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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้ ตระหนักถึงความสาคัญและมุ่ง
ติดตามแผนพัฒนาเทศบาลให้เกิดความสาเร็จตามยุทธศาสตร์เทศบาลนครขอนแก่น อาทิ ด้านการศึกษา
ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ด้ า นการสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คม เป็ น ต้ น โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้สร้างเครื่องมือในการประเมินผลตามหลักวิชาการ เพื่อจะให้
ประชาชนได้รับทราบถึงการดาเนินโครงการของเทศบาลนครขอนแก่นว่าเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
ระดับใด
การทางานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ประจาปี 2559 สาเร็จลงได้ด้วยความ
ร่วมมือจากหน่วยงานสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็น ด้วยสานัก/กอง และโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล ทีไ่ ด้ร่วมกันประเมินผลงานตนเอง เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ ได้วางไว้ร่วมกัน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ มุ่งหวังว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่
สามารถเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลการดาเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น ปี 2559
อันจะส่งผลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวขอนแก่นและท้องถิ่น ต่อไป

นายธนภณ กิตติวิมลชัย
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

สาสน์...จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ในช่วงปีที่ผ่านมา คณะกรรมการติดตาม ฯ ได้ปฏิบัติภารกิจทั้งในการประเมินแผนพัฒนาสามปี
เทศบาลนครขอนแก่น (พ.ศ. 2559-2561) รับรู้รับทราบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
พ.ศ. 2559-2561 ที่ได้จัดทาขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อที่จะนาไปสู่การวางแผน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามปณิธานที่ว่า “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข ” รวมถึงติดตามและประเมินผล
โครงการที่สานัก/กองต่าง ๆ คัดเลือกให้ติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพประจาปี 2559 ซึ่งในครั้งนี้มีทั้งสิ้น
7 โครงการและ 1 รายงานผลการดาเนินงานวิจัยเรื่อง “การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ดาเนินงานในภาพรวมและตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น ประจาปี 2559” โดยคณะวิจัยจาก
วิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้มอบหมายให้เป็นผู้
ดาเนินงาน ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ดังกล่าวให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี อีกทั้งได้ตั้งคาถามและให้
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้นาเสนอต่อฝ่ายบริหารระดับสูงได้รับทราบเพื่อนาไปสู่การแก้ไข ปรับปรุงและ
พัฒ นาให้ดีขึ้น เพื่อให้จั งหวัดขอนแก่น มีความพร้อมรับการเปลี่ ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
รวมถึงโอกาสใหม่ ๆ ที่จะนาไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชาวขอนแก่นทุกคน
ผมขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณ คณะกรรมกรรมการและคณะทางานของทางเทศบาลนคร
ขอนแก่นทุกท่าน ที่ได้ ให้ความร่วมมือทั้งการเข้าร่วมประชุมสัมมนา ฯ เตรียมเอกสาร รวมทั้ง นาข้อมูล ที่
สาคัญมาแลกเปลี่ยนและตอบข้อซักถามต่าง ๆ ซึ่งทาให้คณะกรรมการฯ สามารถดาเนินภารกิจจนสาเร็จ
ลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย

รศ.น.สพ.ดร. ประสาน ตังควัฒนา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

1

โครงสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

นายธนภณ กิตติวิมลชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานคณะกรรมการ

รศ.น.สพ.ดร.ประสาน ตังควัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเข็มชาติ สมใจวงษ์
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายเข็มชาติ สมใจวงษ์
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายยินชัย อานันทนสกุล
ผอ.สานักการช่าง

นายกิตติพล อ้วนไตร
สมาชิกสภาเทศบาล

นายมานพ หวังสวัสดิ์โอฬาร
สมาชิกสภาเทศบาล

นายองอาจ ทองกิ่ง
ผู้แทนประชาคม

นางวรพรรณ ธุลีจันทร์
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

1

นายสมชาติ ชัยอยุทธ์
ผู้แทนประชาคม

2

โครงสร้างคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ
รองประธานสภาเทศบาล

นายบุญสม วิจารจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

2

นายสมภพ วงศ์ก่อ
สมาชิกสภาเทศบาล

3
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ส่วนที่ 1 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559

*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทางบประมาณ
การใช้จ่าย และผลการดาเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการ
บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) ข้อ 14 ให้ยกเลิกความใน (5)
ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย
ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) ข้อ 14 (5) เทศบาล
นครขอนแก่น จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มา เพื่อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้
-วิสัยทัศน์ ของเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ.2559-2561
"พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข"
-พันธกิจ ของเทศบาลนครขอนแก่น
พันธกิจที่ 1 : พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
พันธกิจที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล
พันธกิจที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา
พันธกิจที่ 4 : พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น
-ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลนครขอนแก่นได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
- เป็นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสินค้าของภูมิภาคเป็น
1.1 MICE City ,
1.2 Event City
2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
- เป็นนครที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย
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3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
- ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ AEC
4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนคร
แห่งการอยู่อาศัย
4.1 มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและแก้ปัญหา
การจราจรในเขตเมืองได้
4.2 มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการลงทุน
5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
- เป็นนครสีเขียวและมลภาวะต่า (Low Carbon City)
6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
6.1 เป็นนครแห่งการเอื้ออาทร แบ่งปันและสมานฉันท์
6.2 ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
- มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการ
พัฒนา
- ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ)มีส่วนร่วมในการจัดการบ้านเมือง และเป็น
เจ้าของเมืองมากขึ้น
9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
9.1 มีหน่วยงานในกากับ เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมของเทศบาล
9.2 มีนวัตกรรมการบริการใหม่ๆที่เอื้อต่อประชาชน กลุ่มธุรกิจ และผู้รับบริการ
10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
10.1 มีโครงสร้างองค์กร(ส่วนราชการ)ที่เอื้อต่อภารกิจของเทศบาล
10.2 เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
- จานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลนครขอนแก่น
เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ต่อไป
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เทศบาลนครขอนแก่น ได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
2559

ยุทธศาสตร์

2560

2561

จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ

1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนา
และเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคณ
ุ ค่า
เพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและ
โครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุน
5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับ
มาตรฐานสากล

7 11,020,000

3

2,420,000

3

2,420,000

19 15,440,000

11

8,690,000

11

8,690,000

1,598,200

3

1,648,200

3

1,648,200

83 409,461,100

1

50,000

1

50,000

6

1,326,000

6

1,326,000

3

6

1,326,000

6.สร้างสังคมทีเ่ อื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน (Healthy City)

38 12,473,500

36 11,793,500

36 11,793,500

7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พื่อรองรับ AEC และให้
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสูส่ ากล

61 128,054,896

51 123,179,296

51 123,179,296

8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา

30 36,071,190

30 32,634,000

29 32,534,000

9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหาร
บ้านเมือง
10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็น
องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
รวม

1

400,000

1

400,000

1

400,000

250 76,022,215

44 23,748,600

38 21,265,600

498 691,867,101

186 205,889,596

179 203,306,596

- จานวนโครงการที่ได้รับการบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โดยมีโครงการ จานวน 377 โครงการ งบประมาณ 329,530,546 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์
ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

โครงการ

1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลาง
พาณิชยกรรมของภูมิภาค
2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคณ
ุ ค่าเพื่อนามาขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์เมือง
3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนคร
แห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

6

7

11,020,000

18

12,040,000

3

1,598,200

41

90,866,000

7
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

โครงการ

5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
6.สร้างสังคมทีเ่ อื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่
สากล
8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
รวม

5

1,236,000

36

11,385,500

55

125,854,896

26

29,734,000

1

400,000

185

45,395,950

377

329,530,546

- ผลการดาเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559
โครงการที่ได้รับบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้วมีผลดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา รวม 340 โครงการ จานวนเงิน 263,066,140.34 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 338
โครงการ จานวนเงิน 243,519,135.34 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ ลงนามในสัญญา โครงการ

1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็น
ศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคณ
ุ ค่าเพื่อนามา
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

5

10 10,561,895.00
3

4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐาน
ให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับ
มาตรฐานสากล
6.สร้างสังคมทีเ่ อื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(Healthy City)
7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงสูส่ ากล
8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
9. พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง

รวม

7

913,037.00

38 74,934,214.40

5

8,820,000.00

10 10,561,895.00
3

913,037.00

37 58,951,214.40

5

629,863.20

5

629,863.20

34

5,965,079.78

34

5,944,079.78

51 109,393,695.98

51 106,979,695.98

26 18,769,069.00

26 18,769,069.00

0

10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง

8,820,000.00

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

0

0

0

168 33,079,285.98

167 31,950,280.98

340 263,066,140.34

338 243,519,135.34

8

1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและ
เป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคณ
ุ ค่าเพื่อนามา
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้าง
พื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับ
มาตรฐานสากล
6.สร้างสังคมทีเ่ อื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(Healthy City)
7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อ
การเปลีย่ นแปลงสู่สากล
8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
9. พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง
รวม

ยุทธศาสตร์

36,071,190.00
400,000.00
76,022,215.00
691,867,101.00

30
1
250
498

1,326,000.00

6

128,054,896.00

409,461,100.00

83

61

1,598,200.00

3

12,473,500.00

15,440,000.00

19

38

11,020,000.00

7

แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด
จานวน
งบประมาณ

377

185

1

26

55

36

5

41

3

18

7

จานวน

329,530,546.00

45,395,950.00

400,000.00

29,734,000.00

125,854,896.00

11,385,500.00

1,236,000.00

90,866,000.00

1,598,200.00

12,040,000.00

11,020,000.00

งบประมาณ

อนุมัติงบประมาณ

5

340

168

0

26

51

34

5

38

3

10

จานวน

263,066,140.34

33,079,285.98

0

18,769,069.00

109,393,695.98

5,965,079.78

629,863.20

74,934,214.40

913,037.00

10,561,895.00

8,820,000.00

งบประมาณ

ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา

ตารางสรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลนครขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

8

5

31,950,280.98

0

18,769,069.00

106,979,695.98

5,944,079.78

629,863.20

58,951,214.40

913,037.00

10,561,895.00

8,820,000.00

งบประมาณ

338 243,519,135.34

167

0

26

51

34

5

37

3

10

จานวน

เบิกจ่าย

9

แผนภูมิแสดงสรุปผลการดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาสามปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
338 โครงการ
243,519,135.34
338 โครงการ บาท

377 โครงการ
377329,530,546
โครงการ บาท
อนุมัติงบประมาณ

ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม
สัญญา
เบิกจ่ายงบประมาณ
340
340 โครงการ
โครงการ
263,066,140.34 บาท

9

10

11
ลาดับที่

โครงการ

งบตามเทศบัญญัติ

23.

โครงการสวดสรภัญญะ (วัดศรีธาตุบ้านตูม)

30,000.00

24.

โครงการค่ายพุทธธรรม(ร.ร.ท.คุม้ หนองคู)

70,000.00

25.

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ประเพณีและ วัฒนธรรมของ ชุมชนในเขตเทศบาล นครขอนแก่น

26.

โครงการถนน คนเดินขอนแก่น

698,200.00

27.

กิจกรรมกองทุนตั้งตัว

800,000.00

28.

โครงการเรียนรู้การพัฒนา งานอาชีพและทักษะชีวิต(ร.ร.ท.บ้านหนองแวง)

100,000.00

29.

โครงการทาสีตีเส้นจราจรและ ขอบฟุตบาทภายในเขตเทศบาล นครขอนแก่น

30.

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้าตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1
จานวน 4 ซอย

241,000.00

31.

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้าตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2
จานวน 8 ซอย

677,000.00

32.

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้าตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3
จานวน 9 ซอย

785,000.00

33.

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้าตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4
จานวน 9 ซอย

581,000.00

34.

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จานวน 7 ซอย

555,000.00

35.

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จานวน 3 ซอย

457,000.00

36.

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จานวน 1 ซอย

59,000.00

37.

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จานวน 3 ซอย

224,000.00

38.

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (ช่วงจากช่วงถนนมิตรภาพ? ถนนเฉลิมพระเกียรติ)

39.

โครงการบูรณะทางหลวงสายศรีจนั ทร์(ช่วงจากถนนกัลปพฤกษ์ถึงสุดแนวเขตเทศบาลด้านทิศตะวันตก)

14,900,000.00

40.

โครงการจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงคุณภาพน้าภายในบึงแก่นนครและแก้ไขปัญหา
ระบบระบายน้ารอบบึงแก่นนคร

3,000,000.00

41.

โครงการปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบายน้า โดยการดูด ฉีด ล้างท่อระบายน้าถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล
จานวน 8 สาย

8,270,000.00

42.

โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยการพัฒนาและวางผังพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1(เดิม) และบริเวณ
สวนสาธารณะรัชดานุสรณ์เบื้องต้นและพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางของระบบการขนส่งประเภทต่างๆ
จังหวัดขอนแก่น

2,500,000.00

43.

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและเครื่องออกกาลังกายในสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล

3,100,000.00

44.

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล จานวน 23 แยก

2,253,000.00

45.

โครงการปรับปรุงป้ายสัญญาณและเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาล

1,750,000.00

11

1,800,000.00

50,000.00

5,150,000.00

12
ลาดับที่

โครงการ

งบตามเทศบัญญัติ

46.

โครงการติดตั้งป้ายแนะนาเส้นทางไปสนามบินภายในเขตเทศบาล

47.

โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนหลังศูนย์ราชการ

48.

โครงการขยายผิวจราจรถนนเข้าศูนย์รัตนาภา

2,800,000.00

49.

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ซ.อามาตย์ 2

357,000.00

50.

โครงการซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต ถนนราษฎร์คนึง

1,100,000.00

51.

โครงการซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต ถนนกสิกรทุ่งสร้าง

1,300,000.00

52.

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าภายใน บขส.(บริเวณหน้าอาคารพาณิชย์แนวท่อเดิม)

2,700,000.00

53.

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยตรงข้ามปั้มแก๊สฮ้อยานยนต์ ชุมชนชัย
ณรงค์สามัคคี

1,686,000.00

54.

โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยเวชยันต์ ชุมชนพระลับ

1,260,000.00

55.

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าซอยศรีจันทร์ 29 ตอนปลาย ชุมชนศิริมงคล

704,000.00

56.

โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาบ่อพักน้าค.ส.ล. ซอยศรีจันทร์ 37 ชุมชนหนองใหญ่ 3

210,000.00

57.

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยประชาสโมสร 29 ชุมชนบะขาม

420,000.00

58.

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 1 ชุมชนแก่นนคร

646,000.00

59.

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้าซอยวีระวรรณ ชุมชนแก่นนคร

4,400,000.00

60.

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยฉิมพลี 9/3 ชุมชนโนนทัน1

1,510,000.00

61.

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4/10,4/12,4/14,และ4/16 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2

1,930,000.00

62.

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยศรีมารัตน์ 12

2,950,000.00

63.

โครงการซ่อมผิวถนนสายรองภายในพื้นที่เทศบาลเขต 4 (จานวน 3 สายทาง)

64.

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ถนนศิลปะสนิท(ตอนปลาย)

1,750,000.00

65.

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าถนนมิตรภาพซอย 19 (แยกซอย1)

797,000.00

66.

โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดบ่อพัก น้า ค.ส.ล. เป็นเหล็กหล่อ Manhole ซอยศรีจันทร์ 31 ชุมชนหนอง
ใหญ่ 3

900,000.00

67.

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ซอยแยกวุฒาราม 9

444,000.00

68.

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบาย น้า ค.ส.ล.ซอยมะลิวลั ย์ 4

900,000.00

69.

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนบ้านกอก (บริเวณสี่แยกตัดถนน มิตรภาพตะวันตก)

440,000.00

70.

โครงการชุมชนวัดร่วมใจ ลดสร้างขยะณ ต้นทาง

129,000.00

71.

โครงการสร้างเครือข่าย ผู้คดั แยกขยะ

72.

โครงการศูนย์เรียนรู้จดั การ ขยะอินทรีย์ด้วยวิถีพอเพียง

206,000.00
16,500,000.00

404,000.00

27,000.00
170,000.00
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73.

โครงการจัดการขยะอันตราย

74.

โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้ มลพิษ (low carbon city)

850,000.00

75.

โครงการอิ่มอรุณ ร.ร.ท.บ้าน โนนชัย

150,000.00

76.

โครงการอิ่มท้องมื้อเช้าร.ร.ท.บ้าน สามเหลี่ยม

150,000.00

77.

โครงการอิ่มท้องมื้อเช้าร.ร.ท.บ้าน โนนหนองวัด

90,000.00

78.

โครงการอิ่มอุ่นร.ร.ท.บ้าน หนองแวง

127,500.00

79.

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติดโลก ในเขตเทศบาล นครขอนแก่น

140,000.00

80.

กิจกรรมศูนย์ เพื่อนใจวัยรุ่น โรงเรียนเทศบาล วัดกลางและ โรงเรียนเทศบาล บ้านโนนชัย

100,000.00

81.

กิจกรรมอบรม สมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน 11 โรงเรียน สังกัดเทศบาล นครขอนแก่น

400,000.00

82.

โครงการรณรงค์ งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนันใน เทศบาลนคร ขอนแก่น

83.

โครงการสนับสนุน กิจกรรมศูนย์เพื่อน ใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)

150,000.00

84.

กิจกรรมบ้านสีขาว ชุมชน สีขาว

300,000.00

85.

กิจกรรมวันรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรีในเขตเทศ- บาลนครขอนแก่น

86.

กิจกรรมส่งเสริมการมี ส่วนร่วมต่อ กิจกรรมกีฬา ภาคประชาชน ในเขตเทศบาล นครขอนแก่น

87.

กิจกรรมช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ ประสบภัยพิบตั ิใน เขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น

100,000.00

88.

โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และสาธารณภัยในเขต เทศบาลนคร
ขอนแก่น

500,000.00

89.

โครงการส่งเสริมสุขภาพ ไตเนื่องในวันไตโลก ประจาปี 2559

40,000.00

90.

โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดจังหวัด ขอนแก่น

100,000.00

91.

โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุใน เขตเทศบาลนครขอนแก่น

20,000.00

92.

โครงการสวนสมุนไพรไทย

10,000.00

93.

โครงการปลูกผักปลอด สารพิษ

10,000.00

94.

โครงการปลูกผักสวนครัว ในกระถางสาหรับผู้สูงอายุ

10,000.00

95.

โครงการส่งเสริมการ ออกกาลังกาย สาหรับผู้สูงอายุ

10,000.00

96.

ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

612,000.00

97.

โครงการพัฒนาศักยภาพ ในการจัดบริการสาธารณสุข ขั้นพื้นฐานใน ศสมช.

210,000.00

98.

โครงการจัดบริการสาธารณสุข ในชุมชน (ศสมช.)

99.

