ประกาศเทศบาลนครขอนแก่ น
เรื่อง ให้ ใช้ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ เทศบาลนครขอนแก่น
-------------------------------------บัดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ได้จดั ทาแผนพัฒนาสามปี เทศบาลนครขอนแก่ น พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๑ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
เพื่ อให้เป็ นไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๘ และเพื่อให้การดาเนินการตามแผนพัฒนา เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ เทศบาลนครขอนแก่น
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายธี ระศักดิ์ ฑีฆายุพนั ธุ์)
นายกเทศมนตรี นครขอนแก่น

คำนำ
เทศบาลนครขอนแก่น ได้จดั ทาแผนพัฒนาสามปี เทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ.2559-2561
ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ.2548
เพื่อการวางแผนงาน/โครงการ/กิ จกรรม อันนาไปสู่ การปฏิ บตั ิงานและพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นให้
เจริ ญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ภายใต้วสิ ัยทัศน์ “พัฒนาเมืองสู่ สากล สร้างสังคมแห่งความสุ ข”
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ.2558-2560 ฉบับนี้ ได้มีการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมู ล จากสภาพปั ญหาและความต้องการของประชาชน แผนชุ มชน และนโยบายผูบ้ ริ หาร
เทศบาลนครขอนแก่น ตลอดจนนากรอบแนวทางจากแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาล พ.ศ.2558-2561
นามาวิเคราะห์ และสั ง เคราะห์ แผนงาน/โครงการ/กิ จกรรม ที่ จะด าเนิ นการให้มี ความสอดคล้อ งและ
เชื่ อ มโยงกัน ทั้ง กับ หน่ ว ยงานและภายในภายนอก เพื่ อ ให้ ก ารบริ หารจัด การมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และเกิดผลสัมฤทธิ์ สูงสุ ดแก่ประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่ น ขอขอบพระคุ ณ หน่ วยงานทุ กภาคส่ วน ทั้งภาครั ฐ เอกชนและ
ประชาสังคม ที่ได้ให้ความร่ วมมือในการจัดทาการประชาคมและให้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์ จนสามารถ
สาเร็ จลุ ล่วงไปได้ดว้ ยดี โดยหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสามปี เทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ.2559-2561
จะเป็ นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาที่มีประสิ ทธิ ภาพสามารถตอบสนองต่อปั ญหาและความ
ต้องการของประชาชน ได้อย่างแท้จริ งและยัง่ ยืน

เทศบาลนครขอนแก่น

สารบัญ
หน้ า
ส่ วนที่ 1 บทนา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี

1
3
4
4
4

ส่ วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้ องถิ่นในปี ทีผ่ ่านมา
2.1 การสรุ ปสถานการณ์พฒั นา
2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบตั ิในเชิงปริ มาณ
2.3 การประเมินประสิ ทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

5
6
13
18

ส่ วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาสามปี ไปสู่ การปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพัฒนาหรื อกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.2บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา

31
32
58

พันธกิจที่ 1 พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่ นเพื่อเป็ นศูนย์ กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็ นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็ นศูนย์กลาง
พาณิ ชยกรรมของภูมิภาค
เป้ าประสงค์ที่ 1 :-เป็ นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดง
สิ นค้าของภูมิภาคเป็ น1.1 MICE City
:-เป็ นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดง
สิ นค้าของภูมิภาคเป็ น1.2 MICE City

60
62

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
เป้ าประสงค์ที่ 2 เป็ นนครที่มนั่ ทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย

66

ยุทธศาสตร์ที่ 3ส่งเสริ มผูป้ ระกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
เป้ าประสงค์ที่ 3 ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ AEC82

80

พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานและสิ่ งแวดล้ อมให้ เป็ นนครที่ น่าอยู่ในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุน
และนครแห่งการอยูอ่ าศัย
เป้ าประสงค์ที่ 4 มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและ
แก้ปัญหาการจราจรในเขตเมืองได้
เป้ าประสงค์ที่ 5 มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและ
การลงทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานสากล
เป้ าประสงค์ที่ 6 เป็ นนครสีเขียวและมลภาวะต่า (Low Carbon City)

84
86
124

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชี วิตและทุนทางสังคมให้ เป็ นสังคมที่ เอือ้ อาทรและพร้ อมต่ อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน (Healthy City)
เป้ าประสงค์ที่ 7 เป็ นนครแห่งการเอื้ออาทร แบ่งปันและสมานฉันท์
เป้ าประสงค์ที่ 8 ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม

131
138

ยุทธศาสตร์ที่ 7สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
เป้ าประสงค์ที่ 9 มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงได้

157

ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติ
ของการพัฒนา
เป้ าประสงค์ที่ 10 ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ)มีส่วนร่ วม
ในการจัดการบ้านเมือง และเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น

194

พันธกิจที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์ กรในการบริ หารงานท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนานวัตกรรมการให้บริ การและการบริ หารบ้านเมือง
เป้ าประสงค์ที่ 11 มีหน่วยงานในกากับ เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมของเทศบาล เป้ าประสงค์ที่ 12 มีนวัตกรรมการบริ การใหม่ๆที่เอื้อต่อประชาชน กลุ่มธุรกิจ และ
ผูร้ ับบริ การ
211
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
เป้ าประสงค์ที่ 13 มีโครงสร้างองค์กร(ส่วนราชการ)ที่เอื้อต่อภารกิจของเทศบาล
เป้ าประสงค์ที่ 14 เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ตามยุทธศาสตร์เมือง
3.3 บัญชีสรุ ปโครงการพัฒนา

213
217
352

ส่ วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
4.2 ระเบียบ วิธีในการดาเนินงานและเครื่ องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

357
358

ภาคผนวก ก รู ปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข การประเมินคุณภาพของแผน
ค รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น
ง สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของเทศบาลนครขอนแก่น

363
365
369
376

ส่ วนที่ 1
บทนา

หลักการและเหตุผลในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เทศบาลนครขอนแก่ น
การกาหนดให้รัฐต้องจัดสรรงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในสัดส่ วนที่ เพิ่มขึ้น และการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจาเป็ นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่จากท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่
รัฐบาลจัดสรรที่มีอยูจ่ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความโปร่ งใสมากที่สุด การวางแผน จึงถือเป็ นกลไกสาคัญที่จะทาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด ให้คุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชน ทั้งในปั จจุบนั
และอนาคต มี การปฏิ บัติ ต ามแผนงาน/โครงการที่ ก าหนด เพื่ อ ให้เ กิ ด ผลสัม ฤทธิ์ ในช่ ว งเวลาที่ ก าหนด มี ก ารควบคุ ม
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล โดยการบริ หารจัดการตามแผนงาน/โครงการที่ ดี มีความโปร่ งใส และพร้อมให้มีการ
ตรวจสอบจากทุกภาคส่วน
เทศบาลนครขอนแก่น ได้จดั ทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ.2558-2561 ตามแนวทาง
ระบบการวางแผนพัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเตรี ยมการสาหรับการพัฒนาในอนาคต ซึ่ งถือว่าเป็ นแผนที่แสดงถึง
ทิศทางหรื อกรอบแนวทางการพัฒนาในอนาคตเชิงนโยบายหรื อยุทธศาสตร์ ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ และ
กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น แผนชุมชน ตลอดจนนโยบายของผูบ้ ริ หารเทศบาลนคร
ขอนแก่น
ดังนั้น การพัฒนาที่ จะท าให้บรรลุต ามวิสัยทัศน์ไ ด้ จะต้องสามารถนาแผนที่ วางไว้แ ปลงไปสู่ การปฏิ บัติ เพื่ อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้จดั ทาแผนพัฒนาสามปี เทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ.25592561 ซึ่งจะเป็ นกลไกในการแปลงยุทธศาสตร์ การพัฒนาไปสู่ การปฏิบตั ิ โดยมีหลักการภายใต้ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาที่มีแนว
ทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่ งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ งจะมีโครงการได้มากกว่าหนึ่ งโครงการ ที่จะต้อง
นามาดาเนินการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้ าหมายและวิสยั ทัศน์ในที่สุด
อนึ่ ง แผนพัฒ นาสามปี เทศบาลนครขอนแก่ น พ.ศ.2559-2561 ยัง เป็ นแผนที่ มี ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยใช้เป็ นเครื่ องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559 เพื่อให้กระบวนการจัดทา
งบประมาณเป็ นไปอย่างรอบคอบ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนทุกภาค
ส่วน
อานาจหน้ าทีต่ ามกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ.2548
การที่ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น จะด าเนิ น การให้ส ามารถบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์สาคัญ ได้อ ย่า งรวดเร็ ว เกิ ด
ประสิ ทธิภาพ และตอบสนองต่อปั ญหา/ความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริ ง จะต้องมี การวางแผนพัฒนา ทั้งทางด้านเศรษฐกิ จ สังคมและวัฒนธรรม เน้น
กระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนทุกภาคส่ วน โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็ นเครื่ องมือหลักในการบริ หารจัดการ ซึ่ งถือ
เป็ นนโยบายสาคัญของกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่เป็ นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริ มและ
สนับสนุ นการบริ หารงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จึงได้กาหนดให้การบริ หารงานตามภารกิ จขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จะต้องใช้แผนพัฒนาเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงาน ตามที่บญ
ั ญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 25 ซึ่งกาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนา

สามปี เป็ นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการ
ปฏิบตั ิให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี

ปั จจุบนั เป็ นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า แนวทางการส่ งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของประชาชน จะ
สามารถนาพาองค์กรการบริ หารงานภาครัฐให้ประสบผลสาเร็ จภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
แต่การบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วมเป็ นเรื่ องใหม่ที่หลาย ๆ ประเทศยังไม่มีการพูดถึงกันมากนัก สาหรับประเทศไทยก็
เช่นกัน แม้ในช่วง 2-3 ปี มานี้ จะมีหลายหน่ วยงานพยายามผลักดันให้เกิ ดขึ้นกับระบบราชการไทย แต่ในทางปฏิ บตั ิยงั ไม่
ประสบผลสาเร็ จมากนัก โดยเฉพาะระบบราชการไทย ซึ่ งยังมีความคุน้ เคยกับการทางานแบบรวมศูนย์อานาจและสั่งการ
ความหมายของการบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วม คือ การบริ หารที่เจ้าหน้าที่หรื อหน่วยงานของรัฐได้เปิ ดโอกาสให้ประชาชน
หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง ได้เข้ามามี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจทางการบริ หารและการดาเนิ นงานของรัฐ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน กระบวนการบริ หารงานที่สาคัญที่สุด คือ การเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กี่ยวข้องและ
ภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในงานราชการของเทศบาลทุกระดับ โดยในทางตรงควรเปิ ดโอกาสให้ประชาชน
ตัดสิ นใจเลือกนโยบายสาธารณะ (การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล) เช่น การลงประชามติ และการรับฟังความคิดเห็น ฯลฯ และ
ในทางอ้อมควรเปิ ดโอกาสโดยผ่า นผูแ้ ทนเครื อข่ายต่าง ๆ เช่ น กลุ่ มนักวิชาการ องค์กรประชาสังคม ตัวแทนภาคธุ รกิ จ
สื่ อมวลชนและตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ ของสังคม
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กาหนดว่า
แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา อันมีลกั ษณะเป็ นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา ที่จดั ทาขึ้นสาหรับปี งบประมาณแต่ละปี ซึ่ งมี
ความต่อเนื่องและเป็ นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุ งเป็ นประจาทุกปี เพื่อเป้ าหมาย
สูงสุด คือ การแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบตั ิ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายสูงสุดในการพัฒนา คือ การแก้ไข
ปั ญหาความเดือดร้อน ให้สอดคล้องกับความต้องการและการพัฒนา เพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ
แผนพัฒนาสามปี เป็ นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาไปสู่ การปฏิบตั ิ โดยมีแนวทางที่วา่ ภายใต้ยทุ ธศาสตร์
การพัฒ นาหนึ่ ง จะมี โ ครงการ/กิ จ กรรมได้ม ากกว่า หนึ่ งโครงการ/กิ จ กรรม ที่ จ ะต้อ งน ามาด าเนิ น การ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่ ตอ้ งการในแต่ละยุทธศาสตร์ การพัฒนา ซึ่ งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย จุดมุ่งหมายการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนและวิสยั ทัศน์ในที่สุด
นอกจากนี้ แผนพัฒนาสามปี เป็ นแผนที่ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี กล่าวคือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็ นเครื่ องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยนาโครงการ/กิจกรรม
จากแผนพัฒนาสามปี ในปี ที่จะจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ไปจัดทางบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณ
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย รอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนทุกภาคส่วน
ดังนั้น แผนพัฒนาสามปี จึงควรมีลกั ษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. เป็ นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็ นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชดั เจน และมีลกั ษณะ
เฉพาะตัวที่จะต้องดาเนินการให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
3. เป็ นเอกสารที่แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะดาเนิ นการเป็ นห้วงระยะเวลาสามปี โดย
นาปี แรกมาประกอบการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี นั้น

4. เป็ นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณ รายจ่ายประจาปี

1.2 วัตถุประสงค์ ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1. เพื่อให้การบริ หารกิจการตามภารกิจของเทศบาลนครขอนแก่น เป็ นไปเพื่อประโยชน์ข องประชาชน โดยมี แ ผน
ยุท ธศาสตร์ การพัฒ นาเทศบาลนครขอนแก่ น พ.ศ.2558-2561 เป็ นกรอบแนวทางในการผลักดันและสนับสนุ นให้การ
ดาเนินงานประสบผลสาเร็ จบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้
2. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
พ.ศ.2558-2561 และการจัดทางบประมาณประจาปี
3. เพื่อแสดงแนวทางและทิศทาง เพื่อการประเมินผลการพัฒนาในช่วงเวลาสามปี สามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ.2558-2561 อย่างมีประสิ ทธิภาพตามเป้ าหมายหรื อไม่
4. เพื่อจัดเตรี ยมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยูใ่ นลักษณะที่พร้อมจะบรรจุลงในงบประมาณ
ประจาปี และสามารถนาไปสู่การปฏิบตั ิได้ทนั ทีที่ได้รับงบประมาณ
1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมประเด็นปั ญหา/ความต้ องการและแนวทางการพัฒ นา โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
นครขอนแก่นร่ วมกับประชาคม กาหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สอดคล้องกับปั ญหา/ความต้องการของประชาชนทุกภาคส่ วน โดยนาข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ขั้ น ตอนที่ 2 จั ด ทาร่ างแผนพั ฒ นาสามปี โดยคณะกรรมการสนั บ สนุ น การจัด ทาแผนพัฒนาเทศบาล โดย
ฝ่ ายเลขานุการ รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปั ญหา/ความต้องการ และแผนชุมชน มาจัดทาและนาเสนอร่ างแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น
ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมเพือ่ พิจารณาร่ างแผนพัฒนาสามปี นาเสนอร่ างแผนพัฒนาสามปี เทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ.
2559-2561 ต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อให้ความเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ 4 ขออนุมตั แิ ละประกาศใช้ แผนพัฒนาสามปี คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลโดยฝ่ ายเลขานุการ นาเสนอร่ าง
แผนพัฒ นาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น ต่ อ ผูบ้ ริ ห ารเทศบาลนครขอนแก่ น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ แ ละ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
1.4 ประโยชน์ ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
1. สามารถนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ไปสู่ปฏิบตั ิให้บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ.2558-2561 ที่ได้กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
2. เกิดความคุม้ ค่า โดยเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้มองเห็นทิศทางในการบริ หารจัดการชัดเจน มีการประสานงานที่ดีท้ งั
หน่วยงานภายในและภายนอก กิจกรรมที่ดาเนินมีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็ นระเบียบในการปฏิบตั ิงาน

3. สอดคล้องกับปั ญหา/ความต้องการของประชาชน อันนาไปสู่ แนวทางในการแก้ไขปั ญหาและการพัฒนาได้อย่าง
แท้จริ ง
4. ลดความเสี่ ยง ความสูญเสี ย ผลเสี ยหาย หรื อผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ท้ งั ภายในและภายนอก
5. ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นสามารถใช้เป็ นเกณฑ์ในการควบคุม กากับดูแลการดาเนิ นกิจการของเทศบาลนครขอนแก่นได้
ทั้งด้านการบริ หารงบประมาณและการบริ หารงานบุคคล
6. ช่วยให้ผบู ้ ริ หารตัดสิ นใจในการบริ หารจัดการได้อย่างถูกต้อง และมีความมัน่ ใจในความเป็ นเอกภาพ ที่จะบรรลุ
จุดมุ่งหมายของเทศบาลนครขอนแก่นในอนาคตได้อย่างยัง่ ยืน

ส่ วนที่ 2
สรุ ปผลการพัฒนาท้ องถิ่น
ในปี ทีผ่ ่ านมา

2.1 การสรุปสถานการณ์ พฒ
ั นา วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และอุปสรรค
พันธกิจที่ 1 พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่ นเพือ่ เป็ นศู นย์ กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็ นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็ นศูนย์กลางพาณิ ชยกรรมของภูมิภาค
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ส่งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
เทศบาลนครขอนแก่ น เป็ นศู น ย์ ก ลางด้ า นเศรษฐกิ จ การค้ า พาณิ ชยกรรม และการลงทุ น ของภู มิ ภ าค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ การพัฒนาด้านเศรษฐกิ จของเทศบาลนครขอนแก่ นอยู่ในรู ปของการพัฒนาเศรษฐกิ จเมื องที่ มีการ
เชื่ อมโยงกันระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผูป้ ระกอบการ และประชาชน มีนกั ลงทุนและผูป้ ระกอบการที่ ตอ้ งการ
ประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทศบาลนครขอนแก่นจึงควรตั้งศูนย์ขอ้ มูลเศรษฐกิจและการลงทุน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
เป็ นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อแนะนา
และส่ งเสริ มให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจแก่ นักลงทุ นและประชาชนทัว่ ไปที่ สนใจให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อประกอบการ
ตัดสิ นใจในการลงทุน ตลอดจนให้คาปรึ กษาในเรื่ องข้อกฎหมายและแนวทางการปฏิบตั ิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การ
จดทะเบียนพาณิ ชย์ การขออนุญาตเพื่อประกอบกิจการ เป็ นต้น เทศบาลนครขอนแก่นยังต้องการบุคลากรที่มีคุณวุฒิทางด้าน
เศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ ในการดาเนิ นการซึ่ งจะทาหน้าที่เป็ นสื่ อกลางเพื่อประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนในการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ และให้คาปรึ กษาช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนส่ งเสริ มให้เกิดการลงทุนอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็ นศูนย์ขอ้ มูลเศรษฐกิจและการลงทุนครบวงจรต่อไป
การพัฒนามิติดา้ นการท่องเที่ ยวของเทศบาลนครขอนแก่น เป็ นส่ วนสาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิ จเมือง เนื่ องจาก
เทศบาลนครขอนแก่น เป็ นศูนย์กลางธุรกิจและบริ การด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีดา้ นการท่องเที่ยวงานประเพณี ที่โดด
เด่น เช่น ประเพณี สุดยอดสงกานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสี ยงแคนและถนนข้าวเหนียว และเป็ นศูนย์กลางของความเจริ ญ ทั้ง
ห้างสรรพสิ นค้าและศูนย์การค้าขนาดใหญ่ เป็ นศูนย์รวมของหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
การท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้บริ การด้านการท่องเที่ยวในหลากหลายรู ปแบบ
เทศบาลนครขอนแก่นจึงมีภาระงานต่อเนื่องในการรักษาความนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เข้ามา
ท่องเที่ ยวในเทศบาลนครขอนแก่น เนื่ องจากการแข่งขันด้านการท่องเที่ ยวที่ เพิ่มขึ้น ทั้งคู่แข่งในภูมิภาคที่ ได้ส่งเสริ มและ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ ว ทาให้ส่วนแบ่งทางการตลาดด้านการท่องเที่ ยวของขอนแก่นลดลง ประกอบกับปั ญหา
เศรษฐกิจชะลอตัว นอกจากนี้ปัญหาค่าเงินบาทแข็งตัวในปั จจุบนั ส่ งผลกระทบทาให้ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นใน
ประเทศไทย อาทิ ค่าอาหาร ค่าที่พกั ค่าจับจ่ายใช้สอยเพิม่ สูงขึ้น ทั้งนี้ปัจจุบนั จานวนบุคลากรด้านการส่งเสริ มและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของเทศบาลนครขอนแก่นยังมีไม่เพียงพอและบุคลากรที่มีอยูย่ งั ขาดความรู ้ความสามารถในการจัดการด้านการท่องเที่ยว
ในระดับ สากล อี ก ทั้ งการด าเนิ น การด้ า นการท่ อ งเที่ ย วยัง ขาดการบู ร ณาการงานร่ ว มกัน ระหว่ า งภาคี ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ทั้ ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบัน และภาคประชาชน และขาดการจัดการองค์ความรู ้ดา้ นการท่องเที่ยวในแหล่งพื้นที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ โดยรอบเทศบาลนครขอนแก่น อาทิ ข้อมูลประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละชุมชน แผน
ที่แหล่งท่องเที่ยว เป็ นต้น
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่งเสริ มผูป้ ระกอบการเพื่อเพิม่ มูลค่าวิสาหกิจชุมชน
สถานการณ์ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิ จไทยในปั จจุบนั สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีการดารงชีวิต
ของประชาชนในขอนแก่น โดยพบว่า ปั จจุบนั ประชาชนมีแนวโน้มต้องการประกอบอาชีพอิสระเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดความ
ต้องการช่องทางในการประกอบอาชีพใหม่ เทศบาลนครขอนแก่นซึ่งเป็ นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสาคัญในการส่ งเสริ มอาชีพ

ให้แก่ประชาชนในเทศบาลนครขอนแก่น จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มอาชีพ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายสามารถเข้าถึง
กิ จ กรรมและบริ ก ารส่ ง เสริ ม อาชี พ ต่ า งๆ ได้โ ดยสะดวก โดยมี เ ป้ าหมายให้ค รอบคลุ ม ในทุ ก เขตพื้น ที่ ข องเทศบาลนคร
ขอนแก่น ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่ นมีบุคลากรที่ มีความรู ้ความสามารถและมี ประสบการณ์ในการบริ หารจัดการเพื่อการ
ส่งเสริ มอาชีพ มีเครื อข่ายวิทยากรที่มีความรู ้ความสามารถและความชานาญเฉพาะทาง รวมทั้งให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการเข้าร่ วมกิจกรรมส่งเสริ มอาชีพของประชาชน
อย่างไรก็ตาม การดาเนิ นงานส่ งเสริ มอาชี พในปั จจุ บัน ยังมี การดาเนิ นการไม่ครบวงจร เนื่ องจากยังขาดแหล่งจาหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์และบริ การ ขณะที่ การส่ งเสริ มอาชีพของเทศบาลนครขอนแก่นยังไม่สามารถเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้ าหมายได้
อย่างทัว่ ถึง เนื่องจากการประชาสัมพันธ์การฝึ กอบรมยังไม่แพร่ หลายมากนัก และเทศบาลนครขอนแก่นยังขาดแคลนวิทยากร
ในบางสาขาอาชีพที่เป็ นที่ตอ้ งการ
พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานและสิ่งแวดล้ อมให้ เป็ นนครทีน่ ่ าอยู่ในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่ งการลงทุนและนครแห่ งการ
อยูอ่ าศัย
กฎหมายและนโยบายกาหนดให้เทศบาลนครขอนแก่ นเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่ มีอานาจออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น มีการบริ หารจัดการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณของตนเองได้ และศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นที่เป็ นศูนย์กลางด้าน
เศรษฐกิ จและการพัฒนาเมืองของภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เทศบาลนครขอนแก่นเป็ นพื้นที่ กลางเมืองมีความเจริ ญอย่าง
รวดเร็ ว ประชากรเพิ่มขึ้ น และมี การเติบโตตามเส้นทางคมนาคม ทาให้มีลกั ษณะทางกายภาพและโครงสร้ างพื้นฐานไม่
สอดคล้องกับการพัฒนาในปั จจุบนั
เทศบาลนครขอนแก่ นยังมี จุด แข็ง ที่ มีโ ครงสร้ า งองค์กรระดับ ท้องถิ่ นที่ เป็ นระบบทาหน้าที่ วางแผนพัฒนาและ
ให้บริ การพื้นฐานหลายอย่าง ทาให้เกิ ดความคล่องตัวในการดาเนิ นการพัฒนา ผูบ้ ริ หารเทศบาลนครขอนแก่นที่ มาจากการ
เลือกตั้ง จึงให้ความสาคัญกับความเป็ นอยูข่ องประชาชนเป็ นสาคัญ นอกจากนี้ เทศบาลนครขอนแก่นยังมุ่งพัฒนาตนเองให้เป็ น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการพัฒนาและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับเดียวกับเมืองระดับภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนี้ การ
วางแผนและการบริ หารจัดการพัฒนาเมืองใช้จานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ เป็ นพื้นฐาน ทาให้บริ การที่ เทศบาลนคร
ขอนแก่นยังจัดให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการจริ ง นอกจากนี้ ยงั มีปัญหาเรื่ องการประสานงานและการซ้อนทับของอานาจ
หน้าที่ ระหว่างหน่ วยงานระดับภูมิภาค ทาให้การบริ หารจัดการโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ เช่น ระบบคมนาคมขนส่ ง ไฟฟ้ า
ประปา สื่ อสารโทรคมนาคม ที่ตอ้ งการการบูรณาการระหว่างหน่วยงานไม่สามารถทาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สถานการณ์ที่สาคัญด้านการพัฒนาระบบขนส่ งสาธารณะได้แก่ สภาพปั ญหาการจราจรติดขัด ซึ่ งส่ งผลให้เกิดความต้องการ
ระบบขนส่งสาธารณะ อีกทั้งประชาชนมีความต้องการได้รับบริ การและการจัดการด้านการจราจรและขนส่งที่ ดี ขณะเดียวกัน
ยังได้ให้ความสนใจเรื่ องการจัดระเบียบการจราจรและทางเท้า จึงคาดหวังให้เทศบาลนครขอนแก่นจัดการปั ญหาการลุกล้ าทาง
เท้า สาธารณะ ท าให้ เ ป็ นภาระหน้า ที่ ข องเทศบาลนครขอนแก่ นในการจัด ระเบี ย บการจราจรให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมาก
ขึ้ น นอกจากนี้ น โยบายของรั ฐ บาลที่ ให้ความสาคัญกับระบบขนส่ งสาธารณะระหว่างเมื อ งและเขตเมื อ งหลักอื่ นๆ เช่ น
รถไฟฟ้ าความเร็ วสู ง ทาให้การจัดสรรเงินแก่แผนงานโครงการขนส่ งมวลชนของเทศบาลนครขอนแก่น โครงการ BRT ไม่ได้
รับการส่ งเสริ มและสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเท่าที่ ควรนัก นอกจากนี้ กฎหมายที่ มีอยู่ในปั จจุบนั ยังไม่เอื้อให้เทศบาลนคร
ขอนแก่นดาเนินการด้านการขนส่งโดยตรง รวมถึงพระราชบัญญัติร่วมทุนที่มีขอ้ จากัดต่อการดาเนินการ
นอกจากนี้ เทศบาลนครขอนแก่นยังประสบปั ญหา โครงข่ายถนนขาดความสมบูรณ์ มีปัญหาบริ เวณคอขวดและทาง
แยก การเพิ่มพื้นที่ ถนนหรื อผิวจราจรทาได้ยาก ถนนสายหลัก สายรองและโครงข่ายถนนเริ่ มมี สภาพชารุ ด จาเป็ นต้องมีการ
บารุ งรักษา และที่สาคัญคือเทศบาลนครขอนแก่นขาดแผนแม่บทด้านการจราจรและขนส่ งและการแก้ไขปั ญหาการจราจรแบบ
ภาพรวมเชิงบูรณาการ นอกจากนี้การให้บริ การสาธารณูปโภคที่กระจายอยูใ่ นหลายหน่วยงานทาให้ขาดผังและแผนการให้บริ การ
สาธารณู ปโภคอย่างเป็ นระบบ การก่ อสร้ าง และหรื อการติ ดตั้งอุปกรณ์ ด้านสาธารณู ปโภคทาให้การจราจรติ ดขัดและผิว

การจราจรเสี ยหาย และความล่าช้าในการรื้ อย้ายสาธารณู ปโภคยังส่ งผลกระทบต่องานก่อสร้างโครงข่ายถนนของเทศบาลนคร
ขอนแก่นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติผงั เมืองรวมยังอยูใ่ นขั้นตอนการจัดทา ทาให้เป็ นภาระหน้าที่ของเทศบาลนคร
ขอนแก่นในการเสริ มสร้างความเข้าใจและความร่ วมมือจากประชาชนที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น
สถานการณ์ที่สาคัญในด้านการจัดการจราจร ได้แก่ ประชาชนยังมีความนิยมในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ทาให้เป็ นภาระหน้าที่
ของเทศบาลนครขอนแก่นในการเสริ มสร้างความปลอดภัยในการจราจรให้มากขึ้น ในขณะที่เทศบาลนครขอนแก่นไม่มีอานาจ
ในการบังคับใช้กฎหมายจราจร โดยเฉพาะขาดการกระจายอานาจอย่างแท้จริ ง
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานสากล
ปั จจุบนั มีการผลิตสิ นค้า ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์ ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (Green Products) มากขึ้น และเป็ นนวัตกรรมที่
ได้รับการส่งเสริ มให้มีการขยายผลอย่างกว้างขวาง มีการนาหลักการ 3 Rs (Reuse, Reduce, Recycle) มาใช้ เพื่อช่วยยืดอายุการ
ใช้ทรัพยากรออกไปให้นานที่สุด รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดหาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก
สาหรับเทศบาลนครขอนแก่น ถึงแม้วา่ จะมีการขับเคลื่อนภารกิจด้านสิ่ งแวดล้อมโดยมีโครงการ คนขอนแก่นหัวใจไร้
มลพิษ โดยขับเคลื่อน 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1.สังคมแห่ งต้นไม้ 2.สังคมไร้มลพิษ 3.สังคมพิชิตพลังงาน 4.สังคมรุ่ นใหม่หัวใจสี
เขียว แต่ยงั มีอุปสรรคหลายประการ อุปสรรคที่สาคัญยิง่ ประการหนึ่งก็คือ การเพิ่มขึ้นของประชากรในเทศบาลนครขอนแก่น
และการอพยพเข้ามาของผูม้ ีภูมิลาเนาในจังหวัดอื่นๆ หรื อประชากรแฝง และประชาชนส่วนใหญ่ยงั ขาดจิตสานึกสาธารณะ ต่อ
ความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการรักษาสิ่ งแวดล้อมเมือง รวมถึงการไม่ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น การ
ที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ามามีบทบาทหรื อมีส่วนร่ วมในการจัดการสิ่ งแวดล้อม จึงนับเป็ นอุปสรรคที่สาคัญอีกประการ
หนึ่ง ส่วนที่ดินที่มีราคาแพงที่มีราคาสูงขึ้น กล่าวได้วา่ เป็ นอุปสรรคด้านต้นทุนในการจัดการสิ่ งแวดล้อมเมือง นอกจากนี้ ยังมี
ภาระค่าใช้จ่ายในการลดภาวะโลกร้อน ของเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่ งเทศบาลนครขอนแก่น มีนโยบายที่จะลดการปล่อยไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 5.2-6 ตัน CO2e/ปี ภายในปี 2561 อีกทั้งมีอุปสรรคจากการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทาให้เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลนครขอนแก่ น ไม่มีบทบาทและอานาจเป็ นเจ้าหน้าที่ ควบคุมมลพิษในพื้นที่ อีกต่อไป นับเป็ นอุปสรรคสาคัญอี ก
ประการหนึ่งที่ทาให้เทศบาลนครขอนแก่น ไม่สามารถจัดการปั ญหามลพิษที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็ จ
ทางด้านศักยภาพของเทศบาลนครขอนแก่นหากมองในภาพรวมแล้ว ที่ผ่านมาได้มีผลงานการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นที่
ประจักษ์ในหลายๆ เรื่ อง เริ่ มจากการปรับปรุ งภูมิทศั น์ของเมืองให้ดีข้ ึนด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมือง การป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาน้ าท่วม และการให้บริ การบาบัดน้ าเสี ยชุมชน การให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
จัดเก็บและกาจัดมูลฝอย ของเสี ยอันตรายและสิ่ งปฏิกูลรวมทั้งการดาเนิ นการเพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่ อง ภายใต้การ
ปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมของประชาชน ปั จจัยที่ เอื้ อต่อการบริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมให้สาเร็ จเช่ นนี้ ได้ ก็คือผูบ้ ริ หาร
เทศบาลนครขอนแก่ นให้ค วามสาคัญกับสิ่ ง แวดล้อม การกาหนดนโยบายและแนวทางการดาเนิ นงานจึ งมี ความชัดเจน
ประกอบกับเทศบาลนครขอนแก่นมีงบประมาณเป็ นของตนเอง บุคลากรส่ วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ มีประสบการณ์
และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องส่ งผลให้เทศบาลนครขอนแก่น มีความพร้อมสู งในการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์
ด้านสิ่ งแวดล้อม รวมถึงการเฝ้ าระวัง การป้ องกันมิให้คุณภาพสิ่ งแวดล้อมเสื่ อมโทรม และยังพร้อมที่จะยกระดับคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมให้สูงขึ้นเพื่อก้าวไปสู่ความเป็ นเมืองน่าอยูใ่ นระดับสากล
ถึงกระนั้นก็ตามเทศบาลนครขอนแก่น ก็ยงั มีจุดอ่อนทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบตั ิ เริ่ มจากยังไม่มีการผลักดันงาน
บูรณาการด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ นรู ปธรรมในระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงทาให้ขาดการผลักดันงานอย่างที่ควรจะเป็ น
การดาเนิ นงานส่ วนใหญ่จึงเป็ นการตอบสนองต่อภารกิจของแต่ละหน่วยงานเป็ นหลัก ส่ งผลให้การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม
ของเทศบาลนครขอนแก่นส่ วนใหญ่เป็ นการแก้ไขปั ญหาที่ ปลายเหตุ ยิ่งกว่านั้น การที่ กฎหมายผังเมืองรวมเทศบาลนคร
ขอนแก่น ยังไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ส่งผลให้ เทศบาลนครขอนแก่นไม่สามารถรักษาฐานความมัน่ คงของ
ทรัพยากรธรรมชาติได้ เช่น แก้มลิงจุดรับน้ าของเทศบาลไว้ได้
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน (Healthy City)

สถานการณ์ดา้ นสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้รับความใส่ ใจและมีความตื่นตัวมากกว่าเดิม สื บเนื่ อง
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาสุ ขภาพของประชาชน และใช้ระบบหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า ดังนั้นเทศบาลนคร
ขอนแก่ น ในฐานะหน่ ว ยงานที่ ดูแ ลสุ ข ภาพของประชาชนในพื้ นที่ เทศบาลนครขอนแก่ น จึ ง ต้อ งให้ความส าคัญในการ
ให้บริ การด้านสุขภาพ เนื่องจากปั จจุบนั กระแสวัตถุนิยมและบริ โภคนิ ยมได้ครอบงาสังคมทาให้มุ่งบริ โภค และการใช้สินค้า
ฟุ่ มเฟื อยก่อให้เกิดปั ญหาหนี้สิน ประกอบกับสถาบันครอบครัวที่ถูกบัน่ ทอนด้วยระบบทุนนิ ยมทาให้ประชาชนมีความเครี ยด
และมีแนวโน้มการเจ็บป่ วยทางจิตสูงขึ้น ตลอดจนวิกฤตสิ่ งแวดล้อม ล้วนมีส่วนผลักดันให้เกิดโรคอุบตั ิใหม่ และโรคติดต่อที่
มีความรุ นแรงเพิ่มขึ้น การนิยมบริ โภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะที่มีท้ งั น้ าตาลและไขมันสู ง แม้กระทัง่ ผูใ้ หญ่ก็มีวิถีชีวิตที่เป็ น
ภัยต่อสุ ขภาพ เช่น การสู บบุหรี่ และดื่ มแอลกอฮอล์ ซึ่ งถือเป็ นสาเหตุสาคัญของปั ญหาสุ ขภาพ ทาให้อตั ราการเกิ ดโรคที่
ป้ องกัน ได้มี แ นวโน้ม สู ง ขึ้ น จากเดิ ม อย่า งไรก็ ต าม เทศบาลนครขอนแก่ น ได้พ ยายามปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาระบบงาน
สาธารณสุข เพื่อให้การให้บริ การทางการแพทย์และสาธารณสุขครอบคลุมประชากรอย่างทัว่ ถึง โดยการมีส่วนร่ วมของภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพ รวมทั้งเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพและคุณภาพการรักษาพยาบาล ด้านบริ การ
สาธารณสุขในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น และการพัฒนาศักยภาพของแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนการ
บริ หารกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น ที่จะส่งเสริ มให้บริ การทางการแพทย์และสาธารณสุขของเทศบาลนครขอนแก่น
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน และมุ่งให้เทศบาลนครขอนแก่นเป็ นเมืองสุขภาพดี ผูค้ นมีความสุข โดยเร่ งแก้ไขปั ญหา
สาคัญต่างๆ อาทิ ปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรทางสาธารณสุข การขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านสุ ขภาพระดับชุมชน แต่ก็ยงั
ไม่ เ พีย งพอกับความต้องการของประชาชนในพื้ น ที่ เ ทศบาลนครขอนแก่ น ที่ มี ค วามต้อ งการคุ ณภาพการให้บริ การทาง
สาธารณสุ ขที่สูงขึ้น ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่นจึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาคุณภาพให้ทนั สมัยและครอบคลุม การ
บริ หารจัดการระบบงานสาธารณสุ ขที่ มีประสิ ทธิ ภาพอย่างทั่วถึ งและครบวงจร ทั้งการรั กษาพยาบาล การฟื้ นฟูสุขภาพ การ
ป้ องกันโรค และการส่งเสริ มสุขภาพ และจัดการดูแลควบคุมเพื่อลดปั จจัยเสี่ ยง ที่มีผลต่อสุขภาพที่จะนาไปสู่ การเจ็บป่ วยเรื้ อรัง
และการเจ็บป่ วยด้วยโรคที่ ป้องกันได้ การกระตุน้ และรณรงค์ให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปั จจัยเสี่ ยงที่เป็ นภัย
คุกคามต่อสุ ขภาพ รวมทั้งดาเนิ นการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน และควบคุมโรคในเชิ งรุ กเพื่อป้ องกันปั ญหาการเจ็บป่ วย และการ
เสี ยชีวติ ทรัพย์สิน ด้วยโรคอุบตั ิใหม่และระบาดซ้ า
ด้วยความเจริ ญทางด้านวัตถุในปั จจุบนั เป็ นสาเหตุทาให้สงั คมเปลี่ยนแปลงไป มีค่านิ ยมในการแสวงหาเงินทองและ
อานาจบารมีมากกว่าที่จะให้ความสาคัญทางด้านจิตใจ ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้มุ่งเน้นการให้ความสาคัญต่อคุณค่า
ความเป็ นมนุษย์ การดูแลเอาใจใส่ ซ่ ึ งและกันบนพื้นฐานของความเอื้ออาทร ภายใต้ภารกิจ “คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” ทั้ง
เด็ก คนแก่ ผูพ้ ิการ และผูด้ ้อยโอกาส โดยเฉพาะการให้ความสาคัญเป็ นพิเศษ คือ การดู แลผูพ้ ิการ สาหรั บการให้ความ
ช่วยเหลือของเทศบาลนครขอนแก่น คือ การสนับสนุ นให้พวกเขาสามารถที่ จะช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ ง ด้วยการ
ดาเนินการก่อสร้างสิ่ งอานวยความสะดวกให้กบั ผูพ้ ิการหลายอย่าง เช่น ทางลาด ห้องน้ า หรื อที่จอดรถสาหรับผูพ้ ิการ โดยใน
อนาคต เทศบาลได้ให้ความสาคัญด้วยการพัฒนาต่อยอดการสร้างสิ่ งอานวยความสะดวกให้กบั ผูพ้ ิการ “ขอนแก่นเมืองใจดี
Universal design” เป็ นการออกสถาปั ตยกรรมที่เอื้อต่อผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ เด็กและสตรี มีครรภ์ อย่างไรก็ตามการดาเนินการยังไม่
ครอบคลุมสภาพทั้งเมือง จาเป็ นต้องมีการดาเนินการเชื่อมทุกจุดให้ครอบคลุมยิง่ ขึ้น และต้องมีแผนระยะยาว 3-5 ปี
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
สาหรับบทบาทของการขับเคลื่อนเทศบาลนครขอนแก่นให้เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากลนั้น เทศบาลนครขอนแก่นต้องพัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม และการที่ เทคโนโลยีสารสนเทศมี ความก้าวหน้า อย่างรวดเร็ วเอื้ อต่ อการศึ กษาค้นคว้าได้มาก เทศบาลนคร
ขอนแก่นได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึ กษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากรัฐบาล ซึ่ งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 เปิ ดโอกาสให้การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาได้
ทุกระดับตามความพร้อมของท้องถิ่น และสถาบันอุดมศึกษาให้ความร่ วมมือทางด้านวิชาการ

เทศบาลนครขอนแก่น มีจุดแข็งที่ผบู ้ ริ หารเทศบาลนครขอนแก่นมีนโยบายให้ความสาคัญด้านการจัดการศึกษาและ
มีนโยบายส่ งเสริ มสนับสนุ นการให้บริ การการศึ กษาทุกระดับและกลุ่มเป้ าหมาย มีนโยบายจัดทา Blue Print ซึ่ งเป็ นแผน
บูรณาการด้านการศึกษาในอนาคตของเทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่นเป็ นศูนย์รวมความหลากหลายของ
การศึกษา มีเครื อข่ายการจัดการศึกษาร่ วมกับโรงเรี ยนของภาครัฐ ภาคเอกชน และโรงเรี ยนต้นแบบของเทศบาลนครขอนแก่น
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเทศบาลนครขอนแก่นมีงบประมาณสนับสนุนการให้บริ การการศึกษาเพิ่มเติมจากรัฐบาล
โดยมีสถานศึกษา 11 แห่งตั้งกระจายทัว่ พื้นที่ 4 เขตเทศบาล และมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทนั สมัย บุคลากร
มีความรู ้ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน รวมทั้งบุคลากรส่วนใหญ่มีความตั้งใจในการทางาน
อย่างไรก็ตามนโยบายของเทศบาลนครขอนแก่นมีมาก และเร่ งด่วนทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ทนั กาหนดตามแผนที่วาง
ไว้ สถานศึกษาบางแห่งของเทศบาลนครขอนแก่นมีบริ เวณจากัด คับแคบ ทาให้การพัฒนาทางกายภาพทาได้ยาก
ด้านการบริ หารและจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ นั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25 กาหนดให้รัฐต้องส่ งเสริ มการดาเนิ นงานและการจัดตั้งแหล่งเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตทุก
รู ปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ ฯลฯ และการเรี ยนรู ้อื่นๆอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิ ภาพ ยิ่งไปกว่า
นั้นในปั จจุบนั องค์กร สถาบัน ภาครัฐ และเอกชน เริ่ มสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่ งเสริ มการอ่าน อย่างไรก็ตาม
การเทศบาลนครขอนแก่ นยังไม่มี การจัด ตั้ง ห้อ งสมุดที่ ทัน สมัยและครบวงจร และมี พิ พิธ ภัณ ฑ์เมื องเพี ยงแห่ ง เดี ยว คื อ
พิพิธภัณฑ์โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น ซึ่งถือว่าไม่เพียงพอต่อพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น และประชาชนบางส่ วนยังไม่เห็น
ความสาคัญของการการเรี ยนรู ้ ส่ วนเด็กและเยาวชนให้ความสนใจการใช้คอมพิวเตอร์ และสื่ อที่ ไม่มีประโยชน์ จึ งเป็ น
ภาระหน้าที่ของเทศบาลนครขอนแก่น ในการส่งเสริ มการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ทั้งนี้หอ้ งสมุดและศูนย์
การเรี ยนรู ้ ที่มีเพียง 6 แห่ง คือ ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน ศูนย์เยาวชนและครอบครัว ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ ห้องสมุด
ไท ศูนย์การเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ประจาท้องถิ่น และศูนย์พฒั นาทักษะและการเรี ยนรู ้ ICT ยังไม่เพียงพอและครอบคลุมพื้นที่เขต
เทศบาล ในอนาคตจึงต้องดาเนินการพิจารณาขยายศูนย์เพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
สถานการณ์ที่สาคัญในด้านการพัฒนาสังคม ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูน้ าชุมชน องค์กรชุมชน และเครื อข่าย
ชุมชน ให้ผูน้ าชุมชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนเพื่อนาไปสู่ ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้โดยผ่านกระบวนการ
เรี ยนรู ้ เช่น กิจกรรมเสริ มสร้างเครื อข่ายการพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ เด็ก สตรี ผูส้ ู งอายุ คนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาสต้องได้รับ
บริ การด้านสวัสดิ การและสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะผูใ้ ช้บริ การสังคมสงเคราะห์ที่ตอ้ งได้รับ การพิทกั ษ์สิทธิ ประโยชน์
ตามที่รัฐบาลจัดให้ และให้การคุม้ ครองป้ องกันแก้ไขปั ญหาการให้ความช่วยเหลือฟื้ นฟู เด็ก สตรี และผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม
ที่ถูกกระทารุ นแรง รวมทั้งเด็กในโรงเรี ยนและครอบครัวในชุมชนต่างๆ อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
โดยใช้แผนชุมชนเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาเพื่อให้แต่ละชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการคิด วางแผน ตัดสิ นใจ และลงมือ
ทา เช่น การจัดทาแผนชุมชน การส่ งเสริ มและพัฒนากองทุนชุมชน คณะกรรมการกองทุนสุ ขภาพที่ผ่านการฝึ กอบรมมี
ความรู ้ เรื่ องการบริ หารจัดการ และผูน้ าชุ มชนที่ ผ่านการฝึ กอบรมมี ความรู ้ ในด้านการพัฒนาแบบมี ส่วนร่ วม การพัฒนา
ศักยภาพผูน้ าชุมชน หรื อการบริ หารจัดการชุมชน ตลอดจนการส่งเสริ มกิจกรรมให้บริ การชุมชนเชิงรุ กเคลื่อนที่ การเยี่ยมบ้าน
การให้คาปรึ กษาแนะนา และส่งเสริ มทักษะความรู ้ดา้ นต่างๆ
เทศบาลนครขอนแก่นได้นายุทธศาสตร์ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุม้ กันให้คนขอนแก่น
จากการแพร่ ระบาดอย่างหนักของยาเสพติดในปั จจุบนั โดยการดึงพลังของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่ วมกันทางานแบบบูรณา
การ ซึ่งมียทุ ธศาสตร์ 4 รั้วป้ องกัน เป็ นกลไกป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติดในระดับท้องถิ่นได้ คือ
1.รั้วชุมชน เป็ นการสร้างให้ผนู ้ าชุมชนมีความรักและหวงแหนชุมชนตนเอง มีส่วนร่ วมในการปกป้ องชุมชนตนเอง
ให้ห่างไกลยาเสพติด โดยการคัดกรองครอบครัวในชุมชนที่ปราศจากสิ่ งเสพติดและจะต้องสมัครใจเอง ไม่มีการบังคับ เพื่อ
ประกาศเป็ น “บ้านสี ขาว ชุมชนสี ขาว” เพื่อเป็ นตัวอย่างที่ดีให้กบั คนในสังคม

2.รั้วสังคม ด้วยการอบรมอาสาสมัคร ผูน้ าชุมชน และผูน้ าสี ขาว ตลอดจนการรับอาสาสมัคร ตาสับปะรด เพื่อค้นหา
ผูเ้ สพยาเสพติด
3. รั้วครอบครัว ปั จจัยที่อยูร่ อบตัวเรี ยกว่า “อุปสรรค” หรื อ “สิ่ งที่ก่อให้เกิดปั ญหา” ซึ่งอุปสรรคของแต่ละครอบครัว
ก็แตกต่างกันไปแล้วแต่วา่ ผูใ้ ดเป็ นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปั ญหาและอุปสรรค เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้จดั อบรม “ครอบครัวทู
บี” เป็ นการอบรมพ่อแม่ลูก เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ไม่ให้มีช่องว่างระหว่างวัย และเกิดการใกล้ชิดกันของคนในครอบครัว
มากยิง่ ขึ้น
4.รั้วโรงเรี ยนโครงการ “TO BE NUMBER ONE” โดยเน้นจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ฝึกให้มีความเป็ น
ระเบียบวินยั ความเอื้อเฟื้ อ เห็ นอกเห็ นใจ การวางแผนและการทางานอย่างมีระบบ การทางานร่ วมกันเป็ นทีม และการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการ และการชื่นชอบของเยาวชน ซึ่งจะสามารถเบี่ยงเบน
เยาวชนจากสิ่ งยัว่ ยุมอมเมารอบด้านอย่างได้ผล ปั จจุบนั มีเด็กนักเรี ยนในสังกัดเทศบาลที่ผ่านการอบรมและเป็ นสมาชิก TO
BE NUMBER ONE และมีศูนย์ TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครขอนแก่น ตั้งอยูท่ ี่บริ เวณชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1
ซึ่ งการดาเนิ นการดังกล่าวเทศบาลนครขอนแก่นได้ร่วมกับหลายหน่วยงาน เป็ นการบูรณาการกันส่ งผลให้ภาคประชาชนมี
ความแข็งแข็งและมีส่วนร่ วมต่อการพัฒนาได้เป็ นอย่างดี
พันธกิจที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์ กรในการบริหารงานท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ ที่ 9 พัฒนานวัตกรรมการให้บริ การและการบริ หารบ้านเมือง
ภายใต้การพัฒนาเมืองของเทศบาลนครขอนแก่น มีโครงการที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่ งมีความแตกต่างจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้มีเครื อข่ายความร่ วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยนวัตกรรมทางสังคม
นวัตกรรมการสร้ างสังคมเข้ มแข็ง
โครงการสภาเมือง เป็ นอีกหนึ่ งโครงการที่ เทศบาลนครขอนแก่นได้เปิ ดพื้นที่ ให้ประชาชนได้ระบายความทุกข์
ความเดื อดร้ อน หรื อผลกระทบต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาเล็กไปจนถึงปั ญหาใหญ่ ได้
ระบายความทุกข์ ความคับข้องใจ ความไม่เข้าใจ จนก่อให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดเห็นที่หลากหลาย แต่ท้ งั นี้ เป้ าหมาย
สูงสุดที่เทศบาลคาดหวังให้ประชาชนได้รับ คือ ประชาชนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น หรื อเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปั ญหาและพัฒนาเมือง โดยที่ผา่ นมาสภาเมืองขอนแก่นได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นถึงคุณค่าอย่างเป็ นรู ปธรรม คือ การเป็ น
นวัตกรรมหนึ่ งที่มีส่วนสาคัญในการผลักดันให้เทศบาลนครขอนแก่นได้รับรางวัลพระปกเกล้าสาหรับองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นแห่ งความเป็ นเลิศด้านความโปร่ งใสและการมีส่วนร่ วมของประชาชน จากสถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้ สิ่ งที่เทศบาล
นครขอนแก่นควรจะพัฒนาต่อไป คือ การเปิ ดพื้นที่สภาเมืองให้เป็ นพื้นที่ที่ประชาชนได้มีความสุขให้มีการกระจายในวงกว้าง
ขึ้น ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกภาคส่วน โดยการต่อยอดให้สภาเมืองเป็ นเวทีที่ไม่วา่ หน่วยงาน องค์กร หรื อแม้บุคคลใดก็ตาม
สามารถใช้เวที สภาเมืองในการสร้างความเข้าใจ บูรณาการเครื อข่ายในการเปิ ดเวทีสาธารณะและขอความคิดเห็น ที่เกิดการ
ยอมรับในข้อตกลงร่ วมกัน โดยมีเทศบาลนครขอนแก่นเป็ นผูส้ นับสนุนการจัดการ เพื่อสร้างให้เกิ ดความหลากหลายในการ
เป็ นเจ้าภาพ
ชุมชนสีขาว บ้ านสีขาว พลังบวกของสังคม โดยการสร้างเครื อข่ายหลากหลายรู ปแบบเพื่อให้กลุ่มจิตอาสาเหล่านั้น
มีส่วนร่ วมในการปกป้ องคนในชุ มชนของตนเอง เช่ น กองทุ นแม่ของแผ่นดิ น อาสาสมัครหัวใจทองคา อาสาสมัครตา
สับปะรด หรื อกลุ่มเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด โดยการเฝ้ าระวังการแพร่ ระบาดของยาเสพติด และปลูกฝังให้เยาวชนคน
รุ่ นใหม่ซ่ ึงเป็ นกาลังสาคัญของเมืองขอนแก่นให้ห่างไกลจากสิ่ งเสพติดและอบายมุข ตลอดจนเพื่อสร้างการยอมรับและความ
เข้าใจของคนในสังคมที่มีต่อผูท้ ี่เคยก้าวพลาดพลั้งไป
นวัตกรรมการกระจายอานาจ
การสร้างความไว้วางใจและความเชื่ อมัน่ ในการกระจายอานาจให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ จนก่อให้เกิ ด
ความเข้มแข็งภาคประชาชน เป็ นเรื่ องที่ ทา้ ท้ายสาหรับท้องถิ่นอย่างเช่นเทศบาลนครขอนแก่น แต่ดว้ ยแนวคิด “หัวใจการ

บริหารงาน คือ การกระจายอานาจ หัวใจการกระจายอานาจ คือ ประชาชน” จึงทาให้มีนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม
ดังนี้
เทศบาลเล็ก ในเทศบาลใหญ่ เป็ นนวัตกรรมการกระจายอานาจที่คณะผูบ้ ริ หารเทศบาลนครขอนแก่นพึงมีให้ชุมชน
ซึ่ งเป็ นองค์กรภายใต้ระเบี ยบข้อกฎหมายที่ได้จดั ตั้งขึ้นอย่างถูกต้อง โดยที่ เทศบาลใหญ่จะหมายถึง เทศบาลนครขอนแก่น
เป็ นผูก้ ากับดูแลเรื่ องนโยบายโดยรวมและพิจารณาว่า ภารกิจใดที่ชุมชนสามารถทาได้ หรื อทาได้ดีกว่า เทศบาลก็จะมอบให้
เป็ นหน้าที่ของชุมชนดูแลกิจกรรมนั้น ๆ ส่วนเทศบาลเล็ก ก็คือ ชุมชน จะเป็ นหน่วยตัวแทนไปอยูก่ บั พื้นที่ใกล้ชิดประชาชน
โดยตรง ได้มีอานาจตัดสิ นใจและงบประมาณในการดาเนิ นงานได้ในระดับหนึ่ ง สาหรับภารกิจที่มีกระจายให้ชุมชน ได้แก่
จ้างแรงงานชุ มชนทาถนน ลอกท่อ ซ่ อมแซมฝาท่อ ดูแลสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน จัดเก็บค่าธรรมเนี ยมขยะ ทาความ
สะอาดถนนในชุมชน ดูแลถนนสายหลัก เก็บขนขยะโดยชุมชน การเฝ้ าระวังรักษาความปลอดภัยในชุมชน การอนุ รักษ์
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ในชุมชน เป็ นต้น โดยสามารถถ่ายโอนภารกิจให้ประชาชนมีส่วนร่ วมบริ หารจัดการบ้านเมือง
มากกว่า 3,000 คน และกระจายการจ้างแรงงานสู่ชุมชนเป็ นเงินกว่าปี ละ 28 ล้านบาท
นวัตกรรมการสร้ างสังคมน่ าอยู่
เทศบาลนครขอนแก่น ได้มองมิติของนวัตกรรมการสร้างสังคมน่าอยูว่ า่ การทางานที่มีกระบวนการ จนทาให้เกิดผล
ลัพธ์ออกมา เพื่อช่วยในการส่งต่อเมืองที่สวยงามให้คนขอนแก่นรุ่ นต่อไป โดยผ่านโครงการ ดังนี้
คนขอนแก่ นหัวใจไร้ มลพิษ (Khon Kaen : Low Carbon City) โดยได้กาหนดแนวทางขับเคลื่อนเป็ น 4 ยุทธศาสตร์
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ สังคมแห้งต้นไม้ ยุทธศาสตร์ สังคมไร้มลพิษ ยุทธศาสตร์ สังคมพิชิตพลังงาน และยุทธศาสตร์ สังคมคนรุ่ น
ใหม่หวั ใจไร้มลพิษ
ขอนแก่ นเมืองใจดี (Khon Kaen Universal Design) ด้วยแนวคิดของเทศบาลนครขอนแก่นในการทางานเพื่อคนทุก
เพศทุกวัยในสังคม จึงมีการพัฒนาต่อยอดจาก “ยุทธศาสตร์ ช่วยเหลือคนพิการ” ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายมากยิง่ ขึ้น ภายใต้
โครงการ “ขอนแก่ นเมืองใจดี” การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Khon Kaen Universal Design) ในการเตรี ยมความพร้อมใน
การให้บริ การ ไม่วา่ จะเป็ นสิ่ งอานวยความสะดวก สาธารณูปโภค และสิ่ งจาเป็ นต่างๆ สาหรับคนพิการ ผูส้ ู งอายุ สตรี มีครรภ์
เด็ก รวมไปถึงกลุ่มเพศที่สาม ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดารงชีวิตและทากิจกรรมภายนอกบ้านได้โดยสะดวก ปลอดภัย และเสมอ
ภาคนั้น ถือเป็ นประตูสาคัญให้กลุ่มคนเหล่านั้นได้เข้าถึงสิ ทธิข้ นั พื้นฐานต่างๆ ในสังคมมากยิง่ ขึ้น
นวัตกรรมการเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ถึงแม้วา่ ขอนแก่น จะไม่ใช่เมืองที่ติดอันดับเรื่ องสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรื อมีสถานโบราณเก่าแก่ แต่ดว้ ย
ความเป็ นเมืองแห่งศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือที่มีศกั ยภาพพร้อมที่จะส่งเสริ มให้ขอนแก่นเป็ นเมืองที่มีประชาชน
และนักท่องเที่ยวหลัง่ ไหลเข้ามาจานวนมาก ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ดึงเอาจุดแข็งเหล่านั้นมาเป็ นข้อได้เปรี ยบ
ในการสร้างรายได้ให้ประชาชนและเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมือง โดยผ่านโครงการ ดังนี้ E-vent City, ถนนคนเดิน ,
กองทุนตั้งตัว
อย่า งไรก็ต ามการด าเนิ น งานโดยใช้น วัต กรรมควบคู่กับ การดาเนิ น งาน ก่ อ ให้เ กิ ดการพัฒ นาบ้านเมื อ งอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและรวดเร็ ว แต่การดาเนิ นการในบางเรื่ องโดยต้องปฏิบตั ิงานภายใต้ระเบียบ และข้อกฎหมาย บางเรื่ องยังไม่
ชัดเจนและมีขอ้ จากัด นวัตกรรมโครงการอาจสุ่ มเสี่ ยงต่อการดาเนิ นการที่ไม่อยูใ่ นอานาจหน้าที่เทศบาล ถึงแม้ประชาชนจะ
ได้รับประโยชน์ก็ตาม ซึ่งเป็ นเรื่ องที่เทศบาลนครขอนแก่นจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบต่อไป
ยุทธศาสตร์ ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
ในช่วงปี ที่ผา่ นมา เทศบาลนครขอนแก่นได้กาหนดให้มีการจัดทาวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์องค์กร
ใหม่ โดยมี การปรับเปลี่ยนและจัดลาดับความสาคัญของกลยุทธ์ตามนโยบายผูบ้ ริ หารรวมทั้งตามสภาพเชิ งพื้นที่ มีการ
กาหนดตัวชี้ ว ดั เพื่ อเป็ นกรอบชี้ นาการบริ ห ารและให้หน่ วยงาน น าไปใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิ บัติก ารประจาปี ที่
เชื่ อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลนครขอนแก่ น พร้ อมระบุ โครงการสนับสนุ นเพื่อเป็ นเครื่ องมื อในการติ ดตามและ

ประเมินความสาเร็ จของแผนฯ ตลอดจนมีการจัดทาคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับหน่วยงาน เพื่อเป็ นกลไกสาคัญในการ
กระตุน้ ให้หน่วยงานนาแผนฯ ไปสู่การปฏิบตั ิให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับความสาเร็ จของหน่วยงานมากยิง่ ขึ้น
กระบวนการดังกล่าวข้างต้น จัดได้วา่ เป็ นจุดเริ่ มต้นสาคัญของการพัฒนาระบบบริ หารราชการเชิงยุทธศาสตร์ แบบ
บูรณาการที่จะช่วยให้สามารถเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ นอกจากนี้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการเมืองในการบริ หารราชการเชิงยุทธศาสตร์ในช่วงระยะที่ผา่ นมา พบว่าผูบ้ ริ หาร
จาเป็ นต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดลาดับความสาคัญของยุทธศาสตร์ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองและใช้ประโยชน์
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เต็มที่ ดังนั้น การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ในระยะ 4 ปี สาหรับการบริ หารจัดการเมืองในยุคที่มี
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ รวดเร็ วเช่นนี้ จึ งควรได้รับการพิจารณาปรับปรุ งให้สามารถยืดหยุ่นได้ พร้อมกับให้
สามารถเป็ นสื่ อกลางในการสื่ อสารให้หน่วยงานระดับสานัก/กองและโรงเรี ยนได้ทราบถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ ได้อย่าง
ทัว่ ถึงและรวดเร็ ว ดังนั้น ความท้าทายอีกประการหนึ่ งของการพัฒนาระบบบริ หารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ของเทศบาลนคร
ขอนแก่น จึ งอยู่ที่การจัดให้มีแผนดาเนิ นงานของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเป็ นกลไกสาคัญในการเพิ่มความยืดหยุ่นของ
แผนฯ และเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่จะช่วยให้มนั่ ใจได้วา่ การบริ หารราชการโดยรวมนั้นยังคงมุ่งเน้นไปในทิศทางที่สอดคล้อง
กัน
อนึ่ ง จากการประเมิ น ผลแผนพัฒ นาเทศบาลนครขอนแก่ น พบว่ า เทศบาลนครขอนแก่ น ยัง สามารถเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการบริ หารราชการเชิงยุทธศาสตร์ได้อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการติดตามผลการปฏิบตั ิราชการนั้นควรมีการ
แบ่งภาระความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องให้ชดั เจน ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อนามา
สนับสนุ น การติ ดตามผลการปฏิ บัติ ราชการเพิ่ มเติ มจากที่ มี อยู่เดิ ม โดยให้สามารถบู รณาการงานติ ด ตามผลสัม ฤทธิ์ ของ
ตัวชี้วดั ความก้าวหน้าโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ และการรายงานสถิติขอ้ มูลเชิงพื้นที่ ซึ่ งจะช่วยอานวยความสะดวก
ให้กบั สานัก/กองทั้งที่เป็ นผูร้ ายงานผลและผูต้ ิดตามผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรพัฒนาให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบคลังข้อมูล
เชิ งยุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็ นที่ รวบรวมข้อมูลสาหรั บผูบ้ ริ หารในการวางแผน และการติ ดตามผลสัมฤทธิ์ ให้สมบู รณ์ และ
สามารถเป็ นต้นแบบที่ดีของการบริ หารจัดการเมืองต่อไป
นอกจากนี้ เทศบาลนครขอนแก่นได้ดาเนิ นการจ้างที่ปรึ กษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อศึกษาวิจยั แบบมีส่วน
ร่ วม เมืองพิเศษเทศบาลนครขอนแก่น(ระยะที่ 1) โดยเริ่ มดาเนิ นการในปี พ.ศ.2558 เพื่อให้ได้แนวทางและข้อเสนอแนะใน
การจัดตั้งเมื องพิเศษที่ มาจากปั ญหา/ความต้องการและความคิ ดเห็ นของประชากรทุกภาคส่ วนในเขตพื้นที่ เทศบาลนคร
ขอนแก่นในการปรับปรุ งโครงสร้างการบริ หารจัดการ นวัตกรรมการพัฒนาเมือง และการปรับปรุ งข้อกฎหมายให้เอื้อต่อการ
แก้ไขปั ญหาการบริ หารจัดการและการพัฒนาเมืองสาหรับเทศบาลนครขอนแก่นในรู ปแบบเมืองพิเศษ ภายใต้กระบวนการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research : PAR)
2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัตใิ นเชิงปริมาณ
ด้วยรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นต้องรายงานผลการดาเนิ นงานต่อประชาชนในเรื่ องการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนิ นงานในรอบปี
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบและก ากับ การบริ ห ารจัด การองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 30(5) กาหนดให้ผบู ้ ริ หารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทัว่ ไปอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287
วรรค 3 และตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 30(5)
เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอประกาศผลการดาเนิ นงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนิ นงาน รวมทั้งการ

ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นาท้องถิ่ น ในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.2557 มา เพื่ อ ให้ป ระชาชนได้มีส่ ว นร่ ว มในการ
ตรวจสอบและกากับการบริ หารจัดการเทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้
ก. วิสยั ทัศน์ ของเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ.2557-2559
"ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสาน สังคมเอื้ออาทร สันติสุข เรี ยนรู ้ น่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน"
ข. พันธกิจ ของเทศบาลนครขอนแก่น
พันธกิจที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิ่น
พันธกิจที่ 2 : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
พันธกิจที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลนครขอนแก่นได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 13
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
การพัฒนาศักยภาพองค์กร
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านร่ างกาย จิตใจ และปั ญญา
2. เพิม่ ประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพิ่มความสามารถในการจัดหารายได้
4. พัฒนาประสิ ทธิภาพการให้บริ การประชาชน
5. เพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดสรรและบริ หารงบประมาณ
6. พัฒนาระบบการทางานให้มีประสิ ทธิภาพ
การสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
1. ส่งเสริ มสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
2. เปิ ดพื้นที่และโอกาสให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่ วมกันพัฒนาท้องถิ่น
3. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฏิรูปการศึกษา
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
2. พัฒนาการเข้าถึงการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
3. สรรหา สร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
4. สร้างสังคมรักการอ่าน
การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
1. เพิ่มศักยภาพในการป้ องกันการเกิดสาธารณภัย
2. เสริ มสร้างประสิ ทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชุมชนและทรัพย์สินสาธารณะ
3. ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด อาชญากรรมและอุบตั ิเหตุดา้ นการจราจรในท้องถิ่น
4. เสริ มสร้างประสิ ทธิภาพในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
- เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียง
การอนุรักษ์วฒั นธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อนุรักษ์และส่งเสริ มประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาคุณภาพการให้บริ การสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
1. ส่งเสริ มสุขภาวะร่ างกาย จิตใจ สังคมและปั ญญา
2. กระจายอานาจด้านสุขภาพ
การสร้างสังคมเอื้ออาทร

1. พัฒนาการเข้าถึงบริ การสาธารณะของผูด้ อ้ ยโอกาส
2. ส่งเสริ มกระบวนการพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์อย่างมีส่วนร่ วม
3. ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีรายได้ระหว่างเรี ยนจากอาชีพที่เหมาะสม
การเร่ งรัดการจัดการน้ าท่วมให้มีประสิ ทธิภาพ
- เพิ่มประสิ ทธิภาพในการป้ องกันน้ าท่วม และการบาบัดน้ าเสี ย
การพัฒนาระบบการคมนาคมที่มีความเหมาะสมกับสภาพของเมือง
- พัฒนาระบบการคมนาคม การขนส่ง และการจราจรที่มีความเหมาะสมกับสภาพของเมือง
การเร่ งรัดปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การวางผังเมืองและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็ นไปตามผังเมืองและมี
ความเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยัง่ ยืน
2. เพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมือง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1. ปรับพฤติกรรมและปลูกจิตสานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในท้องถิน่
2. เพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ่ งปฏิกลู และของเสี ย
3. ป้ องกันและควบคุมมลพิษทางน้ า อากาศและเสี ยง
4. พัฒนาสุขาภิบาลอาหารแบบบูรณาการ
การพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน
1. เสริ มสร้างปั จจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการลงทุนและการท่องเที่ยว
2. ส่งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมกระตุน้ เศรษฐกิจและการลงทุนของเมือง
ง. การวางแผน
เทศบาลนครขอนแก่น ได้จดั ทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) ตามกระบวนการ
ที่บญั ญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมี
ส่วนร่ วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปั ญหาและความต้องการที่แท้จริ ง
ของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
เทศบาลนครขอนแก่น ได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559)
2557

2558

2559

ยุทธศาสตร์
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
2.การสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
3.การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฏิรูป
การศึกษา
4.การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

236

56,316,560

91

9,994,720

76

8,837,520

34

10,053,200

34

10,138,000

34

10,138,000

56

60,017,900

58

54,066,710

1

10,000

18

3,091,000

18

3,091,000

18

2,191,000

5.การเพิม่ ศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน

1

1,000,000

1

1,000,000

1

1,000,000

15

7,990,000

10

2,880,000

10

2,880,000

10

2,484,000

3

939,000

0

0

5

2,492,300

5

2,492,300

5

2,492,300

30

58,654,000

0

0

0

0

4

7,854,100

0

0

0

0

11.การเร่ งรัดปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

75

94,075,400

0

0

0

0

12การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

11

16,391,000

1

13,700,000

0

0

3

9,698,200

2

1,098,200

2

1,098,200

498

330,117,660

223

99,399,930

147

28,647,020

6.การอนุรักษ์วฒั นธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.การพัฒนาคุณภาพการให้บริ การสาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวติ
8.การสร้างสังคมเอื้ออาทร
9.การเร่ งรัดการจัดการน้ าท่วมให้มีประสิ ทธิภาพ
10.การพัฒนาระบบการคมนาคมที่มีความเหมาะสมกับ
สภาพของเมือง

13.การพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน
รวม
จ. การจัดทางบประมาณ

โดยมีโครงการที่บรรจุอยูใ่ นเทศบัญญัติงบประมาณ จานวน 356 โครงการ งบประมาณ 253,753,400 บาท สามารถจาแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดงั นี้
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร

งบประมาณ

โครงการ

ตามเทศบัญญัติ

191

48,853,400

2.การสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน

14

8,936,200

3.การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฏิรูปการศึกษา

48

55,624,200

4.การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

8

675,000

5.การเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน

1

1,000,000

6.การอนุรักษ์วฒั นธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

9

6,770,000

10

2,484,000

1

883,300

22

39,671,000

1

4,329,000

43

69,296,800

12.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

7

1,224,000

13.การพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน

1

14,006,500

356

253,753,400

7.การพัฒนาคุณภาพการให้บริ การสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ
8.การสร้างสังคมเอื้ออาทร
9.การเร่ งรัดการจัดการน้ าท่วมให้มีประสิ ทธิภาพ
10.การพัฒนาระบบการคมนาคมที่มีความเหมาะสมกับสภาพของเมือง
11.การเร่ งรัดปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

รวม

ฉ. การใช้ จ่ายงบประมาณ
เทศบาลนครขอนแก่น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนิ นโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อ
หนี้ ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 331 โครงการ จานวนเงิน 196,559,125 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 274 โครงการ
จานวนเงิน 104,096,178 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดงั นี้
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร

การก่ อหนีผ้ ูกพัน/

โครงการ

ลงนามในสัญญา

การเบิกจ่ าย

โครงการ

งบประมาณ

187

41,903,137.64

179

37,038,607.64

12

2,123,318

8

1,194,032

48

52,347,383

48

52,347,383

4.การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

8

646,426

8

646,426

5.การเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน

1

449,130

1

434,130

2.การสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
3.การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฏิรูป
การศึกษา

6.การอนุรักษ์วฒั นธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

9

6,488,025

9

5,220,000

10

2,379,220.65

10

2,301,290.65

1

765,680

1

765,680

20

26,520,350

3

2,987,000

1

4,327,000

0

0

26

43,392,273

0

0

12.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

7

1,210,681.45

7

1,161,628.85

13.การพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน

1

14,006,500

0

0

331

196,559,124.74

274

104,096,178.14

7.การพัฒนาคุณภาพการให้บริ การสาธารณสุขและ
คุณภาพชีวติ
8.การสร้างสังคมเอื้ออาทร
9.การเร่ งรัดการจัดการน้ าท่วมให้มีประสิ ทธิภาพ
10.การพัฒนาระบบการคมนาคมที่มีความเหมาะสมกับ
สภาพของเมือง
11.การเร่ งรัดปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

รวม

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คัดเลือกโครงการเด่นตามราย 13 ยุทธศาสตร์ ออกมาจานวน 7 โครงการ เพื่อ
ดาเนินการประเมินประสิ ทธิผลในเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. โครงการจัดความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยและจัดระเบียบการตั้งวางจาหน่ ายสินค้ าภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น
พันธกิจ 2 การสร้ างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ สิน
เป้ าประสงค์ ที่ 8 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ สิน
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเบือ้ งต้น
ชื่อ-สกุล ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นายพศวัต ธรรมวงศา
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน / โครงการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับกิจกรรม / โครงการ
1. วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ
-จัดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
2. ดาเนินการสาเร็ จแล้ว

3. ระยะเวลาดาเนินการโครงการ (ระบุช่วงเวลา) ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557
4. เป้ าหมายของโครงการ
-เชิงปริ มาณ จัดระเบียบการตั้งวางจาหน่ายสิ นค้าหาบเร่ แผงลอย ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
-เชิงคุณภาพ ทาให้พ้นื ที่ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยมากยิง่ ขึ้น
5. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน กิจกรรม/โครงการ
เงินงบประมาณได้รับการอนุมตั ิ 732,000 บาท จ่ายจริ ง 552,000 บาท
6. ผลการปฏิบตั ิงานจริ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
ข้อเสนอแนะในการ
เป้ าหมาย
ผลการปฏิบตั ิงานจริ ง
ต่อยอดโครงการ
- จัดระเบียบการตั้งวางจาหน่าย

- การตั้งวางจาหน่ายสิ นค้าหาบเร่ แผงลอย ภายในเขต

สิ นค้าหาบเร่ แผงลอย ภายในเขต

เทศบาลนครขอนแก่นมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย

-

เทศบาลนครขอนแก่น
- มีอาสาเทศกิจ จานวน 10 นาย

- มีอาสาเทศกิจ จานวน 10 นาย

ส่ วนที่ 3 การประเมินผลงานของกิจกรรม / โครงการ
รายการประเมิน
1. ผลการดาเนินกิจกรรม / โครงการนี้บรรลุวตั ถุประสงค์เพียงใด
2. ผลสาเร็ จของกิจกรรม / โครงการนี้บรรลุเป้ าหมายเพียงใด
3. งบประมาณหรื อค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด
4. วัสดุ / อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานเหมาะสม หรื อเพียงพอเพียงใด
5. ความร่ วมมือของผูร้ ่ วมงานมากน้อยเพียงใด
6. ขั้นตอนการดาเนินงานเป็ นไปตามกาหนดเวลาเพียงใด
7. มีความคุม้ ค่าของกิจกรรม/โครงการเพียงใด
8. มีการคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเพียงใด
9. มีความชัดเจนของโครงการและปฏิบตั ิได้จริ งพียงใด
10. มีความเพียงพอและประหยัดของโครงการเพียงใด
11. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม / โครงการอยูใ่ นระดับใด
ผลรวม
คิดเป็ น

คะแนน
1
2
3
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
33
100%

ส่ วนที่ 4 สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ ไข
ปั ญหา อุปสรรค
สภาพปั ญหา อุปสรรค
1. ด้านบุคลากร
อาสาเทศกิจที่มีอยูย่ งั ขาดทักษะการทางาน
และขาดความรับผิดชอบ
2. ด้านงบประมาณ / ค่าใช้จ่าย
-

แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
ฝึ กอบรมและเพิ่มทักษะในการ
ปฏิบตั ิงานให้กบั อาสาเทศกิจ
-

3. ด้านวัสดุ / อุปกรณ์

-

-

4. การประสานงานและการ
บริ การ

-

-

2. โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้ านสามเหลีย่ ม
พันธกิจ 3 การเพิม่ ศักยภาพในการแข่ งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 11 เร่ งรัดการปรับปรุงโครงสร้ างพืน้ ฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ ที่ 15 มีโครงสร้ างพืน้ ฐานและผังเมืองที่มคี วามเหมาะสมต่ อการอยู่อาศัยอย่ างยัง่ ยืน
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
ชื่อ-สกุล ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นายยินชัย อานันทนสกุล
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน / โครงการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับกิจกรรม / โครงการ
1. วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ
-เพื่อก่อสร้างปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารและสิ่ งปลูกสร้างให้เพียงพอต่อความต้องการและเพื่อ
เป็ นการพัฒนาส่งเสริ มระบบโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่น
2. ดาเนินการสาเร็ จแล้ว
3. ระยะเวลาดาเนินการโครงการ 16 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2557
4. เป้ าหมายของโครงการ
-เชิงปริ มาณ อาคารเรี ยน โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ได้รับการปรับปรุ งให้อยูใ่ นสภาพดี
-เชิงคุณภาพ อาคารเรี ยน โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม มีจานวนห้องเพียงพอต่อการเรี ยนการสอนและ
จัดกิจกรรมๆของทางโรงเรี ยน
5. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน กิจกรรม/โครงการ
เงินงบประมาณได้รับการอนุมตั ิ 943,000 บาท จ่ายจริ ง 940,000 บาท
6. ผลการปฏิบตั ิงานจริ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
เป้ าหมาย
ผลการปฏิบตั ิงานจริ ง
ข้อเสนอแนะในการต่อยอด
โครงการ

-อาคารเรี ยน โรงเรี ยนเทศบาลบ้าน ส่ งมอบงานวันที่ 14 กันยายน 2557
สามเหลี่ ยม ได้รับ การปรั บปรุ ง ให้ เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด
อยูใ่ นสภาพดี
-อาคารเรี ยน โรงเรี ยนเทศบาลบ้าน
สามเหลี่ ย ม มี จ านวนห้อ งเพีย งพอ
ต่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ จั ด
กิจกรรมๆของทางโรงเรี ยน

-

ส่ วนที่ 3 การประเมินผลงานของกิจกรรม / โครงการ
รายการประเมิน
1. ผลการดาเนินกิจกรรม / โครงการนี้บรรลุวตั ถุประสงค์เพียงใด
2. ผลสาเร็ จของกิจกรรม / โครงการนี้บรรลุเป้ าหมายเพียงใด
3. งบประมาณหรื อค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด
4. วัสดุ / อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานเหมาะสม หรื อเพียงพอเพียงใด
5. ความร่ วมมือของผูร้ ่ วมงานมากน้อยเพียงใด
6. ขั้นตอนการดาเนินงานเป็ นไปตามกาหนดเวลาเพียงใด
7. มีความคุม้ ค่าของกิจกรรม/โครงการเพียงใด
8. มีการคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเพียงใด
9. มีความชัดเจนของโครงการและปฏิบตั ิได้จริ งพียงใด
10. มีความเพียงพอและประหยัดของโครงการเพียงใด
11. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม / โครงการอยูใ่ นระดับใด
ผลรวม
คิดเป็ น

คะแนน
1
2
3
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
30
90.9%

ส่ วนที่ 4 สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ ไข
ปัญหา อุปสรรค
1. ด้านบุคลากร

สภาพปัญหา อุปสรรค
ช่างควบคุมงานดูแลงานไม่ทวั่ ถึง
เนื่องจากการดาเนินงานพร้อมกันหลาย
โครงการ ทาให้ผรู้ ับเหมาบางราย
ก่อสร้างไม่เป็ นไปตามแบบแปลน
2. ด้ า นงบประมาณ /
ค่าใช้จ่าย
3. ด้านวัสดุ / อุปกรณ์
-

แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
กาชับช่างควบคุมงานให้เข้มงวดเรื่ องการควบคุม
งานและถ้ามีการก่อสร้างไม่เป็ นไปตามแบบแปลน
ให้รีบแจ้งให้ผรู้ ับเหมาดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ทันที
-

4. การประสานงานและ
การบริ การ

สานักการช่างเปิ ดรับข้อมูลในหลายช่องทาง เช่น
จากคาร้อง แผนชุมชน ทางwebsite ทางเพจของ

-

-

สานักการช่าง และทาง line กลุ่มของสานักการช่าง
ในเรื่ องของการบริ การควรแจ้งแผนการดาเนินงาน
ให้ทางชุมชนที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา
การจราจรระหว่างที่ดาเนินการก่อสร้าง

3. โครงการติดตั้งเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ ง ชุมชนเทพารักษ์ 5
พันธกิจ 3 การเพิม่ ศักยภาพในการแข่ งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 11 เร่ งรัดการปรับปรุงโครงสร้ างพืน้ ฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ ที่ 15 มีโครงสร้ างพืน้ ฐานและผังเมืองทีม่ คี วามเหมาะสมต่ อการอยู่อาศัยอย่ างยัง่ ยืน
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเบือ้ งต้น
ชื่อ-สกุล ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นายยินชัย อานันทนสกุล
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน / โครงการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับกิจกรรม / โครงการ
1. วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ
-เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ออกกาลังกาย
2. ดาเนินการสาเร็ จแล้ว
3. ระยะเวลาดาเนินการโครงการ 14 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2557
4. เป้ าหมายของโครงการ
-เชิงปริ มาณ ติดตั้งเครื่ องออกกาลังกายกลางแจ้ง ชุมชนเทพารักษ์ 5 จานวน 1 ชุด
-เชิงคุณภาพ ได้เครื่ องออกกาลังกายที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันและเพื่อเป็ นการ
เสริ มสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง
5. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน กิจกรรม/โครงการ
เงินงบประมาณได้รับการอนุมตั ิ 190,000 บาท จ่ายจริ ง 128,000 บาท
6. ผลการปฏิบตั ิงานจริ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้

เป้ าหมาย

ผลการปฏิบตั ิงานจริ ง

ข้อเสนอแนะในการต่อยอด
โครงการ

โครงการอยูร่ ะหว่างดาเนินการทั้งหมด

ดาเนินการสาเร็ จแล้ว

ในไตรมาศที่ 2 หรื อโครงการทั้ง
หมดแล้วเสร็ จและลงนามในสัญญา
โครงการก่อนสิ้นปี งบประมาณ
ส่ วนที่ 3 การประเมินผลงานของกิจกรรม / โครงการ

มีการดาเนินการแล้วเสร็ จทันสิ้น
ปี งบประมาณทุกโครงการ

รายการประเมิน

1

คะแนน
2

1. ผลการดาเนินกิจกรรม / โครงการนี้บรรลุวตั ถุประสงค์เพียงใด
2. ผลสาเร็ จของกิจกรรม / โครงการนี้บรรลุเป้ าหมายเพียงใด
3. งบประมาณหรื อค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด
4. วัสดุ / อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานเหมาะสม หรื อเพียงพอเพียงใด
5. ความร่ วมมือของผูร้ ่ วมงานมากน้อยเพียงใด
6. ขั้นตอนการดาเนินงานเป็ นไปตามกาหนดเวลาเพียงใด
7. มีความคุม้ ค่าของกิจกรรม/โครงการเพียงใด
8. มีการคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเพียงใด
9. มีความชัดเจนของโครงการและปฏิบตั ิได้จริ งพียงใด
10. มีความเพียงพอและประหยัดของโครงการเพียงใด
11. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม / โครงการอยูใ่ นระดับใด
ผลรวม
คิดเป็ น

3
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

33
100%

ส่ วนที่ 4 สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ ไข
ปั ญหา อุปสรรค
สภาพปั ญหา อุปสรรค
แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบุคลากร
บุคลากรทางด้านช่างมีไม่เพียงพอ กาชับช่างควบคุมงานให้เข้มงวดเรื่ องการ
ต่อการควบคุมงาน
ควบคุมงาน
2. ด้านงบประมาณ / ค่าใช้จ่าย
3. ด้านวัสดุ / อุปกรณ์

-

-

4. การประสานงานและการ
บริ การ

-

เครื่ องออกกาลังกายชารุ ด ถ้าอยูใ่ นระยะ
รับประกันให้แจ้งผูร้ ับเหมามาซ่อมแซมให้
แต่ถา้ หมดระยะประกันสานักการช่างจะ
ดาเนินการซ่อมแซมให้

4. โครงการจัดความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยและอานวยการจราจรบริเวณด้ านหน้ าโรงเรียนภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
พันธกิจ 2 การสร้ างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ สิน
เป้ าประสงค์ ที่ 8 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ สิน
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเบือ้ งต้น
ชื่อ-สกุล ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นายพศวัต ธรรมวงศา
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน / โครงการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับกิจกรรม / โครงการ
1. วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ
-จัดระเบี ยบการตั้งวางจาหน่ ายสิ นค้าและอานวยการจราจรบริ เวณด้านหน้าโรงเรี ยนภายในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น
2. ดาเนินการสาเร็ จแล้ว
3. ระยะเวลาดาเนินการโครงการ ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557
4. เป้ าหมายของโครงการ
-เชิงปริ มาณ จัดระเบียบการตั้งวางสิ นค้าด้านหน้าโรงเรี ยนและอานวยการจราจรให้เกิดความคล่องตัว
มีความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุจากการจราจร
-เชิงคุณภาพ
-บริ เวณด้านหน้าโรงเรี ยนมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
-มีเจ้าหน้าที่อานวยการจราจรดูแลบุตรหลานที่รับ-ส่ง หน้าโรงเรี ยน
-มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
5. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน กิจกรรม/โครงการ
เงินงบประมาณได้รับการอนุมตั ิ 3,285,000 บาท จ่ายจริ ง 2,385,000 บาท
6. ผลการปฏิบตั ิงานจริ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
ข้อเสนอแนะในการ
เป้ าหมาย
ผลการปฏิบตั ิงานจริ ง
ต่อยอดโครงการ
- จัดระเบียบการตั้งวางจาหน่ายสิ นค้า

จัดระเบียบการตั้งวางสิ นค้าด้านหน้า

และอานวยการจราจรบริ เวณด้านหน้า

โรงเรี ยนและอานวยการจราจรให้เกิด

โรงเรี ยนภายในเขตเทศบาลนคร

ความคล่องตัว มีความปลอดภัยจาก

ขอนแก่น

อุบตั ิเหตุจากการจราจร

- มีอาสาเทศกิจ จานวน 50 นาย

- มีอาสาเทศกิจ จานวน 42 นาย

-

ส่ วนที่ 3 การประเมินผลงานของกิจกรรม / โครงการ
รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.

