลอดจนควำมเชื่อถือไว้วำงใจในกำรปฏิบัติงำน 
ของจังหวดัแก่ผู้รับบริกำรและผู้มีสว่นได้สว่นเสยีอย่ำงมีประสทิธิภำพ เกิดประสทิธิผลสงูสดุ 

หมวด 3 ดา้นการมุง่เน้นผูรั้บบริการและผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี
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รับฟงั คน้หา บูรณาการ และสร้างนวตักรรม

 จังหวัดขอนแก่นมีกำรก�ำหนดวิธีการในการรับฟัง 
และเรียนรู้ ควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง ของผู้รับบริกำร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีกำรสื่อสำรที่หลำกหลำย  
น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการค้นหาและรวบรวมข้อมูล 
และสำรสนเทศ (เชงิรุก เชน่ DIGITAL EMS Khon Kaen link 
ระบบ tracking Fast track AMI Stroke Sepsis เชิงรับ  
เช่น กำรรับฟงัควำมคิดเห็นผ่ำน เว็บไซต์ Internet E-mail)  
เพื่อน�ำไปใช้ในกำรวิเครำะห์และตอบสนอง ควำมต้องกำร 
และควำมคำดหวงัในแตล่ะกลุม่ บรูณาการขอ้มลูระหวำ่งหน่วยงำน 
โดยมีกำรใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในรูปแบบต่ำง ๆ 
เพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมการบริการ  
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่ เหนือกว่ำควำมคำดหวัง 
ของผูรั้บบริกำรและผูมี้สว่นได้สว่นเสยี โดยจ�ำแนกและจัดระดบั
ควำมส�ำคัญของกลุ่มผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตำมพนัธกจิของจังหวดั เปน็ 8 กลุ่ม ประกอบดว้ย (1) นักทอ่งเทีย่ว 

(2) เกษตรกร/กลุ่มอำชพี (3) ประชำชนในพื้นที่ (4) ผู้สงูอำยุ 
(5) ผู้ด้อยโอกำส (6) ผู้ใช้แรงงำน (7) ผู้ประกอบกำร  
(8) ผู้รับกำรรักษำพยำบำล จ�ำแนกกลุ่มผู้มีสว่นไดส้ว่นเสยีออก
เปน็ 5 กลุ่ม ประกอบดว้ย (1) ผู้ประกอบกำรธุรกิจ (2) ประชำชน
ท่ัวไป (3) ผู้น�ำชุมชนอำสำสมัคร องค์กร เอกชนต่ำง ๆ  
(4) หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนรัฐวสิำหกิจ และ (5) เครือข่ำย
ภำคประชำชน และจำกกำรที่จังหวดัขอนแก่นมุ่งพัฒนำจังหวดั
ขอนแก่นใหเ้ปน็เมือง Smart City ใหค้รบทั้ง 6 ด้ำน เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมและพฒันำศักยภำพของจังหวดัขอนแก่นใหเ้ปน็เมอืง
ที่  “ล�ำสมัย รวยปัญญำ มำกสินทรัพย์ สุขอย่ำงพอเพียง”  
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัดขอนแก่นสู่เมืองแห่งกำรแสวงหำ
โอกำส เพื่อก้ำวสู่ เมืองส�ำคัญของโลก (Global City)  
จึงไดค้ำดกำรณ์กลุ่มผูรั้บบริการของจังหวดัขอนแกน่ในอนาคต
จะประกอบด้วย (1) นักเดินทำงกลุ่ม MICE (2) นักท่องเที่ยว 
ชำวต่ำงชำติ (3) นักลงทุน  

ระบบสำรสนเทศผู้รับบริกำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี จังหวดัขอนแกน่
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พัฒนาใหเ้ปน็เมอืงน่าอยูอ่ยา่งยั่งยนื ส�าหรับคนทกุกลุม่ในสงัคม

 ขอนแก่นโมเดล (Smart Health & Medical Hub)  
เปน็ต้นแบบในกำรสนับสนุนเชงินโยบำยด้ำนสขุภำพและกำรแพทย์
ได้ด้วยกำรอำศัยควำมร่วมมือแบบบูรณำกำร ในหน่วยงำน 
ในพื้นที่ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ภำควิชำกำร ภำคประชำชน  
เพ่ือน�ำไปใช้งำนได้แบบมีส่วน สำมำรถเป็นสถำนที่ทดสอบ
นวตักรรมดิจิทัลสขุภำพและประสำนหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งในระดบั
จังหวัดในกำรสร้ำงต้นแบบกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภำพ  
ทั้งในระดับบุคคลและผูใ้ห้บริกำรสุขภำพท้ังภำครัฐภำคเอกชน  
ส่งผลให้ประชำชนมีสุขภำพท่ีดีมีควำมสุข โครงกำรน�ำร่อง 