โครงการพัฒนา ศสมช. สูส่ ุขศาลาชุมชน

60,000.00

70,000.00

30,000.00
2,550,000.00

1,425,000.00
105,000.00
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100. โครงการ ประชุมประจาเดือน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)เทศบาลนครขอนแก่น

443,000.00

101. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เนือ่ งในวัน อสม. แห่งชาติ

211,000.00

102. โครงการสร้างสังคมแห่ง ความสุขผู้สูงอายุ

150,000.00

103. โครงการฟื้นฟูสุขภาพและ พัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ

150,000.00

104. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เขตเมือง

700,000.00

105. โครงการสาธารณสุขออก เยี่ยมชุมชน

150,000.00

106. โครงการแบ่งปันน้าใจเพื่อผู้ ด้อยโอกาส(อิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน)

258,000.00

107. โครงการอิ่มท้องอุ่นใจ ใกล้บ้านกับร้านข้าวแกง น้าใจคนในชุมชน

740,000.00

108. โครงการบริหารจัดการ และนาเทคโนโลยีสิ่ง อานวยความสะดวก เพื่อผู้พิการและผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาล
นคร ขอนแก่น
109. กิจกรรมออกเยี่ยมชุมชน เคลื่อนที่ (คนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน)

30,000.00
1,000,000.00

110. โครงการรณรงค์ลดการใช้ น้ามันทอดซ้าเพื่อผลิต ไบโอดีเซล

144,000.00

111. โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

300,000.00

112. โครงการนักศึกษาใสใจ วิถีชุมชน

35,000.00

113. โครงการศิลปะกับชุมชน (วาดเส้นพื้นฐาน)

50,000.00

114. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศิลปะประเทศอนุภูมภิ าค ลุม่ น้าโขงและประชาคม อาเซียน

30,000.00

115. โครงการค่ายแสงส่องใจ

5,000.00

116. โครงการส่งเสริมการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา และกิจกรรมประเมินคุณภาพ การศึกษา ภายใน
และ ภายนอกของโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

100,000.00

117. โครงการแข่งขันนักเรียน คนเก่งของโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

800,000.00

118. โครงการอบรม ประชุม สัมมนา วางแผนพัฒนาด้านการศึกษา

200,000.00

119. โครงการอบรมพัฒนาครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา

360,000.00

120. โครงการจัดทาสรุปประมวล ผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในสถาน ศึกษาที่ 12

60,000.00

121. โครงการพัฒนาศักยภาพเทคนิค การสอนของครูเพื่อการ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
ระดับกลุ่ม การศึกษาท้องถิ่นที่ 12

200,000.00

122. โครงการอบรมพัฒนาคณะ ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล สูป่ ระชาคมอาเซียน

100,000.00

123. โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านเทคนิคการสอนของครู ในโรงเรียนเทศบาลนคร ขอนแก่น

3,300,000.00

124. โครงการวันเด็กแห่งชาติ

200,000.00

125. โครงการเส้นทางสายรุ้ง

1,304,000.00

126. โครงการอบรมปลูกจิตสานึก รักษ์สิ่งแวดล้อม

300,000.00
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120,000.00

128. โครงการการเรียนการ สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

1,036,800.00

129. โครงการกิจกรรมตามโครงการ จัดการเรียนการสอนภาษา ต่างประเทศ (ภาษาจีน)

2,200,000.00

130. 130. โครงการพัฒนาการจัด การศึกษา

3,117,000.00

131. 131. โครงการศึกษาเรียนรู้นอก ห้องเรียน

831,600.00

132. 132. โครงการห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง (ตามโครงการ 1 โรงเรียน 2 ระบบ) ให้กับโรงเรียน เทศบาลวัดกลาง

300,000.00

133. 133. โครงการอาหารกลางวัน (11 โรงเรียน)

31,312,000.00

134. 134. โครงการปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา

220,000.00

135. 135. โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subdriber Line : ADSL ความเร็วสูง

105,600.00

136. 136. โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ระบบ wireless Fidelity : wifi
137. 137. โครงการพัฒนาห้องสมุด โรงเรียน

79,200.00
1,100,000.00

138. 138. โครงการพัฒนาแหล่งเรียน รู้ของโรงเรียน

550,000.00

139. 139. โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา

165,000.00

140. 140. โครงการพัฒนาการบริหาร จัดการศึกษา โดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการ การพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD)
141. 141. โครงการส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับ นักเรียนยากจน)
142. 142. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
143. 143. โครงการ Book Bike

11,000,000.00
631,000.00
46,015,396.00
396,000.00

144. 144. โครงการสร้างสังคมแห่ง การอ่าน

1,806,000.00

145. 145. โครงการอบรมฟื้นฟู เยียวยาและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็กและเยาวชนชาย ขอบในสังคมเมือง
146. 146. โครงการศูนย์เยาวชน

342,500.00
1,254,400.00

147. 147. โครงการพัฒนาศักยภาพ การใช้ภาษาและเรียนรู้ วัฒนธรรมอาเซียน

200,000.00

148. 148. โครงการพัฒนาบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลนครขอนแก่น

496,000.00

149. 149. โครงการอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 ศูนย์)

3,416,000.00

150. 150. 42 โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด

400,000.00

151. 151. โครงการส่งเสริมและพัฒนา กีฬานักเรียนโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

140,000.00

152. 152. โครงการการประชุมวิชาการ ระดับชาติ เปิดโลกออทิสติก

50,000.00

153. 153. โครงการการศึกษาพิเศษ มารีย์นิรมล

60,000.00

154. 154. โครงการศูนย์เยาวชนและ ครอบครัวเทศบาลนคร ขอนแก่น
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155. โครงการศูนย์สร้างโอกาส เด็กและเยาวชน(บ้านเรา) เทศบาลนครขอนแก่น

350,000.00

156. โครงการอนุรักษ์และ ฟื้นฟูวัฒธรรมอีสาน

150,000.00

157. โครงการอบรมเยาวชน มุสลิม (คุ้มหนองคู)

50,000.00

158. โครงการบรรพชาสามเณรเพื่อ ศึกษาต่อในพระพุทธศาสนา และอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน (วัดศรีนวล)

30,000.00

159. โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน (วัดหนองแวง พระอารามหลวง)

30,000.00

160. โครงการศูนย์ ICT ชุมชน

50,400.00

161. โครงการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพผู้นานักเรียน โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

100,000.00

162. กิจกรรมการเรียนการสอนหนึ่ง โรงเรียนสองระบบ ร.ร.ท. วัดกลาง

180,000.00

163. โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

4,500,000.00

164. โครงการจ้างที่ปรึกษาบริการ วิชาการศูนย์พัฒนาทักษะและ การเรียนรู้ ICT ขอนแก่น

2,840,400.00

165. โครงการนิทรรศการ ทางวิชาการ(ร.ร.ท.ค้มหนองคู)

80,000.00

166. โครงการจัดกิจกรรม วันเทศบาล

60,000.00

167. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ การกระจายอานาจและมี ส่วนร่วมของเทศบาลนคร ขอนแก่น

50,000.00

168. โครงการรณรงค์การป้องกัน ภัยและระงับอัคคีภัยในสถาน ศึกษา

40,000.00

169. โครงการป้องกันและลดอุบัติ เหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และ สงกรานต์

80,000.00

170. โครงการฝึกซ้อมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ วาตภัย

20,000.00

171. โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง ประจาเดือน

44,000.00

172. โครงการฝึกอบรมเครือข่าย อาสาสมัครป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานประกอบการ

50,000.00

173. โครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรทบทวน

50,000.00

174. โครงการบาเพ็ญสาธารณะ ประโยชน์ของสมาชิก อปพร.

12,000.00

175. โครงการฝึกซ้อมร่วม เครือข่ายการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย

100,000.00

176. โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและ อพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต

200,000.00

177. โครงการแข่งขันกีฬาภาคี เครือข่ายการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย อาเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น อปท. 19 องค์กร ทักษะดับเพลิงและกู้ภัย (ป้องกันภัยเกมส์ ครั้งที่ 2)

60,000.00

178. โครงการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของชุมชนในการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่ม รายได้ท้องถิ่น

8,093,000.00

179. โครงการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของชุมชนในการทา ความสะอาดถนนสายหลัก

9,392,000.00

180. โครงการส่งเสริมชุมชน เก็บขนขยะเอง

3,335,000.00

181. โครงการสถานีขนถ่ายขยะ ชุมชน

574,000.00

182. โครงการอบรมทบทวนอาสา สมัครพิทักษ์สิทธิสตรีและเด็ก

16
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183. โครงการอบรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

100,000.00

184. กิจกรรมประชุมประจาเดือน คณะกรรมการชุมชนย่อย

500,000.00

185. โครงการอบรม"เทคนิคการ เป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าว" ชุมชนเขตเทศบาลนคร ขอนแก่น

100,000.00

186. กิจกรรมเวทีชาวบ้าน

400,000.00

187. กิจกรรมเลือกตั้งประธาน ชุมชน

128,000.00

188. กิจกรรมอบรมแนวทาง การพัฒนาชุมชนในเขต ชุมชนในเขตเทศบาลนคร ขอนแก่น
189. โครงการจัดประชุมสภาเมือง ขอนแก่น

3,500,000.00
160,000.00

190. โครงการส่งเสริมการพัฒนา การกวาดถนนครอบคลุม พื้นที่ถนนในชุมชน
191. โครงการสนับสนุนภารกิจของ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
192. โครงการเทศบาลนีม้ ีรัก

2,606,000.00
30,000.00
400,000.00

193. โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม เมืองพิเศษ ระยะที่ 2

1,000,000.00

194. โครงการสัมมนาทาง วิชาการการบริหาร จัดการเทศบาลนคร ขอนแก่นในรูปแบบ เมืองพิเศษ

114,000.00

195. โครงการจัดซื้อเครื่องบิน ปีกหมุนอัตโนมัติ ร.ร.ท. วัดกลาง

130,000.00

196. โครงการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) แบบพกพา

12,000.00

197. โครงการจัดซื้อเครื่อง พิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา แบบ Network แบบที่ 1

40,000.00

198. โครงการปรับปรุง ประตูศูนย์พัฒนาทักษะ และการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เป็นประตู อัตโนมัตบิ านเลือ่ นคู่

120,000.00

199. โครงการจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย แบบที่ 2

310,000.00

200. โครงการ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA

12,000.00

201. โครงการ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA

35,000.00

202. โครงการจัดซื้อชุด โปรแกรมระบบปฏิบัติ การสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)

20,000.00

203. โครงการพัฒนาเว็บไซด์ เทศบาลนครขอนแก่น

100,000.00

204. โครงการพัฒนาบุคลากร

6,500,000.00

205. โครงการประชุมพนักงาน เทศบาลและพนักงานครู เทศบาล

450,000.00

206. โครงการก่อสร้างศูนย์บริการ ครบวงจรเทศบาลนคร ขอนแก่นที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น

660,000.00

207. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

16,000.00

208. โครงการจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สาหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

46,000.00

209. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

30,000.00

210. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network

16,000.00
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211. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที)
212. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)

งบตามเทศบัญญัติ
14,600.00
9,980.00

213. โครงการจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

12,400.00

214. โครงการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์

176,000.00

215. โครงการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้าไนล่อน พร้อมโครงทรงโค้ง ดั้งสูง 1.20 เมตร ขนาด 4x8 เมตร

420,000.00

216. โครงการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้าไนล่อน พร้อมโครงทรงโค้ง ดั้งสูง 1.50 เมตร ขนาด 5x4 เมตร

76,000.00

217. โครงการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้าไนล่อน พร้อมโครงทรงโค้งดั้ง สูง 1.50 เมตร ขนาด 5x12
เมตร

160,000.00

218. โครงการจัดซื้อผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้าไนล่อนทรงจั่ว ขนาด 4x8 เมตร

95,000.00

219. 219. โครงการจัดซื้อผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้าไนล่อนทรงโค้ง ขนาด 5x12 เมตร

30,000.00

220. โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตัง้ เครนไฮโดรลิค ชนิดพับเก็บหลังเก๋งได้ พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กล๊าส
ทางานในที่สูงได้ไม่น้อยกว่า 12 ม. ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลพร้อมอุปกรณ์

2,800,000.00

221. โครงการซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่องเติมอากาศแบบผิวน้า

1,500,000.00

222. โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายแบบแปลน ระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น
223. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบสะพายไหล่ชนิดข้อแข็ง

650,000.00
95,000.00

224. โครงการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ อย่างหนาชนิดผ้าไนล่อน ทรงโค้ง ขนาด 18x18 เมตร

700,000.00

225. โครงการจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ ร.ร.ท. สวนสนุก

640,000.00

226. โครงการ จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ร.ร.ท. บ้านตูม

110,000.00

227. โครงการ จัดซื้อเครื่องดนตรี- นาฏศิลป์ -แคนแปด(ลิ้นเงิน) ร.ร.ท. บ้านตูม

75,000.00

228. โครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน ร.ร.ท. บ้านตูม

80,000.00

229. โครงการ จัดซื้อโทรทัศน์สีจอแบน ร.ร.ท. บ้านตูม

120,000.00

230. โครงการ จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สาหรับ พนักงานครูร.ร.ท.บ้าน สามเหลี่ยม

40,000.00

231. โครงการ จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง ขนาด 6 ที่นั่ง

45,000.00

232. โครงการ จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล กีต้าร์โปร่งร.ร.ท.บ้าน สามเหลีย่ ม

59,000.00

233. โครงการจัดซื้อคีย์บอร์ด ร.ร.ท.บ้าน สามเหลี่ยม

117,800.00

234. โครงการก่อสร้างเทพื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหน้าอาคาร 3 โรงเรียน เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

242,000.00

235. โครงการก่อสร้างปรับปรุง ท่อระบายน้าคอนกรีตเสริม เสริมเหล็กตามถนนภายใน โรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหลี่ยม

778,000.00

236. โครงการก่อสร้างปรับปรุง อาคารเรียน อาคาร 4 ร.ร.ท.บ้าน โนนหนองวัด

987,000.00

237. โครงการ จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ร.ร.ท.บ้าน หนองใหญ่

44,000.00
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238. โครงการจัดซื้อเก้าอี้ ห้องประชุมร.ร.ท.บ้าน หนองใหญ่

27,500.00

239. โครงการ จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อม ม้านั่งร.ร.ท.บ้าน หนองใหญ่

63,000.00

240. โครงการ จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ สาหรับ นักเรียนระดับประถม ศึกษาร.ร.ท.บ้าน หนองใหญ่

108,000.00

241. โครงการ จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ สาหรับ นักเรียนระดับมัธยม ศึกษา ร.ร.ท.บ้าน หนองใหญ่

177,000.00

242. โครงการก่อสร้างเสาธง โรงเรียนเทศบาลบ้าน หนองใหญ่

100,000.00

243. โครงการแลกเปลี่ยนความ สัมพันธ์ระหว่างเมือง

400,000.00

244. โครงการประชุมคณะผู้ บริหารหัวหน้าส่วนการ งานและพนักงานเทศบาล

330,000.00

245. โครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์

200,000.00

246. โครงการพัฒนาการบริหารงาน เทศบาล

90,000.00

247. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล นครขอนแก่น

75,000.00

248. โครงการคัดเลือก อปพร.ดีเด่น

48,000.00

249. โครงการประชุมคณะกรรมการ ประสานงานศูนย์ อปพร. และกิจกรรมต่าง ๆ

50,000.00

250. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ พนักงานเทศกิจ

227,600.00

251. โครงการศูนย์บริการประชาชน แห่งที่ 2

495,000.00

252. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์

64,000.00
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โครงการจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด800 VA

12,400.00

254. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LEDขาวดา

3,700.00

255. โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก ล็อกเกอร์ชนิด 12 ช่อง

25,200.00

256. โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก น้าดับเพลิง อเนกประสงค์
257

2,800,000.00

โครงการจัดซื้อวิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ

60,000.00

258. โครงการจัดซื้อ วิทยุคมนาคมแบบ สังเคราะห์ความถี่ ชนิดติดตั้ง ประจาที่

30,000.00

259. โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ คมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ชนิดติดตั้งในยานพาหนะ

96,000.00

260. โครงการจัดซื้อชุดสัญญาณไฟ วับวาบพร้อมเครื่องขยายเสียง อิเล็กทรอนิกส์

40,000.00

261. โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล

6,000.00

262. โครงการจัดซื้อสายส่งน้าดับเพลิง

60,900.00

263. โครงการจัดซื้อเชือกโรยตัวกู้ภัย

28,800.00

264. โครงการก่อสร้างฐานฝึกดับ เพลิงขั้นรุนแรงที่เกิดจากแก๊ส

40,000.00

265. โครงการก่อสร้างฐานฝึกดับเพลิง ขั้นรุนแรงที่เกิดจากน้ามัน

40,000.00

266. โครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มลม ขนาด ½ แรงม้า

14,000.00
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267. โครงการจัดซื้อชุดประแจบล็อก และชุดประแจแหวนข้าง

3,250.00

268. โครงการจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่

8,500.00

269. โครงการจัดซื้อแม่แรงตะเข้

5,000.00

270. โครงการ จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อม ม้านั่งร.ร.ท.บ้าน โนนชัย

315,000.00

271. โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีต เสริมเหล็ก ลานจอดรถดับเพลิง พร้อมวางท่อระบายรอยต่อด้านหลัง สถานี
ดับเพลิงศรีจันทร์พร้อมบ่อพัก

250,000.00

272. โครงการจัดซื้อรถยกลากจูง พร้อมอุปกรณ์

2,500,000.00

273. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ จุดตรวจกวดขันวินัยจราจร

776,000.00

274. โครงการจัดซื้อเครื่องวัด แอลกอฮอล์และเครื่อง คอมพิวเตอร์สาหรับจัดเก็บ ข้อมูลและเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก

398,300.00

275. โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ สายตรวจจราจร

660,000.00

276. โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จราจร

831,000.00

277. โครงการ จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ร.ร.ท.บ้าน โนนทัน

78,000.00

278. โครงการ จัดซื้อจอรับภาพร.ร.ท.บ้าน โนนทัน

24,000.00

279. โครงการ จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอลร.ร.ท.บ้าน โนนทัน

12,000.00

280. โครงการ จัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส พร้อมเสาตาข่ายร.ร.ท.บ้าน โนนทัน

24,000.00

281. โครงการ จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน แบบกระจกใสร.ร.ท.บ้าน โนนทัน

43,200.00

282. โครงการ จัดซื้อเครื่องดนตรีคยี ์ บอร์ดร.ร.ท.บ้าน โนนทัน

19,000.00

283. โครงการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน

80,000.00

284. โครงการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

30,000.00

285. โครงการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊คบุ๊ค

17,000.00

286. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊คบุ๊ค สาหรับงาน ประมวลผล

21,000.00

287. โครงการจัดซื้อเครื่อง พิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิดLED ขาวดา

7,300.00

288. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

15,200.00

289. โครงการจัดซื้อเครื่อง สารองไฟ ขนาด 800 VA

37,200.00

290. โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง เคลื่อนที่แบบลากจูง

11,000.00

291. โครงการจัดซื้อกล้องถ่าย ภาพระบบดิจิตอล

6,000.00

292. โครงการจัดซื้อเครื่องตัด หญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง

95,000.00

293. โครงการจัดซื้อเครื่อง นับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ

25,000.00
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42,000.00

295. โครงการ จัดซื้อกลองยาว ร.ร.ท.บ้าน ศรีฐาน

50,000.00

296. โครงการ จัดซื้อฉาบลงหินร.ร.ท.บ้าน ศรีฐาน

20,000.00

297. โครงการจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

96,000.00

298. โครงการจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สาหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอ ขนาดไม่ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว )

46,000.00

299. โครงการจัดซื้อ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

37,200.00

300. โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้คร.ร.ท.บ้าน ศรีฐาน

51,000.00

301. โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ร.ร.ท.บ้าน ศรีฐาน

30,000.00

302. โครงการ จัดซื้อเครื่องชั่ง สามคานร.ร.ท.บ้าน หนองแวง

12,000.00

303. โครงการ จัดซื้อโต๊ะอาหาร กลางวันพร้อมม้านั่งร.ร.ท.บ้าน หนองแวง

135,000.00

304. โครงการ จัดซื้อโต๊ะนักเรียน พลาสติกสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า พร้อมเก้าอี้ร.ร.ท.บ้าน หนองแวง

65,000.00

305. โครงการ จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ แบบ Notebookร.ร.ท.บ้าน หนองแวง

21,000.00

306. โครงการจัดซื้อรถเข็น ชนิดนั่ง แบบพับได้ (Wheelchair)

34,000.00

307

19,800.00

โครงการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึก (INKJET- PRINTER) ร.ร.ท.บ้าน หนองแวง

308. โครงการจัดซื้อ ทีวี LED ขนาดไม่ ไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว

15,000.00

309. โครงการ จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน ร.ร.ท.บ้าน หนองแวง

11,000.00

310. โครงการจัดซื้อ เครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง

22,000.00

311. โครงการ จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล แบบเปลีย่ น เลนส์ได้ ร.ร.ท.บ้าน หนองแวง

25,000.00

312. โครงการจัดซื้อ เต๊นท์ผ้าใบ 2 หลัง

137,000.00

313. โครงการ จัดซื้อเครื่องดนตรี วงดุริยางค์ ร.ร.ท.บ้าน หนองแวง

60,700.00

314. โครงการจัดซื้อ เครื่องขยายเสียงและ อุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้ง

323,500.00

315. โครงการจัดซื้อ โทรโข่งขนาดเล็กแบบ สะพายไหล่

10,320.00

316. โครงการอบรม ส่งเสริมงานวันครู (16 มกราคม 2559)

300,000.00

317. โครงการจัดซื้อหม้อหุงข้าว ขนาด 10 ลิตร

7,800.00

318. โครงการจัดซื้อหม้อหุงข้าว ขนาด 5 ลิตร

4,400.00

319. โครงการจัดซื้อคูลเลอร์ สแตนเลส มีฝาปิดก๊อกเดียว

29,000.00

320. โครงการจัดซื้อคูลเลอร์ สแตนเลส มีฝาปิดก๊อกคู่

5,000.00

321. โครงการจัดซื้อตู้ครัว อลูมิเนียมโลหะ

13,600.00

322. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียน เทศบาลบ้านหนองแวง

76,000.00
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2,650,000.00

324. โครงการอบรม พนักงาน ครูเทศบาลและบุคลากร ทางการศึกษาในสังกัด เทศบาลนครขอนแก่น