ผลการดาเนินกิจกรรม / โครงการนี้บรรลุวตั ถุประสงค์เพียงใด
ผลสาเร็ จของกิจกรรม / โครงการนี้บรรลุเป้ าหมายเพียงใด
งบประมาณหรื อค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด
วัสดุ / อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานเหมาะสม หรื อเพียงพอเพียงใด

1

คะแนน
2

3
/
/
/
/

5. ความร่ วมมือของผูร้ ่ วมงานมากน้อยเพียงใด
6. ขั้นตอนการดาเนินงานเป็ นไปตามกาหนดเวลาเพียงใด
7. มีความคุม้ ค่าของกิจกรรม/โครงการเพียงใด
8. มีการคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเพียงใด
9. มีความชัดเจนของโครงการและปฏิบตั ิได้จริ งพียงใด
10. มีความเพียงพอและประหยัดของโครงการเพียงใด
11. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม / โครงการอยูใ่ นระดับใด

/
/
/
/
/
/
/
ผลรวม
คิดเป็ น

33
100%

ส่ วนที่ 4 สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ ไข
ปั ญหา อุปสรรค
1. ด้านบุคลากร

สภาพปั ญหา อุปสรรค
อาสาเทศกิจที่รับเข้ามายังขาดทักษะการ
ทางานและขาดความรับผิดชอบ
2. ด้านงบประมาณ / ค่าใช้จ่าย
-

แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
ฝึ กอบรมและเพิ่มทักษะในการทางาน
ให้กบั อาสาเทศกิจ
-

3. ปั ญหา อุปสรรค

-

-

4. ด้านวัสดุ / อุปกรณ์

-

-

5. การประสานงานและการ
บริ การ

-

-

5. โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์ อสี านเทศกาลดอกคูณ – เสี ยงแคนและถนนข้ าวเหนียว
พันธกิจ 2 การสร้ างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 อนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
เป้ าประสงค์ ที่ 10 การส่ งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเบือ้ งต้น
ชื่อ-สกุล ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นายศรัณย์ เปานาเรี ยง
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน / โครงการ วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับกิจกรรม / โครงการ
1. วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ
- เพื่อคงไว้ซ่ ึงขนบธรรมเนียม ประเพณี ให้คงอยูส่ ื บไป
- เพื่อเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้เป็ นมรดกแก่อนุชนรุ่ นหลัง
- เพื่อส่งเสริ มรายได้และสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

2. ดาเนินการสาเร็ จแล้ว
3. ระยะเวลาดาเนินการโครงการ 2 – 5 เมษายน พ.ศ.2557
4. เป้ าหมายของโครงการ
-เชิงปริ มาณ -มีกิจกรรมทั้งหมด 13 กิจกรรม ดังนี้
(1) กิจกรรมออกร้านจาหน่ายสิ นค้า
(2) พิธีเปิ ดงาน
(3) การแสดงคอนเสิ ร์ต
(4) การประกวดเสี ยงทองดอกคูน
(5) การแสดงลูกทุ่งหมอลา
(6) การแสดงดนตรี พ้นื เมือง
(7) ราวงย้อนยุค
(8) พิธีทาบุญตักบาตร
(9) พิธีรดน้ าขอพรผูส้ ูงอายุ
(10) พิธีอญั เชิญพระพุทธพระลับ
(11) ขบวนแห่งานสงกรานต์
(12) กิจกรรมคลื่นมนุษย์
(13) การแสดงนาฏศิลป์
-เชิงคุณภาพ ประชาชน ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงร่ วมงานเป็ นจานวนมาก และเข้าร่ วม
กิจกรรมทุกกิจกรรม
5. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน กิจกรรม/โครงการ
เงินงบประมาณได้รับการอนุมตั ิ 2,202,400 บาท จ่ายจริ ง 2,202,400 บาท
6. ผลการปฏิบตั ิงานจริ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
ข้อเสนอแนะในการต่อ
เป้ าหมาย
ผลการปฏิบตั ิงานจริ ง
ยอดโครงการ
จัดกิจกรรม 13 กิจกรรม เพื่อให้

ประชาชนจังหวัดขอนแก่นและจังหวัด

ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น และ

ใกล้เคียงเข้าร่ วมกิจกรรมทั้ง 13 กิจกรรม

-

จังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมกิจกรรม

ส่ วนที่ 3 การประเมินผลงานของกิจกรรม / โครงการ
รายการประเมิน

1

คะแนน
2

3

1. ผลการดาเนินกิจกรรม / โครงการนี้บรรลุวตั ถุประสงค์เพียงใด
2. ผลสาเร็ จของกิจกรรม / โครงการนี้บรรลุเป้ าหมายเพียงใด
3. งบประมาณหรื อค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด
4. วัสดุ / อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานเหมาะสม หรื อเพียงพอเพียงใด
5. ความร่ วมมือของผูร้ ่ วมงานมากน้อยเพียงใด
6. ขั้นตอนการดาเนินงานเป็ นไปตามกาหนดเวลาเพียงใด
7. มีความคุม้ ค่าของกิจกรรม/โครงการเพียงใด
8. มีการคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเพียงใด
9. มีความชัดเจนของโครงการและปฏิบตั ิได้จริ งพียงใด
10. มีความเพียงพอและประหยัดของโครงการเพียงใด
11. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม / โครงการอยูใ่ นระดับใด

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
ผลรวม
คิดเป็ น

33
100%

6. โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพืน้ ฐานใน ศสมช.
พันธกิจ 2 การสร้ างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 พัฒนาคุณภาพการให้ บริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ
เป้ าประสงค์ ที่ 11 มีสถานบริการสาธารณสุขและลดอัตราป่ วยลดลง
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเบือ้ งต้น
ชื่อ-สกุล ผูร้ ับผิดชอบโครงการ น.ส.วนารัตน์ คงคา
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน / โครงการ เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับกิจกรรม / โครงการ
1. วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ
-เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการจัดบริ การสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมช.
-เพื่อคัดเลือกและพัฒนา ศสมช. ต้นแบบ ให้เป็ นศูนย์เรี ยนรู ้การจัดบริ การสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมช.
2. ดาเนินการสาเร็ จแล้ว
3. ระยะเวลาดาเนินการโครงการ ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557
4. เป้ าหมายของโครงการ
-เชิงปริ มาณ -ศสมช. ทุกชุมชนในเขตเทศบาลได้รับการพัฒนามาตรฐานการจัดบริ การ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุ ข ค่าคะแนนไม่นอ้ ย
กว่า 60
-ศสมช. ดีเด่น 10แห่ง/ปี ได้รับการพัฒนามาตรฐานการจัดบริ การ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุ ข ค่าคะแนนไม่นอ้ ย
กว่า 90
-เชิงคุณภาพ -ศสมช.ทุกชุมชนได้ทาการวิเคราะห์ปัญหาและจัดทาโครงการแผนงาน
โครงการเสนอขอรับการสนับสนุน

-ศสมช.ที่ได้รับการสนับสนุนพัฒนาเป็ นศูนย์เรี ยนรู ้การจัดบริ การ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมช.
5. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน กิจกรรม/โครงการ
เงินงบประมาณได้รับการอนุมตั ิ 150,500 บาท (ได้รับเงินอุดหนุน 900,000 บาท)
จ่ายจริ ง 140,309 บาท (เงินอุดหนุน 735,000 บาท)
6. ผลการปฏิบตั ิงานจริ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ (กรณี ที่ไม่ได้ดาเนิ นการหรื ออยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ
ให้ขา้ มไปตอบ ข้อ7)
ข้อเสนอแนะในการต่อยอด
เป้ าหมาย

ผลการปฏิบตั ิงานจริ ง

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดบริ การ

มี ศสมช. ดีเด่นประจาปี 2557 จานวน 5

สาธารณสุ ขขั้นพื้นฐานใน ศสมช.

แห่ง

โครงการ
-

1.ศูนย์สาธารณสุ ขมูลฐานชุมชน การ
เคหะ
2.ศูนย์สาธารณสุ ขมูลฐานชุมชน ดอน
หญ้านาง 1
3.ศูนย์สาธารณสุ ขมูลฐานชุมชน
สามเหลี่ยม 5
4.ศูนย์สาธารณสุ ขมูลฐานชุมชน หลัง
ศูนย์ราชการ 1
5.ศูนย์สาธารณสุ ขมูลฐานชุมชน โนน
ทัน 3
- ผลการประเมินมาตรฐาน ศสมช. แบบ
แบ่งช่วงคะแนนปี 2557
ช่วงคะแนน

จานวน ร้อยละ

90-100

18

20.68

80-89

23

26.43

70-79

20

22.98

60-69

8

9.19

1-59

18

20.68

รวม

87

100

-

ส่ วนที่ 3 การประเมินผลงานของกิจกรรม / โครงการ
รายการประเมิน

1

1. ผลการดาเนินกิจกรรม / โครงการนี้บรรลุวตั ถุประสงค์เพียงใด
2. ผลสาเร็ จของกิจกรรม / โครงการนี้บรรลุเป้ าหมายเพียงใด
3. งบประมาณหรื อค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด
4. วัสดุ / อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานเหมาะสม หรื อเพียงพอเพียงใด
5. ความร่ วมมือของผูร้ ่ วมงานมากน้อยเพียงใด
6. ขั้นตอนการดาเนินงานเป็ นไปตามกาหนดเวลาเพียงใด
7. มีความคุม้ ค่าของกิจกรรม/โครงการเพียงใด
8. มีการคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเพียงใด
9. มีความชัดเจนของโครงการและปฏิบตั ิได้จริ งพียงใด
10. มีความเพียงพอและประหยัดของโครงการเพียงใด
11. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม / โครงการอยูใ่ นระดับใด

คะแนน
2
/
/

3

/
/
/
/
/
/
/
/
/
ผลรวม
คิดเป็ น

30
90.9%

7. โครงการประชุมประจาเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) เทศบาลนครขอนแก่ น
พันธกิจ 2 การสร้ างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 พัฒนาคุณภาพการให้ บริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ
เป้ าประสงค์ ที่ 11 มีสถานบริการสาธารณสุขและลดอัตราป่ วยลดลง
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเบือ้ งต้น
ชื่อ-สกุล ผูร้ ับผิดชอบโครงการ น.ส.วนารัตน์ คงคา
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน / โครงการ เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับกิจกรรม / โครงการ
1. วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ
-เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุ ขในชุมชนมีการร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และรับทราบข่าวสารข้อมูล องค์ความรู ้ให้
อสม. ได้รับรู ้อย่างต่อเนื่อง ทันเวลาและทัว่ ถึง
2. ดาเนินการสาเร็ จแล้ว
3. ระยะเวลาดาเนินการโครงการ ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557
4. เป้ าหมายของโครงการ
-เชิงปริ มาณ จัดให้มีการประชุมประจาเดือน จานวน 12 ครั้ง และร้อยละของตัวแทน อสม. ในชุมชนเข้าร่ วม
ประชุม ร้อยละ 100
-เชิ งคุณภาพ อาสาสมัครสาธารณสุ ขในชุมชนได้มีการร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และรับทราบข่าวสาร ข้อมูล องค์
ความรู ้ และประสานข่าวสารข้อมูล องค์ความรู ้ จากส่วนการงาน สานัก/กองและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนาเสนอในการประชุมให้
อสม. ได้รับรู ้อย่างต่อเนื่อง ทันเวลาและทัว่ ถึง ร้อยละ 95

5. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน กิจกรรม/โครงการ
เงินงบประมาณได้รับการอนุมตั ิ 245,000 บาท จ่ายจริ ง 244,966 บาท
6. ผลการปฏิบตั ิงานจริ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
เป้ าหมาย

ข้อเสนอแนะในการต่อยอด

ผลการปฏิบตั ิงานจริ ง

โครงการ

- ร้อยละของข่าวสาร ข้อมูลและองค์

- จานวนครั้งของการจัดประชุม 12 ครั้ง

ความรู ้ ที่เกี่ยวข้องกับ อสม. ได้นาเสนอ

- ร้อยละของตัวแทน อสม.ในชุมชนเข้า

ในการประชุม ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 90

ร่ วมประชุม ร้อยละ 99

- จานวนครั้งของการจัดประชุม 12 ครั้ง

- ข่าวสาร ข้อมูลและองค์ความรู ้ ที่

- ร้อยละของตัวแทน อสม.ในชุมชนเข้า

เกี่ยวข้องกับ อสม. ที่ได้ประสานนาเสนอ

ร่ วมประชุม ร้อยละ 100

ในการประชุมอย่างต่อเนื่อง ทันเวลาและ

- ร้อยละของข่าวสาร ข้อมูลและองค์

ทัว่ ถึง ร้อยละ 100

-

ความรู ้ ที่เกี่ยวข้องกับ อสม. ที่ได้
ประสานนาเสนอในการประชุมอย่าง
ต่อเนื่อง ทันเวลาและทัว่ ถึง ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 95
ส่ วนที่ 3 การประเมินผลงานของกิจกรรม / โครงการ
รายการประเมิน

1

1. ผลการดาเนินกิจกรรม / โครงการนี้บรรลุวตั ถุประสงค์เพียงใด
2. ผลสาเร็ จของกิจกรรม / โครงการนี้บรรลุเป้ าหมายเพียงใด
3. งบประมาณหรื อค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด
4. วัสดุ / อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานเหมาะสม หรื อเพียงพอเพียงใด
5. ความร่ วมมือของผูร้ ่ วมงานมากน้อยเพียงใด
6. ขั้นตอนการดาเนินงานเป็ นไปตามกาหนดเวลาเพียงใด
7. มีความคุม้ ค่าของกิจกรรม/โครงการเพียงใด
8. มีการคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเพียงใด
9. มีความชัดเจนของโครงการและปฏิบตั ิได้จริ งพียงใด
10. มีความเพียงพอและประหยัดของโครงการเพียงใด
11. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม / โครงการอยูใ่ นระดับใด

คะแนน
2

3
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
ผลรวม
คิดเป็ น

30
90.9%

ส่ วนที่ 4 สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ ไข
ปั ญหา อุปสรรค
สภาพปั ญหา อุปสรรค
1. ด้านบุคลากร
2. ด้านงบประมาณ / ค่าใช้จ่าย งบประมาณไม่เพียงพอ

แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-

3. ด้านวัสดุ / อุปกรณ์

-

ของบประมาณเพิ่มในค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่ องดื่ม
-

4. การประสานงานและการ
บริ การ

-

-

ข้ อเสนอแนะด้ านการพัฒนาจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครขอนแก่ น ประจาปี 2557
1. การจัดระเบียบการตั้งวางจาหน่ายสิ นค้าภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ควรเสนอแนะสถานที่คา้ ขาย เพื่อให้ตรง
กับวัตถุประสงค์ของการจัดระเบียบความเรี ยบร้อย และเจ้าหน้าที่ควรปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดในการตรวจตรา มีความสม่าเสมอ
และต่อเนื่ อง อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวซึ่ งเป็ นแนวนโยบายของจังหวัดและนโยบายระดับประเทศด้วย พร้อมให้คง
นโยบายไว้ให้เกิดความยัง่ ยืน และควรจัดทาสถิติจานวนของประชาชนและนักเรี ยนที่ สัญจรเดินผ่าน ว่าใช้พ้ืนที่ เท่าไหร่ ใช้
เวลากี่นาที เพื่อจะได้นาข้อมูลและข้อเสนอแนะไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริ หารจัดการได้
2. การก่ อสร้ างโครงสร้ างพื้นฐาน ควรมี การประสานงานในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องเพื่อจะได้ไม่เกิ ดความล่าช้าในการ
ดาเนินการทั้งที่มีการอนุมตั ิงบประมาณแล้ว และเจ้าหน้าที่ที่ตรวจรับงานควรมีคนในชุมชนร่ วมเป็ นคณะกรรมการ ควรมีการ
ใส่ใจในคุณภาพและรายละเอียดของงานให้เพิม่ มากยิง่ ขึ้น
3. การจัดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและอานวยการจราจรบริ เวณด้านหน้าโรงเรี ยนภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ควรสร้างและปลูกจิตสานึ กให้ประชาชนได้รู้จกั ระเบียบวินยั จราจรและเกิดจิตสานึ กร่ วมกัน เจ้าหน้าที่ควรมีความสม่าเสมอ
และความต่อเนื่องในการดูแลรักษาระเบียบวินยั ให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์
4. การจัดงานเทศกาลประเพณี ประจาปี ควรจัดทาป้ ายจราจรบอกทิ ศทางการเดิ นรถ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์
สถานที่ จอดรถ เพื่ อการอ านวยความสะดวก แก่ ป ระชาชนในพื้ นที่ และต่างพื้นที่ ให้เกิ ด ความประทับ ใจ อันจะเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์บอกต่อและอยากกลับมาเที่ยวงานของจังหวัดขอนแก่นอีกครั้งในโอกาสต่อๆ ไป
5. โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริ การสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมช. (ศูนย์สาธารณสุ ขมูลฐานชุมชน) ควร
ให้เจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยงแนะนา อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น) ให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ เช่น การ
แนะนา การวางตัว การตัดสิ นและพิจารณาโครงการ ให้กับ อสม. ในชุ มชนที่ ยงั ไม่มีความพร้ อมในการประกวดหรื อได้
คะแนนยังไม่ดีเท่าที่ควร และมีการติดตามประเมินผลชุมชนที่ได้คะแนนน้อยทุกปี
6. ในเรื่ องการเตรี ยมความพร้อมสู่ AEC เมื่อมีการเปิ ดเสรี ใน 5 สาขา ประกอบด้วย สิ นค้า บริ การ การลงทุน แรงงาน
ฝี มือ และเงินทุน สิ่ งที่ตามมาก็คือการหลัง่ ไหลของประชากรจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง จนกว่าจะเกิดความสมดุลขึ้น ซึ่งในขณะ
นี้ ภ ายในแต่ ล ะประเทศเองก็ มีค วามไม่ เ ท่ า เที ย มกัน เอง เทศบาลนครขอนแก่ น จ าเป็ นต้อ งมี ก ารปรั บ ตัว ให้ทัน ต่ อ ความ
เปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อให้สามารถดาเนินการบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยต้องเร่ งปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การคมนาคม ถนน ทางเชื่ อม รวมทั้งมีแผนที่ป้ายบอกเส้นทางที่ ชดั เจนและมีภาษาอังกฤษกากับด้วย และควรเตรี ยมระบบ
ขนส่งมวลชนขนาดใหญ่รองรับประชากรที่เดินทางเพิ่มขึ้นด้วย

ส่ วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาสามปี
ไปสู่ การปฏิบัติ

3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ.2558–2561
“พัฒนาเมืองสู่ สากล สร้ างสังคมแห่ งความสุข”
พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นนครที่น่าอยูใ่ นระดับสากล
3. พัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคมให้เป็ นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา
4. พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารงานท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ และตัวชี้วดั
พันธกิจที่ 1. พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่ นเพือ่ เป็ นศูนย์ กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้ าประสงค์
1.พัฒนานครขอนแก่นเป็ นนครแห่ง 1.เป็ นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา
การประชุมสัมมนาและเป็ น
การแสดงสิ นค้าของภูมิภาคเป็ น
ศูนย์กลางพาณิ ชยกรรมของภูมิภาค 1.1 MICE City
1.2 Event City

ตัวชี้วดั
1. ตัวชี้วดั ความสาเร็จของการเป็ น MICE City
1.1 จานวนครั้ง/คน ของการจัด Meeting Incentive travel เพิ่มขึ้น
1.2 จานวนครั้ง/คน ของการจัด Conference/Convention เพิ่มขึ้น
1.3 จานวนครั้ง/คน ของการจัด Exhibition เพิ่มขึ้น
2. ตัวชี้วดั ความสาเร็จของการเป็ นEvent City
2.1 จานวนครั้งของการเป็ นเจ้าภาพจัดงานเทศกาล
2.2 การจัดงานเทศกาลของเทศบาลมีคุณภาพสูงขึ้น
2.3 จานวนครั้งที่ให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นเป็ นเจ้าภาพและจัดงานอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจที่ 1. พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่ นเพือ่ เป็ นศูนย์ กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้ าประสงค์
2.ส่งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
2.เป็ นนครที่มนั่ ทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ร่ วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามา
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
3. ส่งเสริ มผูป้ ระกอบการเพื่อเพิ่ม 3.ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
มูลค่าวิสาหกิจชุมชน
เพื่อรองรับ AEC
พันธกิจที่ 2. พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานและสิ่งแวดล้อมให้ เป็ นนครทีน่ ่ าอยู่ในระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้ าประสงค์
4. พัฒนาระบบ Logistic ระบบ
4. มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อรองรับการ
ขนส่งมวลชนและโครงสร้าง
ขยายตัวของเมืองและแก้ปัญหาการจราจรในเขตเมืองได้
พื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุน 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการ
และนครแห่งการอยูอ่ าศัย
ขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
5. พัฒนาและรักษาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมให้อยูใ่ นระดับ
มาตรฐานสากล
6. สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
(Healthy City)

6.เป็ นนครสีเขียวและมลภาวะต่า (Low Carbon City)

ตัวชี้วดั
3. ความสาเร็ จในการเป็ นนครที่มนั่ ทางศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย

4.ร้อยละของจานวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุน

ตัวชี้วดั
5.มีระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิ ทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและแก้ปัญหาการจราจร
ในเขตเมืองได้
6.มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน(ถนน-ทางเท้า,
ไฟฟ้ าสาธารณะ,การควบคุมอาคาร,wifi,การวางผังเมือง,การระบายน้ า)
6.1 จานวนพื้นที่เฉพาะและเหมาะสมที่ได้รับการพัฒนา
7.คะแนนขององค์ประกอบของเมืองคาร์บอนต่าบรรลุตามเกณฑ์ที่กาหนด

7.เป็ นนครแห่งการเอื้ออาทร แบ่งปั นและสมานฉันท์

8.ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวติ อย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง

8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปั ญญาและ
ทางสังคม

9.อัตราป่ วยโรคไข้เลือดออกตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
10.ระดับความสาเร็ จของกระบวนการดาเนินงานเฝ้ าระวังป้ องกันและควบคุมโรคเรื้ อรัง (DM , HT)

พันธกิจที่ 3. พัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคมให้ เป็ นสังคมทีเ่ อือ้ อาทรและพร้ อมต่อการพัฒนา (ต่ อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้ าประสงค์
ตัวชี้วดั
7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้เพื่อ
9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชน 11.คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการ ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
12.ร้อยละของเด็กชายขอบได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ
เปลี่ยนแปลงสู่สากล
8. สร้างความเข้มแข็งภาค
ประชาชนและส่งเสริ มการมีส่วน
ร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติ
ของการพัฒนา
9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริ การ
และการบริ หารบ้านเมือง

10. ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ)มี
13.จานวนของกลุ่มภาคประชาชนที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเมือง
ส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมือง และเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น 14.จานวน ชุมชน / ภารกิจของเทศบาลที่ดาเนินการโดยภาคประชาชน

11. มีหน่วยงานในกากับ เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจที่
เหมาะสมของเทศบาล

15.ระดับความสาเร็ จของการจัดตั้งหน่วยงานในกากับ

12. มีนวัตกรรมการบริ การใหม่ๆที่เอื้อต่อประชาชน กลุ่ม
ธุรกิจ และผูร้ ับบริ การ

16.จานวนนวัตกรรมการบริ การที่ผา่ นเกณฑ์ประเมินรางวัลในระดับประเทศ

พันธกิจที่ 4. พัฒนาขีดความสามารถขององค์ กรในการบริหารงานท้ องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้ าประสงค์
10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพ 13. มีโครงสร้างองค์กร(ส่วนราชการ)ที่เอื้อต่อภารกิจของ
องค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะ เทศบาล
สูง
14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง

ตัวชี้วดั
17.ระดับความสาเร็ จในการปรับโครงสร้างองค์กรเทศบาลที่สอดคล้องกับภารกิจและผูป้ ฏิบตั ิงาน
ยอมรับ
18.ระดับความสาเร็ จของการพัฒนาบุคลากร
19.ร้อยละของรายได้ที่จดั เก็บเองต่อรายได้ท้ งั หมด
20.ระดับความสาเร็ จของการพัฒนาฐานข้อมูล
21.ระดับความสาเร็ จของ PMQA

การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นเป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ กาหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งแสดงถึงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต
โดยนาหลักการและแนวคิดที่ สอดคล้องกับ นโยบายรั ฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นมาประกอบกับปั จจัยสาคัญ คือ ศักยภาพและปั ญหา/ความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย คาแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี นครขอนแก่ น ของนายธีระศั กดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
นายกเทศมนตรี น ครขอนแก่ น เสนอต่ อ สภาเทศบาลนครขอนแก่ น วัน ที่ 21 กัน ยายน พ.ศ.2555 ณ ห้ อ งประชุ ม
นครเป็ งจาล เพื่อเป็ นกรอบหรื อแนวทางในการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นแห่ งนี้ ให้เจริ ญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านมุ่ง
“พัฒนาเมืองสู่ สากล สร้ างสังคมแห่ งความสุ ข” ตามวิสยั ทัศน์ของเทศบาลนครขอนแก่น
ด้วย “ศรัทธาในภาคประชาชน เชื่ อมัน่ ในพลังท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่ สากล” เทศบาลนครขอนแก่น ได้พฒั นา
เมืองอย่างต่อเนื่อง โดยการวางรากฐานของการพัฒนาเมืองสู่ ความเป็ นเมืองน่าอยู่ ก่อเกิดศักยภาพที่โดดเด่นในการเป็ น
ศูนย์กลางทางด้านต่างๆในระดับภูมิภาคมาโดยตลอด ทั้งด้านการเป็ นศูนย์กลางด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ด้านการ
คมนาคมขนส่ ง และด้านการท่องเที่ ยว รวมถึงการแสดงศักยภาพของนครแห่ งกิ จกรรมในเทศกาลสาคัญต่าง ๆ อย่าง
สม่ า เสมอ นอกจากนั้น ยังเป็ นที่ ป ระจักษ์ใ นการเป็ นผูน้ าการบริ ห ารการปกครองท้อ งถิ่ นด้ว ยรางวัล ต่า ง ๆ ทั้ง ใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ที่การันตีการทางานของนครขอนแก่นอย่างต่อเนื่ อง อันเป็ นหลักประกัน ที่แสดงถึง
ความมัน่ ใจและเห็นความสาคัญในการกระจายอานาจคืนกลับสู่ ภาคประชาชนอย่างแท้จริ ง เพื่อสร้างสรรค์พลังชุมชน
ท้องถิ่นอย่างไม่หยุดนิ่ง สร้างจิตสานึกของคนในสังคมเข้ามามีส่วนร่ วม และการสร้างความรู ้สึกความเป็ นเจ้าของเมือง
ร่ วมกันในบริ บทต่าง ๆ อาทิ การดูแลการจัดการสาธารณูปโภคสิ่ งแวดล้อม การมีส่วนร่ วมจัดการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ การมี ส่ว นร่ วมในการดู แ ลสุ ข ภาพของประชาชนในชุ มชน พัฒนาสู่ ความเป็ นเมื อ งน่ าอยู่ การประยุกต์
วัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นให้สอดคล้องกับยุคสมัย โดยผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ ตลอดจนแนวโน้มการพัฒนาเมือง
ยุคใหม่จะมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วโดยเฉพาะในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยน หรื อ AEC ดังนั้น จะส่ งผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อเศรษฐกิจและสังคมเมืองขอนแก่น มีผลกระทบต่อ
บุคคลและชุ มชนทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ การจัดเตรี ยมความพร้ อมของนครขอนแก่ น คือ การ
เตรียมคนและชุมชนท้ องถิ่นควบคู่ไปกับการจัดเตรียมโครงสร้ างพืน้ ฐานและระบบต่ าง ๆ ให้ นครขอนแก่ น เท่ าทันและ
ทัดเทียมกับการเปลี่ยนผ่ านครั้ งสาคัญที่สุดอีกครั้งของประเทศ ด้ วยการเรี ยนรู้ ถึงการแบ่ งปันมากกว่ าการแข่ งขัน เพื่อ
ความสมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้ อม อันจะนาพาไปสู่ ชุมชนท้ องถิ่นและสังคมแห่ งความสุ ข เป็ นเป้ าหมาย
สาคัญ จึ งก าหนดนโยบายในการขับเคลื่ อนการพัฒ นาเมื อง ด้วยวิสัย ทัศ น์ “พัฒ นาเมือ งสู่ สากล สร้ างสั ง คมแห่ ง
ความสุ ข” ภายใต้ 4 นโยบายหลัก ดังนี้
1. นโยบายด้ าน : เพิม่ ขีดความสามารถขององค์ กรในการบริหารงานท้ องถิ่นอย่ างมีส่วนร่ วม
เป็ นนโยบายที่ยดึ หลักการบริ หารงานภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นองค์พระประมุข น้อมนาหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี อาศัยหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริ หารกิจการ
เทศบาล อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ ว เท่าเที ยมทั่วถึ งและเป็ นธรรม สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมีแนวทางการดาเนินนโยบาย ดังนี้
1.1 การพัฒนาองค์กรเทศบาลนครขอนแก่น ให้เป็ นองค์กรธรรมาภิบาลบริ หารงานด้วยความซื่ อสัตย์
สุ จริ ต โปร่ งใส คุม้ ค่า เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการทางานของหน่ วยงานต่าง ๆ ใน
องค์กร ให้กระชับ รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิภาพ พร้อมเป็ นหน่วยงานที่มีความเป็ นเลิศในการบริ การประชาชน

1.2 พัฒนาศักยภาพและยกระดับทรั พยากรบุ คคล ซึ่ งประกอบด้วย คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภาท้องถิ่ น
บุคลากรของเทศบาล ผูน้ าชุมชน กลุ่มตัวแทนเครื อข่ายภาคประชาสังคม ด้วยการส่ งเสริ มและสนับสนุนการสร้าง
องค์ความรู ้เพื่อสร้างวัฒนธรรมให้เป็ น องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้และจัดการความรู ้ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อสังคม
โดยรวม เพื่อเตรี ยมพร้อมให้เท่าทันและทัดเทียมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากการก้าวสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศไทยในปี 2558
1.3 ส่ งเสริ มและสนับสนุ นกระบวนการมีส่วนร่ วมภาคประชาชนในการบริ หารจัดการเมือง ด้วยวิธีการ
กาหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาโดยให้ประชาชนเป็ นศูนย์กลางในการร่ วมคิด ร่ วมทาร่ วมตรวจสอบ ในการ
พัฒนาและขับเคลื่อนเทศบาลนครขอนแก่นไปพร้อมกัน
1.4 ส่ งเสริ มการทางานแบบเชื่ อมประสานความร่ วมมื อระหว่างองค์กร โดยการสร้างภาคีเครื อข่ายการ
ทางานร่ วมระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วยกัน ส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน
ตลอดจนประชาชน เพื่อบูรณาการความร่ วมมือ และการทางานร่ วมกันในการแก้ไขปั ญหาต่างๆอย่างเป็ นระบบ
1.5 ส่งเสริ มให้บุคลากรมีความเจริ ญก้าวหน้าตามตาแหน่งหน้าที่ และความรู ้ความสามารถและสนับสนุน
พัฒนาคุณภาพชีวติ บุคลากรของเทศบาลนครขอนแก่นให้ดีข้ ึน เพื่อให้สามารถดาเนินชีวติ อย่างมีศกั ดิ์ศรี และจัดให้มี
สวัสดิการตามความเหมาะสมกับสภาพการทางาน และสถานการณ์ค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป
1.6 สร้างวินยั และวัฒนธรรมในองค์กรให้ทุกคนยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
1.7 พัฒนาเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงาน โดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ เพื่อให้
สามารถบริ การข้อมูลประชาชนได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ พร้อมผลักดันให้เทศบาลนครขอนแก่นเป็ น
เทศบาลแห่งไอซีที (ICT)
2. นโยบายด้ าน : การพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น บุ คคล กลุ่ ม บุ คคล ชุ ม ชนได้มี ส่ ว นร่ ว มและเรี ย นรู ้ ร่ว มกันในการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม เพื่อสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และครอบครัวที่ เอื้ออาทรต่อกัน โดยมีแนวทางการ
ดาเนินนโยบาย ดังนี้
2.1 การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญหาท้ องถิ่น
2.1.1 การศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ด้ว ยการบู ร ณาการและเชื่ อ มโยง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยให้เหมาะสมและสอดรับกับกลุ่มเป้ าหมายต่าง ๆ ทั้งผูเ้ รี ยนในระบบ
กลุ่มผูข้ าดโอกาส ผูส้ ู งอายุ ผูบ้ กพร่ องในด้านต่าง ๆ ฯลฯ โดยเชิ ญชวนผูเ้ กี่ ยวข้องทั้งครอบครัว ผูป้ กครองและ
กรรมการสถานศึกษาได้แสดงบทบาทเข้าร่ วมจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้และเข้าใจชีวิต และการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและทัดเทียมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ด้วยความภาคภูมิใจในตนเอง และชุมชน
ท้องถิ่นนครขอนแก่น รวมทั้งการปรับเปลี่ยนทัศนคติและเข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม
2.1.2 ศาสนา ศิ ลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญหาท้อ งถิ่ น สนับ สนุ น และส่ ง เสริ ม การสร้างสรรค์
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้เข้าใจมากขึ้น ถึงแก่นแท้ของศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็ นการ
พัฒนาสติปัญญา และพัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูค้ น ชุมชน สิ่ งแวดล้อมและธรรมชาติ
2.1.3 การกีฬาและการละเล่นต่างๆ สนับสนุนและส่ งเสริ มการกีฬาทั้งการแข่งขันเพื่อมุ่งสู่ ความเป็ น
เลิศและมุ่งสู่นกั กีฬาอาชีพและกีฬาซึ่งเป็ นการละเล่นประเภทต่างๆ ตามความต้องการของบุคคลและกลุ่มบุคคลที่
หลากหลาย เช่น สเกตบอร์ด จักรยานประเภทต่างๆ
2.1.4 จัดให้มีกองทุนเพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการศึ กษา ทุกสาขาและทุกระดับ รวมทั้งประสาน
เชื่ อ มต่ อ ในเรื่ องการศึ ก ษาต่ อ ในระดับ อุ ด มศึ ก ษา ให้ กับ เด็ ก และเยาวชนได้มี โ อกาสเข้า ถึ ง การศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาและสายอาชีพ

2.2 การสร้ างสังคมเอือ้ อาทร
ด้วยการบูรณาการขับเคลื่อนภารกิจ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อปลุกจิตสานึ กให้ชาวขอนแก่นได้
ตระหนักและหวนคืนกลับมาดูแลซึ่งกันและกัน เรี ยนรู ้ที่จะ“ให้” และ“รับ” อย่างมีคุณค่าและมีศกั ดิ์ศรี อย่างเสมอ
ภาค
2.3 การสร้ างสังคมทีม่ คี วามเสมอภาคและมีศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ อย่ างเท่ าเทียมกัน
2.3.1 ส่ งเสริ มสนับสนุนและสงเคราะห์ให้กบั ประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาส ผูส้ ู งอายุเยาวชน สตรี คนพิการ
และผูป้ ่ วยโรคเอดส์ ให้มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน สามารถดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็ นสุข
2.3.2 สร้างนวัตกรรมในการปรับปรุ งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสาหรับผูพ้ ิการ ผูส้ ู งอายุ เด็กสตรี มีครรภ์
ฯลฯ เพื่อให้มีความสะดวกสบายในการดารงชีวติ ในสังคม
2.4 การพัฒนาด้ านสาธารณสุ ขและส่ งเสริมคุณภาพชีวติ
2.4.1 ส่ งเสริ มการดาเนิ นกิจกรรมด้านการเสริ มสร้างสุ ขภาพของประชาชนและการบริ การธารณสุ ขขั้น
พื้นฐานที่มีคุณภาพ อย่างทัว่ ถึง
2.4.2 กระจายอานาจด้านสุ ขภาพสู่ ประชาชน โดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมคิด ร่ วม
สร้างระบบสุ ขภาพของชุมชน ด้วยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเอง เข้าถึงการจัดการ
สุขภาวะชุมชนโดยชุมชน
2.4.3 ผลักดันให้มีการกระจายความรู ้ดา้ นสุขภาพและทักษะที่จาเป็ นลงสู่ชุมชน
2.4.4 ผลักดันให้เกิดศูนย์สร้างสุ ขผูส้ ู งอายุ เพื่อตอบสนองความต้องการและความจาเป็ นด้านสุ ขภาพของ
ผูส้ ูงอายุ ให้สามารถเข้าถึงการบริ การสาธารณสุขได้รวดเร็ วและทัว่ ถึง
2.4.5 ส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจในการบริ โภคอาหารที่ ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิ ดมลภาวะและส่ งเสริ มให้
ผูบ้ ริ โภคได้บริ โภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ตามโครงการเส้นทางอาหารปลอดภัย
2.4.6 ดาเนิ นการสร้างและส่ งเสริ มเครื อข่ายดูแลปกป้ องพิทกั ษ์สิทธิ์ และคุม้ ครองผู บ้ ริ โ ภคให้ ประชาชน
ได้รับการคุม้ ครองและเป็ นธรรมจากการบริ โภค
2.5 การพัฒนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.5.1 รณรงค์ส่ง เสริ ม การสร้ า งจิ ตส านึ กสาธารณะ ด้านการบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม และพลังงานแก่บุคลากรเทศบาลตลอดจนประชาชน ด้วยหลักการใช้ให้นอ้ ยและใช้อย่างคุม้ ค่า
2.5.2 ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการสร้ างเครื อข่าย การจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้อม และ
การใช้พลังงานอย่างประหยัด โดยการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน เช่น การจัดการขยะแบบมีส่วนร่ วม ตั้งแต่ตน้ ทาง
การจัดการขยะในครัวเรื อน ตลอดจนการพัฒนาแนวทางการแปรรู ปขยะมาผลิตปุ๋ ยชี วภาพเพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อม
แปรรู ปขยะให้เป็ นพลังงานไฟฟ้ า และน้ ามัน ตลอดจนการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการนาขยะมารี ไซเคิลเพื่อลดการ
ปล่อยก๊าชเรื อนกระจกเพื่อลดภาวะโลกร้อน เป็ นต้น
2.6 การสร้ างความเข้ มแข็งภาคประชาชน
โดยการบริ หารจัดการบ้านเมืองแบบธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการ มีส่วนร่ วม โปร่ งใส กระจายอานาจ โดย
ส่งเสริ มให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในกระบวนการร่ วม รับรู ้ ร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมตรวจสอบต่อ
การพัฒนาเมืองให้คนจนอยูด่ ี คนมีอยูไ่ ด้ ตลอดจนสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ สร้างความรู ้สึกความเป็ นเจ้าของเมือง
ร่ วมกัน

3. นโยบายด้ าน : การเพิม่ ศักยภาพของเมือง
3.1 การพัฒนาศักยภาพด้ านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รองรับการเป็ นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจภาค
อีสาน เช่น การจัดระบบและเสริ มสร้างมาตรการ การบาบัดน้ าเสี ยและป้ องกัน น้ าขังและน้ าท่วมในเขตเทศบาล การ
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมและการขนส่ง (Logistics Hub) ระดับภูมิภาค
3.2 การสร้ างขอนแก่ นให้ เป็ น เมืองมหานครสี เขียว(Green City) เพิ่มปอดของเมื อง ด้วยการพัฒนา
ปรับปรุ งภูมิทศั น์สวนสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สวยงาม น่าอยู่ เพื่อเป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวของเมืองขอนแก่น
3.3 ปรั บปรุ งสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักผ่ อนหย่ อนใจ ในเขตเทศบาลให้สะอาด เรี ยบร้อย สวยงามและ
ปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาสถานที่ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น
3.4 จัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้ อย
3.4.1 ส่งเสริ มและสนับสนุน การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน โดยให้งาน
อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) เป็ นอาสาสมัครในการเฝ้ าระวังความปลอดภัยตามชุ มชนในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น และการส่งเสริ มและสร้างการมีส่วนร่ วมภาคประชาชนในการรักษาความปลอดภัยโดยการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด ( CCTV )
3.4.2 การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด โดยเน้นการสนับสนุนกิจกรรมการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายา
เสพติดในชุมชน เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งของเครื อข่ายความร่ วมมือของประชาชน เป็ นหู เป็ นตาในการแจ้ง
เตือนภัย
3.4.3 การพัฒนาศักยภาพการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้ อมทั้งด้านบุ คลากรเครื่ องมื อ
เครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิอย่างเพียงพอ
3.4.4 การร่ วมมือกับทุกภาคส่ วนในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการจราจรและลดอุบตั ิเหตุ 3.4.5 การ
ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้มี ก ารบู ร ณาการปฏิ บ ัติ ง านร่ ว มขององค์ก รปกครองท้องถิ่นอื่น หน่วยงานราชการ
องค์กรภาคเอกชน และมูลนิธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. นโยบายด้ าน : การพัฒนาเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจมุ่งสู่ มหานคร
เพื่อรองรับการเป็ นเมืองมหานคร สิ่ งสาคัญที่ตอ้ งเตรี ยมรองรับ คือ การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
เมืองให้ได้มาตรฐานที่ดี จึงเป็ นบทบาทสาคัญยิง่ ที่เทศบาลนครขอนแก่นซึ่งถือเป็ นองค์กรรัฐที่จะต้องเข้าไปมีส่วน
ร่ วมในการส่ ง เสริ มและสนับ สนุ น ในการพัฒนา ภายใต้ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ จึ งมี แ นวนโยบายในการ
ดาเนินการดังนี้
4.1 ส่ งเสริ มสนับสนุ นและยกระดับกิ จกรรม เพื่อสร้ างการท่ องเที่ ยวกระตุน้ เศรษฐกิ จของจังหวัดด้วย
กิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและเทศกาล ตลอดทั้งปี (Event City : เมื อ งแห่ ง
เทศกาล) เช่ น งานสงกรานต์เทศกาลดอกคู นเสี ยงแคนและถนนข้าวเหนี ยว ออกพรรษาไต้ประทีปโคมไฟและ
วิถีอีสาน บุญคูนเมือง ปี ใหม่ขอนแก่นปาร์ต้ ีปีแสง และอื่น ๆ
4.2 ส่งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดการจัดประชุมสัมมนาและแสดงสิ นค้าในระดับภูมิภาคและระดับ ประเทศ
โดยการประสานงานกับ ภาครั ฐ และเอกชน (MICE City : เมื อ งแห่ ง การสัม มนา) เพื่อให้เกิดรายได้แก่ธุรกิจ
ท้องถิ่นและกระตุน้ การท่องเที่ยวภายในจังหวัด
4.3 ส่ งเสริ มและสนับสนุน ภาคีเครื อข่ายที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองขอนแก่นให้
เป็ นเมืองศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical hub)
4.4 สร้างองค์ความรู ้ สร้ างอาชี พ และสร้ างช่ องทางจาหน่ าย ตลอดจนการส่ งเสริ มและสนับสนุ นกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการ SME และภาคประชาชนที่ประสงค์จะเริ่ มต้นอาชีพให้มีรายได้เกิดขึ้นอย่างยัง่ ยืน

แผนทีย่ ุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่ น
“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่ งความสุ ข”

วิสยั ทัศน์

พันธกิจ

1.พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่น
เพื่อเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม

2.พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานและ
สิ่ งแวดล้อมให้เป็ นนครที่น่าอยูใ่ น
ระดับสากล

3.พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทาง
สังคมให้เป็ นสังคมที่เอื้ออาทร
และพร้อมต่อการพัฒนา

4.พัฒนาขีดความสามารถของ
องค์กรในการบริ หารงาน
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์

1.พัฒนานครขอนแก่นเป็ นนครแห่ ง
การประชุมสัมมนาและเป็ นศูนย์
กลางพาณิ ชยกรรมของภูมิภาค
2.ส่ งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ร่ วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามา
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
3.ส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการเพื่อเพิ่ม
มูลค่าวิสาหกิจชุมชน

4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบ
ขนส่ งมวลชนและโครงสร้าง
พื้นฐานให้เป็ นนครแห่ งการลงทุน
และนครแห่ งการอยูอ่ าศัย
5.พัฒนาและรักษาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมให้อยูใ่ นระดับ
มาตรฐานสากล

6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(Healthy City)
7.สร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้
เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
8.สร้างความเข้มแข็งภาค
ประชาชนและส่ งเสริ มการมีส่วน
ร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติ
ของการพัฒนา

9.พัฒนานวัตกรรมการ
ให้บริ การและการบริ หาร
บ้านเมือง
10.ปรับโครงสร้างและ
ศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กร
ที่มีสมรรถนะสูง

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1.พัฒนานครขอนแก่นเป็ นนครแห่ง
การระชุมสัมมนาและเป็ นศูนย์กลางพาณิชยกรรม
ของภูมิภาค

1.เป็ นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสินค้ าของภูมิภาค
1.1 MICE City
1.2 Event City

2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้ มี
คุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

2.เป็ นนครที่มนั่ ทางวัฒนธรรมร่วมสมัย

3.ส่งเสริ มผูป้ ระกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจ
ชุมชน

3.ผู้ประกอบการ ได้ รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ AEC
3.1 SME
3.2 วิสาหกิจชุมชน

4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและ
โครงสร้ างพื ้นฐานให้ เป็ นนครแห่งการลงทุนและ
นครแห่งการอยูอ่ าศัย

4.มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและ
แก้ ปัญหา การจราจรในเขตเมืองได้
5.มีระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการ
ลงทุน

5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมให้ อยู่
ในระดับมาตรฐานสากล

6.เป็ นนครสีเขียวและมลภาวะต่า (Low Carbon City)

6.สร้ างสังคมที่เอื ้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน (Healthy City)

7.เป็ นนครแห่งการเอื ้ออาทร แบ่งปั นและสมานฉันท์
8.ประชาชนมีสขุ ภาวะทังทางร่
้
างกาย จิตใจ ปั ญญาและทางสังคม

7.สร้ างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC
และให้ พร้ อมต่อการเปลี่ยนแปลงสูส่ ากล

9.มีการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ(ทังในและนอกระบบ)
้
ที่ประชาชนทุกกลุม่ สามารถเข้ าถึงได้

8.สร้ างความเข้ มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของ
การพัฒนา

10.ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ) มีสว่ นร่วมในการจัดการ
บ้ านเมือง และเป็ นเจ้ าของเมืองมากขึ ้น

9.พัฒนานวัตกรรมการให้ บริการและการบริหาร
บ้ านเมือง

11.มีหน่วยงานในกากับ เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมของเทศบาล
12.มีนวัตกรรมการบริการใหม่ ๆ ที่เอื ้อต่อประชาชน กลุม่ ธุรกิจ และผู้รับบริการ

10.พัฒนาโครงสร้ างและศักยภาพองค์กรให้ เป็ น
องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

13.มีโครงสร้ างองค์กร(ส่วนราชการ) ที่เอื ้อต่อภารกิจของเทศบาล
14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มงุ่ เน้ นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ เมือง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่ น พ.ศ.2559-2561
วิสประจ
ัยทัศน์าปี 2559 -2561
“ขอนแก่นเมองน่าอยูช่ ุมชนเข้มแข็งเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้และเศรษฐกิจแห่งอาเซียน”
พันธกิจ
1. เสริ มสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็ นเมืองที่น่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทกั ษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริ ยธรรม
3. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริ การและการท่องเที่ยว
5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริ การสาธารณะ และเครื อข่ายการป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิ ทธิภาพ และได้มาตรฐาน
6. บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์มีความสมดุล อย่างยัง่ ยืน
7. สื บสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็ น
เอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้ วย 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา อย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริ มทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้ วย 8 ยุทธศาสตร์ 33 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประกอบด้ วย 4 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อย่างทัว่ ถึงและเป็ นระบบ
1.2 พัฒนาเพิ่มประสิ ทธิภาพระบบเครื อข่ายการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิ ทธิ ภาพได้
มาตรฐาน
1.3 พัฒนา ส่งเสริ ม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่ วม
1.4 ส่งเสริ ม สนับสนุนการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพคิดและอบายมุขอย่างเป็ นระบบครบวงจร
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน ประกอบด้ วย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทวั่ ถึง
2.2 พัฒนาระบบการให้บริ การขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย
2.3 พัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนและเป็ นศูนย์กลางการ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบด้ วย 4 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
3.1 พัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาพื้น ฐาน และเพิ่ม โอกาสทางการศึ กษาทั้งในและนอกระบบอย่า งทั่วถึ งและมี
คุณภาพ
3.2 พัฒนา ส่งเสริ ม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็ นเลิศ และการกีฬาเพื่อออกาลังกาย
3.3 ส่งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตรมศักยภาพของประชาชน
3.4 ส่งเสริ มและปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม เพื่อการพัฒนาอย่ างยั่งยืน ประกอบด้ วย แนวทางการ
พัฒนา 6 แนวทาง ดังนี้
4.1 บริ หารจัดการ อนุรักษ์ฟ้ื นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมแบบบูรณาการและยัง่ ยืน
4.2 อนุรักษ์ฟ้ื นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่า ป่ าชุมชน และป่ าต้นน้ าลาธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
4.3 พัฒนาฟื้ นฟูแหล่งน้ าแหล่งน้ าใต้ดินและการบริ หารจัดการน้ าอย่างเป็ นระบบ และมี ประสิ ทธิ ภาพ โดย
ประชาชนมีส่วนร่ วม
4.4 เพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่ งปฏิกลู และน้ าเสี ย
4.5 สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
4.6 ส่งเสริ มการใช้พลังงานทางเลือก
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรยัง่ ยืน ประกอบด้ วย 2 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
5.1 พัฒนาส่งเสริ มการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 เพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตร
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การเสริมสร้ างสุ ขภาวะ ประกอบด้ วย แนวทางพัฒนา 2 แนวทาง ดังนี้
6.1 พัฒนาระบบบริ การด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทัว่ ถึงเท่าเทียม
6.2 พัฒนาระบบบริ การทางสังคมให้มีคุณภาพ และเขาถึงได้อย่างทัว่ ถึงเท่าเทียม
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การสร้ างเสริมทุนทางสังคมให้ เข้ มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพือ่ การแข่ งขันภายใต้ หลักปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบด้ วย แนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้
7.1 เสริ มสร้างค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน
7.2 อนุรักษ์สบสานทานุบารุ งศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.3 พัฒนาและส่งเสริ มเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้
7.4 พัฒนาส่งเสริ ม การพาณิ ชย์ การลงทุนและการท่องเที่ยว
7.5 ส่ งเสริ ม สนับสนุ นกระบวนการเรี ยนรู ้และการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้ วย แนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง ดังนี้
8.1 ส่งเสริ มการกระจายอานาจให้แก่ภาคประชาชน
8.2 ส่งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมให้มีในการปฏิบตั ิงานและบริ การ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
8.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพิ่มขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
8.4 ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมและการสร้างเครื อข่ายของภาคประชาชน

แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่ น 4 ปี (พ.ศ.2557-2560)
วิสัยทัศน์ ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน
พันธกิจ
1. เสริ มสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีความเป็ นอยูด่ ว้ ยความผาสุก
2. พัฒนาให้เป็ นเมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
3. พัฒนาให้เป็ นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
เป้ าประสงค์
1. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และมีเสถียรภาพ
2. ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน และสร้างความมัน่ คงทางสังคม
3. อนุรักษ์ ฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และเสริ มสร้างความเข้มแข็งในการบริ หารจัดการอย่างยัง่ ยืน
4. ยกระดับการค้า การลงทุน และการบริ การให้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / แผนงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
1.การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมัน่ คงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 1.เพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มภาค
เกษตร

2.เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ OTOP และ
SMEs

แผนงาน
1.แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาค
เกษตร
2.แผนงานเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าด้านปศุ
สัตว์
3.แผนงานเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าด้าน
ประมง
1. แผนงานเสริ มสร้างศักยภาพของ OTOP และ SMEs

ประเด็นยุทธศาสตร์

2.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์
3.เพิ่มขีดความสามารถภาคการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
1.พัฒนาระบบบริ การด้านสาธารณสุข

2.พัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นฐานและขยายโอกาส

3.สร้างความมัน่ คงของชีวติ และสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุข

4.อนุรักษ์ สร้างสรรค์ สื บสานศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

3.การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน

1.บริ หารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืน
2.สร้างสังคม และเมืองที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม

แผนงาน
1.แผนงานส่งเสริ มผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ สร้างความ
ร่ วมมือด้านการค้า และการลงทุน
2.แผนงานส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
1.แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริ การ
2.แผนงานส่งเสริ มสุขภาพ เฝ้ าระวัง ป้ องกัน และ
ควบคุมโรค
1.แผนงานพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน
2.แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้
ทัว่ ถึง
1.แผนงานสร้างสังคมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ประชาชน
2.แผนงานสร้างสรรค์ชุมชนอยูเ่ ย็นเป็ นสุข
3.แผนงานพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชน
1.แผนงานอนุรักษ์ สื บสานและพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ น
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
2.แผนงานสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มจากมรดกทาง
วัฒนธรรม
1.แผนอนุรักษ์ฟ้ื นฟูและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อแก้ปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้ง
1.แผนบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์

4.การเสริ มสร้างความมัน่ คง และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

กลยุทธ์
3.อนุรักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่ วม
อย่างยัง่ ยืน
1.สร้างความปรองดอง สมานฉันท์และส่งเสริ ม
ประชาธิปไตย

2.รักษาความมัน่ คงและความสงบเรี ยบร้อยภายใน

3.ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุบตั ิภยั ทางถนน
4.ป้ องกันปราบปรามและบาบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
5.พัฒนาศักยภาพการบริ หารจัดการจากภัยธรรมชาติ

5.การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

1.เพิ่มศักยภาพโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในการ
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

แผนงาน
1.แผนอนุรักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
1.แผนงาน ส่งเสริ มประชาธิปไตยและดารงรักษา
สถาบันหลักของชาติ
2.แผนงานบูรณาการความร่ วมมือกับทุกภาคส่วนด้าน
ระบบงานยุติธรรม
1.แผนงานป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรม
2.แผนงานเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันและความพร้อมเผชิญ
ปั ญหาความมัน่ คง
3.แผนงาน เสริ มสร้างพลังมวลชนและแก้ปัญหาโดย
สันติวธิ ี
1.แผนงานปรับปรุ งเส้นทางหลวงแผ่นดินสายรอง
2.แผนงานขับขี่ปลอดภัย
1.แผนงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
1.แผนงานเพิม่ ประสิทธิภาพการเตือนภัย และเฝ้ าระวัง
2.แผนงานการป้ องกันและบรรเทาปั ญหาน้ าท่วมและ
ภัยแล้ง
3.แผนงาน ด้านการฟื้ นฟูบูรณะและเยียวยาเมื่อเกิดภัย
พิบตั ิ
1.แผนงานขยายโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
2.แผนงานพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์

ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
2.เพิ่มคุณภาพภาคบริ การให้ได้มาตรฐานระดับสากล
3.เสริ มสร้างความร่ วมมือกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง/นานาชาติ

6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ

1.ส่งเสริ มการบริ หารการจัดการแบบมีส่วนร่ วม

2.พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร
3.เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง

แผนงาน
1.แผนงานเพิ่มศักยภาพด้านการบริ การให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
1.แผนงานส่งเสริ มการประชุมสัมมนาและการ
ท่องเที่ยว
2.แผนงานส่งเสริ มการค้าและการลงทุน
3.แผนงานส่งเสริ มความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ
1.แผนงานพัฒนาการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
2.แผนงานเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดทาแผน การนาแผน
ไปสู่การปฏิบตั ิ การติดตามและประเมินผล
3.แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริ การและอานวย
ความเป็ นธรรม
1.แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการ
สื่ อสาร
1.แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2557 – 2560
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนกลางได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2557–2560 เพื่อใช้
เป็ นกรอบแนวทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัด ภายใต้ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ บริ บทของการพัฒนาที่ผ่านมาและใน
อนาคต รวมทั้ งสภาพของปั ญ หาและความต้อ งการของประชาชน โดยมี ยุ ท ธศาสตร์ ข องการพัฒ นากลุ่ ม จั ง หวัด ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนกลาง ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ฐานการผลิต การค้า การแปรรู ปพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง) ที่มีคุณภาพเพื่อความมัน่ คงด้านอาหารและ
พลังงานทดแทนสู่สากล”
เป้ าประสงค์
เพื่อก้าวไปสู่ วิสัยทัศน์และการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ พึงปรารถนาในระยะยาว 4 ปี จึ งได้กาหนดเป้ าหมายหลักในการ
พัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ดงั นี้
1) เพิ่มคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก
2) เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน การแปรรู ปพืชเศรษฐกิจ
ตัวชี้วดั
1) ร้อยละผลผลิตต่อไร่
2) ร้อยละของจานวนแปลงที่ได้รับการรับรอง GAP
3) ร้อยละของมูลค่าการค้าพืชเศรษฐกิจหลัก
ประเด็นยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนกลางได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตัวชี้ วดั และกลยุทธ์การ
พัฒนาเพื่อบรรลุวสิ ยั ทัศน์ของการพัฒนารายได้ประเด็นยุทธศาสตร์ รวม ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพการผลิต การค้ า การแปรรูปพืชเศรษฐกิจให้ มคี วามเข้ มแข็ง
เป้ าประสงค์
-เพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพที่ดี
-พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรู ปและเพิ่มช่องทางการตลาดสิ นค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากสิ นค้าเกษตร
ตัวชี้วดั
-ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนแปลงที่ได้รับใบรับรอง GAP
1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริ มาณผลผลิตการเกษตรของกลุ่มจังหวัด
2) มูลค่าจาหน่ายสิ นค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วยกลยุทธ์ ๓ กลยุทธ์ ดังนี้
1) เพิ่มประสิ ทธิภาพและมาตรฐานการผลิต ประกอบด้วยแผนงาน ดังนี้
 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานการผลิตและการค้าพืชเศรษฐกิจหลัก
 ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก
 พัฒนาศักยภาพเกษตรกร/ สถาบันเกษตรกร
2) พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มสิ นค้าพืชเศรษฐกิจหลัก ประกอบด้วยแผนงาน ดังนี้
ส่งเสริ มการแปรรู ปผลิตภัณฑ์หลัก

พัฒนาขีดความสามารถผูป้ ระกอบการ/ SME/ เครื อข่ายการแปรรู ป
3) พัฒนาการค้าการลงทุนและแปรรู ปพืชเศรษฐกิจหลักประกอบด้วยแผนงานดังนี้
 พัฒนาปั จจัยและโครงสร้างพื้นฐานการค้า การลงทุน
 ส่งเสริ มตลาดการค้าพืชเศรษฐกิจหลัก
2 ยุทธศาสตร์ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัด
เป้ าประสงค์
-เพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการกลุ่มจังหวัด
ตัวชี้วดั
-ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การจากสานักบริ หารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด(ร้อยละ85)
กลยุทธ์ และแนวทาง ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ดังนี้
1) พัฒนาปัจจัยการบริ หารงานกลุ่มจังหวัด
 พัฒนาปั จจัยความพร้อมในการปฏิบตั ิงานของกลุ่มจังหวัดให้สามารถรองรับ
การบริ หารงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพทั้งในด้านจานวนบุคลากร วัสดุ / ครุ ภณ
ั ฑ์ เพื่อการปฏิบตั ิ
2) พัฒนาระบบการบริ หารการวางแผน
 พัฒนาและปรับปรุ งระบบงานด้านการบริ หารจัดการแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดโดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การเพิม่ ประสิ ทธิภาพเครื อข่ายการบริ หารแผน

แผนยุทธศาสตร์ คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.)
1. การสร้างความเป็ นธรรมในสังคม
2. การพัฒนาคนสู่การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
3. การสร้างความเข้มแข็งทางการเกษตร ความมัน่ คงทางพลังงานและอาหาร
4. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตและมีคุณภาพยัง่ ยืน
5. การสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค เพื่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม
6. การจัดการทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
7. การปรับปรุ งรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริ ง
8. การปรับปรุ งโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมัน่ คงอย่างทัดเทียมในอาเซียนและประชาคมโลก
9. การป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด และการทุจริ ตอย่างยิง่ ยืน

นโยบาย 11 ด้ าน คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.)
1. นโยบายการปกป้ องและเชิดชู สถาบันพระมหากษัตริย์ จะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคม
จิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่ อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนิ นการกับผูค้ ะนองปาก ย่ามใจหรื อ
ประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่คานึ งถึ งความรู ้สึกและความผูกพันภักดี ของคนอี กเป็ น
จานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็ นจริ งเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริ ยแ์ ละพระราช
กรณี ยกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ตลอดจนเร่ งขยายผลตาม
โครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่ หลายเป็ นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วย
สร้างความสมบูรณ์พนู สุขแก่ประชาชนในที่สุด
2. นโยบายการรักษาความมัน่ คงของรัฐและการต่ างประเทศ ในระยะเร่ งด่วน รัฐบาลได้ให้ความสาคัญ
ต่อการเตรี ยมพร้ อมสู่ ประชาคมการเมื องและความมัน่ คงอาเซี ยนในกิ จการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริ หารจัดการ
ชายแดน การสร้างความมัน่ คงทางทะเล การแก้ไขปั ญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศ
เพื่อนบ้านและการเสริ มสร้างในการปฏิบตั ิการทางการทหารร่ วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่ วมมือเพื่อป้ องกัน
แก้ไขข้อพิพาทต่างๆและการแก้ไขปั ญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุ ภาคี เร่ งแก้ไขปั ญหาการ
ใช้ค วามรุ น แรงในจัง หวัด ชายแดนภาคมใต้ โดยน ายุท ธศาสตร์ เข้าใจ เข้ าถึ ง และพัฒ นามาใช้ตามแนวทาง
กัล ยาณมิ ต รแบบสั น ติ วิ ธี ส่ ง เสริ ม การพู ด คุ ย สั น ติ สุ ข กับ ผู ้มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ า งจากรั ฐ สร้ า งความเชื่ อ มั่น ใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิ ติธรรมและหลักสิ ทธิ มนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ควบคู่กบั การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซ่ ึ งเป็ นภาระสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความ
รุ นแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้ าเติมปั ญหาไม่วา่ จากผูม้ ีอิทธิ พลในท้องถิ่นหรื อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับ
ปฏิสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่ อาจช่วยคลี่คลายปั ญหาได้ พัฒนาและเสริ มสร้ างของ
กองทัพและระบบป้ องกันประเทศให้ทนั สมัย มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอด
พ้นจากการคุกคามทุกรู ปแบบ ส่งเสริ มและพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่ การพึ่งพาตนเองในการ
ผลิ ตอาวุธยุทโธปกรณ์ สามารถบู รณาการความร่ วมมื อระหว่างภาครั ฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้ องกัน
ประเทศได้ เสริ มสร้างความความสัมพันธ์อนั ดี กับนานาประเทศบนหลักการที่ ว่านโยบายการต่างประเทศเป็ น
ส่วนประกอบสาคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริ หารราชการแผ่นดิน ไม่วา่ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ

หรื อสังคม โดยจะนากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้ เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น การคุม้ ครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึ กษา
วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิ ดโลกทัศน์ให้มีลกั ษณะสากล เป็ นต้น
3. นโยบายการลดความเหลือ่ มลา้ ของสังคมและการสร้ างโอกาสเข้ าถึงบริการของรัฐ ในระยะเฉพาะหน้า
จะเร่ งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มนั่ คงแก่ผทู ้ ี่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึง
การเรี ยนรู ้ และพัฒนาทักษะฝี มื อแรงงานในทุ กระดับอย่างมี มาตรฐาน ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการค้ามนุ ษ ย์
รวมถึงปั ญหาผูห้ ลบหนี เข้าเมือง การทารุ ณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริ การทางเพศและเด็ก
และปั ญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุ งกฎหมายข้อบังคับที่จาเป็ นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุม้ ครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและมี ความยัง่ ยืนมากยิ่งขึ้ น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่ เป็ นธรรมและการสงเคราะห์ ผู ้
ยากไร้ อ ัต ภาพ พัฒ นาศัก ยภาพ คุ ้ม ครองและพิทัก ษ์สิท ธิ จัดสวัสดิ ก ารช่ ว ยเหลื อและพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ของ
ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ ิการ ผูส้ ู งอายุ สตรี และเด็ก เตรี ยมความพร้ อมเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ เพื่อส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต และ
การมีเงินหรื อกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรี ยมระบบการดูแล
ในบ้าน สถานพักฟื้ น และโรงพยาบาล ที่ เป็ นความร่ วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้ง
พัฒนาระบบการเงินการคลังสาหรับการดูแลผูส้ ู งอายุเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ สังคมที่มีความหลากหลาย เนื่ องจาก
การเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่ วมพัฒนาระบบความ
คุม้ ครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนทัว่ ไป โดยใช้ค่านิ ยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่ งชาติที่ได้ประกาศไว้
แล้ว แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุ กล้ าเขตป่ าสงวน โดยการกระจายสิ ทธิ การถือครองให้แก่ผู ้
ที่อยูใ่ นพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการป้ องกันการเปลี่ยนมือไปอยูใ่ นครอบครองของผูท้ ี่มิใช่เกษตรกร ใช้
เทคโนโลยีดาวเทียมสารวจและวิธีการแผนที่ ที่ทนั สมัย แก้ไขปั ญหาเขตที่ ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ ป่าที่ ไม่
ชัดเจน อันก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ
4. นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษา
และการเรี ยนรู ้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของ
คนไทยให้สามารถเรี ยนรู ้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ โดยเน้นการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสัมมาชี พในพื้นที่ ลดความ
เหลื่อมล้ า และพัฒนากาลังคนให้เป็ นที่ตอ้ งการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิ จ
บริ การระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึ กษาให้สอดคล้องกับความจาเป็ น
ของผูเ้ รี ยนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทัว่ ไปมีสิทธิ เลือก
รับบริ การการศึกษาทั้งในระบบโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึ กษาเป็ นแนวทาง
หนึ่ งให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแลประขาชนทั่วไปมีโอกาสร่ วมจัด
การศึ กษาที่ มีคุณ ภาพและทั่วถึง และร่ วมในการปฏิ รูปการศึ กษาและการเรี ยนรู ้ กระจายอานาจการบริ หารจัด
การศึกษาสู่สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็ นนิติบุคคลและบริ หารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็ นครู เน้นครู ผู ้สอนให้มีวฒ
ุ ิ
ตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่ องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรี ยนการสอนเพื่อเป็ นเครื่ องมือ
ช่ วยครู หรื อเพื่อ การเรี ย นรู ้ ด้ว ยตัวเอง เช่ น การเรี ยนทางไกล รวมทั้งระบบการประเมิ น สมรรถนะที่ สะท้อ น
ประสิ ทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอนและพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญทะนุบารุ งและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
และศาสนาอื่นๆ สนับสนุ นให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทสาคัญในการปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดตน
พัฒนาคุณภาพชีวติ สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยัง่ ยืน

5. นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้ านสาธารณสุ ข และสุ ขภาพของประชาชน โดยวางรากฐานให้
ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพ
บริ การในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ พัฒนาระบบบริ หารสุ ขภาพ โดย
เน้นการป้ องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่
ที่ ส่วนกลาง ปรั บระบบการจ้างงาน การกระจายบุ ค ลากรและทรั พ ยากรสาธารณสุ ข ให้เ หมาะสมกับท้องถิ่ น
สนับสนุนความร่ วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริ การทางการแพทย์และสาธารณสุ ขประสาน
การทางานระหว่างภาคส่ วนต่าง ๆ ในสังคม เพื่อป้ องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น และปั ญหาด้า น
การแพทย์และจริ ยธรรมของการอุม้ บุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและ สเต็มเซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่
รัดกุม
6. นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะดาเนิ นนโยบายเศรษฐกิจเป็ น 3 ระยะ
คือ ระยะเร่ งด่วนที่ตอ้ งดาเนิ นการทันที ระยะต่อไปที่ตอ้ งแก้ไขปั ญหาพื้นฐานที่คา้ งคาอยู่ และระยะยาวที่ตอ้ งวาก
รากฐานเพื่อความเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ในระยะเร่ งด่วน เร่ งจ่ายงบลงทุนของปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยงั ค้างอยูก่ ่อนที่จะพ้นกาหนดภายในสิ้น
ปี นี้สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุน้ เศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่ งชาติทีได้จดั ทาไว้ โดยนาหลักการ
สาคัญของการจัดทางบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ ให้ความสาคัญในการบูรณาการง
ประมาณและความพร้อมในการดาเนิ นงานร่ วมนาแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย ทบทวนภารกิ จที่ มี
ลักษณะไม่ยงั่ ยืนหรื อสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจาเป็ นและแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัด
เพื่ อ ความโปร่ ง ใส เป็ นธรรมและไม่ เ ลื อ กปฏิ บัติ กระตุ ้น การลงทุ น ด้า ยการเร่ ง พิ จ ารณาโครงการลงทุ น ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งนักลงทุนยื่นขออนุ มตั ิส่งเสริ มการลงทุนไว้แล้วให้เสร็ จสิ้ นโดยเร็ ว และนาโครงการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกทม.มาจัดทาเป็ นโครงการลงร่ วมกับ
เอกชน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีท้ งั ในวงการก่อสร้าง วงการอสังหาริ มทรัพย์และตลาดการเงินดูแล
เกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ลดต้นการผลิต การช่วยเหลือในเรื่ องปั จจัยการผลิตอย่างทัว่ ถึง
ลดอุ ป สรรคในการส่ ง ออกเพื่ อ ให้เกิ ด ความคล่ องตัว เช่ น ปรั บ ปรุ งวิธี ก ารตรวจรั บ รองมาตรฐานสิ นค้า และ
มาตรฐานการผลิตระดับไร่ นา เป็ นต้น ชักจู งให้นักท่ องเที่ ยวต่างชาติเข้ามาเที่ ยวในประเทศไทย โดยพิจารณา
มาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้ก ฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทาได้
เน้นการให้ความรู ้ และเพิ่ม มาตรฐานความปลอดภัยในชี วิต และทรั พย์สิน การควบคุ ม สิ นค้า และบริ การให้มี
คุณภาพราคาเป็ นธรรม
ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสมแก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปั ญหาขาดแคลนน้ า
ในบางพื้นที่และบางฤดูกาลโดยระดมความคิดเห็ นเพื่อหาทางออกไม่ให้เกิ ดน้ าท่วมรุ นแรงดังเช่นปี 2554 ส่ วน
ภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่ งดาเนินการสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่ งจะสามารถทาได้ในเวลา
ประมาณ 1 ปี ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่เหมาะสม
ระหว่างน้ ามันต่างชนิ ดและผูใ้ ช้ต่างประเภท รวมถึงการดาเนิ นการให้มีการสารวจและผลิ ตก๊าซธรรมชาติและ
น้ ามันดิบรอบใหม่ท้ งั ในทะเลและบนบก และดาเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้ าเพิ่มขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน ด้วยวิธีการเปิ ดเผย โปร่ งใส และเป็ นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่ วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการ
พัฒนาพลังงานปรับปรุ งวิธีการจัดเก็บภาษีให้จดั เก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุ งโครงสร้างภาษีให้คงภาษีเงินได้ไว้
ในระดับปั จจุ บัน ทั้งบุ คคลธรรมดาและนิ ติบุคคล แต่ป รั บปรุ งโครงสร้ างอัตราภาษี ทางด้านการค้าและขยาย
รากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง โดย
ให้มีผลกระทบต่อผูม้ ีรายได้น้อยให้น้อยที่ สุด รวมทั้งปรับปรุ งการลดหย่อนภาษีเงิ นได้ให้เกิ ดประโยชน์แก่ผูม้ ี

รายได้นอ้ ย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอื้อประโยชน์เฉพาะผูท้ ี่มีฐานะการเงินดี เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรม
มากขึ้นบริ หารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผา่ นมา ซึ่ งจานวนสู งมากกว่า 700,000 ล้านบาท และเป็ น
ภาระงบประมาณใน 5 ปี ข้างหน้า อันจะทาให้เหลืองบประมาณเพื่อการลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลง โดยประมวล
หนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ ท้ งั หมด และยืดระยะเวลาชาระคืนให้นานที่สุดเพื่อลด
ภาระของงบประมาณในอนาคตในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ งและคมนาคมทางบกโดยเริ่ ม
โครงการรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนใน กทม. และรถไฟฟ้ าเชื่ อมกทม.กับเมื องบริ วารเพิ่มเติ มเพื่อลดเวลาในการ
เดินทางของประชาชน เพื่อตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปทาได้ทนั ที ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุ งท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพื่อให้สามารถรองรับปริ มาณการจราจร
ทางอากาศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และด้านการคมนาคมทางน้ าโดยพัฒนาการขนส่ งสิ นค้าทางลาน้ าชายฝั่งทะเล
เพื่อลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริ่ มจากการพัฒนาท่าเรื อแหลมฉบัง ท่าเรื อชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรื อในลาน้ าเจ้าพระยาและป่ าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่ งสิ นค้าภายในประเทศและ
เชื่อมโงกับท่าเรื อแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่ องน้ าลึกปรับโครงสร้างการบริ หารจัดการในสาขาขนส่ งที่มีการ
แยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานในระดับนโยบาย หน่วยงานกากับดูแล และหน่วยปฎิบตั ิที่ชดั เจน และจัดตั้ง
หน่วยงานกากับดูแลระบบราง เพื่อทาหน้าที่กาหนดมาตรฐานการให้บริ การและความปลอดภัย โครงสร้างอัตรา
ค่าบริ การที่เป็ นธรรม การลงทุน การบารุ งรักษาและการบริ หารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้
เป็ นโครงข่ายหลักของประเทศพัฒนาและปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิ ทธิ ภาพ กาหนด
เป้ าหมายและมาตรการที่จะแก้ไขปั ญหาและฟื้ นฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจาเป็ นในการคงบทบาทการเป็ น
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั ในด้านเกษตรกรรม ดาเนินการใน 2 เรื่ องใหญ่ คือ การ
ปรับโครงสร้างการผลิตสิ นค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแบ่งเขตเพื่อปลูกพืช
แต่ละชนิด ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริ มการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ เช่น
ส่ งเสริ มและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรู ป ตั้งแต่ตน้ นาจนถึงปลายน้ า ส่ งเสริ มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสู ง ส่ งเสริ มอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์เพิ่มขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งเสริ มภาคเศรษฐกิจดิ จิทลั และ
วางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทลั ให้เริ่ มขับเคลื่อนได้อย่างจริ งจัง ซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทนั โลก
และสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ปรับปรุ งบทบาทและภารกิจของหน่ วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแล
และผลักดันงานสาคัญของประเทศชาติในเรื่ องนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่ องนี้ อย่าง
จริ งจัง
7. นโยบายการส่ งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในประชาคมอาเซียน เร่ งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการ
ขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่ งขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่ วมมือทางเศรษฐกิ จอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)
แผนความร่ วมมือแห่งอ่าว เบงกอล สาหรับความร่ วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)
และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่ มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและ
โครงข่ายการคมนาคมขนส่ งบริ เวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่ อมโยงกระบวนการผลิตและ
การลงทุนข้ามแดน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความสาคัญกับด่านชายแดนที่
สาคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่
8. นโยบายการพัฒนาและส่ งเสริมการใช้ ประโยชน์ จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา
และนวัตกรรมสนับสนุนการเพิ่มค่ าใช้ จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อมุ่งเป้ าหมายให้ไม่ต่ ากว่า 1%
ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่ วนรั ฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ เพื่อให้
ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันส่งเสริ มให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด

ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟ้ า การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจยั และพัฒนาและนวัตกรรมของ
ไทยตามความเหมาะสม ในกรณี ที่จาเป็ นจะต้องซื้ อวัสดุอุปกรณ์หรื อเทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มีเงื่อนไข
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย
9. นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้ างสมดุลระหว่ างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์ อย่ างยั่งยืน ในระยะเฉพาะหน้า เร่ งปกป้ องและฟื้ นฟูพ้ืนที่อนุ รักษ์ ทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่า โดยให้
ความสาคัญในการแก้ไขปั ญหาการบุกรุ กที่ดินของรัฐ จัดทาแนวเขตที่เด่นของรัฐให้ชดั เจน ส่ งเสริ มการปลูกไม้มี
ค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่ าธรรมชาติในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริ หาร
จัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุ กที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดาริ ที่ให้ประชาชนสามารถอยูร่ ่ วมกับป่ าได้ เช่น
กาหนดเขตป่ าชุมชนให้ชดั เจน บริ หารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็ นเอกภาพในทุกมิติท้ งั เชิงปริ มาณและ
คุณภาพ จัดให้มีแผนบริ หารน้ าของประเทศ เพื่อให้การจัดทาแผนงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่าง
เป็ นระบบเร่ งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสี ย ที่เกิดจากการผลิตและบริ โภค ในพื้นที่ใดที่สามารถ
จัดการขยะมูลฝอย โดยการแปรรู ปเป็ นพลังงานก็จะสนับสนุ นให้ดาเนิ นการ ส่ วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวาง
ระเบียบมาตรการเป็ นพิเศษ โดยกาหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบ
ตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
10. นโยบายการส่ งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินทีม่ ธี รรมาภิบาลและการป้ องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิ อบในภาครัฐ จัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุ งค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็ น
ธรรม ยึดหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ วางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนิ นการ
ของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิ ท ธิ ภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะดาเนิ นการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็ นและตามที่ กฎหมายเอื้อให้สามารถ
ดาเนิ นการได้ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริ หารสาธารณะได้รวดเร็ ว ทั้งจะวาง
มาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรื อใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริ ต หรื อสร้าง
ความเสี ยหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุ งหน่วยงานให้บริ การด้าน
การทาธุรกิ จ การลงทุน และด้านบริ การสาธารณะในชี วิตประจาวันเป็ นสาคัญ เสริ มสร้างระบบคุ ณธรรมในการ
แต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้ องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่ งเสริ มให้มีการนา
ระบบพิทกั ษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริ หารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆปรับปรุ งและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้
ครอบคลุมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต และการมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่ อง
นี้เป็ นวาระสาคัญเร่ งด่วนแห่งชาติและเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งแทรกอยูใ่ นการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่ งรัดการดาเนิ นการต่อ
ผูก้ ระท าการทุ จ ริ ต ทั้ง ในด้า นวินัย และคดี รวมทั้งให้ผูใ้ ช้บริ ก ารมี โ อกาสประเมิ น ระดับความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
หน่วยงานรัฐ และเปิ ดเผยผลการประเมินต่อประชาชน อีกทั้งจะทากรณี ศึกษาที่เคยเป็ นปั ญหา เช่น การจัดซื้ อจัด
จ้าง การ่ วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบตั ิโดยมิชอบ ซึ่ งได้มีคาวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ มาเป็ นบทเรี ยนให้
ความรู ้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็ นกฎระเบียบหรื อคู่มือในการปฏิบตั ิราชการ
11. นโยบายการปรั บปรุ งกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่ งปรั บปรุ ง
ประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ ที่ลา้ สมัยไม่เป็ นธรรมไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่าง
ประเทศเป็ นอุ ป สรรคต่ อ การบริ ห ารราชการแผ่น ดิ น โดยจะใช้ก ลไกของหน่ ว ยงานเดิ ม ที่ มี อ ยู่แ ละระดม
ผูท้ รงคุณวุฒิมาเป็ นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็ นผูเ้ ร่ งดาเนิ นการเพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้
ความเห็นทางกฎหมายและจัดทากฎหมายให้ปฏิบตั ิงานได้อย่างรวดเร็ วสามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและ
ประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่เปิ ดกว้า งขึ้นในระยะต่อไปจะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐนาเทคโนโลยีทีทนั สมัยและความรู ้ทางนิ ติวิทยาศาสตร์ มาใช้เพื่อเร่ งรั ดการดาเนิ นคดี ทุก
ขั้นตอนให้รวดเร็ วเกิดความเป็ นธรรมปรับปรุ งระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้

รับความเป็ นธรรมโดยให้เข้าถึงความเป็ นธรรมได้ง่ายและรวดเร็ วส่งเสริ มกองทุนยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือคนจนและ
ผูด้ อ้ ยโอกาสคุม้ ครองผูถ้ ูกละเมิดสิ ทธิเสรี ภาพและเยียวยาผูบ้ ริ สุทธิ์ หรื อได้รับผลกระทบจากความไม่เป็ นธรรมนา
มาตรการทางการเงิ นภาษี และการป้ องกัน การฟอกเงิ นมาใช้กับ การป้ องกัน และปราบปรามผูม้ ี อิ ท ธิ พลและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ทุจริ ตประพฤติมิชอบหรื อกระทาผิดด้านค้ามนุษย์แรงงานทาสการก่อการร้ายสากลยาเสพติด
อาชญากรรมข้ามชาติ
ค่ านิยม 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ซึ่งเป็ นสถาบันหลักของชาติในปั จจุบนั
2. ซื่อสัตย์ เสี ยสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่ งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู บาอาจารย์
4. ใฝ่ หาความรู ้ หมัน่ ศึกษา เล่าเรี ยน ทางตรงและทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณี ไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผูอ้ ื่น เผื่อแผ่และแบ่งปั น
7. เข้าใจ เรี ยนรู ้ การเป็ นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผูน้ อ้ ยรู ้จกั การเคารพผูใ้ หญ่
9. มีสติ รู ้ตวั รู ้คิด รู ้ทา รู ้ปฏิบตั ิ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
10. รู ้จกั ดารงตนอยูโ่ ดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รู ้จกั
อดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็ น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จาหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม
โดยมีภูมิคุม้ กันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่ างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ ายต่า หรื อกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตาม
หลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
1.ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเป็ นธรรมในสั งคม การสร้างความเป็ นธรรมในสังคม มุ่งสร้างภูมิคุม้ กัน
ตั้งแต่ระดับปั จเจก ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้สังคมที่ มีคุณภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและ
บริ หารจัดการความเสี่ ยงได้อย่างมีประสิ ทธิภาพให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงบริ การทางสังคมที่มีคุณภาพ
ได้รับการคุม้ ครองทางสังคมที่ครอบคลุมทัว่ ถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้าง
พื้นฐานในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มนั่ คง ได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิ ผลประโยชน์และความมัน่ คงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินอย่างเท่าเทียม และสามารถดารงชีวิตอยูไ่ ด้อย่างมีศกั ดิ์ ศรี ภายใต้ระบบบริ หารจัดการภาครัฐที่
โปร่ งใส ยึดประโยชน์ส่วนรวม และเปิ ดโอกาสมี ส่วนร่ วมของประชาชนทุ กภาคส่ วนในกระบวนการพัฒนา
ประเทศ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนสู่ สังคมแห่ งการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่ างยั่งยืน มุ่งเตรี ยมคนให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุม้ กันเพื่อเข้าสู่ สังคมแห่ งการ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอย่างยัง่ ยืน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริ มสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติให้มีความพร้อมทั้ง

ด้านร่ างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู ้ และมีจิตใจที่สานึกในคุณธรรม จริ ยธรรม มีความเพียร และรู ้ค่า
ความเป็ นไทย มีโอกาสและสามารถเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ส่ งเสริ มการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข็มแข็งและสามารถ
สร้างภูมิคุม้ กันให้คนในชุมชน และเป็ นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ ความเข็มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสาคัญกับการ
บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทีเป็ นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข็มแข็งและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืน
เพื่อเป็ นฐานการผลิ ตอาหารและพลังงานที่ มีความมัน่ คง โดยการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและศักยภาพการผลิ ตภาค
เกษตร รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรที่ เหมาะสมและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ส่ งเสริ มการสร้างมูลค่าเพิ่มสิ นค้า
เกษตร อาหารและพลังงาน บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู ้สร้างสรรค์ การสร้างความมัน่ คงในอาชีพ
และรายได้ให้แก่เกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจสู่ การเติบโตอย่ างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการ
ปรั บโครงสร้ างเศรษฐกิ จ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิ ดสร้ างสรรค์ตลอดจนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็ นพื้นฐานสาคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยัง่ ยืน ปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สาขาบริ การที่ มีศกั ยภาพ
บนพื้นฐานของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ เพิ่มผลิตภาพของ
ภาคเกษตร และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ด้ว ยเทคโนโลยี แ ละกระบวนการผลิ ต ที่ เ ป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ ม พัฒ นา
ภาคอุตสาหกรรมสู่ อุตสาหกรรมฐานความรู ้เชิงสร้างสรรค์และเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ สร้างความมัน่ คงด้านพลังงาน
5. ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิ าคเพือ่ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสั งคม ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค
เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ รวมทั้งเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ พัฒนาความร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วนการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับอนุภาคและภูมิภาค และสร้างปฏิสัมพันธ์ในความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ เตรี ยมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนให้ความสาคัญกับ
การพัฒนากาลังในทุ กภาคส่ วนให้มีทกั ษะที่ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงควบคู่ไปกับการพัฒนาความเชื่ อมโยงด้าน
ขนส่ งและระบบโลจิ ส ติ กส์ ภายใต้กรอบ ร่ ว มมื ออนุ ภูมิ ภาคและเสริ ม สร้ างความเข็มแข็ง ของภาคี การพัฒนา
ภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นให้กา้ วทันการเปลี่ยนแปลง
6. ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมอย่ างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์
ฟื้ นฟู และสร้ า งความมัน่ คงของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้อ ม ปรั บ กระบวนทัศน์ การพัฒ นาและ
ขับ เคลื่ อ นประเทศไปสู่ ก ารเป็ นเศรษฐกิ จ และสัง คมคาร์ บ อนต่ า และเป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ ม ยกระดับ ขี ด
ความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบตั ิทางธรรมชาติควบคุมและ
ลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้มีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใสและ
เป็ นธรรมอย่างบูรณาการ สร้างภูมิคุม้ กันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่ งแวดล้อมและวิกฤตภาวะโลกร้อน และเพิ่ม
บทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณี ดา้ นสิ่ งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ

3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนา

พันธกิจที่ 1
พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่ นเพือ่ เป็ นศู นย์ กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ ที่ 1
พัฒนานครขอนแก่ นเป็ นนครแห่ งการประชุมสั มมนาและเป็ นศูนย์ กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค

เป้าประสงค์ ที่ 1
เป็ นนครแห่ งเทศกาล การจัดประชุ มและสั มมนา การแสดงสิ นค้ าของภูมภิ าคเป็ น
1.1 MICE City

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมัน่ คงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7.การสร้างเสริ มทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพือ่ การแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 1.พัฒนานครขอนแก่นเป็ นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็ นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 1.เป็ นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสินค้าของภูมิภาค เป็ น 1.1 MICE CITY
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการจัดประชุมวิชาการ - เพือ่ เป็ นเวทีให้นกั วิชาการ
ด้านการปกครองท้องถิ่น นักวิจยั อาจารย์ นักศึกษาระดับ
ประจาปี งบประมาณ 2559 บัณฑิตศึกษา และผูบ้ ริ หารหรื อ
ผูใ้ ห้บริ การประชาชนในท้องถิ่น
ได้มีโอกาสนาเสนอบทความ
ทางวิชาการจากการวิจยั ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ หารและการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น ในระดับนานาชาติ
- เพือ่ เผยแพร่ ผลงานและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทางด้านการบริ หารกิจการ
สาธารณะของผูบ้ ริ หาร
โดยเฉพาะผูบ้ ริ หารท้องถิ่น

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นักวิชาการ นักวิจยั อาจารย์
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในประเทศ
และต่างประเทศ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000 จานวนการจัด นักวิชาการ
สานักปลัด
งานประชุม นักวิจยั ผูบ้ ริ หาร
เทศบาล
วิชาการ ท้องถิ่น อาจารย์
(เงินอุดหนุน)
นิสิตนักศึกษาจาก
ในประเทศและต่าง
ประเทศในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียนและ
จากภูมิภาคอื่นได้มี
โอกาสนาเสนอผลงาน
วิจยั ผลงานทาง
วิชาการ ตลอดจน
ได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการปกครองท้องถิ่น
และการบริ หารกิจการ
สาธารณะ

ยุทธศาสตร์ ที่ 1
พัฒนานครขอนแก่ นเป็ นนครแห่ งการประชุมสั มมนาและเป็ นศูนย์ กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค

เป้าประสงค์ ที่ 1
เป็ นนครแห่ งเทศกาล การจัดประชุ มและสั มมนา การแสดงสิ นค้ าของภูมภิ าคเป็ น
1.2 Event City

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมัน่ คงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7.การสร้างเสริ มทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพือ่ การแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 1.พัฒนานครขอนแก่นเป็ นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็ นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 1.เป็ นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสินค้าของภูมิภาค เป็ น 1.2 EVENT CITY
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการ KHONKAEN
LOVE MUSIC
FESTIVAL

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เพือ่ เป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยว - เพือ่ เป็ นการเปิ ดดินแดนแห่งรัก 2,000,000 2,000,000 2,000,000 การจัดงานเทศกาล
-เพือ่ เป็ นการส่งเสริ มเศรษฐกิจ
ให้กบั คนจังหวัดขอนแก่น และ
ของเทศบาลมี
-เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มความรัก สามัคคี คนต่างจังหวัด ที่มิได้จากัดเพียง
คุณภาพสูงขึ้น
และความอบอุ่นของคนในครอบครัว ความรักของหนุ่มสาว แต่ยงั เป็ น
ยิง่ ขึ้น
ความรักของเพื่อน คนในครอบครัว
- เพือ่ ให้ประชาชนชาวขอนแก่น รวมถึงคนในชุมชน ในจังหวัด
ได้มีพ้นื ที่ในการจัดกิจกรรมร่ วมกัน ในประเทศ ให้เข้าร่ วมกิจกรรม
ในการเสริ มสร้างความรักสามัคคี ต่าง ๆ ที่ให้ท้งั ความรู้และความ
ของคนเมืองให้มากยิง่ ขึ้น
บันเทิงอย่างเต็มที่และสามารถ
- เพือ่ เป็ นการส่งเสริ มการจัดงาน สร้างให้เป็ นกิจกรรมประจาปี
เทศกาล อันจะสร้างความโดดเด่น ที่เป็ นเอกลักษณ์ของขอนแก่น
และความเป็ นเอกลักษณ์ของเมือง ต่อไป (ฝ่ ายการศึกษานอกระบบ)
ขอนแก่นให้คงอยูใ่ นอนาคต
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานัก
-เพือ่ ส่งเสริ มการ
การศึกษา
ท่องเที่ยวให้กบั
จังหวัดขอนแก่น
-เพือ่ ส่งเสริ มเศรษฐกิจ
ของเมืองขอนแก่น
-เพือ่ สร้างความสามัคคี
ระหว่างภาครัฐ ภาค
เอกชนที่ได้ร่วม
ดาเนินกิจกรรมร่ วมกัน
- เพือ่ สร้างพื้นที่ให้
ประชาชนชาวเมือง
ขอนแก่นได้ร่วมกัน
เฉลิมฉลองการจัดงาน
ส่งท้ายปี เก่าและ
ต้อนรับปี ใหม่ร่วมกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมัน่ คงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7.การสร้างเสริ มทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพือ่ การแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 1.พัฒนานครขอนแก่นเป็ นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็ นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 1.เป็ นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสินค้าของภูมิภาค เป็ น 1.2 EVENT CITY
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้ -เพือ่ ให้ประชาชนชาวขอนแก่น
มหัศจรรย์พนั ธุ์ไม้นานาชาติ
ได้มีพ้นื ที่ในการจัดกิจกรรม
ร่ วมกัน
-เพือ่ เป็ นการส่งเสริ มเศรษฐกิจ
อีกทางหนึ่งของเมือง
-เพือ่ เป็ นการส่งเสริ มการท่อง
เที่ยวเมืองขอนแก่น

โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น และประชาชนทัว่ ไป
ได้เข้าร่ วมกิจกรรม
(ฝ่ ายการศึกษานอกระบบ)

3 กิจกรรมเฉลิมมหานคร
เพือ่ เป็ นการส่งเสริ มการ
ฉลองหลักเมืองขอนแก่น และ
ท่องเที่ยวและกระตุน้ เศรษฐกิจ
กิจกรรมเฉลิมฉลองวันที่ 5 ธันวา ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
มหาราช ช่วงระหว่างวันที่ 1-5
ธันวาคม 2558

กิจกรรมบวงสรวงศาลหลักเมือง
กิจกรรมโรงทาน กิจกรรมวาง
พานพุม่ วันที่ 5 ธันวา กิจกรรม
การแสดงต่าง ๆ ที่สาคัญอีกเป็ น
จานวนมาก

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
220,000
220,000 220,000 จานวนผูเ้ ข้าร่ วม -เกิดพื้นที่ให้ประชาสานัก
ชนเมืองขอนแก่นได้
การศึกษา
ร่ วมกันจัดกิจกรรม
และสร้างความรัก
ความสามัคคี
-เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของเมืองขอนแก่น
-เกิดการท่องเที่ยวใน
เทศบาลนครขอนแก่น
และจังหวัดขอนแก่น
1,200,000
(1,900,000)

-

-

จานวนครั้ง
ของการ
จัดงาน

จานวนนักท่องเที่ยว
และนักลงทุนเพิม่
มากขึ้นและก่อให้เกิด
ผลดีกบั ระบบเศรษฐกิจ

สานัก
การช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมัน่ คงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7.การสร้างเสริ มทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพือ่ การแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 1.พัฒนานครขอนแก่นเป็ นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็ นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 1.เป็ นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสินค้าของภูมิภาค เป็ น 1.2 EVENT CITY
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 กิจกรรมมหัศจรรย์พนั ธุ์ไม้
นานาชาติ

เพือ่ เป็ นการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวและกระตุน้ เศรษฐกิจ
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เป็ นการประดับตกแต่งสวน
สาธารณะให้สวยงาม สร้างความ
โดดเด่น และการจัดพื้นที่ประดับ
ตกแต่ง รวมถึงการแสดงพันธุ์
ไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆ ที่หาดู
ได้ยาก และเพือ่ ส่งเสริ ม แหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญอีกแห่งหนึ่ง
ของเมือง ให้เป็ นที่รู้จกั ในระดับ
ประเทศ บริ เวณสวนสุขภาพ
บึงทุ่งสร้าง ระหว่างวันที่ 17 ธ.ค.
58 ถึงวันที่ 4 ม.ค.59

5 กิจกรรมส่งท้ายปี เก่า
ต้อนรับปี ใหม่ บริ เวณศาล
หลักเมือง, บริ เวณทั้งสองข้าง
ถนนศรี จนั ทร์ ช่วงจากศาล

เพือ่ เป็ นการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวและกระตุน้ เศรษฐกิจ
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ประกอบด้วยการแสดงแสง สี
เสียง การแสดงการมหกรรม
ดนตรี ของวงดนตรี พ้นื บ้าน
การแสดงดนตรี ของศิลปิ น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000
(3,000,000)

3,000,000
(1,700,000)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละของ จานวนนักท่องเที่ยว
การจัดงาน และนักลงทุนเพิม่
มีคุณภาพสูงขึ้น มากขึ้นและก่อให้เกิด
ผลดีกบั ระบบเศรษฐกิจ

สานัก
การช่าง

ร้อยละของ จานวนนักท่องเที่ยว
การจัดงาน และนักลงทุนเพิม่
มีคุณภาพสูงขึ้น มากขึ้นและก่อให้เกิด
ผลดีกบั ระบบเศรษฐกิจ

สานัก
การช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมัน่ คงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7.การสร้างเสริ มทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพือ่ การแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 1.พัฒนานครขอนแก่นเป็ นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็ นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 1.เป็ นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสินค้าของภูมิภาค เป็ น 1.2 EVENT CITY
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

หลักเมืองถึงสี่ แยกถนนมิตรภาพ,
ประตูเมือง และสวนหน้าประตู
เมือง ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 58
ถึงวันที่ 1 ม.ค.59
6 กิจกรรมประดับตกแต่ง
ไฟฟ้ าประดับ(สวนเรื องแสง)
บริ เวณสวนสาธารณะประตูเมือง
เฟส 1 บริ เวณถนนศรี จนั ทร์ช่วง
จากถนนรถไฟถึงถนนมิตรภาพ
และประตูเมือง ,บริ เวณสวน
สาธารณะ และโดยรอบศาล
หลักเมือง

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

นักร้องชื่อดัง เทศกาลอาหาร
รวมตลอดถึงการจัดกิจกรรม
ทาบุญตักบาตรในวันขึ้นปี ใหม่

เพือ่ เป็ นประดับตกแต่งเมือง
ให้สวยงามพร้อมสาหรับการ
จัดงานสาคัญต่าง ๆ เมือง ให้
สามารถเป็ นท่องเที่ยวที่สาคัญ
ของเมืองได้

ประดับตกแต่งไฟฟ้ าประดับ
1,400,000
(2,000,000)
(สวนเรื องแสง) บริ เวณสวน
สาธารณะประตูเมืองเฟส 1
บริ เวณถนนศรี จนั ทร์ช่วงจาก
ถนนรถไฟถึงถนนมิตรภาพและ
ประตูเมือง,บริ เวณสวนสาธารณะ
และโดยรอบศาลหลักเมือง

-

-

จานวนครั้ง จานวนนักท่องเที่ยว
ของการจัดงาน และนักลงทุนเพิม่
มากขึ้นและก่อให้เกิด
ผลดีกบั ระบบเศรษฐกิจ

สานัก
การช่าง

ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ส่ งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้ มคี ุณค่ าเพือ่ นามาขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ เมือง

เป้าประสงค์ ที่ 2
เป็ นนครที่มั่นทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมัน่ คงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7.การเสริ มสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพือ่ การแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 2.ส่งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้มีคุณค่าเพือ่ นามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 2.เป็ นนครที่มน่ั ทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการประเพณีสุดยอด
สงกรานต์อีสาน เทศกาลดอก
คูณ-เสียงแคนและถนนข้าว
เหนียว และกิจกรรมงาน
ประเพณีออกพรรษาไต้
ประทีปบูชา พุทธกตัญญู

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒน- ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
ธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้ และนอกเขต องค์กร หน่วยงาน
คงอยูส่ ืบไป
ทั้งภาครัฐและเอกชน
- เพือ่ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม - ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วม
ของท้องถิ่นให้เป็ นมรดกแก่อนุชนรุ่ นหลัง งาน ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 85
- เพือ่ ส่งเสริ มรายได้และสร้างอาชีพ
- ไม่นอ้ ยกว่า 13 กิจกรรม
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
(ฝ่ ายส่งเสริ มศาสนาฯ)
- เพือ่ ประชาชนในท้องถิ่นได้พกั ผ่อน
หย่อนใจและเกิดความสนุกสนาน
- เพือ่ ให้เกิดความรัก ความร่ วมมือ
ความสามัคคี ความกลมเกลียว
และความเป็ นปึ กแผ่นของหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ในท้องถิ่น
- เพือ่ ส่งเสริ มการท่องเที่ยวตาม
นโยบายเที่ยวทัว่ ไทยไปได้ทุกเดือน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,700,000 4,700,000 4,700,000
(5,200,000)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน - ได้อนุรักษ์และสืบสาน
ผูเ้ ข้าร่ วม ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
งาน
- ได้ส่งเสริ มการท่องเที่ยว
และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น
- ได้ส่งเสริ มอาชีพและ
รายได้ของประชาชน
- ได้ส่งเสริ มให้ประชาชน
ได้เกิดความรักและความ
สมัครสมานสามัคคี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมัน่ คงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7.การเสริ มสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพือ่ การแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 2.ส่งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้มีคุณค่าเพือ่ นามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 2.เป็ นนครที่มน่ั ทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุ ง
ศาลหลักเมืองขอนแก่น

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ปรับปรุ งและซ่อมแซมกระเบื้อง
ทาการปรับปรุ งและซ่อมแซม
ผิวเซรามิคหลังคาอาคารศาลหลักเมือง กระเบื้องผิวเซรามิคหลังคา
ขอนแก่น
อาคารศาลหลักเมืองที่รั่ว

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,300,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

มีระบบโครง ภูมิทศั น์ศาลหลักเมืองขอนแก่น
สร้างพื้นฐาน มีความสวยงาม เพือ่ รองรับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การช่าง

ที่ดีเพื่อเป็ น ประชาชนที่มาไหว้สกั การะ
นครที่มนั่ ทาง
วัฒนธรรม
ร่ วมสมัย

3 โครงการปรับปรุ งโฮงมูนมัง เพือ่ ปรับปรุ งอาคารโฮงมูนมังให้
สามารถใช้งานและรองรับนักท่องเที่ยว
หรื อผูม้ าเยือนเมืองขอนแก่นได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ

ทาการก่อสร้างระบบกันซึม
หลังคาค.ส.ล. พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
3,000 ต.ร.ม. และก่อสร้างผนัง
ค.ส.ล. กันซึมภายในอาคารสูง
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ม. ยาวไม่นอ้ ยกว่า
120 ม.

3,400,000

-

-

มีระบบโครง ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่
สร้างพื้นฐาน มาเยือนเมืองขอนแก่นมีที่พกั
ที่ดีเพื่อเป็ น ผ่อนหย่อนใจและได้ความรู ้ท้ งั
นครที่มนั่ ทาง ข้อมูลข่าวสารในภาพรวมของ
วัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น
ร่ วมสมัย

สานัก
การช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 2.ส่งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้มีคุณค่าเพือ่ นามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 2.เป็ นนครที่มน่ั ทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการจัดพิธีวางพานพุม่
เฉลิมพระเกียรติ

5 โครงการส่งเสริ มประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องใน
วโรกาสวันคล้ายวันเสด็จพระราช
สมภพ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี

เชิญหน่วยงานราชการ องค์กร
เอกชน รัฐวิสาหกิจในจังหวัด

- เพือ่ รักษาไว้ซ่ ึ งขนบธรรมเนียม
ประเพณีให้คงอยูส่ ืบไป
- เพือ่ ถ่ายทอดประเพณีวฒั นธรรม
สู่ อนุชนรุ่ นหลัง
- เพือ่ ให้พนักงานเทศบาล
พนักงานครู นักเรี ยน ได้ร่วมกัน
ทาความดี
- เพือ่ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม

-โรงเรี ยนเทศบาลในสังกัด
ทั้ง 11 โรงเรี ยน
-สานัก/กอง/ฝ่ าย 7 ฝ่ าย
-ชุมชนในเขตเทศบาลทุกชุมชน
-วัดในเขตเทศบาล 20 วัด
(ฝ่ ายส่งเสริ มศาสนาฯ)

ประเพณีการถวายเทียน ในเทศกาล

ขอนแก่น ร่ วมพิธีวางพานพุม่
ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000 จานวน หน่วยงานราชการ
หน่วยงาน องค์กร ภาคเอกชน
ที่เข้าร่ วม รัฐวิสาหกิจในจังหวัด
ขอนแก่นได้ร่วมกัน
แสดงออกถึงความ
จงภักดีถวายในหลวง
480,000

480,000

480,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
เทศบาล

-เยาวชนรุ่ นใหม่ได้อนุรักษ์ สานัก
ผูเ้ ข้าร่ วม สื บทอดประเพณี ของไทย
การศึกษา
ให้คงอยูส่ ืบไป
-ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
เทศบาล พนักงานครู
นักเรี ยนได้ประกอบ
คุณงามความดีในช่วงเข้า
พรรษา
จานวน

-คณะเทศมนตรี สมาชิก

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 2.ส่งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้มีคุณค่าเพือ่ นามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 2.เป็ นนครที่มน่ั ทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เข้าพรรษาให้คงอยูก่ บั ท้องถิ่น

สภาเทศบาล พนักงาน

ตลอดไป

และลูกจ้าง ตลอดจน

- เพือ่ ปลูกฝังจิตสานึกให้พทุ ธ -

พนักงานครู เทศบาล

ศาสนิกชน รักและหวงแหนขนบ

นักเรี ยน นิสิตนักศึกษา

ธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามของ

และประชาชนในชุมชน

ท้องถิ่น อันเป็ นมรดกแก่อนชนรุ่ น

ได้บาเพ็ญกุศลระหว่าง

หลังสืบไป

เทศกาลเข้าพรรษาจะทาให้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เกิดประโยชน์สุขแก่ตน
ครอบครัวและประชาชาติ
6 โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริ ม - เพือ่ เสริ มสร้างให้เด็ก เยาวชน
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ถือโอกาสในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาร่ วมกันลด ละ
เลิกอบายมุขทุกประเภท

ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม มีดงั นี้
- คณะสงฆ์วดั ธาตุ พระอาราม
หลวง
- เทศบาลนครขอนแก่น
- สานักงานพระพุทธศาสนา

30,000

30,000

30,000

จานวน พุทธศาสนิ กชน

ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
จัดงาน มีความรู ้ความเข้าใจ
หลักธรรมทางพระ
พุทธศาสนาและ
การ

สานักปลัด
เทศบาล
(เงินอุดหนุน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 2.ส่งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้มีคุณค่าเพือ่ นามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 2.เป็ นนครที่มน่ั ทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

- เพือ่ ส่งเสริ มให้พทุ ธศาสนิกชน จังหวัดขอนแก่น
ได้เข้าวัดปฏิบตั ิธรรมบาเพ็ญกุศล - วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
สร้างความดีตลอดเทศกาลเข้า
- ประชาชนทัว่ ไป
พรรษา
7 โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ใกล้ชิด
พระพุทธศาสนา

- เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องใน
โอกาสมหามงคลที่ทรงเจริ ญ
พระชนมายุ 89 พรรษา
- เพือ่ ปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เด็ก
และเยาวชนตั้งแต่เยาว์วยั
- เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนได้มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม
คาสอนในทางพระพุทธศาสนา
และสามารถนาไปใช้กบั ชีวิต
ประจาวันได้

- นักเรี ยนในโรงเรี ยนที่สงั กัด
เทศบาลนครขอนแก่น
อายุ 10-18 ปี จานวน 150 คน
- นักเรี ยนในโรงเรี ยนที่สงั กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา อายุ 10-18 ปี
จานวน 150 คน
- นักเรี ยนในโรงเรี ยนที่สงั กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 1 อายุ 10-15 ปี
จานวน 150 คน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปฏิบตั ิตนได้ถูกต้อง
ตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา

10,000

10,000

10,000

จานวน

- นักเรี ยนที่เข้ารับ
ผูเ้ ข้าร่ วม การฝึ กอบรมได้เข้าใจ
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนายิง่ ขึ้น
และสามารถนาไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้อย่างถูกต้อง
และคุณค่าของหลัก
ธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา

สานักปลัด
เทศบาล
(เงินอุดหนุน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 2.ส่งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้มีคุณค่าเพือ่ นามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 2.เป็ นนครที่มน่ั ทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

8 โครงการบูรณปฏิสงั ขรณ์เสมาคาร - เพือ่ ถวายเป็ นพุทธบูชา
และปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณหน้า ธรรมบูชา และสังฆบูชา
อุโบสถ วัดศรี นวล ขอนแก่น
- เพือ่ ให้ประชาชนได้ถวาย
ความเคารพสักการะเทิดทูน
สิ่ งศักดิ์สิทธิ์โบราณหาได้ยาก
ประจาท้องถิ่นด้วยความมัน่ ใจ
- เพือ่ ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
และเจริ ญตาเจริ ญใจแก่ผไู้ ด้
พบเห็น
9 โครงการบูรณปฏิสงั ขรณ์กุฏิ
คุณหลวงเทพสมบัติ วัดศรี จนั ทร์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เคลื่อนย้ายเสมาคาร 2 เสา
จัดเข้าที่อย่างเหมาะสมได้สดั ส่วน
และมัน่ คง
- ทาซุ้มคอนกรี ตมีหลังคา
กันแดด โล่งและปรับพื้นที่
ให้สวยงาม สะดวกในการ
สักการบูชา
- ปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณด้าน
หน้าอุโบสถให้สวยงาม

- เพือ่ ให้มีสถานที่จดั กิจกรรม
ดาเนินการซ่อมแซมบูรณ
บาเพ็ญร่ วมกันระหว่างวัด ชุมชน ปฏิสงั ขรกุฏิคุณหลวงเทพสมบัติ
และโรงเรี ยนที่เหมาะสมและ
วัดศรี จนั ทร์
เพียงพอ
- เพือ่ ให้มีสถานที่ทาวัด สวดมนต์
และปฏิบตั ิธรรมของประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
-

100,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- เพิม่ คุณค่าและความ
สร้างพื้นฐาน ศักดิ์ สิทธิ์ ให้แก่
ที่ดีเพื่อเป็ น ศาสนาสถาน
นครที่มนั่ ทาง - ประชาชนได้รับ
วัฒนธรรม ความสะดวกสบาย
ร่ วมสมัย ในกิจกรรมเวียนเทียน
หรื อวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
มีระบบโครง

- มีสถานที่
สร้างพื้นฐาน จัดกิจกรรมบาเพ็ญ
ที่ดีเพื่อเป็ น ร่ วมกันระหว่างวัด
นครที่มนั่ ทาง ชุมชนและโรงเรี ยน
วัฒนธรรม ที่เหมาะสมและ
ร่ วมสมัย เพียงพอ
มีระบบโครง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
เทศบาล
(เงินอุดหนุน)

สานักปลัด
เทศบาล
(เงินอุดหนุน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 2.ส่งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้มีคุณค่าเพือ่ นามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 2.เป็ นนครที่มน่ั ทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่เหมาะสม
- เพือ่ ใช้เป็ นสถานที่พกั แรมของ
ผูแ้ สวงบุญชาวไทยและชาว
อาเซียน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- มีสถานที่ทาวัด
สวดมนต์และปฏิบตั ิ
ธรรมของประชาชน
ที่เหมาะสม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7.การเสริ มสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 2.ส่ งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ เมือง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 2.เป็ นนครที่มน่ั ทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

10 โครงการทาบุญตักบาตร -เพื่อเป็ นการอนุรักษ์ขนบธรรม
วันขึ้นปี ใหม่
เนี ยมประเพณี และวัฒนธรรม
สื บไป
-เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้ประชาชน
รวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในเขต
เทศบาล ได้ทาบุญตักบาตรร่ วมกัน

11 โครงการนาบุญใส่ ใจ
สลักไม้ค้ าคูณ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ประชาชนในเขตเทศบาล ฯ
ผูบ้ ริ หารพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ร่วมกันทาบุญตักบาตร
วันขึ้นปี ใหม่
- พระเถระผูใ้ หญ่จานวน 20 รู ป
จาก 20 วัด มาเจริ ญพระ
พุทธมนต์ในตอนเช้า
- พระภิกษุสามเณร จาก 20 วัด
มารับบิณฑบาต
(ฝ่ ายส่ งเสริ มศาสนาฯ)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
220,000
220,000 220,000
(220,000)

- เพื่อสร้างอาชี พสลักไม้ให้กบั

เด็ก เยาวชน ประชาชนทัว่ ไป

500,000

ประชาชน

ที่มีความสนใจเข้ารับการอบรม

(90,000)

500,000

500,000

ตัวชี้ วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน

- ได้อนุรักษ์ไว้ซ่ ึงขนบ
ผูเ้ ข้าร่ วม ธรรมเนี ยมประเพณี อน
ั ดี
งามของท้องถิ่น
- ข้าราชการ พ่อค้า
ประชาชนในเขตเทศบาล
ได้ทาบุญตักบาตรร่ วมกัน
ในวันขึ้นปี ใหม่

จานวน

-สร้างอาชีพให้กบั ประชาชน

ผูเ้ ข้าร่ วม

-หล่อหลอมและรวม

- เพื่อเป็ นการหล่อหลอมและรวม

ความเชื่ อ ความศรัทธา

ความเชื่ อ ความศรัทธาและความรัก

และความรักของพี่นอ้ ง

ของพี่นอ้ ง ประชาชนตามแนวทาง

ประชาชนตามแนวทาง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7.การเสริ มสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 2.ส่ งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ เมือง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 2.เป็ นนครที่มน่ั ทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้ วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

พระพุทธศาสนา เพื่อนามาซื่งการ

พระพุทธศาสนา เพื่อนา

มีจิตสานึกที่ดี

มาซึ่งการมีจิตสานึกที่ดี

- เพื่อเป็ นการสร้างอัตลักษณ์เมือง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สร้างอัตลักษณ์เมือง

ในรู ปเคารพ และศิลปะที่แกะสลัก

ด้านความเชื่ อ ความศรัทธา

จากไม้

ความรัก ให้เกิดในหมู่

- เพื่อเป็ นการสนับสนุนนโยบาย

พี่นอ้ งประชาชน

ของรัฐบาล และนโยบายเทศบาล

-สนองนโยบายซึ่งเป็ น

นครขอนแก่น

นามธรรมให้เป็ นรู ปธรรม
ที่จะนาไปเคารพบูชาได้

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย - เพื่อสนับสนุนนโยบายของ
ในการบริ หารสถานศึกษา รัฐบาลและของจังหวัดขอนแก่น

- จัดขบวนแห่ร่วมกับจังหวัด
ขอนแก่น 1 ขบวน

650,000
(650,000)

650,000

650,000

จานวน

- ได้อนุรักษ์วฒั นธรรม

ผูเ้ ข้าร่ วม ประเพณี ทอ้ งถิ่ น

สานัก
การศึกษา

- โครงการงานประเพณี - เพื่อร่ วมอนุรักษ์และส่ งเสริ มศิลป- - ออกร้านนิ ทรรศการและการ

- เกิดความรัก ความสามัคคี โอนหักผลักส่ง

สุ ดยอดสงกรานต์อีสาน ฯ วัฒนธรรมประเพณี ของท้องถิ่ น

ระหว่างเทศบาล ชุมชน

- งานประเพณี ออก

แสดงดนตรี พ้นื เมืองเวทีกลาง

-เพื่อส่ งเสริ ม ความรัก ความสามัคคี - ผูบ้ ริ หาร พนักงาน เจ้าหน้าที่

และจังหวัดขอนแก่นยิ่งขึ้น

ให้โรงเรี ยน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7.การเสริ มสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 2.ส่ งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ เมือง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 2.เป็ นนครที่มน่ั ทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้ วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

พรรษาไต้ประทีปบูชา ความร่ วมมือระหว่างหน่วยงาน

ครู -อาจารย์ ชุมชน เข้าร่ วม

- ได้ประชาสัมพันธ์

พุทธกตัญญู

ทั้งภาครัฐ และเอกชนในจังหวัด

กิจกรรม

ชื่ อเสี ยงของเทศบาลฯ

เพื่อสื บทอดประเพณี วฒั นธรรม

ประชาชนทัว่ ไปในชุมชน

มนต์หมู่สรรเสริ ญ

อันดีงามของชาวพุทธอีสาน

จานวน 100 คน

ทานองสรภัญญะ

ให้คงอยูต่ ่อไป

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- งานเทศกาลไหม
ประเพณี ผกู เสี่ ยวและ
งานกาชาดฯ
13 โครงการอบรมสวด

(วัดธาตุพระอารามหลวง)
14 โครงการอบรมส่ งเสริ ม - ส่ งเสริ ม สื บสาน ประเพณี ให้

30,000

-

-

จานวน

ประชาชนได้ร่วมสื บ

ผูเ้ ข้าร่ วม ทอดประเพณี วฒ
ั น

ธรรมอันดีงามของชาว
เยาวชน และประชาชนทัว่ ไป

30,000

-

-

พุทธอีสานให้คงอยูต่ ่อไป
จานวน - เยาวชน ประชาชน ได้
ผูเ้ ข้าร่ วม สื บสานประเพณี ให้ยาว

สานัก
การศึกษา
(เงินอุดหนุน
หน่วยงานอื่น)

สานัก

อนุรักษ์วฒั นธรรม

ยาวนานเจริ ญรุ่ งเรื อง

ระเพณี อนั ดีงาม

- เพื่อเป็ นการเผยแพร่ และอนุรักษ์

นาน เจริ ญรุ่ งเรื อง

(เงินอุดหนุน

ขับร้องสรภัญญะ

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

- เยาวชน ประชาชน ได้

หน่วยงานอื่น)

(วัดศรี สว่างโนนทัน)

จานวน 425 คน

ร่ วมอนุรักษ์ศิลปวัฒน
ธรรมอันดีงาม

การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7.การเสริ มสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 2.ส่ งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ เมือง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 2.เป็ นนครที่มน่ั ทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

15 โครงการอบรม
สวดมนต์สรรเสริ ญ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเป็ นการสื บสานและอนุรักษ์

ประชาชนในชุมชนโดยรอบ

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

วัดวุฒาราม

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
-

ตัวชี้ วดั
(KPI)
จานวน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
-เยาวชน ประชาชน ได้

ผูเ้ ข้าร่ วม ร่ วมอนุรักษ์ศิลปวัฒน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

พระรัตนตรัย

ธรรมอันดีงาม

ทานองสรภัญญะ

-เกิดความสามัคคีในชุมชน หน่วยงานอื่น)

(เงินอุดหนุน

(ชุมชนรอบวัดวุฒาราม)
16 โครงการอนุรักษ์ฮีต

เพื่อเป็ นการสื บสานและอนุรักษ์

โบราณสื บสานวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

ประชาชนในชุมชนโดยรอบ

30,000

-

-

จานวน

ผูเ้ ข้าร่ วม ร่ วมอนุรักษ์ศิลปวัฒน

วัดกลาง

วัฒนธรรม(วัดกลาง)

ธรรมอันดีงาม

17 โครงการสวดสรภัญญะ - เพื่อเป็ นการสื บสานและอนุรักษ์ เด็กและเยาวชน ประชาชน
(วัดศรี ธาตุบา้ นตูม)

-เยาวชน ประชาชน ได้

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

ในชุมชนโดยรอบวัศรี ธาตุ

30,000

-

-

จานวน

สานัก
การศึกษา
(เงินอุดหนุน

-เกิดความสามัคคีในชุมชน หน่วยงานอื่น)
- เยาวชน ประชาชน ได้ร่วม
สานัก

ผูเ้ ข้าร่ วม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดี

การศึกษา

- ชุมชนมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ บ้านตูม

- ชุมชนได้มีส่วนร่ วม

(เงินอุดหนุน

และฟื้ นฟูประเพณี พ้นื บ้าน

ในการอนุรักษ์และฟื้ นฟู

หน่วยงานอื่น)

ประเพณี พ้นื บ้าน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7.การเสริ มสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 2.ส่ งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ เมือง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 2.เป็ นนครที่มน่ั ทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้ วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน

ชุมชนมีความแข้มแข็งและ

ชุมชน

มีจิตสานึกรักวัฒนธรรม

สวัสดิการ

ให้อนุชนรุ่ นหลังได้เรี ยนรู้ และ

ประเพณี ในชุมชนเกิด

สังคม

ชุมชนในเขตเทศบาล

สื บทอดเป็ นมรดกวัฒนธรรมต่อไป

ความรัก ความสามัคคี

นครขอนแก่น

- เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมี

ในชุมชนอย่างยัง่ ยืน

18 โครงการอนุรักษ์ฟ้ื นฟู

- เพื่ออนุรักษ์ฟ้ื นฟูงานประเพณี

ชุมชนในเขตเทศบาลนคร

1,800,000

ประเพณี และ

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่ น

ขอนแก่น 95 ชุมชน

(1,400,000)

วัฒนธรรมของ

1,800,000 1,800,000

สานัก

กิจกรรมร่ วมกัน โดยมีประเพณี
เป็ นศูนย์รวมจิตใจ ก่อให้เกิดการ
ร่ วมแรงร่ วมใจ เกิดความรักความ
สามัคคีในชุมชน
เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพ

ก่อสร้างแหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญา

เรี ยนรู ้ภูมิปัญญา

ในการจัดการเรี ยน

ท้องถิ่ นอีสาน

ท้องถิ่นอีสาน

การสอน

19 โครงการสร้างแหล่ง

-

200,000

200,000 ความสาเร็ จ โรงเรี ยนมีแหล่งเรี ยนรู ้
ในการเป็ น ภูมิปัญญาอีสาน
นครที่มนั่
ทางศิลป
วัฒนธรรม
ร่ วมสมัย

ร.ร.ท.บ้าน
หนองใหญ่

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7.การเสริ มสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 2.ส่ งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ เมือง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 2.เป็ นนครที่มน่ั ทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

20 โครงการค่ายพุทธธรรม 1. เพื่อให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสทา

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา

งบประมาณและที่ผา่ นมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้ วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,000
70,000
70,000 ความสาเร็ จ 1. ผูร้ ่ วมโครงการสามารถ

ความดี โดยการให้ทาน รักษาศีล

ปี ที่ 1-3 จานวนไม่นอ้ ยกว่า 130

ในการเป็ น นาหลักธรรมทางพุทธ

เจริ ญเมตตา ภาวนาร่ วมกัน

คน เข้าค่ายเป็ นระยะเวลา 2 วัน

นครที่มนั่ ศาสนาประยุกต์ใช้ในชี วิต

2. เพื่อให้นกั เรี ยนนาหลักธรรม

1 คืน

ทางศิลป ประจาวันได้

คาสอน ไปใช้ในชีวิตประจาวัน

2.นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา

วัฒนธรรม 2. ผูร้ ่ วมโครงการสามารถ

3. เพื่อให้นกั เรี ยนเป็ นคนเก่ง

ปี ที่ 4-6 จานวน ไม่นอ้ ยกว่า

ร่ วมสมัย แยกแยะ สิ่ งดี สิ่ งชัว่ ได้ และ

คนดี และมีความสุ ข

140 คน เข้าค่ายเป็ นระยะเวลา
3 วัน 2 คืน

เป็ นคนดีของประเทศ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ร.ร.ท.
คุม้ หนองคู

ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ส่ งเสริมผู้ประกอบการเพือ่ เพิม่ มูลค่ าวิสาหกิจชุมชน
เป้าประสงค์ ที่ 3
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุ มชนได้ รับการพัฒนาศักยภาพเพือ่ รองรับ AEC

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมัน่ คงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7. การเสริ มสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพือ่ การแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 3.ส่งเสริ มผูป้ ระกอบการเพือ่ เพิม่ มูลค่าวิสาหกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 3.ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพือ่ รองรับ AEC
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการถนน
คนเดินขอนแก่น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ พัฒนาการใช้ประโยชน์

- มีการจัดการและ/หรื อการจัด

ของพื้นที่สาธารณะและส่งเสริ ม
คุณภาพชีวิต จากการจัดกิจกรรม
ถนนคนเดิน
- เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจชุมชนให้
ดีข้ ึน
- เพือ่ ส่งเสริ มการท่องเที่ยวใน
จังหวัดขอนแก่นให้เป็ นที่นิยม
และแพร่ หลาย

ประชุมร่ วมกันกับกลุ่มปัญจมิตร
- มีกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริ มการ
ลงทุนและการท่องเที่ยวใน
จังหวัดขอนแก่น

2 กิจกรรมกองทุนตั้งตัว 1.เพือ่ อบรมและส่งเสริ มอาชีพ
ในชุมชนเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น
2.เพือ่ สนับสนุนการเรี ยนรู้ต่อ
ยอดกลุ่มอาชีพเดิมและกลุ่ม
อาชีพใหม่ให้ยง่ั ยืน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
698,200
698,200
698,200
(546,291)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ

- พื้นที่สาธารณะใน
เขตเทศบาลนคร
ขอนแก่นได้รับการ
พัฒนาและนามาใช้
ให้เกิดประโยชน์
- เกิดการกระตุน้
เศรษฐกิจและพัฒนา
การท่องเที่ยว

สานักปลัด
เทศบาล

ของ
จานวน
วิสาหกิจ
ชุมชน
ที่ได้
รับการ
สนับสนุน

ประชาชน/กลุ่มองค์กร/
กลุ่มอาชีพผูด้ อ้ ยโอกาสที่
ขึ้นทะเบียนคนขอนแก่น
ไม่ทอดทิ้งกัน เขตเทศบาล
นครขอนแก่น

800,000
(1,000,000)

800,000

800,000

จานวน 1. ผูป้ ระกอบการ
กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชนได้รับ
การสนับสนุนและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เพือ่ เพิม่ มูลค่า
สินค้า
2.ผูป้ ระกอบการมีช่อง

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมัน่ คงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7. การเสริ มสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพือ่ การแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 3.ส่งเสริ มผูป้ ระกอบการเพือ่ เพิม่ มูลค่าวิสาหกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 3.ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพือ่ รองรับ AEC
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
3.เพือ่ ส่งเสริ มช่องทางการ
ตลาดและการบริ หารจัดการ
อย่างมีมาตรฐานได้ดว้ ยตนเอง
4.เพือ่ ให้ชุมชนมีรายได้
สามารถพึ่งตนเองได้และมี
ส่วนร่ วมยกระดับอาชีพในชุมชน
5.เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ไปสู่ สินค้าระดับสากล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ทางการตลาดและได้รับ
ฝึ กอบรมการบริ หารจัด
การอย่างมีมาตรฐานได้
ด้วยตนเอง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 7.การเสริ มสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพือ่ การแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7.3 พัฒนาและส่งเสริ มเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 3.ส่งเสริ มผูป้ ระกอบการเพือ่ เพิม่ มูลค่าวิสาหกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 3.ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพือ่ รองรับ AEC
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการเรี ยนรู้การพัฒนา
งานอาชีพและทักษะชีวิต

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีความรอบรู้
ทั้งในด้านวิชาการ วิชางานและ
วิชาชีวิต สอดคล้องกับภูมิสงั คม
และวิถีชีวิตของนักเรี ยนและ
ชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนางานอาชีพและ
ทักษะชีวิต ค่าใช้จ่าย ได้แก่
ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่ องดื่มสาหรับนักเรี ยนและ
ผูป้ กครองที่ร่วมเรี ยนรู้และ
พัฒนางานอาชีพร่ วมกันทุก
วันพุธ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
150,000
150,000 จานวน โรงเรี ยนมีอาชีพให้
นักเรี ยน เด็กได้เรี ยนรู้ตาม
ความถนัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ร.ร.ท.บ้าน
หนองแวง

พันธกิจที่ 2
พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานและสิ่ งแวดล้ อมให้ เป็ นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ ที่ 4
พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่ งมวลชนและโครงสร้ างพืน้ ฐานให้ เป็ นนครแห่ งการลงทุนและ
นครแห่ งการอยู่อาศัย

เป้าประสงค์ ที่ 4
มีระบบขนส่ งมวลชนที่มีประสิ ทธิภาพ เพือ่ รองรับการขยายตัวของเมืองและแก้ ปัญหา
การจราจรในเขตเมืองได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 5.การเพิม่ ศักยภาพของเมืองเพือ่ เชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 4.มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ เพือ่ รองรับการขยายตัวของเมืองและแก้ปัญหาการจราจรในเขตเมืองได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการทาสีตีเส้นจราจรและ เพือ่ ดาเนินการทาสีปรับปรุ ง
ขอบฟุตบาทภายในเขตเทศบาล เครื่ องหมายจราจรบนพื้นทาง
นครขอนแก่น
ขอบฟุตบาทที่ลบเลือนให้มี
ความชัดเจน

เป้าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
จัดซื้ อสีน้ ามันหรื อสีเทอร์โม
พลาสติกสะท้อนแสงตาม
มาตรฐานของกรมทางหลวง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
50,000
50,000 50,000 จานวนการทาสีตีเส้นจราจร เพือ่ ให้มีเครื่ องหมาย สานักปลัด
(50,000)
และขอบฟุตบาท
จราจรบนขอบฟุตบาท เทศบาล
หรื อทางเดินที่ได้
มาตรฐานและมีเครื่ อง
หมายจราจรที่ชดั เจน

ยุทธศาสตร์ ที่ 4
พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่ งมวลชนและโครงสร้ างพืน้ ฐานให้ เป็ นนครแห่ งการลงทุนและ
นครแห่ งการอยู่อาศัย

เป้าประสงค์ ที่ 5
มีระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานที่ดเี พือ่ รองรับการขยายตัวของทีอ่ ยู่อาศัยและการลงทุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อ เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิมให้ ถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ าตาม
241,100
ระบายน้ าตามถนน ตรอก ซอย ตาม
เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน
ถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขต
ชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จานวน
เทศบาล เขต 1 จานวน 4 ซอย
4 ซอย
ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุ ง พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร
2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อ เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิมให้
ระบายน้ าตามถนน ตรอก ซอย ตาม
เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน
ชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จานวน
8 ซอย

ถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ าตาม
ถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขต
เทศบาล เขต 2 จานวน 9 ซอย ได้รับ
การซ่อมแซมปรับปรุ ง พื้นที่ไม่นอ้ ย
กว่า 1,512 ตารางเมตร

677,000

-

-

3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อ เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิมให้
ระบายน้ าตามถนน ตรอก ซอย ตาม
เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน
ชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จานวน
9 ซอย

ถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ าตาม
ถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขต
เทศบาล เขต 3 จานวน 9 ซอย ได้รับ
การซ่อมแซมปรับปรุ ง พื้นที่ไม่นอ้ ย
กว่า 1,446 ตารางเมตร

785,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

มีระบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดีเพือ่
รองรับการขยายตัว
ของที่อยูอ่ าศัยและ
การลงทุน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได้ถนนที่ได้
มาตรฐาน
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

สานักการช่าง

ได้ถนนที่ได้
มาตรฐาน
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

สานักการช่าง

ได้ถนนที่ได้
มาตรฐาน
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อ เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิมให้ ถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ าตาม
581,000
ระบายน้ าตามถนน ตรอก ซอย ตาม
เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน
ถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขต
ชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4
เทศบาล เขต 4 จานวน 9 ซอย ได้รับ
จานวน 9 ซอย
การซ่อมแซมปรับปรุ ง พื้นที่ไม่นอ้ ย

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได้ถนนที่ได้
มาตรฐาน
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

สานักการช่าง

ได้ถนนที่ได้
มาตรฐาน
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

สานักการช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

กว่า 1,078 ตารางเมตร
5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าตามถนน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขต
การระบายน้ า
เทศบาล เขต 1 จานวน 7 ซอย

ก่อสร้างท่อระบายน้ าตามถนน ตรอก
ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต
1 จานวน 17 ซอย ได้รับการซ่อมแซม
ปรับปรุ งวางท่อขนาด 0.40 เมตร
ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 470 เมตร

555,000

-

-

6 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าตามถนน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขต
การระบายน้ า
เทศบาล เขต 2 จานวน 3 ซอย

ก่อสร้างท่อระบายน้ าตามถนน ตรอก
ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต
2 จานวน 3 ซอย ได้รับการซ่อมแซม
ปรับปรุ งวางท่อขนาด 0.40 เมตร
ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 390 เมตร

457,000

-

-

มีระบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดีเพือ่
รองรับการขยายตัว
ของที่อยูอ่ าศัยและ
การลงทุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
7 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าตามถนน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน ก่อสร้างท่อระบายน้ าตามถนน ตรอก
59,000
ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขต
การระบายน้ า
ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต
เทศบาล เขต 3 จานวน 1 ซอย
3 จานวน 1 ซอย ได้รับการซ่อมแซม
ปรับปรุ งวางท่อขนาด 0.40 เมตรความ
ยาวไม่นอ้ ยกว่า 40 เมตร
8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าตามถนน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขต
การระบายน้ า
เทศบาล เขต 4 จานวน 3 ซอย

ท่อระบายน้ าตามถนน ตรอก ซอย
ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4
จานวน 3 ซอย ได้รับการซ่อมแซม
ปรับปรุ งวางท่อขนาด 0.40 เมตรความ
ยาวไม่นอ้ ยกว่า 180 เมตร

224,000

-

-

9 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจร
ถนนศรี จนั ทร์ (ช่วงจากช่วงถนน
มิตรภาพ– ถนนเฉลิมพระเกียรติ)

ทาการก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจร
โดยทาการซ่อมแซมผิวการจราจรที่
ชารุ ดทาการอุดซ่อมรอยแตก (Crack
Sealing) ซ่อมแซมผิวจราจรที่ชารุ ด

5,150,000

-

-

เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิมให้
เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน

ตัวชี้วดั
(KPI)

มีระบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดีเพือ่
รองรับการขยายตัว
ของที่อยูอ่ าศัยและ
การลงทุน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

ได้ถนนที่ได้
มาตรฐาน
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
10 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจร เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิมให้ ทาการก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจร
51,000,000
มีระบบโครงสร้าง
ถนนประชาสโมสร (ช่วงจากช่วงทาง เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน
โดยทาการปูแผ่นใยสังเคราะห์ (Paving
พื้นฐานที่ดีเพือ่
รถไฟ – สามแยกซอยประชาสโมสร 15
Fabic Geotextile) และปูทบั ด้วยผิว
รองรับการขยายตัว
หน้าโรงแรมเซ็นทารา)
จราจร (Asphaltic Concrete) หนาไม่
ของที่อยูอ่ าศัยและ
น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ขนาดกว้าง
การลงทุน
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 14 เมตร ความยาว
ไม่นอ้ ยกว่า 1,800 เมตร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได้ถนนที่ได้
มาตรฐาน
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
11 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจร เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิมให้ ทาการปรับปรุ งผิวจราจรโดย ทาการปู
5,274,000
ถนนประชาสาราญ (ช่วงจากถนน
เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน
แผ่นใยสังเคราะห์ (Paving Fabic
รื่ นรมย์ – สามแยกวงเวียน
Geotextile) และปูทบั ด้วยผิวจราจร
ศาลหลักเมือง)
(Asphaltic Concrete) หนาไม่นอ้ ยกว่า
5 เซนติเมตร ขนาดกว้างเฉลี่ยไม่นอ้ ย
กว่า 7 - 7.500 เมตร ความยาว 470
มีระบบโครงสร้าง
เมตร หรื อมีพ้นื ที่ผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า
พื้นฐานที่ดีเพือ่
3,290 ตารางเมตร และ ทาการอุดซ่อม
รองรับการขยายตัว
รอยแตก (Crack Sealing) ซ่อมแซม
ของที่อยูอ่ าศัยและ
ผิวจราจรที่ชารุ ด เปลี่ยนฝาระบายน้ า
การลงทุน
คสล. เป็ นฝาเหล็กหล่อManhole และ
ทาการทาสีตีเส้นจราจร
12 โครงการบูรณะทางหลวงสายศรี จนั ทร์ เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิมให้
(ช่วงจากถนนกัลปพฤกษ์ถึงสุดแนวเขต เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน
เทศบาลด้านทิศตะวันตก)

ทาการซ่อมแผ่นพื้นคอนกรี ต หนาไม่
น้อยกว่า 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย
18-8 เมตร ความยาว 1,160 เมตร

14,900,000

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได้ถนนที่ได้
มาตรฐาน
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

สานักการช่าง

ได้ถนนที่ได้
มาตรฐาน
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
13 โครงการบูรณะทางหลวงสายรอบบึง เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิมให้ ทาการบูรณะทางหลวงสายรอบบึง
5,932,000
มีระบบโครงสร้าง
แก่นนคร
เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน
แก่นนครความยาว 3,850 เมตร โดย
พื้นฐานที่ดีเพือ่
ดาเนินงานซ่อมแผ่นพื้นคอนกรี ตแบบ
รองรับการขยายตัว
FULL-DEPTH REPAIR, งานซ่อม
ของที่อยูอ่ าศัยและ
โพรงใต้แผ่นพื้นถนนคอนกรี ต
การลงทุน
(SUBSEALING), งานอุดซ่อมรอย
แตกในถนนคอนกรี ต, งานเปลี่ยนวัสดุ
ยาแนวรอยต่อและงานปรับปรุ ง
เครื่ องหมายจราจร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได้ถนนที่ได้
มาตรฐาน
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
14 โครงการบูรณะทางหลวงสายมะลิวลั ย์ เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิมให้ บูรณะทางหลวงสายมะลิวลั ย์ภายใน
8,132,000
ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน
เขตเทศบาลนครขอนแก่นความยาว
2,043 เมตร โดยดาเนินงานซ่อมแผ่น
พื้นคอนกรี ตแบบ FULL-DEPTH
REPAIR, งานซ่อมโพรงใต้แผ่นพื้น
ถนนคอนกรี ต(SUBSEALING), งาน
มีระบบโครงสร้าง
อุดซ่อมรอยแตกในถนนคอนกรี ต, งาน
พื้นฐานที่ดีเพือ่
เปลี่ยนวัสดุยาแนวรอยต่อและงาน
รองรับการขยายตัว
ปรับปรุ งเครื่ องหมายจราจร
ของที่อยูอ่ าศัยและ
15 โครงการจ้างศึกษาออกแบบ
เพือ่ ประสิทธิภาพในการ
ผลการรายงานและโครงการปรับปรุ ง
3,000,000
การลงทุน
รายละเอียดโครงการปรับปรุ งคุณภาพ ก่อสร้างโครงการและ
คุณภาพน้ าภายในบึงแก่นนครและ
น้ าภายในบึงแก่นนครและแก้ไขปัญหา แก้ไขปัญหาได้อย่างมี
แก้ไขปัญหาระบบระบายน้ ารอบบึง
ระบบระบายน้ ารอบบึงแก่นนคร
ประสิทธิภาพ
แก่นนครแบบแปลนพร้อมประมาณ
ราคาก่อสร้างของโครงการไม่เกิน 240
ล้านบาท เอกสารต่างๆ พร้อม CD
ข้อมูล จานวน 15 ชุด

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได้ถนนที่ได้
มาตรฐาน
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

สานักการช่าง

บึงแก่นนคร
สานักการช่าง
ได้รับการ
ปรับปรุ งแก้ไข
ทั้งคุณภาพน้ า
ในบึงและ
ระบบระบาย
น้ าบึงแก่นนคร

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
16 โครงการปรับปรุ งฟื้ นฟูระบบระบายน้ า เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน ถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล
8,270,000
มีระบบโครงสร้าง
โดยการดูด ฉีด ล้างท่อระบายน้ าถนน การระบายน้ า
จานวน 8 สาย ได้รับการปรับปรุ ง
พื้นฐานที่ดีเพือ่
สายหลักภายในเขตเทศบาล จานวน 8
ฟื้ นฟูระบบระบายน้ า โดยการดูด ฉีด
รองรับการขยายตัว
สาย
ล้างท่อระบายน้ า
ของที่อยูอ่ าศัยและ
การลงทุน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
17 โครงการจ้างที่ปรึ กษาศึกษาวิจยั การ
เพือ่ กาหนดแนวทางการ
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
2,500,000
มีระบบโครงสร้าง
พัฒนาและวางผังพื้นที่สถานีขนส่ง
พัฒนาและวางผังพื้นที่
เป็ นภาษาไทย, รายงานสรุ ปสาหรับ
พื้นฐานที่ดีเพือ่
ผูโ้ ดยสารแห่งที่ 1(เดิม) และบริ เวณ
บริ เวณสถานีขนส่ง
ผูบ้ ริ หาร (Executive Summary)
รองรับการขยายตัว
สวนสาธารณะรัชดานุสรณ์เบื้องต้น
ผูโ้ ดยสารแห่งที่ 1 และ
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ,ข้อมูล
ของที่อยูอ่ าศัยและ
และพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทาง สวนสาธารณะรัชดานุสรณ์ รายงานทั้งหมดบันทึกลงแผ่น(DVD)
การลงทุน
ของระบบการขนส่งประเภทต่างๆ
และเพือ่ เชื่อมต่อกับระบบ พร้อมคาอธิบายอยูใ่ นกล่องบรรจุที่
จังหวัดขอนแก่น
ขนส่งมวลชนและระบบ เหมาะสม จานวน 20 ชุด
ขนส่งสาธารณะอื่นๆใน
ปัจจุบนั และในอนาคต

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนและ สานักการช่าง
ผูท้ ี่จะเดินทาง
สามารถเข้าถึง
การใช้บริ การ
บริ เวณสถานี
ขนส่ง
ผูโ้ ดยสารแห่งที่
1 และ
สวนสาธารณะ
รัชดานุสรณ์
จังหวัด
ขอนแก่นใน
ทุกรู ปแบบการ
เดินทาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
18 โครงการก่อสร้างป้ายบอกทาง
เพือ่ อานวยความสะดวกแก่ ทาการก่อสร้างเสาวรรณกรรมสินไซ
9,000,000
วรรณกรรมสินไซภายในเขตเทศบาล ผูส้ ญ
ั จรไปมา
ชิดเสาเหล็กชุปกัลป์ วาไนซ์ขนาดสูง
จานวน 81 ป้าย
ไม่นอ้ ยกว่า 7.70 เมตร พร้อมฐาน
คอนกรี ตและป้ายอลูมิเนียมความหนา
มีระบบโครงสร้าง
1.5 มิลลิเมตร ขนาด 2.25x2.40 เมตร
พื้นฐานที่ดีเพือ่
พร้อมโครงป้าย จานวน 81 ป้าย
รองรับการขยายตัว
19 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าเพือ่ เพิม่ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน ทาการก่อสร้างท่อระบายน้ าเพือ่ เพิม่
3,184,000
- ของที่อยูอ่ าศัยและ
การลงทุน
ประสิทธิภาพการระบายน้ าและแก้ไข การระบายน้ า
ประสิทธิภาพการระบายน้ าและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมถนนอดุลยารามช่วงปลาย
ปัญหาน้ าท่วมถนนอดุลยารามช่วงปลาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

สานักการช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
20 โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมสนามเด็ก เพือ่ ปรับปรุ งสนามเด็กเล่น ทาการซ่อมเครื่ องออกกาลังกาย
3,100,000
มีระบบโครงสร้าง
เล่นและเครื่ องออกกาลังกายใน
ให้มีความปลอดภัย เพือ่
กลางแจ้ง เครื่ องเล่นเดิม จานวน 3 จุด
พื้นฐานที่ดีเพือ่
สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล
ป้องกันอุบตั ิเหตุที่อาจจะ ดังนี้ 1.พื้นที่บริ เวณสวนสาธารณะบึง
รองรับการขยายตัว
เกิดขึ้นได้
แก่นนคร 2. พื้นที่สวนสาธารณะสวน
ของที่อยูอ่ าศัยและ
ประตูเมือง 3.พื้นที่สวนสาธารณะบึง
การลงทุน
ทุ่งสร้าง โดยทาการย้ายและติดตั้ง
ใหม่พ้นื บริ เวณเครื่ องเล่นเปลี่ยนเป็ น
บ่อทรายพร้อมระบบระบายน้ า

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สนามเด็กเล่น สานักการช่าง
มีความ
ปลอดภัยต่อการ
เล่นและออก
กาลังกายของ
เด็ก

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
21 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งลานกีฬาบึง เพือ่ ปรับปรุ งสนามกีฬาเดิม ทาการปรับระดับพื้นลานกีฬา
8,500,000
แก่นนคร
ให้ได้มาตรฐาน
คอนกรี ตพร้อมร่ องรางวีแบบเปิ ด
พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 7,600 ตารางเมตร
ทาการวางผังสนามกีฬาชนิดต่างๆ
ทาสีพ้นื สนามกีฬาก่อสร้างรั้วเหล็ตระ
แกรงตาข่ายสูง 6 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ ย
มีระบบโครงสร้าง
กว่า 2,200 ตารางเมตร ติดตั้งเสาไฟ
พื้นฐานที่ดีเพือ่
ส่องสว่างสปอร์ตไลท์สูง 6 เมตร
รองรับการขยายตัว
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 24 ต้น
ของที่อยูอ่ าศัยและ
การลงทุน
22 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ถนน
รอบบึง เฟส 1 (ช่วงสวนเจซี-ทางเข้า
บ้านตูม)

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า

ทาการท่อระบายน้ า ถนนรอบบึง เฟส
1 ได้รับการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร
ความยาวรวมท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ
พักน้ าไม่นอ้ ยกว่า 650 เมตร

16,100,000

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีสนามกีฬาที่ สานักการช่าง
ได้มาตรฐาน
เพียงพอต่อผู้
มาออกกาลังกาย

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
23 โครงการซ่อมบารุ งผิวจราจรถนน
เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิมให้ ทาการซ่อมแซมรอยต่อและผิวจราจร
16,363,000
มิตรภาพ (ช่วงจากสี่ แยกตัดถนนเหล่า เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล. ที่ชารุ ด โดยซ่อมรอยต่อ
นาดีถึงสี่ แยกตัดถนนศรี จนั ทร์)
ระหว่างแผ่นคอนกรี ตความยาวไม่
น้อยกว่า 13,000 เมตร ซ่อมรอยต่อ
ระหว่างไหล่ทางกับแผ่นคอนกรี ต
ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 700 เมตร ซ่อม
มีระบบโครงสร้าง
รอยแตกที่ผิวแผ่นคอนกรี ตความยาว
พื้นฐานที่ดีเพือ่
ไม่นอ้ ยกว่า 150 เมตร และงานอุดซ่อม
รองรับการขยายตัว
โพรงใต้แผ่นพื้นคอนกรี ตพื้นที่ไม่
ของที่อยูอ่ าศัยและ
น้อยกว่า 25,900 ตารางเมตร
การลงทุน
24 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าเพือ่ เพิม่ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
ประสิทธิภาพการระบายน้ าและแก้ไข การระบายน้ า
ปัญหาน้ าท่วมถนนอดุลยารามช่วงแยก
ถนนเสรี สมั พันธ์

ทาการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 1
เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักรางวีไม่นอ้ ยกว่า 500 เมตร

11,358,000

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได้ถนนที่ได้
มาตรฐาน
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

สานักการช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
25 โครงการปรับปรุ งทางเท้าพร้อมฝาปิ ด เพือ่ ปรับปรุ งทางเท้าให้เกิด ทาการก่อสร้างปรับปรุ งฝาปิ ดบ่อพัก
2,300,000
บ่อพักถนนชวนชื่น
ความสวยงามและปลอดภัย ในทางเท้า พร้อมฝาผิดบ่อพักถนน
ต่อผูส้ ญ
ั จรไปมา
ชวนชื่น

26 โครงการปรับปรุ งฝาปิ ดบ่อพักในผิว
จราจร ตามถนนสายรองภายในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น

เพือ่ ปรับปรุ งฝาปิ ดบ่อพัก
ในผิวจราจรให้เกิดความ
สวยงาม มีความแข็งแรง
และปลอดภัยต่อผูส้ ญ
ั จรไป
มา

ทาการก่อสร้างปรับปรุ งฝาปิ ดบ่อพัก
ในผิวจราจร ตามถนนสายหลัก เป็ น
ฝาปิ ดเหล็กหล่อ จานวนไม่นอ้ ยกว่า
450 ฝา โดยปรับปรุ งในถนนอดุลยา
ราม,เหล่านาดี,ดรุ ณสาราญ,อามาตย์
,โพธิสาร,รอบเมือง,กัลปพฤกษ์

8,000,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ภูมิทศั น์มี
สานักการช่าง
ความสวยงาม
ประชาชน
สามารถใช้ทาง
เท้าในการ
สัญจรไปมาได้
มีระบบโครงสร้าง อย่างสะดวก
พื้นฐานที่ดีเพือ่ และปลอดภัย
รองรับการขยายตัว
ของที่อยูอ่ าศัยและ
ภูมิทศั น์มี
สานักการช่าง
การลงทุน
ความสวยงาม
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
27 โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมระบบ
เพือ่ ปรับปรุ งซ่อมแซม
ทาการซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟ
2,253,000
สัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล ระบบสัญญาณไฟจราจร จราจรภายในเขตเทศบาล จานวน 23
จานวน 23 แยก
ภายในเขตเทศบาลที่ชารุ ด แยก โดยซ่อมแซมระบบนับเวลาถอย
เสียหายให้ใช้งานได้
หลัง เปลี่ยนโคมที่ชารุ ดเสียหายให้ใช้
งานได้ตามปกติ
28 โครงการปรับปรุ งไฟฟ้าสาธารณะตาม เพือ่ ปรับปรุ งระบบไฟฟ้า
ถนนรอบบึงแก่นนครโดยปรับปรุ งเป็ น เดิมที่ชารุ ดเสียหายและเป็ น
ระบบโซล่าเซลล์
พลังงานทดแทนจากระบบ
ไฟฟ้าเดิม

ทาการรื้ อถอนโคมไฟถนนเดิม
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 85 ต้น ติดตั้งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ชนิด
หลอดแอลอีดี 32 วัตต์ แผลงโซล่า
เซลล์ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 130 วัตต์ เสา
สูงไม่นอ้ ยกว่า 6 เมตร จานวนเสาไม่
น้อยกว่า 100 ต้น

6,600,000

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มีระบบโครงสร้าง มา
พื้นฐานที่ดีเพือ่ ประชาชน
รองรับการขยายตัว ได้รับความ
ของที่อยูอ่ าศัยและ สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
การลงทุน
มาและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สานักการช่าง

ตัวชี้วดั
(KPI)

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
29 โครงการปรับปรุ งป้ายสัญญาณและ
เพือ่ ปรับปรุ งป้ายสัญญาณ โดยทาการปรับปรุ งป้ายจราจรและ
1,750,000
มีระบบโครงสร้าง
เครื่ องหมายจราจรภายในเขตเทศบาล และเครื่ องหมายจราจร
เครื่ องหมายจราจรภายในเขตเทศบาล
พื้นฐานที่ดีเพือ่
ต่างๆภายในเขตเทศบาลที่ นครขอนแก่น ดังนี้ งานป้ายแบบแผน
รองรับการขยายตัว
ชารุ ดเสียหายและติดตั้ง
ที่บอกเส้นทางชนิดแบบแขวน,งาน
ของที่อยูอ่ าศัยและ
เพิม่ เติมในจุดเสี่ ยงต่างๆ
ป้ายแบบแนะนาบอกช่องจราจรชนิด
การลงทุน
เสาคู่บนทางเท้า,งานป้ายเครื่ องหมาย
เตือนชนิดเสาเดี่ยวบนทางเท้า
,งานป้ายแนะนาชนิดเสาเดี่ยวบนทาง
เท้า,งานสีตีเส้น หนา 3มม.,งานเสา
จราจรล้มลุก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
30 โครงการติดตั้งป้ายแนะนาเส้นทางไป เพือ่ ให้ประชาชนที่จะ
ทาการติดตั้งป้ายแนะนาเส้นทางไป
206,000
สนามบินภายในเขตเทศบาล
เดินทางไปสนามบินเห็น สนามบินภายในเขตเทศบาลนคร
ป้ายนาทางอย่างชัดเจนไป ขอนแก่น ชนิดเสาเดี่ยวบนทางเท้า
ถึงสนามบินได้อย่างถูกต้อง จานวน 12 ป้าย
และรวดเร็ ว

31 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนหลัง
ศูนย์ราชการ

เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิมให้
เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน

ทาการซ่อมอุดโพรงใต้ถนนคอนกรี ต
(Subsealing) จานวนไม่นอ้ ยกว่า 160
ตัน งานรื้ อผิวคอนกรี ตเดิมพร้อมเท
ถนนคอนกรี ตหนาไม่นอ้ ยกว่า 0.20
เมตร จานวนไม่นอ้ ยกว่า 11,800 ตาราง
เมตร

16,500,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
สานักการช่าง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มาอีกทั้ง
มีระบบโครงสร้าง ประหยัดเวลา
พื้นฐานที่ดีเพือ่ และค่าใช้จ่าย
รองรับการขยายตัว ในการเดินทาง
ของที่อยูอ่ าศัยและ
ประชาชน
สานักการช่าง
การลงทุน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
32 โครงการขยายผิวจราจรถนนเข้าศูนย์ เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิมให้ ทาการซ่อมแซมพื้นคอนกรี ตแบบ
2,800,000
รัตนาภา
เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน
Full-Depth Repair,งานอุดซ่อมรอย
แตก,ก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 1,950 เมตร
33 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ซ.
อามาตย์ 2

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า

ทาการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 0.40
เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักรางวีไม่นอ้ ยกว่า 70 เมตร

357,000

-

-

34 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าซอย
ราษฎร์คนึง 3

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า

ทาการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 0.60
เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักรางวีไม่นอ้ ยกว่า 400 เมตร

1,543,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

มีระบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดีเพือ่
รองรับการขยายตัว
ของที่อยูอ่ าศัยและ
การลงทุน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
35 โครงการซ่อมแซมรอยต่อระหว่าง
เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิมให้ ทาการซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่น
1,100,000
แผ่นคอนกรี ต ถนนราษฎร์คนึง
เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน
คอนกรี ต ถนนราษฎร์คนึง โดยทาการ
ขุดลอกยางเชื่อมรอยต่อเก่าออกและ
เติมยางใหม่ลงไประหว่างคอนกรี ต
ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 2,000 เมตร

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

36 โครงการซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่น เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิมให้
คอนกรี ต ถนนกสิกรทุ่งสร้าง
เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน

ทาการซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่น
คอนกรี ต ถนนกสิกรทุ่งสร้าง โดยทา
การขุดลอกยางเชื่อมรอยต่อเก่าออก
และเติมยางใหม่ลงไประหว่าง
คอนกรี ตความยาวไม่นอ้ ยกว่า 4,000
เมตร

1,300,000

-

-

ได้ถนนที่ได้
มีระบบโครงสร้าง
มาตรฐาน
พื้นฐานที่ดีเพือ่
สะดวกในการ
รองรับการขยายตัว
สัญจรไปมา
ของที่อยูอ่ าศัยและ
การลงทุน

สานักการช่าง

37 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าภายใน
บขส.(บริ เวณหน้าอาคารพาณิชย์แนว
ท่อเดิม)

ทาการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 0.60
เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักรางวีไม่นอ้ ยกว่า 250 เมตร

2,700,000

-

-

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
38 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าซอย
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน ทาการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
1,105,000
กสิกรทุ่งสร้าง 7
การระบายน้ า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 0.40
เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักรางวีไม่นอ้ ยกว่า 296 เมตร
39 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าซอยรอบ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
เมือง 1
การระบายน้ า

ทาการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 0.40
เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักรางวีไม่นอ้ ยกว่า 147 เมตร

814,000

-

-

40 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.
พร้อมปรับปรุ งผิวจราจรซอยตรงข้าม
ปั้มแก๊สฮ้อยานยนต์ ชุมชนชัยณรงค์
สามัคคี

ทาการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 0.40
เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักรางวีไม่นอ้ ยกว่า 178 เมตร

1,686,000

-

-

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า

ตัวชี้วดั
(KPI)

มีระบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดีเพือ่
รองรับการขยายตัว
ของที่อยูอ่ าศัยและ
การลงทุน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
41 โครงการปรับปรุ งผิวจราจรซอย
เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิมให้ ทาการก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจร
1,260,000
มีระบบโครงสร้าง
เวชยันต์ ชุมชนพระลับ
เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน
โดยทาการปูแผ่นใยสังเคราะห์ และ
พื้นฐานที่ดีเพือ่
ปูทบั ด้วยผิวจราจร(Asphaltic
รองรับการขยายตัว
Concrete) หนาไม่นอ้ ยกว่า 5
ของที่อยูอ่ าศัยและ
เซนติเมตร ขนาดกว้างเฉลี่ยไม่นอ้ ย
การลงทุน
กว่า 4 เมตร ความยาว 182 เมตร หรื อ
มีพ้นื ที่ผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า 712 ตาราง
เมตร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได้ถนนที่ได้
มาตรฐาน
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
42 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าซอยศรี เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน ทาการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
585,000
จันทร์ 25 แยก 1 ชุมชนศริ มงคล
การระบายน้ า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 0.60
เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักรางวีไม่นอ้ ยกว่า 89 เมตร
จานวนบ่อพักน้ าไม่นอ้ ยกว่า 9 บ่อ
พร้อมทาการก่อสร้างท่อลอดถนน
มีระบบโครงสร้าง
ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ย
พื้นฐานที่ดีเพือ่
กว่า 0.40 เมตร จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1
รองรับการขยายตัว
แห่ง ความยาวรวมท่อระบายน้ าพร้อม
ของที่อยูอ่ าศัยและ
บ่อพักน้ าไม่นอ้ ยกว่า 6 เมตร
การลงทุน
43 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าซอยศรี
จันทร์ 29 ตอนปลาย ชุมชนศิริมงคล

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า

ทาการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 0.60
เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักรางวีไม่นอ้ ยกว่า 89 เมตร

704,000

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
44 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน ทาการก่อสร้างปรับปรุ งเปลี่ยนฝาบ่อ
700,000
ซอยศรี จนั ทร์ 31 ชุมชนศิริมงคล
การระบายน้ า
พักน้ า ค.ส.ล. เป็ นฝาเหล็กหล่อแมน
โฮล จานวนบ่อพักน้ ารวมไม่นอ้ ยกว่า
25 บ่อ
45 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
พร้อมปรับปรุ งผิวจราจรซอยเปญวดี
ชุมชนหนองใหญ่ 3

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า

ทาการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 0.40 เมตร ความยาว
รวมท่อฯ พร้อมบ่อพักรางวีไม่นอ้ ยกว่า
102 เมตร วาง 2 ข้าง และก่อสร้างท่อฯ
ค.ส.ล. ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 0.60 เมตร
ความยาวรวมท่อฯพร้อมบ่อพักรางวี
ไม่นอ้ ยกว่า 40 เมตร

1,246,000

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มีระบบโครงสร้าง มา
พื้นฐานที่ดีเพือ่
ประชาชน
รองรับการขยายตัว
ได้รับความ
ของที่อยูอ่ าศัยและ
สะดวกในการ
การลงทุน
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

ตัวชี้วดั
(KPI)

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
46 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด
1,129,000
มีระบบโครงสร้าง
ถนนหลังคลองชลประทาน แยก 2 ถึง การระบายน้ า
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 0.60 เมตร
พื้นฐานที่ดีเพือ่
แยก 6 ชุมชนหนองใหญ่ 3
ความยาวรวมท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ
รองรับการขยายตัว
พักรางวีไม่นอ้ ยกว่า 194 เมตร
ของที่อยูอ่ าศัยและ
การลงทุน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
47 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งฝาบ่อพักน้ า เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน ทาการก่อสร้างปรับปรุ งซ่อมแซมฝา
210,000
ค.ส.ล. ซอยศรี จนั ทร์ 37 ชุมชนหนอง การระบายน้ า
บ่อพักน้ า ค.ส.ล. ที่ชารุ ดและซ่อมแซม
ใหญ่ 3
ผิวจราจรที่ชารุ ด จานวนพื้นที่
ซ่อมแซมไม่นอ้ ยกว่า 20.00 ตร.ม.และ
ทาสีตีเส้นจราจร
48 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
ภายในชุมชนมิตรสัมพันธ์ 2

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า

ทาการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 0.40
เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักรางวีไม่นอ้ ยกว่า 125 เมตร
วาง 2 ข้าง จานวนบ่อพักน้ ารวมไม่
น้อยกว่า 22 บ่อ

1,246,000

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
มีระบบโครงสร้าง สัญจรผ่าน ไป
พื้นฐานที่ดีเพือ่ มา
รองรับการขยายตัว ประชาชน
ของที่อยูอ่ าศัยและ ได้รับความ
สะดวกในการ
การลงทุน
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

ตัวชี้วดั
(KPI)

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
49 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าซอย
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน ทาการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
1,314,000
ประชาสโมสร 48 ชุมชนทุ่งเศรษฐี
การระบายน้ า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 0.60
เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักรางวีไม่นอ้ ยกว่า 220 เมตร
50 โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์เพือ่ เป็ น
พื้นที่ออกกาลังกาย ชุมชนทุ่งเศรษฐี

เพือ่ ใช้เป็ นที่ออกกาลังกาย
และใช้จดั กิจกรรมต่าง ๆ
ของชุมชน

ทาการก่อสร้างปรับปรุ งภูมิทศั น์เพือ่
เป็ นพื้นที่ออกกาลังกายภายในชุมชน
ขนาดความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร
ยาวไม่นอ้ ยกว่า 100 เมตร หรื อพื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 200 ตารางเมตรพร้อมทา
ราวกันตกความยาวไม่นอ้ ยกว่า 100
เมตร

872,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
สานักการช่าง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มีระบบโครงสร้าง มา
พื้นฐานที่ดีเพือ่
ประชาชนมีที่ สานักการช่าง
รองรับการขยายตัว
ออกกาลังกาย
ของที่อยูอ่ าศัยและ
และมีที่จดั
การลงทุน
กิจกรรมร่ วมกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
51 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าซอยหน้า เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน ทาการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
410000
เมือง 25 ชุมชนเจ้าพ่อเกษม
การระบายน้ า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 0.40
เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักรางวีไม่นอ้ ยกว่า 80 เมตร

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

52 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจร
ซอยประชาสโมสร 29 ชุมชนบะขาม

เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิมให้
เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน

ทาการก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจร
โดยทาการปูแผ่นใยสังเคราะห์และปู
ทับด้วยผิวจราจรAsphaltic Concrete
หนาไม่นอ้ ยกว่า 5 ซเมตร ขนาดกว้าง
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 4 เมตร ความยาว 330
เมตร

420,000

-

-

ได้ถนนที่ได้
มีระบบโครงสร้าง
มาตรฐาน
พื้นฐานที่ดีเพือ่
สะดวกในการ
รองรับการขยายตัว
สัญจรไปมา
ของที่อยูอ่ าศัยและ
การลงทุน

สานักการช่าง

53 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าถนน
อามาตย์ตอนปลาย

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า

ทาการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 0.80
เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักรางวีไม่นอ้ ยกว่า 80 เมตร

871,000

-

-

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
54 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าซอย
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน ทาการก่อสร้างรางยู ขนาด
583,000
ฉิมพลี 11
การระบายน้ า
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 0.35 เมตร
หนา 0.15 เมตร ความยาวไม่นอ้ ยกว่า
60 เมตร ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 145 ตารางเมตร
55 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
ซอยเหล่านาดี 1 ชุมชนแก่นนคร

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า

ทาการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 0.40
เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักรางวีไม่นอ้ ยกว่า 150 เมตร

646,000

-

-

56 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจร
พร้อมระบบระบายน้ าซอยวีระวรรณ
ชุมชนแก่นนคร

เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิมให้
เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน

ทาการก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจร
โดยทาการปูแผ่นใยสังเคราะห์และปู
ทับด้วยผิวจราจรAsphaltic Concrete
ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 956 เมตร หรื อมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า 5,992 ตาราง
เมตร

4,400,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

มีระบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดีเพือ่
รองรับการขยายตัว
ของที่อยูอ่ าศัยและ
การลงทุน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

ได้ถนนที่ได้
มาตรฐาน
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
57 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน ทาการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
910,000
ซอยทางเข้าวัดศรี สว่าง ชุมชนโนนทัน 9 การระบายน้ า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 0.40
เมตรความยาวรวมท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักรางวีไม่นอ้ ยกว่า 213 เมตร
58 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
ซอยวุฒาราม12/1 ชุมชนหนองวัด 3

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า

ทาการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 0.40
เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักรางวีไม่นอ้ ยกว่า 74 เมตร

590,000

-

-

59 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
ซอยเมตตา 3 ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า การระบายน้ า
2

ทาการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 0.40
เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักรางวีไม่นอ้ ยกว่า 294 เมตร

1,181,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

มีระบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดีเพือ่
รองรับการขยายตัว
ของที่อยูอ่ าศัยและ
การลงทุน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
60 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน ทาการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
1,510,000
ซอยฉิมพลี 9/3 ชุมชนโนนทัน1
การระบายน้ า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 0.40
เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักรางวีไม่นอ้ ยกว่า 400 เมตร
61 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
ซอยเหล่านาดี 4/10,4/12,4/14,และ4/16 การระบายน้ า
ชุมชนหลังสนามกีฬา 2

ทาการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 0.40
เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักรางวีไม่นอ้ ยกว่า 676 เมตร

1,930,000

-

-

62 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
ซอยเหล่านาดี 10/1 ชุมชนหลังสนาม
กีฬา 1

ทาการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 0.40
เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักรางวีไม่นอ้ ยกว่า 190 เมตร

810,000

-

-

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า

ตัวชี้วดั
(KPI)

มีระบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดีเพือ่
รองรับการขยายตัว
ของที่อยูอ่ าศัยและ
การลงทุน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
63 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน ทาการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
946,000
ซอยกสิกรสาราญ 1
การระบายน้ า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 0.40
เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักรางวีไม่นอ้ ยกว่า 220 เมตร

64 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
พร้อมปรับปรุ งผิวจราจรซอยศรี มารัตน์ การระบายน้ า
12

ทาการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร
จานวน 1 ข้าง ความยาวท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักน้ ารางวี ไม่นอ้ ยกว่า 315
เมตร พร้อมปรับปรุ งผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรี ตพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
1,966 ตารางเมตร

2,950,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

มีระบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดีเพือ่
รองรับการขยายตัว ประชาชน
ของที่อยูอ่ าศัยและ ได้รับความ
การลงทุน
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
65 โครงการซ่อมผิวถนนสายรองภายใน เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิมให้ ทาการรื้ อผิวจราจรเดิมหรื อรางระบาย
404,000
พื้นที่เทศบาลเขต 4 (จานวน 3 สายทาง) เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน
น้ ารู ปตัววีที่ชารุ ดออกแล้วก่อสร้าง
ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. และระบบ
ระบายน้ าที่ชารุ ด โดยมีพ้นื ที่ซ่อมผิว
จราจร ค.ส.ล.หรื อรางระบายน้ ารู ปตัววี
มีระบบโครงสร้าง
ค.ส.ล. ไม่นอ้ ยกว่า 398 ตารางเมตร
พื้นฐานที่ดีเพือ่
ภายในถนนสายรองจานวน 2 สาย คือ
รองรับการขยายตัว
1. ซอยศรี มารัตน์ 18 2.ซอยศรี มารัตน์
ของที่อยูอ่ าศัยและ
20 3.ซอยศรี มารัตน์ 22
การลงทุน
66 โครงการปรับปรุ งผิวจราจรซอย ส.
เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิมให้ ทาการก่อสร้างโดยการวางแผ่นใย
410,000
พัฒนา
เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน
สังเคราะห์ ปูทบั ด้วยผิวจราจร
Asphaltic Concrete หนาไม่นอ้ ยกว่า
0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.60 – 3.30
เมตร ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 245 เมตร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได้ถนนที่ได้
มาตรฐาน
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

สานักการช่าง

ได้ถนนที่ได้
มาตรฐาน
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
67 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน ทาการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
1,750,000
ถนนศิลปะสนิท(ตอนปลาย)
การระบายน้ า
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร
จานวน 1 ข้าง ความยาวท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักน้ ารางวี ไม่นอ้ ยกว่า 370
เมตร
68 โครงการปรับปรุ งผิวจราจรซอยสวัสดี เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิมให้
(มิตรภาพ 6) โดยการยกระดับผิว
เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน
จราจรถนน

ทาการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ความ
หนาไม่นอ้ ยกว่า 0.15 เมตร ความกว้าง
เฉลี่ย 7 -7.50 เมตร ความยาวไม่นอ้ ย
กว่า 285 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่นอ้ ย
กว่า 1,658 ตารางเมตร

3,647,000

-

-

69 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าถนน
มิตรภาพซอย 19 (แยกซอย1)

ทาการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร
จานวน 1 ข้างความยาวท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักน้ ารางวี ไม่นอ้ ยกว่า 150
เมตร

797,000

-

-

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า

ตัวชี้วดั
(KPI)

มีระบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดีเพือ่
รองรับการขยายตัว
ของที่อยูอ่ าศัยและ
การลงทุน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรผ่าน ไป
มา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
70 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งฝาปิ ดบ่อพัก ปรับปรุ งฝาปิ ดบ่อพักน้ าให้ ก่อสร้างปรับปรุ งซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ า
900,000
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีระบบโครงสร้าง ประชาชนได้

สานักการช่าง

ตัวชี้วดั
(KPI)

น้ า ค.ส.ล. เป็ นเหล็กหล่อ Manhole

อยูใ่ นสภาพดีเช่นเดิมและ

ค.ส.ล. ที่ชารุ ดและซ่อมแซมผิวจราจร

ซอยศรี จนั ทร์ 31 ชุมชนหนองใหญ่ 3

ได้มาตรฐาน

ที่ชารุ ด จานวนพื้นที่ซ่อมแซมไม่นอ้ ย

รองรับการขยายตัว ในการสัญจร

กว่า 20.00 ตร.ม. และทาสีตีเส้นจราจร

ของที่อยูอ่ าศัยและ ผ่านไปมา

พื้นฐานที่ดีเพือ่

ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น
71 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
ซอยแยกวุฒาราม 9

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน

ก่อสร้างท่อระบายน้ าเส้นผ่าศูนย์กลาง

การระบายน้ า

0.60 ม.ความยาวรวมท่อระบายน้ าบ่อ

รับความสะดวก

การลงทุน
444,000

-

-

มีระบบโครงสร้าง ประชาชนได้
พื้นฐานที่ดีเพือ่

รับความสะดวก

พักรางวี รวมไม่นอ้ ยกว่า 80 ม. จานวน

รองรับการขยายตัว ในการสัญจร

บ่อพักสาหรับท่อระบายน้ า ศก. 0.60 ม.

ของที่อยูอ่ าศัยและ ผ่านไปมา

ไม่นอ้ ยกว่า 8 บ่อ ตามแบบเทศบาลนคร
ขอนแก่น

การลงทุน

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
72 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบาย เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.
900,000
น้ า ค.ส.ล.ซอยมะลิวลั ย์ 4

การระบายน้ า

กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ความยาว 104 ม.