เพื่อขับเคลื่อน Khon Kaen Smart City ด้ำน Smart Living  
ใช้เทคโนโลยีฉลำดและระบบอัตโนมัติในกำรบันทึกค่ำสุขภำพ 
ของประชำชน เพื่อติดตำมและดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุอย่ำงใกล้ชดิ 
และสำมำรถวิ เครำะห์ควำมเสี่ยงของกำรเกิดโรคต่ำง ๆ  
ได้ทันที ผ่ำนระบบคลำวด์ แพทย์สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลกำรตรวจ
สุขภำพและประวัติกำรรักษำได้อย่ำงละเอียด เพื่อประกอบ 
กำรวิ นิจฉัยโรคได้อย่ำงถูกต้องแม่นย�ำ  ระยะแรกน�ำร่อง 
ที่  17,000 คนในเขตเทศบำลนครขอนแก่น และจะขยำยผล 
ไป 9 อ�ำเภอน�ำร่อง

 จังหวัดขอนแก่นมุ่งสร้ำงควำมมั่นคงของชีวิต
และสังคมอยู่เย็นเปน็สุข ส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ตลอดชวีติ พฒันำระบบด้ำนสขุภำพ เพือ่ให้สอดคลอ้ง
กับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง กำรพัฒนำ 
และเสริมสร้ำงศักยภำพคน ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโต 
บนคณุภำพชวีติทีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้มโดยบรูณำกำร
กำรท�ำงำนดำ้น Smart Living ดแูลทกุกลุม่คนในสงัคม
อย่ำงเท่ำเทียม ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง สร้ำงควำมมั่นคง
ของชีวิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข อนุรักษ์ ส่งเสริม 
สร้ำงสรรค ์ศำสนำ ศิลปะ วฒันธรรม และกำรเฝำ้ระวงั
ทำงวัฒนธรรม ส่ ง เส ริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
และพฒันำระบบดำ้นสขุภำพ เช่น พฒันำคณุภำพชวีติ
ผู้สูงอำยุวัยเก๋ำ 4.0 ส่งเสริมคุณภำพชีวิตวัยแรงงำน 
ให้มีควำมสุข ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก 
และเยำวชนจังหวัดขอนแก่น คนขอนแก่นสุขภำพดี  
กำรขับเคลื่อนและพัฒนำเมืองอัจฉริยะภำยใต้ 
ชื่อโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำดิจิทัล 
และนวตักรรม เพ่ือบริกำรดำ้นกำรสขุภำพและกำรแพทย์
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ขอนแกน่ Smart Living
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การก้าวสูส่งัคมผูส้งูอายอุยา่งมคีณุภาพ

  จังหวัดขอนแก่นได้ให้ควำมส�ำคัญกับ “ผู้สูงอำยุ”ซ่ึงเปน็หน่ึงในกลุ่มของผู้รับบริกำร โดยกำรวำงแผนยุทธศำสตร์
พัฒนำสงัคมและคุณภำพชวีติเพื่อเสริมสร้ำงใหผู้้สงูอำยุมีคุณภำพชวีติที่ดีขึ้นตั้งแต่เข้ำสูว่ยัสงูอำยุจนวำระสดุท้ำย ดังน้ี การเตรียม
ความพร้อมก่อนวัยสูงอายุ โครงกำรพัฒนำทักษะชีวิตผู้สูงอำยุเตรียมเข้ำสู่วัยสูงอำยุเพื่อให้ผู้สูงอำยุมีทักษะชีวิต เข้ำใจ 
และพร้อมเข้ำสู่วัยสู่อำยุอย่ำงมีควำมสุข การดูแลในวัยสงูอายุ ด้ำนเศรษฐกิจ จัดโครงกำร ภูมิปญัญำพัฒนำผลิตภัณฑ์สู่ OTOP  
สง่เสริมใหผู้้สงูอำยุมีอำชพีและรำยได้ ด้ำนสภำพแวดล้อม สง่เสริม Smart Living โครงกำร 1 ต�ำบลซ่อม 1 ต�ำบลสร้ำง ร่วมมือกับ 
อปท. ส�ำรวจข้อมูลผู้สูงอำยุที่มีฐำนะยำกจนให้ได้รับกำรช่วยเหลือปรับปรุงที่อยู่อำศัยให้เหมำะสม ด้ำนสุขภำพ พัฒนำเครือข่ำย 
อสม. และ อพม. ให้มีควำมรู้เบื้องต้นในกำรดูแล และเฝำ้ระวังปญัหำด้ำนสขุภำพผู้สงูอำยุ ด้ำนสงัคม เมื่อผู้สงูอำยุประสบปญัหำ 
ทำงสังคมได้ให้กำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุในภำวะยำกล�ำบำก ด้ำนนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยียกระดับคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 
ในกำรเก็บข้อมูลด้ำนสุขภำพและคุณภำพชีวิต ในกำรเฝำ้ระวังปอ้งกันโรค และส่งเสริมสุขภำพและคุณภำพชีวิตให้กับผู้สูงอำยุ  
วาระสุดท้าย เมื่อผู้สูงอำยุถึงแก่กรรมและญำติมีฐำนะยำกจนไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนศพ มีเงินช่วยเหลือเปน็ค่ำจัดกำรศพ 
ตำมประเพณี ซ่ึงต้องเปน็ครอบครัวท่ีมีรำยได้ตกเกณฑ์ จปฐ. หรือกรณีที่ตกส�ำรวจและมีฐำนะยำกจนต้องได้รับกำรรับรอง 
จำกผูน้�ำชมุชน จำกกำรด�ำเนินกำรดงักลำ่ว ผู้สงูอำยทุีเ่ขำ้ร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจมทีกัษะชวีติ เขำ้ใจและพร้อมเข้ำสูว่ยัสงูอำยุ
อย่ำงมีควำมสขุ