200,000.00

325. โครงการอบรมประชุม สัมมนาคณะกรรมสถาน ศึกษาในสังกัดเทศบาล นครขอนแก่น

100,000.00

326. โครงการฝึกอบรมพัฒนา บุคลากรทางการศึกษา

100,000.00

327. โครงการฝึกอบพัฒนา บุคลากรทางการศึกษา (ข้าราชการครู)
328. โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพครูศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและครูอนุบาล ในสังกัดเทศบาลนคร ขอนแก่น
329. โครงการบารุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง

1,605,000.00
730,000.00
2,200,000.00

330. โครงการจัดซื้อเครื่อง พิมพ์ดีดไฟฟ้า

22,000.00

331. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน สานักงาน

16,000.00

332. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เอกสารเลเซอร์ แบบ LED

3,700.00

333. โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ เอกสารชนิด 2 บานเปิด

12,000.00

334. โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์

104,000.00

335. โครงการจัดซื้อเครื่อง ขยายเสียงเคลื่อนที่แบบ ลากจูง

11,000.00

336. โครงการจัดซื้อโทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาดไม่น้อย กว่า 32 นิ้ว

30,000.00

337. โครงการจัดซื้อกล้องถ่าย ภาพระบบดิจิตอล

6,000.00

338. โครงการจัดซื้อเครื่องทา น้าเย็น

6,000.00

339. โครงการจัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่ต่ากว่า 7 คิว

9,300.00

340. โครงการจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สาหรับงานประมวลผล

21,000.00

341. โครงการจัดซื้อวิทยุเทป ซีดี แบบกระเป๋าหิ้ว

21,000.00

342. โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น วีซีดีและดีวีดี

5,000.00

343. โครงการ จัดซื้อกล้องวงจรปิด

214,600.00

344. โครงการจัดซื้อเก้าอี้ ทางานแบบมีพนักพิง

10,000.00

345. โครงการจัดซื้อชั้นวาง กระเป๋า ขนาด 2 ชั้น

39,600.00

346. โครงการจัดซื้อชั้นวาง ของเล่น

12,000.00

347. โครงการจัดซื้อตู้เก็บ เอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ

4,000.00

348. โครงการจัดซื้อตู้ชั้นไม้

4,200.00

349. โครงการจัดซื้อโต๊ะ ทางานพร้อมเก้าอี้แบบมี พนักพิง

32,000.00

350. โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ อเนกประสงค์พร้อมชุด เก้าอี้พลาสติก สาหรับเด็ก

10,000.00

351. โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ อเนกประสงค์

13,200.00
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352. โครงการจัดซื้อโต๊ะอ่าน หนังสือ

18,000.00

353. โครงการจัดซื้อพัดลม ตั้งโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว

13,000.00

354. โครงการจัดซื้อชุดลาโพง ขยายเสียง ขนาด 20 วัตต์

4,500.00

355. โครงการจัดซื้อพัดลม ติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว

22,500.00

356. โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการจัดทางบประมาณประจาปี อย่างมีส่วนร่วม

350,000.00

357. โครงการจัดทาแผน พัฒนาเทศบาลเชิง ปฏิบัติการอย่าง การอย่างมีส่วนร่วม

258,300.00

358. โครงการสารวจและ จัดเก็บข้อมูล

340,000.00

359. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทาผลิตภัณฑ์มวล รวมในพื้นที่เขต เทศบาลนครขอนแก่น ระยะที่ 2 และระยะที่ 3
360. โครงการสารวจความ พึงพอใจผู้รบั บริการ ที่มีต่องานบริการ ของเทศบาลนคร ขอนแก่น

1,500,000.00
59,000.00

361. โครงการจัดทาสรุป ผลการดาเนินงานของ เทศบาล

250,000.00

362. โครงการแถลงข่าว การดาเนินกิจกรรม ของเทศบาล

500,000.00

363. โครงการประชุมสัมมนา เชิงปฎิบตั ิการรายงาน ผลการดาเนินงานตาม ตัวชี้วัดของเทศบาลนคร ขอนแก่น

80,000.00

364. โครงการอบรมให้ความรู้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

10,000.00

365. โครงการ จัดซื้อกล้องวงจรปิด

40,500.00

366. โครงการ จัดซื้อแผงควบคุม สัญญาณเตือนอัคคีภัย

20,200.00

367. โครงการ จัดซื้อตู้โชว์

7,100.00

368. โครงการ จัดซื้อแท่นบรรยาย

27,000.00

369. โครงการ จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา

10,000.00

370. โครงการ จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจติ อล

70,000.00

371. โครงการ จัดซื้อขาตั้งกล้องวีดีโอ

10,000.00

372. โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

48,000.00

373. โครงการ จัดซื้อเครื่องสารอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

15,500.00

374. โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ค สาหรับงาน สานักงาน

17,000.00

375. โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล แบบที่ 1

23,000.00

376. โครงการ จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย สัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1

27,600.00

377. โครงการ จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย สัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2

92,000.00
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ตารางแสดงโครงการที่ยังไม่ลงนามสัญญา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลนครขอนแก่น
ชื่อโครงการ

หน่วยงานทีรับผิดชอบ

งบตาม
เทศบัญญัติ
200,000.00

หมายเหตุ

1. โครงการจัดประชุมวิชาการ ด้านการปกครองท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ 2559
2. โครงการ KHONKAEN LOVE MUSIC FESTIVAL

สานักปลัดเทศบาล

4. โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ใกล้ชดิ พระพุทธศาสนา

สานักปลัดเทศบาล

5. โครงการบูรณปฏิสังขรณ์เสมาคาร และปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณหน้า อุโบสถ วัดศรีนวล ขอนแก่น

สานักปลัดเทศบาล

6. โครงการอบรมสวด มนต์หมูส่ รรเสริญ ทานองสรภัญญะ
(วัดธาตุพระอารามหลวง)

สานักการศึกษา

30,000.00

ยกเลิกโครงการ

7. โครงการอบรมส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งาม ขับร้องสรภัญญะ (วัดศรีสว่างโนนทัน)

สานักการศึกษา

30,000.00

ยกเลิกโครงการ

8. โครงการอบรม สวดมนต์สรรเสริญ พระรัตนตรัย ทานอง สานักการศึกษา
สรภัญญะ (ชุมชนรอบวัดวุฒาราม)

30,000.00

ยกเลิกโครงการ

9. โครงการอนุรักษ์ฮีต โบราณสืบสานวัฒนธรรม วัฒนธรรม สานักการศึกษา
(วัดกลาง)

30,000.00

ยกเลิกโครงการ

สานักการศึกษา

30,000.00

ยกเลิกโครงการ

สานักการศึกษา
3. โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนา เนื่องใน สานักปลัดเทศบาล
เทศกาล วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

10. โครงการสวดสรภัญญะ (วัดศรีธาตุบ้านตูม)

หน่วยงาน/องค์กร ที่ขอรับเงิน
อุดหนุนได้ยกเลิกโครงการ
2,000,000.00 ยกเลิกโครงการ
มีหนังสือจากจังหวัดแจ้งให้
30,000.00
ระงับโครงการ
มีหนังสือจากจังหวัดแจ้งให้
ระงับโครงการ
1,000,000.00 มีหนังสือจากจังหวัดแจ้งให้
ระงับโครงการ
10,000.00

สานักการช่าง
11. โครงการจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพน้าภายในบึงแก่นนครและแก้ไขปัญหาระบบ
ระบายน้ารอบบึงแก่นนคร

3,000,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ

12. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยการพัฒนาและวางผัง สานักการช่าง
พื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1(เดิม) และบริเวณ
สวนสาธารณะรัชดานุสรณ์เบื้องต้นและพัฒนาระบบเชื่อมต่อ
การเดินทางของระบบการขนส่งประเภทต่างๆ จังหวัด
ขอนแก่น

2,500,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ

13. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนบ้านกอก
(บริเวณสี่แยกตัดถนน มิตรภาพตะวันตก)

สานักการช่าง

24

440,000.00

ยกเลิกโครงการ

25
ชื่อโครงการ

หน่วยงานทีรับผิดชอบ

งบตาม
เทศบัญญัติ

หมายเหตุ

14. กิจกรรมส่งเสริมการมี ส่วนร่วมต่อ กิจกรรมกีฬา ภาค
ประชาชน ในเขตเทศบาล นครขอนแก่น

สานักสวัสดิการสังคม 2,550,000.00 ยกเลิกโครงการ

15. โครงการแบ่งปันน้าใจเพื่อผู้ ด้อยโอกาส(อิ่มท้อง อุ่นใจ
ใกล้โรงเรียน)

สานักสวัสดิการสังคม 258,000.00

ยกเลิกโครงการ

16. โครงการค่ายแสงส่องใจ

สานักปลัดเทศบาล

ไม่เข้าหลักเกณฑ์การให้เงิน
อุดหนุนตามทีร่ ะเบียบกาหนด
ยกเลิกโครงการ

5,000.00

17. โครงการพัฒนาศักยภาพเทคนิค การสอนของครูเพื่อการ สานักการศึกษา
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ระดับกลุม่
การศึกษาท้องถิ่นที่ 12

200,000.00

18. โครงการพัฒนาการบริหาร จัดการศึกษา โดยใช้ โรงเรียน สานักการศึกษา
เป็นฐานในการ การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

11,000,000.00 ยกเลิกโครงการ

19. โครงการศูนย์ ICT ชุมชน
20. โครงการเทศบาลนี้มีรัก
21. โครงการประชุมพนักงาน เทศบาลและพนักงานครู
เทศบาล
22. โครงการจัดซื้อผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้าไนล่อนทรง
โค้ง ขนาด 5x12 เมตร

กองวิชาการและ
แผนงาน
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล

50,400.00

อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน

2,373,000
450,000.00

ยกเลิกโครงการ
ยกเลิกโครงการ

สานักการช่าง

30,000.00

ยกเลิกโครงการ

23. โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค ชนิด สานักการช่าง
พับเก็บหลังเก๋งได้ พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กล๊าส ทางานในที่สูง
ได้ไม่น้อยกว่า 12 ม. ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลพร้อม
อุปกรณ์

2,800,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ

24. โครงการ จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ร.ร.ท. บ้านตูม

สานักการศึกษา

110,000.00

ยกเลิกโครงการ

25. โครงการจัดซื้อคีย์บอร์ด ร.ร.ท.บ้าน สามเหลี่ยม

สานักการศึกษา

117,800.00

ยกเลิกโครงการ

26. โครงการ จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ร.ร.ท.บ้าน หนองใหญ่ สานักการศึกษา

44,000.00

ยกเลิกโครงการ

27. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ ผู้บริหารและสมาชิกสภา สานักปลัดเทศบาล
เทศบาล นครขอนแก่น

75,000.00

ยกเลิกโครงการ

28. โครงการจัดซื้อวิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ

สานักปลัดเทศบาล

60,000.00

เปลี่ยนแปลงคาชี้แจง

29. โครงการจัดซื้อรถยกลากจูง พร้อมอุปกรณ์

สานักปลัดเทศบาล

2,500,000.00 ระงับการใช้งบประมาณ

30. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ จุดตรวจกวดขันวินัยจราจร

สานักปลัดเทศบาล

776,000.00 ระงับการใช้งบประมาณ

สานักปลัดเทศบาล
31. โครงการจัดซื้อเครื่องวัด แอลกอฮอล์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับจัดเก็บข้อมูลและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

25

398,300.00

ระงับการใช้งบประมาณ

26
ชื่อโครงการ

หน่วยงานทีรับผิดชอบ

งบตาม
เทศบัญญัติ

หมายเหตุ

32. โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ สายตรวจจราจร

สานักปลัดเทศบาล

660,000.00

ระงับการใช้งบประมาณ

33. โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จราจร

สานักปลัดเทศบาล

831,000.00

ระงับการใช้งบประมาณ

34. โครงการจัดซื้อเครื่อง นับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ

สานักการคลัง

25,000.00

ยกเลิกโครงการ

35. โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ อเนกประสงค์

สานักการศึกษา

13,200.00

ยกเลิกโครงการ

36. โครงการสารวจและ จัดเก็บข้อมูล

กองวิชาการและ
แผนงาน

340,000.00

อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน

37. โครงการสารวจความ พึงพอใจผู้รับบริการ ที่มีต่องาน
บริการ ของเทศบาลนคร ขอนแก่น

กองวิชาการและ
แผนงาน

59,000.00

อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2559
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27

รายรับ-รายจ่ายของเทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2559
แผนภูมิเปรียบเทียบ รายรับจริง ปี พ.ศ.2558 และปี พ.ศ.2559
600,000,000.00
500,000,000.00
400,000,000.00
300,000,000.00
200,000,000.00
100,000,000.00

ปี 2558

0.00

ปี 2559

ตารางเปรียบเทียบ รายรับจริง ปี พ.ศ.2558 และปี พ.ศ.2559
ลาดับ
ประเภทรายรับ
1 หมวดภาษีอากร
2 หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศ
4
พาณิชย์
5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
6 หมวดรายได้จากทุน
7 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
8 หมวดภาษีจัดสรร
รวม

27

ปี พ.ศ.2558
122,645,971.86
55,531,006.44
50,166,070.95

ปี พ.ศ.2559
136,609,094.11
54,063,206.07
41,019,726.84

9,471,960.81

10,094,838.62

15,302,300.88
14,226,382.69
677,000.00
930,050.00
463,749,857.00 498,716,061.00
463,936,559.47 455,126,947.92
1,181,480,727.41 1,210,786,307.25

28
แผนภูมิเปรียบเทียบ รายจ่ายจริง ปี พ.ศ.2558 และปี พ.ศ.2559
400,000,000.00
350,000,000.00
300,000,000.00
250,000,000.00
200,000,000.00
150,000,000.00

ปี 2558

100,000,000.00

ปี 2559

50,000,000.00
0.00

ตารางเปรียบเทียบ รายจ่ายจริง ปี พ.ศ.2558 และปี พ.ศ.2559
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ประเภทรายจ่าย

ปี พ.ศ.2558
40,889,430.00
348,664,289.85
90,871,278.98
298,771,145.75
14,433,315.67
48,970,010.00
144,600,270.88
14,085,006.00
1,001,284,747.13

งบกลาง
เงินเดือนและค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น
รวม
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ปี พ.ศ.2559
38,695,048.75
361,769,993.71
101,247,863.43
339,271,539.93
15,298,900.32
50,594,305.00
125,563,670.07
5,491,192.00
1,037,932,513.21

29
แผนภูมิเปรียบเทียบ รายจ่ายตามแผนงาน ปี พ.ศ.2558 และปี พ.ศ.2559
500,000,000.00
450,000,000.00
400,000,000.00
350,000,000.00
300,000,000.00
250,000,000.00
200,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
0.00

ปี 2558
ปี 2559

ตารางเปรียบเทียบ รายจ่ายตามแผนงาน พ.ศ.2558 และปี พ.ศ.2559
ลาดับ
ประเภทรายจ่ายตามแผนงาน
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ปี พ.ศ.2558
155,089,496.67

ปี พ.ศ.2559
148,916,778.70

32,406,118.51

33,506,079.55

411,496,799.44

465,806,942.03

2

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

3

แผนงานการศึกษา

4

แผนงานการสาธารณสุข

21,179,904.13

57,694,554.62

5

แผนงานสังคมสงเคราะห์

993,580.00

121,520.00

6

แผนงานเคหะและชุมชน

110,289,546.98

77,851,769.07

7

25,885,390.99

17,100,550.01

17,818,962.57

17,592,173.03

9

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

175,514,320.56

175,448,856.12

10

แผนงานการพาณิชย์

9,721,197.28

5,198,241.33

11

แผนงานงบกลาง

40,889,430.00

38,695,048.75

1,001,284,747.13

1,037,932,513.21

8

รวม

29

30

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลนครขอนแก่น เป็น องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นที่มุ่งพัฒนาองค์กรไปสู่ การเป็นองค์กร
ธรรมาภิบาล ภายใต้หลักการกระจายอานาจจากเทศบาลสู่ประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาเมืองทุกมติ โดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนา คือ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข ” และมี
พัน ธกิ จในการพัฒ นาศัก ยภาพนครขอนแก่นเพื่ อเป็น ศูน ย์ก ลางทางเศรษฐกิจและวัฒ นธรรม การพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา และการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงาน
ท้องถิ่น ทั้งนี้เทศบาลนครขอนแก่นได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดัง
ตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

พันธกิจที่ 1 พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
1. การพัฒนาศักยภาพองค์กร
1.เป็นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสินค้าของ
ภูมิภาคเป็น
1.1 MICE City
1.2 Event City
2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มี
2.เป็นนครที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย
คุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
3. ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจ 3.ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ AEC
ชุมชน
พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล
4. พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชน
4.มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง
และโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุน และแก้ปัญหาการจราจรในเขตเมืองได้
และนครแห่งการอยู่อาศัย
5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทีด่ ีเพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัย
และการลงทุน
5. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ใน 6.เป็นนครสีเขียวและมลภาวะต่า (Low Carbon City)
ระดับมาตรฐานสากล
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา
6. สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพ
7.เป็นนครแห่งการเอื้ออาทร แบ่งปันและสมานฉันท์
ชีวิตของประชาชน (Healthy City)
8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พื่อรองรับ AEC
9.มีการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่ม
และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
สามารถเข้าถึงได้
8. สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริม 10. ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ)มีส่วนร่วมใน
การมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของ การจัดการบ้านเมือง และเป็นเจ้าของเมืองมากขึ้น
การพัฒนา
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พันธกิจที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหาร 11. มีหน่วยงานในกากับ เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมของ
บ้านเมือง
เทศบาล
12. มีนวัตกรรมการบริการใหม่ๆที่เอื้อต่อประชาชน กลุ่มธุรกิจ และ
ผู้รับบริการ
10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็น 13. มีโครงสร้างองค์กร(ส่วนราชการ)ที่เอื้อต่อภารกิจของเทศบาล
องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
14.เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตาม
ยุทธศาสตร์เมือง

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา จึงมีข้อสรุปร่วมกันในแนวทางการประเมินผล คือ จัดทาแบบ
ประเมินรายโครงการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คัดเลือกโครงการเด่น มาพิจารณาเพื่อให้
ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการประเมินในภาพรวม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว
0600 ลงวัน ที่ 29 มกราคม 2559 เรื่ องที่เ กี่ย วกั บการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อติดตามผลและนาผลการดาเนินโครงการ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศนครขอนแก่น เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นเสนอต่อสภา
เทศบาลนครขอนแก่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นทราบ
2. เพื่อเป็นข้อมูลของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด (KPI) เทศบาลนครขอนแก่น
ทีน่ าไปต่อยอดในปีงบประมาณต่อไป
การประเมินโครงการเชิงคุณภาพของเทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีเนื้อหา
และขั้นตอน ดังนี้
1. กาหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
2. กาหนดขั้นตอนการประเมินผลโครงการในรูปแบบติดตามและรายงานผลการประเมินโครงการ
เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 นาส่งสานัก/กอง เพื่อใช้ทาการประเมินโครงการฯ
3. รวบรวมแบบติดตามและรายงานผลการประเมินโครงการฯ นาเสนอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมิ นผลฯ คัด เลื อ กโครงการประเมิ นเชิ งคุ ณ ภาพและให้ ข้อ เสนอแนะ พร้ อ มสรุ ป ผลการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อย
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ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คัดเลือกโครงการออกมาพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. โครงการกิจกรรมมหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ
มหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ

แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
แหล่งงบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาลและเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น
ชื่องาน / โครงการ กิจกรรมมหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ ที่บริเวณสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล / ผู้รับผิดชอบ
1.1 ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบโครงการ นายยินชัย อานันทนสกุล
1.2 ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักการช่าง
1.3 หน่วยงาน สานักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น
ตอนที่ 2 : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์ (ถ้าตอบ “ไม่” กรุณากรอกเหตุผล)
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………………...
2.2 ผลการดาเนินงาน
รายการ
งบประมาณ
ที่
1 ค่าจัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้เมืองหนาว เพื่อนามาใช้ในการประดับตกแต่งสวนไม้ดอกไม้
2,953,000
ประดับ ที่บริเวณภายในสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง ตามรูปแบบ และ Con cept ของงานที่
ออกแบบกาหนดไว้ และเพื่อประดับตกแต่งตามสถานที่ต่าง ๆ ที่สาคัญของเมือง (งบเทศบาล
2,353,000 งบ อบจ. 600,000)
2 ค่าประดับตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ โซน สวนร้อนชื้นภายในบริเวณกรงนก
350,000
3