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีระบบโครงสร้าง ประชาชนได้

สานักการช่าง

ตัวชี้วดั
(KPI)

พื้นฐานที่ดีเพือ่

รับความสะดวก

หรื อมีพ้นื ที่ผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า

รองรับการขยายตัว ในการสัญจร

327.60 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างท่อระบาย

ของที่อยูอ่ าศัยและ ผ่านไปมา

น้ าค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.40 ม.จานวน 1 ข้าง ภายในซอย
มะลิวลั ย์ 4 ความยาวท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพักน้ ารางวี ไม่นอ้ ยกว่า 104 ม.
จานวนบ่อพักน้ าไม่นอ้ ยกว่า 12 บ่อ
พร้อมก่อสร้างท่อลอดถนนจานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 5 แห่ง ตามแบบเทศบาล
นครขอนแก่น

การลงทุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560 2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
73 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. เพือ่ ขยายผิวจราจรให้
ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ความ
440,000
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีระบบโครงสร้าง ประชาชนได้

สานักการช่าง

ตัวชี้วดั
(KPI)

ถนนบ้านกอก (บริ เวณสี่ แยกตัดถนน

ประชาชนและผูส้ ญ
ั จรไปมา หนา 0.15 ม. ภายในถนนบ้านกอก

มิตรภาพตะวันตก)

ได้รับความสะดวกและได้

บริ เวณสี่ แยกตัดถนนมิตรภาพด้าน

รองรับการขยายตัว ในการสัญจร

มาตรฐาน

ทิศตะวันตกพื้นที่ผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า

ของที่อยูอ่ าศัยและ ผ่านไปมา

97.50 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลนคร
ขอนแก่น

พื้นฐานที่ดีเพือ่

การลงทุน

รับความสะดวก

ยุทธศาสตร์ ที่ 5
พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมให้ อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ ที่ 6
เป็ นนครสี เขียวและมลภาวะต่า (Low Carbon City)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 3. การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 4.การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยง่ั ยืน
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 6.เป็ นนครสีเขียวและมลภาวะต่า (Low Carbon City)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการชุมชนวัดร่ วมใจ
ลดสร้างขยะณ ต้นทาง

วัตถุประสงค์
- มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการคิดจากผูส้ ร้างขยะ
- ค้นหาวิธีแบบมีส่วนร่ วม
- หาวิธีไม่ก่อขยะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ชุมชน จานวน 5 แห่ง
- วัด 5 แห่ง
ชุมชน
- เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/
ระดมความคอดเห็นค้นหาปัญหา
/สนับสนุนและติดตาม 3 ครั้ง/
ชุมชน ๆ ละ 20 คน
- จัดอบรมหลักสูตรการคัดแยก
ขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะ
- จัดทาแผนแบบมีส่วนร่ วมและ
เลือกวิธีที่จดั การขยะเหมาะสม
วัด
- ค้นหาเครื อข่ายวัดที่
ประสงค์เข้าร่ วมโครงการ
- ประชุมแลกเปลี่ยนและ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
129,000
129,000 129,000
(102,810.50)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน ชุมชนมีการคัดแยกขยะ
ชุมชน และการใช้ประโยชน์จาก
ที่มีการ ขยะ
คัดแยก
ขยะ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 3. การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 4.การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยง่ั ยืน
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 6.เป็ นนครสีเขียวและมลภาวะต่า (Low Carbon City)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จัดอบรมหลักสูตรคัดแยก
ขยะและการใช้ประโยชน์
จากขยะ
-สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และ
สาธิตแนวทางปฏิบตั ิ
- พัฒนาเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้
ด้านการจัดการขยะ
2 โครงการสร้างเครื อข่าย
ผูค้ ดั แยกขยะ

เพือ่ สร้างแนวร่ วมในการคัดแยก
ขยะ เป้าหมาย ร้านรับซื้ อของเก่า
ซาเล้ง

- ประชุมแลกเปลี่ยนแนวทาง
เครื อข่ายร้านรับซื้ อของเก่า
- อบรมให้ความรู้ดา้ นความ
ปลอดภัยกับร้านรับซื้ อของเก่า
(ให้พร้อมกับการออกประเมิน)
- ความปลอดภัยในการทางาน
(ขยะอันตราย อาชีวอนามัย)

27,000
(26,940)

27,000

27,000 จานวน
เครื อ
ข่าย
คัดแยก
ขยะ

- ค้าหาเครื อข่ายคัดแยก
ขยะรวบรวมจัดทา
ทะเบียน
- อบรมให้ความรู้ดา้ น
ความปลอดภัยในการทา
งาน การป้องกันการ
ติดเชื้อและขยะอันตราย

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 3. การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 4.การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยง่ั ยืน
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 6.เป็ นนครสีเขียวและมลภาวะต่า (Low Carbon City)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการศูนย์เรี ยนรู้จดั การ
ขยะอินทรี ยด์ ว้ ยวิถีพอเพียง

วัตถุประสงค์

- ลดปริ มาณขยะอินทรี ย ์
- เป็ นศูนย์เรี ยนรู้ดา้ นการจัดการ
ขยะอินทรี ย ์
- ขยายเครื อข่ายด้านการจัดการ
ขยะอินทรี ย ์
- พัฒนานวัตถกรรมด้านการ
จัดการขยะอินทรี ย ์
- ส่งเสริ มเกษตรกรเมือง ปลูกอยู่
ปลูกกิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
รับซื้ อของเก่า
- รวบรวมสถิติการคัดแยกขยะ
- ประเมินมาตรฐานร้านค้าของ
เก่าและมอบป้ายร้านรี ไซเคิล
มาตรฐาน (ร้านรับซื้ อของเก่า
สีเขียว)
1. เป็ นศูนย์เรี ยนรู้ดา้ นการจัดการ
ขยะอินทรี ย ์
2.ลดปริ มาณขยะอินทรี ย ์
3.จัดประชุมให้ความรู้เครื อข่าย
4. กิจกรรมบ่อคอนกรี ตฝังกลบ
ประยุกต์
5. กิจกรรมบ่อปุ๋ ยใส้เดือน
ปุ๋ ยหมักใบไม้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
กับการรับซื้ อของเก่า

170,000

170,000

170,000 จานวน มีศูนย์เรี ยนรู้จดั การขยะ
กิจกรรม อินทรี ยด์ ว้ ยวิถีพอเพียง
ที่จดั ใน
ศูนย์
เรี ยนรู้

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 3. การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 4.การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยง่ั ยืน
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 6.เป็ นนครสีเขียวและมลภาวะต่า (Low Carbon City)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4 โครงการจัดการขยะอันตราย ส่งเสริ มเครื อข่ายในการคัดแยก
ขยะอันตรายออกไปกาจัดด้วย
วิธีการที่เหมาะสม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ประชาสัมพันธ์ไปยังเครื อข่าย
และกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ
- ตั้งจุดดักรับขยะพิษและเก็บ
รวบรวมตามแผน
- ส่งกาจัดอย่างถูกวิธี
- ออกหน่วยเชิงรุ กในชุมชน
เพือ่ กระตุน้
- ประชุมเครื อข่ายเพือ่ แลก
เปลี่ยนเรี ยนรู้
- บันทึกสถิติและสรุ ปผลโครงการ

5 โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้ -เพือ่ สนับสนุนการจัดการองค์กร เพือ่ สนับสนุนการจัดการ
มลพิษ (low carbon city)
ปลอดขยะ khonkaen low carbon
กิจกรรมลดคาร์บอนของ
city ประกอบด้วยยุทธศาสตร์
เครื อข่ายลดคาร์บอน
ด้านสังคมแห่งต้นไม้ เช่นโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000
60,000
(59,748.95)

850,000
(71,0339)

850,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ปริ มาณ - ลดปริ มาณขยะที่ตอ้ ง
ขยะที่ นาไปทิ้งยังที่ฝังกลบ
ลดได้ ไม่ต่ากว่า 60 กก./วัน
- ลดปัญหาการปนเปื้ อน
ของขยะพิษต่อ
สิ่ งแวดล้อม
- นาขยะรี ไซเคิล
กลับมาใช้ประโยชน์
และเพิม่ รายได้
- มีชุมชน ครัวเรื อน วัด
เข้าร่ วมโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่ งแวดล้อม

850,000 จานวน -สร้างเครื อข่ายลดคาร์บอน สานักการ
กิจกรรม - พัฒนาสู่ นครขอนแก่น
สาธารณสุข
ที่จดั ได้ เมืองคาร์บอนต่า
และสิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 3. การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 4.การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยง่ั ยืน
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 6.เป็ นนครสีเขียวและมลภาวะต่า (Low Carbon City)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โรงเรี ยนในสวน ยุทธศาสตร์สงั คม
ไร้มลพิษ เช่น โครงการนครขอน
แก่นองค์กรปลอดขยะ ยุทธศาสตร์
สังคมพิชิตพลังาน เช่น โครงการ
car pool ยุทธศาสตร์สงั คมบริ โภค
อย่างยัง่ ยืนมาตรการลดใช้พลังงาน
ผลิตไบโอดีเซล
6 โครงการเครื อข่ายอาสาสมัคร - สร้างเครื อข่ายในการเฝ้าระวัง
สาธารณสุขพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อม สิ่ งแวดล้อมและการลดปริ มาณขยะ
- เพือ่ สนองนโยบายในเรื่ องการ
บริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ "ให้ผู้
ที่อยูใ่ กล้ปัญหาเป็ นผูแ้ ก้ปัญหานั้น"

- ยกระดับเครื อข่าย แรงงาน
คัดแยกขยะนอก ระบบ 1 ครั้ง
จานวน 150 คน
- จัดประชุมสร้างเครื อข่าย
พัฒนาสิ่ งแวดล้อม 4 ครั้ง
จานวน 600 คน
- คัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น
ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านการ

90,000
(53,000)

90,000

90,000 จานวน
ปชช.
ที่เข้า
ร่ วม

มีเครื อข่ายในการดาเนิน
งานด้านสิ่ งแวดล้อม
เช่นการดูแลสิ่ งแวดล้อม
การลดปริ มาณขยะ

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 3. การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 4.การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยง่ั ยืน
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 6.เป็ นนครสีเขียวและมลภาวะต่า (Low Carbon City)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พัฒนารายได้
- จัดประชุมประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน
- กิจกรรมขอบคุณภาคประชาชน
200 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พันธกิจที่ 3
พัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสั งคมให้ เป็ นสั งคมทีเ่ อือ้ อาทรและพร้ อมต่ อการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ ที่ 6
สร้ างสั งคมทีเ่ อือ้ อาทรและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน (Healthy City)

เป้าประสงค์ ที่ 7
เป็ นนครแห่ งการเอือ้ อาทร แบ่ งปันและสมานฉันท์

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 7.เป็ นนครแห่งการเอื้ออาทร แบ่งปันและสมานฉันท์
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการอิ่มท้องอุ่นใจ เพือ่ จ่ายเป็ นค่าอาหารให้กบั
ใกล้บา้ นกับร้านข้าวแกง ผูป้ ระกอบการร้านข้าวแกงที่
น้ าใจคนในชุมชน
เข้าร่ วมโครงการที่ข้ ึนทะเบียน
ตามโครงการคนขอนแก่น
ไม่ทอดทิ้งกัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผูด้ อ้ ยโอกาสที่ข้ ึนทะเบียน
ตามโครงการคนขอนแก่นไม่
ทอดทิ้งกัน ไม่นอ้ ยกว่า 50 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
740,000
740,000
740,000
(715,680)

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละ
ของ
ประชา
ชนกลุ่ม
เป้าหมาย
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตอย่าง
เท่าเทียม
และทัว่ ถึง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผูด้ อ้ ยโอกาสได้
รับประทานอาหาร
จากการแบ่งปันน้ าใจ
และความเอื้ออาทร
จากคนในชุมชน

สานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 7.เป็ นนครแห่งการเอื้ออาทร แบ่งปันและสมานฉันท์
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการบริ หารจัดการ
และนาเทคโนโลยีสิ่ง
อานวยความสะดวก
เพือ่ ผูพ้ ิการและผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น

วัตถุประสงค์
- เพือ่ เป็ นการขยายการสร้างพื้นที่
การสร้างสังคมเอื้ออาทรในการดูแล
ซึ่ งกันและกันภายใต้โครงการคน
ขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันที่คนใน
ชุมชนอาสาเข้ามาร่ วมกับเทศบาล
ในการนาสิ่ งอานวยความสะดวก
เข้าไปดูแลผูพ้ ิการและผูส้ ูงอายุ
- เพือ่ สร้างแนวร่ วมและเครื อข่าย
ตลอดจนการดาเนินงานร่ วมกัน
เพือ่ ช่วยเหลือผูพ้ ิการ และผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้
สามารถดารงชีวิตอย่างอิสระ
มีความสุข ช่วยเหลือตัวเอง
ได้มากขึ้นแบ่งเบาภาระผูด้ ูแล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- สมาชิกที่ผ่านการอบรม
ดาเนินการติตตั้ง อุปกรณ์ เปิ ด ปิ ด อุปกรณ์ไฟฟ้าอเนกประสงค์
ภายในบ้าน และ ชุดอุปกรณ์
แจ้งเหตุฉุกเฉินในชุมชนให้กบั
ผูพ้ ิการหรื อผูส้ ูงอายุที่เป็ น
สมาชิกคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้ง
กัน โดยเทศบาลนครขอนแก่น
จะเป็ นหน่วยงานที่จะรับผิดชอบ
ในค่าใช้จ่ายในอุปกรณ์ติดตั้งใน
ส่วนสมาชิกเมื่อรับไปดาเนินการ
ติดตั้งแล้วเทศบาลจะให้ค่า
ตอบแทนในการติดตั้งหลังคา
เรื อนละ 500 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000
(70,930)

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละ
ของ
ประชา
ชนกลุ่ม
เป้าหมาย
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตอย่าง
เท่าเทียม
และทัว่ ถึง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- เกิดการขยายการสร้าง
พื้นที่การสร้างสังคมเอื้อ
อาทรในการดูแลซึ่ งกันและ
กันภายใต้โครงการคนขอน
แก่นไม่ทอดทิ้งกันที่คนใน
ชุมชนอาสาเข้ามาร่ วมกับ
เทศบาลในการนาสิ่ งอานวย
ความสะดวกเข้าไปดูแลผู้
พิการและผูส้ ูงอายุ
- เพือ่ สร้างแนวร่ วมและ
เครื อข่าย ตลอดจนการ
ดาเนินงานร่ วมกันเพือ่ ช่วย
เหลือผูพ้ ิการ และผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาลให้สามารถ
ดารงชีวิตอย่างอิสระมีความ
สุขช่วยเหลือตัวเองได้มาก
ขึ้นแบ่งเบาภาระผูด้ ูแล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 7.เป็ นนครแห่งการเอื้ออาทร แบ่งปันและสมานฉันท์
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 กิจกรรมออกเยีย่ มชุมชน
เคลื่อนที่ (คนขอนแก่น
ไม่ทอดทิ้งกัน)

วัตถุประสงค์
-เพือ่ ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึง
บริ การขั้นพื้นฐานอย่างหลากหลาย
ทัว่ ถึง สะดวก เท่าเทียม ทั้งด้าน
สุขภาพ ด้านกฎหมาย ด้านความรู้
ต่าง ๆ
-เพือ่ ให้หน่วยงานต่าง ๆ และ
ผูบ้ ริ หารได้รับทราบถึงปัญหาของ
ชุมชนได้โดยตรง สามารถแก้ไข
ปัญหาตามความต้องการของชุมชน
ได้อย่างแท้จริ ง
-สร้างเครื อข่ายในการให้บริ การ
ประชาชนชนร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ
และต่อเนื่อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ออกบริ การเคลื่อนที่ในชุมชน
ปรับปรุ งที่อยูอ่ าศัย / พัฒนา
คุณภาพชีวิตผูด้ อ้ ยโอกาสใน
ชุมชน ไม่นอ้ ยว่า 40 ครั้ง/ปี

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000 1,000,000 จานวน
(1,000,000)
ชุมชน
ที่ได้รับ
การออก
เยีย่ ม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนเข้าถึงบริ การด้าน
สุขภาพอนามัยและการดารง
ชีวิตขั้นพื้นฐาน จากการออก
เยีย่ มชุมชนเคลื่อนที่มากขึ้น
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งผูบ้ ริ หารเทศบาลได้
รับทราบถึงปัญหาของชุมชน
ได้โดยตรง สามารถแก้ไข
ปัญหาตามความต้องการ
ของชุมชนได้อย่างแท้จริ ง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 7.เป็ นนครแห่งการเอื้ออาทร แบ่งปันและสมานฉันท์
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการอิ่มอรุ ณ

เพือ่ จ่ายเป็ นค่าอาหารเช้าให้กบั
นักเรี ยนที่ขาดแคลนและไม่ได้
รับประทานอาหารเช้ามาจากบ้าน

จานวนนักเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
100 คน จานวน 200 วัน

5 โครงการอิ่มท้องมื้อเช้า

เพือ่ ช่วยเหลือนักเรี ยน

นักเรี ยนยากจน จานวน

ยากจน ที่ไม่ได้รับประทาน
อาหารเช้ามาจากบ้าน

100 คน จานวน 200 วัน
วันละ 7.5 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
150,000 150,000

150,000

200,000

200,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ นักเรี ยนที่ขาดแคลน
ของประ ได้รับประทาน
ชาชน อาหารเช้าทุกคน
กลุ่ม
เป้าหมาย
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตอย่าง
เท่าเทียม
และทัว่ ถึง

ร.ร.ท.บ้าน
โนนชัย

ร้อยละ - นักเรี ยนที่ยากจนได้
ของประ รับประทานอาหารเช้า
- การจัดการเรี ยนการ
ชาชน
สอนมีประสิทธิภาพ
กลุ่ม

ร.ร.ท.บ้าน
สามเหลี่ยม

ตัวชี้วดั
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 7.เป็ นนครแห่งการเอื้ออาทร แบ่งปันและสมานฉันท์
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย มากยิง่ ขึ้น
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตอย่าง
เท่าเทียม
และทัว่ ถึง
6 โครงการอิ่มท้องมื้อเช้า

เพือ่ จัดหาอาหารกลางวันสาหรับ
นักเรี ยนที่ยากจนและขาดแคลน
และนักเรี ยนที่ไม่ได้รับประทาน
อาหารเช้ามาจากบ้าน

นักเรี ยนได้รับประทานอาหาร
เช้าทุกวันที่มาโรงเรี ยน

90,000

90,000

90,000

ร้อยละ
ของประ
ชาชน
กลุ่ม
เป้าหมาย
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพ

นักเรี ยนที่ยากจนและ
ขาดแคลนและ
นักเรี ยนที่ไม่ได้
รับประทานอาหาร
เช้ามาจากบ้าน
ได้รับประทานอาหาร
เช้าทุกวันที่มาโรงเรี ยน

ร.ร.ท.บ้าน
โนนหนองวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 7.เป็ นนครแห่งการเอื้ออาทร แบ่งปันและสมานฉันท์
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ชีวิตอย่าง
เท่าเทียม
และทัว่ ถึง
7 โครงการอิ่มอุ่น

เพือ่ ลดปัญหาด้านสังคมของ
นักเรี ยนที่ขาดแคลนและเป็ น
การส่งเสริ มสุขภาพความเป็ นอยู่
ให้กบั นักเรี ยน

เพือ่ เป็ นค่าวัตถุดิบในการ
ประกอบ อาหารเช้าและ
ค่าตอบแทนให้กบั ชุมชนในการ
ทาอาหารเช้าให้กบั นักเรี ยนที่
ขาดแคลนได้รับประทาน
ก่อนเข้าเรี ยน จานวนไม่นอ้ ย
กว่า 85 คน จานวน 200 วัน

127,500

127,500

127,500

ร้อยละ นักเรี ยนได้รับประทาน
ของประ อาหารเช้า
ชาชน
กลุ่ม
เป้าหมาย
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตอย่าง
เท่าเทียม
และทัว่ ถึง

ร.ร.ท.บ้าน
หนองแวง

ยุทธศาสตร์ ที่ 6
สร้ างสั งคมทีเ่ อือ้ อาทรและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน (Healthy City)

เป้าประสงค์ ที่ 8
ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสั งคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุ ขภาวะ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปั ญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการป้ องกัน
แก้ไขปั ญหายาเสพติด
และสาธารณภัยในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการ ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV
รักษาความสงบเรี ยบร้อยรวมถึง จานวน 1,000 จุด ในเขต
การส่ งเสริ มสนับสนุนการ
พื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น
ป้ องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้
เจ้าหน้าที่ตารวจในการป้ องกัน
ปั ญหายาเสพติด ตลอดจนการ
ป้ องกันการเกิดอาชญากรรม
ที่จะเกิดขึ้น
- เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั
ประชาชนในด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และเมืองปลอดจาก
ยาเสพติด

งบประมาณและที่ผา่ นมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้ วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000 จานวนกล้อง - เจ้าหน้าที่ตารวจ
CCTV ที่ติด มีขีดความสามารถ
ตั้งในพื้นที่ เพิ่มขึ้นในการ
เทศบาลนคร ป้ องกันและปราบ
ขอนแก่น ปรามปั ญหา
ยาเสพติด ตลอดจน
การป้ องกันการเกิด
อาชญากรรม
- สร้างความมัน่ ใจ
ให้แก่ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวในการ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
เทศบาล
(เงินอุดหนุน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุ ขภาวะ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปั ญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ไตเนื่องในวันไตโลก
ประจาปี 2559

วัตถุประสงค์

-เพื่อเผยแพร่ ความรู้ให้ประชาชน
ทราบเกี่ยวกับไตและโรคไต
และสนับสนุนให้ประชาชน
สนใจในการดูแลไตของตนเอง
- เพื่อกระตุน้ ผูท้ ี่มีปัจจัยเสี่ ยง
อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง
และโรคเก๊าท์ ให้สนใจดูแลไต
ตนเองเป็ นพิเศษ และให้บริ การ
ตรวจคัดกรองโรคไตเรื้ อรัง
ในกลุ่มที่มีความเสี่ ยงนี้
3 โครงการป้ องกันและแก้ไข เพื่อให้การแปลงนโยบาย
ปั ญหายาเสพติดจังหวัด
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ขอนแก่น
ยาเสพติดของรัฐบาล และ ศอ.ปส.
ไปสู่การปฏิบตั ิในพื้นที่จงั หวัด
ขอนแก่น เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและบรรลุผล
สาเร็ จตามเป้ าหมายที่กาหนด

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น

- พื้นที่/สถานที่เป้ าหมาย
ประกอบด้วย หมู่บา้ น/ชุมชน
ศาสนาสถาน (วัด โบสถ์ มัสยิด)

โรงเรี ยน โรงงาน สถานบริ การ

ร้านเกมส์/คาราโอเกะ หอพัก
เรื อนจา โรงพัก ฯลฯ
- บุคคลเป้ าหมาย ประกอบ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้ วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000
40,000 จานวนครั้ง ประชาชนมีความรู้
ที่จดั กิจกรรม ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
โรคไตและมีความ
ตื่นตัวในการป้ องกัน
ตนเองจากโรคไต

100,000

100,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
เทศบาล
(เงินอุดหนุน)

100,000 จานวนครั้ง ศอ.ปส.จ.ขก.
สานักปลัด
ที่จดั กิจกรรม สามารถแปลงนโยบาย
เทศบาล
การป้ องกันและแก้ไข (เงินอุดหนุน)
ปั ญหายาเสพติด
ของรัฐบาล และ
ศอ.ปส.ไปสู่การ
ปฏิบตั ิในพื้นที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุ ขภาวะ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปั ญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
คือสามารถควบคุมสถานการณ์
ปั ญหายาเสพติดและลดระดับ
ความรุ นแรงของปั ญหาให้ได้
อย่างเห็นผลชัดเจนเป็ นรู ปธรรม

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้ วดั
(KPI)

ด้วย ผูค้ า้ /ผูผ้ ลิตยาเสพติด
ผูเ้ สพ/ผูต้ ิดยาเสพติด
กลุ่มเสี่ ยง ตลอดจน
นักเรี ยน/นักศึกษา และ
ประชาชนทัว่ ไปทั้งจังหวัด

4 โครงการส่ งเสริ มและพัฒนา - เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนา
ผูส้ ู งอายุในชุมชนในเขต
ศักยภาพกลุ่มผูส้ ู งอายุใน ศักยภาพผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น
เขตเทศบาลนครขอนแก่น นครขอนแก่นให้มีความรู้ และ
จานวน 100 คน
ทักษะในการดูแลตนเองที่จาเป็ น
อย่างถูกต้องเหมาะสม

20,000

20,000

20,000 จานวนครั้ง
ที่มีการ
ส่งเสริ มและ
พัฒนา
ศักยภาพกลุ่ม
ผูส้ ูงอายุ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จังหวัดขอนแก่น
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และบรรลุผลสาเร็ จ
ตามเป้ าหมายที่กาหนด
สามารถควบคุม
สถานการณ์ปัญหา
ยาเสพติดและลดระดับ
ความรุ นแรงของปั ญหา
ได้อย่างเห็นผลชัดเจน
เป็ นรู ปธรรม
ผูส้ ู งอายุสามารถ
สานักปลัด
ดูแลตนเองได้อย่าง
เทศบาล
เหมาะสมทั้งใน
(เงินอุดหนุน)
ด้านกาย จิตใจ สังคม
ส่ งผลให้มีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุ ขภาวะ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปั ญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

5 โครงการสวนสมุนไพรไทย - เพื่อรวบรวมพืชสมุนไพร

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โรงเรี ยนมีพืชสมุนไพร

เข้ามาปลูกในโรงเรี ยนให้มาก

ไว้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้

ที่สุด และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้

ให้แก่นกั เรี ยนครู บุคลากร

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000

10,000

ตัวชี้ วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

10,000 จานวนสวน มีแหล่งเรี ยนรู้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

สมุนไพรไทย เกี่ ยวกับพืชสมุนไพร

เทศบาล

ของไทย

(เงินอุดหนุน)

ในด้านพืชสมุนไพร แก่นกั เรี ยน ผูป้ กครองและชุมชน
ครู บุคลากร ผูป้ กครอง และชุมชน
- เพื่อเก็บรวบรวมสมุนไพรไทย
ให้เยาวชนรุ่ นหลังได้ทาการ
ศึกษาและไว้ใช้ สาหรับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น แก่นกั เรี ยน
และบุคลากรทุกคนในโรงเรี ยน
6 โครงการปลูกผักปลอด
สารพิษ

เพื่อให้นกั เรี ยนและบุคลากร

นักเรี ยนและบุคลากรใน

ทุกคนในโรงเรี ยนมีพืชผัก

โรงเรี ยนร้อยละ 90 มีพืช

เพียงพอแก่การบริ โภค นักเรี ยน

ผักเพียงพอแก่การบริ โภค

และบุคลากรทุกคนในโรงเรี ยน

ได้รับสารอาหาร

10,000

10,000

10,000 จานวนการ -นักเรี ยนและ
ปลูกผัก

บุคลากรทุกคนใน

ปลอดสารพิษ โรงเรี ยนมีพืชผัก

เพียงพอแก่การ

สานักปลัด
เทศบาล
(เงินอุดหนุน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุ ขภาวะ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปั ญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ได้รับสารอาหารครบตาม

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ครบตามความต้องการ

ตัวชี้ วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บริ โภค

ความต้องการของร่ างกาย

-นักเรี ยนและบุคลากร

และช่วยลดค่าครองชี พ

ทุกคนในโรงเรี ยน

และค่าใช้จ่ายในโรงเรี ยน

ได้รับสารอาหาร

ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ครบตามความต้องการ

ในโรงเรี ยน

ของร่ างกายและช่วย
ลดค่าครองชีพและ
ค่าใช้จ่ายในโรงเรี ยน

7 โครงการปลูกผักสวนครัว

- เพื่อส่ งเสริ มให้ผสู้ ู งอายุได้ใช้

ในกระถางสาหรับผูส้ ู งอายุ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

กลุ่มผูส้ ู งอายุที่อยูใ่ นความ

10,000

10,000

10,000 จานวนครั้ง - ผูส้ ู งอายุได้ใช้เวลา

สานักปลัด

ดูแลและผูส้ ู งอายุที่มีความ

ในการปลูก ว่างให้เกิดประโยชน์

เทศบาล

- เพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพกายและ สนใจในเขตเทศบาลนคร

ผักสวนครัว - ผูส้ ู งอายุมีสุขภาพ

(เงินอุดหนุน)

ใจที่ดีให้กบั ผูส้ ู งอายุ

ในกระถาง กายและใจที่ดี

ขอนแก่น

- เพื่อให้ผสู้ ู งอายุได้ทากิจกรรม

- ผูส้ ู งอายุได้ทา

ร่ วมกัน

กิจกรรมร่ วมกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุ ขภาวะ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปั ญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กลุ่มผูส้ ู งอายุที่อยูใ่ นความ
ดูแลและผูส้ ู งอายุที่มีความ
สนใจในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น

8 โครงการส่ งเสริ มการ
ออกกาลังกาย
สาหรับผูส้ ู งอายุ

-เพื่อส่ งเสริ มให้ผสู้ ู งอายุได้สร้าง
สุ ขภาพร่ างกายให้แข็งแรง
- เพื่อส่ งเสริ มให้ผสู้ ู งอายุได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- เพื่อให้ผสู้ ู งอายุได้ทากิจกรรม
ร่ วมกัน
- เพื่อให้ผสู้ ู งอายุมีความสุ ข
ทั้งทางร่ างกายและจิตใจ

9 ค่าเบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์

ผูป้ ่ วยโรคเอดส์ในเขตพื้นที่
เพื่อช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนในการครองชีพ เทศบาลนครขอนแก่น
ให้กบั ผูป้ ่ วยโรคเอดส์ในเขตพื้นที่
เทศบาลนครขอนแก่น

งบประมาณและที่ผา่ นมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้ วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000 จานวนครั้ง -ผูส้ ู งอายุมีสุขภาพ
ที่มีการส่ ง ร่ างกายที่แข็งแรง
เสริ มให้มี -ผูส้ ู งอายุได้ใช้เวลา
การออกกาลัง ว่างให้เกิดประโยชน์
กายสาหรับ -ผูส้ ู งอายุได้ทากิจกรรม
ผูส้ ูงอายุ ร่ วมกัน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

612,000

สานักปลัด
เทศบาล

612,000

612,000 จานวนเบี้ย ผูป้ ่ วยโรคอดส์
ยังชีพที่แจก ได้รับการช่วยเหลือ
ให้แก่ผปู้ ่ วย บรรเทาความเดือด
เอดส์ ร้อนในการครองชี พ

สานักปลัด
เทศบาล
(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ศสมช. ในเขตเทศบาล
ในการจัดบริ การสาธารณสุข ได้รับการพัฒนามาตรฐานการ
ขั้นพื้นฐานใน ศสมช.
จัดบริ การสาธารณสุขขั้น
พื้นฐานตามเกณฑ์กระทรวง
สาธารณสุข

1.ติดตามนิเทศและประเมินผลการ
ดาเนินงานของ อสม. และ ศสมช.
2.จัดประกวด ศสมช.ดีเด่น
3.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
"มิตรเยือนมิตร
4. การนาเสนอผลการดาเนินงาน
ศสมช. ประจาปี

11 โครงการจัดบริ การสาธารณสุข - เพือ่ ให้ประชาชนได้รับบริ การ
ในชุมชน (ศสมช.)
สุขภาพเบื้องต้นในชุมชน
- เพือ่ ส่งเสริ มให้ประชาชนมี
ทักษะในการดูแลตนเอง และมี
ส่วนร่ วมในการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อพฤติกรรมสุขภาพ

สนับสนุนการจัดบริ การสาธารณสุ ข

และการจัดทาแผนพัฒนาสุขภาพ
ในชุมชน แก่ ศสมช. 95 แห่ง
แห่งละ 15,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
201,000
201,000 201,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
ศสมช.
ทุกแห่ งผ่าน
เกณฑ์ประ
เมินไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 60

1,425,000

1,425,000 1,425,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนในชุมชนได้รับ
สานักการ
บริ การขั้นพื้นฐานจาก
สาธารณสุ ข
ศสมช.
และสิ่ งแวดล้อม
- ลดการใช้บริ การจากสถาน
บริ การสาธารณสุข

ชุมชนที่จดั ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

สานักการ

ทาแผนพัฒนา มีทกั ษะในการดูแลตนเอง

สาธารณสุ ข

สุ ชภาพ ไม่ ไม่พบการระบาดของโรคติด และสิ่ งแวดล้อม
ต่ากว่า ร้อยละ ต่อในชุมชน
80

(เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ต่อยอด ศสมช.ดี เด่น สู่
สุขศาลา ตามเกณฑ์กระทรวง
สาธารณสุข

สนับสนุนการต่อยอด ศสมช
เป็ นสุขศาลาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ไม่นอ้ ยกว่า 21 แห่ง ๆ ละไม่เกิน
5,000 บาท

13 โครงการ ประชุมประจาเดือน - เพือ่ ให้ อสม. ได้มีการแลก

1. จัดประชุมประจาเดือนทัว่ ไป

12 โครงการพัฒนา ศสมช.
สู่ สุขศาลาชุมชน

อาสาสมัครสาธารณสุข

เปลี่ยนเรี ยนรู้ รับทราบข้อมูลข่าว จานวน 11 ครั้ง ( 220 คน)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
105,000
105,000 105,000

443,000

443,000

(397,000)

ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่ม
สานักการ
ที่ต่อยอดสู่ ผูส้ ูงอายุ เด็กแรกเกิด-5 ปี
สาธารณสุ ข
เป็ นสุ ขศาลา ผูป้ ่ วยเรื้ อรัง คนพิการ ได้รับ และสิ่ งแวดล้อม
ไม่ต่ากว่า บริ การด้านสุขภาพเบื้องต้น
(เงินอุดหนุน)
21 แห่ ง ในสถานบริ การใกล้บา้ น
สานักการ

แต่ละชุมชน รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ไปถ่าย

สาธารณสุ ข

ร่ วมประชุม ทอดสู่ ประชาชนในชุมชน

และสิ่ งแวดล้อม

ของเทศบาล

แผนงานและนาเสนอนโยบาย

ไม่ต่ากว่า

- เพือ่ สร้างเครื อข่ายการดาเนิน

แผนงานประจาปี 1 ครั้ง (800 คน)

ร้อยละ 95 และเข้าร่ วมในกิจกรรมของ

งานด้านสาธารณสุข
14 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ -สร้างเสริ มกระบวนการกลุ่มใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มี ศสมช.

443,000 มีผแู้ ทน อสม. - อสม.มีการพัฒนาศักยภาพ

(อสม.)เทศบาลนครขอนแก่น สารด้านสาธารณสุขและกิจกรรม 2. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ จัดทา

เนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วดั
(KPI)

- อสม.มีความเข้มแข็ง
เทศบาล

- จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ อสม.

การทางานของเครื อข่ายอสม.ชุมชน จานวน (600 คน)

211,000
(100,000)

211,000

211,000

- เกิดความสามัคคีปฏิบตั ิงาน

สานักการ

ดาเนิ นงาน ร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

สาธารณสุ ข

อสม.มีการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติ อสม.ที่มี - จัดกิจกรรมสันทนาการละลาย
ผลการปฏิบตั ิงานดีเด่น

ตัวชี้วดั
(KPI)
ต่อเนื่ องไม่

พฤติกรรม สร้างความรัก สามัคคี

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- อสม. มีความมุ่งมัน่ ในการ และสิ่ งแวดล้อม

ต่ากว่าร้อยละ บริ การสาธารณะ

- จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ

95

อสม.
15 โครงการทัศนศึกษาดูงาน

- คณะกรรมการ อสม.ได้ร่วม

- คณะกรรมการและ อสม.

440,000

อาสาสมัครสาธารณสุข

แลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั

ในชุมชนเข้าร่ วมกิจกรรมศึกษา

(440,000)

(อสม.)เทศบาลนครขอนแก่น หน่วยงานอื่น

440,000

440,000 อสม.มีทศั น อาสาสมัครสาธารณสุข

ดูงาน จานวน 400 คน

- อสม.มีวิสยั ทัศน์ในการพัฒนา

1. เพือ่ สร้างเครื อข่ายการดูแลผูส้ ูง
อายุระยะยาว
2. เพือ่ กระตุน้ ให้ผสู้ ูงอายุตื่นตัว
ในการดูแลสุขภาพตนเอง

คติที่ดีในการ (อสม.)ในชุมชนได้มีส่วน

สาธารณสุ ข

ปฏิบตั ิงาน ร่ วมในการดาเนิ นกิจกรรม

และสิ่ งแวดล้อม

ไม่ต่ากว่าร้อย

งานสุขภาพชุมชน
16 โครงการสร้างสังคมแห่ง
ความสุขผูส้ ูงอายุ

สานักการ

ละ 95

1.จัดประชุมเครื อข่ายการดูแล
สุขภาพผูส้ ูงอายุระยะยาว
2. ติดตามเยีย่ มผูส้ ูงอายุ 80 ปี ขึ้นไป
และส่งต่อด้านสุขภาพ สวัสดิการ

150,000
(436,835)

150,000

150,000

- บูรณาการแผนการดูแล
สานักการ
ผูส้ ู งอายุสุข ผูส้ ูงอายุระหว่างหน่วยงาน
สาธารณสุ ข
ภาพดี
ที่เกี่ยวข้อง
และสิ่ งแวดล้อม
- ผูส้ ูงอายุ 80 ปี ขึ้นไปได้รับ
ได้ตน้ แบบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

3.เพือ่ เฝ้าระวังและให้ความรู้ใน 3. จัดประกวดผูส้ ูงอายุสุขภาพดี
การดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุ 80 ปี ขึ้น
ไป
17 โครงการฟื้ นฟูสุขภาพและ

1. เพือ่ สร้างเครื อข่ายการดูแลคน

1. ติดตามเยีย่ ม บันทึกข้อมูลคน

พัฒนาเครื อข่ายเพือ่ พัฒนา

พิการแบบบูรณาการ

คุณภาพชีวิตคนพิการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วดั
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การเยีย่ ม ประเมินภาวะสุข
ภาพ และร่ วมกิจกรรม

150,000 คนพิการใน 1. คนพิการในเขตเทศบาล

สานักการ

พิการในเขตเทศบาลโดยทีมสหสาขา

เขตเทศบาล นครขอนแก่นได้รับการติด

สาธารณสุ ข

2. เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

2. จัดทาแผนและยุทธศาสตร์การ

ไม่นอ้ ยกว่า ตามเยีย่ มประเมินภาวะ

ระบบฐานข้อมูลคนพิการ

ดูแลคนพิการแบบบูรณาการ

1,000 คน ได้ สุขภาพ

3. ปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมและส่งต่อ

รับการเยีย่ ม 2. บูรณาการแผนดาเนิ นการ

คนพิการให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม

ประเมินภาวะ ในการพัฒนาคุณภาพการ

ทั้งด้านสุขภาพ สวัสดิการ การฟื้ นฟู
สมรรถภาพ

150,000

150,000

สุ ขภาพ

ให้บริ การคนพิการให้
ครอบคลุมทั้งด้านสร้างเสริ ม
ฟื้ นฟูสุขภาพและสิทธิ์

และสิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

18 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 1. เพือ่ จัดเก็บและวิเคราะห์
เขตเมือง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. การจัดประชุมหารื อแนวทาง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
700,000

700,000

700,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ครัวเรื อนที่ 1.ได้ขอ้ มูลพื้นฐานระดับ

สานักการ

สารวจและบัน ครัวเรื อนและชุมชนที่ถูก

สาธารณสุ ข

ทึกข้อมูลได้ ต้องครบถ้วน มีคุณภาพ

และสิ่ งแวดล้อม

ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนใน

การจัดเก็บข้อมูล

เขตโดยการมีส่วนร่ วมของ

2.การจัดอบรมผูจ้ ดั เก็บข้อมูล

ทุกภาคส่วน

3. การณรงค์จดั เก็บข้อมูล"สัปดาห์

ไม่ต่ากว่า

2. เพื่อนาข้อมูลพื้นฐานมาเป็ นเป้า

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน"

ร้อยละ 80 ชุมชนหน่ยงานที่เกี่ยวข้อง

หมายและประเมินผลการพัฒนา

4. การประชุมสรุ ปผลและ

สามารถนาข้อมูลไปใช้ประ

คุณภาพชีวิตของประชาชนตาม

สังเคราะห์ขอ้ มูล

โยชน์ในการจัดทาแผนงาน

ตัวชี้วดั ที่ตกเกณฑ์

5. การแก้ไขและยกระดับตัวชี้วดั ที่

โครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพ

ตกเกณฑ์

ชีวิตในด้านต่าง ๆ

2.ผูน้ าชุมชน อาสาสมัคร

3.มีเกณฑ์ช้ ีวดั การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ที่เป็ นรู ปธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

19 โครงการสาธารณสุขออก

- เพือ่ ให้บริ การสุขภาพ

1. จัดบริ การตรวจคัดกรอง ให้ความ

เชิงรุ กแก่ประชาชนกลุ่มเป้า

รู้ดา้ นสุขภาพแก่ประชาชนในชุม

หมาย

ชน และพื้นที่รอบบ่อฝังกลบขยะ

เยีย่ มชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000

150,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

150,000 ประชาชนได้ - ประชาชนเข้าถึงบริ การ

(97,708.15)

รับบริ การ สาธารณสุขได้อย่างสะดวก
สุ ขภาพเชิ งรุ ก และมีส่วนร่ วมในการดูแล

- เพือ่ ลดอันตรายที่เกิดจาการเจ็บ ปี ละไม่นอ้ ยกว่า 10 ครั้ง

ไม่นอ้ ยกว่า สุขภาพอย่างเหมาะสม

ป่ วย อุบตั ิเหตุฉุกเฉินในงานประ

5,000 ราย/ปี - เกิดการเชื่ อมโยงระบบบ

2.ให้บริ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เพณี /การแข่งกีฬา / งานกิจกรรม ในงานกิจกรรม/ ประเพณี /งานกีฬา

บริ การสุขภาพในระบบส่งต่อ

ที่เทศบาลจัดขึ้น

ผูป้ ่ วย ทาให้ผปู้ ่ วยได้รับการ

ของเทศบาล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักการ
สาธารณสุ ข
และสิ่ งแวดล้อม

ดูแลต่อเนื่อง
20 โครงการรณรงค์ลดการใช้
น้ ามันทอดซ้ าเพือ่ ผลิต
ไบโอดีเซล

-ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร
แผงลอยและประชาชนทัว่ ไป
ลด ละ เลิกการใช้น้ ามันทอดซ้ า
และขายให้ผผู้ ลิตไบโอดีเซล
-สร้างความตระหนักให้กบั
ประชาชนในการดูแลสุขภาพ

จัดซื้ อน้ ามันทอดซ้ า จานวน
12,000 ลิตร เพือ่ ผลิตไบโอดีเซล

144,000
(163,834)

144,000

144,000

จานวน
น้ ามัน
ทอดซ้ า
ที่จดั ซื้อ

-ผูป้ ระกอบการจาหน่าย
สานักการ
อาหารไม่ใช้น้ ามันทอดซ้ า
สาธารณสุ ข
เสื่ อมสภาพ
และสิ่ งแวดล้อม
-ประชาชนมีความรู้และ
ตระหนักในการดูแลสุขภาพ
สามารถเลือกบริ โภคอาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

อนามัย รู้อนั ตรายของน้ ามัน
ทอดซ้ า
-ประชาชนรู้จกั ยอมรับและ
ยินดีใช้น้ ามันไบโอดีเซลเป็ น
พลังงานทดแทน
21 โครงการแบ่งปันน้ าใจเพือ่ ผู้ เพือ่ สนับสนุนช่วยเหลืออาหาร
ด้อยโอกาส(อิ่มท้อง อุ่นใจ กลางวันสาหรับผูร้ ับโอกาสใน
ใกล้โรงเรี ยน)
บัญชีรายชื่อคนขอนแก่นไม่
ทอดทิ้งกัน โดยรับบริ การอาหาร
กลางวันที่โรงเรี ยน ในสังกัด
เทศบาล 11 โรงเรี ยน ที่ใกล้บา้ น
ผูร้ ับโอกาสที่เข้าร่ วมโครงการ
คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ไม่ใช้น้ ามันทอดซ้ าได้

ผูด้ อ้ ยโอกาสในบัญชีคนขอนแก่น
ไม่ทอดทิ้งกันที่เข้าร่ วม
โครงการ < 100 คน

258,000
(225,000)

258,000

258,000

จานวน

- ผูร้ ับได้รับ อาหารกลางวันถูก

สานัก

ผูร้ ับ

สุ ขลักษณะตามหลักโภชนาการ

สวัสดิการ

โอกาส

และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน

ตาม

- ผูร้ ับโอกาสฯ ลดค่าใช้จ่ายใน

โครงการ

การยังชีพได้ระดับหนึ่ง
- ผูร้ ับได้เข้าถึงการให้บริ การ
สาธารณะของภาครัฐมากขึ้น
- ผูร้ ับและผูใ้ ห้โอกาส
ได้แสดงน้ าใจเอื้ออาทร
ดูแลช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน

สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

22 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน 1.เพือ่ ให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
ยาเสพติดโลก
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์
ในเขตเทศบาล
ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน
นครขอนแก่น
2.เพือ่ สร้างพลังมวลชนในการเสริ ม
สร้างภูมิคุม้ กันให้ประชาชนห่าง
ไกลยาเสพติด

23 กิจกรรมศูนย์
เพือ่ นใจวัยรุ่ น
โรงเรี ยนเทศบาล
วัดกลางและ
โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านโนนชัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน/เยาวชน/เครื อข่าย
ภาครัฐ/เอกชน ร่ วมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน

140,000
(140,000)

140,000

140,000 จานวน เพือ่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน
ประชาชน ทัว่ ไปในชุมชน สถานศึกษา
สถานประกอบการ มีเจตคติและ
มีสานึกในการต่อสู้เพือ่ เอาชนะ
ยาเสพติดของประชาชน
จนเป็ นพลังแผ่นดินมีความเข้ม
แข็งและเข้ามามีบทบาทในการ
เฝ้าระวังและจัดการกับปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้
สมาชิก ทูบี นัมเบอร์วนั
ปกป้องสร้างภูมิคุม้ กัน รู้เท่าทันพิษภัย โรงเรี ยนเทศบาลวัดกลาง
ของภัยยาเสพติด และได้มีส่วนร่ วม และโรงเรี ยนเทศบาลโนนชัย
ในการป้องกันการแพร่ ระบาด
ของยาเสพติด

100,000
(100,000)

100,000

100,000 จานวน เด็กและเยาวชนมีความรู้เท่าทัน
เด็ก ของภัยยาเสพติด และมีส่วน
และ ร่ วมในการป้ องกันการแพร่
เยาวชน ระบาดของยาเสพติด

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

24 กิจกรรมอบรม
สมาชิกทูบี
นัมเบอร์วนั
11 โรงเรี ยน
สังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น

วัตถุประสงค์
ประชุม/อบรมสมาชิก ฯ เพือ่
สร้างเครื อข่ายเชื่อมโยงกิจกรรม
และการดาเนินงานโครงการ ฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.อบรมสมาชิกทูบีนมั เบอร์วนั
11 โรงเรี ยน จานวน 2,200 คน
2.อบรมแกนนาทูบีนมั เบอร์วนั
2 รุ่ น จานวน 220 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000 400,000 จานวน ขยายเครื อข่ายแกนนานักเรี ยน
สานัก
(400,000)
ผูเ้ ข้า สมาชิ กTO BE NUMBER ONE
สวัสดิการ
อบรม ใน11โรงเรี ยน เข้าใจและมีความรู ้
สังคม
ความสามารถ รู้จกั ปฏิเสธและชักชวน
เพือ่ น ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และเป็ นการสร้างภาวะผูน้ าให้กบั
สมาชิกฯ เพือ่ ไปพัฒนาตนเองและ
ผูอ้ ื่นต่อไป

25 โครงการรณรงค์

เพือ่ ให้ชุมชนตระหนักถึงพิษภัย

ประชาชน 95 ชุมชน ในเขต

70,000

70,000

70,000 จานวน 1.เกิดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม

งานศพปลอดเหล้า

ของการดื่มสุราและการเล่นการพนัน เทศบาลนครขอนแก่น

ปลอดการพนันใน

ในงานศพไม่วา่ จะเป็ นภัยต่อสุขภาพ

2. ประชาชนมีสุขภาพร่ างกาย

เทศบาลนคร

และภัยต่อสังคม และเพือ่ ให้เกิดเป็ น

แข็งแรง

ขอนแก่น

ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามให้รุ่น
หลานได้สืบทอดต่อกันไปในชุมชน

ชุมชน ในชุมชน

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

26 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์เพือ่ น
ใจวัยรุ่ น (TO BE
NUMBER
ONE FRIEND
CORNER)

เพือ่ สนับสนุนการเรี ยนรู้ทาง
ด้านภาษาให้เด็ก–เยาวชน และ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์
เพือ่ นใจวัยรุ่ นตลาดสดเทศบาล 1
และศูนย์เพือ่ นใจวัยรุ่ น ณ ศูนย์
เยาวชนและครอบครัว

เด็กและ เยาวชน สมาชิกเครื อข่าย ทูบีนมั เบอร์วนั

27 กิจกรรมบ้านสีขาว
ชุมชน สีขาว

เพือ่ ให้เกิดความรักความสามัคคี
สร้างเกาะป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่าง
ในครอบครัวและสร้างแกนนาให้มี
ส่วนร่ วม ในการสอดส่องดูแล
ชุมชนพร้อมสร้าง “ภูมิคุม้ กัน” ให้
ประชาชนห่างไกลยาเสพติดและ
ทราบถึงโทษของยาเสพติด

ประชาชน 95 ชุมชน ในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
150,000 150,000
(150,000)

300,000
(300,000)

300,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE
กิจกรรม ในเครื อข่ายเทศบาลนคร

ขอนแก่นมีแนวคิดการเป็ นผูน้ า
เกิดพลังความร่ วมมือ ได้เพิม่ ทักษะ
ในการเรี ยนรู้และการ พัฒนาวุฒิ
ภาวะด้าน EQ,IQ ของผูน้ าให้มี
ศักยภาพแล้วนาความรู้ไปพัฒนา
ชมรมทูบีนมั เบอร์วนั ได้จริ ง
300,000 จานวน 1.เกิดเครื อข่ายผูน้ าสีขาวที่มีบทบาท
เครื อ ในการสร้าง"ภูมิคุม้ กัน"ให้
ข่าย กับครอบครัว ชุมชน ได้ห่างไกล
ยาเสพติด
2. ผูน้ าชุมชนมีความรักความ
หวงแหนและมีส่วนร่ วมในการ
ปกป้องชุมชนตนเองให้ห่างไกล
ยาเสพติด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
สวัสดิการ
สังคม

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3.สร้างพลังบวกให้กบั ประชาชนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

28 กิจกรรมวันรณรงค์ เพือ่ สร้างความตระหนักในสังคม
ยุติความรุ นแรงต่อเด็ก ในการป้องกันและยุติความรุ นแรง
และสตรี ในเขตเทศ- ต่อเด็กและสตรี
บาลนครขอนแก่น

ประชาชนในเขตเทศบาล ร่ วมกับ
องค์กรเครื อข่าย จานวน
187 องค์กร ระดับจังหวัด

29 กิจกรรมส่งเสริ มการมี เพือ่ ให้ประชาชนรู้จกั ใช้เวลาว่าง
ส่วนร่ วมต่อ
ให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพ
กิจกรรมกีฬา
ที่แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด
ภาคประชาชน
ในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น

ชุมชนเขตเทศบาลนครขอน
แก่น จานวน 95 ชุมชน

30,000
(30,000)

30,000

30,000 จานวน ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ชุมชน ขอนแก่น รับความรู ้ ความเข้าใจ
ในเรื่ องการยุติ กดขี่ข่มเหงต่อเด็ก
และสตรี

2,550,000 2,550,000 2,550,000 จานวน ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
(2,550,000)
ชุมชน ขอนแก่นได้รับการส่งเสริ ม
และพัฒนาต่อการเล่นกีฬา
จานวน 93 ชุมชน

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

30 กิจกรรมสงเคราะห์
ผูป้ ่ วยเอดส์
ผูป้ ่ วยเรื้ อรัง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพือ่ ช่วยเหลือสงเคราะห์กลุ่มผูต้ ิด
-ผูป้ ่ วยเรื้ อรัง ผูป้ ่ วยเอดส์และ
เชื้อเอดส์ได้มีขวัญและกาลังใจ
ผูด้ อ้ ยโอกาสในชุมชน ไม่นอ้ ยกว่า
-กลุ่มผูต้ ิดเชื้อเอดส์ ได้รับการดูแล 105 คน
ด้านสุขภาพและได้รับการช่วยเหลือ
ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็ นต่อการยังชีพ

เพือ่ ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความ
31 กิจกรรมช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อน เดือดร้อน ฟื้ นฟูและเยียวยาผูป้ ระสบ
ฟื้ นฟูและเยียวยาผู้
ภัยพิบตั ิในเบื้องต้นและให้ประชาชน
ประสบภัยพิบตั ิใน มีขวัญและกาลังใจในการดารงชีวิต
เขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น

สร้างขวัญและกาลังใจ ช่วยเหลือ
การป้องกันบรรเทาความเดือดร้อน
ฟื้ นฟูและเยียวยาประชาชนในพื้น
ที่เขคเทศบาลที่ประสบภัยพิบตั ิ
เช่น อุทกภัย อัคคีภยั วาตภัย เป็ น
เงินช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมหรื อ
ก่อสร้างที่อยูอ่ าศัยประจา ซึ่ งผู้
ประสบภัยพิบตั ิเป็ นเจ้าของที่ได้
รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริ งและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
630,000
(700,000)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วดั
(KPI)

จานวน ผูป้ ่ วยเอดส์/ผูป้ ่ วยเรื้ อรัง ได้รับ
ผูไ้ ด้รับ การช่วยเหลืออย่างทัว่ ถึง และมี
การสง ขวัญ กาลังใจที่ดี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
สวัสดิการ
สังคม

เคราะห์

100,000
(390,000)

-

-

จานวน -ผูเ้ ดื อดร้อนประสบภัยพิบตั ิได้รับ
ครอบ การช่วยเหลือ บรรเทาความเดื อดร้อน
ครัวที่ ในเบื้องต้นอย่างทัว่ ถึงและทัน
ได้รับ ทันเหตุการณ์
การสง -ผูป้ ระสบภัยมีขวัญและกาลังใจ
เคราะห์ ในการดารงชี วิตหลังเกิดภาวะวิกฤติ

ในครอบครัว
-ค่าจัดการศพตามประเพณี

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

ยุทธศาสตร์ ที่ 7
สร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้ เพือ่ รองรับ AEC และให้ พร้ อมต่ อการเปลีย่ นแปลงสู่ สากล

เป้าประสงค์ ที่ 9
ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสั งคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจ้างนักเรี ยน นักศึกษา -เพือ่ ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน
จ้างนักเรี ยน นักศึกษา
ช่วงปิ ดภาคเรี ยนฤดูร้อน
และส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีรายได้
ตามนโยบายของรัฐบาล
ระหว่างเรี ยนจากอาชีพที่เหมาะสม
-เพือ่ ให้นกั เรี ยนนักศึกษาได้ศึกษาเรี ยน
รู้จากการทางานจริ ง
2 โครงการนักศึกษาใสใจ
วิถีชุมชน

-เพือ่ สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ร่วมกันระหว่างพนักงาน
เทศบาล พนักงานครู เทศบาล
ชุมชน นักศึกษาทุนเทศบาล
ระดับปริ ญญาตรี และนักศึกษา
ที่เข้ามาฝึ กงานในประเด็นการ
พัฒนาต่าง ๆ ของเทศบาล
- เพือ่ เป็ นการพัฒนาทักษะ
สังเคราะห์ขอ้ มูลชุมชนให้ได้
มาซึ่ งความรู้แล้วก่อเกิดปัญญา

ดาเนินการจัดทากระบวน
นักศึกษาทุนเทศบาล ระดับ
ปริ ญญาตรี และนักศึกษา
ฝึ กงานลงพื้นที่สมั ผัส เรี ยนรู้
ชุมชนตลอดระยะเวลาระหว่าง
เดือน มีนาคม ถึงพฤษภาคม
ของทุกปี โดยการดาเนิน
กิจกรรมดังกล่าว มีผเู้ ข้าร่ วม
กระบวนการประกอบด้วย
หัวหน้าส่วนการงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000 300,000 จานวน ช่วยแก้ไขปัญหาความยาก
การจ้าง จนและส่งเสริ มให้นกั เรี ยน
นักศึกษามีรายได้ระหว่าง
การเรี ยนและได้ศึกษาเรี ยน
รู้จากการทางานจริ ง
35,000

35,000

35,000 จานวน - เกิดกระบวนการแลก
ผูเ้ ข้า เปลี่ยนเรี ยนรู้กนั ระหว่าง
ร่ วม พนักงานเทศบาล พนักงาน
ครู เทศบาลชุมชน นักศึกษา
ทุนเทศบาลระดับปริ ญญาตรี
และนักศึกษาที่เข้ามา
ฝึ กงานในประเด็นการ
พัฒนาต่าง ๆ เทศบาล
- เกิดการพัฒนาทักษะ
สังเคราะห์ขอ้ มูลชุมชนให้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
เทศบาล

สานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการศิลปะกับชุมชน
(วาดเส้นพื้นฐาน)

4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
ศิลปะประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงและประชาคม
อาเซียน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

นาไปสู่ การสร้างประโยชน์
ให้กบั การพัฒนาชุมชน

พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาลตลอดจนชุมชนใน
เขตเทศบาล

- เพือ่ เป็ นการเผยแพร่ ความรู้
ความเข้าใจในคุณค่าศิลปะ
แก่สาธารณชนและเพือ่ เป็ นการ
เผยแพร่ ชื่อเสียงของสายทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาเนินโครงการศิลปะกับ
ชุมชน โดยเปิ ดโอกาสให้กบั

- เพือ่ ให้เกิดความร่ วมมือ
เชิงสร้างสรรค์ระหว่างองค์กร
ในระดับประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงและประชาคมอาเซียน

- ศิลปิ นไทย จานวน 12 คน
- ศิลปิ นประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงและประชาคม
อาเซียน จานวน 4 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได้มาซึ่ งความรู้ แล้วก่อเกิด
ปัญหานาไปสู่ การสร้าง
ประโยชน์ให้กบั การพัฒนา
ชุมชน
50,000

50,000

50,000

จานวน ประชาชนผูส้ นใจ
ผูเ้ ข้าร่ วม ทัว่ ไปได้รับความรู้
และเข้าใจในคุณค่า
ของศิลปะวาดเส้น

สานักปลัด
เทศบาล

30,000

30,000

30,000

จานวน - เกิดเครื อข่าย
ผูเ้ ข้าร่ วม ความร่ วมมือในระดับ
ประเทศอนุภาคลุ่ม
น้ าโขงและประชาคม

สานักปลัด
เทศบาล

ประชาชนและผูส้ นใจทัว่ ไป
เข้าร่ วมโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการค่ายแสงส่องใจ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ เป็ นการเผยแพร่ ความรู้
ความเข้าใจในคุณค่าศิลปะ
แก่สาธารณชน

- เยาวชน ประชาชนผูส้ นใจ
ทัว่ ไป จานวน 1000 คน

- เพือ่ ให้นกั เรี ยนที่เข้าร่ วม

ดาเนินการจัดกิจกรรม
ค่ายแสงส่องใจ โดยมีจานวน

โครงการได้รับความรู้และ
คุณลักษณะในการพัฒนาตนเอง
เพือ่ การเป็ นพลเมืองที่ดีของสังคม
และประเทศชาติ
- เพือ่ ให้นกั เรี ยนเกิดทักษะ
การเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ
ทักษะการเรี ยนรู้และนวัตกรรม
ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ
ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร
การสื่ อสารและเทคโนโลยี

ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ดังนี้
- นักศึกษา จานวน 120 คน
- นักเรี ยน จานวน 120 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อาเซียน
- เกิดความรู้
ความเข้าใจในคุณค่า
ศิลปะ
5,000

5,000

5,000

จานวน นักเรี ยนได้รับ
ผูเ้ ข้าร่ วม ความรู้และเกิดคุณ
ลักษณะในการพัฒนา
ตนเองเพือ่ การเป็ น
พลเมืองที่ดีของสังคม
และประเทศชาติ

สานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

6 โครงการส่งเสริ มการประกัน - เพือ่ ให้โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลฯ
คุณภาพภายในสถานศึกษา ได้มีการประเมินภายในสถานศึกษา
และกิจกรรมประเมินคุณภาพ ให้ได้มาตรฐานของกรมส่งเสริ ม
การศึกษา ภายในและ
การปกครองท้องถิ่น
ภายนอกของโรงเรี ยนใน
- เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่น
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ให่สูงขึ้น ได้มาตรฐาน ผ่านการ
รับรองคุณภาพของ สมศ.และเป็ น
การประกันคุณภาพการศึกษา
- เพือ่ เป็ นสนามทดสอบความรู้
7 โครงการแข่งขันนักเรี ยน
คนเก่งของโรงเรี ยนใน
ความสามารถของครู และนักเรี ยน
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

-เพือ่ คัดเลือกนักเรี ยนตัวแทน
เข้าร่ วมการแข่งขันในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและระดับ
ประเทศ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่นทั้ง 11 โรงเรี ยน
(หน่วยศึกษานิเทศก์)

ครู และนักเรี ยนในโรงเรี ยน
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
จานวน 1,000 คน
(หน่วยศึกษานิเทศก์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000 100,000 จานวน นักเรี ยนโรงเรี ยนใน
(50,165)
โรงเรี ยน สังกัดเทศบาลนคร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

ที่ผ่าน ขอนแก่นมีคุณภาพ
มาตรฐาน เพิม่ ขึ้น

800,000
(799,895)

800,000

800,000

จานวน - นักเรี ยนเกิดการใฝ่ รู้
ผูเ้ ข้าร่ วม ใฝ่ เรี ยน
- นักเรี ยนรู้จกั คิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ สามารถสรุ ป
ความรู้ได้ดว้ ยตนเอง
- ครู และนักเรี ยนมีเวที
แสดงผลงานและความรู้
ความสามารรถทางด้าน

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 โครงการอบรม ประชุม สัมมนา - เพือ่ ศึกษาข้อมูล อุปสรรคและ
วางแผนพัฒนาด้านการศึกษา ปัญหาการดาเนินงานด้านการ
ศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่น
-เพือ่ ระดมทรัพยากรบุคคลมาใช้
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
-เพือ่ ให้มีการวางแผนพัฒนาด้าน
การศึกษาให้เป็ นระบบ สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาของกรมฯ

- ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ทั้ง 11 โรงเรี ยน

9 โครงการอบรมพัฒนาครู
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา

ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น จานวน 100 คน
(หน่วยศึกษานิเทศก์)

-เพือ่ เสริ มสร้างและพัฒนาความรู้
ให้กบั กลุ่มครู ในโรงเรี ยนสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น เป็ นการเพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
-เป็ นแนวทางให้ครู สามารถนา
กิจกรรมและเทคนิคการสอนไป

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000 200,000 จานวน - แนวทางการปฏิบตั ิการ
(112,400)
ผูเ้ ข้าร่ วม พัฒนาโรงเรี ยนในสังกัด

- คณะครู 11 โรงเรี ยน
- คณะกรรมการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
- คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
-คณะทางานกลไกการศึกษา
(หน่วยศึกษานิเทศก์)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

เทศบาลที่มีคุณภาพ
- พนักงานครู ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ทัว่ ถึง

360,000
(346,890)

360,000

360,000

จานวน -ครู ในโรงเรี ยนสังกัด
ผูเ้ ข้าร่ วม เทศบาลนครขอนแก่น
มีความรู้และทักษะใน
การสอนเพิม่ ขึ้น
-ครู ในโรงเรี ยนสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ปรับใช้ในการสอนของตนเองได้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานในระดับที่
สูงขึ้น
-พนักงานครู เทศบาล
สามารถนากิจกรรมและ
เทคนิคการสอนไปปรับ
ใช้ในการสอนของตนเองได้

10 โครงการจัดทาสรุ ปประมวล เพือ่ จัดทาสรุ ปประมวลผลการประเมิน พนักงานครู ผูบ้ ริ หาร และ
ผลการประเมินคุณภาพ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ศึกษานิเทศ กลุ่มการศึกษา
การศึกษาภายในสถาน
ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12
ท้องถิ่น ที่ 12 จานวน 40 คน
ศึกษาที่ 12
11 โครงการพัฒนาศักยภาพเทคนิค เพือ่ พัฒนาเทคนิคการสอนของครู
การสอนของครู เพือ่ การ
สามารถออกแบบการจัดการ
ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
เรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วดั
(KPI)

พนักงานครู ผูบ้ ริ หาร และ
ศึกษานิเทศก์ สถานศึกษา
ในสังกัดองค์กรปกครอง

60,000

200,000

60,000

200,000

60,000

200,000

จานวน ได้แนวทางการพัฒนา
ผูเ้ ข้าร่ วม การศึกษา เพือ่ ให้ อปท.
นาไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาสถานศึกษาต่อไป
จานวน ครู ได้รับการเสริ มสร้าง
ผูเ้ ข้าร่ วม และพัฒนาความรู้ดา้ น
เทคนิคการสอนและเป็ น

สานัก
การศึกษา
(เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป)

สานัก
การศึกษา
(เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ในศตวรรษที่ 21 ระดับกลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 12

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัด
ที่ 12 จานวน 48 แห่ง

12 โครงการอบรมพัฒนาคณะ เพือ่ พัฒนาทักษะการสื่ อสาร
ผูบ้ ริ หารและพนักงานเทศบาล ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ให้แก่
สู่ ประชาคมอาเซียน
ผูบ้ ริ หารและพนักงานเทศบาล

ผูบ้ ริ หารและพนักงานเทศบาลฯ
จานวน ไม่นอ้ ยกว่า 80 คน

13 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านเทคนิคการสอนของครู
ในโรงเรี ยนเทศบาลนคร
ขอนแก่น

ครู และบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 350 คน

เพือ่ เสริ มสร้างและพัฒนาความรู้
ให้กบั กลุ่มครู ในโรงเรี ยนสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น เป็ นการเพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
การเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงานและ
ประยุกต์สู่ ห้องเรี ยนได้

100,000
(74,210)

100,000

100,000

จานวน - ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ผูเ้ ข้าร่ วม สามารถสื่ อสารภาอังกฤษ
และภาษาจีนได้
- ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
เทศบาลสามารถใช้ภาษา
อังกฤษและภาษาจีนในการ
ทางานได้

3,300,000 3,300,000 3,300,000 จานวน - ครู ในโรงเรี ยนสังกัด
ผูเ้ ข้าร่ วม เทศบาลนครขอนแก่น
(2,860,335)
มีความรู้และทักษะในการ
สอนเพิม่ ขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทัว่ ไป)

สานัก
การศึกษา

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เป็ นแนวทางให้กลุ่มครู อาจารย์
สามารถนากิจกรรมและเทคนิคการ
สอนไปปรับใช้ในการสอนของ
ตนเองได้

14 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

- เพือ่ สร้างขวัญกาลังใจให้กบั เด็ก
และเยาวชน
- เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนทั้งใน
ระบบและนอกระบบได้รับการดูแล
เอาใจใส่ อย่างทัว่ ถึง
- เพือ่ ส่งเสริ มให้เด็ก เยาวชน
ตระหนักถึงความสาคัญของตนเอง
และวันเด็กแห่งชาติ

เด็กเยาวชนโรงเรี ยนในสังกัด
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น,
โรงเรี ยนในเขตเทศบาลและ
จังหวัดขอนแก่น จานวน
25,000 คน (ฝ่ ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน)

200,000
(150,000)

200,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- ครู ในโรงเรี ยนสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่นมี
ประสิทธิภาพ ในการ
ในปฏิบตั ิงานระดับที่สูงขึ้น
- พนักงานครู เทศบาล
สามารถนากิจกรรมและ
เทคนิคการสอนไปปรับใช้
ในการสอนของตนเองได้
150,000 จานวน - เด็กเยาวชนมีขวัญ และ
ผูเ้ ข้าร่ วม กาลังใจที่ดี
- เด็กเยาวชนได้รับการ
ดูแลเห็นคุณค่าความ
สาคัญของวันเด็กแห่งชาติ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

15 โครงการเส้นทางสายรุ้ง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ ให้บริ การแก่เด็กนักเรี ยนยากจน - บริ การรับ-ส่งเด็กนักเรี ยน
จานวน 300 คน/วัน
ด้อยโอกาสและเป็ นสวัสดิการให้
นักเรี ยนผูด้ อ้ ยโอกาสที่ไม่มี
พาหนะในการเดินทางไปโรงเรี ยน
- เพือ่ ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร
ติดขัดในช่วงเวลาเร่ งด่วน
- เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีพาหนะ สาหรับ
การเดินทางไปโรงเรี ยนที่สะดวก
และปลอดภัยยิง่ ขึ้น
- เพือ่ นานักเรี ยนเดินทางไปศึกษา
เรี ยนรู้แหล่งเรี ยนรู้นอกห้องเรี ยน
- เพือ่ เป็ นการสนับสนุน ชุมชน
หน่วยงานอื่นๆ ที่ขาดแคลนยาน
พาหนะ

- บริ การรถแก่หน่วยงานอื่น
ที่ขาดแคลนไม่นอ้ ยกว่า 150 ครั้ง/ปี
- นักเรี ยนในสังกัดเทศบาล
ศึกษาเรี ยนรู้นอกห้องเรี ยน
ทั้ง 11 โรงเรี ยน
(ฝ่ ายกิจการโรงเรี ยน)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,304,000 1,304,000 1,304,000 จานวน - เด็กนักเรี ยนยากจนและ
(1,084,500)
ผูเ้ ข้าร่ วม ด้อยโอกาสที่ไม่มีพาหนะ
ได้รับสวัสดิการในการ
เดินทางไปโรงเรี ยน
- บรรเทาปัญหาการจราจร
ติดขัดในช่วงเวลาเร่ งด่วน
- นักเรี ยนมีพาหนะสาหรับ
การเดินทางไปโรงเรี ยนที่
สะดวกสบายและปลอดภัย
- นักเรี ยนได้เดินทางไป
ศึกษาเรี ยนรู้แหล่งเรี ยนรู้
นอกห้องเรี ยน
-สนับสนุน ชุมชน หน่วยงาน

อื่นๆที่ขาดแคลนยานพานะ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

16 โครงการอบรมปลูกจิตสานึก - เพือ่ สร้างกระบวนการเรี ยนรู้ที่
รักษ์ส่ิ งแวดล้อม
หลากหลายและสอดคล้องกับบริ บท
ของพื้นที่
- เพือ่ ให้นกั เรี ยนได้ตระหนักถึง
คุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะ
เรื่ องน้ าและขยะในจังหวัดขอนแก่น
- เพือ่ ให้ครู และนักเรี ยนมีส่วนร่ วม
ในการแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อม
ในท้องถิ่น

- จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแล
รักษาสิ่ งแวดล้อม
- กิจกรรมค่ายเครื อข่ายเยาวชน
สิ่ งแวดล้อม จานวน 150 คน
- กิจกรรมเวทีเครื อข่ายสิ่ งแวด
ล้อมสัญจร จานวน 6 ครั้ง/ปี
จานวน 80 คน/ครั้ง
ฝ่ ายกิจการโรงเรี ยน

17 โครงการนาเสนอนวัตกรรม
ทางการศึกษากลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ปฐมวัย

- ครู อนุบาลโรงเรี ยนในสังกัด
เทศบาลทั้ง 11 โรงเรี ยน
จานวน 55 คน
- นักเรี ยนชั้นอนุบาลโรงเรี ยน
ในสังกัดทั้ง 11 โรงเรี ยน

- เพือ่ เป็ นการพัมนากระบวนการ
การจัดกิจกรรมเรี ยนรู้ของครู ปฐมวัย
ที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เด็กอนุบาลกับพัฒนาการตามวัย
- เพือ่ เป็ นการพัฒนาระบบการเรี ยน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สานัก
300,000
300,000 300,000 จานวน - เด็กและเยาวชนได้มีความ
ผูเ้ ข้าร่ วม เข้าใจ และรู้ถึงปัญหาสิ่ ง
การศึกษา
(100,000)
แวดล้อมในท้องถิ่นตนเอง
- เด็กและเยาวชนมีส่วนร่ วม
ในการแก้ไขปัญหาและ
อนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นเรี ยนรู้ร่วมกัน
- สร้างเครื อข่ายในการ
ทางานด้านสิ่ งแวดล้อม
ระหว่างเด็กเยาวชน
120,000
(83,000)

120,000

120,000

จานวน - คณะครู ปฐมวัยได้พฒั นา
สานัก
ผูเ้ ข้าร่ วม กระบวนการเรี ยนรู้ที่เอื้อต่อ การศึกษา
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เด็กอนุบาลอย่างเหมาะสม
- คณะครู ปฐมวัยมีการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

18 โครงการการเรี ยนการ
สอนภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

การสอนของแต่ละกลุ่มสาระปฐมวัย
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เพือ่ เป็ นการเปิ ดเวทีและเปลี่ยน
เรี ยนรู้และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ผลงาน สื่ อ นวัตกรรม โรงเรี ยนใน
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

จานวน 1,531 คน
- คณะผูบ้ ริ หารเทศบาลและ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง จานวน 277 คน
รวมทั้งหมด 1863 คน
(ฝ่ ายกิจการโรงเรี ยน)

- เพือ่ ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้ภาษา
ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จากชาว

- จ้างครู ต่างประเทศสอนภาษา
อังกฤษ หรื อผูม้ ีทกั ษะ

ต่างชาติ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
ที่มีทกั ษะ ในการสอนและ
ประสบการณ์
- เพือ่ ให้นกั เรี ยนสามารถอ่านและ
พูดออกสาเนียงได้ถูกต้อง

ประสบการณ์ดา้ นการเรี ยน
การสอน โดยทาการสอน
ไม่นอ้ ยกว่า 48 สัปดาห์ๆละ
18 ชัว่ โมง ๆ ละ 300
จานวน 12 เดือน
- โรงเรี ยนเทศบาล จานวน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระบบการเรี ยนการสอนของ
แต่ละกลุ่มสาระให้มีประสิ ทธิ
ภาพมากยิง่ ขึ้น
- คณะครู ปฐมวัยมีเวทีใน
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงาน
สื่ อนวัตกรรมทางการศึกษา
1,036,800

1,036,800 1,036,800

จานวน - นักเรี ยนได้เรี ยนรู้ภาษา
สานัก
ผูเ้ ข้าร่ วม อังกฤษจากชาวต่างชาติ
การศึกษา
(โอนหักผลักส่ ง)
หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญการสอน
และประสบการณ์
- นักเรี ยนสามารถอ่านและ
พูดออกสาเนียงได้ถูกต้อง
ภาษาอังกฤษที่มีทกั ษะใน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2 แห่ง คือ
1. โรงเรี ยนเทศบาลโนนทัน
2. โรงเรี ยนเทศบาลสามเหลี่ยม
19 โครงการกิจกรรมตามโครงการ - เพือ่ ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้ภาษา
จัดการเรี ยนการสอนภาษา
ต่างประเทศ (ภาษาจีน) จากชาวต่าง
ต่างประเทศ (ภาษาจีน)
ชาติ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญภาษาจีน
ในการสอนและประสบการณ์
- เพือ่ ให้นกั เรี ยนสามารถอ่านและ
พูดออกสาเนียงได้ถูกต้อง

- จ้างครู ต่างประเทศสอนภาษา
จีน หรื อผูม้ ีทกั ษะประสบการณ์
ด้านการเรี ยนการสอน ค่าตอบ
แทนปี ละ 200,000 บาท/คน
- โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
จานวน 4 แห่ง คือ
1. โรงเรี ยนเทศบาลสวนสนุก
2. โรงเรี ยนเทศบาลวัดกลาง
3. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านตูม
4. โรงเรี ยนเทศบาลสามเหลี่ยม

2,200,000

2,200,000 2,200,000

จานวน - นักเรี ยนได้เรี ยนรู้ภาษา
สานัก
ผูเ้ ข้าร่ วม จีนจากชาวต่างชาติ หรื อ
การศึกษา
(โอนหักผลักส่ ง)
ผูเ้ ชี่ยวชาญภาษาจีนที่มี
ทักษะในการสอนและ
ประสบการณ์
พูดออกสาเนียงได้ถูกต้อง
- นักเรี ยนสามารถอ่านและ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

20 โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษา

วัตถุประสงค์
- เพือ่ ส่งเสริ มพัฒนาการจัดกิจกรรม
เรี ยนรู้ของครู ที่เชื่อมโยงองค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
คณะครู และนักเรี ยน โรงเรี ยน
ในสังกัด ทั้ง 11 โรงเรี ยน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,117,000 3,117,000 3,117,000 จานวน - บุคลากรครู ได้พฒั นาการ
ผูเ้ ข้าร่ วม จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ของ

ความรู้ถ่ายทอดสู่ เด็กนักเรี ยน
- ส่งเสริ มพัฒนาการเรี ยนการสอน
ทั้งระบบของโรงเรี ยนในสังกัด
เทศบาล จานวน 11 โรง

21 โครงการศึกษาเรี ยนรู้นอก
ห้องเรี ยน

- เพือ่ ส่งเสริ มพัฒนาการจัดการ
เรี ยนการสอนของโรงเรี ยนในสังกัด
เทศบาลฯ
- เพือ่ นาคณะครู และนักเรี ยนไป
เรี ยนรู้ศึกษานอกห้องเรี ยน

ครู ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้
ถ่ายทอดสู่ เด็กนักเรี ยน
- บุคลากรครู เกิดกระบวน
การเรี ยนรู้ร่วมกัน สร้าง
ความเป็ นกัลยาณมิตร
และการทางานเป็ นทีม
คณะครู และนักเรี ยน โรงเรี ยน
ในสังกัด ทั้ง 11 โรง

831,600

831,600

831,600

จานวน บุคลากรครู เกิดกระบวน
ผูเ้ ข้าร่ วม การเรี ยนรู้ร่วมกัน สร้างความ
เป็ นกัลยาณมิตรและ
การทางานเป็ นทีม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา
(โอนหักผลักส่ ง)

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

22 โครงการห้องเรี ยนขอบฟ้ากว้าง - เพือ่ ให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
(ตามโครงการ 1 โรงเรี ยน
ได้รับการดูและช่วยเหลืออย่างเต็ม
2 ระบบ) ให้กบั โรงเรี ยน
ศักยภาพโดยจัดการเรี ยนแบบห้อง
เทศบาลวัดกลาง
เรี ยนคู่ขนาน
- เพือ่ ให้เด็กที่มีความบกพร่ อง
ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเต็ม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลฯ
คือโรงเรี ยนเทศบาลวัดกลาง
โดยจัดการเรี ยนแบบห้องเรี ยน
คู่ขนาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000 300,000 จานวน เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ผูเ้ ข้าร่ วม ได้รับการดูแลช่วยเหลือเต็ม
ศักยภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

ศักยภาพ
23 โครงการอาหารกลางวัน
(11 โรงเรี ยน)

เพือ่ เป็ นค่าสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กบั โรงเรี ยน

- โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
จานวน 11 โรงเรี ยน

31,312,000

31,312,000 31,312,000

(31,768,000)

จานวน การจัดการเรี ยนการสอน
โรงเรี ยน มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สานัก
การศึกษา
(เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป)

24 โครงการปรับปรุ งหลักสูตร
สถานศึกษา

เพือ่ ปรับปรุ งหลักสูตรสถาน
ศึกษา ให้กบั โรงเรี ยนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น

โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
จานวน 11 โรงเรี ยน

20,000
(220,000)

20,000

20,000 จานวน การจัดการเรี ยนการสอน
โรงเรี ยน มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สานัก
การศึกษา
(เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

25 โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ระบบ Asymmetric Digital
Subdriber Line : ADSL
ความเร็ วสูง
26 โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ระบบ wireless Fidelity :
wifi

วัตถุประสงค์
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้บริ การและเชื่อม
ต่ออินเตอร์เน็ตให้กบั โรงเรี ยนใน
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
จานวน 11 โรงเรี ยน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
105,600
105,600 105,600 จานวน การจัดการเรี ยนการสอน
โรงเรี ยน มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(105,600)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา
(เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป)

เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้บริ การและเชื่อม
ต่ออินเตอร์เน็ตให้กบั โรงเรี ยนใน
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
จานวน 11 โรงเรี ยน

79,200

79,200

79,200 จานวน การจัดการเรี ยนการสอน
โรงเรี ยน มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สานัก
การศึกษา
(เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป)

27 โครงการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรี ยน

เพือ่ ใช้จ่ายในการจัดซื้ อหนังสือ
เข้าห้องสมุดของโรงเรี ยนใน
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น ทั้ง 11 โรงเรี ยน

1,100,000

1,100,000 1,100,000 จานวน การจัดการเรี ยนการสอน
โรงเรี ยน มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สานัก
การศึกษา
(เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป)

28 โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยน
รู้ของโรงเรี ยน

เพือ่ จ่ายเป็ นค่าพัฒนาแหล่งเรี ยน
รู้ของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น

โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น ทั้ง 11 โรงเรี ยน

550,000

550,000

550,000 จานวน การจัดการเรี ยนการสอน
โรงเรี ยน มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สานัก
การศึกษา
(เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

29 โครงการรณรงค์เพือ่ ป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา

วัตถุประสงค์
เพือ่ จ่ายเป็ นค่ารณรงค์เพือ่ ป้องกัน
ยาเสพติด ในสังกัดเทศบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โรงเรี ยนสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่นทั้ง 11โรงเรี ยน
จานวน 200 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
165,000
165,000 165,000 จานวน เด็กและเยาวชนมีความรู้
ผูเ้ ข้าร่ วม ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ
(165,000)
และพิษภัยของยาเสพติด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา
(เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป)

30 โครงการพัฒนาการบริ หาร เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดกิจกรรมในโรงเรี ยน โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
จัดการศึกษา โดยใช้
ในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น ทั้ง 11 โรงเรี ยน
โรงเรี ยนเป็ นฐานในการ
การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
31 โครงการส่งเสริ มศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับ
นักเรี ยนยากจน)

เพือ่ จ่ายเป็ นค่าส่งเสริ มศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัย
พื้นฐานสาหรับนักเรี ยนยากจน)

โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น ทั้ง 11 โรงเรี ยน

11,000,000

11,000,000 11,000,000

จานวน การจัดการเรี ยนการสอน
โรงเรี ยน มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สานัก
การศึกษา
(เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป)

631,000

631,000

631,000 จานวน การจัดการเรี ยนการสอน
โรงเรี ยน มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สานัก
การศึกษา
(เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

32 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพือ่ จ่ายเป็ นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นพื้นฐาน

โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น ทั้ง 11 โรงเรี ยน

33 โครงการ Book Bike

- รถ Book Bike ให้บริ การ
จานวน 2 คัน
- เด็กในชุมชนในเขตเทศบาล

- เพือ่ ขยายพื้นที่สงั คมรักการอ่าน
ลงในชุมชน
- เพือ่ กระจายหนังสือเข้าสู่ ชุมชน
- เพือ่ เป็ นการนาโอกาสให้เด็กใน
ชุมชนเข้าถึงหนังสือ
- เพือ่ พัฒนาเด็กด้วยการอ่าน
- เพือ่ ให้ผนู้ าสามารถสื่ อสารสร้าง
ความเข้าใจในชุมชนเรื่ องการ
พัฒนาเด็กด้วยการอ่าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
46,015,396 46,015,396 46,015,396 จานวน การจัดการเรี ยนการสอน
โรงเรี ยน มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา
(เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป)

นครขอนแก่นสามารถเข้าถึง
หนังสือ
(ฝ่ ายการศึกษานอกระบบ)

396,000
(379,200)

396,000

396,000 จานวน - มีห้องสมุดเด็กที่พร้อมให้
รถให้ บริ การเด็กเพิม่ ขึ้น
บริ การ - เด็ก เยาวชนและครอบครัว
ได้รับโอกาสเข้าถึงสื่ อและ
หนังสือเพือ่ การเรี ยนรู้ที่ดี
- ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาล
นครขอนแก่นและใกล้เคียง
เกิดความตื่นตัวในการพัฒนา
เด็กด้วยการอ่าน

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

34 โครงการสร้างสังคมแห่ง
การอ่าน

- เพือ่ สนับสนุนความร่ วมมือของ
ครอบครัว ชุมชน ให้เติบโตขึ้น
อย่างเต็มศักยภาพ
- เพือ่ รณรงค์ให้ชุมชนและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความ
สาคัญของพัฒนาการศึกษาเด็ก
- เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริ มการ
พัฒนาแหล่งทรัพยากรในการอ่าน

ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น

35 โครงการอบรมฟื้ นฟู
เยียวยาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชนชาย
ขอบในสังคมเมือง

- เพือ่ จัดการศึกษาเรี ยนรู้ให้กบั เด็ก
เยาวชนชายขอบในสังคมเมืองใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้เกิด
การเรี ยนรู้ พัฒนาตนเอง และเห็น
คุณค่าของตนเอง ผูอ้ ื่นและสังคม
- เพือ่ พลิกฟื้ นพลังทางลบเปลี่ยน
เป็ นพลังทางบวกของกลุ่มเด็กเยาวชน

เด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา
เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส
เด็กเร่ ร่อน เด็กกลุ่มเสี่ ยง
ซึ่ งในที่น้ ีขอเรี ยกรวม ๆ ว่า
“เด็กชายขอบในสังคมเมือง”
จานวน 300 คน
(ฝ่ ายการศึกษานอกระบบ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,806,000 1,806,000 1,806,000 จานวน - เด็กและเยาวชนในครอบ
(1,390,564)
ชุมชน ครัว ชุมชน ให้เติบโตขึ้น
อย่างเต็มศักยภาพ
- ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตระหนักถึงความ
สาคัญของพัฒนาการ
การศึกษาเด็กและเยาวชน

342,500

342,500

342,500 จานวน เด็กเยาวชนชายขอบใน
ผูเ้ ข้าร่ วม สังคมเมืองในเขตเทศบาลฯ
เกิดการเรี ยนรู้ผ่านกระบวน
การที่เหมาะสม จนสามารถ
พัฒนาตนเอง และเห็น
คุณค่าของตนเอง ผูอ้ ื่น
และสังคม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สังคมเมืองจานวน ไม่นอ้ ยกว่า

30 คนได้รับโอกาสในการ
เริ่ มต้นชีวิตใหม่ จนสามารถ
ดาเนินชีวิตอย่างมีสติ มีปัญญา
มีเป้าหมายในชีวิต อันจะ
นาไปสู่ การมีอาชีพที่สุจริ ต
และมีเส้นทางดาเนินชีวิต
ในทางที่ดีที่เหมาะสม
ต่อไป

ชายขอบในสังคมเมืองได้เริ่ มต้นชีวิต
ใหม่ ให้สามารถดาเนินชีวิตอย่างมีสติ
มีปัญญา มีเป้าหมายในชีวิต อันจะ
นาไปสู่ อาชีพสุจริ ต และมีเส้นทาง
ดาเนินชีวิตในทางที่ดีที่เหมาะสม
ต่อไป
- เพือ่ เป็ นกิจกรรมทางเลือกสาหรับ
- เด็กและเยาวชนในเขต
เยาวชนและครอบครัว
เทศบาลฯ เข้าร่ วมกิจกรรม
- เพือ่ จัดกิจกรรมส่งเสริ มสันทนาการ - ผูป้ กครองในเขตเทศบาลฯ
สาหรับเยาวชน
- ผูน้ าชุมชนและกลุ่มอาสา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- เด็กเยาวชนชายขอบใน

ชายขอบในสังคมเมือง และพัฒนา
ไปเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงที่มีจิต
อาสาในการริ เริ่ มสร้างสรรค์กิจกรรม
ที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น
- เพือ่ เปิ ดโอกาสให้เด็กเยาวชน

36 โครงการศูนย์เยาวชน

ตัวชี้วดั
(KPI)

1,254,400
(707,000)

1,254,400 1,254,400 จานวน - เป็ นกิจกรรมทางเลือก
ผูเ้ ข้าร่ วม สาหรับเยาวชนและครอบครัว
- สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
สันทนาการสาหรับเยาวชน