กำรดแูลผูส้งูอำยุ



150150หมวด 3 ดา้นการมุ่งเน้นผูรั้บบริการและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

กระบวนการการแก้ไขข้อร้องเรียนทีร่วดเร็วและสร้างสรรค ์

 จังหวัดขอนแก่นมีกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน  
ทีเ่ปน็ระบบผำ่นศูนยด์�ำรงธรรมจังหวดั และศูนยด์�ำรงธรรมอ�ำเภอ 
มีกำรตอบสนองกลับและแก้ปญัหำเบื้องต้นอย่ำงรวดเร็ว ทันกำล 
โดยน�ำระบบด�ำรงธรรม Tracking ทีไ่ด้รับแรงบันดำลใจมำจำก 
ระบบ Track And Trace : EMS : Thailand Post ของกำรไปรษณีย์
ไทยทีส่ำมำรถเชค็สถำนะของพัสดไุด ้มำพฒันำกบักำรแก้ไขปญัหำ
ของศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น เพื่อลดปญัหำกำรเสียเวลำ 
เดนิทำงเขำ้มำติดตำมสถำนะเร่ืองร้องเรียน ร้องทกุขข์องประชำชน 
ณ ศำลำกลำงจังหวัด สำมำรถแจ้งผลกำรด�ำเนินกำรทุกขั้นตอน 
จำกศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ด้วยระบบ “Tracking”  
อย่ำงโปร่งใส และเปน็ธรรม ซ่ึงจะมกีำรแจ้งเตอืนสถำนะเร่ืองหลัง
จำกร้องเรียน ท้ังน้ี ยังสำมำรถแจ้งเตือนประชำชนเมื่อมีกำรเพิ่ม 
ชือ่เจ้ำหน้ำทีที่รั่บผดิชอบ เร่ืองร้องเรียน และชือ่หน่วยงำนทีรั่บผดิชอบ

แกไ้ขปญัหำเร่ืองร้องเรียน ระบบดังกล่ำวยังสำมำรถส่งต่อเร่ือง 
ร้องเรียนใหก้บัหน่วยงำนในจังหวดัขอนแกน่จ�ำนวน 270 หน่วยงำน 
แบบออนไลน์ เพือ่สำมำรถแกไ้ขปญัหำไดอ้ยำ่งทนัทว่งท ีหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องสำมำรถรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนผ่ำนระบบออนไลน์ 
กำรรำยงำนผลชดุปฏิบัติกำรเคลื่อนที่เร็วแบบออนไลน์ สำมำรถ 
VDO call และมีระบบ Chat กบัเจ้ำหน้ำทีศู่นยด์�ำรงธรรมจังหวดั 
ผลลัพธ์กำรใช้งำนระบบฯ พบว่ำ มีเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ยุต ิ
เร่ืองเพิม่ขึ้นร้อยละ 8.20 ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรผ่ำนเวบ็ไซต์
ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น คิดเป็นร้อยละ 93.47  
ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรผ่ำนแอพพลิเคชั่นศูนย์ด�ำรงธรรม
จังหวดัขอนแกน่ คดิเปน็ร้อยละ 90.21 และควำมพึงพอใจกำรแกไ้ข
ปัญ ห ำ ข อ ง เจ้ ำ ห น้ ำ ที่ ศู น ย์ ด� ำ ร ง ธ ร ร ม จั ง ห วั ด ข อ น แก่ น  
คดิเปน็ร้อยละ 91.89 
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