605,000

4

การจัดจ้างแรงงาน ในการจัดเตรียมแปลง จานวน 300,000 บาท,จ้างแรงงานปลูกไม้
ดอกไม้ประดับลงแปลง จานวน 200,000 บาท,ค่าจ้างแรงงานในการขนไม้ดอกไม้ประดับลง
จากรถ จานวน 50,000 บาท, การจ้างแรงงานเพื่อดูแลบารุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับระหว่าง
การจัดงาน รวมถึงการเปลี่ยนไม้ดอกไประดับระหว่างการจัดงานจนแล้วเสร็จการจัดงาน
จานวน 55,000 บาท
ค่าซ่อมแซมป้ายผังงาน และป้ายบอกทางภายในบริเวณจัดงาน

5

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมโครงสวนแนวตั้ง จานวน 8 ชุด

20,000

6

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมโครงสวนรูปหัวใจ จานวน 6 ชุด

18,000
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ที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27

รายการ
ค่าจัดจ้างทาโครงเหล็กรูปถ้วยกาแฟ
ค่าซ่อมแซมปรับปรุงรูปปั้นยักษ์ และม้ายูนิคอร์น พร้อมทาสีใหม่
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรถฟักทอง
ค่าจัดจ้างทาจุดชมโซนดอกไม้เมืองหนาว
ค่าเพล้นท์สีไดโนเสาร์ จานวน 3 ตัว เพื่อจัดทาลายใหม่ และจัดทาไข่ไดโนเสาร์เพิ่มอีก
ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรที่มีความจาเป็นในการจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วย หน้าดิน,ขุย
มะพร้าว,แกลบดิบ, แกลบดา และหญ้านวลน้อย
ค่าใช้จ่ายในการจ้าแรงงานดูแลรักษาความสะอาดห้องน้า และบริเวณจัดงานทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานชุมชนดูแลผู้พิการ (เข็นรถผู้พิการ)
ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้าง เอกชนเพื่อดาเนินการจัดงานที่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด,ค่า
ปฏิคม,ค่าการจัดการแสดงต่าง ๆ ในพิธีเปิด และระหว่างการจัดงานวันที่ 17 ธันวาคม 2557
ถึงวันที่ 3 มกราคม 2559, ค่าพิธีกร, ค่าเครื่องเสียงกองอานวยการตลอดระยะเวลาการจัด
งาน, ค่าเครื่องเสียงในการแสดงต่าง ๆ,ค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน และค่าแสง สี เสียง
พร้อมเครื่องเสียงในพิธีเปิด
ค่าปรับลานดินหน้าหอแคน
ค่าจัดจ้างทาซุ้มประตูทางเข้างาน พร้อมประดับตกแต่ง
ค่าจัดทาโอ่งปลูกดอกไม้พร้อมเพ้นท์สี
ค่าจ้างจัดทาซุ้มถ่ายรูป 10 จุด
ค่าจัดทาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ค่าจัดทากังหันลม ขนาด 3 เมตร พร้อมติดตั้ง
ค่าจัดจ้างจัดทาจุดถ่ายภาพ พร้อมป้ายชื่องานเกาะกลางลานขนาดใหญ่ และป้ายชื่องาน
ขนาดใหญ่
ค่าจัดทาแมลงปอยักษ์แบบลอยตัว, แมลงทับ,หลอดไฟหิ่งห้อย
ค่าจ้างทาสแลนเพื่อกันใบไม้และกิ่งไม้โซนสวนไม้เมืองหนาว
ค่าจัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์หัวพ่นหมอกโซนดอกไม้เมืองหนาว
ค่าจัดจ้างติดตั้งปั้มน้าหัวหมอกบริเวณซุ้มหัวใจ
ค่าจัดซื้อเต็นท์พับได้ เพื่อใช้บังแดดในบริเวณสถานที่จัดงานเพื่อให้ผู้เที่ยวชมงานได้นั่ง
พักผ่อน จานวน 20 หลัง
ค่าจัดซื้อเต็นท์พับได้ เพื่อใช้บังแดดในบริเวณสถานที่จัดงานเพื่อให้ผู้เที่ยวชมงานได้นั่ง
พักผ่อน จานวน 20 หลัง
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งบประมาณ
22,500
30,000
10,000
20,000
78,000
470,000
80,000
150,000
400,000

50,000
50,000
6,000
30,000
40,000
30,000
40,000
75,000
60,000
100,000
48,700
100,000
100,000
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ที่
28
29

รายการ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในงาน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จาเป็นในการทางานเพื่อให้งานแล้วเสร็จ และบรรลุผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

งบประมาณ
100,000
200,000

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

1. มียอดเงินสะพัดในการจับจ่ายใช้สอยไม่ 100,000,000 บาท 177,614,244 บาท
น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. มีจานวนผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่าเป้าหมาย
200,000 คน
238,691 คน
ที่ตั้งไว้
3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
ร้อยละ 80
ร้อยละ 84.17

เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย/ผลที่ได้รับ
สูงกว่าค่าเป้าหมาย
77,614,244 บาท
สูงกว่าค่าเป้าหมาย
38,691 คน
สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 4.17

2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)
งบที่ได้รับการอนุมัติ 6,150,000 บาท เบิกจ่ายจริง 5,673,557.16 บาท คงเหลือ
476,442.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.25 ของงบประมาณทั้งหมด
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย
มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย
จากหมวด...........-......... เป็นหมวด............-............... จานวนเงิน.........-...... บาท
2.5 ปัญหา / อุปสรรคในการดาเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)
ไม่มี
มี
-เกี่ยวกับภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ที่ไม่สามารถควบคุมได้ หากอากาศร้อน หรือเกิดพายุฝน
ฟ้าคะนอง ดอกไม้ที่จัดเตรียมไว้ จะเสียหายเน่าเสียหรือไม่ออกดอก ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)
- จัดเตรียมพื้นที่ในการสารองไม้ดอกไม้ประดับที่สามารถป้องกันแดดหรือฝนให้เพียงพอ เพื่อจะได้
สารองไม้ดอกไม้ประดับไว้ทดแทนในส่วนที่เสียหาย
ข้อเสนอแนะ
- เพิ่มจานวนพันธุ์ไม้ที่หายากและสวยงามให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น อีกทั้ง
เพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณงาน เพื่อป้องกันเหตุต่าง ๆที่อาจจะเกิดขึ้น และมี
เจ้าหน้าที่ดูแลห้องน้าภายในบริเวณงานให้มีความสะอาดอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งควบคุมราคาสินค้า ที่จาหน่าย
ภายในงาน ไม่ให้ขายแพงกว่าราคาตามท้องตลาด
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จากการประเมินผลโครงการกิจกรรมมหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ คณะกรรมการติดตามฯ จึงให้
ข้อเสนอแนะคือ ควรมีการปรับปรุงจุดบกพร่อง หรือปัญหาที่ได้จากการสารวจความคิดเห็นจากผู้ที่เข้า
ร่วมงาน ดังนี้
1. ห้องน้าที่สกปรกและมีน้อยเกินไป ความสกปรกอาจเกิดจากการดูแลไม่ทั่วถึง จึงควรเพิ่มห้องน้า
และพนักงานดูแลห้องน้าให้สะอาดอยู่เสมอ
2. การดูแลดอกไม้ภายในงานให้คงสภาพสีสันสวยสดจนกระทั่งจบงาน
ซึ่งในกรณีทั้งข้อ 1 และ2 หากจาเป็นต้องตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นในการปรับปรุง/เพิ่มเติม และเป็น
ค่าตอบแทนของพนักงานก็จาเป็นจะต้องทาเพื่อให้คนมาเที่ยวงานเกิดความประทับใจและมีความสุข
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2. โครงการกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
แหล่งงบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาลและเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น
ชื่องาน / ชื่อโครงการ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่บริเวณศาลหลักเมือง,บริเวณทั้งสองข้างถนนศรี
จันทร์ ช่วงจากศาลหลักเมืองถึงสี่แยกถนนมิตรภาพ ,ประตูเมือง และสวนหน้าประตูเมือง
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล / ผู้รับผิดชอบ
1.1 ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบโครงการ นายยินชัย อานันทนสกุล
1.2 ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักการช่าง
1.3 หน่วยงาน สานักการช่าง
ตอนที่ 2 : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์ (ถ้าตอบ “ไม่” กรุณากรอกเหตุผล)
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพราะ…………………………………………………………….
2.2 ผลการดาเนินงาน
2.2.1 การจัดกิจกรรมบนเวทีในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2559
1) จัดเตรียมศิลปินที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากภายในประเทศในแนวดนตรีสนุกและ
ฟังสบายได้รับการยอมรับจากยอดกด Like ในสื่อYouTube นับสิบล้านวิว ประกอบด้วยวง
ดนตรีศิลปินไม่น้อยกว่า 3 วง เป็นศิลปินที่อยู่ในช่วงอายุของผู้ฟังทุกวัยตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่น กลุ่ม
วัยทางาน จนถึงกลุ่มวัยผู้ใหญ่
และหนึ่งในสามหรือมากกว่านั้นเป็นศิลปินจากจังหวัด
ขอนแก่นเพื่อให้สอดคล้องกับธีมงาน OK Khon Kaen อาทิเช่น ศิลปินวง Tattoo Colour,
ศิลปินวง สิงโต นาโชค, ศิลปินวง Musketeers, ศิลปินวง 25 Hours, ศิลปินวง Getsunova
จั ดเตรี ย มพิธีช่ว งนับถอยหลั งสู่ ปี ใหม่ด้ว ย Gimmick และเครื่ องยิ ง Paper Shoot
แบบต่อเนื่อง พร้อมด้วยพลุแสงสวยงาม ตาม Concept ของงาน
2) จัดเตรียมเวทีกลางขนาดใหญ่พร้อมโครงสร้างที่มีความมั่นคง แข็งแรง ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า
18 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 8 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร พร้อมประดับตกแต่งเวทีให้เป็นไป
ตาม Concept งาน โดยดาเนินการติดตั้ง วันที่ 29 ธันวาคม 2558 แล้วเสร็จภายในวันที่
30 ธันวาคม 2558 พร้อมรื้อถอนเวที เมื่อเสร็จงานภายใน 06.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม
2559 โดยเวทีส ามารถรองรั บ การติ ดตั้ง ระบบเสี ยง และระบบแสงไฟส าหรั บ การแสดง
คอนเสิร์ตขนาดใหญ่ระดับประเทศ
3) จัดเตรียมและติดตั้งระบบแสงไฟคอนเสิร์ตบนเวทีกลางและพื้นที่โดยรอบให้มีความสวยงาม
และเป็นไปตาม Concept ของงาน
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4) จัดเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์สร้างบรรยากาศภายในงาน เช่น Laser Co 2 เป็นต้น
5) จัดเตรียมและติดตั้งประดับตกแต่งระบบแสงไฟที่บริเวณประตูเมืองให้เป็น Land Mark
สาหรับการจัดงาน
6) จัดเตรียมและติดตั้งระบบเสียงสาหรับงานคอนเสิร์ตระดับประเทศบนเวทีกลางและพื้นที่
โดยรอบ ด้วยระบบที่มีคุณภาพเสียงชัดเจนและได้ยินครอบคลุมพื้นที่งาน
7) จัดเตรียมอปกรณ์สื่อสาร Wireless Intercom ของทีมงาน
8) จัดเตรียมพิธีกรที่มีความชานาญและมีผลงานในระดับท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินรายการ
9) จัดเตรียมแสดงโชว์จากนักแสดงระดับประเทศในธีม “OK Khon Kaen Happy Land
Countdown 2016” อย่างน้อย 1 ชุด
10) จัดเตรียมแสดงโชว์จากเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น อย่างน้อย 1 ชุด
11) จัดทาโล่ที่ระลึกเพื่อขอบคุณผู้สนับสนุน
12) จัดเตรียมจอ LED เพื่อถ่ายทอดสัญญาณภาพกิจกรรมในระหว่างงานทั้งบนเวทีและในพื้นที่
จัดงานเพื่อให้ผู้ชมได้ชมอย่างทั่วถึง
13) จัดเตรียมเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 Kw พร้อมน้ามันเพื่อให้เพียงพอกับงานคอนเสิร์ต
ขนาดใหญ่
14) จัดเตรียม Motion Graphic ให้เป็นไปตาม Concept ของงานตลอดระยะเวลางานและต้อง
นาเสนอคณะกรรมการก่อนถึงวันงาน
15) จัดเตรียมช่างภาพระดับมืออาชีพเพื่อบันทึกภาพตลอดงาน
16) จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือถ่ายทอดสัญญาณ OB เพื่อถ่ายทอดสัญญาณและบันทึกวีดีโอ
ตลอดทั้งงาน
17) จัดเตรียมผลิตวีดีโอและเอกสารเพื่อสรุปงานให้กับผู้สนับสนุน
18) จัดเตรียมไฟ Follow จานวน 2 ชุด ให้กับหน่วยงานตารวจเพื่อความปลอดภัยของผู้มาชม
งานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
19) จัดเตรียมทีมงานมืออาชีพในส่วนต่างๆ เพื่อให้งานดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและ
ยิ่งใหญ่ ดังนี้ ทีม Creative, ทีม Show
Director, ทีม Graphic Design, ทีม
Presentation, ทีม Motion Graphic, ทีม Back Stage, ทีม Lighting Design
20) จัดเตรียมหน่วยรักษาความปลอดภัยบริเวณด้านหลังเวที
21) จัดเตรียมแผงกั้นบริเวณด้านหลังเวที
22) จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสาหรับทีม Operate งาน
23) จัดเตรียมตั๋วเครื่องบินไป-กลับและรถตูส้ าหรับส่งศิลปิน
24) จัดเตรียมเสื้อยืดที่ระลึกจานวน 550 ตัว
25) บริหารจัดการงานโดยการประสานทีมช่างไฟฟ้า ทีมจัดสถานที่ ทีมดูแลความสะอาดในส่วน
เวทีกลางเพื่อเตรียมความพร้อมของงาน
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2.2.2 การสร้างสวนสาธารณะประตูเมืองในธีม “Happy Dino Land”
โดยน าเสนอสวนแห่ ง จิ น ตนาการที่ สื่ อ ถึ ง ความสุ ข โดยน าเสนอผ่ า นประติ ม ากรรมเมื อ ง
ไดโนเสาร์ในรูปแบบการ์ตูน (ไดโนเสาร์เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองขอนแก่น) ณ บริเวณสวนประตูเมือง
ในช่วงวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558
1) จัดหานักออกแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนที่มีผลงานระดับประเทศ
2) จัดหาผู้ควบคุมการออกแบบที่มีความชานาญเฉพาะทาง
3) จัดเตรียมและสร้างเมืองไดโนเสาร์ตาม Concept “Happy Dino Land” ในเทคนิคปูน
ปั้นโดยทาโครงเหล็กถักด้านใน ทาสีเคลือบชนิดพิเศษด้วยสีที่สดใส
4) จัดเตรียมระบบ Lighting System เพื่อส่องสว่าง สร้างบรรยากาศ และสร้างเทคนิคตาม
Concept งาน สาหรับสวนและบริเวณข้างเคียง ในช่วงวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 และ
ในวันพิธีเปิดสวนเรืองแสง
5) จัดเตรียมระบบ Sound System สาหรับสร้างบรรยากาศและการแสดงโชว์ในช่วงวันที่
25-31 ธันวาคม 2558 และในวันพิธีเปิดสวนเรืองแสง
6) จัดเตรียม Gimmic และเทคนิคพิธีเปิดสวนเรืองแสงในวันที่ 25 ธันวาคม 2558
7) จัดเตรียม Show ในธีมงาน
8) “Happy Dino Land” ทุกวัน ในช่วงวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2558 และในวันพิธีเปิด
สวนเรืองแสง
9) จัดเตรียมทีมงานมืออาชีพในส่วนต่างๆ เพื่อให้งานดาเนินการไปได้ ดังนี้
10) ทีม Creative, ทีม Show Director, ทีม Graphic Design, ทีม Back Stage,ทีม
Lighting Design
11) จัดเตรียมป้ายตัวหนังสือขนาดสูง 80 เซนติเมตร คาว่า“Khon Kaen Countdown
2016” เพื่อเป็น Land Markในการจัดงานบริเวณฐานกระติ๊บยักษ์ริมถนนศรีจันทร์
12) จัดหาเจ้าหน้าที่เฝ้าและดูแลบริเวณงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2558 ใน
กะกลางคืน กะละ 1 คน
2.2.3 ดาเนินการจัดทาหุ่นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ ต้นไม้ ก้อนหิน
1) จัดทาหุ่นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ รวมฐานหิน 6 ตัว, หุ่นไดโนเสาร์ขนาดกลางรวมฐานหิน 2
ตัว, หุ่นไดโนเสาร์ขนาดเล็ก รวมฐานหิน 2 ตัว, และฐานหินพร้อมอักษร Khon Kaen
Countdown 2016
2) จั ด ท าซุ้ ม ทางเข้ า , ต้ น ไม้ (จ าลอง) และก้ อ นหิ น เพื่ อ ประดั บ ตกแต่ ง สถานที่
3) ค่าวัสดุก่อสร้าง จานวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการปั้นหุ่นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ ต้นไม้ ก้อนหิน
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2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

1.มี ย อดเงิ น สะพั ด ในการจั บ จ่ า ยใช้ 200,000,000 บาท 272,587,463 บาท
สอยไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
2.มี จ านวนผู้ ร่ ว มงานไม่ น้ อ ยกว่ า
120,000 คน
167,847 บาท
เป้าหมายที่ตั้งไว้
3.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
ร้อยละ 80
ร้อยละ 84.5

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมาย/ผลที่ได้รับ
สูงกว่าค่าเป้าหมาย
72,587,463 บาท
สูงกว่าค่าเป้าหมาย
47,847 คน
สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 4.5