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
- เพือ่ สร้างเครื อข่ายการศึกษาทาง
เลือกสาหรับเยาวชน

37 โครงการพัฒนาศักยภาพ
การใช้ภาษาและเรี ยนรู้
วัฒนธรรมอาเซียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

สมัครในชุมชน
- อาสาสมัครเยาวชนในเขต
เทศบาลฯ และประชาชนทัว่ ไป
(ฝ่ ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน)

- เทศบาลนครขอนแก่น ตระหนักถึง เด็ก เยาวชน และประชาชน
ความสาคัญในการเตรี ยมความพร้อม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เพือ่ เปิ ดประเทศเข้าสู่ การเป็ นประชาคม จานวน 4 เขต
อาเซี ยน และการพัฒนาขีดความสามารถ
ของประชากรให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้น โดยให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทัว่ ไป จึงดาเนินการจัด
กิจกรรมให้ขอ้ มูล ความรู ้ ในการใช้ภาษา
และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
อาเซียน แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- มีเครื อข่ายการศึกษา
ทางเลือกสาหรับเยาวชน
ในเขตเทศบาลฯ

200,000

200,000

200,000 จานวน 1. เด็ก เยาวชน และ
ผูเ้ ข้าร่ วม ประชาชนทัว่ ไป
นครขอนแก่น มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนใน
บริ บทต่างๆ ที่ครอบคลุม
3 เสาหลักอาเซียน
2. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทัว่ ไป
มีความเข้าใจถึงนัยสาคัญ
ด้านการพัฒนาทรัพยากร

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ทัว่ ไปในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้
มีความพร้อมและศักยภาพในการเป็ น
พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ การเป็ น
ประชาคมอาเซียนต่อไป

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มนุษย์เพือ่ เป็ นฐานแห่ง
แห่งการพัฒนาประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
3. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทัว่ ไป
ตระหนักและตื่นตัวใน
การพัฒนาตนเองเพือ่ ให้
มีความรู้ความสามารถ
และพัฒนาตนเองสู่
การเป็ นประชาคม
อาเซียน

38 โครงการพัฒนาบริ หารจัดการ - เพือ่ ส่งเสริ มให้เด็กได้ออกกาลัง ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในสังกัด กาย และเกิดความสนุกสนาน
เทศบาลนครขอนแก่น
เพลิดเพลิน
- เพือ่ ส่งเสริ มความร่ วมมือ และสาย

- กิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ โดยมี
เด็กเล็ก ผูป้ กครอง และผูด้ ูแลเด็ก
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 800 คน

496,000

496,000

496,000 จานวน - ส่งเสริ มความร่ วมมือ
ผูเ้ ข้าร่ วม และสายสัมพันธ์ ระหว่าง
ครู ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ทั้ง 11 ศูนย์

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
สัมพันธ์ระหว่างครู กบั ผูป้ กครอง
- เพือ่ ให้เด็กได้ร่วมสืบสานศิลปะ
วัฒนธรรมไทย
- เพือ่ ให้เด็กได้รู้จกั และมีโอกาส
ร่ วมทาบุญในวันสาคัญทางพระ
พุทธศาสนา
- เพือ่ ฝึ กให้เด็กใช้กล้ามเนื้อมือได้
คล่องแคล่ว
- เพือ่ ให้เด็กมีสายสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างเด็ก ผูป้ กครองและครู
ผูด้ ูแลเด็ก

39 โครงการอาหารกลางวัน
เพือ่ เป็ นค่าสนับสนุนอาหาร
(ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก 11 ศูนย์) กลางวันให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ ของ
ศูนย์พมั นาเด็กเล็ก เช่น วันเด็ก,
วันไหว้ครู , วันแม่, วันพ่อ ฯลฯ
เด็กเล็ก ผูป้ กครอง และ
ผูด้ ูแลเด็ก
- กิจกรรมครัวหรรษา
(ฝ่ ายการศึกษานอกระบบ)

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
จานวน 11 ศูนย์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- เด็กเล็กมีพฒั นาการทั้ง
ทางด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และสติปัญญา
- เด็กเล็กได้ร่วมสืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรมไทย
- เด็กรู้จกั และมีโอกาสร่ วม
ทาบุญในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
- ส่งเสริ มสายสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างเด็ก ผูป้ กครอง ครู

3,416,000 3,416,000 3,416,000 จานวน การจัดการเรี ยนการสอน
ศูนย์เด็ก มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(3,158,400)

สานัก
การศึกษา
(เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

40 โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรี ยน - เพือ่ พัฒนาทักษะการกีฬาของ
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น นักเรี ยนเทศบาลนครขอนแก่น
- เพือ่ ส่งเสริ มสร้างสุขภาพพลา นามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง
- เพือ่ ส่งเสริ มให้นกั กีฬารู้จกั การ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- เพือ่ คัดเลือกตัวแทนเทศบาลฯ เข้า
ร่ วมแข่งขันกีฬาระดับภาคฯ และ
ระดับประเทศ
-เพือ่ ส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลและกรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- จัดการแข่งขันกีฬา 12 ชนิด
4,500,000 4,500,000 4,500,000 จานวน - ได้นกั กีฬาตัวแทน
ผูเ้ ข้าร่ วม เทศบาลนครขอนแก่น
และมี 5 รุ่ น อายุ ดังนี้
รุ่ นอายุ 10,12,14,16,18 ปี
- ได้สนองนโยบายของ
- นักเรี ยนเทศบาลทั้ง 11 โรงเรี ยน
รัฐบาลและกรมส่งเสริ ม
- ได้นกั กีฬาตัวแทนเทศบาล
การปกครองท้องถิ่น
นครขอนแก่น จานวน 600 คน
- ได้รับประสบการณ์ใน
- เข้าค่ายเก็บตัวฝึ กซ้อมเตรี ยม
การแข่งขัน
ไปแข่งขันกีฬานักเรี ยน อปท.
- ได้ความรักความสามัคคี
รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวัน
และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ออกเฉียงเหนือ
- นาชื่อเสียงมาสู่ เทศบาล
- เข้าร่ วมการแข่งขันกีฬารอบ
นครขอนแก่น
คัดเลือก ระดับภาคและระดับ
ประเทศ
(งานกีฬาและนันทนาการ)
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

41 โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสัมพันธ์

เพือ่ ส่งเสริ มให้เด็กมีสุขภาพกายและ แข่งขันกีฬาให้แก่เด็กศูนย์พฒั นา
จิตสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสมตามวัย เด็กเล็กในสังกัด จานวน 11 ศูนย์

42 โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

- เพือ่ ส่งเสริ มและปลูกฝังให้เด็ก
และเยาวชนในท้องถิ่นตลอดจน
ประชาชนทัว่ ไปได้เห็นคุณค่าของ
การกีฬารักการออกกาลังกายโดยใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- เพือ่ ฝึ กฝนทักษะการเล่นกีฬาที่
ถูกต้อง รู้จกั การแก้ปัญหามีความ
มัน่ ใจในตัวเอง มีวินยั มีน้ าใจ
- เพือ่ เป็ นการป้องกันปัญหาการใช้
ยาเสพติดโดยการดึงความสนใจ
ของเด็กเยาวชน, ประชาชนทัว่ ไป
สู่ เรื่ องการกีฬาและการออกกาลังกาย

- จัดการแข่งขันฟุตซอล
ประเภทเยาวชนและ
ประชาชนทัว่ ไป
- จัดการแข่งขันบาสเกตบอล
ประเภทเยาวชนและ
ประชาชนทัว่ ไป
- จัดการแข่งขันวอลเลย์บอล
ประเภทเยาวชนและประชาชน
ทัว่ ไป
- จัดการแข่งขันเซปักตระกร้อ
ประเภทเยาวชนและ
ประชาชนทัว่ ไป
(งานกีฬาและนันทนาการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

400,000
(300,000)

400,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
ผูเ้ ข้าร่ วม สมบูรณ์ ทั้งร่ างกายและ
จิตใจ
400,000 จานวน - เยาวชนและประชาชน
ผูเ้ ข้าร่ วม ทัว่ ไปมีสุขภาพร่ างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง
- เยาวชนและประชาชน
ทัว่ ไป เกิดความรัก,สามัคคี
ในหมู่คณะและรู้จกั การ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา
และออกกาลังกาย
- เป็ นการนาเด็กเยาวชน
และประชาชน ออกห่างจาก
อบายมุข และยาเสพติด
พร้อมสร้างทักษะด้านกีฬา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา
สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

43 โครงการส่งเสริ มและพัฒนา
กีฬานักเรี ยนโรงเรี ยนใน

- เพือ่ ส่งเสริ มและพัฒนากีฬา
นักเรี ยนโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลฯ

โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลฯ
จานวน 11 แห่ง ประกอบด้วย

สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

สู่ ความเป็ นเลิศ ให้เป็ นที่ยอมรับใน
ด้านศักยภาพและสมรรถภาพ
ประสิทธิภาพของนักเรี ยนในสังกัด
เทศบาลฯ
- เพือ่ ส่งเสริ มสร้างสุขภาพพลา นามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง
- เพือ่ ส่งเสริ มให้นกั กีฬารู้จกั การ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โรงเรี ยนสวนสนุก, วัดกลาง
หนองคู ,บ้านโนนทัน ,หนองใหญ่
บ้านโนนหนองวัด, โนนชัย,
สามเหลี่ยม, หนองแวง, บ้านตูม
บ้านศรี ฐาน

- เพือ่ เสริ มสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ความตระหนักรู้ในการให้ความ
ช่วยเหลือพัฒนาการจัดการศึกษา
แก่บุคคลออทิสติก
- เพือ่ เพิม่ พูนความรู้และทักษะ

- ผูบ้ ริ หารระดับสูงของสถาบัน
อุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน
- คณะกรรมการภาคีเครื อข่าย
การดูแลบุคคลออทิสติกจังหวัด
ขอนแก่น

44 โครงการการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เปิ ดโลกออทิสติก

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
140,000
140,000 140,000 จานวน - ได้นกั กีฬาตัวแทนเทศบาล
สานัก
(62,620)
ผูเ้ ข้าร่ วม นครขอนแก่น
การศึกษา
- ได้สนองนโยบายของรัฐบาล (โอนหักผลักส่ ง)

และกรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่น
- ได้รับประสบการณ์ในการ
แข่งขัน
- ได้ความรักความสามัคคี
และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

50,000

-

-

สานัก
จานวน - ผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาได้รับ
การศึกษา
ผูเ้ ข้าร่ วม ความรู้และทักษะในการ
ช่วยเหลือพัฒนาและจัดการ (เงินอุดหนุน
ศึกษาสาหรับบุคคลออทิสติก หน่วยงานอื่น)
- ผูป้ กครองเด็กออทิสติกมี

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ใหม่ๆในการให้ความช่วยเหลือ
บุคคลออทิสติก
- เพือ่ ผักดันและกระตุน้ ให้เกิดการ
จัดการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมสาหรับ
คนพิการ

45 โครงการการศึกษาพิเศษ
มารี ยน์ ิรมล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- ผูป้ กครองบุคคลออทิสติก
ทั้งหมดจานวน 300-350 คน

- เพือ่ ให้นกั เรี ยนในโรงเรี ยนการ
นักเรี ยนโรงเรี ยนมารี ยน์ ิรมล
ศึกษาพิเศษมารี ยน์ ิรมล ได้มีอาหาร
จานวน 84 คน
รับประทานครบ 5 หมู่ ตลอดปี
การศึกษา
- เพือ่ สร้างเสริ มและให้กาลังใจ
คณะครู และบุคลากรในการปฏิบตั ิ
พัฒนาศักยภาพของเด็กพิเศษในโรงเรี ยน

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความรู้ความเข้าใจในสิทธิ
และประโยชน์ที่จะได้รับ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
พัฒนาและการศึกษาสาหรับ
บุคคลออทิสติก
60,000

-

-

จานวน - นักเรี ยนในโรงเรี ยนการ
ผูเ้ ข้าร่ วม ศึกษาพิเศษมารี ยน์ ิรมล
มีอาหารรับประทานครบ 5
หมู่ ตลอดปี การศึกษา
- คณะครู และบุคลากรมี
กาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างเต็มความสามารถ

สานัก
การศึกษา
(เงินอุดหนุน
หน่วยงานอื่น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

46 โครงการศูนย์เยาวชนและ
ครอบครัวเทศบาลนคร
ขอนแก่น

47 โครงการศูนย์สร้างโอกาส
เด็กและเยาวชน(บ้านเรา)
เทศบาลนครขอนแก่น

วัตถุประสงค์
- เพือ่ เป็ นศูนย์เรี ยนรู้และส่งเสริ ม
กิจกรรมทางเลือกสาหรับเยาวชน
- เพือ่ สร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู้

3.1 เพือ่ ให้เด็กและเยาวชน
ชายขอบในสังคมเมืองได้รับ
การช่วยเหลือดูแลฟื้ นฟูจิตใจ
และได้รับการศึกษาเรี ยนรู้
เกิดการพัฒนาตนเอง เห็นคุณค่า
ของตนเอง ผูอ้ ื่นและสังคม
3.2 เพือ่ พลิกฟื้ นพลังด้านลบ
ของเด็กเยาวชนชายขอบให้กลับ
มาเป็ นพลังด้านบวกจนสามารถ
เปลี่ยนแปลงตนเองเป็ นคนดี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กและเยาวชน ประชาชน
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เด็ก เยาวชนนอกระบบ
การศึกษา เด็กยากจน
เด็กด้อยโอกาส เด็กเร่ ร่อน
เด็กกลุ่มเสี่ ยง ซึ่ งในที่น้ ี
ขอเรี ยกรวมๆ ว่า
"เด็กชายขอบในสังคม
เมือง" จานวน 300 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,805,600
-

350,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
จานวน
กิจกรรม
ทางเลือก
สาหรับ
เยาวชน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- เยาวชน ได้ใช้ศูนย์
เยาวชนเป็ นศูนย์เรี ยนรู้
และจัดกิจกรรมต่างๆ
- มีเครื อข่ายเข้าร่ วมจัด
กิจกรรมและให้ความรู้
แก่เด็กและเยาวชน
จานวน 1. เด็กเยาวชนชายขอบ
ผูเ้ ข้าร่ วม ในสังคมเมืองเขตเทศ
บาลนครขอนแก่น
เกิดการเรี ยนรู้ผ่าน
กระบวนการที่เหมาะสม
จนสามารถพัฒนาตนเอง
และเห็นคุณค่าของตน
เอง ผูอ้ ื่น และสังคม
2.พลังทางลบของเด็ก
เยาวชนชายขอบใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา
(เงินอุดหนุน
หน่วยงานอื่น)

สานัก
การศึกษา
(เงินอุดหนุน
หน่วยงานอื่น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของสังคมหรื อเป็ นผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงที่มีจิตอาสาในการ
ริ เริ่ มสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น
3.3 เพือ่ สร้างโอกาสให้เด็กและ
เยาวชนชายขอบในสังคมเมือง
ได้เริ่ มต้นชีวิตใหม่ ให้มีการ
ศึกษา มีอาชีพที่เหมาะสม และ
ให้สามารถดาเนินชีวิตอย่างมี
สติ มีปัญญา มีเป้าหมายในชีวิต
อันจะนาไปสู่ การมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีต่อไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
สังคมเมือง ถูกพลิกฟื้ น
เป็ นพลังด้านบวก
สามารถริ่ เริ่ มสร้างสรรค์
สิ่ งดีงาม และพัฒนา
ตนเองไปเป็ นผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงที่มีจิตอาสา
ในการริ่ เริ่ มสร้างสรรค์
กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์
ต่อชุมชนท้องถิ่น
3. เด็กเยาวชนชายขอบ
ในสังคมเมือง จานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 30 คน ได้รับ
โอกาสในการเริ่ มต้นชีวิต
ใหม่ จนสามารถดาเนิน
ชีวิตอย่างมีสติ มีปัญญา
มีเป้าหมายในชีวิต

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

48 โครงการแข่งขันกีฬานักเรี ยน - เพือ่ สร้างเยาวชนให้มีความเป็ น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลิศทางปัญญา
(อปท.ที่เป็ นเจ้าภาพ)
- เพือ่ สร้างความสามัคคีระหว่าง
อปท. ด้วยกัน
49 โครงการอนุรักษ์และ
- เพือ่ พัฒนาศักยภาพในด้านการสอน
ฟื้ นฟูวฒั ธรรมอีสาน
และการใช้สื่อของครู ผสู้ อน
- เพือ่ ให้นกั เรี ยนได้มีสื่อที่ถูกต้องและ
เหมาะสม ใช้ในการเรี ยนการสอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่นทั้ง 11 โรงเรี ยน
เข้าร่ วมการแข่งขันกีฬา
นักเรี ยน อปท.
เด็กเยาวชน โรงเรี ยนใน
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น/
โรงเรี ยนในเขตเทศบาลและ
เทศบาลเมืองชุมแพ เทศบาลเมือง
บ้านไผ่ และเทศบาลเมืองพล
(ฝ่ ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

50,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

อันจะนาไปสู่ การมีอาชีพ
ที่สุจริ ตและมีเส้นทาง
ดาเนินชีวิตในทางที่ดี
เหมาะสมต่อไป
จานวน นักกีฬาได้แลกเปลี่ยน
ผูเ้ ข้าร่ วม ความรู้และประสบการณ์
ด้านกีฬา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานัก
การศึกษา
(เงินอุดหนุน
หน่วยงานอื่น)

150,000
(475,800)

150,000

150,000 จานวน - ครู ผสู้ อนมีศกั ยภาพ
ผูเ้ ข้าร่ วม ในด้านการสอนและการ
ใช้สื่อที่ดีข้ ึนและสามารถ
สื่ อสารกับนักเรี ยนได้
อย่างเข้าใจ
- นักเรี ยนมีความเข้าใจ
ในเนื้อหาที่ได้จากการใช้
สื่ อการเรี ยนการสอน

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

50 โครงการอบรมเยาวชน
มุสลิม (คุม้ หนองคู)

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนได้ดารง
ชีวิตอยูใ่ นแนวทางของศาสนา

อิสลามตามแบบอย่างของท่าน
ศาสดามูฮาหมัด (ซ.ล)
51 โครงการบรรพชาสามเณรเพือ่ - เพือ่ จรรโลงและสืบสานศาสนา
ศึกษาต่อในพระพุทธศาสนา ทายาททางพระพุทธศาสนา
และอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน - เพือ่ เปิ ดโอกาสให้เยาวชนที่ขาด
(วัดศรี นวล)
โอกาสทางการศึกษาได้เล่าเรี ยน
52 โครงการบรรพชาสามเณร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กและเยาวชนมุสลิมใน
จังหวัดขอนแก่นและจังหวัด
ใกล้เคียง จานวน 100 คน
เยาวชนชาย-หญิง อายุ
10-18 ปี จานวน 100 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน เด็กและเยาวชนได้ดารง
ผูเ้ ข้าร่ วม ชีวิตอยูใ่ นแนวทางของศาสนา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

อิสลามตามแบบอย่างของท่าน (เงินอุดหนุน

30,000

-

จานวน

- เยาวชนได้ราลึกถึงคุณ

สานัก
การศึกษา
(เงินอุดหนุน
หน่วยงานอื่น)

เยาวชนชั้นประถมศึกษาปี ที่

ภาคฤดูร้อน (วัดหนองแวง

ให้แก่เด็กและเยาวชนได้สืบศาสนา

4-6 จานวน 86 คน

พระอารามหลวง)

ต่อไป

- เยาวชนได้ใช้เวลาว่าง

(เงินอุดหนุน

- เป็ นการใช้เวลาในช่วงปิ ดภาคเรี ยน

ให้เกิดประโยชน์

หน่วยงานอื่น)

ประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ ื่น

-

-

หน่วยงานอื่น)

- เพือ่ ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม

ศึกษาหลักธรรมคาสอนเพือ่ ให้เกิด

30,000

-

ศาสดามูฮาหมัด (ซ.ล)
จานวน - เด็กและเยาวชนได้สืบ
ผูเ้ ข้าร่ วม สานศาสนาทายาทของ
พระพุทธศาสนา
- เด็กและเยาวชนได้
มีโอกาสศึกษาเล่าเรี ยน
ผูเ้ ข้าร่ วม งามความดี ของผูม้ ีพระคุณ

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

53 โครงการศูนย์ ICT ชุมชน

วัตถุประสงค์
-เพือ่ ให้มีแหล่งเรี ยนรู้ ICT ชุมชน
-เพือ่ ส่งเสริ มให้ประชาชนมีแหล่งเรี ยน
รู้ และสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสาร
สนเทศได้โดยง่าย
-เพือ่ ส่งเสริ มให้ประชาชนและเยาวชน
ในชุมชนเกิดการฝึ กฝนและพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนาไปเป็ นเครื่ องมื่อในการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์นาไปสู่ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน

54 โครงการจ้างที่ปรึ กษาบริ การ เพือ่ เปิ ดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และ
วิชาการศูนย์พฒั นาทักษะและ ประชาชนได้รับบริ การวิชาการในด้าน
การเรี ยนรู้ ICT ขอนแก่น
การศึกษา อบรม สามารถเรี ยนรู้และ
พัฒนาทักษะได้ดว้ ยตนเองผ่านกิจกรรม
สร้างสรรค์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ชุมชนมีศูนย์ ICT ชุมชน
ประกอบด้วย
1.ศูนย์ ICT ชุมขนบะขาม
2.ศูนย์ ICT ชุมขนเทพารักษ์ 5
3.ศูนย์ ICT ชุมขนการเคหะ
4.ศูนย์ ICT ชุมขนศรี ฐาน 2

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,400
50,400
50,400 จานวน
(50,400)
ผูใ้ ช้บริ
ศูนย์
ICT
ชุมชน

จ้างที่ปรึ กษาบริ การวิชาการ โดย 2,840,400 2,840,400 2,840,400 จานวน
ดาเนินการจัดกิจกรรมฝึ กอบรมการ (3,340,400)
กิจกรรม
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่นอ้ ย
ด้านการ
กว่า 168 ครั้ง การอบรมสัมมนา
ศึกษา
สาหรับนักเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 2 ครั้ง
อบรม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

คนในชุมชนมีแหล่งเรี ยนรู้ กองวิชาการ
และเกิดการพัฒนาทักษะการ และแผนงาน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชน

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้ศึกษา อบรม เรี ยนรู้และ
พัฒนาทักษะด้านการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่าน
กิจกรรมสร้างสรรค์และ

กองวิชาการ
และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

และการสื่ อสาร เพือ่ สร้างนวัตกรรม หรื อกิจกรรมอื่น ๆ ที่กาหนดขึ้น
หรื องานจากการผสมผสานภูมิปัญญา เพือ่ ให้การบริ การวิชาการ
ของตนเข้ากับความรู้สมัยใหม่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร

55 โครงการพัฒนาระบบประกัน -เพือ่ พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
คุณภาพภายในสถานศึกษา ภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน
ของกรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่น
-เพือ่ เตรี ยมความพร้อมรับการ
ประเมินจาก สมศ.

ค่าจัดอบรมสัมมนาระบบประกัน
ตุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็ นค่าอาหาร เครื่ องดื่ม
ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

/คนเข้า เทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่ วม และการสื่ อสารเพือ่ สร้าง
นวัตกรรมหรื องานจาก
การผสมผสานภูมิปัญญา
ของตนเข้ากับความรู้สมัย
ใหม่
100,000

100,000

100,000 คะแนนผล โรงเรี ยนมีระบบประกัน
ทางการ คุณภาพภายในสถาน
ของ ศึกษาที่มีมาตรฐาน
นักเรี ยน

ร.ร.ท.บ้าน
หนองใหญ่

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

56 โครงการแหล่งเรี ยนรู้ห้อง
ซาวด์แลป

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ฝึกอ่าน ฝึ กฟัง
และพูด ภาษาอังกฤษ เพือ่ รองรับ
เข้าสู่ ประเทศอาเซียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้ อและจัดทาห้องซาวด์แลป
ที่ได้มาตรฐาน จานวน 1 ห้อง

57 โครงการพัฒนากระบวนการ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
เรี ยนรู้แบบบูรณาการเพือ่
จัดการเรี ยนการสอน
รองรับโลกอนาคต

อบรมสัมมนากระบวนการเรี ยนรู้
แบบบูรณาการ โดยมีค่าอาหาร
เครื่ องดื่ม ค่าตอบแทน วิทยากร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวน
การเรี ยนรู้แบบบูรณาการ

58 โครงการนิทรรศการ
ทางวิชาการ

แสดงผลงานของคณะครู
โรงเรี ยนเทศบาลคุม้ หนองคู
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 20 คน
นักเรี ยนจานวนไม่นอ้ ยกว่า

1. เพือ่ เป็ นการแสดงผลงานครู
และนักเรี ยนตลอดปี การศึกษา
2. เพือ่ ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้
แสดงออกตามความสามารถ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000 600,000 คะแนนผล โรงเรี ยนมีห้องซาวด์แลปที่
ทางการ ได้มาตรฐาน
ของ
นักเรี ยน
-

80,000

200,000

200,000 คะแนนผล การจัดการเรี ยนการสอน
ทางการ มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ของ
นักเรี ยน

80,000

80,000 จานวน
นิทรรศ
การทาง
วิชาการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ร.ร.ท.บ้าน
หนองใหญ่

ร.ร.ท.บ้าน
หนองใหญ่

1. ครู และนักเรี ยนได้จดั
ร.ร.ท.
แสดงผลงานที่สอนและเรี ยน คุม้ หนองคู
มาตลอดปี การศึกษา
2. นักเรี ยนได้แสดงออก

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ในทางที่ถูกต้อง
3. เพือ่ ให้นกั เรี ยนรู้จกั การ
ทางานเป็ นทีม
4. เพือ่ ให้นกั เรี ยนรู้จกั การแก้
ปัญหาเป็ นทีม

59 โครงการเสริ มสร้างและพัฒนา เพือ่ เสริ มสร้างภาวะผูน้ า
ศักยภาพผูน้ านักเรี ยน
นักเรี ยนให้มีทกั ษะด้านการฟัง
โรงเรี ยนเทศบาลคุม้ หนองคู การพูด การคิด มีความแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์เหมาะสมตาม
วัยและเป็ นการส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้วิถีประชาธิปไตยแก่
นักเรี ยนในโรงเรี ยน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

380 คน โดยใช้ระยะเวลา
ในการจัดกิจกรรม 2 วัน

นักเรี ยนผูน้ าสภานักเรี ยน
ระดับชั้นป.4-ป.6 จานวน 50 คน
โดยมีกิจกรรมค่ายผูน้ านักเรี ยน
จานวน 3 วัน 2 คืน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันไหว้ครู
การประชุมประจาเดือนสภาเด็ก

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ในทางที่ถูกต้อง
3. นักเรี ยนรู้จกั การทางาน
เป็ นหมู่คณะมากขึ้น

100,000

100,000

100,000 จานวนการ นักเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการมีภาวะ ร.ร.ท.
เสริ มสร้าง ความเป็ นผูน้ า มีทกั ษะการฟัง คุม้ หนองคู
และพัฒนา การพูด การคิดแก้ปัญหาและ
ศักยภาพ มีความกล้าแสดงออก
ผูน้ า สามารถนาไปใช้ในชีวิต
นักเรี ยน ประจาวันได้ และอยูร่ ่ วม
กับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

60 กิจกรรมการเรี ยนการสอนหนึ่ง เพือ่ ช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างใกล้ชิด
ค่าตอบแทนให้กบั ผูเ้ ชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนสองระบบ
ให้ความความรักความเข้าใจ เยียวยา ด้านการศึกษาพิเศษ จบการศึกษา
และพัฒนาศิษย์ให้เป็ นบุคคลที่มี
ระดับปริ ญญาตรี สาขาการศึกษา
คุณภาพทั้งกาย จิต ปัญญา มีภูมิคุม้ กัน พิเศษ เพือ่ ทาการสอนและดูแล
ในการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า เรี ยนรู้ เด็กพิเศษ (ออทิสติก) ในโรงเรี ยน
ที่จะค้นหาศักยภาพที่มีอยูด่ ว้ ยตนเอง เทศบาลวัดกลาง ปี ละ 180,000 บาท
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ท้งั ด้านจิตใจ
ทักษะชี วิตและความสามารถทางวิชาชีพ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
180,000
180,000 180,000 จานวน เด็กออทิสติก มีคุณภาพชีวิต
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ที่ดีข้ ึน ทั้งทางด้านร่ างกาย
ด้านการ จิตใจ และสติปัญญา
ศึกษา
พิเศษ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ร.ร.ท.
วัดกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7.การเสริ มสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพือ่ การแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
61 โครงการอบรมเยาวชน
เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนได้ดารง
เด็กและเยาวชนมุสลิมใน
50,000
มุสลิม (คุม้ หนองคู)
ชีวิตอยูใ่ นแนวทางของศาสนา
จังหวัดขอนแก่นและจังหวัด
อิสลามตามแบบอย่างของท่าน
ใกล้เคียง จานวน 100 คน
ศาสดามูฮาหมัด (ซ.ล)
62 โครงการบรรพชาสามเณรเพือ่
- เพือ่ จรรโลงและสืบสานศาสนา
เยาวชนชาย-หญิง อายุ
30,000
ศึกษาต่อในพระพุทธศาสนา
ทายาททางพระพุทธศาสนา
10-18 ปี จานวน 100 คน
และอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
- เพือ่ เปิ ดโอกาสให้เยาวชนที่ขาด
(วัดศรี นวล)
โอกาสทางการศึกษาได้เล่าเรี ยน

ผูเ้ ข้าร่ วม ชี วิตอยูใ่ นแนวทางของศาสนา

63 โครงการบรรพชาสามเณร

จานวน

ภาคฤดูร้อน

- เพือ่ ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม

เยาวชนชั้นประถมศึกษาปี ที่

ให้แก่เด็กและเยาวชนได้สืบศาสนา

4-6 จานวน 86 คน

(วัดหนองแวงพระอารามหลวง) ต่อไป
- เป็ นการใช้เวลาในช่วงปิ ดภาคเรี ยน
ศึกษาหลักธรรมคาสอนเพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ ื่น

30,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน เด็กและเยาวชนได้ดารง

อิสลามตามแบบอย่างของท่าน
ศาสดามูฮาหมัด (ซ.ล)
จานวน - เด็กและเยาวชนได้สืบ
ผูเ้ ข้าร่ วม สานศาสนาทายาทของ
พระพุทธศาสนา
- เด็กและเยาวชนได้
มีโอกาสศึกษาเล่าเรี ยน
- เยาวชนได้ราลึกถึงคุณ

ผูเ้ ข้าร่ วม งามความดี ของผูม้ ีพระคุณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา
(เงินอุดหนุน
หน่วยงานอื่น)

สานัก
การศึกษา
(เงินอุดหนุน
หน่วยงานอื่น)

สานัก
การศึกษา

- เยาวชนได้ใช้เวลาว่าง

(เงินอุดหนุน

ให้เกิดประโยชน์

หน่วยงานอื่น)

ยุทธศาสตร์ ที่ 8
สร้ างความเข้ มแข็งภาคประชาชนและส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิตขิ องการพัฒนา

เป้าประสงค์ ที่ 10
ภาคประชาชน (ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์ กร ราชการ) มีส่วนร่ วมในการจัดการบ้ านเมืองและ
เป็ นเจ้ าของเมืองมากขึน้

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้ างความเข้ มแข็งภาคประชาชนและส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 10.ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมืองและเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดกิจกรรม
เพือ่ เป็ นการระลึกถึงความสาคัญ
จัดพิธีทางศาสนาและจัด
60,000
200,000 200,000
วันเทศบาล
และความเป็ นมาของการก่อเกิด
กิจกรรมสาธารณประโยชน์
(45,000)
เทศบาลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
บทบาทภารกิจและการสร้างความ
สามัคคีให้กบั พนักงานเทศบาล
ให้เกิดความรักองค์กรและร่ วม
กิจกรรมสาธารณประโยชน์
2 โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงาน"แบงค์-บาล"

เพือ่ ให้เกิดความสามัคคีระหว่าง
หน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น
และทาให้การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานเกิดความสะดวก รวดเร็ ว
และเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย

เทศบาลนครขอนแก่นเข้าร่ วม
โครงการกับหน่วยงานต่าง ๆ
ประกอบด้วย ธนาคารแห่ง
ปรเทศไทย ธนาคารออมสิน
ธ.ก.ส. โรงพยาบาลขอนแก่น
และหน่วยงานอื่นๆ โดยจ่าย
ในการสมทบการแข่งขัน
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา/

100,000
(99,400)

100,000

100,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน พนักงานเทศบาลและ
กิจกรรม

สานักปลัด

จานวน เกิดความสามัคคีระหว่าง
กิจกรรม

สานักปลัด

ตัวชี้วดั
(KPI)

ประชาชนได้ทราบความ
เป็ นมาการก่อเกิดเทศบาล
ภารกิจและเกิดความสามัคคี
และได้ร่วมกันบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสาธารณะ

หน่วยงานในจังหวัด
ขอนแก่นและการประสาน
งานเกิดความสะดวกและ
รวดเร็ ว เป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย

เทศบาล

เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้ างความเข้ มแข็งภาคประชาชนและส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 10.ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมืองและเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กองเชียร์ ค่าฝึ กซ้อม ค่าอาหาร
และเครื่ องดื่ม ค่าของที่ระลึก
ค่าถ้วยรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3 โครงการเสริ มสร้างศักยภาพ - เพือ่ สร้างกระบวนการเรี ยนรู้
ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมและ
50,000
50,000
50,000
การกระจายอานาจและมี
การกระจายอานาจสู่ ชุมชนภายใต้ กระจายอานาจสู่ ชุมชนในการ
(23,875)
ส่วนร่ วมของเทศบาลนคร
โครงการเทศบาลเล็กใน
จัดทาแผนปฏิบตั ิการกระจาย
ขอนแก่น
เทศบาลใหญ่
อานาจสู่ ชุมชนรวมถึงการติดตาม
- เพือ่ สร้างการทางานแบบมี
โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาล
ส่วนร่ วมระหว่างภาครัฐและ
ใหญ่และร่ วมรับรู้ผลการดาเนิน
ประชาชน
งาน ปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหา
- เพือ่ สร้างความเข้มแข็งภาค
เพือ่ ถอดบทเรี ยนการดาเนิน
ประชาชนในการพัฒนาชุมชน
การกิจกรรมโครงการต่างๆที่
ได้รับงบประมาณจากเทศบาล

ตัวชี้วดั
(KPI)

จานวน
กิจกรรม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ซึ่ งกันและกันโดยการ
ทบทวนบทเรี ยนและประ
สบการณ์การดาเนินการตาม
ภารกิจที่เทศบาลได้ถ่ายโอน
ให้กบั ชุมชน อันจะนาไปสู่
การปรับปรุ งแก้ไขและ
พัฒนาต่อไป
- ได้แผนปฎิบตั ิการ การ
กระจายอานาจภายใต้
โครงการเทศบาลเล็กใน
เทศบาลใหญ่ ประจาปี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้ างความเข้ มแข็งภาคประชาชนและส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 10.ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมืองและเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการรณรงค์การป้องกัน -เพือ่ ให้ชุมชนและสถานศึกษาเป็ น อบรม/แนะนาการป้องกันและ
40,000
40,000
40,000
ภัยและระงับอัคคีภยั ในสถาน แนวร่ วมในการป้องกันและระงับ ระงับภัยในโครงการเยีย่ มชุมชน
(40,000)
ศึกษา
อัคคีภยั
เคลื่อนที่สปั ดาห์ละ 1 ครั้ง
-เพือ่ ให้ชุมชนและสถานศึกษามี
แนะนา/อบรมแก่สถานศึกษาใน
ความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 11
และระงับอัคคีภยั
โรงเรี ยน ๆ ละ 1 ครั้ง
มีอุปกรณ์ เช่น ถังก๊าซหุงต้ม
เครื่ องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

5 โครงการป้องกันและลดอุบตั ิ เพือ่ ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุ
เหตุในช่วงเทศกาลปี ใหม่และ บนท้องถนน
สงกรานต์

เตรี ยมบุคลากรของฝ่ ายป้องกันฯ
พร้อมอุปกรณ์ต้ งั จุดให้บริ การ
ประชาชน

80,000

80,000

80,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ชุมชนและสถานศึกษา
จะเป็ นตัวอย่างในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภยั
ได้เป็ นอย่างดี
- ชุมชนและสถานศึกษา
จะมีความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันและระงับอัคคี
ภัยและสามารถระงับเหตุ
ได้ในเบื้องต้น

สานักปลัด

ให้ประชาชนได้ใช้บริ การ
การ ในจุดตรวจและคอย
เกิด
อานวยความสะดวก
อุบตั ิเหตุ ให้กบั ประชาชนในช่วง
เทศการต่างๆ

สานักปลัด

จานวน
การ
อบรม

ร้อยละ

เทศบาล

เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้ างความเข้ มแข็งภาคประชาชนและส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 10.ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมืองและเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการฝึ กซ้อมการป้องกัน เพือ่ เป็ นการเตรี ยมรับ
ฝึ กซ้อมการป้องกันแก้ไขอุทกภัย
20,000
20,000
20,000
และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ สถานการณ์น้ าท่วมขังใน
และวาตภัย จานวน 250 คน
(20,000)
วาตภัย
เขตเทศบาลนครขอนแก่น

7 โครงการฝึ กซ้อมดับเพลิง
ประจาเดือน

เพือ่ เป็ นการจูงใจให้เจ้าหน้าที่
มีความกระตือรื อร้นในการ
ปฏิบตั ิงานตลอดจนการ
บารุ งรักษาเครื่ องมือเครื่ องใช้
ในการปฏิบตั ิงาน
8 โครงการฝึ กอบรมเครื อข่าย เพือ่ ให้สถานประกอบการเตรี ยมรับ
อาสาสมัครป้องกันและระงับ สถานการณ์เหตุสาธารณภัย
อัคคีภยั ในสถานประกอบการ ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่

จัดการฝึ กซ้อมดับเพลิง
และกูภ้ ยั ประจาเดือน ทั้ง 4 สถานี
1 เดือน/ 1 ครั้ง

44,000
(44,000)

สถานประกอบการต่างๆ
ภายในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น จานวน 100 คน

50,000
(50,000)

44,000

44,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
จานวน
ผูผ้ า่ น
เกณฑ์

จานวน
ผูผ้ า่ น
เกณฑ์

60,000

60,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ผูร้ ่ วมฝึ กซ้อมมีความรู้
ความเข้าใจแนวทางการ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ในเขตเทศบาล

สานักปลัด

พนักงานดับเพลิงมีทศั นคติ
ที่ดีต่อองค์กรพนักงานดับเพลิง
มีขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบตั ิงาน

สานักปลัด

สถานประกอบการต่างๆ
ผู ้
ไดัฝึกซ้อมและมีความรู้
ประกอบ ความเข้าใจแนวทางการ
การ แก้ไขปั ญหาการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
สถานประกอบการของตน
จานวน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เทศบาล

เทศบาล

สานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้ างความเข้ มแข็งภาคประชาชนและส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 10.ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมืองและเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการฝึ กอบรม อปพร.
เพือ่ ฝึ กทบทวนอาสาสมัคร
ฝึ กอบรมทบทวนอาสาสมัคร
50,000
50,000
50,000
หลักสูตรทบทวน
ป้องกันฝ่ ายพลเรื อนที่ผ่าน
ป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
(50,000)
การฝึ กหลักสูตรจัดตั้งปี ละ
1 ครั้ง สมาชิกเข้ารับการ
1 ครั้ง
อบรมไม่เกิน 100 คน
10 โครงการบาเพ็ญสาธารณะ
เพือ่ ให้ จนท.ป้องกันฯ ประจาศูนย์ จัดเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
ประโยชน์ของสมาชิก อปพร. และ สมาชิก อปพร. ได้มีส่วน
และสมาชิก อปพร. จานวน 100
ร่ วมในการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ คน ทาความสะอาดตามที่สาธารณะ
เพือ่ พ่อหลวง ภายในเขต
ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เทศบาลนครขอนแก่น

12,000

12,000

12,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
จานวน
ผูผ้ า่ น
เกณฑ์

จานวน
ผูผ้ า่ น
เกณฑ์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ ายพลเรื อนที่ได้จดั ตั้ง
ไว้แล้วจะได้รับเทคนิค
จากการฝึ กอบรมเพิม่ ขึ้น

สานักปลัด

การปฎิบตั ิงานของ
จนท.ประจาศูนย์และ
สมาชิก อปพร.ได้แลก
เปลี่ยนความคิดเห็นและ
ทัศนคติที่ดีต่อกันในการ
บาเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ตามสถานที่
สาธารณะต่างๆ

สานักปลัด

เทศบาล

เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้ างความเข้ มแข็งภาคประชาชนและส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 10.ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมืองและเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 โครงการฝึ กซ้อมร่ วม
เพือ่ เป็ นการเตรี ยมรับ
ฝึ กซ้อมการป้องกันและ
100,000
100,000 100,000
เครื อข่ายการป้องกันและ
สถานการณ์เหตุสาธารณภัย
บรรเทาสาะรณภัยกับหน่วยงาน (170,000)
บรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
ที่เข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายป้องฯ
โดยรอบและเขตเทศบาล
เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
นครขอนแก่น
ศึกษาดูงานนอกสถานที่

12 โครงการฝึ กซ้อมดับเพลิงและ เพือ่ เป็ นการเตรี ยมรับ
อพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต สถานการณ์เหตุสาธารณภัย
ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน
ภายในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น

ฝึ กซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภยั
และอพยพหนีไฟในชุมชน
-อบรม/แนะนาการป้องกันและ
ระงับอัคคีภยั ในชุมชน
ชุมชน ละ 1 ครั้ง
มีอุปกรณ์ เช่น กระดาษเอกสาร
แบบพิมพ์เครื่ องดับเพลิง
ชนิดผงเคมีแห้งป้ายกั้นเขต
การติดต่อสื่ อสาร

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
จานวน
ผูผ้ า่ น
เกณฑ์

จานวน
ผูผ้ า่ น
เกณฑ์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผูร้ ่ วมฝึ กซ้อมมีความรู้
ความเข้าใจแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น

สานักปลัด

ผูร้ ่ วมฝึ กซ้อมมีความรู้
ความเข้าใจแนวทางการ
แก้ไขปัญหาจากอัคคีภยั
ที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชน
มีความเชื่อมัน่ สามารถพึ่ง
ตนเองได้ในระดับหนึ่งาล
ในเขตเทศบาล

สานักปลัด

เทศบาล

เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้ างความเข้ มแข็งภาคประชาชนและส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 10.ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมืองและเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13 โครงการแข่งขันกีฬาภาคี
เพือ่ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
เครื อข่ายการป้องกันและ
60,000
50,000
50,000 จานวน
เครื อข่ายการป้องกันและ
เครื อข่ายและเป็ นการเพิม่ ทักษะ
บรรเทาสาธารณภัย อปท.
การแข่งขัน
บรรเทาสาธารณภัย อาเภอ
ในการปฏิบตั ิงานในด้านการ
19 องค์กร
กีฬาภาคี
เมืองขอนแก่น จังหวัด
ดับเพลิงและกูภ้ ยั ร่ วมกันกับ
เครื อข่าย
ขอนแก่น อปท. 19 องค์กร
ภาคีเครื อข่าย อปท. 19 องค์กร
ป้ องกันฯ
ทักษะดับเพลิงและกูภ้ ยั
(ป้องกันภัยเกมส์ ครั้งที่ 2)
14 โครงการสนับสนุนภารกิจของ - เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน ประชาชนผูป้ ระสบภัย ผูส้ ูงอายุ
30,000
30,000
30,000 จานวน
ผูด้ อ้ ยโอกาส และเด็กนักเรี ยน
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
ครั้งที่
ขอนแก่น
- เพือ่ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานของเหล่ากาชาดจังหวัด
และสภากาชาดไทยให้ประชาชน
ทัว่ ไปได้ทราบ
- เพือ่ ประสานความร่ วมมือ
ระหว่างส่วนราชการ องค์กร

ในพื้นที่จงั หวัดขอนแก่น

สนับสนุน
ภารกิจ
ของ
เหล่ากาชาด
จังหวัด
ขอนแก่น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผูร้ ่ วมแข่งขันได้มี
มักษะและความรู้ใน
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

สานักปลัด

จังหวัดขอนแก่นและ
เหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น มีรายได้
จากการจัดงานไว้ใช้
สาหรับในการดาเนิน
กิจกรรมตามภารกิจ
ของจังหวัดขอนแก่น
และเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น

สานักปลัด

เทศบาล

เทศบาล
(เงินอุดหนุน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้ างความเข้ มแข็งภาคประชาชนและส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 10.ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมืองและเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เอกชน และประชาชนในจังหวัด
ขอนแก่น
-เพือ่ กระจายรายได้และ
-จานวนชุมชนที่เข้าร่ วม
15 โครงการส่งเสริ มการมี
8,093,000 8,093,000 8,093,000
โครงการ 87 ชุมชน
ส่วนร่ วมของชุมชนในการ
สร้างงานให้กบั ประชาชน
พัฒนาสิ่ งแวดล้อมและเพิม่
รายได้ทอ้ งถิ่น

ในชุมชน
-เพือ่ ให้ชุมชนมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนรายได้
ท้องถิ่นและการดูแล
สิ่ งแวดล้อมชุมชน

-ชุมชนมีการจัดเก็บค่าธรรม
เนียมขยะในชุมชนไม่ต่ากว่า
20,210 ครัวเรื อน / ปี สถาน
ประกอบการ 712 แห่ง
-ชุมชนมีการทาความสะอาด
ถนนในชุมชน 459 สายไม่ต่ากว่า
136,553 เมตร

ตัวชี้วดั
(KPI)

จานวน
ชุมชน/
ภารกิจ
ของ
เทศบาลที่
ดาเนิ นการ
โดยภาค
ประชาชน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักการ
-เพิม่ รายได้จากการเก็บค่า
ธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย สาธารณสุข
และสิ่ งแวดล้อม
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี
-ประชาชนมีความพึงพอใจใน (เงินอุดหนุน)
การเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ
ขนขยะโดยชุมชนในระดับ
ดีมาก ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
-ประชาชนมีความพึงพอใจใน
การดูแลรักษาความสะอาดถนน
ในชุมชนในระดับดี ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 70
-ความครอบคลุมในการ
เก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ
มูลฝอยไม่ต่ากว่า ร้อยละ 95

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้ างความเข้ มแข็งภาคประชาชนและส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 10.ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมืองและเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
หน่วยงานที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
รับผิดชอบ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
จะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สานักการ
16 โครงการส่งเสริ มการมี
-เพือ่ กระจายรายได้และสร้าง
-ชุมชนมีส่วนร่ วมในการรักษา 9,392,000 9,392,000 9,392,000 จานวน -ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
ชุมชน/ รักษาความสะอาด ความเป็ น
สาธารณสุ ข
ส่วนร่ วมของชุมชนในการทา งานให้กบั ประชาชนในชุมชน
ความสะอาดถนน ไม่ต่ากว่า 55
ภารกิจ ระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง และสิ่ งแวดล้อม
ความสะอาดถนนสายหลัก
-เพือ่ ให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
ชุมชน
ของ
พัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่ งแวดล้อม
-จานวนถนนสายหลักที่ทาความ
-มีเครื อข่ายการดูแลสิ่ งแวดล้อม (เงินอุดหนุน)
เทศบาลที่ และพัฒนาความสะอาดถนน
-เพือ่ ปลูกฝังสานึกรักท้องถิ่น
สะอาดโดยชุมชน ไม่ต่ากว่า 32
ดาเนิ นการ สายหลัก
และสร้างความพึงพอใจบริ การ
สาย ความยาว 59,800 เมตร
โดยภาค
สาธารณะบริ การสาธารณะแก่
-ประชาชนพึงพอใจในการ
ประชาชน
ประชาชน
รักษาความสะอาดโดยชุมชน
ในระดับดี ไม่ต่ากว่าร้อยละ80
17 โครงการส่งเสริ มชุมชน
เก็บขนขยะเอง

- เพือ่ กระจายรายได้และสร้าง
งานให้กบั ประชาชนในชุมชน
- เพือ่ ให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่ งแวดล้อม
- เพือ่ ปลูกสร้างสานึกด้านสิ่ ง
แวดล้อม

- ชุมชนเก็บขนขยะเอง 7 ชุมชน 3,335,000
ครอบคลุมพื้นที่ 32 ชุมชน
ปริ มาณขยะเฉลี่ย 38 ตัน/วัน
จานวนครัวเรื อนในพื้นที่เป้า
หมาย 7,010 หลัง สถานประกอบ
การ 351 แห่ง

สานักการ
3,335,000 3,335,000 จานวนชุมชน -ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
/ภารกิจ ของ รักษาความสะอาด ความเป็ น
สาธารณสุ ข
เทศบาลที่ ระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง และสิ่ งแวดล้อม
ดาเนิ นการ -มีเครื อข่ายการดูแลสิ่ งแวดล้อม (เงินอุดหนุน)
โดยภาค และพัฒนาการเก็บขนขยะใน
ประชาชน ชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้ างความเข้ มแข็งภาคประชาชนและส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 10.ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมืองและเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
18 โครงการสถานีขนถ่ายขยะ
ชุมชน

- เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บขยะในชุมชน 5 ชุมชน
- ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน

ชุมชนทาสถานีขนถ่ายขยะ
4 ชุมชน

574,000

574,000

574,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
จานวน
ชุมชน/
ภารกิจ
ของ
เทศบาลที่
ดาเนิ นการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- เพิม่ ประสิทธิภาพในการเก็บ สานักการ
สาธารณสุ ข
ขนขยะของเทศบาลนคร
และสิ่ งแวดล้อม
ขอนแก่น
- ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ (เงินอุดหนุน)
เรี ยนรู้และแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอย

โดยภาค
ประชาชน

19 กิจกรรมวันรณรงค์ยตุ ิ
ความรุ นแรงที่มีต่อสตรี
และเด็ก ในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น

เพือ่ สร้างความตระหนักในสังคม
ในการป้องกันและยุติความรุ นแรง
ต่อเด็กและสตรี

ประชาชนในเขตเทศบาล ร่ วมกับ
องค์กรเครื อข่าย จานวน
187 องค์กร ระดับจังหวัด
(ฝ่ ายส่งเสริ มสวัสดิการสังคม
ส่วนพัฒนาชุมชน)

30,000
(30,000)

30,000

30,000

จานวน
ชุมชน/

ประชาชนในเขตเทศบาลนคร

ขอนแก่น รับความรู้ ความเข้าใจ
ภารกิจ ในเรื่ องการยุติ กดขี่ข่มเหงต่อ
ของ เด็กและสตรี

เทศบาลที่
ดาเนิ นการ
โดยภาค
ประชาชน

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้ างความเข้ มแข็งภาคประชาชนและส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 10.ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมืองและเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพือ่ ให้ประชาชนรู้จกั ใช้เวลา
ชุมชนเขตเทศบาลนครขอน
20 กิจกรรมส่งเสริ มการมี
2,550,000 2,550,000 2,550,000
แก่น จานวน 95 ชุมชน
ส่วนร่ วมต่อกิจกรรมกีฬา
ว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพ
(2,550,000)
ภาคประชาชนในเขต
ที่แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพ
(ฝ่ ายส่งเสริ มสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครขอนแก่น
ติด
ส่วนพัฒนาชุมชน)
21 โครงการอบรมทบทวนอาสา เพือ่ ทบทวนความรู้ให้สมาชิก
สมัครพิทกั ษ์สิทธิสตรี และเด็ก อส.พด. ที่ผ่านการอบรมไปแล้ว

สมาชิก อส.พด.<100 คน

50,000

70,000

70,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน

ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ชุมชน ขอนแก่นได้รับการส่งเสริ ม
และพัฒนาต่อการเล่นกีฬา
จานวน 93 ชุมชน

จานวน

สมาชิก อส.พด. ได้รับการถ่าย
อส.พด. ทอดประสบการณ์ทางาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
สวัสดิการ
สังคม

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

22 โครงการอบรมการป้องกัน
เพือ่ ให้ประชาชน ได้ร่วมกันป้องกัน ประชาชนทัว่ ไป ในเขต
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
เทศบาลนครขอนแก่น
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

100,000

23 กิจกรรมประชุมประจาเดือน
คณะกรรมการชุมชนย่อย

500,000
(400,000)

เพือ่ สนับสนุนให้องค์กรใน
ชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซ่ ึ งกัน
และกัน มีส่วนร่ วมรับรู้ ร่ วมคิด

-จัดประชุมให้คณะกรรมการ
ชุมชนและองค์กรในชุมชน
เดือนละ > 1 ครั้ง

100,000

500,000

100,000

500,000

จานวน

ผูผ้ ่านการอบรม ประชาชน
ผูผ้ า่ น นักเรี ยนได้รับความรู ้การ
การอบรม ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
การค้ามนุษย์
จานวน

-ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ครั้งของ ขอนแก่นได้ร่วมกาหนดแนว
การจัด ทางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้ างความเข้ มแข็งภาคประชาชนและส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 10.ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมืองและเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ร่ วมกาหนดแนวทางการพัฒนา
-จัดประชุมอดีตประธาน
ท้องถิ่น ร่ วมติดตามตรวจสอบ
ชุมชน 4 เดือน/ปี
การดาเนินงานของเทศบาล
ก่อให้เกิดความสานึกรัก
หวงแหนท้องถิ่นของตนเอง
ต้องการพัฒนาท้องถิ่นของตน
ให้เจริ ญก้าวหน้า ลดปัญหาความ
ขัดแย้ง เพือ่ ให้ได้ขอ้ ยุติ ข้อสรุ ป
นาไปสู่ การปฏิบตั ิที่ตรงตามความ
ต้องการของประชาชน
24 โครงการอบรม"เทคนิคการ
เป็ นพิธีกรและผูป้ ระกาศข่าว"
ชุมชนเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น

เพือ่ ให้ชุมชนมีความรู้ดา้ นเทคนิค

ผูเ้ ข้ารับการอบรมจานวน
ในการเป็ นพิธีกร มีความรู้ ความเข้า 200 คน ชุมชนใน
ใจ ทักษะ ในการเป็ นพิธีกรและ
เขตเทศบาลนครขอนแก่น
ผูป้ ระกาศข่าว
จานวน 95 ชุมชน 20 องค์กร

100,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
ประชุม

จานวน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ในการพัฒนาท้องถิ่นและ
ร่ วมตรวจสอบ ติดตามการดา
เนินงานของเทศบาลมากขึ้น
-ประชาชนได้ขอ้ ยุติ ข้อสรุ ป
สู่ การปฏิบตั ิที่ตรงตามความ
ต้องการของประชาชน อย่าง
แท้จริ งและเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนสูงสุด

ประชาชนมีความรู้ดา้ นเทคนิค
ผูเ้ ข้าอบรม มีทกั ษะในการเป็ นพิธีกร และ
ผูป้ ระกาศข่าวในชุมชน

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้ างความเข้ มแข็งภาคประชาชนและส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 10.ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมืองและเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ผูเ้ ข้ารับการอบรมจานวน
25 โครงการอบรมผูค้ วบคุมและผู้ เพือ่ ให้ผมู้ ีหน้าที่รับผิดชอบ
100,000
ประกาศข่าวหอกระจายข่าว ควบคุม ดูแล รักษา วัสดุ อุปกรณ์ 2 รุ่ น ๆ ละ 100 คน ชุมชนใน
ชุมชนเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น

26 กิจกรรมเวทีชาวบ้าน

เครื่ องมือ และผูป้ ระกาศข่าว
ระบบหอกระจายข่าว ในชุมชน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น
ให้มีและเพิม่ ศักยภาพ และ
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ต่อการปฏิบตั ิงาน

เขตเทศบาลนครขอนแก่น
จานวน 95 ชุมชน
(ฝ่ ายส่งเสริ มสวัสดิการสังคม
ส่วนพัฒนาชุมชน)

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วม

ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น จานวน 95 ชุมชน

ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
ติดตามตรวจสอบการบริ หารงาน
ของเทศบาลให้เกิดความโปร่ ง
ใส แก้ไขลดความขัดแย้ง ประ
สานความสามัคคี ทาให้องค์กร
ภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง

และองค์กรภาคประชาชน
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
(ฝ่ ายส่งเสริ มสวัสดิการสังคม
ส่วนพัฒนาชุมชน)

400,000
(400,000)

400,000

400,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน

สานัก
การดาเนินงานการประชาสัม ผูเ้ ข้าอบรม พันธ์ในชุมชนเขตเทศบาลได้รับ สวัสดิการ
สังคม
การพัฒนาในการส่งเสริ มและ
เพิม่ ศักยภาพต่อผูม้ ีหน้าที่รับ
ผิดชอบต่อระบบหอ
กระจายข่าว

จานวน

ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ชุมชน ขอนแก่นได้ร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นตามมติเพือ่ การนาไปสู่
การพัฒนาชุมชนตนเอง

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้ างความเข้ มแข็งภาคประชาชนและส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 10.ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมืองและเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ก่อให้เกิดความสมานฉันท์
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นร่ วม
กันและยอมรับตามมติ
27 กิจกรรมเลือกตั้งประธาน
ชุมชน

28 กิจกรรมอบรมแนวทาง
การพัฒนาชุมชนในเขต
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น

เพือ่ สรรหาผูน้ าชุมชนในเขต
เทศบาล เพือ่ ทาหน้าที่เป็ นผู้
ประสานงานความร่ วมมือระหว่าง
ประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ และ
เป็ นผูป้ ระสานความร่ วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
สร้างเสริ มศักยภาพของชุมชน
องค์กรภาคประชาชน ให้มีความ
เข้มแข็ง พัฒนาชุมชนของตน

ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น จานวน 95 ชุมชน

128,000
(72,000)

128,000

128,000

ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
(ฝ่ ายส่งเสริ มสวัสดิการสังคม
ส่วนพัฒนาชุมชน)
ส่วนพัฒนาชุมชน)
ประชาชนและองค์กรภาคประ
ชาชน ในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น
(ฝ่ ายส่งเสริ มสวัสดิการสังคม
ส่วนพัฒนาชุมชน)

3,500,000 3,500,000 3,500,000
(3,500,000)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน

ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ชุมชน ขอนแก่นได้ผน
ู้ าเพือ่ การพัฒนา
ชุมชนตนเอง

จานวน

ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาส
ชุมชน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เกิดประสบการณ์ แนวคิดในการพัฒนา
ชุมชนตนเอง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้ างความเข้ มแข็งภาคประชาชนและส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 10.ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมืองและเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
29 โครงการจัดประชุมสภาเมือง -เพือ่ ใช้เป็ นเวทีรับฟังความคิด
จัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น
160,000
160,000 160,000
(70,754)
ขอนแก่น
เห็นข้อเสนอแนะและการพัฒนา
ประกอบไปด้วย ประชาชนทุก

30 โครงการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน

ซึ่ งส่งผลกระทบกับประชาชน
และยังประโยชน์ต่อการเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่ วมในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาเมืองและสามารถติดตาม
-ตรวจสอบผลการดาเนิน
งานของเทศบาลนครขอนแก่นใน
ด้านต่าง ๆ นาไปสู่ ความเป็ น
ธรรมาภิบาล สนองต่อนโยบายการ
กระจายอานาจสู่ ประชาชน

ภาคส่วนได้แก่ หน่วยงานราชการ
องค์กรเอกชน สถานศึกษา ชุมชน
ชมรม สื่ อมวลชนทุกแขนง
ตลอดจนผูไ้ ด้รับผลกระทบและ
ผูม้ ีส่วนได้เสีย

เพือ่ รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อแผนพัฒนา
แผนงาน โครงการ กิจกรรม

ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้
- การสารวจความคิดเห็น

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน

-ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
กองวิชาการ
ครั้งที่ แก้ไขปั ญหาและพัฒนาเมือง
และแผนงาน
จัดประชุม ติดตามและตรวจสอบผลการดา
เนินงานของเทศบาลในด้านต่างๆ
-ประชาชนมีความเข้าใจการ
ดาเนินกิจการของเทศบาล
-เทศบาลมีเครื อข่ายภาครัฐ
เอกชนและประชาสังคม
-ลดความขัดแย้ง และเสริ ม
สร้างสันติสุขและสมานฉันท์

จานวน
เรื่ องที่
รับฟัง

ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
กองวิชาการ
พัฒนาเมือง ส่งผลให้การจัด
และแผนงาน
บริ การสาธารณะ การจัดทาแผน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้ างความเข้ มแข็งภาคประชาชนและส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 10.ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมืองและเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพือ่ นามาประกอบการตัดสินใจ
- การสัมภาษณ์
ความคิด
ดาเนินการ หรื อแก้ไข ปรับปรุ ง
- การเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิด
เห็น
และพัฒนา
เห็นทางไปรษณีย ์ โทรศัพท์หรื อ
ทางระบบเครื อข่ายสารสนเทศ
หรื อทางอื่นใด
- วิธีการอื่นใดที่กาหนดขึ้น
31 โครงการส่งเสริ มการพัฒนา -เกิดความสะอาด ความเป็ น
-ชุมชนมีส่วนร่ วมในการรักษา
2,606,000 2,606,000 2,606,000 จานวน
การกวาดถนนครอบคลุม
ระเบียบเรี ยบร้อยของถนน
ความสะอาดถนนในชุมชน ไม่ต่า
ชุมชน
พื้นที่ถนนในชุมชน
ในชุมชน
กว่า 49 ชุมชน
ที่มี
-ชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
-จานวนถนนในชุมชนที่ทาความ
ส่ วน
รักษาความสะอาดถนนใน
สะอาดโดยชุมชน ไม่ต่ากว่า 302
ร่ วม
ชุมชน
สาย ความยาว 61,870 เมตร
-ชุมชนมีการเรี ยนรู้การบริ หาร
-ประชาชนพึงพอใจในการ
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
รักษาความสะอาดโดยชุมชน
ในระดับดี ไม่ต่ากว่าร้อยละ80

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พัฒนา แผนงาน โครงการ หรื อ
กิจกรรม สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริ ง

สานักการ
-ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
สาธารณสุ ข
รักษาความสะอาด ความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง และสิ่ งแวดล้อม
(เงินอุดหนุน)
-มีเครื อข่ายการดูแลสิ่ งแวด
ล้อมและพัฒนาความสะอาด
ถนนในชุมชน
-ประชาชนมีความพึงพอใจใน
การดูแลรักษาความสะอาดถนน
ในชุมชนในระดับดี ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80

พันธกิจที่ 4
พัฒนาขีดความสามารถขององค์ กรในการบริหารงานท้ องถิ่น

ยุทธศาสตร์ ที่ 9
พัฒนานวัตกรรมการให้ บริการและการบริหารบ้ านเมือง

เป้าประสงค์ ที่ 12
มีนวัตกรรมการบริการใหม่ ๆ ทีเ่ อือ้ ต่ อประชาชน กลุ่มธุรกิจ และผู้รับบริการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริ การและการบริ หารบ้านเมือง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 12.มีนวัตกรรมการบริ การใหม่ๆที่เอื้อต่อประชาชน กลุ่มธุรกิจ และผูร้ ับบริ การ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการเทศบาลนี้มีรัก

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้พนักงานเทศบาล
ได้ออกไปพบกับประชาชน
และบริ การงานในด้านต่างๆ
ตามภารกิจของเทศบาล สามารถ
สนองตอบความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ ว
2. เพือ่ สร้างความใกล้ชิดระหว่าง
เทศบาลกับประชาชน สร้างความ
ร่ วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ
กับประชาชน
3. เพือ่ รับฟังความคิดเห็น
ให้คาแนะนา ตรวจสอบ รับทราบ
ปัญหา รับเรื่ องร้องทุกข์อย่าง
ใกล้ชิด เห็นสภาปัญหาอย่างแท้
จริ ง แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น จานวน 95 ชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000
400,000 จานวน 1. ประชาชนได้รับ
กิจกรรม บริ การงานตามความ
ต้องการได้อย่าง
รวดเร็ วและได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการที่ถูกต้อง
2. ประชาชนมีส่วน
ร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็น เกิดความ
ใกล้ชิดระหว่าง
หน่วยงานราชการ
กับประชาชน
3. ประชาชนมีทศั นคติ
ที่ดีต่อหน่วยงานและ
มีความรักสามัคคีต่อกัน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
เทศบาล

ยุทธศาสตร์ ที่ 10
พัฒนาโครงสร้ างและศักยภาพองค์ กรให้ เป็ นองค์ กรที่มสี มรรถนะสู ง

เป้าประสงค์ ที่ 13
มีโครงสร้ างองค์ กร (ส่ วนราชการ) ทีเ่ อือ้ ต่ อภารกิจของเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริ หารงานที่ดี
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 13. มีโครงสร้าง (ส่วนราชการ) ที่เอื้อต่อภารกิจเทศบาล
ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท) (บาท)

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการจ้างที่ปรึ กษา

-เพือ่ ให้ได้รูปแบบการ

จ้างที่ปรึ กษาเพือ่ ดาเนินการศึกษา

1,000,000

ศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ

บริ หารจัดการที่เป็ นที่

วิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม

(1,000,000)

แบบมีส่วนร่ วม

ยอมรับของทุกภาคส่วน

เมืองพิเศษ ระยะที่ 2

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระดับ

เกิดเครื อข่ายความร่ วมมือ

กองวิชาการ

ความ

ในการพัฒนากระบวนการ

และแผนงาน

เมืองพิเศษ ระยะที่ ๒ โดยมุ่งหวัง

สาเร็ จ

บริ หารจัดการ ซึ่ งรวมถึง

อันเกิดจากกระบวนการวิจยั

ที่จะดาเนินงานเพือ่ ให้บรรลุเป้า

ของการ

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมี

หมายผลผลิต คือ

ส่วนร่ วมซึ่ งคาดหวังว่า

-

-

บรรลุ

และเครื อข่ายที่จะร่ วมขับ

1) ได้นวัตกรรมการพัฒนาเมือง อาทิ

เป้ า

เคลื่อนการยกระดับไปสู่

จะสามารถเกิดขึ้นและ

เช่น รู ปแบบ (Model) นาร่ องด้าน

หมาย

การเป็ นเมืองพิเศษ อีกทั้ง

ปฏิบตั ิได้จริ ง

การบริ หารจัดการ โครงสร้าง การ

ยังคาดว่าจะได้โครงการ

-เพือ่ ให้ได้ร่างกฎหมาย

บริ การสาธารณะในรู ปแบบเมือง

นาร่ องเพือ่ ทดลองใช้รูป

เมืองพิเศษโดยผ่าน

พิเศษ

แบบการบริ หารจัดการเมือง

กระบวนการขับเคลื่อน

2) ได้รายละเอียดร่ างกฎหมายเมือง

พิเศษในระดับพื้นที่ของ

แบบมีส่วนร่ วม ทั้งใน

พิเศษที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วม

เมืองขอนแก่น ทั้งในด้าน

ระดับบน (top-down)

ของผูม้ ีส่วนได้เสียในพื้นที่

การบริ หารจัดการ โครงสร้ าง

หรื อส่วนกลางและระดับ

การบริ การสาธารณะและ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริ หารงานที่ดี
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 13. มีโครงสร้าง (ส่วนราชการ) ที่เอื้อต่อภารกิจเทศบาล
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วดั
(KPI)

ล่าง(bottom-up)

การคลังของเทศบาลนคร

หรื อส่วนท้องถิ่น

ขอนแก่น และมีการถอด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บทเรี ยนต้นแบบโครงการ
นาร่ อง
2 โครงการสัมมนาทาง
วิชาการการบริ หาร
จัดการเทศบาลนคร
ขอนแก่นในรู ปแบบ
เมืองพิเศษ

เพือ่ ประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่ วมกัน
ระหว่างที่ปรึ กษา เทศบาล
นครขอนแก่นกับทุกภาค
ส่วนเกี่ยวกับผลการ
การศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
แบบมีส่วนร่ วม เมืองพิเศษ
เทศบาลนครขอนแก่น
ระยะที่ 1 ฉบับร่ าง ซึ่ งความ
คิดเห็นและข้อสรุ ปที่ได้

จัดสัมมนาทางวิชาการ จานวน 1
ครั้ง โดยผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาจะเป็ น
องค์ประชุมของการประชุมสภา
เมืองขอนแก่น ซึ่ งประกอบด้วย
ประชาชนทัว่ ไป หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาคเอกชน สมาคม
ชมรม สโมสร ชุมชน สื่ อมวลชน
และผูม้ ีส่วนได้เสีย จานวนประมาณ
400 คน

114,000

-

-

จานวน
คนที่
เข้าร่ วม
สัมมนา

ความคิดเห็นและข้อสรุ ปที่
ได้จากการสัมมนาทางวิชา
การจะนาไปปรับปรุ งข้อ
มูลเพิม่ เติมในรายงานผล
การศึกษา ระยะที่ 1 ฉบับ
สมบูรณ์ซ่ ึ งมีเป้าหมายที่จะ
ได้แนวทางและข้อเสนอ
แนะในการจัดตั้งเมืองพิ
เศษที่มาจากปัญหา/ความ
ต้องการและความคิดเห็น

กองวิชาการ
และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริ หารงานที่ดี
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 13. มีโครงสร้าง (ส่วนราชการ) ที่เอื้อต่อภารกิจเทศบาล
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
จากการสัมมนาทางวิชาการ
ที่ปรึ กษาจะนาไปปรับปรุ ง
ข้อมูลเพิม่ เติมในรายงาน
ผลการศึกษา ระยะที่ 1
ฉบับสมบูรณ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
การปรับปรุ งโครงสร้างการ

บริ หารจัดการ นวัตกรรม
การพัฒนาเมือง และการ
ปรับปรุ งข้อกฎหมายให้
เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาการ
บริ หารจัดการและพัฒนา
เมืองสาหรับเทศบาลนคร
ขอนแก่นในรู ปแบบเมือง
พิเศษ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ที่ 10
พัฒนาโครงสร้ างและศักยภาพองค์ กรให้ เป็ นองค์ กรที่มสี มรรถนะสู ง

เป้าประสงค์ ที่ 14
เป็ นองค์ กรที่มสี มรรถนะสู ง มีการจัดการที่ม่ ุงเน้ นผลสั มฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ เมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการพัฒนาบุคลากร

2 โครงการประชุมพนักงาน
เทศบาลและพนักงานครู
เทศบาล

วัตถุประสงค์
- เพือ่ เพิม่ บุคลากรสามารถจัดทา
แผนพัฒนาของตนได้
- เพือ่ ให้บุคลากรได้รับการฝึ ก
อบรมและพัฒนาตามแผนพัฒนา
ของตนเอง
- เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรทางร่ างกายและ
จิตใจตามระดับขั้นของ
ความสาเร็ จ (Milestone)
เพือ่ ให้พนักงานเทศบาลและ
พนักงานครู เทศบาลได้มีการ
ประชุมรับฟังคาชี้แจงนโยบาย
และแนวทางการปฏิบตั ิงาน
ประจาปี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- บุคลากรสามารถจัดทาแผน
พัฒนาของตนเองได้
- บุคลากรได้รับการฝึ กอบรม
และพัฒนาตามแผนพัฒนา
ของตนเอง
- บุคลากรสามารถพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเองทาง
ร่ างกาย สติปัญญาและจิตใจ
ตามระดับความสาเร็ จ(Milestone)
จัดประชุมพนักงานเทศบาล
และพนักงานครู เทศบาลเพือ่
รับฟังคาชี้แจงนโยบายและ
แนวทางการปฏิบตั ิงานประจาปี

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,500,000 6,500,000 6,500,000 จานวน -บุคลากรทุกคน
บุคลากร สามารถจัดทาแผน
(6,500,000)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
เทศบาล

พัฒนาของตนเอง
รับการ ทางร่ างกาย สติ
อบรม ปั ญญาและจิตใจ
ตามระดับขั้นของ
ความสาเร็ จ (Milestone)
หมายเหตุ ยกเว้น
ที่ได้

450,000
(450,000)

450,000

บุคลากรภาคสนาม
450,000 จานวน การปฏิบตั ิงานของ
สานักปลัด
ผูเ้ ข้าร่ วม พนักงานเทศบาลและ
เทศบาล
พนักงานครู เทศบาลเป็ น
ไปตามนโยบายและคณะ
ผูบ้ ริ หารและปฏิบตั ิงาน
ตามระเบียบของทาง
ราชการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการแลกเปลี่ยนความ
สัมพันธ์ระหว่างเมือง

4 โครงการประชุมคณะผู้
บริ หารหัวหน้าส่วนการ
งานและพนักงานเทศบาล

วัตถุประสงค์
- เพือ่ เป็ นการส่งเสริ มความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศคู่มิตรของ
เทศบาลนครขอนแก่นและต่าง
ประเทศอื่นๆ
- เพือ่ ประโยชน์ดา้ นการพัฒนา
องค์กรและชุมชนเมือง
- เพือ่ ส่งเสริ มการท่องเที่ยวและการ
ลงทุน ด้านการศึกษา ฯลฯ
เพือ่ ให้คณะผูบ้ ริ หาร หัวหน้า
ส่วนการงาน และพนักงาน
เทศบาลได้มีส่วนร่ วมรับความรู้
ร่ วมคิด ร่ วมกาหนดแนวทาง
นโยบายดาเนินงานของเทศบาล
นครขอนแก่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- มีการจัดการและ/หรื อการ
จัดประชุมระหว่างประเทศ
-มีกิจกรรมที่ส่งเสริ มความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(ทั้งประเทศคู่มิตรของ
เทศบาลนครขอนแก่นและ
ต่างประเทศอื่นๆ ซึ่ งริ เริ่ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน)
จัดประชุมคณะผูบ้ ริ หาร
หัวหน้าส่วนการงาน และ
พนักงานเทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000 400,000 จานวน - เกิดการกระชับความสัม สานักปลัด
(800,000)
กิจกรรม พันธ์และดาเนิ นกิจกรรม
เทศบาล
ที่เป็ นประโยชน์ระหว่าง
ประเทศคู่มิตรของเทศบาลฯ

330,000
(330,000)

330,000

330,000

- การริ เริ่ มความสัมพันธ์
กับองค์กรต่างประเทศอื่นๆ
ซึ่ งส่งผลต่อการพัฒนา
ในด้านต่างๆ
จานวน - การบริ หารงานของ
สานักปลัด
เรื่ อง เทศบาลนครขอนแก่น
เทศบาล
ที่นามา มีประสิ ทธิ ภาพ
แก้ไข - นาแนวทางมาแก้ไข
ในการปฏิบตั ิงาน
- เป็ นการเสริ มสร้างวิสยั
ทัศน์ในการบริ หารงาน
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ได้มีการติดตามแผน
ยุทธศาสตร์ของเทศบาล
นครขอนแก่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดประชุมติดตามแผนงานและ
นโยบายของคณะผูบ้ ริ หาร

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000 200,000 จานวน การปฏิบตั ิงาน
(200,000)
เรื่ อง เทศบาลนครขอนแก่น

สมาชิกสภาเทศบาล

7 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
ผูบ้ ริ หารและสมาชิกสภาเทศบาล
นครขอนแก่น

เพือ่ ให้คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา
เทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน
พนักงานเทศบาลและพนักงานครู
เทศบาล ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ ร่ วมคิด ร่ วมกาหนดแผน
งานหรื อโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ
เพือ่ ให้คณะผูบ้ ริ หารและสมาชิก
สภาเทศบาลนครขอนแก่น
ได้พฒั นาศักยภาพในการปฏิบตั ิ

จัดประชุมคณะผูบ้ ริ หาร สมาชิก
สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน
พนักงานเทศบาลและพนักงาน
ครู เทศบาลในการรับฟังนโยบาย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่ วมคิด ร่ วมทา
กาหนดแผนงานหรื อโครงการ
ต่าง ๆ
จัดประชุมคณะผูบ้ ริ หารและ
สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นง
ในการพัฒนาศักยภาพในด้าน

สานักปลัด
เทศบาล

ที่นามา เป็ นไปตามแผน
แก้ไข

6 โครงการพัฒนาการบริ หารงาน
เทศบาล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

90,000
(90,000)

90,000

90,000

ยุทธศาสตร์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

จานวน เกิดการแลกเปลี่ยน
เรื่ อง

เรี ยนรู้ และบุคลากรมี

สานักปลัด
เทศบาล

ที่นามา ส่วนร่ วมในการร่ วมคิด
แก้ไข

75,000
(75,000)

75,000

75,000

ร่ วมทา เพือ่ พัฒนา
เทศบาลร่ วมกัน

จานวน คณะผูบ้ ริ หารและ
ผูเ้ ข้า
ร่ วม

สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ขอนแก่นได้พฒั นา

สานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการคัดเลือก อปพร.ดีเด่น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน้าที่ เพือ่ พัฒนาเทศบาลนคร
ขอนแก่นร่ วมกัน

สุนทรี ยสนทนา อันเป็ นการ

- เพือ่ ส่งเสริ มสนับสนุน
การปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์และอปพร.
เพือ่ ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอาสาสมัครต่อ
สาธารณชนและส่วน
ราชการ

- ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ดีเด่นของ อปพร. 1 ครั้ง
จัดพิมพ์เอกสารและ
ประกาศเกียรติคุณ หรื อ
ทาโล่รางวัลแก่ผผู้ ่านการ
ประเมิน ดีเด่น 1 คน
ชมเชย 4 คน
จัดประชุม อปพร.
มอบประกาศเกี
ยรติคุณหรื อ
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ในวัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชุม ศักยภาพในการปฏิบตั ิ

นาความรู้เพือ่ ไปพัฒนาองค์กร
ในด้านต่างๆ
48,000
(48,000)

48,000

48,000

จานวน
อปพร.
ที่ผา่ น
เกณฑ์

หน้าที่ เพือ่ พัฒนา
เทศบาลนครขอนแก่น
ร่ วมกัน
- เจ้าหน้าที่ศูนย์และ
อปพร. จะมีขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบตั ิ
งานดียง่ิ ขึ้นประชาชน
และส่วนราชการ
จะมีความเข้าใจและ
เชื่อมัน่ ในกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ าย
พลเรื อนดีข้ ึน
การปฏิบตั ิงานของศูนย์
อปพร. มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

สานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานศูนย์ อปพร.
และกิจกรรมต่าง ๆ

เพือ่ ให้ อปพร. ได้มีส่วนร่ วม
ในการบริ หารงานของเทศบาล
นครขอนแก่น

จัดประชุมคณะกรรมการ.
บริ หารงานกิจการ อปพร
2 เดือน/ครั้ง ประชุมสามัญ 1 ครั้ง

10 โครงการฝึ กอบรมพัฒนาศักยภาพ
พนักงานเทศกิจ

เพือ่ ให้พนักงานเทศกิจและ
อาสาเทศกิจได้รับการฝึ กอบรม
เพือ่ พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่

จัดโครงการฝึ กอบรมเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพพนักงานเทศกิจและ
อปพร. ในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 ระดับ คณะกรรมการบริ หารงาน สานักปลัด
(50,000)
ความ กิจการ อปพร. จะเป็ น
เทศบาล
สาเร็ จ ผูป้ ระสานแผนปฏิบตั ิการ
กิจกรรม ระหว่างเทศบาลกับ
ประชาชนได้เป็ นอย่างดี
อาสาสมัครได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและทัศนคติ
ที่ดีต่อกัน
227,600
(227,600)

227,600

227,600

- พนักงานเทศกิจและ
พนักงาน อาสาเทศกิจได้รับ
ที่ผา่ น การฝึ กอบรม
เกณฑ์ เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึ้น
จานวน

สานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

11 โครงการศูนย์บริ การประชาชน
แห่งที่ 2

วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
บริ การประชาชนมากยิง่ ขึ้น

12 โครงการจัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพือ่ ให้มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้
พร้อมอุปกรณ์
ในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

13 โครงการจัดซื้ อเครื่ องสารองไฟฟ้า เพือ่ ให้มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้
ขนาด800 VA
ในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในศูนย์บริ การ
ประชาชน แห่งที่ 2 เทศบาลนคร
ขอนแก่น (ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
ขอนแก่น (ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
ค่าบริ การโทรคมนาคม เป็ นต้น
จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิ้ว)
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 4 เครื่ องๆ ละ
16,000 บาท
จัดซื้ อเครื่ องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จานวน 4
เครื่ องๆ ละ 3,100 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
495,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

มีศูนย์ ประชาชนได้รับความ
บริ การ สะดวก รวดเร็ ว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
เทศบาล

อย่างทัว่ ถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่

64,000
(150,000)

-

-

จานวน มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้
คอมพิว ที่เอื้ออานวยในการ
เตอร์

12,400
(30,000)

-

-

ปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

จานวน มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้

ที่เอื้ออานวยในการ
สารอง ปฏิบตั ิงานให้มี
ไฟ ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
เครื่ อง

สานักปลัด
เทศบาล

สานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 โครงการจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ /ชนิด LEDขาวดา

เพือ่ ให้มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้
ในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

จัดซื้ อเครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /
ชนิด LED ขาวดา จานวน
1 เครื่ องๆ ละ 3,700 บาท

15 โครงการจัดซื้ อตูเ้ หล็ก
ล็อกเกอร์ชนิด 12 ช่อง

เพือ่ ใช้สาหรับงานฝึ กอบรม
ในการจัดเก็บเครื่ องใช้ส่วนตัว
สาหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ให้เป็ นระเบียบ
เพือ่ เป็ นการจัดหาเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ให้เพียงพอและเหมาะ
สมกับประชาชนในพื้นที่
ที่เพิม่ มากขึ้น

จัดซื้ อตูเ้ หล็กล็อกเกอร์ชนิด

16 โครงการจัดซื้ อรถยนต์บรรทุก
น้ าดับเพลิง อเนกประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,700
(5,500)

25,200

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้

ที่เอื้ออานวยในการ
พิมพ์ ปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

เครื่ อง

-

-

12 ช่อง จานวน 4 หลังๆ ละ
6,300 บาท
จัดซื้ อรถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง
อเนกประสงค์ เป็ นรถยนต์
ชนิด 6 ล้อ บรรทุกน้ าขนาด 7 ,000
ลิตร เครื่ องยนต์ดีเซลมีกาลัง
ไม่นอ้ ยกว่า 220 แรงม้า ตอนท้าย
ติดตั้งถังบบรรจุน้ าได้ไม่นอ้ ย
กว่า 7,000 ลิตร ติดตั้งแท่นปื น

ตัวชี้วดั
(KPI)

จานวน มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้
ตูเ้ หล็ก ที่เอื้ออานวยในการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
เทศบาล

สานักปลัด
เทศบาล

ล๊อกเกอร์ ปฏิบตั ิงานให้มี

2,800,000

-

-

จานวน
รถยนต์
บรรทุก
น้ าดับ
เพลิง
อเนก
ประสงค์

ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้
ที่เอื้ออานวยในการ
ปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

สานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

17 โครงการจัดซื้ อวิทยุรับ-ส่ง
ชนิดมือถือ

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้มีเครื่ องมือสื่ อสาร
ในการปฏิบตั ิงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

18 โครงการจัดซื้ อ วิทยุคมนาคมแบบ เพือ่ ให้มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้
สังเคราะห์ความถี่ ชนิดติดตั้ง
ในการปฏิบตั ิงานป้องกัน
ประจาที่
และบรรเทาสาธารณภัย
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ฉีดน้ าดับเพลิงพร้อมติดตั้ง
สเปรย์บาร์ดา้ นท้ายสาหรับ
พรมถนน ติดตั้งเครื่ องสูบน้ า
แรงดันสูงชนิดอลูมิเนียมอัลลอย
จานวน 1 คัน
จัดซื้ อวิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ
กาลังส่งไม่ต่ากว่า 5 วัตต์ พร้อม
อุปกรณ์ตวั เครื่ องรับ/ส่ง วิทยุ
VHF/FM แท่นชาร์จ,เสายาง
แบตเตอรี่ แพ็ค,คลิปหลัง,คู่มือ
การใช้งาน จานวน 5 เครื่ อง ๆ
ละ 12,000 บาท
จัดซื้ อวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์
ความถี่ ชนิดติดตั้งประจาที่
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย เครื่ องรับ-ส่ง วิทยุ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

60,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้
วิทยุรับ- ที่เอื้ออานวยในการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักปลัด
เทศบาล

ส่ ง ชนิ ด ปฏิบตั ิงานให้มี
มือถือ

30,000

-

-

ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

จานวน มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้

ที่เอื้ออานวยในการ
คมนาคม ปฏิบตั ิงานให้มี
แบบ ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
วิทยุ

สานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

VHF/FM กาลังส่งไม่นอ้ ยกว่า
40 วัตต์ พร้อมไมโครโฟน
เพาเวอร์ซพั พลาย สายนาสัญญาณ
เสาออกอากาศ พร้อมอุปกรณ์

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สังเคราะห์
ความถี่
ชนิ ด
ติดตั้ง
ประจาที่

19 โครงการจัดซื้ อเครื่ องรับ-ส่งวิทยุ
คมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
ชนิดติดตั้งในยานพาหนะ

เพือ่ ให้มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้
ในการปฏิบตั ิงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

จัดซื้ อเครื่ องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม
แบบสังเคราะห์ความถี่ ชนิดติดตั้ง
ในยานพาหนะพร้อมอุปกรณ์
จานวน 4 ชุดๆ ละ 24,000 บาท
ประกอบด้วย เครื่ องรับ/ส่ง วิทยุ
VHF/FM กาลังส่งไม่นอ้ ยกว่า
25 วัตต์ พร้อมไมโครโฟนและ
สายไฟเข้าเครื่ อง เสาอากาศ
ชนิดติดตั้งในรถยนต์พร้อมสายนา
สัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

96,000

-

-

จานวน มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้
เครื่ องรับ- ที่เอื้ออานวยในการ
ส่ งวิทยุ ปฏิบตั ิงานให้มี
คมนาคม ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
แบบ
สังเคราะห์
ความถี่
ชนิดติด
ตั้งใน
ยาน
พาหนะ

สานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

20 โครงการจัดซื้ อเสาออกอากาศวิทยุ เพือ่ ให้มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้
สื่ อสาร (แบบไม่ขึงกายวาย)
ในการปฏิบตั ิงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

21 โครงการจัดซื้ อชุดสัญญาณไฟ
วับวาบพร้อมเครื่ องขยายเสียง
อิเล็กทรอนิกส์

22 โครงการจัดซื้ อกล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้ อเสาออกอากาศวิทยุสื่อสาร
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
จานวน 3 ชุด ๆ ละ 150,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
510,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้
เสาออก ที่เอื้ออานวยในการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
เทศบาล

อากาศ ปฏิบตั ิงานให้มี

ค่าวิศวกรออกแบบและ
ควบคุมงาน ชุดละ 20,000 บาท
ประกอบด้วย เสาทาวเวอร์
ชนิดไม่ขึงกายวาย มีความสูง
20 เมตร

วิทยุสื่อ ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
สารแบบ
ไม่ขึง
กายวาย

เพือ่ ให้มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้
ในการปฏิบตั ิงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จัดซื้ อชุดสัญญาณไฟวับวาบ
พร้อมเครื่ องขยายเสียงอิเล็คทรอ
นิกส์พร้อมติดตั้ง จานวน 2 ชุด ๆ
ละ 20,000 บาท

40,000

เพือ่ ใช้บนั ทึกภาพสาธารณ
ภัยต่าง ๆ ขณะออกปฏิบตั ิงาน

จัดซื้ อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล
จานวน 1 ชุด ๆ ละ 6,000 บาท

6,000

-

-

จานวนชุด มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้
สัญญาณ ที่เอื้ออานวยในการ

สานักปลัด
เทศบาล

ไฟฉุ กเฉิ น ปฏิบตั ิงานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
-

-

จานวน มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้
กล้องถ่าย ที่เอื้ออานวยในการ

สานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ระงับเหตุ และการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่

23 โครงการจัดซื้ อสายส่งน้ าดับเพลิง เพือ่ ให้มีเครื่ องมือ - เครื่ องใช้
เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน

24 โครงการจัดซื้ อหมวกกันกระแทก เพือ่ ใช้สวมใส่ในการช่วยเหลือ
และกูภ้ ยั ผูป้ ระสบภัยทางสูง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า 16 ล้าน
พิกเซล เป็ นกล้องคอมแพค
มีระบบแฟลชในตัว รองรับ wi-fi
มีกระเป๋ าบรรจุกล้อง
รับประกันอย่างน้อย 1 ปี
โดยบริ ษทั ผูผ้ ลิต
จัดซื้ อสายส่งน้ าดับเพลิง
จานวน 9 เส้น เป็ นขนาด 1 ½ นิ้ว
จานวน 4 เส้นๆละ 5,600 บาท
และขนาด 2 ½ เส้น
จานวน 5 เส้นๆ 7,700 บาท
เป็ นเงิน 60,900 บาท
จัดซื้ อหมวกกันกระแทก
จานวน 6 ใบๆละ 6,800 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปฏิบตั ิงานให้มี
ดิจิตอล ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
ระบบ

60,900

-

-

จานวน มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้
สายส่ ง ที่เอื้ออานวยในการ

สานักปลัด
เทศบาล

น้ าดับเพลิง ปฏิบตั ิงานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

40,800

-

-

จานวน มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้
หมวกกัน ที่เอื้ออานวยในการ
กระแทก ปฏิบตั ิงานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

สานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

25 โครงการจัดซื้ อชุดช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยทางสูง ชนิดแบบสาย
รัดเต็มตัว (ฮาร์เน็ต)

26 โครงการจัดซื้ อเชือกโรยตัวกูภ้ ยั

27 โครงการก่อสร้างฐานฝึ กดับ
เพลิงขั้นรุ นแรงที่เกิดจากแก๊ส

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้มีเครื่ องมือ - เครื่ องใช้
เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน
ในการช่วยเหลือทางสูง

เพือ่ ให้มีเครื่ องมือ - เครื่ องใช้
เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน
ในการเซฟตี้ฝึกโรยตัวจากที่สูง

เพือ่ ใช้เป็ นฐานฝึ กเจ้าหน้าที่
พนักงานดับเพลิง และอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้ อชุดช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ทางสูง ชนิดแบบสายรัดเต็มตัว
(ฮาร์เน็ต) จานวน 6 ชุดๆ ละ
19,800 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
118,800

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนชุด มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้
ช่วยเหลือ ที่เอื้ออานวยในการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
เทศบาล

ผูป้ ระสบ ปฏิบตั ิงานให้มี
ภัยทางสู ง ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น

จัดซื้ อเชือกโรยตัวกูภ้ ยั
จานวน 2 เส้น ๆ 14,400 บาท
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 11 ม.ม.
ความยาว 100 เมตร สีดา
มีโครงสร้างปลอกเชือก 32 ควัน่
ถักไขว้ป้องกันแกนในซึ่ งทาจาก
ไนลอน

28,800

ก่อสร้างฐานฝึ กซ้อมดับเพลิง
ขั้นรุ นแรงที่เกิดจากแก๊ส จานวน
1 ฐาน ฐานมีความสูงบันได 2 ขั้น

40,000

-

-

จานวน มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้
เชื อกโรย ที่เอื้ออานวยในการ

สานักปลัด
เทศบาล

ตัวกูภ้ ยั ปฏิบตั ิงานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

-

-

จานวน ได้ฐานฝึ กซ้อมสาหรับ
ก่อสร้าง เจ้าหน้าที่พนักงาน
ฐานฝึ ก ดับเพลิง และอาสา

สานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ฐานดับเพลิงที่เกิดกับหน้าแปลน
รั่ว 3 จุด เดินระบบท่อเหล็ก
ส่งแก๊ส
28 โครงการก่อสร้างฐานฝึ กดับเพลิง
ขั้นรุ นแรงที่เกิดจากน้ ามัน

29 โครงการจัดซื้ อเครื่ องปั๊มลม
ขนาด ½ แรงม้า

เพือ่ ใช้เป็ นฐานฝึ กเจ้าหน้าที่
พนักงานดับเพลิง และอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน

ก่อสร้างฐานฝึ กซ้อมดับเพลิง
ขั้นรุ นแรงที่เกิดจากน้ ามัน จานวน
1 ฐาน ฐานดับเพลิงมีลกั ษณะ
เป็ นอ่างวงกลม ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 เมตร ความสูง 30 ซม.
เดินระบบท่อเหล็กส่งน้ ามัน
เชื้อเพลิงระหว่างถังเก็บแรงดัน
กับอ่างน้ ามัน

เพือ่ ให้มีเครื่ องมือ - เครื่ องใช้
เครื่ องปั๊มลม ขนาด ½ แรงม้า
ในการดูแลรักษารถยนต์ยานพาหนะ ลูกสูบปั๊มลม จานวน 2 ลูกสูบ
สาหรับใช้งานประจาที่ศูนย์บริ การ ปั๊มลมผลิตแรงดันลมได้ไม่นอ้ ยกว่า

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ดับเพลิง สมัครป้ องกันภัยฝ่ าย
ที่เกิด

ฝ่ ายพลเรื อน

จากแก๊ส

40,000

-

-

จานวน ได้ฐานฝึ กซ้อมสาหรับ
ก่อสร้าง เจ้าหน้าที่พนักงาน

สานักปลัด
เทศบาล

ฐานฝึ ก ดับเพลิง และอาสา
ดับเพลิง สมัครป้ องกันภัยฝ่ าย
ที่เกิดจาก ฝ่ ายพลเรื อน
น้ ามัน

14,000

-

-

จานวน มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้

ที่เอื้ออานวยในการ
ปั๊ มลม ปฏิบตั ิงานให้มี
เครื่ อง

สานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

30 โครงการจัดซื้ อชุดประแจบล็อก
และชุดประแจแหวนข้าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ยานพาหนะส่วนกลาง
เทศบาลนครขอนแก่น

7 บาร์ ความเร็ วรอบของปั๊มลม
ไม่นอ้ ยกว่า 650 รอบ/นาที
ถังเก็บลมขนาดไม่นอ้ ยกว่า 60 ลิตร
จานวน 1 เครื่ อง ๆ ละ 14,000 บาท
สาหรับใช้งานประจาที่ศูนย์บริ การ
ยานพาหนะส่วนกลาง

เพือ่ ให้มีเครื่ องมือ - เครื่ องใช้
ในการดูแลรักษารถยนต์ยานพาหนะ
สาหรับใช้งานประจาที่ศูนย์บริ การ
ยานพาหนะส่วนกลาง
เทศบาลนครขอนแก่น

ชุดประแจบล็อกและชุดประแจ
แหวนข้าง จานวน 1 ชุด สาหรับ
ใช้งานประจาที่ศูนย์บริ การยาน
พาหนะส่วนกลาง

31 โครงการจัดซื้ อเครื่ องชาร์จแบตเตอรี่ เพือ่ ให้มีเครื่ องมือ - เครื่ องใช้
เครื่ องชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด 60A
ในการดูแลรักษารถยนต์ยานพาหนะ สามารถชาร์จแบต ขนาด 6V-12V
สาหรับใช้งานประจาที่ศูนย์บริ การ ทั้งกับแบตเตอรี่ น้ าและแบตเตอรี่

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

3,250

-

-

จานวน มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้
ชุดประแจ ที่เอื้ออานวยในการ

สานักปลัด
เทศบาล

บล็อกและ ปฏิบตั ิงานให้มี
ชุดประแจ ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
แหวนข้าง

8,500

-

-

จานวน มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้
เครื่ องชาร์จ ที่เอื้ออานวยในการ
แบตเตอรี่ ปฏิบตั ิงานให้มี

สานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

32 โครงการจัดซื้ อแม่แรงตะเข้

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ยานพาหนะส่วนกลาง
เทศบาลนครขอนแก่น

แห้ง มีมิเตอร์ตรวจสอบกระแส
ไฟฟ้าภายในแบตเตอรี่ และมีไฟ
แจ้งเตือนเมื่อมีการชาร์จ สามารถ
ปรับความเร็ วในการชาร์จได้
มีฟิวส์ป้องกันกระแสไฟรั่วและ
สามารถถอดเปลี่ยนฟิ วส์ได้
จานวน 1 เครื่ องๆ ละ 8,500 บาท
สาหรับใช้งานประจาที่ศูนย์บริ การ
ยานพาหนะส่วนกลาง

เพือ่ ให้มีเครื่ องมือ - เครื่ องใช้
ในการดูแลรักษารถยนต์ยานพาหนะ
สาหรับใช้งานประจาที่ศูนย์บริ การ
ยานพาหนะส่วนกลาง
เทศบาลนครขอนแก่น

แม่แรงตะเข้ สามารถรับน้ าหนักได้
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ตัน ระยะยกต่าสุดไม่
น้อยกว่า 150 ม.ม. ระยะยกสูงสุดไม่
น้อยกว่า 500 มม. จานวน 1 เครื่ อง
สาหรับใช้งานประจาที่ศูนย์บริ การ
ยานพาหนะส่วนกลาง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

5,000

-

-

จานวน มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้
แม่แรง ที่เอื้ออานวยในการ
ตะเข้

ปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

สานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

33 โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ลานจอดรถดับเพลิง
พร้อมวางท่อระบายรอยต่อด้านหลัง
สถานีดบั เพลิงศรี จนั ทร์พร้อมบ่อพัก

34 โครงการจัดซื้ อรถยกลากจูง
พร้อมอุปกรณ์

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้พ้นื ลานจอดรถดับ
เพลิงมีสภาพพร้อมใช้งาน
และใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
เทศบาลนครขอนแก่น

เพือ่ ใช้ในราชการภารกิจ
ด้านงานจราจรและงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างพื้นคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กลานจอดรถดับเพลิง
พร้อมวางท่อระบายรอยต่อ
ด้านหลังอาคารสถานีดบั
เพลิงศรี จนั ทร์ ขนาดความกว้าง
12 เมตร ยาว 18 เมตร จานวน
ช่องจอด 3 ช่อง
พร้อมบ่อพักไม่นอ้ ยกว่า 2 บ่อ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ไม่นอ้ ยกว่า 12 นิ้ว
เทพื้นที่คอนกรี ตทั้งหมด
จัดซื้ อรถยกลากจูงชนิดรถ
บรรทุก 6 ล้อ มีชุดยกลากจูง
รับน้ าหนักได้ไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน มีพ้น
ื ที่ลานจอดรถ

สานักปลัด
เทศบาล

ตัวชี้วดั
(KPI)

ก่อสร้าง สาหรับจอดรถดับ
คอนกรี ต เพลิงที่มีสภาพดี
เสริ มเหล็ก
ลานจอดรถ
ดับเพลิง

2,500,000

-

-

จานวน การปฏิบตั ิภารกิจ

ด้านงานจราจร
ลากจูง มีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิง่ ขึ้น
รถยก

สานักปลัด
เทศบาล
(งบกลาง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

จัดซื้ ออุปกรณ์จุดตรวจกวดขัน
วินยั จราจร เช่น ตูส้ ญ
ั ญาณไฟ
จุดตรวจจราจร แผงกั้นการ
จราจร กรวยยาง เสื้ อสะท้อนแสง
เสื้ อกันฝน เป็ นต้น

840,000

จานวน การปฏิบตั ิภารกิจ

เครื่ องวัดแอลกอฮอล์ชนิด
ใช้ลมเป่ าแบบ SD-400 พร้อม
อุปกรณ์ จานวน 2 เครื่ อง,
หลอดเป่ า, เครื่ องวัดแอลกอฮอล์
ชนิดตรวจสอบเบื้องต้น
(Sereening Test)

398,300

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

และติดตั้งเครื่ องรับ-ส่งวิทยุ
พร้อมเสาอากาศ จานวน 1 คัน
35 โครงการจัดซื้ ออุปกรณ์
จุดตรวจกวดขันวินยั จราจร

36 โครงการจัดซื้ อเครื่ องวัด
แอลกอฮอล์และเครื่ อง
คอมพิวเตอร์สาหรับจัดเก็บ
ข้อมูลและเครื่ องพิมพ์แบบฉีดหมึก

เพือ่ ใช้ในราชการภารกิจ
ด้านงานจราจร การตั้งจุดตรวจหรื อ
กวดขันวินยั จราจร และงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

- เพือ่ ใช้ในราชการภารกิจ
ด้านงานจราจร การตั้งจุดตรวจ
กวดขันวินยั จราจร ตรวจผูข้ บั ขี่รถ
ที่มีปริ มาณแอลกอฮอล์ในร่ างกาย
เกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
ป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุจากการ

-

-

อุปกรณ์ ด้านงานจราจร

สานักปลัด
เทศบาล

จุดตรวจ การตั้งจุดตรวจหรื อ

(งบกลาง)

กวดขัน กวดขันวินยั จราจร

มีประสิทธิภาพ
จราจร มากยิง่ ขึ้น
วินยั

-

-

เครื่ องวัด ด้านงานจราจร

สานักปลัด
เทศบาล

แอลกอ การตั้งจุดตรวจหรื อ

(งบกลาง)

จานวน การปฏิบตั ิภารกิจ

ฮอล์และ กวดขันวินยั จราจร
เครื่ องคอม มีประสิ ทธิ ภาพ
พิวเตอร์ มากยิง่ ขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- เพือ่ ใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์นามา
เป็ นฐานข้อมูลในการจัดเก็บ
ข้อมูลผูก้ ระทาความผิด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เครื่ องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จานวน 1 เครื่ อง และ
เครื่ องพิมพ์ (Printer) จานวน
1 เครื่ อง

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สาหรับ
จัดเก็บ
ข้อมูลผู ้
กระทา
ความผิด

37 โครงการจัดซื้ อป้าย/ปรับปรุ ง
เครื่ องหมาย/สัญญาณไฟจราจร

เพือ่ ให้ประชาชนผูใ้ ช้รถ
ใช้ถนนได้ปฏิบตั ิตามเครื่ องหมาย
จราจรอย่างถูกต้อง เพือ่ ให้เกิด
ความเป็ นระเบียบแก่ผใู้ ช้รถ
ใช้ถนนและเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ป้าย/ปรับปรุ งเครื่ องหมาย
/สัญญาณไฟจราจร/ป้ายเตือน
หรื อสัญลักษณ์ดา้ นการจราจร
- บารุ งรักษาหรื อซ่อมแซม
สัญญาณไฟจราจร
- จัดซื้ อสีน้ ามันมาตรฐานหรื อ
สีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง
สาหรับทาพื้นผิวจราจร

1,128,000

1,128,000 1,128,000

จานวน ประชาชนผูใ้ ช้รถ

ใช้ถนนมีความ
เครื่ องหมาย/ ปลอดภัยในชี วิตและ
สัญญาณ ทรัพย์สิน
ป้ าย/

ไฟจราจร

สานักปลัด
เทศบาล
(งบกลาง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

38 โครงการจัดซื้ อรถจักรยานยนต์
สายตรวจจราจร

วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้ในราชการภารกิจ
ด้านงานจราจรและงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

39 โครงการจัดซื้ อรถยนต์ตรวจการณ์ เพือ่ ใช้ในราชการภารกิจ
จราจร
ด้านงานจราจรและงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
รถจักรยานยนต์สายตรวจ
จราจร พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งและ
ติดตั้งเครื่ องรับ-ส่งวิทยุพร้อม
สายอากาศ จานวน 6 คัน ๆ ละ
110,000 บาท
รถยนต์สายตรวจจราจร
รถยนต์(กระบะ) พร้อมติดตั้ง
ไฟวับวาบ(สีแดง) และเครื่ อง
รับ-ส่งวิทยุ พร้อมสายอากาศ
จานวน 1 คัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
660,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รถจักร ด้านงานจราจรและ

สานักปลัด
เทศบาล

ยานยนต์ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(งบกลาง)

จานวน การปฏิบตั ิภารกิจ

สายตรวจ มีประสิ ทธิ ภาพ
จราจร มากยิง่ ขึ้น

831,000

-

-

รถยนต์ ด้านงานจราจรและ

สานักปลัด
เทศบาล

ตรวจการณ์ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(งบกลาง)

จานวน การปฏิบตั ิภารกิจ

จราจร มีประสิ ทธิ ภาพ

มากยิง่ ขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560 2561
(บาท)
(บาท) (บาท)
80,000
(120,000)

40 โครงการจัดซื้ อ
เครื่ องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน

เพือ่ ให้พนักงานได้มีเครื่ องมือ
ในการปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ
และกรณีทดแทนเครื่ องเดิม
สาหรับใช้ในงานธุรการ (1 เครื่ อง)
งานยาเสพติด (1 เครื่ อง) ,งานศูนย์
บริ การที่ 3 (1 เครื่ อง), งานอาหาร
ปลอดภัย (2 เครื่ อง)

จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า18.5นิ้ว)
จานวน 5 เครื่ อง ๆ ละ 16,000 บาท

41 โครงการจัดซื้ อ
เครื่ องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2

เพือ่ ให้พนักงานได้มีเครื่ องมือ
ในการปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ
ใช้สาหรับงานศูนย์บริ การที่ 3

จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่ อง

30,000
(30,000)

42 โครงการจัดซื้ อ
เครื่ องคอมพิวเตอร์
โน๊คบุค๊

เพือ่ ให้พนักงานได้มีเครื่ องมือ
ในการปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ
ใช้สาหรับงานวิชาการและแผน

จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์โน๊คบุค๊
จานวน 1 เครื่ อง

17,000
(54,000)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน มีเครื่ องมือเครื่ องใช้

สานักการ

เครื่ อง ในการปฏิบตั ิงาน

สาธารณสุ ข

ที่จดั ซื้อ อย่างเพียงพอ

-

-

-

และสิ่ งแวดล้อม

จานวน มีเครื่ องมือเครื่ องใช้

สานักการ

เครื่ อง ในการปฏิบตั ิงาน

สาธารณสุ ข

ที่จดั ซื้อ อย่างเพียงพอ

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

และสิ่ งแวดล้อม

จานวน มีเครื่ องมือเครื่ องใช้

สานักการ

เครื่ อง ในการปฏิบตั ิงาน

สาธารณสุ ข

ที่จดั ซื้อ อย่างเพียงพอ

และสิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

43 โครงการจัดซื้ อเครื่ อ
งคอมพิวเตอร์
โน๊คบุค๊ สาหรับงาน
ประมวลผล
44 โครงการจัดซื้ อเครื่ อง
พิมพ์ชนิด
เลเซอร์ /ชนิดLED ขาวดา
45 โครงการจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์
Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)

46 โครงการจัดซื้ อเครื่ อง
สารองไฟ ขนาด 800 VA

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้พนักงานได้มีเครื่ องมือ
ในการปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ
ใช้สาหรับงานสุขาภิบาล
จานวน 1 เครื่ อง
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน ใช้ในฝ่ ายป้องกัน
และควบคุมโรค
เพือ่ ให้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้
ในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้า
ที่เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารของ
ทางราชการ ใช้ในงานศูนย์บริ การ
ที่ 3 และงานศูนย์บริ การที่ 5
มีเครื่ องมือในการปฏิบตั ิงาน
อย่างเพียงพอ สาหรับใช้ใน
งานยาเสพติด (1 เครื่ อง), งานศูนย์
3 (8 เครื่ อง), งานศูนย์ 5 (3 เครื่ อง)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์โน๊คบุค๊
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่ อง
จัดซื้ อเครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิดLED
ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่ อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560 2561
(บาท)
(บาท) (บาท)
21,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน มีเครื่ องมือเครื่ องใช้

สานักการ

เครื่ อง ในการปฏิบตั ิงาน

สาธารณสุ ข

ที่จดั ซื้อ อย่างเพียงพอ

7,300
(5,500)

-

-

15,200
(10,000)

จัดซื้ อเครื่ องสารองไฟ ขนาด 800 VA
จานวน 12 เครื่ อง ๆ ละ 3,100 บาท

37,200
(33,000)

-

-

สานักการ

เครื่ อง สิ ทธิ ภาพ มากยิง่ ขึ้น

สาธารณสุ ข

-

และสิ่ งแวดล้อม

จานวน มีเครื่ องมือเครื่ องใช้

สานักการ

เครื่ อง ในการปฏิบตั ิงาน

สาธารณสุ ข

ที่จดั ซื้อ อย่างเพียงพอ

-

และสิ่ งแวดล้อม

จานวน การปฏิบตั ิงานมีประ
ที่จดั ซื้อ

จัดซื้ อเครื่ องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 2 เครื่ อง
เครื่ องละ 7,600 บาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

และสิ่ งแวดล้อม

จานวน มีเครื่ องมือเครื่ องใช้

สานักการ

เครื่ อง ในการปฏิบตั ิงาน

สาธารณสุ ข

ที่จดั ซื้อ อย่างเพียงพอ

และสิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

47 โครงการจัดซื้ อเครื่ องเสียง
เคลื่อนที่แบบลากจูง

48 โครงการจัดซื้ อกล้องถ่าย
ภาพระบบดิจิตอล

49 โครงการจัดซื้ อเครื่ องสูบน้ า
แบบจุ่มน้ า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

มีเครื่ องมือในการปฏิบตั ิงาน
อย่างเพียงพอ สาหรับใช้ใน
ฝ่ ายส่งเสริ มสุขภาพ

จัดซื้ อเครื่ องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง
จานวน 1 เครื่ อง

มีเครื่ องมือในการปฏิบตั ิงาน
เพือ่ ใช้ในฝ่ ายป้องกันและควบคุม
โรค

จัดซื้ อกล้องดิจิตอล จานวน 1 เครื่ อง

เพือ่ ให้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้
ในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่

จัดซื้ อเครื่ องสูบน้ าแบบจุ่มน้ า
จานวน 2 เครื่ อง ๆ ละ 6,500 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560 2561
(บาท)
(บาท) (บาท)
11,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน มีเครื่ องมือเครื่ องใช้

สานักการ

เครื่ อง ในการปฏิบตั ิงาน

สาธารณสุ ข

ที่จดั ซื้อ อย่างเพียงพอ

6,000
(12,000)

-

-

-

-

สานักการ

เครื่ อง ในการปฏิบตั ิงาน

สาธารณสุ ข

จัดซื้ อเครื่ องตัดหญ้าแบบสายสะพายชนิด
ข้อแข็ง จานวน 10 เครื่ อง ๆ ละ 9,500 บาท

95,000
(95,000)

-

-

และสิ่ งแวดล้อม

จานวน มีเครื่ องมือเครื่ องใช้

สานักการ

เครื่ อง ในการปฏิบตั ิงาน

สาธารณสุ ข

ที่จดั ซื้อ อย่างเพียงพอ

50 โครงการจัดซื้ อเครื่ องตัด
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
หญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง ปฏิบตั ิงาน

และสิ่ งแวดล้อม

จานวน มีเครื่ องมือเครื่ องใช้
ที่จดั ซื้อ อย่างเพียงพอ

13,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

และสิ่ งแวดล้อม

จานวน การปฏิบตั ิงานมีประ

สานักการ

เครื่ อง สิ ทธิ ภาพ มากยิง่ ขึ้น

สาธารณสุ ข

ที่จดั ซื้อ

และสิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเครื่ อง
51 โครงการจัดซื้ อเครื่ อง
เพือ่ ทดแทนเครื่ องเดิมที่ชารุ ด
25,000
นับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ
นับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ
จานวน 1 เครื่ อง

52 โครงการจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์ เพือ่ ทดแทนเครื่ องเดิมที่ชารุ ด
เช็ค-สมุดบัญชีเงินฝาก

เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์
เช็ค-สมุดบัญชีเงินฝาก

เพือ่ ทดแทนเครื่ องเดิมที่ชารุ ดและ เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเครื่ องคอม เพือ่ ให้เพียงพอกับการปฏิบตั ิงาน พิวเตอร์ สาหรับสานักนักงาน
ของบุคลากร
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 6 เครื่ อง ๆ ละ
16,000 บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนเครื่ อง การทางานมีประสิทธิ - สานักการคลัง
นับธนบัตร ภาพมากยิง่ ขึ้น เกิดความ
แบบตั้งโต๊ะ ถูกต้องแม่นยาในการ
ทางาน

42,000

-

-

จานวนเครื่ อง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
พิมพ์เช็คข- และประสิทธิผลในการ
สมุดบัญชี ทางานมากยิง่ ขึ้น
เงินฝาก

สานักการคลัง

96,000
(135,000)

-

-

จานวนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์
สาหรับงาน
สานักงาน

สานักการคลัง

จานวน 1 เครื่ อง

53 โครงการจัดซื้ อเครื่ อง
คอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า
18.5 นิ้ว)

ตัวชี้วดั
(KPI)

การปฏิบตั ิงานมีประ
สิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
และให้เพียงพอกับ
การใช้งาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
54 โครงการจัดซื้ อเครื่ อง
เพือ่ ทดแทนเครื่ องเดิมที่ชารุ ดและ เพือ่ จ่ายเป็ นค่าซื้ อเครื่ องคอม 46,000
คอมพิวเตอร์สาหรับงาน เพือ่ ให้เพียงพอกับการปฏิบตั ิงาน พิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ของบุคลากร

แบบที่ 1 (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า
18.5 นิ้ว) จานวน 2 เครื่ อง
เครื่ อง ๆ ละ 23,000 บาท

เพือ่ ใช้สารองไฟฟ้าสาหรับ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในกรณีไฟฟ้า
ดับหรื อกรณีกระแสไฟฟ้าตก
ชัว่ ขณะ

เพือ่ จัดซื้ อเครื่ องสารองไฟฟ้า
คอมพิวเตอร์ ซึ่ งมีกาลังไฟฟ้า
ด้านนอกไม่นอ้ ยกว่า 800 VA
จานวน 12 เครื่ อง ๆ ละ 3,100 บาท

ขนาดไม่ไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิ้ว )

55 โครงการจัดซื้ อ
เครื่ องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

37,200

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
จานวนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์
สาหรับงาน
สานักงาน
แบบที่ 1

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การปฏิบตั ิงานมีประ
สิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
และให้เพียงพอกับ
การใช้งาน

สานักการคลัง

จานวนเครื่ อง การปฏิบตั ิงานมีประ
สารองไฟฟ้า สิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ขนาด 80 VA

สานักการคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
เพือ่ สาหรับผูพ้ ิการที่ร้องขอ
56 โครงการจัดซื้ อรถเข็น
จัดซื้ อรถเข็นชนิดนัง่ แบบพับได้
34,000
34,000 34,000 จานวนรถเข็น
ชนิดนัง่ แบบพับได้
(Wheelchair) จานวน 10 คัน ๆ ละ
(34,000)
(Wheelchair)
3,400 บาท
จานวนทีวีLED
เพือ่ ใช้สาหรับเผยแพร่
57 โครงการจัดซื้ อ
จัดซื้ อทีวี LED ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
15,000
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
ทีวี LED ขนาดไม่
42 นิ้ว 1 เครื่ อง ๆ ละ 15,000 บาท
ไม่นอ้ ยกว่า 42 นิ้ว
แก่ประชาชน
จานวนเครื่ อง
เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
58 โครงการจัดซื้ อ
เพือ่ ใช้ในกิจกรรมเผยแพร่ ประชา22,000
ขยายเสี ยง
ปฏิบตั ิงาน
เครื่ องเสียงเคลื่อนที่
สัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร/ประชุมกลุ่มย่อย
แบบลากจูง
หรื อกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชน
จานวน 2 เครื่ อง ๆ ละ 11,000 บาท
จานวนเต็นท์
59 โครงการจัดซื้ อ
สาหรับชุมชนที่จดั ตั้งใหม่
เต็นท์ผา้ ใบให้สานักสวัสดิการสังคม
137,000
ผ้าใบ
เต๊นท์ผา้ ใบ 2 หลัง
และเพือ่ ทดแทนของเดิมที่ชารุ ด
จานวน 2 หลัง ๆ ละ 21,000 บาท
(120,000)
และผ้าคลุมเต็นท์ 10 ผืน ๆ ละ
9,500 บาท ใช้สาหรับกิจกรรมต่าง ๆ
ของชุมชน หรื อภารกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับเทศบาล

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ผูพ้ ิการได้รับสวัสดิการ
อย่างทัว่ ถึง
การประชาสัมพันธ์
ในชุมชนได้มีการ
เผยแพร่ อย่างทัว่ ถึง
การปฏิบตั ิงานมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น

ชุมชนมีครุ ภณ
ั ฑ์ที่จาเป็ น
ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
อย่างพอเพียง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
สวัสดิการ
สังคม
สานัก
สวัสดิการ
สังคม
สานัก
สวัสดิการ
สังคม
สานัก
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
60 โครงการจัดซื้ อ
เพือ่ ใช้ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
เครื่ องขยายเสียงและอุปกรณ์
323,500
เครื่ องขยายเสียงและ
ข่าวสารในชุมชนให้รับทราบ
พร้อมค่าติดตั้ง ให้สานักสวัสดิการ
(178,100)
อุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้ง
โดยทัว่ ถึงกัน
สังคม
61 โครงการจัดซื้ อ
โทรโข่งขนาดเล็กแบบ
สะพายไหล่

เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
งาน

เพือ่ ใช้ในภารกิจของสานัก
สวัสดิการสังคมและภารกิจที่เกี่ยว
เนื่องกับชุมชน จานวน 4 เครื่ อง ๆ
ละ 2,580 บาท

10,320

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนเครื่ อง มีครุ ภณ
ั ฑ์อุปกรณ์ที่ใช้ใน
ขยายเสี ยง

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

จานวนโทรโข่ง เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการ

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

การปฏิบตั ิงานและบริ การ
ประชาชนอย่างพอเพียง

ปฏิบตั ิงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

62 โครงการอบรม
ส่งเสริ มงานวันครู
(16 มกราคม 2559)

วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให้พนักงานครู เทศบาล
ได้ประกอบพิธีราลึกถึงบูรพาจารย์
และร่ วมกิจกรรมวันครู สร้างความ
สัมพันธ์ให้เกิดความรักและความ
สามัคคี
- เพือ่ ให้พนักงานครู เทศบาลและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศ
บาลนครขอนแก่นร่ วมกันแสดง
มุทิตาจิตและทากิจกรรมร่ วมกัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พนักงานครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมทั้งพนักงานจ้างในโรงเรี ยน
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่ วม
กิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า 600 คน
(ฝ่ ายการเจ้าหน้าที่)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000 300,000
(300,000)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

พนักงานครู และบุคลากร
ผูเ้ ข้าร่ วม ทางการศึกษาได้ประกอบ
จานวน

พิธี ราลึกบูรพาจารย์และ
ร่ วมกิจกรรมวันครู สร้าง
ความสัมพันธ์ให้เกิดความ
รักและสามัคคี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7,800
(11,700)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน เพือ่ ให้เด็กในศูนย์พฒั นา
หม้อ เด็กเล็กได้รับประทานข้าว
อย่างเพียงพอ

สานัก
การศึกษา

-

จานวน เพือ่ ให้เด็กในศูนย์พฒั นา
หม้อ เด็กเล็กได้รับประทานข้าว
อย่างเพียงพอ

สานัก
การศึกษา

-

-

จานวน เพือ่ ให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
คูลเลอร์ มีภาชนะสาหรับบรรจุ
น้ าดื่มให้แก่เด็กเล็ก

สานัก
การศึกษา

-

-

จานวน เพือ่ ให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
คูลเลอร์ มีภาชนะสาหรับบรรจุ
น้ าดื่มให้แก่เด็กเล็ก

สานัก
การศึกษา

63 โครงการจัดซื้ อหม้อหุงข้าว
ขนาด 10 ลิตร

เพือ่ ให้เด็กในศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กได้รับประทานข้าว
อย่างเพียงพอ

เพือ่ จัดซื้ อหม้อหุงข้าว ขนาด 10 ลิตร
จานวน 2 ใบ ๆ ละ 3,900 บาท
ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

64 โครงการจัดซื้ อหม้อหุงข้าว
ขนาด 5 ลิตร

เพือ่ ให้เด็กในศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กได้รับประทานข้าว
อย่างเพียงพอ

เพือ่ จัดซื้ อหม้อหุงข้าว ขนาด 5 ลิตร
จานวน 2 ใบ ๆ ละ 2,200 บาท
ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

4,400

-

65 โครงการจัดซื้ อคูลเลอร์
สแตนเลส มีฝาปิ ดก๊อกเดียว

เพือ่ ใช้สาหรับบรรจุน้ าดื่ม
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

เพือ่ จัดซื้ อคูลเลอร์น้ าสแตนเลส ขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 28 เซนติเมตร จานวน
10 ถัง ๆ ละ 2,900 บาท ให้กบั ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

29,000

66 โครงการจัดซื้ อคูลเลอร์
สแตนเลส มีฝาปิ ดก๊อกคู่

เพือ่ ใช้สาหรับบรรจุน้ าดื่ม
ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

เพือ่ จัดซื้ อคูลเลอร์น้ าสแตนเลส ขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 50 เซนติเมตร จานวน
1 ถัง ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

5,000
(6,000)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

67 โครงการจัดซื้ อตูค้ รัว
อลูมิเนียมโลหะ

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้มีที่เก็บภาชนะอย่าง
ถูกสุขลักษณะและมิดชิด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้ อตูค้ รัวอลูมิเนียมโลหะ
จานวน 2 หลัง ๆ ละ 6,800 บาท
ให้กบั
1. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดป่ าชัยวัน
2. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2
(ฝ่ ายการศึกษานอกระบบ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13,600
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน มีที่เก็บภาชนะที่ถูกสุข
ตู้ ลักษณะ มิดชิดและปลอดภัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

68 โครงการอบรม พนักงาน
ครู เทศบาลและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น

เพือ่ ให้พนักงานครู ในสังกัด

69 โครงการอบรมประชุม
สัมมนาคณะกรรมสถาน
ศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น

คณะกรรมสถานศึกษาทราบ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง และ
สามารถกากับ ติดตาม ขับเคลื่อน
การศึกษาของโรงเรี ยนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

เทศบาลนครขอนแก่น รับฟังแนว
นโยบายจากคณะผูบ้ ริ หารเทศบาล
ทางด้านการศึกษา อันจะเป็ นผล
ให้สามารถดาเนินการจัดการ
ศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบาย
และทาให้เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการ
ศึกษาในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พนักงานครู และบุคลากรทาง
การศึกษา รวมทั้งพนักงานจ้าง
ในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น เข้าร่ วมประชุม
ไม่นอ้ ยกว่า 600 คน
(ฝ่ ายการเจ้าหน้าที่)

คณะกรรมสถานศึกษาที่ได้รับ
การแต่งตั้งจาก 11 โรงเรี ยน
(ฝ่ ายกิจการโรงเรี ยน)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000 จานวน ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
ผูเ้ ข้าร่ วม ทราบแนวทาง
(200,000)
ในการพัฒนาด้าน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

การศึกษาและ
ทราบกฏระเบียบ
และข้อปฏิบตั ิที่
เกี่ยวข้อง

100,000
(100,000)

100,000

100,000 จานวน คณะกรรมสถาน
โรงเรี ยน ศึกษาปฏิบตั ิ
หน้าที่ของตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

70 โครงการฝึ กอบรมพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา

71 โครงการฝึ กอบพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา
(ข้าราชการครู )

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้บุคลากรทางการศึกษา

เพือ่ ให้บุคลากรทางการศึกษา

ในสังกัดเทศบาลฯ ได้รับการพัฒนา
ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ตาแหน่งงาน

ในสังกัดเทศบาลฯ ซึ่ งประกอบ
ด้วย เจ้าหน้าที่ของศูนย์เยาวชน
ครู แกนนายาเสพติด, ครู อาสา
เด็กเร่ ร่อน (ฝ่ ายกิจกรรมเด็กฯ
ฝ่ ายการศึกษานอกระบบฯ,
ฝ่ ายกิจการโรงเรี ยน)

เพือ่ ให้พนักงานครู ในสังกัด

พนักงานครู ในสังกัดโรงเรี ยน

โรงเรี ยนเทศบาล ฯได้รับการพัฒนา
ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ตาแหน่งงาน

เทศบาลนครขอนแก่น 11 โรงเรี ยน
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 500 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000 จานวน บุคลากรทางการ
ผูเ้ ข้าร่ วม ศึกษาได้รับการ
(68,000)
พัฒนาในการปฏิบตั ิ

1,605,000
(1,605,000)

1,605,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา
(เงินอุดหนุน

งานของตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ

ทัว่ ไป)

1,605,000 จานวน พนักงานครู เทศบาล
ผูเ้ ข้าร่ วม ได้รับการพัฒนา
ในการปฏิบตั ิ

สานัก

งานของตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ

การศึกษา
(เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

72 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพครู ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กและครู อนุบาล
ในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น

เพือ่ พัฒนาศักยภาพครู ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและครู อนุบาล

ผูบ้ ริ หารเทศบาล คณะกรรมาธิการ ครู อนุบาล ครู ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ผูป้ กครอง เจ้าหน้าที่
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
(ฝ่ ายการศึกษานอกระบบ)

73 โครงการบารุ งรักษาและ
ปรับปรุ งที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง

เพือ่ จ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมสิ่ งก่อสร้าง
ของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น จานวน 11 โรงเรี ยน
โรงเรี ยนละ 200,000 บาท

ซ่อมแซมสิ่ งก่อสร้างภายในโรงเรี ยน
ในสังกัดเทศบาล จานวน 11 โรงเรี ยน

74 โครงการจัดซื้ อเครื่ อง
พิมพ์ดีดไฟฟ้ า

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
งาน

จัดซื้ อเครื่ องพิมพ์ดีดไฟฟ้ า จานวน
1 เครื่ อง แบบตั้งโต๊ะ ระบบ 2 ภาษา
(ไทย - อังกฤษ) ให้กบั
ฝ่ ายการเจ้าหน้าที่

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
730,000
730,000
730,000 จานวน เกิดการเรี ยนรู้
ผูเ้ ข้าร่ วม และปรับทัศนคติ
(350,000)
ที่ดีในการปฏิบตั ิ
งาน

2,200,000

22,000

2,200,000

-

2,200,000 จานวน สิ่ งก่อสร้างภายใน
โรงเรี ยน โรงเรี ยนได้รับการ
ดูแลให้มีสภาพ
ที่ดี มีความปลอดภัย
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

สานัก
การศึกษา

จานวน การทางานมี

สานัก

เครื่ อง ประสิ ทธิ ภาพ

การศึกษา

พิมพ์ดีด มากยิง่ ขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

75 โครงการจัดซื้ อเครื่ องคอม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
พิวเตอร์สาหรับงาน
ทางาน
สานักงาน

จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จานวน 1 เครื่ อง ให้กบั
ฝ่ ายแผนงานและโครงการ

76 โครงการจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
เอกสารเลเซอร์ แบบ LED ทางาน

เพือ่ จัดซื้ อเครื่ องพิมพ์เอกสารเลเซอร์
แบบ LED ขาวดา (25 หน้า/นาที
ราคาเครื่ องละ 3,700 บาท
จานวน 1 เครื่ อง

77 โครงการจัดซื้ อตูเ้ หล็กเก็บ เพือ่ จัดเก็บเอกสารในศูนย์พฒั นา
เอกสารชนิด 2 บานเปิ ด เด็กเล็กให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย

จัดซื้อตูเ้ หล็กเก็บเอกสารชนิ ด 2 บานเปิ ด

78 โครงการจัดซื้ อรถจักรยานยนต์ - เพือ่ จัดทาเป็ นรถ Book Bike
ทดแทนคันเดิมที่ชารุ ด

จัดซั้อรถจักรยานยนต์เครื่ องยนต์

เปิ ด ขนาด 4 ฟุต จานวน 2 หลัง ๆ ละ
6,000 บาท ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
โนนชัย

เบนซิ น4 จังหวะระบบหัวฉี ด ชนิ ด 1 สู บ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
18,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

-

-

-

104,000

-

-

คอมพิว ประสิ ทธิ ภาพ

การศึกษา

มากยิง่ ขึ้น

จานวน การทางานมี

สานัก

เครื่ อง ประสิ ทธิ ภาพ

การศึกษา

มากยิง่ ขึ้น

จานวน มีที่เก็บเอกสาร

สานัก

ให้เป็ นระเบียบ
เอกสาร เรี ยบร้อย

การศึกษา

ตู ้

-

รับผิดชอบ
สานัก

พิมพ์

12,000
(18,000)

หน่วยงานที่

จานวน การทางานมี
เตอร์

3,700

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน
รถจักร

การบริ หารงาน
ภายในห้องสมุด

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

79 โครงการจัดซื้ อเครื่ อง
ขยายเสียงเคลื่อนที่แบบ
ลากจูง

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- เพือ่ ออกให้บริ การการอ่านแก่
เด็ก เยาวชนและประชาชน

ขนาดความจุกระบอกสูบไม่นอ้ ยกว่า
125 ซีซี เกียร์ธรรมดา
จานวน 2 คัน ๆ ละ 52,000 บาท

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

จัดซื้ อเครื่ องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบ
ลากจูง กาลังขยายไม่นอ้ ยกว่า 40 วัตต์
พร้อมไมล์ลอยคู่ มีแบตในตัว บันทึก
เสียง usb sd card จานวน 1 ชุด
ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดศรี สว่าง
โนนทัน (ฝ่ ายการศึกษานอกระบบ)

11,000

จัดซื้ อโทรทัศน์สี ชนิดจอแบน
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 32 นิ้ว
จานวน 4 เครื่ อง ให้กบั

30,000
(12,900)

80 โครงการจัดซื้ อโทรทัศน์สี เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ชนิดจอแบน ขนาดไม่นอ้ ย จัดการเรี ยนการสอน
กว่า 32 นิ้ว

1. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทพารักษ์ 5
2. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสามเหลี่ยม

ตัวชี้วดั
(KPI)
ยานยนต์

-

-

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึ้น

การจัดการเรี ยน
ตูล้ าโพง การสอนมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึ้น
จานวน

จานวน การจัดการเรี ยน
โทรทัศน์ การสอนมี

ประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึ้น

สานัก
การศึกษา

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

จานวน การทางานด้านการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดกลาง
4. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กหนองวัด
(ฝ่ ายการศึกษานอกระบบ)
81 โครงการจัดซื้ อกล้องถ่าย
ภาพระบบดิจิตอล

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานโครงการ

จัดซื้ อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล
ไม่ต่ากว่า 16 ล้านพิเซล จานวน
1 ตัว ให้กบั ศูนย์การเรี ยนรู้เด็ก
เยาวชนชายขอบในสังคมเมือง

6,000
(72,000)

-

82 โครงการจัดซื้ อเครื่ องทา
น้ าเย็น

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการให้
บริ การและการทางานภายใน
โฮงมูนมัง

จัดซื้ อเครื่ องทาน้ าเย็นสแตนเลส
2 ก๊อก จานวน 1 เครื่ อง
ให้กบั พิพิธภัณฑ์เมืองขอนแก่น
(โฮงมูนมัง)

6,000
(6,000)

-

-

กล้อง

เผยแพร่ ประชาถ่ายรู ป สัมพันธ์โครงการ
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
-

สานัก
การศึกษา

จานวน โฮงมูนมังฯ

สานัก

เครื่ องทา สามารถให้

การศึกษา

น้ าเย็น บริ การได้ทวั่ ถึง

และเกิดประสิทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

83 โครงการจัดซื้ อตูเ้ ย็น
ขนาดไม่ต่ากว่า 7 คิว

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการให้
บริ การและการทางานภายใน
โฮงมูนมัง

จัดซื้ อตูเ้ ย็น ขนาดไม่ต่ากว่า 7 คิว
จานวน 1 เครื่ อง ให้กบั โฮงมูนมัง

84 โครงการจัดซื้ อเครื่ อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊
สาหรับงานประมวลผล

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ทางาน

จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊
สาหรับงานประมวลผล จานวน
1 เครื่ อง มีรายละเอียด ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก ชนิด DDR3
หรื อดีกว่า ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ขนาดบรรจุ
ไม่นอ้ ยกว่า 500 GB จานวน 1 หน่วย
- จอภาพชนิด WXGA หรื อดีกว่า
ไม่นอ้ ยกว่า 12 นิ้ว
- สามารถใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9,400
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

จานวน โฮงมูนมังฯ
ตูเ้ ย็น

21,000

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สามารถให้
บริ การได้ทวั่ ถึง
และเกิดประสิทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
จานวน การทางานมี
โน๊ตบุค๊ ประสิ ทธิ ภาพ
มากยิง่ ขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

Wi-Fi และ Bluetooh
ให้กบั งานศาสนาวัฒนธรรม
85 โครงการจัดซื้ อวิทยุเทป
ซีดี แบบกระเป๋ าหิ้ว

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

จัดซื้ อวิทยุเทป ซีดี แบบกระเป๋ าหิ้ว
จานวน 6 เครื่ อง ๆ ละ 3,500 บาท

21,000
(3,500)

-

5,000

-

-

จานวน การจัดการเรี ยน
วิทยุ

ให้กบั
1. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กหนองใหญ่
2. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทพารักษ์

การสอนมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึ้น

สานัก
การศึกษา

3. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดป่ าชัยวัน
4.ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดกลาง
5.ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโนนทัน
6.ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโนนหนองวัด
(ฝ่ ายการศึกษานอกระบบ)
86 โครงการจัดซื้ อเครื่ องเล่น
วีซีดีและดีวีดี

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

จัดซื้ อเครื่ องเล่นวีซีดีและดีวีดี จานวน
2 เครื่ อง ๆ ละ 2,500 บาท ให้กบั

-

จานวน การจัดการเรี ยน
เครื่ องเล่น การสอนมี

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

1. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดศรี สว่างโนนทัน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึ้น

2. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสามเหลี่ยม
(ฝ่ ายการศึกษานอกระบบ)
87 โครงการจัดซื้ อชั้นวาง
รองเท้าเหล็ก

เพือ่ ให้มีที่วางรองเท้าให้เด็กเล็ก

88 โครงการจัดทามุง้ ลวด
หน้าต่างประตู

เพือ่ ป้ องกันอันตรายจากยุงและ
แมลง

จัดซื้ อชั้นวางรองเท้าเหล็ก 3 ชั้น
ขนาดไม่นอ้ ยกว่าว 200 x 80 ซม.
มีลอ้ เลื่อนเคลื่อนย้ายสะดวก แต่ง
ลวดลายสวยงาม จานวน 3 ตัว ๆ ละ
5,000 บาท ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
1.โนนทัน
2.โนนชัย
(ฝ่ ายการศึกษานอกระบบ)
เพือ่ จัดทามุง้ ลวด หน้าต่าง และประตู
ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

นครขอนแก่น ทั้ง 11 แห่ง

15,000
(15,000)

-

193,900

-

-

-

-

การทางานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึ้น

จานวน การจัดการเรี ยน
โรงเรี ยน การสอนมี

ประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึ้น

สานัก
การศึกษา

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

89 โครงการปรับปรุ งอาคาร
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กการ
เคหะ

เพือ่ ความปลอดภัยของเด็กใน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กการเคหะ

เพือ่ จ่ายเป็ นค่าปรับปรุ งศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กการเคหะ โดยการซ่อมรอย
รอยแตกร้าวผนังก่ออิฐเดิม พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 25 ตารางเมตร งานซ่อมแซม
หลังคารั่ว 3 จุด งานเปลี่ยนฝ้ าเพดาน
พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 3 ตารางเมตร
งานเปลี่ยนกระจกเงา 2 จุด งานทา
แท่นยืนปัสสาวะเด็ก งานทาสีอาคาร
พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 520 ตารางเมตร
ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนคร
ขอนแก่น

90 โครงการปรับปรุ งอาคาร
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดป่ า
ชัยวัน

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

เพือ่ จ่ายเป็ นค่าต่อเติมศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กวัดป่ าชัยวัน โดยทาการก่อสร้าง
รั้ว ค.ส.ล. ความสูง 3 เมตร ความยาว
ไม่นอ้ ยกว่า 26.5 เมตร งานก่อสร้าง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน เด็กในศูนย์พฒ
ั นา

-

-

รับผิดชอบ
สานัก

เด็กเล็กการเคหะ
ปรับปรุ ง มีความปลอดภัย
ชีวิตมากขึ้น

การศึกษา

จานวน การจัดการเรี ยน

สานัก

พื้นที่

131,000

หน่วยงานที่

การสอนมี
ต่อเติม ประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น
พื้นที่

การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

91 โครงการก่อสร้างปรับปรุ ง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
กันสาดเพิม่ เติมอาคารศูนย์ จัดการเรี ยนการสอน
พัฒนาเด็กเล็กโนนทัน

92 โครงการก่อสร้างปรับปรุ ง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
อาคารเรี ยนเด็กเล็ก ศูนย์ จัดการเรี ยนการสอน
พัฒนาเด็กเล็กวัดศรี สว่าง
โนนทัน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
รั้วแบ่งกระบะปลูกต้นไม้ ความยาว
ไม่นอ้ ยกว่า 5 เมตรงานติดตั้งป้ าย
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก 1 ป้ าย พร้อม
งานภูมิสถาปัตย์ 1 รายการ ตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น
ก่อสร้างปรับปรุ งกันสาดเมทัลชีท
ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 0.35 ม.ม.
พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 80 ตารางเมตร
ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนคร
ขอนแก่น
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างปรับปรุ งอาคาร
เรี ยนศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดศรี สว่าง
โนนทัน โดยทาการเปลี่ยนหลังคา
กระเบื้องลอนคู่เดิมเป็ นหลังคาเมทัลชีท
ความหน้าไม่นอ้ ยกว่า 0.35 มิลลเมตร
พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 500 ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

57,960

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-

-

รับผิดชอบ

จานวน การจัดการเรี ยน

สานัก

การสอนมี
ก่อสร้าง ประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น

การศึกษา

จานวน การจัดการเรี ยน

สานัก

การสอนมี
ปรับปรุ ง ประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น

การศึกษา

พื้นที่

581,900

หน่วยงานที่

พื้นที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

93 โครงการปรับปรุ งและ
ต่อเติมอาคารเรี ยนเด็กเล็ก
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
หนองใหญ่

วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพือ่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างอาคารเอนก
ประสงค์ขนาด 6.00 x 8.00 เมตร
โครงหลังคามุงเมทัลชีท หนา 0.3 ม.ม.
เป็ นเงิน 340,000 บาท ตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น
- เพือ่ จ่ายเป็ นการต่อเติมด้านหลัง
อาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ปรับพื้นที่
เทคอนกรี ตหนา 0.10 เมตร มีส่วน
เป็ นห้องเก็บของหลังคามุงเมทัลชีท
หนา 0.3 ม.ม. พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 40
ตร.ม. เป็ นเงิน 480,000 บาท ตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น
- เพือ่ จ่ายเป็ นค่าว่าท่อ 0.40 ม.
พร้อมบ่อพักน้ า ความยาวไม่นอ้ ยกว่า
40 ม. เป็ นเงิน 160,000 บาท ตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
980,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ

สานัก

ในการจัดการเรี ยน
ก่อสร้าง การสอน

การศึกษา

พื้นที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

94 โครงการ
จัดซื้ อกล้องวงจรปิ ด

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพือ่ ให้มีระบบตรวจตรา

กล้องวงจรปิ ดพร้อมติตตั้ง จานวน

ความปลอดภัยของนักเรี ยน
และทรัพย์สิน ตามจุดต่าง ๆ
ของโรงเรี ยนอย่างทัว่ ถึง

32 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมชุด
คอมพิวเตอร์ให้กบั โรงเรี ยนเทศบาล
โนนหนองวัด 8 ตัว และโรงเรี ยน
เทศบาลบ้านศรี ฐาน 24 ตัว

-เพื่อสวัสดิภาพความปลอดภัย

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
214,600

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน

-โรงเรี ยนมีระบบ

กล้องวงจร ตรวจตราความ

เก้าอี้ทางานแบบมีพนักพิง จานวน 10
ตัว ๆ ละ 1,000 บาท ให้กบั ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กเทพารักษ์ 5 (2 ตัว) ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กวัดกลาง (3 ตัว) ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กวัดป่ าชัยวัน (3 ตัว) ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กหนองแวง (1 ตัว) ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กการเคหะ (1 ตัว)

สานัก
การศึกษา

โรงเรี ยน ต่าง ๆ ในโรงเรี ยน

-บุคลากรและ
นักเรี ยน ได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

บุคลากรในโรงเรี ยน

เพือ่ ให้การเรี ยนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

รับผิดชอบ

ปิ ดภายใน ปลอดภัยตามจุด

กับชีวิตและความเป็ นอยูข่ อง

95 โครงการจัดซื้ อเก้าอี้
ทางานแบบมีพนักพิง

หน่วยงานที่

10,000

-

-

จานวน เด็กมีเก้าอื้ทางาน

แบบมีพนักพิง
ทางานแบบ สาหรับการเรี ยน
มีพนักพิง การสอน
เก้าอี้

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

96 โครงการจัดซื้ อชั้นวาง
กระเป๋ า ขนาด 2 ชั้น

97 โครงการจัดซื้ อชั้นวาง
ของเล่น

98 โครงการจัดซื้ อตูเ้ ก็บ
เอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ

วัตถุประสงค์
เพือ่ จัดวางกระเป๋ านักเรี ยนให้
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย แลดูสวยงาม

เพือ่ จัดวางของเล่นเด็กให้มีความ
เป็ นระเบียบเรี อบร้อย

เพือ่ จัดเก็บเอกสารการเรี ยน
การสอนให้เป็ นระเบียบ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ชั้นวางกระเป๋ า ขนาด 2 ชั้น
วางกระเป๋ าได้ 12 ช่อง จานวน 12 หลัง
หลังละ 3,300 บาท ให้กบั ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กหนองใหญ่ (4 หลัง)
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดกลาง (4 หลัง)
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กศรี สว่างโนนทัน
(4 หลัง)
ชั้นวางของเล่น ขนาด 6 ช่อง 3 ชั้น
จานวน 6 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท
ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กหนองใหญ่
ตูเ้ ก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ
ขนาด 118 X 40.6 X 87.4 ซม)
จานวน 1 หลัง ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กเทพารักษ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
39,600
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน เด็กมีช้ น
ั วาง
ชั้นวง กระเป๋ าให้เป็ น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

กระเป่ า ระเบียบ

12,000

-

-

จานวนชั้น เด็กมีช้ น
ั วางของ
วางของ เล่นให้เป็ นระเบียบ

สานัก
การศึกษา

เล่นเด็ก

4,000

-

-

จานวน มีตูเ้ ก็บเอกสารชนิ ด

บานเลื่อนทึบ ให้
เอกสาร เป็ นระเบียบ
ตูเ้ ก็บ

ชนิดบาน
เลื่อนทึบ

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

99 โครงการจัดซื้ อตูช้ ้ นั ไม้

100 โครงการจัดซื้ อโต๊ะ
ทางานพร้อมเก้าอี้แบบมี
พนักพิง

วัตถุประสงค์
เพือ่ เก็บสิ่ งของที่ใช้ในการเรี ยน
การสอนให้เป็ นระเบียบ

เพือ่ ใช้ปฏิบตั ิงานในการเรี ยน
การสอน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตูช้ ้ นั ไม้ ขนาด 90x80x30 ซ.ม.
ขนาด 6 ช่อง จานวน 6 หลัง ๆ ละ
700 บาท ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
หนองแวง
โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้แบบมีพนักพิง
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 180X90 ซม.
จานวน 8 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท
ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กการเคหะ
( 1 ชุด) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กหนองใหญ่
(1 ชุด) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กศรี สว่าง
โนนทัน (1 ชุด) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
วัดป่ าชัยวัน (1 ชุด) ศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กวัดกลาง (1 ชุด) ศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กโนนชัย (1 ชุด) ศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กสามเหลี่ยม (2 ชุด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,200
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วดั
(KPI)

จานวน มีตูช้ ้ น
ั ไม้สาหรับ
ตูช้ ้ นั ไม้ วางสิ่ งของที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

สื่ อการเรี ยนการ
สอน
32,000

-

-

จานวน มีโต๊ะทางานพร้อม
โต๊ะทางาน เก้าอี้พนักพิงที่ใช้
พร้อมเก้าอี้ ในการเรี ยนการ
พนักพิง สอน

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

101 โครงการจัดซื้ อโต๊ะพับ
อเนกประสงค์พร้อมชุด
เก้าอี้พลาสติก สาหรับเด็ก

102 โครงการจัดซื้ อโต๊ะพับ
อเนกประสงค์

103 โครงการจัดซื้ อโต๊ะอ่าน
หนังสือ

วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้สาหรับการเรี ยนการสอน

เพือ่ ใช้สาหรับการเรี ยนการสอน

เพือ่ ใช้สาหรับการเรี ยนการสอน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โต๊ะพับเอนกประสงค์พร้อมชุดเก้าอี้
พลาสติก สาหรับเด็ก จานวน 4 ชุด
ชุดละ 2,500 บาท ประกอบด้วย
โต๊ะ 1 ตัว ขนาด 1.20X60X50 ซ.ม.
เก้าอี้พลาสติกพิงหลังเกรด A จานวน
6 ตัว ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
โนนหนองวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน เด็กมีโต๊ะพับและ
โต๊ะพับ เก้าอี้ ใช้สาหรับการ
อเนก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

เรี ยนหนังสือ

ประสงค์

โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 120 X 60
X 75 ซม. จานวน 6 ตัว ๆ ละ
2,200 บาท ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
โนนชัย

13,200

โต๊ะอ่านหนังสือแบบนัง่ พื้น จานวน
70 ตัวๆ ละ 400 บาทให้กบั ศูนย์พฒั นา

28,000

เด็กเล็กสามเหลี่ยม (20 ตัว) ศูนย์พฒั นา

ตัวชี้วดั
(KPI)

-

-

จานวน ครู และเด็กมีโต๊ะ

สานัก

โต๊ะอเนก พับอเนกประสงค์ที่

การศึกษา

ประสงค์ ใช้ในการเรี ยน

การสอน
-

-

จานวน เด็กมีโต๊ะสาหรับ
โต๊ะอ่าน ใช้อ่านหนังสื อ
หนังสื อ

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วดั
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เด็กเล็กโนนหนองวัด (10 ตัว) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง (20 ตัว) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ (15 ตัว)
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทพารักษ์ (5 ตัว)
104 โครงการจัดซื้ อพัดลม
ตั้งโต๊ะ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
18 นิ้ว

105 โครงการจัดซื้ อชุดลาโพง
ขยายเสียง ขนาด 20 วัตต์

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการเรี ยน
การสอน

เพือ่ ใช้เป็ นสื่ อในการเรี ยนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ้ว
จานวน 13 ตัว ๆ ละ 1,000 บาท ให้กบั
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2
(4 ตัว) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสามเหลี่ยม
(4 ตัว) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทพารักษ์
(3 ตัว) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโนนชัย
(2 ตัว)

13,000

ชุดลาโพงขยายเสียง 20 วัตต์ จานวน
3 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท ให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

4,500

-

-

จานวน ห้องเรี ยนมีบรรยา-

สานัก

พัดลม กาศที่ดีและเหมาะ

การศึกษา

ตั้งโต๊ะ สมต่อการเรี ยน

การสอน

-

-

จานวน มีชุดลาโพงที่ใช้

สานัก

ชุดลาโพง ในการเรี ยนการ

การศึกษา

ขยายเสี ยง สอน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

106 โครงการจัดซื้ อพัดลม
ติดผนัง ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
18 นิ้ว

วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการเรี ยน
การสอน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พัดลมติดผนัง ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จานวน 9 ตัว ๆ ละ
2,500 บาท ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
โนนชัย

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
22,500
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน ห้องเรี ยนมีบรรยา-

สานัก

พัดลมติด กาศที่ดีและเหมาะ

การศึกษา

ผนัง

สมต่อการเรี ยน
การสอน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

107 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบตั ิการจัดทา
บประมาณประจาปี
อย่างมีส่วนร่ วม

วัตถุประสงค์
-เพือ่ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในกระ
บวนการจัดทางบประมาณ ระเบียบการ
ปฏิบตั ิงานด้านงบประมาณ การจัดทางบ
ประมาณภายใต้ภาวะวิกฤตและเปิ ดโอ
กาสให้สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น
มีส่วนร่ วมในกระบวนการจัดทางบประ
มาณ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน แสดง
ความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค
ในการจัดทางบประมาณ การบริ หารงบ
ประมาณ
- เพือ่ ให้การจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็ นไป
อย่างรอบคอบตอบสนองปั ญหาและความ

ต้องการของทุกฝ่ ายได้อย่างแท้จริ ง และ
งบประมาณมีความคุม้ ค่า ประหยัด ยึดแนว
เศรษฐกิจพอเพียงและเกิดประโยชน์สูงสุ ด

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดสัมมนาเชิงปฎิบตั ิการระหว่าง
คณะผูบ้ ริ หารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และผู้
ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทาร่ างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 ที่ได้มา
จากข้อสรุ ปของการสัมมนาเชิง
ปฎิบตั ิการเพือ่ เสนอต่อสภาเทศบาล
นครขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
350,000
350,000 350,000
(350,000)

ตัวชี้วดั

(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ -คณะผูบ้ ริ หารเทศบาล

กองวิชาการ

ของผล สมาชิ กเทศบาล พนักงาน

และแผนงาน

การประ เทศบาล และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เมินการ มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยว
สัมมนา กับระเบียบฯ และวิธีการ
เชิ งปฏิ จัดทางบประมาณรายจ่าย
บัติการ ประจาปี พ.ศ. 2560

- มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการตั้ง
ประมาณการรายรับและ
รายจ่ายในแต่ละแผนงาน
- เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2560 ของเทศบาลนคร
ขอนแก่น เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

108 โครงการจัดทาแผน
พัฒนาเทศบาลเชิง
ปฏิบตั ิการอย่าง
การอย่างมีส่วนร่ วม

109 โครงการสารวจและ
จัดเก็บข้อมูล

วัตถุประสงค์
-เพือ่ ให้การจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาล
เป็ นไปตามที่ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ
กาหนดไว้
- เพือ่ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วม
ในการจัดทาแผนพัฒนา

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดทาแผนพัฒนา โดยกระบวนการมี
ส่วนร่ วม ดังนี้
- การประชุมประชาคม
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
- การประชุมชี้แจง
- กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดทาแผนพัฒนา

เพือ่ สารวจและจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆ
จ้างเหมาสารวจและจัดเก็บข้อมูล
และนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผน ด้านต่างๆ
หรื อแก้ไข ปรับปรุ งหรื อพัฒนาโครงการ
/กิจกรรม/ภารกิจต่างๆ ตามอานาจหน้าที่
ของเทศบาล รวมทั้งกาหนดนโยบาย
และจัดทาแผนพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
258,300
260,000 260,000
(396,000)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่

จานวน เทศบาลมีแผนพัฒนา

กองวิชาการ

คน/กลุ่ม เป็ นเครื่ องมือในการบริ หาร

และแผนงาน

ตัวชี้วดั

(KPI)

รับผิดชอบ

/ชุมชน/ และพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่าน
องค์กร กระบวนการมีส่วนร่ วมจาก
ที่เข้า ทุกภาคส่วน
ร่ วม

340,000
(240,000)

340,000 340,000 จานวน มีขอ้ มูลเพือ่ ใช้ในการวาง
ด้านของ แผนหรื อแก้ไข ปรับปรุ ง
การสา หรื อพัฒนาโครงการ/
รวจและ กิจกรรม/ภารกิจต่างๆ ตาม
จัดเก็บ อานาจหน้าที่ของเทศบาล
ข้อมูล รวมทั้งกาหนดนโยบาย
และจัดทาแผนพัฒนา

กองวิชาการ
และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

110 โครงการจ้างที่ปรึ กษา
จัดทาผลิตภัณฑ์มวล
รวมในพื้นที่เขต
เทศบาลนครขอนแก่น
ระยะที่ 2 และระยะที่ 3

วัตถุประสงค์
-เพือ่ จัดทาข้อมูลด้านเศรษฐกิจใน
กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริ การ
ของเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น
- เพือ่ เป็ นข้อมูลในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการกาหนดนโยบายจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และกาหนดมาตรการแก้ปัญหาทาง
เศรษฐกิจของเทศบาลนครขอนแก่น
-เพือ่ เป็ นข้อมูลสาคัญในการวางแผน
การเข้ามาลงทุนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่นของภาคเอกชน
-เพือ่ พัฒนาบุคลากรและหน่วยงานใน
เชิงยุทธศาสตร์ ของเทศบาลนครขอนแก่น

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จ้างที่ปรึ กษาจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
พื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น
ระยะที่ 2 ที่ปรึ กษาจะต้องดาเนินการดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูล
2. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก
ข้อมูล ความสอดคล้องกับข้อมูลอื่นๆ
3. วิเคราะห์ผลโดยจัดทาตารางแสดงโครง
สร้างผลผลิต
4. สรุ ปและเสนอแนะแนวทางในการ
บริ หารเชิงยุทธศาสตร์เพือ่ นามาใช้ในการ
เพิม่ ขีดความสามารถในการตัดสินใจกา
หนดแนวทางการพัฒนาเทศบาล
5.จัดทาคู่มือกระบวนการจัดทาผลิตภัณฑ์
มวลรวมในพื้นที่เทศบาล
6. ออกแบบองค์กรและการบริ หารจัดการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศให้เหมาะสมกับ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561 (KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000
500,000
ระดับ -มีเครื่ องมือและกรอบแนว
(1,000,000)
ความสา ทางในการจัดเก็บข้อมูล
(ระยะที่ 2) (ระยะที่ 3)
เร็ จของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
การจัด เทศบาลนครขอนแก่น
ทาผลิต -มีขอ้ มูลในการสนับสนุน
ภัณฑ์ การตัดสิ นใจในการกาหนด
มวลรวม นโยบาย จัดทาแผนยุทธศาสตร์
ในพื้นที่ แหนพัฒนาเศรษฐกิจและ
เขต กาหนดมาตรการแก้ไขปั ญหา
เทศบาล ทางเศรษฐกิจของเทศบาล
นคร นครขอนแก่น
ขอน -บุคลากรที่เกี่ยวข้องของ
แก่น เทศบาลนครขอนแก่น

มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดทา การวิเคราะห์ และการ
เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561 (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เทศบาลนครขอนแก่น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มวลรวมของเทศบาลนคร
ขอนแก่น

7. จัดฝึ กอบรมการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวม

ในพื้นที่เทศบาลให้แก่บุคลากร
8. กากับ ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
ทาผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เทศบาล
ที่ดาเนินการโดยบุคลากรของเทศบาล
ระยะที่ 3 ที่ปรึ กษาจะต้องดาเนินการดังนี้
เสริ มสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่ องมือ
การบริ หารองค์กรสมัยใหม่ และจัดทา
ระบบสนับสนุนการวิเคราะห์และตัดสิ นใจ

111 โครงการจ้างศึกษา วิจยั
ประเมินผลหรื อพัฒนา
ระบบต่าง ๆ

ของหน่วยงานภายในด้านยุทธศาสตร์
ร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสูงของเทศบาล
เพือ่ ศึกษา วิจยั ประเมินผลหรื อพัฒนา
จ้างศึกษา วิจยั ประเมินผลหรื อ
ระบบต่างๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น พัฒนาระบบต่างๆ ของเทศบาลนคร
และนาข้อมูลที่ได้ไปประกอบการตัดสิน ขอนแก่น
ในการดาเนินงาน การบริ หารจัดการหรื อ

100,000
(100,000)

100,000 100,000 จานวน มีขอ้ มูลทางวิชาการและ
กองวิชาการ
งานที่ นาไปใช้เป็ นข้อมูลทางการ และแผนงาน
จ้าง บริ หารจัดการหรื อเป็ นข้อมูล
ศึกษา ประกอบการตัดสิ นใจใน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561 (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

พัฒนาระบบ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วิจยั การดาเนิ นงาน หรื อพัฒนา
ประเมิน ระบบต่างๆ ของเทศบาล
ผล นครขอนแก่น

112 โครงการสารวจความ
พึงพอใจผูร้ ับบริ การ
ที่มีต่องานบริ การ
ของเทศบาลนคร
ขอนแก่น

เพือ่ สารวจความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การที่มีต่องานบริ การของ
เทศบาลนครขอนแก่น อันจะนาไปสู่
การแก้ไข ปรับปรุ ง หรื อพัฒนา
การให้บริ การ

จ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
รัฐที่ ก.ท.จ. คัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้ เพือ่
ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของประ
ชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานเอกชนที่มารับบริ การหรื อติด
ต่อเทศบาลนครขอนแก่น โดยทาการ
สารวจความพึงพอใจอย่างน้อย 4 งานและ
แต่ละงานอย่างน้อยต้องมีกรอบงานที่จะ
ประเมิน ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อ
ขั้นตอนการให้บริ การ ความพึงพอใจต่อ
ช่องทางการให้บริ การ ความพึงพอใจต่อ
เจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ ความพึงพอใจต่อ
สิ่ งอานวยความสะดวก

100,000
(58,400)

100,000 100,000 ร้อยละ สานัก/กอง/ฝ่ าย/งาน ที่รับ กองวิชาการ
ของ ผิดชอบงานบริ การที่สารวจ และแผนงาน
ระดับ ความพึงพอใจของผูร้ ับ
ความพึง บริ การนาผลการสารวจ
พอใจ ไปแก้ไข ปรับปรุ ง หรื อ
ของผูร้ ับ พัฒนาการให้บริ การ
บริ การ ให้สอดคล้องกับความต้อง
การและความคาดหวัง
ของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

113 โครงการจัดทาสรุ ป
ผลการดาเนินงานของ
เทศบาล

วัตถุประสงค์
เพือ่ รวบรวมผลการดาเนินงานของ
เทศบาลนครขอนแก่น ในรอบปี
2558 จัดทาเป็ นเอกสารรายงานและ
เผยแพร่ ให้ประชาชนได้รับทราบ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ประชุมชี้แจงหรื อประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เพือ่ ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา
รู ปแบบ และรายละเอียด
-จ้างออกแบบ จัดพิมพ์และจัดทารู ปเล่ม
เอกสารสรุ ปผลการดาเนินงานในรอบปี
2558 และวารสารผลการดาเนินงานต่างๆ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000
250,000 250,000
(250,000)

ตัวชี้วดั

(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน -ประชาชนมีความรู ้ความ

กองวิชาการ

ผลการ เข้าใจในกิจการของ

และแผนงาน

ดาเนิ น เทศบาลนครขอนแก่น
งานที่ อย่างถูกต้อง
ได้รับ -ประชาชนกับเทศบาลมี
การเผย สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
แพร่ -ประชาชนมีความภูมิใจใน

ท้องถิ่นของตนเองและ
ให้ความร่ วมมือในการ
พัฒนาท้องถิ่น อันจะส่ง
ผลให้เทศบาลเมีศกั ยภาพ
ในการบริ หารจัดการยิง่ ขึ้น
114 โครงการแถลงข่าว
การดาเนินกิจกรรม
ของเทศบาล

เพือ่ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ภารกิจของเทศบาล ให้สื่อมวลชน

จัดแถลงข่าวการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาลนครขอนแก่น ให้สื่อมวลชนและ
ประชาชนได้รับทราบ และสื่ อมวลชนนาไป

500,000
(500,000)

500,000 500,000 จานวน สื่ อมวลชนและประชาชน
กิจกรรม ทัว่ ไปได้รับทราบกิจกรรม
ที่ได้รับ ต่างๆ ที่เทศบาลนคร

กองวิชาการ
และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
และประชาชนทัว่ ไปได้รับทราบ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561 (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ผ่านสื่ อต่างๆ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การเผย ขอนแก่นดาเนิ นการ
แพร่ อย่างถูกต้อง และมีสมั พันธ

ภาพที่ดีต่อกัน มีความภาค
ภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง
และให้ความร่ วมมือใน
การพัฒนาท้องถิ่น อันจะ
ส่งผลให้เทศบาลมีศกั ยภาพ
ในการบริ หารจัดการยิง่ ขึ้น
115 โครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฎิบตั ิการรายงาน
ผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วดั ของเทศบาลนคร
ขอนแก่น

- เพือ่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการกาหนด
กลยุทธ์ในการดาเนินงานเพือ่ ให้บรรลุ
ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
-เพือ่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั ปัญหา
อุปสรรคของการดาเนินงานตามตัวชี้วดั
ของเทศบาลนครขอนแก่น ประจาปี 2559

จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบตั ิการอย่างน้อย
2 ครั้ง/ปี

80,000

80,000

80,000 จานวน การดาเนินงานตามพันธกิจ
ตัวชี้ วดั ของเทศบาลนครขอนแก่น
ที่บรรลุ มีการปรับปรุ ง แก้ไขและ
ค่าเป้ า พัฒนาให้เกิดผลงานที่ดี
หมาย ตามเป้ าหมายของตัวชี้ วดั
ระดับ ในระดับสูงสุด
สู งสุ ด

กองวิชาการ
และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561 (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

และผูบ้ ริ หารเทศบาลนาผลที่ได้จาก
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการไปพิจารณา
สั่งการ เสนอแนวทางการแก้ไขและ
พัฒนาการปฏิบตั ิงานให้เกิดผลงาน
ที่ดีตามเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ในระดับสูงสุด
116 โครงการอบรมให้ความรู้ เพือ่ พัฒนาบุคลากรของเทศบาลนคร
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขอนแก่นให้มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์กบั โปร
แกรมที่ทนั สมัยได้เป็ นอย่างดี

จัดอบรม พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง จานวน 1 รุ่ น
รุ่ นละ 20 คน

10,000
(10,000)

117 โครงการ
จัดซื้ อกล้องวงจรปิ ด

จัดซื้ อกล้องวงจรปิ ด โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
-เครื่ องบันทึก จานวน 1 เครื่ อง

40,500

เพือ่ ช่วยในการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้กบั ประชาชนที่มาใช้บริ การ

10,000

-

10,000 จานวน บุคลากรของเทศบาลนคร
ผูเ้ ข้า ขอนแก่นที่เข้ารับการ
อบรม สามารถนาความรู ้ความเข้า
ใจไปใช้ในการปฏิบติงาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
-

กองวิชาการ
และแผนงาน

จานวน ผูม้ าใช้บริ การได้รับ

กองวิชาการ

กล้อง ความปลอดภัยในชี วิต

และแผนงาน

วงจร และทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
และทดแทนของเดิมที่ชารุ ด

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561 (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

สามารถรองรับกล้องวงจรปิ ดได้
8 กล้อง แสดงผลผ่าน HDMI/VGA
(Full HD) สามารถรองรับการบันทึก
ได้ท้งั แบบ Analog,IP

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปิ ด

-Camera,High Definition Transport
Video Interface
-กล้องอินฟาเรด จานวน 8 กล้อง
เป็ นกล้องอินฟาเรดที่มี
-ความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า 1.3
Megapixel เลนส์ 3.6 ระยะ IR ไม่นอ้ ย
กว่า 20 เมตร ใช้เทคโนโลยี HD TVI
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1/3 นิ้ว Progressive
Scan CMOS
118 โครงการ
จัดซื้ อแผงควบคุม

เพือ่ ช่วยในการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จัดซื้ อแผงควบคุมสัญญาณเตือนอัคคีภยั
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

20,200

-

-

จานวน ผูม้ าใช้บริ การได้รับ
แผง ความปลอดภัยในชี วิต

กองวิชาการ
และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม
สัญญาณเตือนอัคคีภยั

119 โครงการ
จัดซื้ อตูโ้ ชว์

120 โครงการ
จัดซื้ อแท่นบรรยาย

วัตถุประสงค์
ให้กบั ประชาชนที่มาใช้บริ การ
และทดแทนของเดิมที่ชารุ ด

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-แผงควบคุมสัญญาณเตือนภัย ระบบ
Fire Alarm System แบบ Conventional
2,4 และ 8 โซน
-สามารถต่ออุปกรณ์ตรวจจับได้
ไม่นอ้ ยกว่า 250 อุปกรณ์
-แผงทาจากพลาสติก ABS รับประกัน
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี

เพือ่ ให้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพียงพอและ จัดซื้ อตูโ้ ชว์กระจกทั้งใบบานประตูเป็ น
สภาพแวดล้อมของศูนย์พฒั นาทักษะและ กระจกแบบเปิ ด มีช้ นั วางปรับระดับ
เรี ยนรู้ ICT ขอนแก่นมีความเป็ นระเบียบ จานวน 5 ชั้น ขนาด 65x37x160 ซ.ม.
เรี ยบร้อย สวยงาม และมีความพร้อมใน
การให้บริ การประชาชน
เพือ่ ให้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพียงพอต่อ
การปฏิบตั ิงานด้านการฝึ กอบรมและ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561 (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

จัดซื้ อแท่นบรรยาย ด้านบนขนาด 43x48
ซม. สูง 120 ซ.ม. วัสดุทาจากไม้จริ งและ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ควบคุม และทรัพย์สิน
สัญญาน
เตือน
อัคคีภยั

7,100

-

-

จานวน ศูนย์พฒ
ั นาทักษะและการ

กองวิชาการ

ตูโ้ ชว์ เรี ยนรู ้ ICT ขอนแก่น มี

และแผนงาน

สถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่
ดีในการให้บริ การประชาชน

27,000

-

-

จานวน ศูนย์พฒ
ั นาทักษะและการ

กองวิชาการ

แท่น เรี ยนรู ้ ICT ขอนแก่น มี

และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561 (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พฒั นา แสตนเลส
ทักษะและการเรี ยนรู้ ICT ขอนแก่น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บรร เครื่ องมือเครื่ องใช้ในสานัก
ยาย งานเพียงพอต่อการฝึ กอบรม

และดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
121 โครงการ
เพือ่ ให้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการ
จัดซื้ อเครื่ องโทรสาร
ปฏิบตั ิงานส่งเอกสารของทางราชการ
แบบใช้กระดาษธรรมดา และติดต่อประสานงาน

122 โครงการ
จัดซื้ อกล้องถ่ายภาพนิ่ง

จัดซื้ อเครื่ องโทรสารที่มีความสามารถเป็ น
Printer, Copier, Scanner , และ FAX
ภายในเครื่ องเดียวกัน ใช้เทคโนโลยี
แบบเลเซอร์ มีความละเอียดในการ
พิมพ์ขาวดาไม่นอ้ ยกว่า 600x600 dpi
ความเร็ วในการพิมพ์ขาวดาไม่นอ้ ยกว่า
24 หน้าต่อนาที ทาสาเนาได้ไม่นอ้ ยกว่า
20 แผ่นต่อนาที

เพือ่ ให้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิ กล้องดิจิตอล DSLR พร้อมเลนส์
งานการบันทึกภาพนิ่งการดาเนินกิจกรรม 1.หน้าจอแอลซีดี ไม่ต่ากว่า 3 นิ้ว

10,000

-

-

จานวน การส่งเอกสารของทาง

กองวิชาการ

เครื่ อง ราชการและการติดต่อประ

และแผนงาน

โทร สานงานระหว่างเทศบาล
สาร นครแก่นกับหน่วยงานภาค

รัฐ ภาคเอกชน และหน่วย
งานต่างๆ มีความสะดวก
รวดเร็ ว และเป็ นช่องทาง
หนึ่งในการสื่ อสาร
ปฎิสมั พันธ์
70,000

-

-

จานวน มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพียงพอ

กองวิชาการ

กล้อง ในการปฏิบตั ิงานการบันทึก

และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ระบบดิจิตอล

วัตถุประสงค์
ตามภารกิจของเทศบาลนครขอนแก่น

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า 921,000 พิกเซล
ขึ้นไป 2. เซ็นเซอร์ภาพ CMOS Full frame
ความละเอียดไม่ต่ากว่า 20 ล้านพิกเซล
3. รองรับความไวแสง ISO ได้ไม่นอ้ ยกว่า
6400 4. จับจุดโฟกัสไม่ต่ากว่า 11จุด
5. สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ ไม่นอ้ ย
กว่า 4.5 ภาพต่อวินาที 6. รองรับความเร็ ว
ชัตเตอร์สูงสุดไม่ต่ากว่า 1/4000 วินาที
7.สามารถชดเชยแสงได้ ต่าสุดไม่นอ้ ยกว่า
-5 สต๊อปและสู งสุ ดไม่นอ้ ยกว่า +5 สต๊อป

8. สามารถถ่ายวีดีโอได้ แบบ Full HD
1080p ได้ หรื อดีกว่า 9 .ขนาดเลนส์ เลนส์
ซูมขนาดตัวเลข ความกว้างไม่มากกว่า
24 มม.และทางยาวตัวเลขไม่ต่ากว่า 70 มม.