2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)
2.4.1 การจัดกิจกรรมบนเวทีในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2559 และการ
สร้างสวนสาธารณะประตูเมืองในธีม “Happy Dino Land” ดาเนินกิจกรรมโดยการประมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดจ้างบุคคลภายนอกที่มีความชานาญในการจัดงานลักษณะดังกล่าว เข้ามาการดาเนินการ
งบที่ได้รับการอนุมัติ 9,100,000 บาท เบิกจ่ายจริง 9,100,000 บาท คงเหลือ ......-...... บาท คิดเป็นร้อยละ
100% ของงบประมาณทั้งหมด
2.4.2 การจัดทาหุ่น ไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ ต้นไม้ ก้อนหิน ดาเนินการโดยวิธีการตกลงราคา
ใช้เงินงบประมาณรวม 999,798 บาท
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย
 มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย
จากหมวด...........-........... เป็นหมวด.................-............... จานวนเงิน.........-...... บาท
2.5 ปัญหา / อุปสรรคในการดาเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)
 ไม่มี
 มี ในกรณีการจัดเตรียมงานภาคสนาม อุปกรณ์บางอย่าง มีรายละเอียดขั้นตอนที่จะต้อง
ใช้เวลาในการดาเนินงาน จะต้องมีการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อน จึงไม่สามารถดาเนินการแล้วเสร็จทัน
2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)
ควรที่ จ ะสรุ ป รู ป แบบการจั ด งานให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อ นสิ ง หาคมของทุ ก ปี เ พื่ อ จะได้
จัดเตรียมงบประมาณ
ข้อเสนอแนะ
1. รูปแบบของงาน ควรจะสรุปให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี
2. มีการจัดทาแผนการทางานให้ชัดเจน
3. จัดเตรียมงบประมาณให้เพียงพอในการจัดงาน
จากการประเมินผลโครงการกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คณะกรรมการติดตามฯ จึงให้
ข้อเสนอแนะดังนี้
-ควรมีการกาหนดราคามาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่มีลักษณะเดียวกัน ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และใช้เป็นแนวทางในการตั้งงบประมาณในปีต่อๆ ไป
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3. โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว
แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
แหล่งงบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาลและเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น
ชื่องาน/โครงการ จัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล/ผู้รับผิดชอบ
1.1 ชื่อ นายศรัณย์ นามสกุล เปานาเรียง
1.2 ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบ
1.3 หน่วยงาน สานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตอนที่ 2 : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์ (ถ้าตอบ “ไม่” กรุณากรอกเหตุผล)
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพราะ…………………………………………………………….
2.2 ผลการดาเนินงาน : ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
2.2.1 ทุกภาคส่วนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม ฟื้นฟู สืบสาน และอนุรักษ์
ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
2.2.2 เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีจิตสานึกและแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที
ต่อญาติผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่ตนเคารพนับถือคนในครอบครัว คนในชุมชน และหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน
เกิดความรักความสามัคคี
2.2.3 ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น
2.2.4 จังหวัดขอนแก่นมีการใช้จ่ายเม็ดเงินเพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจดีขึ้น
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ได้รับ
เปรียบเทียบค่า
เป้าหมาย/ผลที่ได้รับ
1.มียอดเงินสะพัดในการจับจ่ายใช้ 300,000,000 บาท
455,772,826 บาท
สูงกว่าค่าเป้าหมาย
สอยไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
155,772,826 บาท
2.มี จ านวนผู้ ร่ ว มงานไม่ น้ อ ยกว่ า
300,000 คน
364,257 บาท สูงกว่าค่าเป้าหมาย
เป้าหมายที่ตั้งไว้
64,257 คน
3. ร้ อ ยล ะ ค ว าม พึ ง พ อใ จ ข อ ง
ร้อยละ 80
ร้อยละ 92.32
สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ประชาชน
ร้อยละ 12.32
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2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)
งบได้รับการอนุมัติ 4,017,000 บาท เบิกจ่ายจริง 4,017,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
(โดยมีการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 2,600,000 บาท เนื่องจากใช้งบประมาณร่วมกันกับงานประเพณีออก
พรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ 4,700,000 บาท )
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย
 มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย
จากหมวด...........-........... เป็นหมวด.................-............... จานวนเงิน.........-...... บาท
2.5 ปัญหา / อุปสรรคในการดาเนินโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)
 ไม่มี
 มี ระบุ....................................................................
2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)
-ไม่มีข้อเสนอแนะ
-ไม่มีจากการประเมินผลโครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนน
ข้าวเหนียว คณะกรรมการติดตามฯ จึงให้ข้อเสนอแนะดังนี้
-ควรมีการกาหนดราคามาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่มีลักษณะเดียวกัน ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และใช้เป็นแนวทางในการตั้งงบประมาณในปีต่อๆ ไป
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4. โครงการประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู
แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
แหล่งงบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาลและเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น
ชื่องาน / โครงการ : จัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล / ผู้รับผิดชอบ
1.1 ชื่อ นายศรัณย์ นามสกุล เปานาเรียง
1.2 ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบ
1.3 หน่วยงาน สานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตอนที่ 2 : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์ (ถ้าตอบ “ไม่” กรุณากรอกเหตุผล)
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพราะ…………………………………………………………….
2.2 ผลการดาเนินงาน : ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
2.2.1 ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟู ให้คงอยู่สืบไป
2.2.2 เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น มีความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง
สมานฉันท์ และเกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
2.2.3 เด็ก เยาวชน ประชาชน มีจิตสานึกที่ดี มีจิตใจที่อ่อนโยน รู้จักกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
รู้จักการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม
2.2.4 เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น มีพื้นที่สาธารณะได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.2.5 ประชาชนจังหวัดขอนแก่นมีอาชีพและรายได้เพิ่มมากขึ้น
2.2.6 ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น และได้สนองนโยบายคณะ
ผู้บริหารเทศบาล และนโยบายจังหวัดขอนแก่น ที่จะผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมือง Event City
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ได้รับ
เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย/
ผลที่ได้รับ
จานวนกิจกรรมในงาน มีกิจกรรมไม่น้อย มีกิจกรรมในงานทั้งสิ้น 8 กิจกรรม
เท่ากับค่าเป้าหมาย
กว่า 8 กิจกรรม
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2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)
งบได้รับการอนุมัติ 3,180,000 บาท เบิกจ่ายจริง 3,180,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
(ตั้งงบประมาณ 4,700,00 บาท ใช้ร่วมกับงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์ฯ)
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย
 มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย
จากหมวด...........-........... เป็นหมวด.................-............... จานวนเงิน.........-...... บาท
2.5 ปัญหา / อุปสรรคในการดาเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด )
 ไม่มี
 มี ระบุ.............................................................................
2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)
-ไม่มีข้อเสนอแนะ
-ไม่มีจากการประเมินผลโครงการประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู คณะกรรมการ
ติดตามฯ จึงให้ข้อเสนอแนะดังนี้
-ควรมีการกาหนดราคามาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่มีลักษณะเดียวกัน ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และใช้เป็นแนวทางในการตั้งงบประมาณในปีต่อๆ ไป
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5. โครงการถนนฅนเดินขอนแก่น
แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
แหล่งงบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล
ชื่องาน / โครงการ โครงการถนนฅนเดินขอนแก่น
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล / ผู้รับผิดชอบ
1.1 ชื่อ น.ส.อมรา นามสกุล โกศลสุรภูมิ
1.2 ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการประชุมและกิจการสภา
1.3 หน่วยงาน สานักปลัดเทศบาล
ตอนที่ 2 : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์ (ถ้าตอบ “ไม่” กรุณากรอกเหตุผล)
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ.................................................................
2.2 ผลการดาเนินงาน
2.2.1 ถนนฅนเดินช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ให้ประชาชนสนใจในการประกอบธุรกิจค้าขาย
2.2.2 ถนนฅนเดินเป็นกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น
2.2.3 พื้นที่สาธารณะเมืองขอนแก่น ได้รับการพัฒนานามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย
/ ผลทีไ่ ด้รับ

ร้อยละของจานวนวิสาหกิจชุมชน
ได้รับการสนับสนุนพื้นที่ในการขาย
สินค้า (มีพื้นที่ในการขายสินค้า
จานวน 900 ล็อค)

ร้อยละ 100
(มีผู้มาขายสินค้าจานวน
900 ล็อค)

ร้อยละ 100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)
งบได้รับการอนุมัติ 698,200 บาท เบิกจ่ายจริง 533,166 บาท คิดเป็นร้อยละ 77%
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย
 มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย
จากหมวด...........-........... เป็นหมวด.................-............... จานวนเงิน.........-...... บาท
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2.5 ปัญหา / อุปสรรคในการดาเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด )
 ไม่มี
 มี ได้แก่
1. สินค้าทามือ หัตถกรรม งานศิลปะ สินค้าหายาก การจาหน่ายผู้ประกอบการ ขาย
ไม่ค่อยดี ทาให้สินค้าเหล่านี้เริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆ ในถนนคนเดิน
2. เนื่องจากมีผู้มาเที่ยวในถนนคนเดินมาก การให้หารบริการห้องน้ามีเพียงจุดเดียว
ซึ่งไม่เพียงพอ
3. ไม่มีสถานที่กองอานวยการชัดเจน อาศัยร่มเงาในการทางาน ซึ่งหากในช่วงฤดูฝน
จะทางานได้ลาบากยากต่อการบริหารจัดการ
2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)
1. ให้การสนับสนุนสินค้าทามือ งานศิลปะ หัตถกรรม โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้วยการฝึก
อาชีพ
2. เช่ารถสุขาเคลื่อนที่บริษัทมาให้การบริการ หรือตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อในโครงการถนนคนเดิน
3. จัดให้มีสถานที่กองอานวยการที่ชัดเจน หรือ รถโมบายที่สามารถกันแดดกันฝนได้
ข้อเสนอแนะ
การจัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการให้ได้รับความรู้ในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร การรักษาความ
สะอาด การลดปริมาณขยะ และการควบคุมดูแลมาตรฐานของอาหาร
ดังนี้

จากการประเมินผลโครงการถนนฅนเดินขอนแก่น คณะกรรมการติดตามฯ จึงให้ข้อเสนอแนะ

-ควรมีการปรับปรุงเวลาการลงถังน้าแข็งเป็นช่วงเวลาบ่าย เป็นต้นไป เพราะมีการร้องเรียนเรื่อง
การจราจรช่วงเวลาเช้า (เวลาเร่งด่วน) และมีการเก็บค่าธรรมเนียมถังน้าแข็ง
-ควรให้สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงไปตรวจสอบดูแลคุณภาพอาหาร และเรื่องความ
สะอาดของอาหารด้วย
-ควรให้มีรถสุขาเคลื่อนที่มาบริการที่ตลาดถนนฅนนเดินด้วย
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6. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนของครูใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
แหล่งงบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล
ชื่องาน / โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล / ผู้รับผิดชอบ
1.1 ชื่อ นางสุธาสินี นามสกุล แม้นญาติ
1.2 ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
1.3 หน่วยงาน สานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตอนที่ 2 : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์ (ถ้าตอบ “ไม่” กรุณากรอกเหตุผล)
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.2 ผลการดาเนินงาน
2.2.1 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
โครงการพั ฒ นาศัก ยภาพด้ านเทคนิ คการสอนของครู ในโรงเรี ย นเทศบาลนครขอนแก่ น
ด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ 12 การพั ฒ นาศั ก ยภาพองค์ ก ร เป้ า ประสงค์ ที่ 14 บุ ค ลากรมี ค วามรู้
ความสามารถ ผลการดาเนินงาน พบว่า ครูได้รับเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน จนสามารถใช้เป็นแนวทางในการนากิจกรรมและเทคนิคการสอนไปปรับใช้ในการสอนของตนเองได้
ร้อยละ 98.56
2.2.2 ผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
1) พนักงานครูเทศบาลจานวน 346 คน ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้เข้ารับการพัฒนา
ตนเอง 342 คน คิดเป็นร้อยละ 98.84
2) พนักงานครูเทศบาล จานวน 346 คนที่เข้ารับการพัฒนามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้นจากเดิม จานวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 98.27
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2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด

ครู ไ ด้ รั บ เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาความรู้ ใ นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จนสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการนากิจกรรมและเทคนิคการสอนไปปรับใช้ในการสอน
ของตนเองได้

ค่าเป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

ร้อยละ
90

ร้อยละ
98.56

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมาย / ผลที่
ได้รับ
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย
8.56 %

2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)
งบได้รับการอนุมัติ 3,300,000 บาท เบิกจ่ายจริง 3,284,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.54
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย
 มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย
จากหมวด ...........-............... เป็นหมวด ............-.............จานวนเงิน ..........-.......... บาท
2.5 ปัญหา / อุปสรรคในการดาเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)
 ไม่มี
 มี ระบุ
1. บุคลากรดาเนินงานมีจานวนน้อย ส่งผลให้การดาเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้
2. เนื่องจากภารกิจของครูและผู้บริหารมีจานวนมาก การจัดกิจกรรมจาเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนวันเวลาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและคล่องตัวตลอดเวลา
2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) / ข้อเสนอแนะ
1. เริ่มแผนงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
2. จัดทาปฏิทินงานตามโครงการส่งไปยังสถานศึกษาเพื่อให้วางแผนการทางานได้
อย่างเหมาะสม
จากการประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น คณะกรรมการติดตามฯ จึงให้ข้อเสนอแนะดังนี้
- ควรสร้างสิ่งแวดล้อมการใช้ภาษาอังกฤษภายในโรงเรียนตลอดเวลา โดยใช้บุคลากรครูชาวไทยและ
ครูชาวต่างชาติที่สอนวิชาภาษาอังกฤษร่วมกันจับกลุ่มหรือสร้างกระบวนการเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียน เช่น
กาหนดให้มีวันที่ใช้ภาษาอังกฤษทั้งโรงเรียน วิชาเรียนภาษาอังกฤษต้องงดใช้ภาษาไทยในห้องเรียน เป็นต้น
- ควรจัดทารายการภาษาอังกฤษ โดยให้ครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติร่วมกันผลิตรายการทีวีท้องถิ่น
ให้การบ้านเด็กนักเรียนกลับไปดูที่บ้านแล้ว ทารายงานส่ง เช่น รายการพูดกันถึงเรื่ องอะไร มีเนื้ อหาสาระ
อย่างไร เป็นต้น
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- ควรจัดทาป้ายบอกทางและสถานที่เป็นอังกฤษ เช่น ตลาด รถโดยสารประจาทาง หรือแม้กระทั้งรถ
ของเทศบาลนครขอนแก่ น เอง ควรมี ป้ า ยเป็ น ภาษาอั ง กฤษ ท าให้ เ มื อ งขอนแก่ น เป็ น บรรยากาศสั ง คม
ภาษาอังกฤษทั้งเมือง
- ควรพิจารณาการฝึกอบรมครูให้ตรงสายงานรายวิชาที่สอนเป็นสาคัญ และมีการติดตามประเมินผล
การอบรมควบคู่กันไปด้วย
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7. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูอนุบาล
แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
แหล่งงบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล
ชื่องาน / โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูอนุบาล
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล / ผู้รับผิดชอบ
1.1 ชื่อ นางสุจิตรา นามสกุล เกียรติบุญสนอง
1.2 ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
1.3 หน่วยงาน สานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตอนที่ 2 : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์ (ถ้าตอบ “ไม่” กรุณากรอกเหตุผล)
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ
2.2 ผลการดาเนินงาน
2.2.1 คณะกรรมาธิ ก ารโครงการเมล็ ด พั น ธ์ แ ห่ ง การเรี ย นรู้ (ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก )
คณะกรรมาธิการโครงการต้นกล้าแห่งปัญญา (อนุบาล) และคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เกิดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับก่อนปฐมวัย ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น
2.2.2 เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ นามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.2.3 การจัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย และระดับปฐมวัย มีประสิทธิภาพและคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น
2.2.4 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูอนุบาลเกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และจัดการเรียนการ
สอนให้กับเด็กระดับก่อนปฐมวัย(เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น)และระดับปฐมวัย
(เด็กอนุบาลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น)ได้เป็นอย่างดี
2.2.5 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูอนุบาลได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ เกิ ดการพัฒนา 4 ด้านกับเด็ก ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สั งคมและ
สติปัญญา มากยิ่งขึ้น
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2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผลที่ได้รับ

คณะกรรมาธิการต้นกล้าแห่งปัญญา
คณะกรรมาธิการเมล็ดพันธุ์แห่งการ
เรียนรู้ ครูอนุบาล 11 โรงเรียน ครู
ศูนย์ฯ 11 ศูนย์เจ้าหน้าที่ 135 คน

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมาย / ผลที่ได้รับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม น้อยกว่าค่าเป้าหมาย
130 คน
5 คน