10.สามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ 11.รับ
ประกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561 (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ถ่าย ภาพนิ่งการดาเนิ นกิจกรรม
ภาพ ต่างๆ ตามภารกิจของเทศบาล
นิ่ งระ และนาไปใช้ในการประชา
บบดิจิ สัมพันธ์เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าว
ตอล สารผ่านสื่ อต่างๆ ให้ประชา

ชนได้รับทราบ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

123 โครงการ
จัดซื้ อขาตั้งกล้องวีดีโอ

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพียงพอต่อ
การปฏิบตั ิงานด้านการบันทึกภาพวีดีโอ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขาตั้งกล้องวิดีโอ หัวบอลกล้อง
และพร้อมกระเป๋ าขาตั้งกล้อง -ทาจาก
อลูมิเนียม หรื อวัสดุที่ดีกว่า -สามารถหมุน
(แพน)ได้รอบทิศทาง 360 องศา -สามารถ
ปรับด้าม ยาว สั้น ได้ และมีตวั ล็อคเอียง
แพนล็อค ด้วย -รอบรับกล้องที่มีน้ าหนัก
กล้องที่มีน้ าหนักได้ถึง 6 กก -สามารถ
กาหนดค่าสาหรับ การดาเนินงานได้ท้งั มือ
ซ้าย หรื อขวา -ความยึดได้สูงไม่ต่ากว่า
1.60 เมตร -มีระดับน้ าวัดความเที่ยงตรง
ได้ -หัวบอลกับขาตั้งกล้องสามารถแยกออก
จากกันได้ -ลักษณะหัวเป็ นหัวน้ ามันที่มี
คุณภาพ มีระดับน้ าตรวจวัดความเที่ยง
ตรง -มีตวั ปรับหมุน เฉพาะตัวได้ดว้ ย
พร้อมกระเป๋ าใส่ขาตั้งกล้อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561 (KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
จานวน การบันทึกภาพวีดีโอของการ
ขาตั้ง ดาเนิ นกิจกรรม/โครงการ
กล้อง ต่างๆ ของเทศบาลมีคุณภาพ
วีดีโอ ยิง่ ขึ้น และภาพที่นาไปเผย
แพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อ
ต่างๆ เพือ่ ให้ประชาชนได้
รับทราบ มีความน่าสนใจ
สวยงามและคมชัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

124 โครงการ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ จัดซื้ อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และ
สาหรับงานสานักงาน งานธุรการ
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า
18.5 นิ้ว)

จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
สานักงาน จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิ้ว
จานวน 3 เครื่ อง ๆ ละ 16,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุ ภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่ อสาร

125 โครงการ
จัดซื้ อเครื่ องสารอง
ไฟฟ้ า ขนาด 800 VA

จัดซื้ อเครื่ องสารองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA
จานวน 5 เครื่ องๆ ละ 3,100 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุ ภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่ อสาร

เพือ่ ให้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพียงพอต่อ
การปฎิบตั ิงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561 (KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
48,000
จานวน มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่รองรับ
เครื่ อง การปฎิบตั ิงานการจัดซื้ อจัด
คอมพิว จ้าง การเบิกจ่ายเงิน และ
เตอร์ และงานธุรการ ของกองวิชา
การและแผนงาน

15,500

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน

จานวน เครื่ องคอมพิวเตอร์

กองวิชาการ

เครื่ อง สามารถสารองไฟฟ้ า

และแผนงาน

สารอง ไว้ใช้กรณี เกิดไฟฟ้ า
ไฟ ขัดข้อง เพือ่ เก็บข้อมูล

ขณะใช้งานชัว่ คราวได้
ไม่ทาให้ขอ้ มูลเกิดความ
เสียหาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561 (KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17,000
จานวน มีคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค้
เครื่ อง สาหรับใช้ปฏิบตั ิงานได้
คอมพิว ทั้งภายในและภายนอก
เตอร์ สานักงาน และมีความ
โน้ต สะดวก รวดเร็ วในการ
บุค้ ปฏิบตั ิงาน

126 โครงการ
เพือ่ ใช้สาหรับการปฏิบตั ิราชการ
จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทั้งในและนอกที่ต้ งั สานักงาน
โน้ตบุค้ สาหรับงาน
สานักงาน

จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ สาหรับ
สานักงาน จานวน 1 เครื่ องๆ ละ 17,000
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชี
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโล
ยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

127 โครงการ
เพือ่ ใช้สาหรับการปฏิบตั ิราชการ
จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และทดแทน
สาหรับประมวลผล
เครื่ องเดิมที่ชารุ ด
แบบที่ 1

จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวล
ผล แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่ องๆละ 23,000
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชี
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโล
ยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

23,000

จัดซื้ ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย

27,600

128 โครงการ
จัดซื้ ออุปกรณ์กระจาย

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
และให้บริ การประชาชน

(Access Point) แบบที่1 จานวน 4 เครื่ องๆ

-

-

จานวน มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพียงพอ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน

กองวิชาการ

เครื่ อง ต่อการปฎิบตั ิงาน ทาให้การ และแผนงาน
คอม ปฏิบตั ิงานมีความสะดวก
พิวเตอร์ รวดเร็ วและคล่องตัวมาก

ยิง่ ขึ้น

-

-

จานวน ระบบอินเตอร์ เน็ตของ

กองวิชาการ

อุปกรณ์ เทศบาลนครขอนแก่นมี

และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

สัญญาณไร้สาย

(Access Point)
แบบที่ 2

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561 (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ละ 6,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

(Access Point)
แบบที่ 1

129 โครงการ
จัดซื้ ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดซื้ ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กระจาย ประสิ ทธิ ภาพเพิม่ มากขึ้น
สัญญาณ และครอบคลุมทุกพื้นที่ของ

พื้นฐานครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
และให้บริ การประชาชน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ไร้สาย สานักงาน ประชาชนที่มารับ

บริ การได้รับบริ การที่ดี
สะดวก รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
จานวน ระบบอินเตอร์ เน็ตของ

กองวิชาการ

(Access Point) แบบที่ 2 จานวน 4 เครื่ องๆ

อุปกรณ์ เทศบาลนครขอนแก่นมี

และแผนงาน

ละ 23,000 บาทโดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

กระจาย ประสิ ทธิ ภาพเพิม่ มากขึ้น

พื้นฐานครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

92,000

-

-

สัญญาณ และครอบคลุมทุกพื้นที่ของ
ไร้สาย สานักงาน ประชาชนที่มารับ

บริ การได้รับบริ การที่ดี
สะดวก รวดเร็ วยิง่ ขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

130 โครงการ
จัดซื้ อเครื่ องพิมพ์
แบบฉีดหมึก
(INKJET Printer)
แบบพกพา

เพือ่ ใช้ในการปฏิบตั ิราชการนอก
ที่ต้ งั สานักงาน สาหรับการประชุม
หรื อจัดทาเอกสารต่าง ๆ

131 โครงการจัดซื้ อเครื่ อง
พิมพ์ชนิด
เลเซอร์ /ชนิด LED

เพือ่ ให้การพิมพ์เอกสารมีประสิทธิ
ภาพและทดแทนเครื่ องเดิมที่ชารุ ด

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้ อเครื่ องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(INKJET Printer) แบบพกพา จานวน 1
เครื่ องๆ ละ 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่
น้อยกว่า 600x600 dpi ความเร็ วในการ
พิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด
A4 ไม่นอ้ ยกว่า 20 หน้าต่อนาที
สามารถใช้ได้กบั A4,A5,A6 โดยถาด
ใส่กระดาษได้ไม่นอ้ ยกว่า 50 แผ่น
สั่งพิมพ์เอกสารคุณภาพสูงผ่านเทคโน
โลยี Bluetooth
จัดซื้ อเครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED
ขาวดา แบบ Network แบบที่ 1 จานวน
2 เครื่ องๆ ละ 20,000 บาท โดยมี

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561 (KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12,000
จานวน มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพียงพอ กองวิชาการ
เครื่ อง ต่อการปฎิบตั ิงาน ทาให้การ และแผนงาน
พิมพ์ ปฏิบตั ิงานมีความสะดวก
แบบ รวดเร็ วและคล่องตัวมาก
ฉี ดหมึก ยิง่ ขึ้น

40,000

-

-

จานวน มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพียงพอ

กองวิชาการ

เครื่ อง ต่อการปฎิบตั ิงาน ทาให้การ และแผนงาน
พิมพ์ ปฏิบตั ิงานมีความสะดวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ขาวดา แบบ Network
แบบที่ 1

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561 (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

คุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุ ภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่ อสาร

132 โครงการปรับปรุ ง
ประตูศูนย์พฒั นาทักษะ
และการเรี ยนรู้ ICT
ขอนแก่น เป็ นประตู
อัตโนมัติบานเลื่อนคู่

-เพือ่ ทดแทนประตูเดิมที่ชารุ ด
-เพือ่ อานวยความสะดวกให้ประชาชน
ผูใ้ ช้บริ การ และสอดคล้องกับโครงการ
ขอนแก่นเมืองใจดี

133 โครงการจัดซื้ อเครื่ อง
คอมพิวเตอร์
แม่ข่าย แบบที่ 2

เพือ่ ทดแทนเครื่ องเก่าที่ไม่สามารถทางาน จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
รองรับการให้บริ การโปรแกรมจานวน แบบที่ 2 เพือ่
มากได้
ใช้ในการจัดเก็บโปรแกรมระบบฐาน
ข้อมูลเทศบาลนครขอนแก่น จานวน
1 เครื่ อง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ชนิด รวดเร็ วและคล่องตัวมาก
LED ยิง่ ขึ้น
ขาวดา
แบบที่ 1

ปรับปรุ งประตูศูนย์พฒั นาทักษะและการ
120,000
เรี ยนรู้ ICT ขอนแก่น เป็ นประตูอตั โนมัติ \
บานเลื่อน จานวน 2 ชุดๆ ละ 60,000 บาท

-

-

จานวน ประชาชนผูใ้ ช้บริ การ

กองวิชาการ

ประตู ได้รับความสะดวกในการ

และแผนงาน

ที่ได้รับ รับบริ การ
การปรับ
ปรุ ง

310,000

-

-

จานวน สามารถให้บริ การโปรแกรม

กองวิชาการ

เครื่ อง ระบบฐานข้อมูลได้อย่าง

และแผนงาน

คอมพิว ต่อเนื่อง มีความเสถียร
เตอร์ มีความรวดเร็ ว
แม่ข่าย มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
แบบที่ 2

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

134 โครงการ
เครื่ องสารองไฟฟ้ า
ขนาด 2 kVA

135 โครงการ
เครื่ องสารองไฟฟ้ า
ขนาด 3 kVA

วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
สารองไฟห้อง Server

เพือ่ ใช้ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
สารองไฟห้อง Server

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้ อเครื่ องสารองไฟฟ้ า ขนาด 2 kVA
มีกาลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่นอ้ ยกว่า 2 kVA
(1,200 Watts) มีแรงดัน Input (VAC)
220+/-20% หรื อดีกว่า มีแรงดัน
Output (VAC) 220+/-10% หรื อ
ดีกว่า สามารถสารองไฟฟ้ าที่ Full
Load ได้ไม่นอ้ ยกว่า 5 นาที จานวน
1 เครื่ อง
จัดซื้ อเครื่ องสารองไฟฟ้ า ขนาด 3 kVA
มีกาลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่นอ้ ยกว่า 3 kVA
(2,100 Watts) มีแรงดัน Input (VAC)
220+/-25% หรื อดีกว่า มีแรงดัน Output
(VAC) 220+/-5% หรื อดีกว่า สามารถ
สารองไฟฟ้ าที่ Full Load ได้ไม่นอ้ ยกว่า
5 นาที จานวน 1 เครื่ อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561 (KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12,000
จานวน สามารถสารองไฟฟ้ าอุปกรณ์
เครื่ อง ภายในห้องเครื่ องแม่ข่าย
สารอง ในขณะที่มีไฟดับ ไฟตก
ไฟฟ้ า ไฟกระชากได้อย่างมี
ขนาด ประสิ ทธิ ภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน

2 kVA

35,000

-

-

จานวน สามารถสารองไฟฟ้ าอุปกรณ์ กองวิชาการ
เครื่ อง ภายในห้องเครื่ องแม่ข่าย
สารอง ในขณะที่มีไฟดับ ไฟตก
ไฟฟ้ า ไฟกระชากได้อย่างมี
ขนาด ประสิ ทธิ ภาพ
3 kVA

และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

136 โครงการจัดซื้ อชุด
เพือ่ ใช้เป็ นระบบปฏิบตั ิการสาหรับ
โปรแกรมระบบปฏิบตั ิ เครื่ องแม่ข่าย (Server)
การสาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)

137 โครงการพัฒนาเว็บไซด์ เพือ่ พัฒนาเว็บไซด์ของเทศบาลนคร
เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น ให้มีรูปแบบที่ทนั สมัย
สามารถเผยแพร่ ขอ้ มูล การบริ การ
ประชาชนได้อย่างทัว่ ถึง
เพือ่ สร้างระบบการจัดเก็บ และการ
เผยแพร่ ข่าวสาร ความรู้ของเทศบาล
นครขอนแก่น

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้ อชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ
สาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย(Server)

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

จ้างพัฒนาเว็บไซด์เทศบาลนครขอนแก่น
www.kkmuni.go.th ให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานเว็บไซด์ภาครัฐ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561 (KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
จานวน เครื่ องแม่ข่าย (Server)
ชุดโปร มีระบบปฏิบตั ิการที่ทนั
แกรม สมัย สามารถบริ หารจัด
ระบบ การเครื่ องแม่ข่ายได้อย่าง
ปฏิบตั ิ มีประสิ ทธิ ภาพ
100,000

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน

พัฒนา ประชาชน ผูท้ ี่สนใจ

กองวิชาการ

เว็บไซด์ พนักงานเทศบาลได้รับ

และแผนงาน

ให้ได้ ทราบข้อมูล ข่าวสาร
มาตร กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
ฐาน เป็ นช่องทางในการเผยแพร่
เว็บไซด์ ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัม
ภาครัฐ พันธ์และสื่ อสารไปยังผูท้ ี่

มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

138 โครงการก่อสร้างศูนย์บริ การ

วัตถุประสงค์
เพือ่ ก่อสร้างศูนย์บริ การ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างศูนย์บริ การครบวงจร

ครบวงจรเทศบาลนคร

ครบวงจรของเทศบาลนคร เทศบาลนครขอนแก่นที่

ขอนแก่นที่ศูนย์การค้า

ขอนแก่นเพือ่ ให้บริ การ

เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น

ทาบัตรประจาตัวประชาชน พลาซ่าขอนแก่น โดยทาการ
และการบริ การด้านงาน

ศูนย์การค้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
ก่อสร้างตกแต่งภายใน ห้องขนาด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
660,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

มีศูนย์บริ การ

1. ประชาชนมีความ

ครบวงจร

พึงพอใจในการรับ
บริ การจากศูนย์
บริ การครบวงจรของ
เทศบาลนครขอนแก่น

ทะเบียนราษฎร การบริ การ ไม่นอ้ ยกว่า 92 ตร.ม. ติดตั้งพื้น

2. ประชาชนมีทศั น

รับเรื่ องร้องเรี ยน ร้องทุกข์ ลามิเนตพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 92

คติที่ดีต่อเทศบาล

การบริ การด้านสุขภาพ

ตร.ม. ติดตั้งเคาท์เตอร์และตูเ้ ก็บ

นครขอนแก่น

อนามัยและสาธารณูปโภค

ติดตั้งเคาท์เตอร์และตูเ้ ก็บ

3. ประชาชนได้รับ

เพือ่ สร้างความพึงพอใจ

เอกสารแบบติดตั้งกับที่ ตามแบบ

บริ การด้านงาน

ในการให้บริ การด้านต่าง ๆ เทศบาลนครขอนแก่น

ทะเบียนราษฎร์

ของเทศบาลนครขอนแก่น

งานรับเรื่ องร้องเรี ยน
ร้องทุกข์ การบริ การ
ด้านสุขภาพอนามัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

และสาธารณูปโภค
4.ลดจานวนประชาชน
ที่แออัดและที่จอดรถ
สาหรับผูม้ าใช้บริ การ
ที่เทศบาลนคร
ขอนแก่น
139 โครงการจัดซื้ อเครื่ อง
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
คอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
การปฏิบตั ิงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า
18.5 นิ้ว)

เครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า
18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่ อง

16,000

-

-

140 โครงการจัดซั ้ื อเครื่ อง
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
คอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
การปฏิบตั ิงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิ้ว)

เครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ้ว) จานวน
2 เครื่ อง ๆ ละ 23,000 บาท

46,000

-

-

จานวน
คอมพิวเตอร์
สาหรับงาน
สานักงาน

มีเครื่ องมือที่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน

สานักการช่าง

จานวน
มีเครื่ องมือที่เพียงพอ
คอมพิวเตอร์ ต่อการใช้งาน
สาหรับประมวล
ผล

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
-

141 โครงการจัดซื้ อเครื่ อง
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
คอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
การปฏิบตั ิงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิ้ว)

เครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1
เครื่ อง

142 โครงการจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์ชนิด เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
เลเซอร์ /ชนิด LED สี แบบ
การปฏิบตั ิงาน
Network

เครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด
LED สี แบบ Network จานวน 1
เครื่ อง

16,000

-

143 โครงการจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์ชนิด เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
เลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดา (30 การปฏิบตั ิงาน
หน้า/นาที)

เครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด
LED ขาวดา (30 หน้า/นาที)
จานวน 2 เครื่ อง ๆ ละ 7,300 บาท

14,600

144 โครงการจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์แบบ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
ฉีดหมึก (INKJET Printer)
การปฏิบตั ิงาน

เครื่ องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET
Printer) จานวน 2 เครื่ อง ๆ ละ
4,990 บาท

9,980

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน
มีเครื่ องมือที่เพียงพอ
คอมพิวเตอร์ ต่อการใช้งาน
สาหรับประมวลผล

สานักการช่าง

-

จานวนเครื่ องพิมพ์ มีเครื่ องมือที่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน

สานักการช่าง

-

-

จานวนเครื่ องพิมพ์ มีเครื่ องมือที่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน

สานักการช่าง

-

-

จานวนเครื่ องพิมพ์ มีเครื่ องมือที่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

145 โครงการจัดซื้ อเครื่ องสารอง
ไฟฟ้ า ขนาด 800 VA

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงาน

146 โครงการจัดซื้ อโต้ะ
อเนกประสงค์

เพือ่ รองรับการจัดกิจกรรม โต้ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก
ต่าง ๆ ของเทศบาล
จานวน 80 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 75 ซ.ม. ยาว 180
ซ.ม. สูง 80 ซ.ม.

176,000

-

147 โครงการจัดซื้ อเก้าอี้พลาสติก
ชนิดมีพนักพิง

เพือ่ รองรับการจัดกิจกรรม เก้าอี้พลาสติกชนิดมีพนักพิง
ต่าง ๆ ของเทศบาล
จานวน 600 ตัว ๆ ละ 200 บาท

120,000

420,000

148 โครงการจัดซื้ อเต็นท์ผา้ ใบอย่าง เพือ่ รองรับการจัดกิจกรรม
หนาชนิดผ้าไนล่อน พร้อม
ต่างๆของเทศบาล
โครงทรงโค้ง ดั้งสูง 1.20 เมตร
ขนาด 4x8 เมตร

เครื่ องสารองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA
จานวน 3 เครื่ อง ๆ ละ 3,100 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9,300
-

เต็นท์ผา้ ใบอย่างหนาชนิดผ้าไน
ล่อน พร้อมโครงทรงโค้ง ดั้งสูง
1.20 เมตร ขนาด 4x8 เมตร
จานวน 20 หลัง ๆ ละ 21,000 บาท

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนเครื่ อง มีเครื่ องมือที่เพียงพอ
สารองไฟฟ้ า ต่อการใช้งาน

สานักการช่าง

-

จานวนโต๊ะ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการ
ให้บริ การของทาง
เทศบาล

สานักการช่าง

-

-

จานวนเก้าอี้
พลาสติก

ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการ
ให้บริ การของทาง
เทศบาล

สานักการช่าง

-

-

จานวนเต็นท์ผา้ ใบ ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการ
ให้บริ การของทาง
เทศบาล

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
76,000
-

149 โครงการจัดซื้ อเต็นท์ผา้ ใบอย่าง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
หนาชนิดผ้าไนล่อน พร้อม
การปฏิบตั ิงาน
โครงทรงโค้ง ดั้งสูง 1.50 เมตร
ขนาด 5x4 เมตร

เต็นท์ผา้ ใบอย่างหนาชนิดผ้าไน
ล่อน พร้อมโครงทรงโค้ง ดั้งสูง
1.50 เมตร ขนาด 5x4 เมตร
จานวน 10 หลัง ๆ ละ 19,000 บาท

150 โครงการจัดซื้ อเต็นท์ผา้ ใบอย่าง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
หนาชนิดผ้าไนล่อน พร้อม
การปฏิบตั ิงาน
โครงทรงโค้งดั้ง สูง 1.50 เมตร
ขนาด 5x12 เมตร

เต็นท์ผา้ ใบอย่างหนาชนิดผ้าไน
ล่อน พร้อมโครงทรงโค้งดั้ง สูง
1.50 เมตร ขนาด 5x12 เมตร
จานวน 4 หลัง ๆ ละ 40,000 บาท

160,000

-

151 โครงการจัดซื้ อผ้าใบเต็นท์อย่าง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
หนาชนิดผ้าไนล่อนทรงจัว่
การปฏิบตั ิงาน
ขนาด 4x8 เมตร

จัดซื้ อผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิด
ผ้าไนล่อนทรงจัว่ ขนาด 4x8 เมตร
จานวน 10 ผืน ๆ ละ 9,500 บาท

95,000

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนเต็นท์ผา้ ใบ ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการ
ให้บริ การของทาง
เทศบาล

สานักการช่าง

-

จานวนเต็นท์ผา้ ใบ ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการ
ให้บริ การของทาง
เทศบาล

สานักการช่าง

-

จานวนเต็นท์ผา้ ใบ ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการ
ให้บริ การของทาง
เทศบาล

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

152 โครงการจัดซื้ อผ้าใบเต็นท์อย่าง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
หนาชนิดผ้าไนล่อนทรงโค้ง
การปฏิบตั ิงาน
ขนาด 5x12 เมตร

153 โครงการจัดซื้ อรถยนต์บรรทุก เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
ติดตั้งเครนไฮโดรลิค ชนิดพับ การปฏิบตั ิงาน
เก็บหลังเก๋ งได้ พร้อมกระเช้าไฟ
เบอร์กล๊าส ทางานในที่สูงได้
ไม่นอ้ ยกว่า 12 ม. ชนิด 6 ล้อ
เครื่ องยนต์ดีเซลพร้อมอุปกรณ์
154 โครงการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
เครื่ องเติมอากาศแบบผิวน้ า
การบาบัดน้ าเสีย

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้าไน
ล่อนทรงโค้ง ขนาด 5x12 เมตร
จานวน 2 ผืน ๆ ละ 15,000 บาท

รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดร
ลิคชนิดพับเก็บหลังเก๋ งได้ พร้อม
กระเช้าไฟเบอร์กล๊าส ทางานใน
ที่สูงได้ไม่นอ้ ยกว่า 12 ม. ชนิด 6
ล้อ เครื่ องยนต์ดีเซลพร้อมอุปกรณ์

ค่าซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่ อง
เติมอากาศแบบผิวน้ า จานวน 4
เครื่ อง ๆ ละ 375,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการ
ให้บริ การของทาง
เทศบาล

สานักการช่าง

2,800,000

-

-

จานวนรถ มีเครื่ องมือที่เพียงพอ
กระบะบรรทุก ต่อการใช้งาน

สานักการช่าง

1,500,000

-

-

จานวนการซ่อม มีเครื่ องมือที่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,848,000
-

155 โครงการจัดซื้ อเครื่ องเติมอากาศ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
แบบผิวน้ า
การบาบัดน้ าเสีย

เครื่ องเติมอากาศแบบผิวน้ า
จานวน 2 เครื่ อง ๆ ละ 924,000
บาท

156 โครงการจัดซื้ อเครื่ องถ่ายแบบ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
แปลน ระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชนั่ การปฏิบตั ิงาน

เครื่ องถ่ายแบบแปลน จานวน 1
เครื่ อง

650,000

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนเครื่ องเติม มีเครื่ องมือที่เพียงพอ
อากาศ
ต่อการใช้งาน

สานักการช่าง

-

จานวนเครื่ องถ่าย มีเครื่ องมือที่เพียงพอ
แบบแปลน ต่อการใช้งาน

สานักการช่าง

สานักการช่าง

ขนาด A4-A0
157 โครงการจัดซื้ อเครื่ องตัดหญ้า
แบบสะพายไหล่ชนิดข้อแข็ง

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงาน

จัดซื้ อเครื่ องตัดหญ้า จานวน 10
เครื่ อง ๆ ละ 9,500 บาท

95,000

-

-

จานวนเครื่ องตัด มีเครื่ องมือที่เพียงพอ
หญ้า
ต่อการใช้งาน

158 โครงการจัดซื้ อเต็นท์ผา้ ใบ
อย่างหนาชนิดผ้าไนล่อน
ทรงโค้ง ขนาด 18x18 เมตร

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงาน

เต็นท์ผา้ ใบขนาดใหญ่ ขนาด
18x18 เมตร โครงหลังคาเหล็ก
อาบสังกะสี ทรงโค้ง สูง 4 เมตร
สามารถถอดประกอบเป็ นขนาด
18x12 เมตร ได้ จานวน 1 หลัง

700,000

-

-

จานวนเต็นท์ผา้ ใบ ประชาชนได้รับความ สานักการช่าง
สะดวกจากการให้
บริ การของทางเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

159 โครงการจัดซื้ อเครื่ อง
คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้คอมพิวเตอร์ในการ
จัดการเรี ยนการสอน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้ อคอมพิวเตอร์ จานวน
40 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท
นักเรี ยนได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ที่ทนั สมัย
ทันโลก ทันเหตุการณ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท) (บาท)
640,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)
จานวนคอมพิวเตอร์
ที่ใช้เป็ นสื่ อการเรี ยน
การสอน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
-มีคอมพิวเตอร์ที่พร้อม
ใช้งานเพือ่ การจัดการ
เรี ยนการสอน
-ผูเ้ รี ยนสามารถค้นคว้า
หาความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ร.ร.ท.
สวนสนุก

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

160 โครงการ
-เพือ่ ใช้จดั กิจกรรมการเรี ยน
จัดซื้ อโต๊ะอเนกประสงค์ การสอน
-เพือ่ ใช้จดั กิจกรรมต่าง ๆ

161 โครงการ
-เพือ่ ใช้จดั กิจกรรมการเรี ยน
จัดซื้ อโต๊ะ-เก้าอี้นกั เรี ยน การสอนในชั้นเรี ยน
-เพือ่ ให้มีวสั ดุที่เพียงพอต่อ
จานวนนักเรี ยน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
2559
2560 2561
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
จัดซื้ อโต๊ะอเนกประสงค์ จานวน 50 ตัว 110,000
จานวนโต๊ะ -นักเรี ยนมีโต๊ะอเนกประสงค์
ร.ร.ท.
ตัวละ 2,200 บาท มีรายละเอียด
อเนกประสงค์ ใช้ในการเรี ยนการสอน
บ้านตูม
ดังนี้
ที่ใช้ในการ -นักเรี ยนมีโต๊ะอเนกประสงค์
-โต๊ะพับหน้าโฟเมก้าขาว ขนาด
จัดกิจกรรม ที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ไม่นอ้ ยกว่า 45x180x75 ซ.ม.
ต่าง ๆ
-หน้าไม้,หนาไม่นอ้ ยกว่า 20 มม.
-โครงขาเหล็กพับได้ผลิตจาก
เหล็กกล่อง ไม่นอ้ ยกว่า 1.2 มม.
ขาชุบโครเมี่ยม
โต๊ะ-เก้าอี้มธั ยม จานวน 100 ชุด
118,000
จานวนโต๊ะ นักเรี ยนมีโต๊ะ-เก้าอี้ใช้ในการ
ร.ร.ท.
ชุดละ 1,180 บาท ประกอบด้วย
เก้าอี้นกั เรี ยน การเรี ยนการสอน และเพียงพอ
บ้านตูม
หน้าโต๊ะขนาดไม่นอ้ ยกว่า 60x40
ที่ใช้ในการ กับจานวนนักเรี ยน
ซ.ม. สูง 76 ซ.ม. พื้นไม้หนาไม่นอ้ ย
เรี ยนการสอน
กว่า 15 ม.ม. โครงขาเหล็กเก้าอี้
พื้นรองนัง่ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 38x40
ซ.ม. สูงไม่นอ้ ยกว่า 46 ซ.ม.
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

162 โครงการ
จัดซื้ อเครื่ องดนตรี นาฏศิลป์
-แคนแปด(ลิ้นเงิน)

วัตถุประสงค์
-เพือ่ ให้มีเครื่ องดนตรี นาฏศิลป์ ที่เพียงพอต่อ
การเรี ยนการสอน
-เพือ่ สร้างสุนทรี ยใ์ นการเรี ยน
การสอนสาหรับนักเรี ยน
-เพือ่ ใช้เป็ นสื่ อในการเรี ยน
การสอนในการศึกษาศิลป
วัฒนธรรมพื้นบ้านของ
ชาวอีสาน
-เพือ่ ให้นกั เรี ยนเกิดทักษะ
ในด้านการเป่ าแคน
-เพือ่ เผยแพร่ ดนตรี พ้นื บ้าน
อีสานสู่ ประชาคมอาเซียน
-เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วม
ในการส่งเสริ มและอนุรักษ์
ดนตรี พ้นื บ้านอีสาน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เครื่ องดนตรี -นาฎศิลป์ ได้แก่
แคนแปด (ลิ้นเงิน) ขนาดความ
ยาวไม่นอ้ ยกว่า 100 ซ.ม. จานวน
50 เต้า ๆ ละ 1,500 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
2559
2560 2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
75,000
จานวนเครื่ อง
ดนตรี ที่ใช้
ในการเรี ยน
การสอน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-นักเรี ยนมีเครื่ องดนตรี -นาฏศิลป์
ใช้ในการเรี ยนการสอน
-นักเรี ยนได้เรี ยนตามหลักสู ตรอย่าง
ครบถ้วนและเหมาะสม
-นักเรี ยนเกิดความสุนทรี ยใ์ นการ
เล่นดนตรี

ร.ร.ท.
บ้านตูม

-นักเรี ยนมีความรู ้เรื่ องศิลปวัฒนธรรม

พื้นบ้านของชาวอีสาน
-นักเรี ยนมีทกั ษะ ความชานาญ
ในด้านการเป่ าแคน
-นักเรี ยนได้มีส่วนร่ วมในการส่งเสริ ม

ส่งเสริ ม อนุรักษ์ดนตรี พ้นื บ้าน
อีสานและเผยแพร่ ดนตรี พ้นื บ้าน
อีสานให้เป็ นที่ยอมรับในประชาคม
อาเซียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

163 โครงการ
จัดซื้ อคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน

วัตถุประสงค์
-เพือ่ ใช้เป็ นสื่ อการเรี ยน
การสอนวิชาคอมพิวเตอร์
สาหรับนักเรี ยนตั้งแต่
ระดับอนุบาล ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
คอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน
จานวน 5 เครื่ อง ๆ ละ 16,000 บาท
ตามรายละเอียด ดังนี้
-มีหน่วยประมวยผลกลาง (CPU)
มีความเร็ วสัญญาณนาฬิกาไม่นอ้ ย
กว่า 3.0 GHZ หรื อดีกว่า
จานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM)
ชนิด DDR3 หรื อดีกว่ามีขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk)
ชนิด SATA ขนาดความจุไม่นอ้ ย
กว่า 1 TB หรื อชนิด Solid State
Disk ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
2559
2560 2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
80,000
จานวนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์
ที่ใช้ในการ
เรี ยนการสอน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-นักเรี ยนสามารถใช้ครุ ภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
-นักเรี ยนได้รับความรู้เพิม่ เติมจาก
ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
-นักเรี ยนสามารถนาไปใช้งาน
ในชีวิตประจาวัน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ร.ร.ท.
บ้านตูม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

164 โครงการ
-เพือ่ ใช้ในกิจกรรมการเรี ยน
จัดซื้ อโทรทัศน์สีจอแบน การสอน
-เพือ่ ให้นกั เรี ยนฝึ กทักษะจาก
การเรี ยนรู้ผ่านระบบออนไลน์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้ อโทรทัศน์สีจอแบน ขนาด
42 นิ้ว จานวน 8 เครื่ อง ๆ ละ
15,000 บาท รายละเอียดดังนี้
1.ความละเอียดของจอภาพ ไม่นอ้ ย
กว่า 1,920x1,080 พิกเซล
2.มีช่องเชื่อมตอ HDMI ไม่นอ้ ยกว่า
1 ช่องสัญญาณ เพือ่ การเชื่อมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง
3. มีช่องต่อ USB ไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
สัญญาณรองรับไฟล์ภาพ เพลง
และภาพยนต์
4. มีช่องการเชื่อมต่อแบบ AV , DVD
Component
5. มีเมนูภาษาไทย
6. มีช่องต่อ Digital Tuner (DVB-T2)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560 2561
(บาท)
(บาท) (บาท)
120,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนโทรทัศน์ที่ใช้ใน
การเรี ยนการ
สอน

-ครู และนักเรี ยนได้มีสื่อที่เพียงพอ
ต่อการเรี ยนการสอน
-นักเรี ยนได้ฝึกทักษะจากการ
เรี ยนรู้ผ่านระบบออนไลน์เพิม่
มากขึ้น

ร.ร.ท.
บ้านตูม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

165 โครงการ
จัดซื้ อโต๊ะ เก้าอี้ สาหรับ
พนักงานครู

- เพือ่ ทดแทนโต๊ะ เก้าอี้
ที่ชารุ ด
- เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรี ยนการสอน

- เพือ่ ให้เด็กอนุบาลได้มีโต๊ะ
166 โครงการ
จัดซื้ อโต๊ะอาหารพร้อมม้านัง่ รับประทานอาหารที่เหมะสม
- เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ขนาด 6 ที่นงั่
ในการจัดการเรี ยนการสอน
167 โครงการ
จัดซื้ อเครื่ องดนตรี สากล
กีตา้ ร์โปร่ ง

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรี ยนการสอน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้ อโต๊ะ เก้าอี้ สาหรับพนักงานครู
ครู จานวน 10 ชุด
ขนาด กว้าง 80* ยาว
150* สูง 75 ซ.ม. มี 1
ลิ้นชัก , 1 ตูเ้ ก็บเอกสาร
ด้านขวา, 1 ตูเ้ ก็บเอกสาร
ด้านซ้าย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2559
2560 2561
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
40,000
จานวนโต๊ะ เก้าอี้ที่ใช้ - พนักงานครู มีโต๊ะ
สาหรับพนักงานครู เก้าอี้ที่เพียงพอ
-การจัดการเรี ยนการ
สอนมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ร.ร.ท.บ้าน
สามเหลี่ยม

จัดซื้ อโต๊ะอาหารพร้อมม้านัง่ ขนาด
6 ที่นงั่ สาหรับเด็กอนุบาล จานวน
10 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท

45,000

-

-

จานวนโต๊ะอาหารที่ใช้ การจัดการเรี ยนการ
สาหรับเด็กอนุบาล สอนมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึ้น

ร.ร.ท.บ้าน
สามเหลี่ยม

จัดซื้ อเครื่ องดนตรี สากล กีตา้ ร์โปร่ ง
จานวนสายเหล็ก 6 สาย ด้านหลัง
และด้านข้างเป็ นไม้ Basswood คอ

59,000

-

-

จานวนเครื่ องดนตรี การจัดการเรี ยนการ
สากลที่ใช้ในการเรี ยน สอนมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึ้น
การสอน

ร.ร.ท.บ้าน
สามเหลี่ยม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560 2561
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนเครื่ องดนตรี การจัดการเรี ยนการ
สากลที่ใช้ในการเรี ยน สอนมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึ้น
การสอน

ร.ร.ท.บ้าน
สามเหลี่ยม

ตัวชี้วดั
(KPI)

เป็ นไม้ Catalpa Plywood ฟิ งเกอร์ บอร์ดและสะพานสายเป็ นไม้เมเปิ้ ล
(Maple) ลูกบิดชุบโครเมี่ยม
จานวน 20 ตัว ๆ ละ 2,950 บาท
168 โครงการจัดซื้ อคียบ์ อร์ด

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรี ยนการสอน

169 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์
พร้อมโครงหลังคา

เพือ่ ให้โรงเรี ยนมีพ้นื ที่ให้
นักเรี ยนได้เรี ยนรู้และทา
กิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธฺ ภาพ

คีบอร์ด กดพร้อมกันได้ 12 ตัวโน้ต
โทนเสียงในเครื่ อง 100 โทนเสียง
จังหวะ/รู ปแบบ จังหวะในเครื่ อง
ดนตรี ประกอบอัตโนมัติ โหมด :
คอร์ดและฟิ งเกอร์ CASIO ปุ่ ม
ควบคุมเริ่ ม/หยุด,Synchro/Fill-in
จานวน 20 ตัว ๆ ละ 5,890 บาท
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
พร้อมโครงหลังคา
ขนาด 30x55x6 เมตร

117,800

-

-

5,654,000

-

-

จานวนอาคาร
ที่ได้รับการปรับปรุ ง

เพือ่ ให้โรงเรี ยนมีพ้นื ที่ให้
นักเรี ยนได้เรี ยนรู้และทา
กิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธฺ ภาพ

ร.ร.ท.บ้าน
สามเหลี่ยม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

170 โครงการก่อสร้างเทพื้น

เพือ่ ปรับปรุ งพื้นที่ให้มีความ

เทพื้นคอนกรี ตยกสูง

คอนกรี ตเสริ มเหล็ก

ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน

10 ซ.ม. ขนาด 21 x 25

ด้านหน้าอาคาร 3 โรงเรี ยน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560 2561
(บาท)
(บาท) (บาท)
247,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนพื้นที่

โรงเรี ยนมีพ้นื ที่

ร.ร.ท.บ้าน

ที่ได้รับการปรับปรุ ง

ความปลอดภัย

สามเหลี่ยม

จานวนถนน

น้ าในช่วงหน้าฝนและ
ไม่เกิดน้ าท่วมขัง

ร.ร.ท.บ้าน

และ 14 x 19

เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
171 โครงการก่อสร้างปรับปรุ ง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

-ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.

ท่อระบายน้ าคอนกรี ตเสริ ม ทาให้คล่องตัวในการระบาย

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

เสริ มเหล็กตามถนนภายใน น้ าในช่วงหน้าฝนและไม่เกิด
น้ าท่วมขัง
โรงเรี ยนเทศบาลบ้าน

0.60 ม. ระยะทาง 83 ม.

สามเหลี่ยม

-วางท่อระบายน้ า

พร้อมท่อพัก คสล. จานวน 11 บ่อ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ระยะทาง 51 ม. พร้อมท่อพัก
ค.ส.ล. จานวน 6 บ่อ

840,000

-

-

ที่ได้รับการปรับปรุ ง

มากยิง่ ขึ้น

สามเหลี่ยม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

172 โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุ งห้องประชุม
อาคาร 4

เพือ่ ปรับปรุ งซ่อมแซม
ห้องประชุมอาคาร 4 ให้

173 โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุ งพื้นอาคาร 5

เพือ่ ปรับปรุ งพื้นอาคาร 5
ให้สามารถทากิจกรรม
จิตศึกษากิจกรรมส่งเสริ ม
พัฒนาการของนักเรี ยน

เหมาะสมในการใช้งาน
กิจกรรมการประชุม
อบรม ของโรงเรี ยนและ
ชุมชน

และเพือ่ ป้ องกันฝุ่ นปูน
ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ระบบหายใจของครู และ
นักเรี ยน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อจ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมปรับปรุ ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท) (บาท)
650,000
-

ห้องประชุมอาคาร 4 เช่น
ซ่อมแซมประตูหน้าต่าง ติดตั้ง
เหล็กดัด ติดผ้าม่าน งานทาสี
เดินระบบไฟฟ้ า

เพือ่ จ่ายเป็ นค่าปรับปรุ งพื้น

ตัวชี้วดั
(KPI)

จานวนอาคาร โรงเรี ยนมีอาคารเรี ยน
ที่ได้รับการ
ซ่อมแซม

82,000

-

-

ห้องเรี ยนที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย ใช้จดั การเรี ยน
การสอนมีความเหมาะสม
ตรงกับความต้องการ
บริ บทของโรงเรี ยน

จานวนอาคาร โรงเรี ยนมีอาคารเรี ยน

อาคาร 5 โดยทาการปูพ้นื กระเบื้อง

ที่ได้รับการ

บริ เวณทางเดิน ชั้น1 ชั้น2 และ
ชั้น 3 ขนาดพื้นที่ช้ นั ละ 50

ซ่อมแซม

ตารางเมตร จานวน 3 ชั้น
รวมทั้งหมด 150 ตารางเมตร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ห้องเรี ยนที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย ใช้จดั การเรี ยน
การสอนมีความเหมาะสม
ตรงกับความต้องการ
บริ บทของโรงเรี ยน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ร.ร.ท.บ้าน
โนนหนองวัด

ร.ร.ท.บ้าน
โนนหนองวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

174 โครงการปรับปรุ ง
ห้องน้ าสาหรับนักเรี ยน

175 โครงการก่อสร้างปรับปรุ ง
อาคารเรี ยน อาคาร 4

วัตถุประสงค์
เพือ่ ปรับปรุ งห้องน้ าของ
โรงเรี ยนให้นกั เรี ยนได้
ใช้อย่างถูกสุขลักษณะ

เพือ่ ปรับปรุ งซ่อมแซม
อาคารเรี ยน 4 ให้พร้อม
ต่อการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อจ่ายเป็ นค่าปรับปรุ งห้องน้ า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท) (บาท)
185,000
-

สาหรับนักเรี ยน โดยทาการปรับ

พื้นห้องน้ า ปรับปรุ งระบบท่อ
น้ าประปา ซ่อมแซมประตู
เปลี่ยนฝ้ าเพดาน ซ่อมระบบ
ไฟฟ้ า ทาสีผนังใหม่
ก่อสร้างปรับปรุ งอาคารเรี ยน 4
โดยทาการรื้ อหลังคากระเบื้อง
ลอนคู่เดิม แล้วติดตั้งหลังคา
เมทัลชีท ความหนาไม่นอ้ ยกว่า
0.35 ม.ม. พร้อมฉนวนกันความ
ร้อน PE โฟม หนาไม่นอ้ ยกว่า
5 ม.ม. พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
892 ตร.ม. งานเปลี่ยนผ้าเพดาน
ฉาบเรี ยบพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
650 ตร.ม.

ตัวชี้วดั
(KPI)

จานวนอาคาร โรงเรี ยนมีอาคารเรี ยน
ที่ได้รับการ
ปรับปรุ ง

987,000

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ห้องเรี ยนที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย ใช้จดั การเรี ยน
การสอนมีความเหมาะสม
ตรงกับความต้องการ
บริ บทของโรงเรี ยน

จานวนอาคาร โรงเรี ยนมีอาคารเรี ยน
ที่ได้รับการ
ซ่อมแซม

ห้องเรี ยนที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย ใช้จดั การเรี ยน
การสอนมีความเหมาะสม
ตรงกับความต้องการ
บริ บทของโรงเรี ยน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ร.ร.ท.บ้าน
โนนหนองวัด

ร.ร.ท.บ้าน
โนนหนองวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้มีโต๊ะอเนกประสงค์
จัดซื้ อโต๊ะอเนกประสงค์
176 โครงการ
จัดซื้ อโต๊ะอเนกประสงค์ เพียงพอต่อการรองรับการอบรม จานวน 20 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท
การประชุม ของหน่วยงาน
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 80x180x80 ซ.ม.
และชุมชน
177 โครงการจัดซื้ อเก้าอี้
ห้องประชุม

178 โครงการ
จัดซื้ อโต๊ะอาหารพร้อม
ม้านัง่

เพือ่ ให้มีเก้าอี้เพียงพอต่อการ
รองรับการอบรมการประชุม
ของหน่วยงานและชุมชน

จัดซื้ อเก้าอี้ห้องประชุม จานวน
50 ตัว ๆ ละ 550 บาท พนักพิงและ
ที่นง่ั ขึ้นโครงไม้อดั บุฟองน้ า
หุม้ หนังเทียม ขาและพนักพิงขึ้น
โครงเหล็กชุบโครเมียม ขนาด
ความกว้าง 45 ซ.ม. ยาว 40 ซ.ม.
และสามารถเก็บซ้อนกันได้
-เพือ่ ให้มีโต๊ะ เก้าอี้ สาหรับ
จัดซื้ อโต๊ะอาหารพร้อมม้านัง่ ชนิด
นักเรี ยนชั้นอนุบาลได้นงั่
6 ที่นง่ั ขนาดโต๊ะ120x60x50 ซม.
รับประทานอาหารและทากิจกรรม ม้านัง่ 120x30x30 ซ.ม. จานวน
14 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
44,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)
จานวนโต๊ะอเนก
ประสงค์

27,500

-

-

จานวนเก้าอี้
ห้องปะชุม

63,000

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร.ร.ท.บ้าน
โรงเรี ยนมีโต๊ะ
หนองใหญ่
อเนกประสงค์เพียงพอ
ต่อการประชุม อบรมและ
กิจกรรมอื่น ๆ
โรงเรี ยนมีเก้าอี้ เพียงพอ ร.ร.ท.บ้าน
ต่อการประชุม อบรมและ หนองใหญ่
กิจกรรมอื่น ๆ

จานวนโต๊ะอาหาร นักเรี ยนมีโต๊ะ
พร้อมม้านัง่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สาหรับนัง่ รับ
ประทานอาหาร

ร.ร.ท.บ้าน
หนองใหญ่

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีโต๊ะเก้าอี้
179 โครงการ
จัดซื้ อโต๊ะ-เก้าอี้ สาหรับ ถูกสุขลักษณะ
นักเรี ยนระดับประถม
-เพือ่ ทดแทนชุดเดิมที่ชารุ ด
ศึกษา

จัดซื้ อโต๊ะ-เก้าอี้นกั เรี ยน
จานวน 100 ชุด ๆ ละ 1,080 บาท

-เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีโต๊ะเก้าอี้
180 โครงการ
จัดซื้ อโต๊ะ-เก้าอี้ สาหรับ ถูกสุขลักษณะ
นักเรี ยนระดับมัธยม
-เพือ่ ทดแทนชุดเดิมที่ชารุ ด
ศึกษา

โต๊ะ-เก้าอี้นกั เรี ยนระดับมัธยมศึกษา
จานวน 150 ชุด ๆ ละ 1,180 บาท

181 โครงการ
จัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์

-เพือ่ ส่งเสริ มการใช้สื่อและ
วัสดุอุปกรณ์ การเรี ยน
อุปกรณ์การสอนให้ผเู้ รี ยนเกิด การสอนวิทยาศาสตร์
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์
-เพือ่ จัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์การเรี ยน
การสอนวิทยาศาสตร์ ทดแทน
วัสดุอุปกรณ์เดิม ให้เพียงพอต่อ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
108,000
108,000
108,000

177,000

-

-

300,000

-

300,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนโต๊ะ-เก้าอี้

นักเรี ยนมีโต๊ะ
สาหรับนักเรี ยน เก้าอี้นงั่ เรี ยนที่
ระดับประถมศึกษา ถูกสุขลักษณะ

ร.ร.ท.บ้าน
หนองใหญ่

นักเรี ยนมีโต๊ะ
สาหรับนักเรี ยน เก้าอี้นงั่ เรี ยนที่
ระดับมัธยมศึกษา ถูกสุขลักษณะ

ร.ร.ท.บ้าน
หนองใหญ่

จานวนโต๊ะ-เก้าอี้

-

-มีวสั ดุอุปกรณ์
การเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์
ที่ทนั สมัยและมี
ประสิทธิภาพ
-ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะ

ร.ร.ท.บ้าน
หนองใหญ่

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผูเ้ รี ยน
-เพือ่ ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเป็ นคน
มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์

182 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

ระบบอินเตอร์ความเร็ วสูง

183 โครงการ
จัดซื้ อเครื่ องอ๊อกเหล็ก

เพือ่ ใช้ในงานสนับสนุนทัว่ ไป มีเครื่ องอ๊อกเหล็ก
และจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
งานทักษะอาชีพ

-

200,000

50,000

50,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ในการใช้อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์
ปฏิบตั ิการ
ทดลองด้วย
ตนเองได้
อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
200,000 ระบบอินเตอร์เน็ต การจัดการเรี ยน
มีความเร็ วสู ง
การสอนมี
ประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึ้น
จานวนเครื่ อง โรงเรี ยนมีเครื่ อง
อ๊อกเหล็กในการ มือสาหรับใช้
เรี ยนการสอน สนับสนุนงาน
ทัว่ ไป และการจัด
กิจกรรมการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร.ร.ท.บ้าน
หนองใหญ่

ร.ร.ท.บ้าน
หนองใหญ่

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เรี ยนรู้ทกั ษะ
อาชีพ
184 โครงการก่อสร้างเสาธง
โรงเรี ยนเทศบาลบ้าน
หนองใหญ่

-เพือ่ ใช้ทากิจกรรมหน้า
เสาธงปลูกฝังค่านิยมที่ดี
-เพือ่ ทดแทนเสาธงเดิม
ที่ชารุ ด

185 โครงการปรับปรุ ง
เรื อนเพาะชาและสวน
เกษตร

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรี ยน
การสอน

186 โครงการติดตั้งกันตก
อาคาร 4

เพือ่ ให้นกั เรี ยนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้อาคาร

-เสาธง ชนิดท่อเหล็กกลม
อาบสังกะสี พร้อมทาสี
ขนาดความสูง 12 เมตร
พร้อมฐาน คสล.ผิวทรายล้าง
ขนาด 5x5 เมตร
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าปรับปรุ งเรื อน
เพาะชาและสวนเกษตร

ติดตั้งกันตกระหว่างชั้น 2 - 4
ด้วยเหล็กดัดจานวน 24 ช่อง
แต่ละช่องมีความหนาขนาด
190x360 เพือ่ ป้ องกันอุบตั ิเหตุ
ที่จะเกิดขึ้น

100,000

-

-

จานวนเสาธง
ที่ใช้จดั กิจกรรม

มีธงชาติสาหรับทา
กิจกรรมหน้าเสาธง

ร.ร.ท.บ้าน
หนองใหญ่

การจัดการเรี ยน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึ้น

ร.ร.ท.บ้าน
หนองใหญ่

นักเรี ยนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้อาคารเรี ยน

ร.ร.ท.บ้าน
หนองใหญ่

หน้าเสาธง

-

500,000

500,000

มีเรื อนเพาะชา
และสวนเกษตร

-

400,000

400,000

จานวนกันตกใช้
ในอาคารเรี ยน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โรงเรี ยนมีภูมิทศั น์
ที่ได้รับการซ่อมแซม ที่สวยงาม

ร.ร.ท.บ้าน
หนองใหญ่

ตัวชี้วดั
(KPI)

187 โครงการพัฒนาภูมิทศั น์ เพือ่ ปรับปรุ งภูมิทศั น์ภายใน
โรงเรี ยน
โรงเรี ยน

เพือ่ ปรับปรุ งภูมิทศั น์ในโรงเรี ยน
ให้เกิดความสวยงาม

188 โครงการติดตั้งเหล็กดัด
และกันสาดอาคาร
อนุบาล

เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีความปลอดภัย
และมีพนิ้ ที่ในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน

ติดเหล็กดัดและกันสาดอาคาร
อนุบาล

320,000

-

-

เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีความ
ที่ได้รับการปรับปรุ ง ปลอดภัย และมีพน
ิ้ ที่ใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน

ร.ร.ท.บ้าน
หนองใหญ่

189 โครงการปรับปรุ งพื้น
และหลังคาห้องสมุด

เพือ่ ให้นกั เรี ยนบุคลากรมี
ความปลอดภัย มีพ้นื ที่
สาหรับการจัดกิจกรรม

ปรับปรุ งพื้นจากพื้นไม้เป็ น
พื้นปูน และทาหลังคารอบอาคาร
ห้องสมุด

570,000

-

-

นักเรี ยน บุคลากรมีความ
ที่ได้รับการปรับปรุ ง ปลอดภัย มีพ้น
ื ที่สาหรับ
การจัดกิจกรรม

ร.ร.ท.บ้าน
หนองใหญ่

190 โครงการปรับปรุ ง
โรงอาหาร

เพือ่ ให้นกั เรี ยน บุคลากร มีโรง
อาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
ได้มาตรฐาน

ปรับปรุ งโรงอาหาร โดยการทุบ
ผนังด้านหน้าออก เปิ ดโล่ง
และติดเหล็กตาข่ายแทน

100,000

-

-

นักเรี ยน บุคลากร
ที่ได้รับการปรับปรุ ง มีโรงอาหารที่สะอาด
ถูกสุขลักษณะ

ร.ร.ท.บ้าน
หนองใหญ่

จานวนภูมิทศั น์

จานวนอาคาร

จานวนอาคาร

จานวนอาคาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

191 โครงการปรับปรุ ง
พื้นอาคาร 4

เพือ่ ให้นกั เรี ยน
บุคลากรมีโรง
อาหารที่สะอาด
ถูกสุขลักษณะ
ได้มาตรฐาน

ปรับปรุ งพื้นระเบียงอาคาร 4

192 โครงการปรับปรุ ง
ห้องศูนย์การเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์

-เพือ่ เป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์
-เพือ่ พัฒนาและ
ปรับปรุ งห้อง
วิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาตร์
ประกอบด้วย โต๊ะสาหรับทาการ
ทดลอง ตูเ้ ก็บอุปกรณ์ ตูเ้ ก็บ
สารเคมี อ่างน้ าสาหรับทา
ความสะอาดอุปกรณ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
260,000
-

ชั้น 2-4 โดยการปรับสภาพผิว
และทาสี โจตาฟลอร์อีพอ๊ กซี่
พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 950 ตร.ม.

193 โครงการปรับปรุ งห้องน้ า เพือ่ ปรับปรุ งระบบห้องน้ า ระบบ ทาการปรับปรุ งระบบห้องน้ า
อาคารเรี ยน 4
น้ าใช้ น้ าทิ้ง ซ่อมแซม ฝ้ าเพดาน ระบบน้ าใช้ น้ าทิ้ง ซ่อมแซม
ให้ใช้งานและได้มาตรฐาน
ฝ้ าเพดาน ให้ใช้งานและได้
มาตรฐาน

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

นักเรี ยน บุคลากร
ที่ได้รับการปรับปรุ ง มีโรงอาหารที่สะอาด
ถูกสุขลักษณะ

ร.ร.ท.บ้าน
หนองใหญ่

จานวนอาคาร

100,000

-

-

มีห้องวิทยาศาสตร์
ที่ได้รับการปรับปรุ ง ที่เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้
ตามธรรมชาติของ
วิชาวิทยาศาสตร์

ร.ร.ท.บ้าน
หนองใหญ่

90,000

-

-

-นักเรี ยนได้ใช้ห้องน้ า
ที่ได้รับการปรับปรุ ง อย่างถูกสุขลักษณะและ
เพียงพอต่อการใช้งาน
-อาคารเรี ยนมีความ

ร.ร.ท.บ้าน
หนองใหญ่

จานวนอาคาร

จานวนอาคาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

194 โครงการปรับปรุ งห้องน้ า เพือ่ ให้นกั เรี ยนบุคลากรและผู้
อาคาร 4 ด้านทิศเหนือ มาติดต่อได้ใช้ห้องน้ าที่สะอาด
ถูกสุขลักษณะ

ห้องน้ า จานวน 15 ห้อง
โถปัสสาวะ 15 ที่ อ่างล้างมือ
15 ที่ และถังเก็บน้ า

195 โครงการก่อสร้างโรงรถ เพือ่ ให้ครู และบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกที่มา
ติดต่อราชการได้มีที่จอดรถ
ที่ปลอดภัยและเป็ นระเบียบ

ก่อสร้างที่จอดรถ สามารถจอดรถ
ได้ไม่นอ้ ยกว่า 30 คัน

196 โครงการสร้างถนน
เพือ่ ก่อสร้างท่อถนนคอนกรี ต
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ถนนคอนกรี ต
พร้อมทาหลังคาทางเดิน เสริ มเหล็กพร้อม
ทางเดินเชื่อมต่อ
ระหว่างอาคาร 4
และโรงยิม

เพือ่ เป็ นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ภายในโรงเรี ยนเทศบาลบ้าน
หนองใหญ่โดยการทาถนน
ค.ส.ล. ต่อจากถนนเดิม ความ
หนาไม่นอ้ ยกว่า 0.10 ซ.ม. ความ
กว้างประมาณ 6 ม. ความยาว
ประมาณ 80 ม. หรื อมีพ้นื ที่ไม่

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000
-

-

400,000

200,000

200,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

นักเรี ยน บุคลากร
ที่ได้รับการปรับปรุ ง และผูม้ าติดต่อได้ใช้
้ า ถูกสุขลักษณะ
ทีห้่สองน
ะอาด

ร.ร.ท.บ้าน
หนองใหญ่

โรงเรี ยนมีที่จอดรถที่
ที่ได้รับการปรับปรุ ง ปลอดภัยและเป็ น
ระเบียบ

ร.ร.ท.บ้าน
หนองใหญ่

จานวนอาคาร

จานวนอาคาร

จานวนถนน

เพื่อให้นกั เรี ยนและ

ที่ได้รับการปรับปรุ ง บุคลากรทั้งภายใน

และภายนอกได้ใช้
ในการเดินทางไป
เรี ยนในอาคารต่าง ๆ

ได้อย่างปลอดภัย
ไม่ตากแดดและฝน

ร.ร.ท.บ้าน
หนองใหญ่

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

น้อยกว่า 480 ตร.ม. พร้อมทา
หลังคาทางเดินมุงด้วยเมทัลชีท
โครงเหล็ก
197 โครงการสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
พร้อมทาหลังคาทางเดิน
จากหน้าอาคารอนุบาล
ถึงโรงยิม

198 โครงการวางท่อระบาย
นรอบบริ
เวณโรงเรี
้ ารอบบริ
เวณโรงเรี
ยนยน

เพือ่ ก่อสร้างท่อถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็กพร้อมทางเดิน
เชื่อมต่อระหว่างหน้าอาคาร
อนุบาลถึงโรงยิม

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิ ภาพทาให้เกิด

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
โดยการทาถนน ค.ส.ล. ต่อจาก
ถนนเดิม ความหนาไม่นอ้ ยกว่า
0.10 ซ.ม. ความกว้างประมาณ
6 ม. ความยาวประมาณ 180 ม.
หรื อมีพ้นื ที่ไม่นอ้ ยกว่า 480 ตร.ม.
พร้อมทาหลังคาทางเดินมุงด้วย
เมทัลชีทโครงเหล็ก
เพือ่ เป็ นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า
ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีความปลอดภัยใน
ชีวิตมากขึ้น

-

1,000,000 ########

จานวนถนน

เพื่อให้นกั เรี ยนและ

ที่ได้รับการปรับปรุ ง บุคลากรทั้งภายใน

ร.ร.ท.บ้าน
หนองใหญ่

และภายนอกได้ใช้
ในการเดินทางไป
เรี ยนในอาคารต่าง ๆ

ได้อย่างปลอดภัย
ไม่ตากแดดและฝน
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตมากขึ้น
693,000

-

-

ทาให้เกิดความ
ที่ได้รับการปรับปรุ ง คล่องตัวในการ
จานวนถนน

ร.ร.ท.บ้าน
หนองใหญ่

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ความคล่องตัว
ในการระบายน้ า
ในช่วงหน้าฝน
และไม่เกิดภาวะ
น้ าท่วมโรงเรี ยน

199 โครงการก่อสร้าง
เพือ่ ให้นกั เรี ยนและ
หลังคาโดมหน้าโรงเรี ยน ชุมชนมีพ้นื ที่ในการ
ทากิจกรรม

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ไม่นอ้ ยกว่า 0.40 ม. ความยาว
ความยาวรวมท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักรางวีไม่นอ้ ยกว่า
350 ม. พร้อมบ่อพักน้ าไม่
น้อยกว่า 35 บ่อ พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 0.60 ม.
ความยาวรวมท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพักวีไม่นอ้ ยกว่า 350 ม.
จานวนบ่อพักน้ าไม่นอ้ ยกว่า 35 บ่อ
ก่อสร้างหลังคาโดม เพือ่ ใช้ในการ
จัดกิจกรรมและลานกีฬาต้าน
ยาเสพติด

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระบายน้ าในช่วง
หน้าฝน และไม่เกิด
ภาวะน้ าท่วมโรงเรี ยน

-

1,000,000

-

โรงเรี ยนมีพ้นื ที่
ที่ได้รับการซ่อมแซม สาหรับจัดกิจกรรม
สาหรับนักเรี ยน
และชุมชนที่มา
ใช้บริ การ
จานวนอาคาร

ร.ร.ท.บ้าน
หนองใหญ่

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

200 โครงการปรับปรุ งห้อง
เก็บของ

-เพือ่ ให้มีพ้นื ที่จดั เก็บ
สิ่ งของของทางราชการ
-เพือ่ ให้นกั เรี ยนมี
สถานที่ฝึกงาน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุ งห้องเก็บของ และเป็ น
สถานที่ฝึกงานของนักเรี ยน
สายชั้นมัธยม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

โรงเรี ยนมีพ้นื ที่
ที่ได้รับการปรับปรุ ง สาหรับจัดเก็บ
สิ่ งของ ของทาง
จานวนอาคาร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ร.ร.ท.บ้าน
หนองใหญ่

ราชการและสถานที่
ฝึ กงานของนักเรี ยน

201 โครงการปรับปรุ ง
อาคารสามประสาน

เพือ่ ปรับปรุ งอาคาร
สามประสานให้เป็ น
ห้องปกครอง และ
ห้องสภานักเรี ยน

ปรับปรุ งอาคารสามประสาน
ให้เป็ นห้องปกครอง

-

800,000

-

โรงเรี ยนมีห้อง
ที่ได้รับการปรับปรุ ง ปกครองและห้อง
สภานักเรี ยน
จานวนอาคาร

ร.ร.ท.บ้าน
หนองใหญ่

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
315,000
-

202 โครงการ
จัดซื้ อโต๊ะอาหารพร้อม
ม้านัง่

เพือ่ ให้นกั เรี ยนได้มีโต๊ะ
วางอาหารกลางวัน เพือ่ ใช้
นัง่ รับประทานอาหาร
ให้ถูกสุขลักษณะ

โต๊ะอาหารกลางวัน ขนาด 6 ที่นงั่
ไม่มีพนักพิง จานวน 70 ชุด ๆ ละ
4,500 บาท

203 โครงการ
จัดซื้ อโต๊ะทางาน
พร้อมเก้าอี้

เพือ่ ให้คณะครู มีโต๊ะทางาน
พร้อมเก้าอี้ เพือ่ ใช้นงั่ ปฏิบตั ิ
งานราชการ

โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-8
จานวน 10 ชุด ๆ ละ 6,000 บาท

60,000

204 โครงการ
จัดซื้ อเครื่ องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

เพือ่ ให้มีเครื่ องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ใช้สาหรับ
ฉายภาพสื่ อการเรี ยนรู้

เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI
Lumens เป็ นเครื่ องฉายภาพเลนส์

-

ในกิจกรรมการเรี ยน
การสอนรายวิชา
คอมพิวเตอร์

เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์
เพือ่ ฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และ
วิดีโอ ใช้ LCD Panel หรื อระบบ
DLP จานวน 1 ตัว

ตัวชี้วดั
(KPI)

จานวนโต๊ะอาหาร นักเรี ยนมีโต๊ะอาหาร
พร้อมที่นงั่

-

-

-

กลางวันสาหรับ
นัง่ รับประทานอาหาร

จานวนโต๊ะทางาน ครู มีโต๊ะทางานพร้อม
พร้อมเก้าอี้

33,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เก้าอี้ในการปฏิบตั ิ
งานราชการ

จานวนเครื่ องมัลติ- มีเครื่ องมัลติมีเดี ย
มีเดียโปรเจคเตอร์

โปรเจคเตอร์ใช้สาหรับ
ฉายภาพสื่ อการเรี ยนรู้
ในกิจกรรมการเรี ยน
การสอนในรายวิชา
คอมพิวเตอร์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ร.ร.ท.บ้าน
โนนชัย

ร.ร.ท.บ้าน
โนนชัย

ร.ร.ท.บ้าน
โนนชัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

205 ต่อเติมทางเชื่อมอาคาร
อนุบาล

วัตถุประสงค์
เพือ่ ต่อเติมทางเชื่อมระหว่าง
อาคารอนุบาล 2 หลัง สาหรับ
ใช้เป็ นห้องเรี ยนในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สะพานเชื่อมอาคารอนุบาล
พื้นที่ส่วนต่อเติมอาคาร ชั้นละ
40 ตร.ม. รวม 80 ตร.ม.
ค่าก่อสร้างตร.ม.ละ 10,000 บาท
จานวน 2 หลัง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โรงเรี ยนมีสถานที่
ที่ได้รับการปรับปรุ ง สะดวก เอื้อต่อการ
จัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน

ร.ร.ท.บ้าน
โนนชัย

ตัวชี้วดั
(KPI)
จานวนอาคาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ใช้ประกอบการจัดกิจกรรม จัดซื้ อเครื่ องโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่
206 โครงการ
จัดซื้ อเครื่ องโปรเจคเตอร์ การเรี ยนการสอนและใช้สาหรับ น้อยกว่า 3,500 ANSL Lumens
การประชุมของบุคลากรภายใน จานวน 2 เครื่ อง ๆ ละ 39,000 บาท
โรงเรี ยน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560 2561
(บาท)
(บาท) (บาท)
78,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)
จานวน
เครื่ อง
โปรเจคเตอร์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
โรงเรี ยนมีเครื่ อง
โปรเจคเตอร์ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรี ยน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ร.ร.ท.บ้าน
โนนทัน

การสอนและใช้สาหรับ
การประชุม

207 โครงการ
จัดซื้ อจอรับภาพ

เพือ่ ใช้ประกอบการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนและ
ใช้สาหรับการประชุมของ
บุคลากรภายในโรงเรี ยน

จัดซื้ อจอรับภาพ พร้อมติดตั้งจอม้วนเก็บ
ในกล่องได้ บังคับจอขึ้นลง หยุดด้วย
รี โมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้ า AC220
โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ขนาด 120 นิ้ว
เป็ นจอแบบสัดส่วน 4 : 3 จานวน
2 เครื่ อง ๆ ละ 12,000 บาท

24,000

208 โครงการ
จัดซื้ อกล้องถ่ายภาพ
ระบบดิจิตอล

เพือ่ ใช้สาหรับการบันทึกภาพ
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จานวน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน 1 ตัว
และทากิจกรรมต่าง ๆ ของ

12,000

-

-

จานวน
จอรับภาพ

-

-

จานวน
กล้อง
ถ่ายภาพ

โรงเรี ยนมีเครื่ อง
จอรับภาพใช้ใน
การจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน
และใช้สาหรับ
การประชุม

ร.ร.ท.บ้าน
โนนทัน

โรงเรี ยนมีกล้อง
ระบบดิจิตอลใช้
ในการจัดกิจกรรม

ร.ร.ท.บ้าน
โนนทัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560 2561
(บาท)
(บาท) (บาท)

โรงเรี ยน

ตัวชี้วดั
(KPI)
ระบบ
ดิจิตอล

209 โครงการ
เพือ่ ใช้ประกอบการจัดกิจกรรม
จัดซื้ อโต๊ะเทเบิลเทนนิส การเรี ยนการสอนและสาหรับ
พร้อมเสาตาข่าย
การฝึ กซ้อมของนักกีฬา
เทเบิลเทนนิส

เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อ
โต๊ะเทเบิลเทนนิส พร้อมเสาตาข่าย
ชนิดแข่งขัน ทาด้วยไม้ มีความหนา
ไม่นอ้ ยกว่า 25 มิลลิเมตร
กว้าง 5 ฟุต ยาว 9 ฟุต ความสูงวัดจาก
พื้นถึงขอบโต๊ะ 76 ซม. ขาโต๊ะ
สามารถพับเก็บ และเปิ ดใช้ได้
จานวน 2 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท

24,000

210 โครงการ
จัดซื้ อตูเ้ หล็กบานเลื่อน
แบบกระจกใส

จัดซื้ อตูเ้ หล็กบานเลื่อนแบบ
กระจกใสจานวน 6หลัง ๆ ละ
7,200 บาท สาหรับใช้

43,200

เพือ่ ใช้สาหรับจัดเก็บเอกสาร
ต่าง ๆ ของทางราชการให้เป็ น
ระเบียบ ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล

-

-

จานวน
โต๊ะเทเบิลเทนนิ ส

-

-

จานวน
ตูเ้ หล็ก
บานเลื่อน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การเรี ยนการสอน
และทากิจกรรมต่าง ๆ
ของโรงเรี ยน
โรงเรี ยนมีโต๊ะเทเบิล
เทนนิสใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยน
การสอนและสาหรับ
การฝึ กซ้อมของ
นักกีฬาเทเบิลเทนนิส

ร.ร.ท.บ้าน
โนนทัน

โรงเรี ยนมีการ
จัดเก็บเอกสาร
ต่าง ๆ ของทาง

ร.ร.ท.บ้าน
โนนทัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560 2561
(บาท)
(บาท) (บาท)

งานฝ่ ายวิชาการ2 หลัง ฝ่ ายแผนงาน

แบบ

และงบประมาณ 2 หลัง
งานทะเบียนและวัดผล 1 หลัง
งานธุรการ 1 หลัง
211 โครงการ
จัดซื้ อเครื่ องดนตรี คีย ์
บอร์ด

เพือ่ ใช้ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ในระดับชั้นอนุบาล

จัดซื้ อเครื่ องดนตรี คียบ์ อร์ด มี 61 คีย ์
มาตรฐาน 128 โฟลิโฟนี จอ LED
COLOR 786 Voice+33Drum/SFX

ตัวชี้วดั
(KPI)

กระจกใส

19,000

-

-

เพือ่ ให้นกั เรี ยนได้มีน้ าดื่มที่
จัดซื้ อตูท้ าน้ าเย็น 6 หัวก๊อกและ
สะอาดและเพียงพอต่อการบริ โภค เครื่ องกรองน้ า และอุปกรณ์ประกอบ
พร้อมติดตั้ง จานวน 2 ชุด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ราชการอย่าง
อย่างเป็ นระเบียบ
และง่ายต่อการ
สืบค้นข้อมูล

เครื่ องดนตรี

โรงเรี ยนมีเครื่ องดนตรี
อิเล็คโทนใช้ประกอบการ

คียบ์ อร์ ด

จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน

จานวน

Kitx+480XG Voice+GM2+GS
Voice พร้อมชุดเครื่ องเสียง
212 โครงการ
จัดซื้ อตูท้ าน้ าเย็น
6 หัวก๊อกและเครื่ อง
กรองน้ า

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร.ร.ท.บ้าน
โนนทัน

ในระดับชั้นอนุบาล

78,000 -

-

-

จานวน
ตูท้ าน้ าเย็น

นักเรี ยน ได้บริ โภคน้ าดื่ม
ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ
และเพียงพอ

ร.ร.ท.บ้าน
โนนทัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560 2561
(บาท)
(บาท) (บาท)
30,000
-

213 ก่อสร้างที่ลา้ งหน้า
สาหรับนักเรี ยน

เพือ่ ใช้ประกอบการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนในระดับชั้น
อนุบาล

เพือ่ ก่อสร้างอ่างล้างหน้า ขนาดกว้าง
0.50 เมตร ยาว 6 เมตร บุกระเบื้อง
เซรามิก พร้อมติดตั้งก๊อกน้ า
จานวน 10 หัวก๊อก

214 ก่อสร้างกันสาดกันแดด
อาคารโพธิสาร

เพือ่ ป้ องกันแดดส่อง
ป้ องกันฝนสาดเข้า
ในตัวอาคาร ป้ องกัน
ความปลอดภัย
ให้กบั นักเรี ยน

เพือ่ ก่อสร้างบานเกล็ดป้ องกัน
แดดส่อง ป้ องกันฝนสาดเข้ามาใน
ตัวอาคาร บริ เวณหน้าบันไดชั้น 2-4
ขนาดยาว 2.50 เมตร กว้าง 1.20
เมตร และบริ เวณด้านหลังชั้น 2-4
ขนาดยาว 4 เมตร กว้าง 1.20 เมตร

192,000

-

-

215 ทาสีภายใน-ภายนอก
อาคารโพธิสาร

-เพือ่ ทาสีภายในภายนอกอาคาร
ให้มีสภาพใช้งานได้ดี
-เพือ่ สร้างบรรยากาศ
ให้มีบรรยากาศที่ดีในการเรี ยน

ทาสีภายในและภายนอกอาคาร
จาแนก ดังนี้ กว้าง 8.60 ม. ยาว
-ขนาดกว้าง 8.60 ม. ยาว 7.70 ม.
รวม 595.98 ตร.ม. จานวน 9 ห้อง

127,305

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โรงเรี ยนมีอ่าง
ล้างหน้าให้นกั เรี ยน
ใช้แปรงฟันหลัง
รับประทานอาหาร

ร.ร.ท.บ้าน
โนนทัน

โรงเรี ยนมีกนั สาด
ที่ได้รับการปรับปรุ ง กันแดดอาคาร
โพธิสารเพือ่ ป้ องกัน
แสงแดดในห้อง
เรี ยน

ร.ร.ท.บ้าน
โนนทัน

ตัวชี้วดั
(KPI)
จานวน
สาธารณูปโภค

จานวนอาคาร

จานวนอาคาร
ที่ได้รับการ
ปรับปรุ ง

โรงเรี ยนมีการ
จัดเก็บเอกสาร
ต่าง ๆ ของทาง
ราชการอย่างเป็ น

ร.ร.ท.บ้าน
โนนทัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

216 ปรับปรุ งห้องน้ า

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

การสอน

-ห้องพิเศษ ขนาดกว้าง 10.80 ม.
ยาว 7.80 ม. รวม 252.72 ตร.ม.
จานวน 3 ห้อง รวมทั้งสิ้ น 11 ห้อง
พื้นที่ 848.70 ตร.ม. ๆ ละ150 บาท

-เพือ่ ปรับปรุ งห้องน้ าบริ เวณข้าง
ห้องประชุมอาคารโพธิสาร
ให้สามารถใช้งานได้ดี
ใช้งานได้ดี

ปรับปรุ งห้องน้ า โดยการเปลี่ยนวัสดุ
อุปกรณ์ดงั นี้ ประตู กลอน ชักโครก
ก๊อกน้ าและวัสดุอื่น ๆ ที่จาเป็ นและ
เกี่ยวข้อง

-เพือ่ บริ การชุมชนผูม้ า
ใช้ห้องประชุมหรื อจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560 2561
(บาท)
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระเบียบและง่าย
ต่อการสืบค้นข้อมูล

100,000

-

-

จานวนอาคาร
ที่ได้รับการ
ปรับปรุ ง

โรงเรี ยนมีห้องน้ า
ที่สวยงามถูกสุข
ลักษณะ

ร.ร.ท.บ้าน
โนนทัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

217 โครงการ
จัดซื้ อกลองยาว

เพือ่ ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยน จัดซื้ อกลองยาว จานวน 20 ใบ
การสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ใบละ 2,500 บาท
ตอนต้น และทดแทนของเดิ มที่
ชารุ ด

218 โครงการ
จัดซื้ อฉาบลงหิ น

เพือ่ ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยน จัดซื้ อฉาบลงหิ น จานวน 10 คู่ ๆ ละ
การสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 2,000 บาท
ตอนต้น และทดแทนของเดิ มที่
ชารุ ด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท) (บาท)
50,000
-

20,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน
กลองยาว

นักเรี ยนมี
ความรู้ความ
สามารถในการ
เล่นดนตรี พ้นื
บ้านและรักษา
ขนบธรรม
เนียมประเพณี
ท้องถิ่น

ร.ร.ท.บ้าน
ศรี ฐาน

จานวน
เครื่ องฉาบ
ลงหิ น

นักเรี ยนมีความรู้
ความสามารถในการ
เล่นดนตรี พ้นื บ้าน
และรักษาขนบ
ธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่น

ร.ร.ท.บ้าน
ศรี ฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

219 โครงการ
จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุค้

เพือ่ ให้บุคลากรครู ได้มีเครื่ องมือ
ในการปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้
จานวน 3 เครื่ อง ๆ ละ 17,000 บาท

220 โครงการ
จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2

เพือ่ ให้บุคลากรครู ได้มีเครื่ องมือ
ในการปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่
ไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน
1 เครื่ อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท) (บาท)
51,000
-

30,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุค้

มีเครื่ องมือใน
การปฏิบตั ิงาน
อย่างเพียงพอ

ร.ร.ท.บ้าน
ศรี ฐาน

จานวนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์
สาหรับ
ประมวลผล
แบบที่ 2

มีเครื่ องมือที่ใช้
การปฏิบตั ิงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึ้นและเพียงพอ
ต่อการใช้งาน

ร.ร.ท.บ้าน
ศรี ฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท) (บาท)
12,000
-

221 โครงการ
จัดซื้ อเครื่ องชัง่
สามคาน

เพือ่ ใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์

จัดซื้อเครื่ องชัง่ สามคาน จานวน 3 เครื่ อง

222 โครงการ
จัดซื้ อโต๊ะอาหาร
กลางวันพร้อมม้านัง่

เพือ่ ทดแทนโต๊ะอาหารเดิม
ที่ใช้มาหลายปี และชารุ ด

จัดซื้ อโต๊ะอาหารกลางวัน พร้อมม้านัง่
ขนาด 6 แถว ไม่มีพนักพิง จานวน
30 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท

135,000

-

-

จัดซื้ อโต๊ะนักเรี ยนพลาสติกสี่ เหลี่ยม
ผืนผ้าพร้อมเก้าอี้ จานวน 10 ชุด
ชุดละ 6,500 บาท

65,000

-

-

223 โครงการ
เพือ่ ทดแทนโต๊ะเดิมที่ใช้มา
จัดซื้ อโต๊ะนักเรี ยน
หลายปี และให้เพียงพอต่อ
พลาสติกสี่ เหลี่ยมผืนผ้า การเรี ยนการสอน
พร้อมเก้าอี้

เครื่ องละ 4,000 บาท

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนเครื่ องชัง่ โรงเรี ยนมี
สามคาน
สื่ อการ
เรี ยนการ
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
จานวนโต๊ะอาหาร โรงเรี ยนมีโต๊ะ
กลางวันพร้อมที่นงั่ อาหารกลางวัน
สาหรับให้นกั เรี ยน
นัง่ รับประทาน
อาหาร
จานวนโต๊ะ
นักเรี ยน

โรงเรี ยนมีโต๊ะ
นักเรี ยนสาหรับ
ให้นกั เรี ยนใช้
นัง่ เรี ยน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ร.ร.ท.บ้าน
หนองแวง

ร.ร.ท.บ้าน
หนองแวง

ร.ร.ท.บ้าน
หนองแวง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

224 โครงการ
จัดซื้ อเครื่ อง
คอมพิวเตอร์
แบบ Notebook

วัตถุประสงค์
- เพือ่ ใช้ในงานนาเสนอข้อมูล
ของโรงเรี ยน
- เพือ่ ใช้ในงานทะเบียน งาน
วิชาการของโรงเรี ยน
- เพือ่ จัดเก็บข้อมูลหรื อ
โปรแกรมงานอื่นที่มีการจัด
อบรมสัมมนานอกสถานที่
เพิม่ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใน
การปฏิบตั ิงานมาก
ยิง่ ขึ้น

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊
จานวน 1 ครื่ อง ๆ ละ
21,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้
1.มีหน่วยประมวลผลกลาง
(CPU) ไม่นอ้ ยกว่า 2 แกนหลัก
(2core) มีความเร็ วสัญญาณ
นาฬิกาไม่นอ้ ยกว่า 2.7 GHz
จานวน 1 หน่วย
2.มีหน่วยความจาหลัก (RAM)
ชนิด DDR3 หรื อดีกว่า ขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 4GB
3.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk)
ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 500 GB
จานวน 1 หน่วย
4.มีจอภาพชนิด WXGA หรื อ
ดีกว่ามีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 12 นิ้ว

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท) (บาท)
21,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนเครื่ องคอม มีเครื่ องมือ
พิวเตอร์แบบ ที่เพียงพอต่อ
Notebook
การใช้งาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ร.ร.ท.บ้าน
หนองแวง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5.มี DVD-RW หรื อดีกว่า
จานวน 1 หน่วย
6.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย
(Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T
หรื อดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า
1 ช่อง
7.สามารถใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า
Wi-Fi (802.11b, g, n) และ
Bluetooth
225 โครงการ
จัดซื้ อเครื่ องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (INKJETPRINTER)

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

จัดซื้ อเครื่ องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(INKJET PRINTER) สาหรับ
การใช้งานประจาที่ห้องธุรการ
จานวน 2 เครื่ อง ๆ ละ 9,900 บาท

19,800

-

-

จานวนเครื่ องพิมพ์ มีเครื่ องมือ
แบบฉีดหมึก ที่เพียงพอต่อ
การใช้งาน

ร.ร.ท.บ้าน
หนองแวง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

226 โครงการ
จัดซื้ อเครื่ องตัดหญ้า
แบบล้อจักรยาน

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

จัดซื้ อเครื่ องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน
สาหรับใช้ตดั หญ้า เพือ่ ปรับ
ภูมิทศั น์ภายในโรงเรี ยน จานวน
1 เครื่ อง ๆ ละ 11,000 บาท

227 โครงการ
จัดซื้ อกล้องถ่ายภาพ
ระบบดิจิตอล
แบบเปลี่ยน
เลนส์ได้

เพือ่ ใช้ถ่ายภาพกิจกรรมหรื อ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจหรื อการปฏิบตั ิหน้าที่

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล
แบบเปลี่ยนเลนส์ได้ จานวน
1 เครื่ อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
-เซนเซ่อร์ CMOS APS-C
ความละเอียด 18 ล้านพิกเซล
-ชิพประมวลผล DIGIC VISO
100-1280 และขยายได้ถึง
25600 จุด
-Aotofocus 9 จุด และเป็ น
cross-type ทุกจุดระบบ
Hybrid AF

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท) (บาท)
11,000
-

25,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนเครื่ องตัดหญ้า มีเครื่ องมือ
แบบล้อจักรยาน

ที่เพียงพอต่อ
การใช้งาน

จานวนกล้อง
ถ่ายรู ประบบ
ดิจิตอลแบบ
เปลี่ยนเลนส์ได้

มีเครื่ องมือ
ที่เพียงพอต่อ
การใช้งาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ร.ร.ท.บ้าน
หนองแวง

ร.ร.ท.บ้าน
หนองแวง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-จอแสดงผล Touch Screen
LCD แบบปรับหมุนได้
(Vari-Anale)
-ขนาด 3.0” ความละเอียด
1.04 ล้านพิกเซล ถ่ายภาพต่อเนื่อง
5 เฟรมต่อวินาที
-ถ่าย VDO Full HD รองรับการ
ใช้งานการ์ด SD/SDHC/SDXC
-ใช้แบตเตอรี่ LP-E8 น้ าหนัก
580 กรัม (รวมแบตฯและการ์ด)
228 โครงการ
จัดซื้ อเครื่ องดนตรี
วงดุริยางค์

เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีเครื่ องดนตรี
จัดซื้ อเครื่ องดนตรี สาหรับวงดุริยางค์
เพียงพอต่อความต้องการในการ ของโรงเรี ยนเทศบาลบ้าน
เรี ยนการสอน
หนองแวง

60,700

-

-

จานวน
เครื่ องดนตรี
วงดุริยางค์

นักเรี ยนมี
ศักยภาพใน
การเรี ยนวิชา
ดนตรี
วงดุริยางค์

ร.ร.ท.บ้าน
หนองแวง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

229 โครงการปรับปรุ ง
บริ เวณล้างภาชนะ
โรงครัว

เพือ่ ปรับปรุ งบริ เวณล้างภาชนะ
โรงครัวให้ถูกสุขลักษณะ

ค่าปรับสภาพพื้นผิวและปู
กระเบื้อง ขนาดกว้างไม่นอ้ ย
กว่า 7 ม. ยาวไม่นอ้ ยกว่า
24 ม. พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
168 ตร.ม.

230 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ภายในโรงเรี ยน
เทศบาลบ้านหนองแวง

เพือ่ ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็กให้นกั เรี ยนและ
ชุมชนใช้สญ
ั จร

ก่อสร้างถนนคอนกรี ต

231 โครงการจัดซื้ อวัสดุ
ก่อสร้าง

เพือ่ ซ่อมแซมปรับปรุ งอาคาร
สถานที่ต่าง ๆ ที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของโรงเรี ยน

วัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ได้แก่ ทินเนอร์
สี อิฐ หิ น ปูน ทราย เป็ นต้น สาหรับ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท) (บาท)
42,000
-

76,000

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โรงเรี ยนมีที่ลา้ ง
ที่ได้รับการปรับปรุ ง ภาชนะที่สะอาด
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

ร.ร.ท.บ้าน
หนองแวง

จานวนอาคาร

จานวนถนน

โรงเรี ยนมีถนน

ที่ได้รับการปรับปรุ ง ที่ได้มาตรฐานใช้

เสริ มเหล็ก ขนาดกว้าง
ไม่นอ้ ยกว่า 4 เมตร ยาวไม่นอ้ ย
กว่า 40 เมตร หนาไม่นอ้ ยกว่า
0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
160 ตร.ม.