2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)
งบได้รับการอนุมัติ 730,000 บาท เบิกจ่ายจริง 594,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.47
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย
 มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย
จากหมวด เป็นหมวด
จานวนเงิน
บาท
2.5 ปัญหา / อุปสรรคในการดาเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด )
 ไม่มี
 มี ระบุ.............................................................................
2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)
-ไม่มีข้อเสนอแนะ
-ไม่มีจากการประเมินผลโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูอนุบาล
คณะกรรมการติดตามฯ จึงให้ข้อเสนอแนะดังนี้
-ควรมีเกณฑ์มาตรฐานการกาหนดจ านวนครูต่อจานวนนักเรียนกี่คน เพื่อให้ ครู ส ามารถดูแลเด็ก
นักเรียนหรือเด็กเล็กได้ครอบคลุมและมีคุณภาพ
- ควรจะมีกิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม และกิจกรรมด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เช่น ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ชองชาวอีสาน การประกวดร้องเพลงสากล เป็นต้น
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8. โครงการสร้างสังคมแห่งความสุขผู้สูงอายุ
แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
แหล่งงบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล
ชื่องาน / โครงการ สร้างสังคมแห่งความสุขผู้สูงอายุ
ตอนที่1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
1.1 ชื่อ นางวิลาสินี สมานชาติ
1.2 ตาแหน่ง รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
1.3 หน่วยงาน สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1วัตถุประสงค์
-บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ
2.2ผลการดาเนินงาน
2.2.1 ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้รับการประเมิน ADLเพื่อ
จัดนาไปสู่การจัดกิจกรรมการดูแลให้เหมาะสม
2.2.2 มีตัวแทนหรือผู้นาของผู้สูงอายุ ที่เป็นผู้สูงอายุต้นแบบ
2.2.3 มีชมรมผู้สูงอายุในชุมชน
2.3ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ผลที่ได้รับ เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย/
ผลที่ได้รับ
1.จากการประเมินสามารถแบ่งผู้สูงอายุได้ เป็น 4 กลุ่ม ไม่น้อยกว่า 8,000 คน
น้อยกว่าค่าเป้าหมาย
คือ เคลื่อนไหวเองได้บ้างที่มีภาวะสับสนและไม่มีภาวะ 10,000คน
2,000 คน
สับสน เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และกลุ่มเจ็บป่วยรุนแรง
หรืออยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต
2.จากการค้นหาตัวแทนหรือผู้นาของผู้สูงอายุไม่ต่ากว่า
258 คน
171 คน
น้อยกว่าค่าเป้าหมาย
3 คน ทุกชุมชน(ประธานชมรมผู้สูงอายุและรอง
88 คน
ประธาน2คน)
3.มีการเตรียมความพร้อมในการดาเนินการจัดตั้งชมรม 95ชุมชน 57 ชุมชน
น้อยกว่า ค่าเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 95 ชุมชน
38 ชุมชน
*** หมายเหตุ 1. ชมรมดอกแคร์ เป็นการรวมกลุ่ม 10 ชุมชน
2. ชมรมผู้สูงอายุศรีฐานเป็นการ รวมกลุ่ม 4 ชุมชน
3. ชมรมผู้สูงอายุร่มไทรวัยงาม รวมกลุ่ม 12 ชุมชน
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4. มีหลายชมรมที่ตั้งชมรมไว้แต่รอกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจากกองทุนสุขภาพ(ซึ่งรอทา
โครงการป้องกันไข้เลือดออกแล้วเสร็จก่อน..ตามความสาคัญของปัญหา)
2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณได้รับการอนุมัติ 150,000 บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) เบิกจ่ายจริง 114,375 บาท
คิดเป็นร้อยละ 76.25
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย
 มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย
จากหมวด เป็นหมวด
จานวนเงิน
บาท
2.5 ปัญหา / อุปสรรคในการดาเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด )
 ไม่มี
 มี ระบุ.............................................................................
2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)
-ไม่มีข้อเสนอแนะ
-ไม่มีจากการประเมินผลโครงการสร้างสังคมแห่งความสุขผู้สูงอายุ คณะกรรมการติดตามฯ จึงให้
ข้อเสนอแนะดังนี้
- ควรทาฐานข้อมูลผู้สูงอายุว่าท่านใดมีความรู้ความสามารถด้านอะไรบ้าง และเชิญผู้สูงอายุทา
กิจกรรมร่วมกัน มาเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ความสามารถของตน
- ควรสร้างกิจกรรมที่เหมาะสม สร้างเกียรติยศ และสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ เช่น เป็นมัคคุเทศก์
ตามเทศกาลต่างๆ
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9. โครงการสัมมนาทางวิชาการ การบริหารจัดการ
เทศบาลนครขอนแก่นในรูปแบบเมืองพิเศษ
แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
แหล่งงบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล
ชื่องาน / โครงการ สัมมนาทางวิชาการ การบริหารจัดการ เทศบาลนครขอนแก่นในรูปแบบเมืองพิเศษ
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล / ผู้รับผิดชอบ
1.1 ชื่อ นางวิมลรัตน์ นามสกุล นามตะ
1.2 ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
1.3 หน่วยงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น
ตอนที่ 2 : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์ (ถ้าตอบ “ไม่” กรุณากรอกเหตุผล)
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.2 ผลการดาเนินงาน
2.2.1 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 573 คน
2.2.2 มติที่ประชุม เห็นด้วยกับโครงการสุขซูมื่อ คือขอนแก่นเมืองสร้างสรรค์
(Khon Kaen Smart City) เป็นโครงการนาร่อง
2.2.3 มีอาสาสมัครร่วมขับเคลื่อนโครงการนาร่อง จานวน 207 คน คิดเป็น 36 % ของ
ผู้เข้าร่วมงาน
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ผลที่ได้รับ
เปรียบเทียบค่า
เป้าหมาย / ผลที่
ได้รับ
1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 573 คน
500 คน
573 คน
สูงกว่าค่าเป้าหมาย
73 คน
2. มติที่ประชุม เห็นด้วยกับโครงการสุขซูมื่อ คือ
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เท่ากับค่าเป้าหมาย
ขอนแก่นเมืองสร้างสรรค์ ( Khon Kaen Smart
City ) เป็นโครงการนาร่อง
3. มีอาสาสมัครร่วมขับเคลื่อนโครงการนาร่อง
ได้อาสาสมัคร ได้อาสาสมัคร เท่ากับค่าเป้าหมาย
จานวน 207 คน คิดเป็น 36 % ของ
ผู้เข้าร่วมงาน
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2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)
งบได้รับการอนุมัติ 114,000 บาท เบิกจ่ายจริง 78,396 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.77
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย
 มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย
2.5 ปัญหา / อุปสรรคในการดาเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด )
 ไม่มี
 มี
2.6 แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการจัดสัมมนา
ถนนสร้างสรรค์
1. มีปัญหาในเรื่องการจอดรถวันคู่ วันคี่ ซึ่งถนนบางแห่งมีปัญหาเพราะถนนแคบ ให้พิจารณาจากการ
สอบถามผู้อยู่อาศัยในบริเวณนั้น ว่าเห็นด้วยหรือไม่ กับการจัดการระบบจอดรถแบบนี้
2. ความปลอดภัยและคุณภาพของถนนที่ควรมีการแก้ไขไปพร้อมๆกัน ควรมีการประสานงานในด้านต่างๆ
และร่วมมือร่วมใจกัน เพื่องานออกมาจะได้มีประสิทธิภาพ
3. ในด้านการจราจร ตอนเช้ามืดตามตลาดขายของ ปัญหารถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ขับรถไม่ระมัดระวัง การ
จอดรถที่ไม่เหมาะสม การตีเส้นจอดรถ คนไม่เคารพกฎจราจร จอดไม่เป็นที่เป็นทาง สร้างความเดือดร้อน
ขอนแก่นควรมีกาปลูกจิตสานึกโดยเริ่มจากเยาวชนให้มีระเบียบวินัยมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านของการจราจร
ซึ่งจะทาให้เมืองขอนแก่นเป็นระเบียบมากขึ้น
4. การจราจรบริเวณวงแหวนเริ่มมีความแออัด เกาะกลางถนนชาตะผดุงมีปัญหามาก พื้นที่จุดเสี่ยงที่มีปัญหา
ควรมีการแก้ไปพร้อมๆกัน บ้านหลายหลังชอบสร้างทางขึ้นบริเวณทางเท้า การสร้างสรรค์สร้างได้ ถ้า
แก้ปัญหาเก่าก่อน ควรเลือกใช้สีที่อ่อนและสบายตาในการทาบริเวณเปลือกอาคารภายนอก
5. แก้ไขปัญหาไฟส่องสว่าง ตามทางเดินและท้องถนน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
6. การสร้างวินัยของคนใช้รถใช้ถนน มีการจับผิดโดยการแอบถ่าย ซึ่งใครเป็นตาวิเศษจะมีรางวัลให้ และยัง
เป็นตัวอย่าง จะได้ไม่มีใครกล้าทาความผิด
7. การจราจรสร้างสรรค์ ถ้าให้รถเวียนซ้ายตลอดทั้งเมืองได้ จะเป็นการจัดการจราจรที่ดีของเมืองขอนแก่น
8. ควรมีการวางแผนด้านผังเมือง ในพื้นที่ต่างๆพื้นที่ใดมีปัญหานามาระดมสมอง วางแผน พูดคุยร่วมกัน
โดยเฉพาะปัญหาด้านการจราจรที่เป็นปัญหาสาคัญในขอนแก่น ต้องเป็นวาระของจังหวัด ทุกหน่วยงาน
ผู้ประกอบการต้องมาพูดคุย เพื่อวางแผนร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
9. ขอนแก่นควรมีเกือกม้าทั้งสี่มุมเมือง เพื่อความสะดวกและปลอดภัย โดยต้องประสานกับแขวงการทางเพื่อ
จัดสร้างขึ้นมา ซึ่งงบประมาณไม่ใช่เรื่องใหญ่
10. การจราจรที่แออัดมาก ในด้านทางเข้า-ออกของถนนมิตรภาพ ควรมีการเพิ่มถนนเข้าออกหลังศาลากลาง
และอยากให้ตัดถนนใหม่เพื่อเป็นการระบายรถออกบ้าง เป็นโครงสร้างจราจรสร้างสรรค์
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ถนนสร้างสรรค์ (ต่อ)
11. เรื่องถนนยูเทิร์น บริเวณเลยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางไปอุดร และท่าพระ ควรทาเป็นทางยกระดับ
เพราะปัจจุบันรถติดมาก และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งควรเปลี่ยนจากยูเทิร์น เป็นทางยกระดับเพื่อความ
ปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้น
12. บริเวณถนนชีท่าขอน รถวิ่งไม่ได้ เกิดตลาดแต่ไม่มีแม่ค้า เพราะไม่มีการคืนพื้นที่ดังกล่าว จึงเสนอให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหารถวิ่งไม่ได้
13. พื้นที่ตามถนนเลี่ยงเมืองต่างๆ ต้องบูรณาการร่วมกัน เพราะการขยายตัวของเมืองรวดเร็วมากต้องเจรจา
กัน และประสานงานร่วมกันอยู่เสมอ
ทางจักรยาน+ทางเท้าสร้างสรรค์
1. เมืองขอนแก่น มีถนนและตึก ที่มีความแออัดมาก ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นของรัฐ รัฐควรเสียสละพื้นที่ตรง
นี้ เพื่อทาเป็นทางเท้า ทางจักรยาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเมือง
2. ขอให้มีทางเท้า ทางจักรยานเพิ่มขึ้น โดยการปิดช่องทางจราจรบางช่องทางในเขตเมืองออกแล้วปรับปรุง
เป็นพื้นที่ทางเท้า และทางจักรยาน เพื่อให้ขอนแก่นมีพื้นที่ทางเท้าเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งทางเท้าในเมืองที่มักมี
การค้าขาย ควรมีการจัดการให้การขายของในลักษณะนี้ ออกไปจากทางเท้าเพื่อให้เมืองขอนแก่นมีทางเท้า
และทางสัญจรเพิ่มมากขึ้น
3. ปัญหาด้านทางเท้าควรเอาคืนกลับมา เพราะทุกวันนี้มีแต่ร้านค้ามาจับจอง ดูแล้วไม่สบายตา ไม่สวยงาม
เทศบาลต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อเอาพื้นที่กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสวยงาม
4. ควรเอาทางเดินเท้าคืนมา และควรคานึงถึงคนพิการ หรือคนทุพพลภาพให้มากขึ้น
ขนส่งมวลชนสร้างสรรค์
1. อยากให้มีรถราง และขนส่งมวลชนสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณและความแออัดของรถ
ส่วนตัว และอยากให้แก้ไขปัญหาเรื่องไฟจราจรทุกๆ สี่แยก เพื่อลดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ
2. ควรมีการรณรงค์ร่วมกัน เกี่ยวกับการใช้รถประจาทาง อาจกาหนดเป็นวันสร้างสรรค์จราจร วันสร้างสรรค์
พื้นที่ หรือสร้างเป็นแคมเปญต่างๆ และให้ความสาคัญของการจราจรที่มีความแตกต่างกันโดยให้ลาดับ
ความสาคัญของรถ เช่น รถยนต์ จักรยาน ฯลฯ
3. จราจรสร้างสรรค์ ในเรื่องการเชื่อมต่อของโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ public transport network
4. รถสองแถวควรปล่อยเป็นระยะๆ และไม่ควรไปจอดรอ หรือจอดซ้อนคัน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการจราจร
(logistic สองแถว) ควรมีการจัดคิวรถสองแถว เพื่อจะได้ลดปัญหาการจราจร
5. ขนส่งมวลชน ควรคานึงถึงคนพิการหรือคนทุพพลภาพเป็นหลักด้วย
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สวน + ลานสร้างสรรค์
1. พื้นที่สวนสาธารณะ และบึงแก่นนคร ต้องปรับปรุงให้ดีกว่านี้ ทั้งด้านการบริหารจัดการ และการสร้างพื้นที่
สีเขียว บริเวณบึงแก่นนครให้ดีเหมือนบึงทุ่งสร้าง
2. พื้นที่สาธารณะ ในรูปแบบที่เป็นศูนย์เรียนรู้หรือเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ยกตัวอย่างบริเวณพื้นที่ อาคาร
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ปัจจุบันไม่มีการต่อสัญญาเช่าของกรมธนารักษ์ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยสร้าง
มานานตั้งแต่ปี 2511 เกิดขึ้นพร้อมแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับแรกๆ จึงขอเสนอให้ทางเทศบาล คอยติดตาม
การใช้อาคารนี้ และคิดต่อยอดว่าจะทาเช่นไรต่อไป
3. ให้เทศบาลจัดตั้งงบประมาณรองรับ เพื่อเช่าธนาคารแห่งประเทศไทยต่อ คนขอนแก่นจะได้มีพื้นที่สาหรับ
creative space เป็นที่ที่ใครมาขอนแก่น จะต้องมาเริ่มที่จุดนี้ก่อน เป็นสถานที่ที่สามารถบอกทุกเรื่องราวใน
จังหวัดขอนแก่น รวมถึงมีการแสดงโชว์ต่างๆ ทั้งทางด้านวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของ
คนขอนแก่น
4. พื้นที่สร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพในทุกมิติ การควบคุมในเรื่องของ
อาหาร ตัวอย่างเช่น อาหารทางอีสาน ควรสร้างเสริมสุขภาพให้มากกว่านี้
5. ควรมีการปลุกจิตสานึกเรื่องการลดจานวนขยะของแต่ละบุคคล และควรมีการสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ เพื่อ
ลดปัญหาขยะและสร้างสรรค์พลังงาน
6. บึงหนองโคตร พื้นที่สาธารณะควรมีคนเฝ้าดูแล และมีไฟส่องสว่าง กาจัดปัญหาวัยรุ่นอันธพาลรวมตัว
สังสรรค์กันในพื้นที่สาธารณะเพื่อสร้างสวนสาธารณะที่ดีในอนาคต
7. เรื่องสังคมผู้สูงอายุ ควรมีพื้นที่ให้กับเด็กและคนชรา เป็นพื้นที่สร้างสรรค์
ความเป็นย่านสร้างสรรค์
1. ขอนแก่นขาดการวางผังเมืองที่เป็นระบบเมืองจึงไม่เป็นระเบียบ ควรมีผังเมืองที่ดีกว่านี้
2. โรงงานกาจัดขยะ มีปัญหาระหว่างเทศบาลต่างๆ ในเรื่องการแย่งพื้นที่กาจัดขยะ ดังนั้นจึงต้องนาขยะมาใช้
ให้เป็นประโยชน์ หาพื้นที่กาจัดขยะร่วมกันให้เรียบร้อย
3. พื้นที่สร้างสรรค์ ควรมีการจัดทาพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อการรักษาวัฒนธรรม เช่น พื้นที่ว่างของวัดควรนามาจัด
ทาเป็นแหล่งส่งเสริมกิจกรรม และประกอบอาชีพของคนในชุมชน สร้างตลาดแบบถนนคนเดิน การแสดงหมอ
ลา ราวงย้อนยุค (วัดโมเดล) เป็นการหารายได้ให้กับวัดอีกทางหนึ่ง มีการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคน
ในพื้นที่ การรักษาประเพณีวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้วัดอีกด้วย
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแยกตามประเด็นสาคัญ ดังนี้
ชุมชนสร้างสรรค์
1. ขอนแก่นจะต้องมีคนที่มีคุณภาพ มีชีวิตที่ดี มีสังคมที่ดี และควรมีพฤติกรรมหรือกิจกรรม ที่ทาให้จิต
สะอาด เน้นที่คนให้มีจิตที่ดี เมืองขอนแก่นจะได้เป็นเมืองสร้างสรรค์อย่างแท้จริง
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OTOP สร้างสรรค์
1. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะทาอย่างไรให้ของกินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดขอนแก่น เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานและ
ถูกหลักอนามัย ตัวอย่างเช่น ไก่ย่างที่มีรสชาติเดียวกัน ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวและนักชิมเข้ามาลิ้มลอง
2. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ บริเวณที่มีปัญหาควรรีบแก้ไข ในด้านของการเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดปัญหา
จราจรติดขัด เช่น การโทรสั่งของ สั่งอาหารต่างๆ (บริเวณชีท่าขอน)
กิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแยกตามประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. ขอนแก่นควรมีรูปแบบการปกครองแบบพิเศษ เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ
2. ปัญหาพลเมืองแฝงที่เกิดขึ้น ขอนแก่นจะทาอย่างไร จะทาให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ จะเอางบประมาณด้าน
ไหนมาบริหารจัดการ
3. ขอนแก่นมีความเจริญ และความหลากหลายมาก เราต้องใช้ความหลากหลายให้เกิดประโยชน์ เช่น ใน
เรื่องของการเป็นชุมทาง ในเรื่องเศรษฐกิจ การรองรับในสิ่งที่ก้าวกระโดดไปข้างหน้า ความเป็นวัฒนธรรมของ
ขอนแก่นที่มีร่องรอยอารยธรรมมายาวนาน แต่ทุกวันนี้ยังใช้ไม่คุ้มค่ากับสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ ความต้องการที่จะให้
เมืองเป็น MICE CITY ต้องใช้เรื่องศิลปวัฒนธรรมให้เป็นประโยชน์ด้วย การศึกษา ความสะอาดของเมือง ควร
ร่วมกันการออกแบบและสร้างสรรค์แบบมีทิศทาง ต้องพัฒนาคนและใช้ฐานที่มีอยู่ผลักดัน ต่อยอด เพื่อที่จะ
ก้าวไปสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ที่แท้จริง
4. สามประเด็นสร้างสรรค์ดังกล่าว สามารถพัฒนาไปพร้อมๆ กันได้ เช่น การมองเมืองแบบระดับฐานล่างขึ้น
ไป ชุมชนต่างๆ มีพื้นที่สร้างสรรค์ เริ่มได้จากที่บ้าน บ้านหลายๆ หลังรวมกันก็มีพื้นที่ชุมชนส่วนกลางและพื้นที่
ให้เยาวชนเชื่อมต่อออกไปยังเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกิดรายได้ ในด้านการจราจรที่สร้างสรรค์ การ
สร้างงานที่บ้าน เกิดรายได้ ต้องใช้เส้นทางจราจรที่สร้างสรรค์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทางไม่ไกล เป็นการ
สร้างสรรค์ที่เกิดจากชุมชนเล็กๆและขยายออกไปเป็นระดับเมือง
จากการประเมินผลโครงการสัมมนาทางวิชาการ การบริหารจัดการ เทศบาลนครขอนแก่นใน
รูปแบบเมืองพิเศษ คณะกรรมการติดตามฯ จึงให้ข้อเสนอแนะดังนี้
-ควรมีบทความลงในวารสารเทศบาลนครขอนแก่น รายงานความก้าวหน้าของแต่ละนวัตกรรมและ
การทาสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนจะได้ช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรม
โครงการขอนแก่นเมืองพิเศษ
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10. โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (khon kaen : Low-carbon City)
แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
แหล่งงบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล
ชื่องาน / โครงการ คนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (khon kaen : Low-carbon City)
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล / ผู้รับผิดชอบ
1.1 ชื่อ นายจุลพล นามสกุล มงคลสินธุ์
1.2 ตาแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ
1.3 หน่วยงาน สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 2 : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์ (ถ้าตอบ “ไม่” กรุณากรอกเหตุผล)
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.2 ผลการดาเนินงาน
ปัญหาโลกร้อนขึ้น เนื่องมากจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ทาให้ทั่ว
โลกประสบกับภัยพิบัติต่างๆ ทั้งคลื่นความร้อน น้าท่วม การสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ มีผลต่อสภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการดารงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้น การ
ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาจะเป็นแนวทางการวางแผนรับมือกับปัญหาโลกร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
เทศบาลนครขอนแก่น ได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างมาก
จึงได้จัดทาโครงการ “คนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (khon kaen : Low-carbon City)” เพื่อรองรับวิสัยทัศน์
ของคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ที่เล็งเห็นถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลก
ร้อน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมืองและเครือข่าย/ชุมชนให้สามารถก้าวหน้าไปเป็นเมืองคาร์บอนต่าได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ถูกต้อง เหมาะสมตามบริบทของท้องถิ่น และในปี 2559 เทศบาลนครขอนแก่น
ได้เข้าร่วมโครงการ “เมืองคาร์บอนต่า เมืองจักรยาน เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ สู่ท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็น
โครงการที่เกิดจากความร่วมมือของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์กรมหาชน) สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย และสานักงานเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNSDR) จึงมีกรอบแนวคิดในการ
ดาเนินงานจากเดิมมี 4 ยุทธศาสตร์ เป็น 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์สังคมแห่งต้นไม้ ยุทธศาสตร์
สังคมไร้มลพิษ ยุทธศาสตร์สังคมพิชิตพลังงาน ยุทธศาสตร์สังคมที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์สังคมรุ่น
ใหม่หัวใจสีเขียว ยุทธศาสตร์เมืองจักรยาน และยุทธศาสตร์เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ โดยมีการดาเนินการขับเคลื่อนมา
ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์แล้ว โดยในปี 2559 ที่ผ่านมายุทธศาสตร์สังคมแห่งต้นไม้ ได้ขับเคลื่อนภายใต้โครงการ
“ปลูกต้นไม้ในหัวใจคน” ซึ่งเป็นโครงการดาเนินการต่อเนื่องมาจากปี 2558 โดยมีกิจกรรมที่ดาเนินการดังนี้
กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน ได้ดาเนินการอบรมจานวน 2 รุ่นๆละ 150 คน รวม 300 คน และได้ไปศึกษาดู
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งานป่าชุมชนที่สวนป่าชุมชนบ้านหัวบึง ตาบลทรายมูล อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมสารวจต้นไม้
และทาแผนที่ต้นไม้ ได้ดาเนินการสารวจในวัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น สารวจต้นไม้ได้จานวน 8,270 ต้น
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้เก็บกักได้เท่ากับ ๙๔๗,๗๑๑.๖๓ กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
และรวมตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2559 สารวจต้นไม้ได้จานวน 15,221 ต้น ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่
ต้นไม้เก็บกักได้เท่ากับ 8,601,265.33 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ส่วนกิจกรรมพื้นที่สีเขียว ได้มีการ
ปรับปรุงพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกของบึงทุ่งสร้างจานวน 10 ไร่ ในการปลูกต้นปอเทือง ซึ่งได้ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว ยุทธศาสตร์สังคมไร้มลพิษได้ขับเคลื่อนผ่านโครงการนครขอนแก่นองค์กรปลอดขยะ (Zero
waste Office) เป็นการมุ่งเน้นการจัดการขยะภายในองค์กรของตนเองก่อน โดยการสร้างจิตสานึกลดการ
สร้างขยะ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะ การบริโภคสินค้าและบริการ โดยให้เลือกสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ดาเนินงานมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
เป็น 7 สานัก/กอง และโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้งหมด 11 แห่ง ปริมาณขยะที่คัดแยกออกมาขยะไปใช้
ประโยชน์ ได้วันละ 0.2 ตัน/วัน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการคัดแยกขยะไปใช้ประโยชน์ได้เท่ากับ
0.19 tonCO2e/วัน หรือเท่ากับ 69.35 tonCO2e/ปี นอกจากนี้ยังได้เข้าไปเชิญหน่วยงาน/องค์กร ต่างในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น มาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการได้แก่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ศูนย์อนามัยที่ 6 โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ขอนแก่น สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 โรงพยาบาลขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจากัดโรงงานทออวนเดชาพาณิช บริษัท ทรู คอร์
ปอเรชั่น จากัด สาขามะลิวัลย์ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น สานักงาน
ทรัพยากรน้าภาค 4 ขอนแก่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ฝ่ายประถมศึกษา และ
บริษัท โคโยฮะ มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด สาขาขอนแก่น ยุทธศาสตร์สังคมพิชิตพลังงาน มุ่งเน้นในการลด
การใช้พลังงานในสานักงาน โดยการลดการใช้พลังงานน้ามันเชื้อเพลิง ลดการใช้ไฟฟ้า และลดการใช้น้าประปา
โดยดาเนินการผ่านกิจกรรมห้องประชุมสีเขียว และศูนย์ยานพาหนะรวม ได้ดาเนินผ่านโครงการติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟ้าแยกแต่ละสานัก/กอง เพื่อควบคุมประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้าในสานัก/กอง ให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
มากที่สุด โดยในปี 2559 มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการลดการใช้น้ามันของศูนย์ยานพาหนะมีค่าเท่ากับ
58.61 tonCO2e จากการเปลี่ยนไฟเป็นหลอด LED ห้องประชุมทั้ง 3 แห่ง (ห้องประชุมสีโห ห้องประชุมพระ
ยากุมภัณฑ์ และห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน) ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าได้
เท่ากับ 2,997.43 kgCO2e/kw หรือเท่ากับ 2.99 tonCO2e/kw และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
น้าประปาได้เท่ากับ 51.82 kgCO2e หรือเท่ากับ 0.051 tonCO2e โดยสรุปแล้วจากการดาเนินงานกิจกรรม
ต่างๆ ที่ผ่านมายุทธศาสตร์สังคมพิชิตพลังงานลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้เท่ากับ 61.65 tonCO2e
ยุทธศาสตร์สังคมที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืน
มุ่งเน้นในด้านรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัย และใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยขับเคลื่อนผ่านโครงการตลาดปลอดโฟม ตลาด
เขียว ครอบครัวพอเพียงสู่ครอบครัวคาร์บอนต่า รวมทั้งรณรงค์ให้สานัก/กอง/โรงเรียนมีการจัดซื้อวัสดุ
สานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี 2 กิจกรรมหลัก คือ 1. กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้โฟมในตลาดสด
เทศบาลนครขอนแก่น และ 2. กิจกรรมตลาดนัดสีเขียว โดยในปี 2559 ได้จัดอบรมให้ความรู้ประกอบการค้า
อาหารเรื่องโฟมและการรณรงค์เลือกใช้ภาชนะอื่นๆ ทดแทนโฟมบรรจุอาหาร รณรงค์ให้ความรู้/ส่งเสริม/
กระตุ้นให้งดการใช้โฟมบรรจุอาหารในตลาดสดเทศบาลนครขอนแก่น จานวน 4 ตลาด (ตลาดนครขอนแก่น
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รื่นรมย์ไนท์พลาซ่า ตลาดบ้านสามเหลี่ยม ตลาดบ้านหนองใหญ่ ตลาดริมน้าบึงแก่นนคร) และมี 2 ตลาด คือ
ตลาดถนนคนเดินขอนแก่น และตลาดนครขอนแก่นรื่นรมย์ไนท์พลาซ่า ได้รับรางวัลตลาดปลอดโฟม 100 %
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์สังคมคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว มุ่งเน้นในการสร้างเด็ก เยาวชน
ให้มีจิตสานึกรักสิ่งแวดล้อม ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้ขับเคลื่อนผ่านโครงการ “นักรบสิ่งแวดล้อม” ซึง่
นักรบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการอบรมจะเป็นแกนนาในทากิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยในปี 2558 มี
นักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลผ่านการอบรมหลักสูตรนักรบสิ่งแวดล้อมจานวน 150 คน ซึ่งจะมีการอบรม
หลักสูตรนักรบสิ่งแวดล้อมทุกปี เพื่อขยายเครือข่ายให้มีแกนนาในการทากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มจานวน
มากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนในปี 2559 ได้ขับเคลื่อนผ่าน “โครงการอบรมปลูกจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างเป็นระบบ รัก
และหวงแหนในความงดงามของธรรมชาติ
และเพื่อจัดทาพัฒนาหลักสูตรและคู่มือการเรียนการสอนเรื่อง
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นในการจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างเป็นระบบ โดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม
ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 การอบรมปลูกจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 2 การอบรมจัดทาและพัฒนา
หลักสูตรสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์และจัดทาคู่มือหลักสูตรสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดาเนินการครบ
ทั้ง 3 กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ส่วนยุทธศาสตร์เมืองจักรยาน และยุทธศาสตร์เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ ในปี 2559 ได้
จัดตั้งคณะทางาน และกาหนดตัวชี้วัดในการดาเนินงานของยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานในปี 2560 ต่อไป
กล่าวโดยสรุป ในปีงบประมาณ 2559 จากการดาเนินงานทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์สังคมแห่งต้นไม้ ยุทธศาสตร์สังคมไร้มลพิษ ยุทธศาสตร์สังคมพิชิตพลังงาน ยุทธศาสตร์สังคมที่มี
การบริโภคอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์สังคมคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว ยุทธศาสตร์เมืองจักรยาน และยุทธศาสตร์เมือง
รู้สู้ภัยพิบัติ สารวจต้นไม้ได้จานวน 15,221 ต้น ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้เก็บกักได้เท่ากับ
8,601,265.33 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากคัดแยกขยะไปใช้
ประโยชน์ การลดการใช้ไฟฟ้าในสานักงาน การลดการใช้น้ามันเชื้อเพลิงจากศูนย์ยานพาหนะรวม การลดการ
ใช้น้าประปา ได้ทั้งหมด 22,311.12 tonCO2e ซึ่งเมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์ขององค์กร (201,356.43)
สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ทั้งหมด ร้อยละ 11.08
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ได้รับ
เปรียบเทียบค่า
เป้าหมาย / ผลที่
ได้รับ
1. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของเทศบาล ลดลงไม่น้อย ร้อยละ 11.08 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
โดยคานวณจากโปรแกรมวัดปริมาณคาร์บอน
กว่าร้อยละ 5
6.08 %
2. จานวนกิจกรรมสนับสนุนการลดปริมาณก๊าซ
ไม่น้อยกว่า 10 10 กิจกรรม เท่ากับค่าเป้าหมาย
เรือนกระจกหรือดูดซับก๊าซเรือนกระจกการดาเนินงาน
กิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

3. มีเครือข่าย (ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ)
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ๔
ยุทธศาสตร์
4.จานวนกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตาม
ยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์

ไม่น้อยกว่า 10
เครือข่าย

10 เครือข่าย

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมาย / ผลที่
ได้รับ
เท่ากับค่าเป้าหมาย

ไม่น้อยกว่า 10
กิจกรรม

10 กิจกรรม

เท่ากับค่าเป้าหมาย

2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)
งบได้รับการอนุมัติ 850,000 บาท เบิกจ่ายจริง 690,504.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.24
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย
 มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย
2.5 ปัญหา / อุปสรรคในการดาเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด )
 ไม่มี
 มี ระบุ
2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
จากการประเมินผลโครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (khon kaen : Low-carbon City)
คณะกรรมการติดตามฯ จึงให้ข้อเสนอแนะดังนี้
- ควรให้มีกิจกรรมภายในโรงเรียนเป็นรูปธรรม และมีการตรวจสอบค่าคาร์บอนอย่างจริงจัง มีเกณฑ์
เปรียบเทียบ เช่น การจุดพลุ โรงงานอุตสาหกรรม และรถยนต์บนท้องถนน ที่ทาให้เกิดปริมาณคาร์บอน
- ควรมีการส่งเสริมหรือให้รางวัลกับร้านค้าที่รับซื้อของเก่าหรือวัสดุรีไซเคิล และมีการดูแลตรวจสอบ
เรื่องความสะอาดให้มีคุณภาพ
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11. โครงการการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
แหล่งงบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาลและเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
ชื่องาน / โครงการ การจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล / ผู้รับผิดชอบ
1.1 ชื่อ นางวทัญญุตา ธวัชโชติ
1.2 ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนสังคมสงเคราะห์
1.3 หน่วยงาน สานักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น
ตอนที่ 2 : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์ (ถ้าตอบ “ไม่” กรุณากรอกเหตุผล)
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.2 ผลการดาเนินงาน
2.2.1 ผู้สูงอายุได้รับการดูแล เอาใจใส่จากบุคคลรอบข้าง องค์กร เครือข่าย หน่วยงานของ
รัฐ อย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.2.2 ผู้สูงอายุได้เข้าถึงการบริการด้านสวัสดิการจากภาครัฐมากขึ้น
2.2.3 ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตัวเองได้ดีขึ้น
2.2.4 สร้างขวัญและกาลังใจให้ผู้สูงอายุ
2.2.5 องค์กร/หน่วยงาน/ประชาชน/อาสาสมัคร มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
2.2.6 พนักงาน เด็ก เยาวชน และประชาชน มีพื้นที่ในการร่วมสร้างสังคมแห่งความเอื้อ
อาทร และร่วมเรียนรู้ถึงกระบวนการ การให้อย่างมีคุณค่า และรับอย่างมีศักดิ์ศรี
2.2.7 สร้างและปรับเปลี่ยนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ รวมถึงอาสาสมัครให้มีจิตใจที่เป็น
สาธารณะและทาประโยชน์เพื่อสังคมเพิ่มขึ้น
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พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทร
และพร้อมต่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 6
สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน(Healthy
City)
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทร
และพร้อมต่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 6
สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน(Healthy
City)

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
พันธกิจ /ยุทธศาสตร์
การออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ คน
ขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน
(1,000,000)
(-2,287)

โครงการ/กิจกรรม/งบฯ

เป้าประสงค์ที่ 8 ประชาชนมี แบ่งปันน้าใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส(อิ่ม
สุขภาวะทั้งทางร่างกาย จิตใจ ท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน)
ปัญญาและสังคม
(258,000)
(-6,7080)

เป้าประสงค์ที่ 7
เป็นนครแห่งการเอื้ออาทร
แบ่งปันและสมานฉันท์

เป้าประสงค์
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ประชาชนใน
ชุมชน ได้
ปรับปรุงที่อยู่
อาศัย และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
(12หลัง) 100 %

ผลที่ได้รับ

เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย
/ผลที่ได้รับ
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 2 หลัง

สนับสนุนช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสใน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 21 คน
อาหารกลางวันสาหรับ
บัญชีรายชื่อคน
ผู้ด้อยโอกาสในบัญชี
ขอนแก่นไม่
รายชื่อคนขอนแก่นไม่
ทอดทิ้งกัน ได้รับ
ทอดทิ้งกัน ผ่านโรงเรียน อาหารกลางวัน
ในสังกัดเทศบาลนคร
จานวน 105 คน
ขอนแก่นที่ใกล้บ้าน 105
(100%)
คน ( >80 % )

ลงพื้นที่ให้บริการ
ประชาชนในชุมชน
ปรับปรุงที่อยู่อาศัย
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
12หลัง ( >80 % )

ตัวชี้วัด
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เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 8
ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ ปัญญาและ
สังคม

พันธกิจ

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทร
และพร้อมต่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 6
สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน(Healthy
City)

ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย เท่ากับค่าเป้าหมาย
จานวน 11,351 คน
(100%)

ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย
จานวน 11,351 คน

เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย
/ผลที่ได้รับ

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์ (รวม 102,754,800)
(เบี้ยผู้สูงอายุ 87,446,400)

ผลที่ได้รับ

-สร้างขวัญและกาลังใจ ผู้ประสบภัยพิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ได้รับความ
และบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน ช่วยเหลือ 100 %
( > 90 %)

ตัวชี้วัด

กิจกรรมช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อน ฟื้นฟูเยียวยา
ผู้ประสบภัยพิบัติ (100,000)
(-26,205)

โครงการ/กิจกรรม
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2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)
งบได้รับการอนุมัติ 89,555,500 บาท เบิกจ่ายจริง 89,455,928 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.89 %
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย
 มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย
2.5 ปัญหา / อุปสรรคในการดาเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด )
 ไม่มี
 มี ระบุ
ปัญหา

ข้อเสนอแนะ

การจัดเก็บฐานข้อมูลผู้สูงอายุยังไม่เป็นระบบ ระเบียบ ทาให้ -ควรมีเครื่องมือ และการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
การสืบค้น การติดตาม ประมวลผลไม่ชัดเจน เป็นปัจจุบัน
ที่เป็นระบบมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อ
- ลดความซ้าซ้อนของข้อมูล รักษาความถูกต้องของ
ข้อมูล มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง และใช้ข้อมูล
ร่วมกันโดยมีการควบคุมจากศูนย์กลาง ทาให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางานได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว
- อานวยความสะดวกให้ประชาชนในการเข้าถึง
บริการของรัฐ ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
- มีสารสนเทศเกี่ยวกับงานด้านผู้สูงอายุ ช่วยในการ
วางแผนการดาเนินงาน และการตัดสินใจ เช่น การ
วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดสวัสดิการ
ต่างๆ และอื่นๆ เป็นต้น
2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)
-ไม่มีจากการประเมินผลโครงการการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คณะกรรมการ
ติดตามฯ จึงให้ข้อเสนอแนะดังนี้
-ควรมีการจัดประชุมผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มปันเบี้ยปันน้าใจ กับผู้สูงอายุที่อาจจะเข้าร่วมกลุ่มปันเบี้ยปัน
น้าใจและผู้ที่เป็นผู้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มปันเบี้ยปันน้าใจ เพื่อจะได้พัฒนาให้มีกิจกรรมที่หลากหลายและ
เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น
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12. โครงการทาสีตีเส้นจราจรและขอบฟุตบาทภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
แหล่งงบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล
ชื่องาน / โครงการ ทาสีตีเส้นจราจรและขอบฟุตบาทภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล / ผู้รับผิดชอบ
1.1 ชื่อ จ.อ.นิตินัย นามสกุล แก้ววิเศษ
1.2 ตาแหน่ง นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ
1.3 หน่วยงาน งานเทศกิจ ฝ่ายปกครอง
ตอนที่ 2 : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์ (ถ้าตอบ “ไม่” กรุณากรอกเหตุผล)
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………………...
2.2 ผลการดาเนินงาน
2.2.1 สามารถทาสีฟุตบาทได้ทั้งหมด 4 พื้นที่
2.2.2 ได้ระยะทางการทาสีฟุตบาททั้งหมด 995 เมตร
2.2.3 สามารถดาเนินการตามโครงการได้เป็นผลสาเร็จ
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ได้รับ
เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย / ผลที่
ได้รับ (ร้อยละ)
1. พิกัดพื้นที่ทาสี จานวน 4 จุด
4 จุด
4 จุด
เท่ากับค่าเป้าหมาย
2. ระยะทางการทาสีตีเส้น
1,000 เมตร
995 เมตร
น้อยกว่าค่าเป้าหมาย 5 เมตร
2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)
งบได้รับการอนุมัติ 50,000 บาท เบิกจ่ายจริง 49,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.4
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย
มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย
จากหมวด...........-......... เป็นหมวด............-............... จานวนเงิน.........-........... บาท
2.5 ปัญหา / อุปสรรคในการดาเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)
ไม่มี
มี ระบุ.................................................................................
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2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)
-ไม่มีข้อเสนอแนะ
-ไม่มีจากการประเมินผลโครงการทาสีตีเส้นจราจรและขอบฟุตบาทภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
คณะกรรมการติดตามฯ จึงให้ข้อเสนอแนะดังนี้
-ควรพิจารณาข้อกฎหมายให้รอบคอบในการดาเนินโครงการ
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ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนา
จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
ประจาปี พ.ศ.2559
1. โครงการด้านกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมรายได้ สร้างความสุขแก่นักท่องเที่ยวและคนขอนแก่น
-ควรปรั บ ปรุ งเพิ่มและจั ดระเบียบที่จอดรถ ความเพียงพอของห้ องน้า ความสะอาดของ
ห้ อ งน้ า ความปลอดภั ย และความสะอาดภายในงาน โดยเพิ่ ม จ้า นวนเจ้ า หน้ า ที่ดู แลรั กษาความ
ปลอดภัยภายในบริเวณงาน เพื่อป้องกันเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึน และมีเจ้าหน้าที่ดูแลห้องน้าภายใน
บริ เวณงานให้ มีความสะอาดอยู่ เสมอ รวมทังตรวจสอบคุณภาพอาหารและควบคุมราคาสิ นค้า ที่
จ้าหน่าย ภายในงานไม่ให้ขายแพงกว่าราคาตามท้องตลาด ซึ่งอาจจ้าเป็นต้องตังงบประมาณเพิ่มขึนใน
การปรับปรุง/เพิ่มเติม และเป็นค่าตอบแทนของพนักงาน
-ควรมีแผนการด้าเนินงานการรือถอนป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อง่ายต่อการปฏิบัติงาน และ
การตังเต้นท์ ในการจั ดงานควรก้าหนดระยะเวลาในการรือถอนให้ ชัดเจน เพื่อไม่ให้ เป็นที่อาศัย/
พักผ่อน/หลบซ่อนของมิจฉาชีพ
2. โครงการด้านการศึกษา
-ควรสร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มการใช้ ภ าษาอั ง กฤษภายในโรงเรี ย น โดยให้ ค รู ช าวไทยและครู
ชาวต่างชาติที่สอนภาษาอังกฤษ ร่วมกันสร้างกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในภาพรวมทังโรงเรียน
และในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ควรงดการใช้ภาษาไทยภายในห้องเรียน
-เทศบาลนครขอนแก่นอาจผลิตรายการโทรทัศน์ในท้องถิ่น เช่น สื่อท้องถิ่น หรือ เคเบิลทีวี
โดยครู ช าวไทยและครู ช าวต่างชาติร่ ว มกัน ด้าเนิ น รายการเป็ น ภาษาอังกฤษ ครู มีการบ้ านให้ เด็ ก
นักเรียน เช่น รายการพูดกันถึงเรื่องอะไรบ้าง สรุปรายงานมาส่งครู เป็นต้น และควรมีป้ายสถานที่
และบอกทางเป็นภาษาอังกฤษ ท้าให้เมืองขอนแก่นมีบรรยากาศสังคมภาษาอังกฤษทังเมือง
3. โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
-ควรให้ มีกิจกรรมภายในโรงเรียนในสั งกัดเทศบาลนครขอนแก่นเป็น รูปธรรม และมีการ
ตรวจสอบค่าคาร์บอนอย่างจริงจัง มีเกณฑ์เปรียบเทียบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลก้าหนดแนวทางในการลด
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างไร
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-ควรพิจ ารณากิจ กรรมในโครงการต่า งๆ ว่ ามี ปัจ จัย ก่อ ให้ ใ ห้ เ กิด มลพิษ มากน้ อยแค่ ไหน
จ้าเป็นต้องยกเลิกได้หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น มีการจุดพลุในเทศกาลต่างหลายรอบ การจุดพลุแต่ละ
ครังปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ไปกี่ตัน และเวลาเทศบาลนครขอนแก่น พูดถึงหรือท้ากิจกรรมเมือง
คาร์บอนต่้า แต่กิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่นยังปล่อยคาร์บอนอยู่ ยังขัดแย้งและไม่สอดคล้อง
กับโครงการเมืองคาร์บอนต่้า (low carbon city)
4. โครงการด้านสังคมผู้สูงอายุ
- ควรท้าฐานข้อมูลผู้สูงอายุว่าท่านใดมีความรู้ความสามารถด้านอะไรบ้าง และเชิญผู้สูงอายุ
ท้ากิจกรรมร่วมกัน มาเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ความสามารถของตน
- ควรสร้างกิจกรรมที่เหมาะสม สร้างเกียรติยศ และสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ เช่น เป็น
มัคคุเทศก์ ตามเทศกาลต่างๆ
-ควรมีการจัดประชุมผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มปันเบียปันน้าใจ กับผู้สู งอายุที่อาจจะเข้าร่วมกลุ่ม
ปันเบียปันน้าใจและผู้ที่เป็นผู้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มปันเบียปันน้าใจ เพือ่ จะได้พัฒนาให้มีกิจกรรม
ที่หลากหลายและเกิดประโยชน์เพิ่มขึน
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สรุปผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานในภาพรวม
และในแต่ละยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ข้อ29 กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ กาหนดแนวทาง
วิธี การในการติ ด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นา และ ข้ อ 30 องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นอาจมอบให้
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ ประกอบกับ
หนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่สุด ที่มท 0803.2/ว0600 ลว. 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นาเทศบาลนครขอนแก่ น ได้กาหนดแนวทาง วิธี การในการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น
ให้มีการสารวจความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และความ
พึงพอใจผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยมีมติที่ประชุ มคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เห็นชอบให้
จ้ า งที่ ป รึ กษาเพื่ อด าเนิ น ส ารวจความพึง พอใจของประชาชนต่อ การด าเนิ นงานในภาพรวมและในแต่ ล ะ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทา
“คู่มือติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นมาตรฐานเดียวกัน เทศบาลนคร
ขอนแก่นจึงได้นาแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กาหนด ใช้เป็นแนวทางในการสารวจความพึง
พอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น ประจาปี
งบประมาณ 2559 โดยมีการประเมิน 9 ประเด็น คือ 1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 2.มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล 3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 4.มีการรายงานผล
การดาเนินงานต่อสาธารณะ 5.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินงาน 6.การดาเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่กาหนด 7.ผลการดาเนินงานนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 8.การแก้ไขปัญหาและการ
ตอบสนองความต้องการ 9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินงาน

ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานในภาพรวมของเทศบาลนคร
ขอนแก่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อประเด็นการดาเนินงานทั้ง 9 ประเด็นใน
ระดับ ดี อย่ างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าผลการประเมินจะชี้ให้ เ ห็ น ว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ ดีในทุก
ประเด็นก็ตาม แต่เมื่อค่าร้อยละของแต่ละประเด็นมาเปรียบเทียบกันจะพบว่าประชาชนมีระดับความพึงพอใจ
ในแต่ละประเด็นแตกต่างกันไป หากจาแนกประเด็นทั้ง 9 ประเด็นตามค่าร้อยละที่ได้จากสูงไปต่าออกเป็น 3
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กลุ่ม จะเห็นว่า (1) ประเด็นที่มีค่าร้อยละความพึงพอใจสูงที่สุด คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม การ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนิน งาน (2) ประเด็นที่มีค่า
ร้อยละความพึงพอใจปานกลาง คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น การดาเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนด และการรายงานผลการดาเนินงานต่อสาธารณะ และ (3) ประเด็นที่มีค่าร้อยละความพึง
พอใจต่าที่สุด คือ ผลการดาเนินงานนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน การแก้ไขปัญหาและการตอบสนอง
ความต้องการ และการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินงาน
สาหรั บระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลนคร
ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีการประเมิน 8 ประเด็น คือ 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม 2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
4.มี การรายงานผลการด าเนิน งานต่ อสาธารณะ 5.มีก ารเปิ ดโอกาสให้ ต รวจสอบการด าเนิ น งาน 6.การ
ดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด 7.ผลการดาเนินงานนาไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.ประโยชน์ที่ประชาชน
ได้รับจากการดาเนินงาน ผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีความพึงพอใจตั้งแต่ร ะดับพึงพอใจมาก
ไปจนถึงพึงพอใจมากที่สุด กล่าวคือ ผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1
ถึงยุทธศาสตร์ที่ 8 มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 8 ถึง 9 คะแนน และมีระดับพึงพอใจมากที่สุด ในขณะที่ระดับความ
พึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 9 และยุทธศาสตร์ที่ 10 ต่ากว่ายุทธศาสตร์อื่น
อีก 8 ยุทธศาสตร์ กล่าวคือผลประเมินของยุทธศาสตร์ที่ 9 และยุทธศาสตร์ที่ 10 ระดับพึงพอใจมาก โดยมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ราว 6 ถึง 7 คะแนน
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาบรรดาโครงการและกิจกรรมที่บรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 9 และยุทธศาสตร์
ที่ 10 พบว่าโครงการและกิจกรรมเหล่านั้นเกี่ยวแก่การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในบริหารจัดการภายใน
เทศบาลนครขอนแก่นเป็นหลัก และเข้าใจได้ว่าประชาชนโดยทั่ว ไปอาจไม่ทราบข้อมูล ของโครงการและ
กิจกรรมเหล่ านั้ น อัน เป็ นเหตุให้ ผลการประเมินต่ากว่ายุทธศาสตร์อื่น นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินความพึงพอใจในประเด็นทั้ง 8 ประเด็นของยุทธศาสตร์ต่าง ๆ นั้น จะพบว่าผลการประเมินมีระดับ
ความพึงพอใจในประเด็นเหล่านี้มีความแตกต่างกัน หากจาแนกประเด็นทั้ง 8 นี้ออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 2
ประเด็น จะพบว่าประเด็นที่ได้รับคะแนนน้อยสุดเมื่อเทียบกับประเด็นอื่น ๆ คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงาน และการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากคาถามปลายเปิดที่กาหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าตนประสบ
ปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดาเนิน งานในภาพรวมและตามยุทธศาสตร์ของนครขอนแก่นอย่างไร
บ้าง พบว่าสามารถจาแนกปัญหาและข้อเสนอออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ตามเนื้อหา ออกเป็น 7 มิติ คือ (1)
ด้านการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชน กลุ่ มตัว อย่า งระบุว่าเทศบาลนครขอนแก่น ควรเพิ่มการมีส่ ว นร่ว มของ
ประชาชนในทุกกระบวนการ (2) ด้านการตอบสนองความต้องการของประชาชน กลุ่มตัวอย่างระบุว่าเทศบาล
นครขอนแก่นควรให้ความสาคัญแก่เสียงเรียกร้องหรือความคิดเห็นของประชาชนมากกว่านี้ (3) ด้านการ
ประชาสัมพันธ์และความโปร่งใส กลุ่มตัวอย่างระบุว่าเทศบาลนครขอนแก่นควรเพิ่มปริมาณและรูปแบบของ
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การประชาสัมพันธ์ (4) ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กลุ่มตัวอย่างระบุว่าข้าราชการและพนักงานของ
เทศบาลนครขอนแก่นควรปฏิบัติหน้าที่ให้รวดเร็วทันเวลามากยิ่งขึ้น (5) ด้านการให้บริการสาธารณะ กลุ่ม
ตัวอย่างระบุว่าเทศบาลนครขอนแก่น ควรเพิ่มการเอาใจใส่ ดูแลประชาชนให้ทั่วถึงและมีบริ การสาธารณะที่
ครบถ้วน (6) ด้านการจราจร กลุ่มตัวอย่างระบุว่าเทศบาลนครควรจัดระเบียบการจราจรให้ มีประสิทธิภาพ
และปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสัญญาณไฟจราจร และ (7) ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างระบุว่า
เทศบาลนครขอนแก่นควรแก้ปัญหาการระบายน้า ขยะมูลฝอย และปัญหาสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างครอบคลุม
และต่อเนื่อง
สรุปผลการสนทนากลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลระบุว่าพอใจและพอใจมากต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่นในภาพรวม โดย
ไม่มีผู้ใดที่ระบุว่าไม่พอใจเลย เมื่อนาจานวนผู้ตอบพอใจและพอใจมากมารวมกันและคานวณค่าร้อยละจึงทา
ให้ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 100 ซึ่งหมายความว่าผลการดาเนินการดี ในทุกประเด็น
สาหรับผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ให้ข้อมูลให้คะแนนผลการดาเนินการใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุดในยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์และในประเด็นทั้ง 8 ประเด็น
ผลการวิ เคราะห์ ข้อ มูล เชิงคุ ณภาพที่ ได้จ ากการการสนทนากลุ่ ม ในประเด็น ต่ าง ๆ สามารถสรุ ป
สาระสาคัญได้ดังต่อไปนี้ ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวแก่การส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรม การพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทุนมนุษย์ มีผลสาเร็จชัดเจน
และโดดเด่น มากที่สุ ด เนื่ องจากมีดั ช นี ชี้วัดที่ชัดเจนและเห็ น หลั กฐานเชิงประจั กษ์ อย่ างไรก็ตาม แม้ว่ า
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวนั้นจะมีผลสาเร็จชัดเจน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีประเด็นที่ต้องพิจาณาปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาต่อยอดอยู่ ผู้ให้ข้อมูลระบุว่ายุทธศาสตร์ทเี่ กี่ยวแก่การเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนา การพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐาน การรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนา
ทุนมนุษย์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารองค์กร ยังมีประเด็นทางการบริหารจัดการที่สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการและกิจกรรมเหล่านั้นอยู่ และควรให้ความสาคัญมากยิ่งขึ้น
ในด้านลักษณะการดาเนินงานที่ดี ผลการวิเคราะห์พบว่าเทศบาลนครขอนแก่นมีการบริหารจัดการ
เครื อ ข่ า ยที่ ดี มี ก ารเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น หลากหลาย และการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับรู้อย่างรอบด้าน อย่างไรก็ตาม เทศบาลนครขอนแก่นยัง
มีลักษณะการดาเนินงานที่ยังต้องปรับปรุงและพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของการบริหารจัดการภายในองค์กรให้ประชาชนโดยทั่วไปรับทราบข้อมูล ไม่ใช่เพียงแต่ผู้นาชุมชนหรือ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานเท่านั้น
ในด้านปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จ ผลการวิเคราะห์พบว่าการดาเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ มี
ปัจจัยของความสาเร็ จคือความร่วมมือและการทางานเป็นทีมภายในเทศบาลนครขอนแก่น เครือข่ายการ
บริหารจัดการระหว่างภาคส่ วนต่าง ๆ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็
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ตามปัจจัยที่ทาให้การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จตามที่คาดคิด ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ฐานะผู้ร่วมผลิตบริการสาธารณะ (citizens as co-producers) โครงสร้างการบริหารราชการที่ทับซ้อนกัน
และความไม่มีอิสระทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1) แม้ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินงานในภาพรวมพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจใน
ระดับดีในทุกประเด็น แต่พบว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินโครงการหรือ
กิจกรรมมีค่าร้อยละน้อยกว่าประเด็นอื่น ๆ ฉะนั้น เทศบาลนครขอนแก่นควรเพิ่มกลยุทธ์หรือวิธีการมีส่วนร่วม
ของประชาชนให้ทั่วถึงประชาชนกลุ่มต่าง ๆ มีรูปแบบที่หลากหลาย และครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานทุก
ขั้นตอนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในฐานะผู้ร่วมผลิ ตบริการสาธารณะ (citizens as coproducers)
2) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ จานวน 10 ยุทธศาสตร์
พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 9 และยุทธศาสตร์ที่ 10 ได้คะแนนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์อื่น ๆ กล่าวคือ
คะแนนอยู่ในระดับพึงพอใจมากในขณะที่ยุทธศาสตร์อื่นมีคะแนนอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด แม้ว่าโครงการ
หรือกิจกรรมที่อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 9 และ 10 จะเป็นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในบริหารจัดการ
ภายในเทศบาลนครขอนแก่นเป็นหลัก แต่เทศบาลนครขอนแก่นก็ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
การดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเหล่านั้นให้ทั่วถึงด้วย
3) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินงานในภาพรวมและตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ จานวน
10 ยุทธศาสตร์ ๆ ละ 8 ประเด็น พบว่าประเด็นที่ได้รับคะแนนน้อยสุดเมื่อเทียบกับประเด็นอื่น ๆ คือ การเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงาน และการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด ฉะนั้นเทศบาลควรปรับปรุงการดาเนินงานในสองประเด็นดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น
4) จากการสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชน เทศบาลนครขอนแก่นควรเพิ่มรูปแบบ
การมีส่วนร่วมให้หลากหลายและครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ มากขึ้น ควรเพิ่มรูปแบบและช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชาชน ควรเพิ่ม
รูปแบบบริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น ควรจัดระเบียบและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่
เกี่ ย วแก่ ก ารจราจรให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น และควรปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการบริ ก ารสาธารณะด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี
ประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) เทศบาลนครขอนแก่นควรมีการประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวมและตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ
โดยองค์กรกลาง หรือหน่วยงานกลางสารวจประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นประจา
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เพื่อนาผลที่ได้ ไปใช้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒ นา และ/หรือ ปรับปรุง กระบวนการ
ทางานและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของเทศบาลนครขอนแก่นอย่างสม่าเสมอ
2) เทศบาลนครขอนแก่น ควรน าผลการประเมิน ความพึงพอใจไปใช้ป ระกอบการพิจารณาการ
กาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสาหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ด้วย เพื่อ
ช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิ บัติหน้าที่โดยเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสาคัญ และ
โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่กาหนด
3) เทศบาลนครขอนแก่นควรมีการประเมินผลรายโครงการหรือรายภารกิจในทุกหน่วยงาน เพื่อให้
สามารถน าสถิ ติ ร ะดับ ความพึง พอใจของประชาชนผู้ รั บบริก ารมาท าการเปรี ยบเที ยบกัน ได้ จะส่ ง ผลให้
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ทราบถึงปัญหา อุปสรรค พัฒนาการ และการปฏิบัติงานในส่วน
ราชการของตน เพื่อจะได้นามาปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนให้ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาและแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ ว ยการจั ด ทาแผนพัฒ นาขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 ข้อ 29 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผน
สามปี ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ข้ อ 7 การวั ด คุ ณ ภาพแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามนั ย หนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
(1) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนาเอาผลการวัด
คุณภาพของแผนและแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้เป็นกรอบหรือ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้
ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นแบบที่กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสี่สิบห้าวัน นับต่อวันที่ประกาศใช้ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี
ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไป ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าวข้างต้น จึงได้ดาเนินการวัด
คุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา และการให้คะแนนตามเกณฑ์แนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
1. ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 วิสัยทัศน์
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คะแนนเต็ม
10
25
65
(5)

คะแนนที่ได้
9
15
60
(4)
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3.2 พันธกิจ
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์
3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
รวม

คะแนนเต็ม
(5)
(10)
(5)
(15)
(10)
(15)
100

คะแนนที่ได้
(5)
(10)
(5)
(15)
(7)
(14)
84

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ (พ.ศ. 2559 – 2561)
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
10
10
2.การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
10
10
3.การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
10
10
4.แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
10
8
5.โครงการพัฒนาประกอบด้วย
60
47
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(5)
(4)
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
(5)
(5)
5.3 จานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ
(3)
(2)
5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
(5)
(3)
งบประมาณได้ถูกต้อง
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับ
(3)
(2)
ระยะเวลาปี (3 ปี)
5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(4)
(4)
5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
(5)
(5)
5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลังตามความเป็นจริง
(3)
(1)
5.9 โครงการแต่ละโครงการคอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ
(5)
(2)
5.10 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
(5)
(3)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทาโครงการ
(4
(3)
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ
(5
(5)
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5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ
ยท. 04
รวม

คะแนนเต็ม
(5
(3

คะแนนที่ได้
(5)
(2)

100

85

3. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สาหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2558 – 2561)
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองท้องถิ่น
10
10
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
25
17
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
65
54
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น
(10)
(10)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(10)
(10)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
(10)
(10)
3.4 วิสัยทัศน์
(5)
(5)
3.5 พันธกิจ
(5)
(5)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ
(5)
(3)
3.7 ตัวชีว้ ัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม)
(5)
(2)
3.8 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา)
(5)
(3)
3.9 ตัวชีว้ ัดและแนวทางการพัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
(5)
(3)
3.10 ผลผลิต/โครงการ
(5)
(3)
รวม
100
81
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ส่วนที่ 3
ภาคผนวก

81

82

83

84

85

1

แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ……..
รอบ ............ เดือน .............
แหล่งงบ ...................................................

ชื่องาน / โครงการ...........................................................................
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้ขอ้ มูล / ผูร้ ับผิดชอบ
1.1 ชื่อ ..................................................... นามสกุล ...............................................
1.2 ตาแหน่ง ....................................................................................................................
1.3 หน่วยงาน..................................................................................................................
ตอนที่ 2 : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์ (ถ้าตอบ “ไม่” กรุ ณากรอกเหตุผล)
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ
...........................................................................................................................................
2.2 ผลการดาเนินงาน
1. .........................................................................................................................
2. .........................................................................................................................
3. ........................................................................................................................
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2

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วดั ความสาเร็ จ
ตัวชี้วดั
1. ..............................................................................
..............................................................................
2. ..............................................................................
..............................................................................
3. ..............................................................................
..............................................................................
รวม

ค่าเป้ าหมาย

ผลที่ได้รับ

เปรี ยบเทียบค่า
เป้ าหมาย / ผลที่
ได้รับ

...............

...............

...............

...............

...............

...............

................

................

................

-

-

2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้าตอบ “มี” กรุ ณากรอกรายละเอียด)
งบได้รับการอนุมตั ิ ........................ บาท เบิกจ่ายจริ ง ................................... บาท คิดเป็ น
ร้อยละ ........................
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย
 มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย
จากหมวด ............................ เป็ นหมวด ........................................
จานวนเงิน ..................... บาท
2.5 ปัญหา / อุปสรรคในการดาเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุ ณากรอกรายละเอียด )
 ไม่มี
 มี ระบุ ..........................................................................................................
.............................................................................................................................................
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3

2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)
...............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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การประชุ
มคณะกรรมการติดดตามและประเมิ
ฒนาเทศบาลนครขอนแก่
น ประจ
2559
การประชุ
มคณะกรรมการติ
ตามและประเมินผลแผนพั
นผลแผนพั
ฒนาเทศบาลนครขอนแก่
น าปี
ประจ
าปี 2559
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กิจกรรมเทศบาลนครขอนแก่น ประจำ�ปี 2559
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โทรศัพท์สายตรง

โทรศัพท์สายตรง
หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

1. เบอร์กลางเทศบาล
 043 - 221202
1. เบอร์กลางเทศบาล
 043 - 221202
2. เบอร์แฟกซ์ 2. เบอร์แฟกซ์
 043 - 224033
 043 - 224033
3. หน้าห้องนายกเทศมนตรี
3. หน้าห้องนายกเทศมนตรี  043 - 225151
 043 - 225151
4. สานักปลัดเทศบาล
 043 - 221185
4. สานักปลัดเทศบาล
 043 - 221185
5. สานักงานกิจการสภา  043 - 321152
 043 - 321152
5. สานักงานกิจการสภา
 043 - 271261
6. ห้องร้องเรียน6. ห้องร้องเรียน
 043 - 271261
7. สานักทะเบียนราษฎร  043 - 223648
 043 - 223648
7. สานักทะเบียนราษฎร
สถานี
 043 - 221184
8. สถานีดับเพลิง8.ฯ ศรี
จันดทร์ับเพลิงฯ ศรีจันทร์ 043 - 221184
สถานีดับเพลิงอฯงเก่หนองแวงเมื
า - 224625
 043 - 224625
9. สถานีดับเพลิง9.ฯ หนองแวงเมื
า  องเก่043
สถานีดับเพลิงฯ หนองแวงตราชู
 043 - 234583
10. สถานีดับเพลิ10.
งฯ หนองแวงตราชู
 043 - 234583
11. สถานีดับเพลิงฯ บึงทุ่งสร้าง
 043 - 234581
11. สถานีดับเพลิงฯ บึงทุ่งสร้าง
 043 - 234581
12. สถานธนานุบาล
 043 - 246150
12. สถานธนานุบ13.
าล สถานีขนส่งขนส่งผู้โดยสาร
 043 - 246150
 043 - 333388
13. สถานีขนส่งขนส่
ง
ผู
โ
้
ดยสาร

043
333388
14. สานักการช่าง
 043 - 221578
14. สานักการช่าง15. สานักการคลัง
 043 - 221578
 043 - 224030
15. สานักการคลั16.
ง สานักการสาธารณสุขฯ  043 - 224030
 043 - 225514
16. สานักการสาธารณสุ
 043 - 225514
17. สานัขกฯการศึกษา
 043 - 224031
 043 - 271210
17. สานักการศึก18.
ษา กองสวัสดิการสังคม  043 - 224031
19.งคม
กองวิชาการและแผนงาน 043 - 271210
 043 - 221667
18. กองสวัสดิการสั
20. ห้องพัสดุและการเงิน  043 - 221667
 043 - 270730
19. กองวิชาการและแผนงาน
21. โฮงมู
 043 - 271173
20. ห้องพัสดุและการเงิ
น นมังฯ
 043 - 270730
 043 - 221823
21. โฮงมูนมังฯ 22. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 043 - 271173
23. โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
 043 - 238119
22. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
 043 - 221823
24. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
 043 - 222258
23. โรงเรียนเทศบาลคุ
ม
้
หนองคู

043
238119
25. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
 043 - 225297
24. โรงเรียนเทศบาลวั
ด
กลาง

043
222258
26. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
 043 - 237590
25. โรงเรียนเทศบาลบ้
า
นโนนทั
น

043
225297
27. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
 043 - 222701
26. โรงเรียนเทศบาลบ้
านหนองใหญ่
ย 043 - 237590
28. โรงเรี
ยนเทศบาลบ้านโนนชั
 043 - 237589
27. โรงเรียนเทศบาลบ้
านโนนหนองวั
 ่ยม043 - 222701
29. โรงเรี
ยนเทศบาลบ้ดานสามเหลี
 043 - 237611
28. โรงเรียนเทศบาลบ้
านโนนชั
ย
 043 - 237589
30. โรงเรี
ยนเทศบาลบ้
านหนองแวง
 043 - 239967
31. โรงเรี
ยนเทศบาลบ้
 043 - 225281
29. โรงเรียนเทศบาลบ้
านสามเหลี
่ยม านตูม  043 - 237611
32. โรงเรี
ยนเทศบาลบ้านศรีฐ
าน 043 - 239967
 043 – 236978
30. โรงเรียนเทศบาลบ้
านหนองแวง
31. โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
 043 - 225281
งทางออนไลน์
32. โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
 043 ช่–อ236978
Website : www.kkmuni.go.th
Face book : www.facebook.com/khonkaenmunicipality
ช่องทางออนไลน์

Website : www.kkmuni.go.th
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