การซ่อมแซมปรับปรุ งอาคารสถานที่

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วดั
(KPI)

50,000

-

-

จานวนการซ่อมแซม โรงเรี ยนมีวสั ดุ
และปรับปรุ งอาคาร ก่อสร้างต่าง ๆ ไว้
สถานที่ภายใน ซ่อมแซมปรับปรุ ง

ร.ร.ท.บ้าน
หนองแวง

ร.ร.ท.บ้าน
หนองแวง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท) (บาท)

ต่าง ๆ ภายในโรงเรี ยน

232 โครงการจัดซื้ อเก้าอี้
พลาสติกมีพนักพิง

เพือ่ ใช้สาหรับรองรับการให้
เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง สาหรับบริ การ
บริ การนักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชนและ
และหน่วยงานต่าง ๆ
หน่วยงานต่าง ๆ จานวน 200 ตัว ๆ ละ
100 บาท

20,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

โรงเรี ยน

อาคารสถานที่
ต่าง ๆ ที่อยูใ่ น
ความรับผิดชอบ
ของโรงเรี ยน

จานวนเก้าอี้พลาสติก โรงเรี ยนมีเก้าอี้
มีพนักพิง
พลาสติก เพือ่ รอง
รับการให้บริ การ
นักเรี ยน ผูป้ กครอง

ชุมชนและหน่วย
งานต่าง ๆ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร.ร.ท.บ้าน
หนองแวง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

233 โครงการก่อสร้าง
อาคารอนุบาล

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพือ่ ปรับปรุ งอาคารสถานที่
สาหรับใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอนระดับปฐมวัยและ
-เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัย
แก่เด็กนักเรี ยน

-เปลี่ยนหน้าต่างเป็ นหน้าต่าง
ไม้ที่ชารุ ด
-ทาช่องเปิ ดด้านบนให้ลมถ่ายเท
-ทาประตูทางเข้าใหม่ เป็ น
ประตูไม้

-เพือ่ ซ่อมแซมส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ของอาคารที่ชารุ ด

-ปรับปรุ ง ห้องน้ าในอาคาร
-ปรับปรุ งพื้นห้องเรี ยนให้
เหมาะกับเด็กปฐมวัย

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,650,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน
อาคาร

-เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีความ
ปลอดภัย และมีพนิ้ ที่ใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน
-เพือ่ เอื้อประโยชน์ต่อ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก
ปฐมวัย

ร.ร.ท.
คุม้ หนองคู

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

234 โครงการค่าก่อสร้างสะพาน
เชื่อมอาคาร(อาคาร 2
กับ อาคาร 6, อาคาร 6
กับอาคาร 7)

วัตถุประสงค์
- เพือ่ ทําสะพานเชื่อม
ระหว่างอาคาร
- เพือ่ ความสะดวกในการติด
ต่อประสานงาน
- เพือ่ ความสะดวกในการ
ทําการเรี ยนการสอน

235 โครงการจัดซื้ อโต๊ะปฏิบตั ิ 1.เพือ่ พัฒนาอาคารสถานที่
การครู พร้อมเก้าอี้
ปลอดภัย และคงทนถาวร
ห้องเรี ยนทฤษฎี ห้องเรี ยน
ปฏิบตั ิให้มีความสวยงาม
สะอาดห้องเรี ยนทันสมัย
ป้ ายนิเทศต่าง ๆ ให้เอื้อต่อ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- สะพานเชื่อมอาคาร 2
กับอาคาร 6 ความยาวไม่นอ้ ยกว่า
4 เมตร ความกว้าง 2 เมตร มีพ้นื ที่
ไม่นอ้ ยกว่า 8 ตารางเมตร
- สะพานเชื่อมอาคาร 6 กันอาคาร 7
ความกว้าง 2 เมตร ความยาวไม่นอ้ ย
กว่า 6 เมตร หรื อมีพ้นื ที่ไม่นอ้ ยกว่า
12 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาล
โต๊ะปฏิบตั ิการครู พร้อมเก้าอี้
ประจําห้องปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ ,
ห้องปฏิบตั ิการเคมี, ห้องปฏิบตั ิ
การชีววิทยา อย่างละ 1 ชุด
รวมเป็ น 3 ชุด ๆ ละ 35,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
-

105,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- โรงเรี ยนมีสถาน
อาคารที่ได้ ที่สะดวก และเอื้อ
รับการ
ต่อการเรี ยนการสอน
ปรับปรุ ง - นักเรี ยนมีความ
พึงพอใจต่อการเรี ยน

ร.ร.ท.
วัดกลาง

จํานวนโต๊ะ 1.มีห้องเรี ยนที่มีคุณภาพ

ร.ร.ท.
วัดกลาง

จํานวน

ปฏิบตั ิการครู และทันสมัยเหมาะแก่
พร้อมเก้าอี้

2.มีอุปกรณ์เพือ่ จัดการ
เรี ยนการสอน
3.สามารถจัดกระบวน
การเรี ยนการสอนได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

การจัดการเรี ยนการสอน
2.เพือ่ ฝึ กทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
3.เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ในรู ปของ
โครงงานวิทยาศาสตร์
236 โครงการจัดซื้ อโต๊ะปฏิบตั ิ 1.เพือ่ พัฒนาอาคารสถานที่ปลอดภัย
การนักเรี ยนพร้อมเก้าอี้
และคงทนถาวร ห้องเรี ยนทฤษฎี
ห้องเรี ยนปฏิบตั ิให้มีความสวยงาม
สะอาดห้องเรี ยนทันสมัย
ป้ ายนิเทศต่าง ๆ ให้เอื้อต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน
2.เพือ่ ฝึ กทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อย่างมีประสิทธิภาพ

โต๊ะปฏิบตั ิการนักเรี ยนพร้อมเก้าอี้
ประจําห้องปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ ,ห้อง
ปฏิบตั ิการเคมี,ห้องปฏิบตั ิการ
ชีววิทยา จํานวนห้องละ 4 ชุด
รวมเป็ น 12 ชุด ๆ ละ 59,000 บาท

708,000

-

-

1.มีห้องเรี ยนที่มีคุณภาพ
โต๊ะปฏิบตั ิ และทันสมัยเหมาะแก่
การ
2.มีอุปกรณ์เพือ่ จัดการ
นักเรี ยน เรี ยนการสอน
พร้อมเก้าอี้ 3.สามารถจัดกระบวน
การเรี ยนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
จํานวน

ร.ร.ท.
วัดกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3.เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ในรู ปของ
โครงงานวิทยาศาสตร์
237 โครงการจัดซื้ อตูเ้ ก็บอุปกรณ์ 1.เพือ่ พัฒนาอาคารสถานที่
พร้อมตูล้ อย
ปลอดภัย และคงทนถาวร
ห้องเรี ยนทฤษฎี ห้องเรี ยน
ปฏิบตั ิให้มีความสวยงาม
สะอาดห้องเรี ยนทันสมัย
ป้ ายนิเทศต่าง ๆ ให้เอื้อต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน
2.เพือ่ ฝึ กทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
3.เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ในรู ปของ
โครงงานวิทยาศาสตร์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตูเ้ ก็บอุปกรณ์พร้อมตูล้ อยประจํา
ห้องปฏิบตั ิการฟิ สิกส์, ห้องปฏิบตั ิ
การเคมี, ห้องปฏิบตั ิการชีววิทยา
ห้องละ 1 ชุด รวมเป็ น 3 ชุด
ราคาชุดละ 65,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

195,000

จํานวน

-

-

ตูเ้ ก็บ
อุปกรณ์
พร้อม
ตูล้ อย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1.มีห้องเรี ยนที่มีคุณภาพ
และทันสมัยเหมาะแก่
2.มีอุปกรณ์เพือ่ จัดการ
เรี ยนการสอน
3.สามารถจัดกระบวน
การเรี ยนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร.ร.ท.
วัดกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

238 โครงการจัดซื้ อตูท้ ึบใต้
1.เพือ่ พัฒนาอาคารสถานที่
ระดับหน้าต่างพร้อมอ่างนํ้า ปลอดภัย และคงทนถาวร
ห้องเรี ยนทฤษฎี ห้องเรี ยน
ปฏิบตั ิให้มีความสวยงาม
สะอาดห้องเรี ยนทันสมัย
ป้ ายนิเทศต่าง ๆ ให้เอื้อต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน
2.เพือ่ ฝึ กทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
3.เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ในรู ปของ
โครงงานวิทยาศาสตร์

ตูท้ ึบใต้ระดับหน้าต่างพร้อมอ่างนํ้า
ประจําห้องปฎิบตั ิการฟิ สิกส์ ,ห้อง
ปฏิบตั ิการเคมี, ห้องปฏิบตั ิการ
ชีววิทยา จํานวน 6 ชุดต่อห้อง
รวมเป็ น 18 ชุด ๆ ละ 20,000 บาท

239 โครงการจัดซื้ อตูท้ ึบใต้
ระดับหน้าต่าง

ตูท้ ึบใต้ระดับหน้าต่างประจําห้อง
ปฎิบตั ิการฟิ สิกส์, ห้องปฏิบตั ิการ

1.เพือ่ พัฒนาอาคารสถานที่
ปลอดภัย และคงทนถาวร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
360,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)
จํานวน
ตูท้ ึบ
ใต้ระดับ
หน้าต่าง
พร้อม
อ่างนํ้า

60,000

-

-

จํานวน
ตูท้ ึบ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.มีห้องเรี ยนที่มีคุณภาพ
และทันสมัยเหมาะแก่
2.มีอุปกรณ์เพือ่ จัดการ
เรี ยนการสอน
3.สามารถจัดกระบวน
การเรี ยนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ร.ร.ท.
วัดกลาง

1.มีห้องเรี ยนที่มีคุณภาพ
และทันสมัยเหมาะแก่

ร.ร.ท.
วัดกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ห้องเรี ยนทฤษฎี ห้องเรี ยน
ปฏิบตั ิให้มีความสวยงาม
สะอาดห้องเรี ยนทันสมัย
ป้ ายนิเทศต่าง ๆ ให้เอื้อต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน
2.เพือ่ ฝึ กทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
3.เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ในรู ปของ
โครงงานวิทยาศาสตร์

240 โครกงการจัดซื้ อแท่นรอง 1.เพือ่ พัฒนาอาคารสถานที่
ยืนหุม้ พรม
ปลอดภัย และคงทนถาวร
ห้องเรี ยนทฤษฎี ห้องเรี ยน
ปฏิบตั ิให้มีความสวยงาม

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เคมี, ห้องปฏิบตั ิการชีววิทยา จํานวน
2 ชุดต่อห้อง รวมเป็ น 6 ชุด ราคาชุดละ
10,000 บาท

แท่นรองยืนหุม้ พรมประจําห้องปฏิบตั ิ
การห้องห้องฟิ สิกส์, เคมี, ชีววิทยา
แท่นรองยืนหุม้ พรม จํานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย

ตัวชี้วดั
(KPI)
ใต้ระดับ
หน้าต่าง

24,000

-

-

จํานวน
แท่น
รองยืน
หุ ้มพรม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2.มีอุปกรณ์เพือ่ จัดการ
เรี ยนการสอน
3.สามารถจัดกระบวน
การเรี ยนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

1.มีห้องเรี ยนที่มีคุณภาพ
และทันสมัยเหมาะแก่
2.มีอุปกรณ์เพือ่ จัดการ
เรี ยนการสอน

ร.ร.ท.
วัดกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
สะอาดห้องเรี ยนทันสมัย
ป้ ายนิเทศต่าง ๆ ให้เอื้อต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน
2.เพือ่ ฝึ กทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
3.เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ในรู ปของ
โครงงานวิทยาศาสตร์

241 โครงการจัดซื้ อเครื่ องกําเนิด 1.เพือ่ พัฒนาอาคารสถานที่
ไฟฟ้ าโวลต์สูง
ปลอดภัย และคงทนถาวร
ห้องเรี ยนทฤษฎี ห้องเรี ยน
ปฏิบตั ิให้มีความสวยงาม
สะอาดห้องเรี ยนทันสมัย
ป้ ายนิเทศต่าง ๆ ให้เอื้อต่อ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

1. แท่นไม้เนื้อแข็งขนาดพื้นที่
1x2.5 ม. สูง 15 ซ.ม.
2. ปูดว้ ยพรมรอบทุกด้าน ห้องละ
1 ชุด ราคาชุดละ 8,000 บาท
จํานวน 3 ชุด

เครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าโวลต์สูง
ประจําห้องปฏิบตั ิการห้องฟิ สิกส์
จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 9,500 บาท
ประกอบด้วย
1.ประกอบการสอนเรื่ องไฟฟ้ าสถิต

เครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าสถิตโวลด์สูง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3.สามารถจัดกระบวน
การเรี ยนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

47,500

-

-

จํานวน
เครื่ อง
กําเนิ ด
ไฟฟ้ า
โวลต์สูง

1.มีห้องเรี ยนที่มีคุณภาพ
และทันสมัยเหมาะแก่
2.มีอุปกรณ์เพือ่ จัดการ
เรี ยนการสอน
3.สามารถจัดกระบวน
การเรี ยนการสอนได้

ร.ร.ท.
วัดกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
การจัดการเรี ยนการสอน
2.เพือ่ ฝึ กทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
3.เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ในรู ปของ
โครงงานวิทยาศาสตร์

242 โครงการจัดซื้ อเครื่ องกลัน่ 1.เพือ่ พัฒนาอาคารสถานที่
นํ้า
ปลอดภัย และคงทนถาวร
ห้องเรี ยนทฤษฎี ห้องเรี ยน
ปฏิบตั ิให้มีความสวยงาม
สะอาดห้องเรี ยนทันสมัย
ป้ ายนิเทศต่าง ๆ ให้เอื้อต่อ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

เป็ นเครื่ องกลที่สามารถสร้างศักย์
ไฟฟ้ าได้หลายหมื่นโวลด์
2.ใช้ไฟฟ้ า 220 V.AC
3.โลหะกลมขนาดใหญ่ติดกับ
ตัวเครื่ องประมาณเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 20 ซ.ม.
4.โลหะกลมขนาดใหญ่ติดกับ
ตัวเครื่ องประมาณเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 6 ซ.ม.
เครื่ องกลัน่ นํ้าประจําห้องปฏิบตั ิ
การห้องเคมี ประกอบด้วย
1.สําหรับกลัน่ นํ้าบริ สุทธิ์
2.ตัวเครื่ องประกอบตั้งอยูบ่ น
ฐานเหล็ก
3.ปริ มาณนํ้ากลัน่ 4 ลิตร/ชม.

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อย่างมีประสิทธิภาพ

35,400

-

-

จํานวน
เครื่ อง
กลัน่ นํ้า

1.มีห้องเรี ยนที่มีคุณภาพ
และทันสมัยเหมาะแก่
2.มีอุปกรณ์เพือ่ จัดการ
เรี ยนการสอน
3.สามารถจัดกระบวน
การเรี ยนการสอนได้

ร.ร.ท.
วัดกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
การจัดการเรี ยนการสอน
2.เพือ่ ฝึ กทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
3.เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ในรู ปของ
โครงงานวิทยาศาสตร์

243 โครงการจัดซื้ อเครื่ องคนสาร 1.เพือ่ พัฒนาอาคารสถานที่
ละลายด้วยแม่เหล็ก
ปลอดภัย และคงทนถาวร
ห้องเรี ยนทฤษฎี ห้องเรี ยน
ปฏิบตั ิให้มีความสวยงาม
สะอาดห้องเรี ยนทันสมัย
ป้ ายนิเทศต่าง ๆ ให้เอื้อต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน
2.เพือ่ ฝึ กทักษะกระบวนการ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

4.ฮีตเตอร์ทาํ จากโลหะ
5.กําลังไฟ 3,000 วัตต์
6.ใช้ไฟฟ้ า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ท
จํานวน 1 เครื่ อง

เครื่ องคนสารประจําห้องปฏิบตั ิ
การห้องเคมี
1.เครื่ องคนสารละลายอาศัยการ
เหนี่ยวนําของแม่เหล็กและสามารถ
ปรับอุณหภูมิได้ตวั เครื่ องเคลือบ
สารป้ องกันสนิมขนาด 220x295x
115 ม.ม.
2.Top plate เป็ นโลหะเคลือบด้วย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อย่างมีประสิทธิภาพ

12,500

-

-

จํานวน
เครื่ อง
คนสาร
ละลาย
ด้วย
แม่เหล็ก

1.มีห้องเรี ยนที่มีคุณภาพ
และทันสมัยเหมาะแก่
2.มีอุปกรณ์เพือ่ จัดการ
เรี ยนการสอน
3.สามารถจัดกระบวน
การเรี ยนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ร.ร.ท.
วัดกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

244 โครงการจัดซื้ อแผ่นร้อน
Hot Plate

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วิทยาศาสตร์ สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
3.เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ในรู ปของ
โครงงานวิทยาศาสตร์

เซรามิคผิวเรี ยบสีขาว ทนต่อกรด
และด่างได้เป็ นอย่างดี และรักษา
ความสะอาดได้ง่าย
3.ให้ความร้อนได้สูง 520 องศา
เซลเซียส
4.ปรับระดับความเร็ วการหมุนแม่
เหล็กได้ต้ งั แต่ 100-1500 รอบต่อ
นาที จํานวน 1 เครื่ อง

1.เพือ่ พัฒนาอาคารสถานที่
ปลอดภัย และคงทนถาวร
ห้องเรี ยนทฤษฎี ห้องเรี ยน
ปฏิบตั ิให้มีความสวยงาม
สะอาดห้องเรี ยนทันสมัย
ป้ ายนิเทศต่าง ๆ ให้เอื้อต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน

แผ่นร้อน Hot Plate ประจําห้อง
ปฏิบตั ิการห้องเคมี จํานวน
1 เครื่ อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

10,300

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1.มีห้องเรี ยนที่มีคุณภาพ
แผ่นร้อน และทันสมัยเหมาะแก่
Hot Plate 2.มีอุปกรณ์เพือ่ จัดการ
เรี ยนการสอน
3.สามารถจัดกระบวน
การเรี ยนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
จํานวน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร.ร.ท.
วัดกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

245 โครงการจัดซื้ อเครื่ องวัด
PH แบบตั้งโต๊ะ

วัตถุประสงค์
2.เพือ่ ฝึ กทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
3.เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ในรู ปของ
โครงงานวิทยาศาสตร์
1.เพือ่ พัฒนาอาคารสถานที่
ปลอดภัย และคงทนถาวร
ห้องเรี ยนทฤษฎี ห้องเรี ยน
ปฏิบตั ิให้มีความสวยงาม
สะอาดห้องเรี ยนทันสมัย
ป้ ายนิเทศต่าง ๆ ให้เอื้อต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน
2.เพือ่ ฝึ กทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เครื่ องวัด PH ประจําห้องปฏิบตั ิ
การห้องเคมี จํานวน 1 เครื่ อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

25,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

จํานวน
เครื่ องวัด
PH
แบบ
ตั้งโต๊ะ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1.มีห้องเรี ยนที่มีคุณภาพ
และทันสมัยเหมาะแก่
2.มีอุปกรณ์เพือ่ จัดการ
เรี ยนการสอน
3.สามารถจัดกระบวน
การเรี ยนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร.ร.ท.
วัดกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3.เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ในรู ปของ
โครงงานวิทยาศาสตร์
246 โครงการจัดซื้ ออ่างควบคุม 1.เพือ่ พัฒนาอาคารสถานที่
อุณหภูมิแบบดิจิตอล
ปลอดภัย และคงทนถาวร
6 หลุม
ห้องเรี ยนทฤษฎี ห้องเรี ยน
ปฏิบตั ิให้มีความสวยงาม
สะอาดห้องเรี ยนทันสมัย
ป้ ายนิเทศต่าง ๆ ให้เอื้อต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน
2.เพือ่ ฝึ กทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
3.เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ในรู ปของ
โครงงานวิทยาศาสตร์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อ่างควบคุมอุณหภูมิประจําห้อง
ปฏิบตั ิการห้องเคมี แบบดิจิตอล
6 หลุมประกอบด้วย
1.สําหรับควบคุมอุณหภูมิน้ าํ
เพือ่ อุ่นตัวอย่างในนึ่งย่าง
2.ภายในอ่างมีขนาด 35x29x22
ซ.ม. ความจุ 22 ลิตร
3.มีระบบป้ องกันอันตรายจาก
อุณหภูมิ จํานวน 1 เครื่ อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

15,400

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1.มีห้องเรี ยนที่มีคุณภาพ
อ่าง
และทันสมัยเหมาะแก่
อ่างควบคุม 2.มีอุปกรณ์เพือ่ จัดการ
อุณหภูมิ เรี ยนการสอน
แบบดิจิตอล 3.สามารถจัดกระบวน
6 หลุม
การเรี ยนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
จํานวน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร.ร.ท.
วัดกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

247 โครงการจัดซื้ อเครื่ อง
Spectrophotometer

248 โครงการจัดซื้ อเครื่ องชัง่
Trip Beam 0.1 g

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพือ่ พัฒนาอาคารสถานที่
ปลอดภัย และคงทนถาวร
ห้องเรี ยนทฤษฎี ห้องเรี ยน
ปฏิบตั ิให้มีความสวยงาม
สะอาดห้องเรี ยนทันสมัย
ป้ ายนิเทศต่าง ๆ ให้เอื้อต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน
2.เพือ่ ฝึ กทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
3.เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ในรู ปของ
โครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่ อง Spectrophotometer ประจํา
ห้องปฏิบตั ิการห้องเคมี
ประกอบด้วย
1.ระบบแสงเป็ นลําแสงเดี่ยว
2.ควบคุมการทํางานด้วยระบบ
Microprocessor จํานวน 1 เครื่ อง

1.เพือ่ พัฒนาอาคารสถานที่
ปลอดภัย และคงทนถาวร

เครื่ องชัง่ Trip Beam 0.1 g ประจํา
ห้องปฏิบตั ิการห้องเคมี

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)
จํานวน
เครื่ อง
Spectro
photo
meter

11,000

-

-

จํานวน
เครื่ องชัง่

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.มีห้องเรี ยนที่มีคุณภาพ
และทันสมัยเหมาะแก่
2.มีอุปกรณ์เพือ่ จัดการ
เรี ยนการสอน
3.สามารถจัดกระบวน
การเรี ยนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ร.ร.ท.
วัดกลาง

1.มีห้องเรี ยนที่มีคุณภาพ
และทันสมัยเหมาะแก่

ร.ร.ท.
วัดกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

249 โครงการจัดซื้ อเครื่ องชัง่
Cent-0-Gram 0.1 g

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ห้องเรี ยนทฤษฎี ห้องเรี ยน
ปฏิบตั ิให้มีความสวยงาม
สะอาดห้องเรี ยนทันสมัย
ป้ ายนิเทศต่าง ๆ ให้เอื้อต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน
2.เพือ่ ฝึ กทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
3.เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ในรู ปของ
โครงงานวิทยาศาสตร์

ประกอบด้วย
1.เป็ นเครื่ องชัง่ แบบ 3 คาน
ชัง่ นํ้าหนักระหว่าง 0-2,610 กรัม
โดยอ่านค่าในตัวได้ 0-610 กรัม
2.มีตุม้ นํ้าหนักเพิม่ ให้สามารถอ่าน
ได้ถึง 2,610 กรัม จํานวน 1 เครื่ อง

1.เพือ่ พัฒนาอาคารสถานที่
ปลอดภัย และคงทนถาวร
ห้องเรี ยนทฤษฎี ห้องเรี ยน
ปฏิบตั ิให้มีความสวยงาม

เครื่ องชัง่ Cent-0-Gram 0.1 g
ประจําห้องปฏิบตั ิการห้องเคมี
ประกอบด้วย
1.เป็ นเครื่ องชัง่ ชนิดมีคาน 4 คาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)
Trip Beam
0.1 g

11,000

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
2.มีอุปกรณ์เพือ่ จัดการ
เรี ยนการสอน
3.สามารถจัดกระบวน
การเรี ยนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

1.มีห้องเรี ยนที่มีคุณภาพ
เครื่ องชัง่
และทันสมัยเหมาะแก่
Cent-0-Gram 2.มีอุปกรณ์เพือ่ จัดการ
0.1 g
เรี ยนการสอน
จํานวน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร.ร.ท.
วัดกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

สะอาดห้องเรี ยนทันสมัย
ป้ ายนิเทศต่าง ๆ ให้เอื้อต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน
2.เพือ่ ฝึ กทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
3.เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ในรู ปของ
โครงงานวิทยาศาสตร์
250 โครงการจัดซื้ อเครื่ องมือวัด 1.เพือ่ พัฒนาอาคารสถานที่
เก็บวิเคราะห์ทาง
ปลอดภัย และคงทนถาวร
วิทยาศาสตร์แบบ
ห้องเรี ยนทฤษฎี ห้องเรี ยน
ดิจิตอล (Data Logger)
ปฏิบตั ิให้มีความสวยงาม
พร้อมหัววัดทางเคมี
สะอาดห้องเรี ยนทันสมัย
ป้ ายนิเทศต่าง ๆ ให้เอื้อต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

มีจานรับนํ้าหนักแบบแขวน 1 จาน
ทําด้วยโลหะไม่เป็ นสนิม
2.บนคานมี Scale บอกนํ้าหนักที่
ชัง่ ได้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3.สามารถจัดกระบวน
การเรี ยนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

3.ชัง่ นํ้าหนักได้ละเอียดถึง 0.01 กรัม

4 คานและมีตุม้ นํ้าหนักที่สามารถ
เลื่อนไปมาได้สะดวก

เครื่ องมือวัดเก็บ วิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์แบบดิจิตอล
(Data Logger) พร้อมหัววัดทางเคมี
ประจําห้องปฏิบตั ิการห้องเคมี
จํานวน 1 เครื่ อง

90,000

-

-

1.มีห้องเรี ยนที่มีคุณภาพ
เครื่ องมือ และทันสมัยเหมาะแก่
วัดเก็บ
2.มีอุปกรณ์เพือ่ จัดการ
วิเคราะห์ เรี ยนการสอน
ทาง
3.สามารถจัดกระบวน
วิทยาศาสตร์ การเรี ยนการสอนได้
แบบ
อย่างมีประสิทธิภาพ
จํานวน

ร.ร.ท.
วัดกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2.เพือ่ ฝึ กทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
3.เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ในรู ปของ
โครงงานวิทยาศาสตร์
251 โครงการจัดซื้ อกล้อง
จุลทรรศน์กระบอกตาคู่

1.เพือ่ พัฒนาอาคารสถานที่
ปลอดภัย และคงทนถาวร
ห้องเรี ยนทฤษฎี ห้องเรี ยน
ปฏิบตั ิให้มีความสวยงาม
สะอาดห้องเรี ยนทันสมัย
ป้ ายนิเทศต่าง ๆ ให้เอื้อต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน
2.เพือ่ ฝึ กทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ สามารถนํา

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ดิจิตอล
(Data
Logger)
พร้อมหัว
วัดทางเคมี

กล้องจุลทรรศน์กระบอกตาคู่
ประจําห้องปฏิบตั ิการห้องชีว
วิทยา ประกอบด้วย
1.หัวกล้องเป็ นกระบอกตาคู่เอียง
ไม่นอ้ ยกว่า 30 องศา หมุนได้ 360
องศา
2.เลนส์ตา ชนิดเห็นภาพกว้าง 10X
และ 15X
3.เลนส์วตั ถุ กําลังขยาย ขนาด 4X,

130,000

-

-

1.มีห้องเรี ยนที่มีคุณภาพ
กล้อง
และทันสมัยเหมาะแก่
จุลทรรศน์ 2.มีอุปกรณ์เพือ่ จัดการ
กระบอก เรี ยนการสอน
ตาคู่
3.สามารถจัดกระบวน
การเรี ยนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
จํานวน

ร.ร.ท.
วัดกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
3.เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ในรู ปของ
โครงงานวิทยาศาสตร์

10X, 100X
4.แท่นวางสไลด์สี่เหลี่ยมขนาด
120x130 มิลลิเมตร พร้อมระบบ
ปรับ เลื่อนแท่นสไลด์แบบห้อยตํ่า
5 เครื่ อง ๆ ละ 26,000 บาท

252 โครงการจัดซื้ อเครื่ องชัง่
1.เพือ่ พัฒนาอาคารสถานที่
ไฟฟ้ าสําหรับงานวิเคราะห์ ปลอดภัย และคงทนถาวร
ชัง่ ได้ละเอียด 0.01 g
ห้องเรี ยนทฤษฎี ห้องเรี ยน
ปฏิบตั ิให้มีความสวยงาม
สะอาดห้องเรี ยนทันสมัย
ป้ ายนิเทศต่าง ๆ ให้เอื้อต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน
2.เพือ่ ฝึ กทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา

เครื่ องชัง่ ไฟฟ้ าสําหรับงานวิเคราะห์

ชัง่ ได้ละเอียด 0.01 g ประจําห้อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

52,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

จํานวน
เครื่ องชัง่

ปฏิบตั ิการห้องชีววิทยา ประกอบด้วย

ไฟฟ้ า

1.ชัง่ นํ้าหนักได้สูงสุด 2,200 กรัม
2.อ่านค่าได้ละเอียด 0.01 กรัม
3.มีระบบการตรวจสอบเครื่ องโดย

สําหรับ
วิเคราะห์

อัตโนมัติ เมื่อเครื่ องชัง่ ทํางานผิดปกติ

ชัง่ ได้

4.ภายในเครื่ องชัง่ มีระบบป้ องกันการ

ละเอียด

ชัง่ นํ้าหนักเกิน

0.01 g

5.เปลี่ยนหน่วยการชัง่ ได้ไม่นอ้ ยกว่า

งาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1.มีห้องเรี ยนที่มีคุณภาพ
และทันสมัยเหมาะแก่
2.มีอุปกรณ์เพือ่ จัดการ
เรี ยนการสอน
3.สามารถจัดกระบวน
การเรี ยนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร.ร.ท.
วัดกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
3.เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ในรู ปของ
โครงงานวิทยาศาสตร์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

10 แบบ
6.ตัวเครื่ องทําจากโลหะเคลือบสี
ที่ทนต่อการกัดกร่ อนของสารเคมี
7.มี Built-ln Rachargeable Battery Pack
อยูภ่ ายในเครื่ อง สามารถใช้งานนอก

สถานที่ได้และสามารถเก็บประจุ
ไฟฟ้ าได้ จํานวน 2 เครื่ อง ๆ ละ
26,000 บาท
253 โครงการจัดซื้ อหม้อนึ่ง
Auto clave

1.เพือ่ พัฒนาอาคารสถานที่
ปลอดภัย และคงทนถาวร
ห้องเรี ยนทฤษฎี ห้องเรี ยน
ปฏิบตั ิให้มีความสวยงาม
สะอาดห้องเรี ยนทันสมัย
ป้ ายนิเทศต่าง ๆ ให้เอื้อต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน

หม้อนึ่ง Auto clave ประจําห้อง
ปฏิบตั ิ การห้องชีววิทยา ประกอบ
ด้วย
1.ตัวหม้อนึ่งความดันทําจาก
อลูมิเนียมอย่างดี
2.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
หม้อ 14 นิ้ว x ลึก 24 นิ้ว

36,000

-

-

1.มีห้องเรี ยนที่มีคุณภาพ
หม้อนึ่ ง และทันสมัยเหมาะแก่
Auto clave 2.มีอุปกรณ์เพือ่ จัดการ
เรี ยนการสอน
3.สามารถจัดกระบวน
การเรี ยนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
จํานวน

ร.ร.ท.
วัดกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
2.เพือ่ ฝึ กทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
3.เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ในรู ปของ
โครงงานวิทยาศาสตร์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3.ความจุ 60 ลิตร (สามารถจุขวด
16 ออนซ์ ซึ่ งนิยมใช้เพาะเห็น
ถังเช่าได้ 52 ขวด)
4.มีขอบยางเพือ่ ลดปัญหาการปิ ดฝา
ไม่สนิท ทําให้ความดันรั่วไหล
5.กําลังไฟฟ้ า 2,500 วัตต์
6.ใช้ระบบหมุนเลื่อนฝาหม้อเพื่อล็อค

7.มาตรวัดความดันแสดงผลหน่วย
เป็ นกิโลกรัม
8.มีระบบปล่อยไอนํ้าอัตโนมัติเมื่อ
ความดันเกินกําหนดและ pressure
gauge
9.ความดันภายในตัวหม้อสูงสุด
21PSI/1.5 Bar
10.อุณหภูมิสูงสุด 126°C/259°F
จํานวน 1 เครื่ อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

254 โครงการจัดซื้ อหุ่นจําลอง
อวัยวะร่ างกายแยก
ชิ้นส่วนได้ 41 ชิ้น

วัตถุประสงค์
1.เพือ่ พัฒนาอาคารสถานที่
ปลอดภัย และคงทนถาวร
ห้องเรี ยนทฤษฎี ห้องเรี ยน
ปฏิบตั ิให้มีความสวยงาม
สะอาดห้องเรี ยนทันสมัย
ป้ ายนิเทศต่าง ๆ ให้เอื้อต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน
2.เพือ่ ฝึ กทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
3.เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ ในรู ปของ
โครงงานวิทยาศาสตร์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หุ่นจําลองอวัยวะร่ างกายแยก
ชิ้นส่วนได้ 41 ชิ้น ประจําห้อง
ปฏิบตั ิการห้องชีววิทยา
ประกอบด้วย
1.แสดงให้เห็นถึงกายวิภาคของ
มนุษย์แยกชิ้นส่วนได้ 41 ชิ้น
2.เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนเบื้องต้น

เกี่ยวกับร่ างกาย
3.อวัยวะทุกชิ้นมีหมายเลขกํากับไว้
4.สามารถเปลี่ยนเพศชายและหญิงได้

5.วัสดุทาํ มาจากไฟเบอร์กลาส
5.กําลังไฟฟ้ า 2,500 วัตต์
6.ใช้ระบบหมุนเลื่อนฝาหม้อเพื่อล็อค

7.มาตรวัดความดันแสดงผลหน่วย
เป็ นกิโลกรัม
8.มีระบบปล่อยไอนํ้าอัตโนมัติเมื่อ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13,500
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1.มีห้องเรี ยนที่มีคุณภาพ
หุ่ นจําลอง และทันสมัยเหมาะแก่
อวัยวะ
2.มีอุปกรณ์เพือ่ จัดการ
ร่ างกาย เรี ยนการสอน
แยกชิ้น 3.สามารถจัดกระบวน
ส่ วนได้ การเรี ยนการสอนได้
41 ชิ้น
อย่างมีประสิทธิภาพ
จํานวน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ร.ร.ท.
วัดกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

255 โครงการจัดซื้ อเครื่ อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

วัตถุประสงค์

1.เพือ่ พัฒนาอาคารสถานที่
ปลอดภัย และคงทนถาวร
ห้องเรี ยนทฤษฎี ห้องเรี ยน
ปฏิบตั ิให้มีความสวยงาม
สะอาดห้องเรี ยนทันสมัย
ป้ ายนิเทศต่าง ๆ ให้เอื้อต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน
2.เพือ่ ฝึ กทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ความดันเกินกําหนดและ pressure
gauge
9.ความดันภายในตัวหม้อสูงสุด
21PSI/1.5 Bar
10.อุณหภูมิสูงสุด 126°C/259°F
จํานวน 1 ชุด
เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ประจําห้องปฏิบตั ิการห้อง
วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ห้องปฏิบตั ิการ
เคมี ห้องปฏิบตั ิการ
ชีววิทยา ประกอบด้วย เครื่ องฉาย
ภาพเลนส์เดียว สามารถต่ออุปกรณ์

เพือ่ ฉายภาพจากคอมพิวเตอร์
จํานวน 3 เครื่ อง ๆ ละ 33,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

99,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1.มีห้องเรี ยนที่มีคุณภาพ
เครื่ อง
และทันสมัยเหมาะแก่
มัลติมีเดีย 2.มีอุปกรณ์เพือ่ จัดการ
โปรเจคเตอร์ เรี ยนการสอน
3.สามารถจัดกระบวน
การเรี ยนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
จํานวน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร.ร.ท.
วัดกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3.เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ในรู ปของ
โครงงานวิทยาศาสตร์
256 โครงการจัดซื้ อจอรับภาพ 1.เพือ่ พัฒนาอาคารสถานที่
แบบมอเตอร์ไฟฟ้ า
ปลอดภัย และคงทนถาวร
ห้องเรี ยนทฤษฎี ห้องเรี ยน
ปฏิบตั ิให้มีความสวยงาม
สะอาดห้องเรี ยนทันสมัย
ป้ ายนิเทศต่าง ๆ ให้เอื้อต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน
2.เพือ่ ฝึ กทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
3.เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ในรู ปของ
โครงงานวิทยาศาสตร์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้ า
ประจําห้องปฏิบตั ิการห้อง
วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ห้องปฏิบตั ิ
การเคมี ห้องปฏิบตั ิการชีววิทยา
ประกอบด้วย
1.จอม้วนเก็บ ในกล่องได้
บังคับจอขึ้นลงเส้นทะแยงมุม
120 นิ้ว
2.หยุดด้วยสวิตซ์หรื อรี โมท
คอนโทรล จํานวน 3 เครื่ อง ๆ ละ
12,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

36,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1.มีห้องเรี ยนที่มีคุณภาพ
จอรับภาพ และทันสมัยเหมาะแก่
แบบ
2.มีอุปกรณ์เพือ่ จัดการ
มอเตอร์ เรี ยนการสอน
ไฟฟ้ า
3.สามารถจัดกระบวน
การเรี ยนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
จํานวน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร.ร.ท.
วัดกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

257 โครงการจัดซื้ อเครื่ องบิน
ปี กหมุนอัตโนมัติ

วัตถุประสงค์
1.เพือ่ พัฒนาอาคารสถานที่
ปลอดภัย และคงทนถาวร
ห้องเรี ยนทฤษฎี ห้องเรี ยน
ปฏิบตั ิให้มีความสวยงาม
สะอาดห้องเรี ยนทันสมัย
ป้ ายนิเทศต่าง ๆ ให้เอื้อต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน
2.เพือ่ ฝึ กทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
3.เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ในรู ปของ
โครงงานวิทยาศาสตร์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ชุดประกอบมัลติโรเตอร์ เพือ่ ใช้ใน
โครงการอบรมเครื่ องบินปี กหมุน
อัตโนมัติ ประกอบด้วย
1.ชุดบอร์ดควบคุม
2.วิทยุบงั คับ
3.มอเตอร์บรัคเลสพร้อมใบพัด
4.อุปกรณ์ควบคุมความเร็ วมอเตอร์
5.ชุดรับ-ส่ง สัญญาณภาพพร้อม
กล้องจิ๋ว
6.จอรับภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 7 นิ้ว
7.แบบเตอรี่ เป็ นแบต li-po ขนาด
11.1v
8.เครื่ องชาร์ทแบต
9.เฟรมมีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 450 ม.ม.

จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 32,500 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
130,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1.มีห้องเรี ยนที่มีคุณภาพ
ชุดประกอบ และทันสมัยเหมาะแก่
มัลติ
2.มีอุปกรณ์เพือ่ จัดการ
โรเตอร์
เรี ยนการสอน
3.สามารถจัดกระบวน
การเรี ยนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
จํานวน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ร.ร.ท.
วัดกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

258 โครงการจัดซื้ อชุดประกอบ 1.เพือ่ พัฒนาอาคารสถานที่
มัลติโรเตอร์พร้อมบิน
ปลอดภัย และคงทนถาวร
ห้องเรี ยนทฤษฎี ห้องเรี ยน
ปฏิบตั ิให้มีความสวยงาม
สะอาดห้องเรี ยนทันสมัย
ป้ ายนิเทศต่าง ๆ ให้เอื้อต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน
2.เพือ่ ฝึ กทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
3.เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ ในรู ปของ
โครงงานวิทยาศาสตร์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ชุดประกอบมัลติโรเตอร์พร้อมบิน
โครงการอบรมเครื่ องบินปี กหมุน
อัตโนมัติ จํานวน 1 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
48,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1.มีห้องเรี ยนที่มีคุณภาพ
ชุดประกอบ และทันสมัยเหมาะแก่
มัลติ
2.มีอุปกรณ์เพือ่ จัดการ
โรเตอร์
เรี ยนการสอน
พร้อมบิน 3.สามารถจัดกระบวน
การเรี ยนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
จํานวน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ร.ร.ท.
วัดกลาง

บัญชีสรุ ปโครงการพัฒนา

สรุ ปบัญชีโครงการพัฒนา(ผ.03)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ปี 2559
ปี 2560
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

พันธกิจที่ 1
พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่ นเพือ่ เป็ นศู นย์ กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนานครขอนแก่นเป็ นนครแห่ งการประชุ มสั มมนาและเป็ นศู นย์ กลาง
พาณิชยกรรมของภูมิภาค
เป้ าประสงค์ 1 : เป็ นนครแห่ งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสิ นค้า
ของภูมิภาคเป็ น :1.1 MICE CITY
1.2 EVENT CITY
ยุทธศาสตร์ 2 : ส่ งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้ มีคุณค่ าเพือ่ นามาขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ เมือง
เป้ าประสงค์ 2 : เป็ นนครที่มน่ั ทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ยุทธศาสตร์ 3 : ส่ งเสริมผู้ประกอบการเพือ่ เพิม่ มูลค่ าวิสาหกิจชุ มชน
เป้ าประสงค์ 3 : ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ AEC
รวมพันธกิจที่ 1
พันธกิจที่ 2
พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานและสิ่งแวดล้ อมให้ เป็ นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่ งมวลชนและโครงสร้ างพืน้ ฐานให้ เป็ น
นครแห่ งการลงทุนและนครแห่ งการอยู่อาศัย
เป้ าประสงค์ 4 : มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง
และแก้ปัญหาการจราจรในเขตเมืองได้
เป้ าประสงค์ 5 : มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัย
และการลงทุน
รวมพันธกิจที่ 2
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6

200,000
10,820,000
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2

200,000
2,220,000

1
2

200,000
2,220,000

3
10

600,000
15,260,000

19

15,440,000

11

8,690,000

11

8,690,000

41

32,820,000

3
29

1,598,200
28,058,200

3
17

1,648,200
12,758,200

3
17

1,648,200
12,758,200

9
63

4,894,600
53,574,600

1

50,000

1

50,000

1

50,000

3

150,000

73
74

263,471,100
263,521,100

1

50,000

1

50,000

73
76

263,471,100
263,621,100

-

-

สรุ ปบัญชีโครงการพัฒนา(ผ.03)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ปี 2559
ปี 2560
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

พันธกิจที่ 3
พัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสั งคมให้ เป็ นสั งคมที่เอือ้ อาทรและพร้ อมต่ อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
เป้ าประสงค์ 6 : เป็ นนครสี เขียวและมลภาวะต่า (Low Carbon City)
ยุทธศาสตร์ 6 : สร้ างสังคมที่เอือ้ อาทรและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน (Healthy City)
เป้ าประสงค์ 7 : เป็ นนครแห่ งการเอื้ออาทร แบ่งปันและสมานฉันท์
เป้ าประสงค์ 8 : ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปั ญญาและทางสังคม
ยุทธศาสตร์ 7 : สร้ างสังคมแห่ งการเรียนรู้ เพือ่ รองรับ AEC และให้ พร้ อมต่ อการเปลีย่ นแปลง
สู่ สากล
เป้ าประสงค์ 9 : มีการศึกษาที่มีคุณภาพ (ทั้งในและนอกระบบ) ที่ประชาชนทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงได้
ยุทธศาสตร์ 8 : สร้ างความเข้ มแข็งภาคประชาชนและส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมในการจัดการ
เมืองในทุกมิติของการพัฒนา
เป้ าประสงค์ 10 : ภาคประชาชน (ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ) มีส่วนร่ วม
ในการจัดการบ้านเมือง และเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
รวมพันธกิจที่ 3

6

1,326,000

6

1,326,000

6

1,326,000

18

3,978,000

7
31

2,287,500
10,159,000

7
29

2,287,500
9,429,000

7
29

2,287,500
9,429,000

21
89

6,862,500
29,017,000

63

126,014,896

51

123,179,296

51

123,179,296

165

372,373,488

30
137

32,614,000
172,401,396

29
122

32,774,000
168,995,796

28
121

32,674,000
168,895,796

87
380

98,062,000
510,292,988

พันธกิจที่ 4
พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ 9 : พัฒนานวัตกรรมการให้ บริการและการบริหารบ้ านเมือง
เป้ าประสงค์ 11 : มีหน่วยงานในกากับ เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมของ
ของเทศบาล
เป้ าประสงค์ 12 : มีนวัตกรรมการบริ การใหม่ ๆ ที่เอื้อต่อประชาชน กลุ่มธุรกิจ และ
ผูร้ ับบริ การ

-

-

-

-

-

-

-

1

400,000

1

400,000

1

400,000

3

1,200,000

สรุ ปบัญชีโครงการพัฒนา(ผ.03)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ปี 2559
ปี 2560
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 10 : พัฒนาโครงสร้ างและศักยภาพองค์ กรให้ เป็ นองค์ กรที่มีสมรรถนะสู ง
เป้ าประสงค์ 13 : มีโครงสร้างองค์กร(ส่ วนราชการ) ที่เอื้อต่อภารกิจของเทศบาล
เป้ าประสงค์ 14 : เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสู ง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตาม

-

-

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

2

1,114,000

-

รวมพันธกิจที่ 4

244
246

62,927,215
64,041,215

44
44

23,748,600
23,748,600

39
39

21,275,600
21,275,600

327
329

107,951,415
109,065,415

รวมทั้งสิ้น

486

528,021,911

184

205,552,596

178

202,979,596

848

936,554,103

ยุทธศาสตร์ เมือง

-

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

2

1,114,000

ส่ วนที่ 4
แนวทางการติดตาม
ประเมินผล

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาเป็ นหน้าที่ที่สาคัญอย่างหนึ่ งในการดาเนิ นงานพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น จึงจาเป็ นต้องมีองค์กรที่ทาหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
สาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 ได้กาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไว้ดงั นี้
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(2) ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(3) ผูแ้ ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริ หารที่คดั เลือกกันเองจานวนสองคน
(5) ผูท้ รงคุณวุฒิที่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลื อกกรรมการหนึ่ งคนทาหน้าที่ ป ระธานคณะกรรมการ และกรรมการอี กหนึ่ ง คนทาหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ
ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ ายนี้จะทาให้การติดตามและประเมินผลเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
ผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสาเร็ จของการดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาได้และนาไปใช้ในการแก้ไขหรื อ
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของโครงการได้อย่างแท้จริ ง
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 ได้
กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทัว่ กัน อย่าง
น้อยปี ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ติดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรื อคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบตั ิตามที่เห็นสมควร
กรอบและแนวทางในการติ ดตามและประเมิ น ผล คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาเทศบาลนคร
ขอนแก่น ได้กาหนดไว้ ดังนี้
1. ประเมินตนเองโดยผูร้ ับผิดชอบแต่ละโครงการทาการประเมินตนเองตามแบบที่คณะกรรมการติดตามฯ กาหนด
2. ประเมินโครงการโดยคณะกรรมการติดตามฯ
2.1 สานัก/กอง เสนอโครงการที่ จ ะให้ คณะกรรมการติ ดตามฯ ประเมิ น หรื อให้ข ้อ เสนอแนะ แยกตาม
ยุทธศาสตร์ ๆ ละ 1-2 โครงการ
2.2 คณะกรรมการติดตามฯ คัดเลือกโครงการที่เห็นว่าสาคัญ แต่สานัก/กองไม่ได้เสนอมา
3. ประเมิ น โครงการโดยประชาชน ผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้อง/ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย โดยให้ผูร้ ั บผิ ดชอบแต่ละโครงการเป็ น
ผูด้ าเนินการและให้กาหนดไว้ในโครงการด้วย
4. ประเมินโครงการโดยนักวิชาการ หรื อสถาบันการศึกษา สาหรับโครงการขนาดใหญ่ หรื อโครงการที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชนโดยตรงทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม ฯลฯ

4.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการติดตามและประเมินผล
จากกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลที่กล่าวมา ได้กาหนดระเบียบวิธีและเครื่ องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้
1. ประเมินตนเองโดยผูร้ ับผิดชอบโครงการ ใช้แบบติดตามและรายงานผลการประเมินโครงการตามที่คณะกรรมการ
ติดตามฯ กาหนด
2. ประเมิ นโครงการโดยคณะกรรมการติ ดตามฯ ใช้วิธี การสัมภาษณ์ กลุ่ม ย่อ ย (Focus Group) ด้วยการประชุ ม
ผูร้ ับผิดชอบโครงการที่คดั เลือกมาในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ทุกๆ คนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการ
ติดตามฯ
3. ประเมินโครงการโดยประชาชน ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ใช้แบบสอบถาม การสังเกต และข้อเท็จจริ งที่
เกิดขึ้น โดยให้ผรู ้ ับผิดชอบแต่ละโครงการเป็ นผูท้ าการประเมิน
4. ประเมินโครงการโดยนักวิชาการ หรื อสถาบันการศึกษา สาหรับโครงการขนาดใหญ่ หรื อโครงการที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชนโดยตรงทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม ฯลฯ ตามระเบียบวิธีและเครื่ องมือที่นกั วิชาการ หรื อสถาบันการศึกษา
กาหนด
ในส่ วนของการประเมินแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสามปี จะใช้ แบบสอบถาม จานวน 3 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็ นแบบประเมินตนเอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปี งบประมาณ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.............................................................................
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน…………………………………………………………….
ส่ วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2558
3. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยูใ่ นแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบตั ิ
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนานครขอนแก่นเป็ นนครแห่งการ
ประชุมสัมมนาและเป็ นศูนย์กลางพาณิ ชยกรรมของ
ภูมิภาค
2. ส่งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้มีคุณค่า
เพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
3. ส่งเสริ มผูป้ ระกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
4. พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและ
โครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนคร

จานวนโครงการ
จานวนโครงการทีป่ รากฏอยู่ในแผน จานวนโครงการทีไ่ ด้ ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ
จานวนโครงการทีป่ รากฏอยู่ในแผน จานวนโครงการทีไ่ ด้ ปฏิบัติ

แห่งการอยูอ่ าศัย
5. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้อยูใ่ นระดับ
มาตรฐานสากล
6. สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชน (Healthy City)
7. สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้เพื่อรองรับ AEC และให้
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
8. สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริ มการมี
ส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
9. พัฒนานวัตกรรมการให้บริ การและการบริ หาร
บ้านเมือง
10. พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ น
องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
รวม
ส่ วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน
4. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น
พอใจมาก
1) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
3)มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ
5) การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปั ญหาของ
ประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

พอใจ

ไม่ พอใจ

5. ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์........................................................................................
1) ความพึงพอใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

1) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
3)มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5) การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปั ญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วดั ที่เลือก
ตัวชี้วดั ทีเ่ ลือก
หน่ วย
ก่ อนดาเนินการ
(จานวน)

ผลการดาเนินการ
หลังดาเนินการ
(จานวน)

เพิม่ /ลด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
แบบที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่ อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้ องถิ่นในภาพรวม
คาชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในภาพรวม โดย
กาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปี ละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปี งบประมาณ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) ต่ากว่า 20 ปี
(4) 41-50 ปี
3. การศึกษา
(1) ประถมศึกษา
(4) ปริ ญญาตรี

(2) 20-30 ปี
(3) 31-40 ปี
(5) 51-60 ปี
(6) มากกว่า 60 ปี
(2) มัธยมศึกษา หรื อเทียบเท่า (3) อนุปริ ญญา หรื อเทียบเท่า
(5) สูงกว่าปริ ญญาตรี
(6) อื่นๆ

4. อาชีพหลัก

(1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(4) รับจ้าง
(5) นักเรี ยนนักศึกษา
(7) อื่นๆ ระบุ.................................................................

(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
(6) เกษตรกร

ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์ กรปกครองท้องถิ่นในภาพรวม
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
ความพึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจ
1) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปั ญหาของประชาชน
8) การแก้ไขปั ญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

ไม่ พอใจ

แบบที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจผลการดาเนินงานขององค์ กรปกครองท้ องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
ส่วนยุทธศาสตร์........................................................................................................................................
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) ต่ากว่า 20 ปี
(2) 20-30 ปี
(3) 31-40 ปี
(4) 41-50 ปี
(5) 51-60 ปี
(6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา
(1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษา หรื อเทียบเท่า (3) อนุปริ ญญา หรื อเทียบเท่า
(4) ปริ ญญาตรี
(5) สูงกว่าปริ ญญาตรี
(6) อื่นๆ
4. อาชีพหลัก
(1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
(4) รับจ้าง
(5) นักเรี ยนนักศึกษา
(6) เกษตรกร
(7) อื่นๆ ระบุ.................................................................
ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์ กรปกครองท้องถิ่นในภาพรวม
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
...........................................โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองท้องถิ่นของท่านใด
ความพึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจ
1) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน
ทราบ

ไม่ พอใจ

ความพึงพอใจ
5) การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปั ญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

พอใจมาก

พอใจ

ไม่ พอใจ

ภาคผนวก ก
รู ปแผนทีต่ ามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

แผนทีเ่ ทศบาลนครขอนแก่น

ภาคผนวก ข
การประเมินคุณภาพของแผน

การประเมินคุณภาพของแผน
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

1.ข้อมูลสภาพทัว่ ไป
ของ อปท.

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
-ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน
สถานที่ท่องเที่ยว เป็ นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สาคัญ
-การประชุมประชาคมหรื อการประชุมอื่นๆที่มีลกั ษณะคล้ายกัน
-การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาและ/หรื อ
การใช้ขอ้ มูล จปฐ.
-มี ข้อมูลสรุ ปผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา (เพื่อดูการดาเนินงานใน
แต่ละปี ที่ผา่ นมาว่ามีการดาเนิ นการบรรลุเป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ของแผน พัฒนามากน้อยเพียงใด)
ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่สาคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและมีการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบข้อมูลที่สาคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและ
ความต้องการ
1.การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาและ/หรื อ จปฐ.
-ภาพรวมรายได้ครัวเรื อน การสร้างอาชีพ
-มีการวิเคราะห์ หรื อเปรี ยบเทียบข้อมูลที่สาคัญของจังหวัดและ
แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุ นแรงของปั ญหา
2.การวิเคราะห์ขอ้ มูลสังคม
-ครอบคลุมการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่สาคัญด้านสังคม เช่น กาลัง
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุ ข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหา
ยาเสพติด เป็ นต้น
-มีการวิเคราะห์ หรื อ เปรี ยบเทียบข้อมูลที่สาคัญของ อปท. และ
แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุ นแรงของปั ญหา
3.การวิเคราะห์ขอ้ มูลทรัพยากรฯและสิ่ งแวดล้อม
-ครอบคลุมการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่สาคัญ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
-มีการนาเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ของ อปท.
4.SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท.
-การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน
-มีการจาแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่างถูกต้อง

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

คะแนน
เต็ม
10
(3)

คะแนน
ทีไ่ ด้
10
3

(3)

3

(2)

2

(2)

2

25

16

4
(2)
(2)

3
2
1

5
(3)

3
2

(2)

1

5
(2)

4
1

(3)

3

5
(3)
(2)

3
2
1

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
5.สรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่
-มีการประมวลปั ญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุ นแรงของปั ญหาและความต้องการ
-มีการระบุปัญหาหรื อความต้องการในเชิงพื้นที่หรื อ
กลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจน
-การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บา้ นเป็ นส่ วนประกอบในการจัดทา
แผนพัฒนา

3.ยุทธศาสตร์
3.1วิสัยทัศน์

1.มีลกั ษณะแสดงสถานที่อปท.ต้องการจะเป็ นหรื อบรรลุถึงใน
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็ น
ลักษณะเฉพาะของอปท.
-จุดเน้นและสิ่ งที่ตอ้ งการจะเป็ นสอดคล้องกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
-มีความเป็ นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่

3.2พันธกิจ

3.3ประเด็น
ยุทธศาสตร์

3.4เป้ าประสงค์

3.5ตัวชี้วดั และค่า
เป้ าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์

-แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็ น เพื่อนาไปสู่ การบรรลุวสิ ัยทัศน์
-มีความเป็ นไปได้ในเชิงคุณภาพหรื อเชิงปริ มาณ
2.มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ
พื้นที่
-ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา
-ยุทธศาสตร์ เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปั ญหา
ศักยภาพของอปท.
-มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.
3.สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
-มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
-มีความชัดเจนเป็ นรู ปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที่จะ
บรรลุอะไรในช่วง 4 ปี
4.ตัวชี้วดั และค่าเป้ าหมาย
4.1.ตัวชี้วดั
-มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้ าหมาย และสะท้อนผลลัพธ์ตาม
เป้ าประสงค์
-สามารถวัดได้ในเชิงปริ มาณและคุณภาพ
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ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

4.2.ค่าเป้ าหมาย
-แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี
-มีความเป็ นไปได้อยูใ่ นขีดความสามารถที่ ทาได้ท้ งั ด้านปริ มาณ
งาน งบประมาณ เทคนิค
3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ 5.มีการกาหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ที่สอดรับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ และสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้ าประสงค์ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่
-กลยุทธ์หรื อแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมี
การบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์ และนาไปสู่ การบรรลุ
เป้ าประสงค์ และยุทธศาสตร์
-มีการแสดงแนวทางการดาเนินงาน/วิธีการที่ชดั เจนเพื่อนาไปสู่
การกาหนดแผนงานโครงการ
3.7บัญชีโครงการ/ชุด 6.บัญชีโครงการชุดโครงการ ประกอบด้วย
โครงการพัฒนา
6.1โครงการ/กิจกรรม
-มีการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของ
โครงการฯก่อนบรรจุไว้ในแผน
-ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม
-การจัดลาดับของโครงการฯ/กิจกรรม
6.2โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และ
นาไปสู่ ผลสาเร็ จของเป้ าประสงค์
-โครงการฯมีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน
และนาไปสู่ ผลสาเร็ จของเป้ าประสงค์
-มีโครงการฯครบถ้วนทั้ง 3 ปี (ในภาพรวมของแผน)
-มีรูปแผนที่กาหนดบริ เวณดาเนินการตามโครงการพัฒนา
รวมคะแนนที่ได้
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หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม และ
สัมภาษณ์ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนาประเด็นการพิจารณาและรายละเอียด
หลักเกณฑ์ไปเป็ นกรอบในการจัดทาแนวทาง วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปี ได้

ภาคผนวก ค
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น
Khonkaen Economic & Fiscal Report
“วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน”

ฉบับที่ 4/2558

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น ประจําเดือนเมษายน 2558
“เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนเมษายน 2558 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดมีสัญญาณหดตัว
จากเดือนก่อนหน้า จากด้านอุปสงค์ที่หดตัว โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และ
การใช้ จ่ า ยภาครั ฐ ที่ ห ดตั ว สํ า หรั บ ด้ า นอุ ป ทานมี สั ญ ญาณชะลอตั ว จากภาคบริ ก าร ในขณะที่
ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมหดตัว ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อหดตัวต่อเนื่อง”

เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่า มีสัญญาณชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนจาก
เครื่องชี้ภาคบริการชะลอตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคบริการ ในเดือนเมษายน 2558 ขยายตัวร้อยละ 14.03
เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 19.24 สะท้อนจาก
จํานวนผู้โดยสารผ่านสนามบิน ชะลอตัวลงร้อยละ 60.08 ในขณะที่จํานวนผู้โดยสารรถประจําทาง และรายได้
หมวดโรงแรม หดตัวร้อยละ 12.02 และ 7.22 ตามลําดับ จํานวนผู้ใช้บริการรถไฟ ขยายตัวร้อยละ 10.30
การผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม หดตัวร้อยละ 9.52 เมื่อเทียบกับช่วงเดือน
เดียวกันของปีก่อน ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 14.06 จากการหดตัวด้านพืช ได้แก่ ปริมาณ
ผลผลิต ข้าวเจ้า ขณะที่ป ริมาณผลผลิตข้าวเหนียว ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลัง และอ้อยโรงงานขยายตัว
ผลผลิตด้านปศุสัตว์ลดลง ได้แก่ สุกร การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
หดตัวร้อยละ 3.46 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน ที่ขยายตัวร้อยละ
15.61 จากการเก็บภาษีสรรพสามิตการผลิตเบียร์ หดตัวร้อยละ 6.81 ตามความต้องการสินค้าของผู้บริโภค
ทั้งในและต่างประเทศ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม หดตัวต่อเนื่องร้อยละ 3.20 สําหรับ โรงงาน
อุตสาหกรรม มีอยู่จํานวน 4,188 แห่ง เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน จํานวน 22 แห่ง
เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทาน
(Supply Side) สัดส่วนต่อ GPP

ปี 2557

ปี 2558
Q1
(ม.ค. - มี.ค.)

ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม (%yoy)
(โครงสร้างสัดส่วน 11.38 %)
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (%yoy)
(โครงสร้างสัดส่วน 41.84 %)
ดัชนีผลผลิตภาคบริการ (%yoy)
(โครงสร้างสัดส่วน 46.78 %)
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เศรษฐกิ จ ด้า นอุ ป สงค์ (การใช้ จ่ า ย) พบว่ า มี สั ญญาณหดตั วจากเดื อนก่ อนหน้ า สะท้ อนจาก
การบริโภคภาคเอกชนหดตัว โดยดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (Cp Index) หดตัวร้อยละ 5.51 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดือนเดีย วกันของปีก่อน ปรับ ตัวลดลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 11.14 จากจํา นวนรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ จํานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ และภาษีมูลค่าเพิ่ม หดตัวร้อยละ 29.63
13.97 และ 1.96 ตามลําดับ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนที่อยู่อาศัย ชะลอตัวร้อยละ 1.10 การใช้จ่าย
ภาครัฐหดตัว โดยดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ (G Index) หดตัวร้อยละ 18.44 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกัน
ของปี ก่ อ น ปรั บ ตั ว ลดลงจากเดื อ นก่ อ นที่ ข ยายตั ว ร้ อ ยละ 8.57 จากการเบิ ก จ่ า ยรายจ่ า ยประจํ า ลดลง
โดยมีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา ลดลงร้อยละ 9.49 เป็นผลจากการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจํา
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นลดลง ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามโครงการ
ประชาชนได้รับ การบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ขณะที่ การลงทุน ภาคเอกชนหดตัว โดยดัช นีก ารลงทุน
ภาคเอกชน (Ip Index) หดตัว ร้อ ยละ 4.05 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน หดตัวต่อเนื่องจาก
เดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ 2.65 จากสินเชื่อเพื่อการลงทุน และจํานวนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ที่หดตัวร้อยละ
3.68 และ 34.15 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน
เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์
(Demand Side)

ปี 2558
ปี 2557

Q1
(ม.ค. - มี.ค.)

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

YTD

ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (%yoy)

1.11

11.35

3.58

11.14

-5.51

6.53

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (%yoy)

8.17

-3.70

-3.71

-2.65

-4.05

-3.79

-10.24

1.31

-11.29

8.57

-18.44

-3.88

ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ (%yoy)

ด้า นรายได้เกษตรกรในจังหวัด พบว่า รายได้เกษตรกรเดือนเมษายน 2558 หดตัวร้อยละ
11.75 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจาก ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม หดตัวร้อยละ
9.52 จากปริมาณผลผลิต ข้า วเจ้า สําหรับ ดัชนีร าคาผลผลิตสิน ค้า เกษตรในภาพรวม หดตัว ร้อยละ 2.46
หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ 2.37 เนื่องจากผู้ประกอบการชะลอการรับซื้อ ตามความต้องการ
ของตลาด
ด้านการเงิน พบว่า สภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินมีการขยายตัวของเงินฝากมากกว่าสินเชื่อ
โดยเงินฝากรวมขยายตัวร้อยละ 3.35 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน
ที่ขยายตัวร้อยละ 6.60 ตามการชะลอตัวของปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย์ และปริมาณเงินฝากธนาคาร
ของรัฐ ในขณะที่สินเชื่อรวม หดตัวร้อยละ 3.68 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน หดตัวต่อเนื่อง
จากเดือนก่อนทีห่ ดตัวร้อยละ 2.43 เนื่องจากธนาคารปล่อยสินเชื่อลดลง
เครื่องชี้ด้านรายได้เกษตรกร
และด้านการเงิน

ปี 2557

ปี 2558
Q1
(ม.ค. - มี.ค.)

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

YTD

ดัชนีรายได้เกษตรกร (%yoy)

-1.46

5.76

7.02

11.36

-11.75

1.65

ปริมาณเงินฝากรวม (%yoy)

4.74

6.60

3.95

6.60

3.35

3.35

ปริมาณสินเชื่อรวม (%yoy)

5.51

-2.43

-3.58

-2.43

-3.68

-3.68

-3-

เสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัด ในเดือนเมษายน 2558 หดตัว
ร้อยละ 0.62 ปัจจัยหลักมาจากดัชนีในหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ดัชนีราคาหมวดพาหนะ
การขนส่ง และการสื่อสาร หดตัวร้อยละ 10.0 ในขณะที่หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ ขยายตัว
ร้อยละ 0.8 ได้แก่ ดัช นีร าคาหมวดเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ํา ขยายตัว ร้อยละ 1.0 และหมวดอาหาร
บริโภค-ในบ้าน ขยายตัวร้อยละ 0.2 เป็นสําคัญ สําหรับการจ้างงาน ในเดือนเมษายน 2558 ขยายตัวร้อยละ
5.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน
เครื่องชี้เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ปี 2558

ปี 2557

Q1

ก.พ.

(ม.ค. - มี.ค.)

มี.ค.

เม.ย.

YTD

อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) (%yoy)

4.26

-0.32

-0.44

-0.27

-0.62

-0.40

การจ้างงาน (Employment) (%yoy)

-13.94

6.45

4.34

6.45

5.70

3.40

ด้านการคลัง ในเดือนเมษายน 2558 พบว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวมในเดือนเมษายน
2558 มีจํานวน 2,564.037 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.33 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัว
ลดลงจากเดื อนก่ อนที่ขยายตั ว ร้อ ยละ 34.29 โดยเป็ น การเบิ กจ่า ยรายจ่ า ยประจํ า จํ า นวน 1,673.576
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.49 เป็นผลจากการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลดลง ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจํา ของสํานักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุขลดลง ตามโครงการประชาชนได้รับ
การบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ในขณะที่รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายจํานวน 890.461 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
105.46 เมื่ อเที ย บกั บ ช่ว งเดื อนเดีย วกัน ของปี ก่อน สํ า หรั บ ผลการจัด เก็บ รายได้ ในเดือ นเมษายน 2558
มีจํานวน 2,617.297 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.76 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก
สํา นัก งานสรรพสามิต พื้น ที่ จัด เก็บ ภาษีล ดลง โดยเฉพาะ ภาษี สุร า ภาษีเ บีย ร์ และภาษีเ ครื่อ งดื่ม อีกทั้ ง
สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ จัดเก็บรายได้จ ากค่า เช่าอาคารลดลง ส่วนสํา นักงานสรรพากรพื้นที่ จัดเก็บภาษี
ได้เพิ่มขึ้นทุกประเภท ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และอื่นๆ สําหรับดุลเงินงบประมาณขาดดุล จํานวน 2,526.490
ล้านบาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (FY)

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
(FY)

Q1/FY58

Q2/FY58

(ต.ค.57 – ธ.ค. 57)

(ม.ค.58 – มี.ค.58.)

รายได้จัดเก็บ (ล้านบาท)
(%yoy)

30,371.427

8,389.519

8,998.742

2,946.545

3,525.886

2,617.297

20,005.558

6.08

7.08

24.10

35.24

25.79

-9.76

11.22

ความแตกต่างเทียบกับประมาณการ (ล้านบาท)

-1,609.721

-90.239

954.264

443.001

592.107

-387.682

476.343

ร้อยละความแตกต่างเทียบกับประมาณการ (%)

-5.03

-1.06

11.86

17.69

20.18

-12.90

2.44

363.053

115.666

78.095

22.835

25.424

37.547

231.308

1.95

7.18

-5.09

-23.39

23.48

109.58

11.15

รายจ่ายเงินงบประมาณรวม (ล้านบาท)
(%yoy)

30,639.616

6,624.919

7,557.756

2,256.039

3,195.713

2,564.037

16,746.712

-5.17

-15.38

-4.36

-29.53

34.29

12.33

-7.04

ดุลเงินงบประมาณ (ล้านบาท)

-30,276.563

-6,509.253

-7,479.661

-2,233.204

-3,170.289

-2,526.490

-16,515.404

เครื่องชี้ภาคการคลัง

รายได้นําส่งคลัง (ล้านบาท)
(%yoy)

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

YTD (FY)
(ต.ค. 57 – เม.ย..58)
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เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (Economic and Fiscal) รายเดือน
ตารางที่ 1 เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัด
เครื่องชี้เศรษฐกิจ

หน่วย

ปี 2557

ปี 2558
Q1
(ม.ค. - มี.ค.)

ดัชนีด้านอุปทาน (Supply)
ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม (API)
(โครงสร้างสัดส่วน 11.38 %)
1

ปริมาณผลผลิต : ข้าวเหนียว
ปริมาณผลผลิต : ข้าวเจ้า

1

ปริมาณผลผลิต : มันสําปะหลัง

1

1

ปริมาณผลผลิต : อ้อย

จํานวนอาชญาบัตร : สุกร

2

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPI)
(โครงสร้างสัดส่วน 41.84 %)
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม (คงอยู)่
ภาษีสรรพสามิตการผลิตเบียร์

ดัชนีผลผลิตภาคบริการ (SI)
(โครงสร้างสัดส่วน 46.78 %)
จํานวนผู้โดยสารผ่านสนามบิน
จํานวนผู้ใช้บริการรถไฟ
จํานวนผู้โดยสารรถประจําทาง
รายได้หมวดโรงแรม
ดัชนีด้านอุปสงค์ (Demand )
ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (Cp Index)
จํานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่
จํานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนทีอ่ ยู่อาศัย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
(Ip Index)
สินเชื่อเพื่อการลงทุน

3

พื้นที่ให้อนุญาตก่อสร้าง
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

YTD

% yoy

5.49

12.48

14.94

17.01

3.44

8.46

% yoy

9.34

10.49

9.53

14.06

-9.52

5.69

ตัน
% yoy
ตัน
% yoy
ตัน
% yoy
ตัน
% yoy
ตัว
% yoy

574,512.20
-7.36
630,930.17
63.33
485,209.16
-28.17
5,025,299.01
-20.18
261,040
3.98

346.41
24.24
1,377.12
-35.35
188,963.09
35.05
3,859,885.45
8.67
61,722
-2.40

55.68
-35.35
63,432.48
35.05
1,385,206.35
8.67
21,833
-1.41

346.41
24.24
1,321.43
-35.35
54,479.35
35.05
763,198.12
8.67
18,327
-3.57

14,040.01
24.24
24,261.05
-35.35
64,067.02
35.05
272,197.00
8.67
20,759
-5.16

14,386.42
24.24
25,638.17
-35.35
253,030.10
35.05
4,132,082.45
8.67
82,481
-3.11

% yoy

3.63

12.17

18.32

15.61

-3.46

7.94

ล้าน kwh

% yoy
แห่ง
% yoy
ล้านบาท
% yoy

1,021.55
-4.93
4,193
0.12
22,220.30
11.85

235.60
-0.27
4,184
0.60
6,283.36
21.46

74.19
1.50
4,198
0.17
2,131.19
33.44

90.86
-0.42
4,184
0.60
2,549.96
26.80

81.78
-3.20
4,188
0.53
1,913.68
-6.81

317.38
-1.04
4,188
0.53
8,197.03
13.43

% yoy

14.30

18.26

12.50

19.24

14.03

17.14

คน
% yoy
คน
% yoy
คน
% yoy
ล้านบาท
% yoy
% yoy

957,108
61.34
319,289
4.11
32,240,187
-3.41
618.59
1.09
1.36

301,414
64.77
88,159
10.61
7,504,122
-10.36
159.80
2.63
2.37

91,746
61.92
27,004
11.83
2,291,546
-15.00
54.05
-4.69
-3.04

108,320
62.28
29,892
7.34
2,528,184
-11.15
47.83
4.30
4.24

112,275
60.08
33,146
10.30
2,440,235
-12.02
50.63
-7.22
-7.47

413,689
63.47
121,305
10.52
9,944,357
-10.78
210.43
0.07
-0.24

% yoy
คัน
% yoy
คัน
% yoy
ล้าน kwh
% yoy
ล้านบาท

11.35
3,206
-26.35
11,110
1.69
138.82
5.06
1,024.16
20.23

3.58
921
-28.49
3,564
12.50
38.76
0.96
298.43
10.26

11.14
1,005
-27.28
3,972
3.06
58.71
6.30
324.35
20.18

-5.51

6.53

% yoy

1.11
13,837
-32.95
42,473
-20.14
636.60
4.14
3,543.72
10.98

867
-29.63
2,649
-13.97
59.31
1.10
358.06
-1.96

4,073
-27.07
13,759
-1.75
198.13
3.84
1,382.22
13.57

% yoy

8.17

-3.70

-3.71

-2.65

-4.05

-3.79

ล้านบาท
% yoy
ตรม.
% yoy
คัน
% yoy

70,034
5.51
286,958
-24.37
10,454
-13.08

64,890
-2.43
50,722
-15.12
2,557
-20.66

64,329
-3.58
20,434
-10.38
848
-14.86

64,890
-2.43
20,723
20.13
820
-20.23

64,245
-3.68
193,908
3,289.41
729
-34.15

E

64,245
-3.68
244,630
273.59
3,286
-24.11

E
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เครื่องชี้เศรษฐกิจ

หน่วย

ปี 2557

ปี 2558
Q1
(ม.ค. - มี.ค.)

ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ
(G Index)

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

YTD

4

รายจ่ายประจํา (รัฐบาล)
5

รายจ่ายลงทุน (รัฐบาล)

ด้านรายได้ (Income)
ดัชนีรายได้เกษตรกร
ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม
ดัชนีราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรม
ด้านการเงิน (Financal)
เงินฝากรวม
สินเชื่อรวม

% yoy

-10.24

1.31

-11.29

8.57

-18.44

-3.88

ล้านบาท
% yoy
ล้านบาท
% yoy

22,352.17
-5.38
7,077.37
-10.30

5,117.78
-15.91
2,439.98
34.35

1,447.47
-46.14
808.57
57.39

2,128.30
18.19
1,067.41
84.38

1,673.58
-9.49
890.46
105.46

6,791.35
-14.42
3,330.44
48.05

% yoy
% yoy
% yoy

-1.46
9.34
-9.87

5.76
10.49
-4.28

7.02
9.53
-2.29

11.36
14.06
-2.37

-11.75
-9.52
-2.46

1.65
5.69
-3.83

ล้านบาท
% yoy
ล้านบาท
% yoy

132,242.60
4.74
233,445.50
5.51

136,467.61
6.60
E
216,299.13
-2.43

132,823.92
3.95
214,430.53
-3.58

136,467.61
6.60
216,299.13
-2.43

134,605.37
3.35
E
214,148.38
-3.68

E

134,605.37
3.35
E
214,148.38
-3.68

% yoy
% yoy
% yoy

4.26
6.84
1.41
109.65
3.84
140.26
0.48
880,504.27
-13.94

-0.32
0.92
-1.51
110.30
1.25
134.29
-5.03
921,856
6.45

-0.44
0.75
-1.61
110.30
1.19
134.55
-4.84
900,178
4.34

-0.27
0.91
-1.42
110.30
1.19
134.55
-4.91
921,856
6.45

-0.62
0.83
-1.79
110.50
1.28
134.42
-5.40
E
902,532
5.70

-0.40
0.89
-1.58
110.35
1.26
134.32
-5.12
E
902,532
3.40

E

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ (Stability)

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
(อัตราเงินเฟ้อทั่วไป)
- อาหารและเครื่องดื่ม
- ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน
(อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน)
ดัชนีราคาผู้ผลิต
(อัตราการเปลี่ยนแปลง)
การจ้างงาน (Employment)

% yoy
% yoy
คน
% yoy
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ตารางที่ 2 เครื่องชีภ้ าคการคลัง
เครื่องชีภ้ าคการคลัง

หน่วย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (FY)

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
(FY)

Q1/FY58

Q2/FY58

(ต.ค. 57 – ธ.ค. 57)

(ม.ค.58 – มี.ค.58.)

30,371.427

8,389.519

6.08
5,504.233
0.76

7.08
1,185.603
4.66

24,818.847

7,191.127

เม.ย.

YTD ( FY)

ก.พ.

มี.ค.

8,998.742

2,946.545

3,525.886

2,617.297

20,005.558

24.10
1,515.743
20.10

35.24
407.465
7.09

25.79
541.063
22.39

-9.76
571.312
4.35

11.22
3,272.658
11.22

7,466.003

2,533.852

2,981.436

2,043.786

16,700.916

(ต.ค. 57 – เม.ย.58)

ภาคการคลัง (Fiscal)
รายได้จัดเก็บ
สรรพากรพืน้ ทีข่ อนแก่น
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
รายได้นําส่งคลัง
รายจ่ายเงินงบประมาณรวม
ดุลเงินงบประมาณ

ล้านบาท
% yoy
ล้านบาท
% yoy
ล้านบาท
% yoy
ล้านบาท
% yoy
ล้านบาท
% yoy
ล้านบาท
% yoy
ล้านบาท

7.35

7.47

25.01

41.33

26.40

-13.02

11.24

48.347

12.789

16.996

5.228

3.387

2.199

31.984

0.43

17.85

0.11

-4.91

51.61

-30.63

3.17

363.053

115.666

78.095

22.835

25.424

37.547

231.308

1.95
30,639.616

7.18

-5.09

-23.39

23.48

109.58

11.15

6,624.919

7,557.756

2,256.039

3,195.713

2,564.037

16,746.712

-5.17
-30,276.563

-15.38
-6,509.253

-4.36
-7,479.661

-29.53
-2,233.204

34.29
-3,170.289

12.33
-2,526.490

-7.04
-16,515.404

หมายเหตุ
E/ = ข้อมูลประมาณการ
1/ = ข้อมูลที่ปรับฤดูกาลแล้ว
2/ = แหล่งข้อมูลได้ดําเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2556
3/ = สินเชื่อเพื่อการลงทุน คํานวณจาก (สินเชื่อรวม*100)/30
4/ = ดัชนีรายจ่ายภาครัฐ รวมรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5/ = รายจ่ายลงทุนปีปจั จุบันรวมกับรายจ่ายลงทุนปีก่อน
n.a. = อยู่ระหว่างปรับปรุงเปลี่ยนปีฐาน
YTD = ข้อมูลสะสมตั้งแต่ต้นปีปฏิทินถึงเดือนล่าสุดที่นําเสนอ
Q1 = ยอดสะสมไตรมาส 1
Q2 = ยอดสะสมไตรมาส 2
Q3 = ยอดสะสมไตรมาส 3
Q4 = ยอดสะสมไตรมาส 4
FY = ปีงบประมาณ
% yoy = อัตราการเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันของปีก่อน

ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ที่สนับสนุนข้อมูลเบื้องต้น
กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ สํานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์. 0-4324-3818 E-mail : kkn@cgd.go.th

ภาคผนวก ง
สภาพทัว่ ไปและข้ อมูลพืน้ ฐานทีส่ าคัญของเทศบาลนครขอนแก่น

ประวัตเิ ทศบาลนครขอนแก่ น
เทศบาลนครขอนแก่ น เดิ มได้รับการยกฐานะเป็ นเทศบาลเมือง โดยพระราชกฤษฎี กา การจัดตั้ง
เทศบาลเมืองขอนแก่น มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 20 สิ งหาคม 2478
นายกเทศมนตรี คนแรก คือ พระเสนาราชภักดี เข้าดารงตาแหน่ง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2478
ก่อนได้รับการยกฐานะเป็ นเทศบาลเมืองตามพระราชกฤษฎีกา 2 เดือน ศาลาเทศบาลเมืองขอนแก่น ตั้งอยูใ่ นที่ดินราช
พัสดุแปลงที่ ต้ งั ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นในขณะนั้น อยู่ทางทิ ศใต้ดา้ นตะวันตกของถนนกลางเมือง ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองขอนแก่น ตรงข้ามกับสถานีตารวจภูธร อาเภอเมืองขอนแก่นในปั จจุบนั จนกระทัง่ ถึงปี พ.ศ.2492 จึงได้ยา้ ยที่
ทาการไปอยู่ในที่ ดินแปลงที่ ต้ งั สถานี อนามัยและสถานี ดับเพลิ งด้านตะวันออกของถนนกลางเมื อง อยู่ตรงข้ามกับ
โรงเรี ยนขอนแก่นวิทยายน มาจนถึง พ.ศ.2508 เป็ นเวลา 16 ปี ต่อมากระทรวงมหาดไทย ให้สานักงานเทศบาลเมือง
ขอนแก่นใช้อาคารร่ วมกับอาเภอเมืองขอนแก่น ซึ่ งได้ยา้ ยมาอยู่ ตั้งแต่วนั ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2508 จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม
2527 รวมเป็ นเวลา 19 ปี ใน พ.ศ.2527 สานักงานเทศบาลนครขอนแก่ นได้ ก่อสร้ างขึ้นใหม่ โดยได้ เปิ ดทาการตั้งแต่ วันที่
22 ตุลาคม 2527 เป็ นต้ นมา ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1 ถนนประชาสาราญ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ น
เมื่ อพระราชกฤษฎี กาจัดตั้งเทศบาลเมื องขอนแก่ น พ.ศ.2478 เขตเทศบาลมีพ้ืนที่ 4.031 ตาราง
กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
จรด
ตาบลศิลา
ทิศใต้
จรด
ตาบลกุดกว้าง
ทิศตะวันออก
จรด
ตาบลพระลับ , ตาบลหนองแสง
ทิศตะวันตก
จรด
ตาบลเมืองเก่า
ต่อมาในปี พ.ศ.2514 ได้มีพระราชกฤษฎีกาขยายเขตเทศบาลออก ให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ปั จจุบนั
มีพ้นื ที่ 46 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
จรด
ตาบลศิลา
ทิศใต้
จรด
ตาบลเมืองเก่า
ทิศตะวันออก
จรด
ตาบลพระลับ
ทิศตะวันตก
จรด
ตาบลบ้านเป็ ด
ต่อมาในปี พ.ศ.2538 ได้มีพระราชกฤษฎี กาจัดตั้งเทศบาลนครขอนแก่น โดยประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 112 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 24 กันยายน 2538 และมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 25 กันยายน 2538
เป็ นต้นไป
สภาพทัว่ ไป
ทีต่ ้งั และอาณาเขตของเทศบาลนครขอนแก่ น
เทศบาลนครขอนแก่นมีพ้ืนที่ 46 ตารางกิ โลเมตร ตั้งอยู่ทางทิ ศตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบนของ
ประเทศไทยระหว่างเส้นรุ ้งที่ 16 องศา 16.8 ลิปดา 00 ฟิ ลิปดาเหนื อ กับเส้นแวงที่ 112 องศา 27.8 ลิปดา 00 ฟิ ลิปดา
ตะวันออก มีระยะห่างจากกรุ งเทพประมาณ 445 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
หลักเขตที่ 1 : อยูม่ ุมตะวันตกของเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านเหนือ
ด้ านเหนือ
จากหลักเขตที่ 1 : เป็ นเส้นเลียบตามแนวเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านเหนื อไปทางทิศตะวันออก
ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สระบุรี–หนองคาย(เขตแดน) ฟากตะวันตก

จากหลัก เขตที่ 2 : เป็ นเส้น ตรงทางทิ ศ ตะวัน ออกถึ ง หลัก เขตที่ 3 ซึ่ ง ตั้ง อยู่ห่ า งจากศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สระบุรี–หนองคาย(เขตแดน) ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 300 เมตร
ด้ านทิศตะวันออก
จากหลักเขตที่ 3 : เป็ นเส้นขนาน 300 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สระบุรี–หนองคาย(เขต
แดน) ทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยูเ่ ขตริ มทางรถไฟสายตะวันออกเฉี ยงเหนือฟากตะวันออก
จากหลักเขตที่ 4 : เป็ นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มถนนกสิ กร
ทุ่งสร้าง ฟากตะวันออก
จากหลักเขตที่ 5 : เป็ นเส้นเลียบตามแนวเขตกองพันทหารม้าที่ 6 ด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้ไป
ทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยูห่ ่างจากหลักเขตที่ 5 ตามแนวเขตกองพันทหารม้าที่ 6 ระยะ 3,200
เมตร
จากหลักเขตที่ 6 : เป็ นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มถนนไปบ้าน
โคกกลางฟากใต้ ห่างจากศูนย์กลางถนนประชาสโมสรตามแนวถนนไปบ้านโคกกลางระยะ 1,400 เมตร
จากหลักเขตที่ 7 : เป็ นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่ ริ มหนองเลิง
เปื อยด้านเหนื อ ห่ างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 ต่อเขตเทศบาลเมือง ขอนแก่นครอบคลุมยางตลาด
กิโลเมตร 3+700 ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 700 เมตร
จากหลักเขตที่ 8 : เป็ นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มหนองเลิงเปื อยด้านเหนือ ห่าง
จากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 ต่อเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นครอบคลุมยางตลาด
จากหลักเขตที่ 9 : เป็ นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 209 ต่อเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นครอบคลุมยางตลาด ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 700 เมตร
ด้ านทิศใต้
จากหลักเขตที่ 10 : เป็ นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มทางไปบ้าน
ดอนบมฟากตะวันออก ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สระบุรีหนองคาย (เขตแดน)สายเดิม ตามแนว
ระยะทาง 800 เมตร
จากหลักเขตที่ 11 : เป็ นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มทางสาย
ตะวันออกเฉี ยงเหนือฟากตะวันตก กิโลเมตร 446+500
จากหลักเขตที่ 12 : เป็ นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 13 ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 สระบุรี–หนองคาย(เขตแดน) ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 300 เมตร
จากหลักเขตที่ 13 : เป็ นเส้นตรงไปทางทิ ศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ถึงหลักเขตที่ 14 ซึ่ งตั้งอยู่ห่างจาก
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สระบุรี–หนองคาย(เขตแดน) ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ300 เมตร
ด้ านตะวันตก
จากหลักเขตที่ 14 : เป็ นเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 2 สระบุ รี –
หนองคาย(เขตแดน) ไปทางทิ ศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ถึ งหลักเขตที่ 15 ซึ่ งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2131
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2(ขอนแก่น) บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062(เหล่านาดี) ฟากใต้
จากหลักเขตที่ 15 : เป็ นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 16 ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 12 ตาก–ขอนแก่น ฟากเหนือตรงมุมใต้ของเขตมหาวิทยาลัยด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ 16 : เป็ นเส้นเลียบตามแนวเขต มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านตะวันตกไปทางทิศเหนือ

สภาพภูมปิ ระเทศและภูมอิ ากาศ
สภาพพืน้ ที่ : เทศบาลนครขอนแก่น ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้ น
46 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 28,750 ไร่ อยูใ่ นระดับความสู งประมาณ 155–160 เมตร จากระดับน้ าทะเล ลักษณะ
ทัว่ ไปเป็ นที่ราบและลาดชันขึ้นไปทางทิศเหนือ ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของบริ เวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สภาพภูมอิ ากาศ : สภาพภูมิอากาศของจังหวัดขอนแก่น โดยทัว่ ไปมีลกั ษณะภูมิอากาศเป็ นแบบทุ่ง
หญ้าในเขตร้อน คือ มีฝนตกสลับกับแห้งแล้งได้รับอิทธิ พลจากมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้และตะวันออกเฉี ยงเหนื อ สถิติ
อุณหภูมิของจังหวัดขอนแก่น เปรี ยบเที ยบย้อนหลัง 8 ปี (พ.ศ.2550-2557) พบว่ามีอุณหภูมิเฉลี่ยสู งสุ ด วัดได้ 33.73
องศา ในปี 2553 อุณหภูมิเฉลี่ยต่าสุด วัดได้ 21.34 องศา ในปี 2554 และอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 41.80 องศาเซลเซี ยส ใน
ปี 2556 อุณหภูมิต่าสุดวัดได้ 10.20 องศาเซลเซียส
พ.ศ.

อุณหภูมเิ ฉลีย่ สู งสุ ด

อุณหภูมเิ ฉลีย่ ตา่ สุ ด

อุณหภูมสิ ู งสุ ด

อุณหภูมติ า่ สุ ด

2550
41.10
12.60
32.80
22.72
2551
38.50
11.90
31.88
22.07
2552
39.60
10.20
33.00
22.58
2553
41.20
13.50
33.73
23.13
2554
39.30
11.60
31.63
21.34
2555
39.00
15.00
32.08
22.73
2556
41.80
11.60
32.80
22.67
2557
40.50
10.20
33.11
22.72
หมายเหตุ 1. อุณหภูมิสูงสุด หรื อต่าสุด คือ ค่าของอุณหภูมิสูงที่สุดหรื อต่าที่สุดที่ตรวจวัดได้ในช่วงเวลา 24 ชัว่ โมง
(เวลา 07.00 น.วันนี้ ถึง เวลา 07.00 น.วันพรุ่ งนี้)
2. อุณหภูมิเฉลี่ยของปี คือ ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิที่ตรวจวัดได้ทุกครั้งในเวลา 1 ปี
ปริมาณนา้ ฝน : สถิติขอ้ มูลปริ มาณน้ าฝนของจังหวัดขอนแก่น เปรี ยบเทียบย้อนหลัง 8 ปี (2550-2557) ฝนตก
มากที่สุด ในปี 2551 วัดได้ 1,780.60 มิลลิเมตร จานวนวันที่ฝนตก 122 วัน ฝนตกน้อยที่สุดในปี 2556 วัดได้ 943.10
มิลลิเมตร จานวนวันที่ฝนตก 109 วัน
พ.ศ.

ปริมาณนา้ ฝน (มม.)

จานวนวันทีฝ่ นตก (วัน)

2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

1,378.90
1,780.60
1,039.50
1,230.10
1,377.10
1,034.40
943.10
973.00

101
122
104
108
131
100
109
104

ที่มา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน (จังหวัดขอนแก่น)

ประชากรในเขตเทศบาล
สถิตจิ านวนประชากร ความหนาแน่ น อัตราการเพิม่ ของประชาชน
ช่ วงระหว่ างปี พ.ศ.2545–2557
จานวนประชากร
ความหนาแน่ น
อัตราการเพิม่ /ลด
(คน)
คน / ตร.กม.
(ร้ อยละ)
130,582
2,839
0.77
128,795
2,799
-1.37
123,151
2,677
-4.38
122,370
2,660
-0.60
120,957
2,630
-1.15
120,167
2,612
-0.65
118,203
2,569
-1.63
116,157
2,525
-1.73
113,754
2,473
-2.07
111,294
2,419
-2.17
108,932
2,368
-2.11
122,329
2,441
0.57
115,243
2505
2.62

พ.ศ.
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

พ.ศ.
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

ชาย
63,348
62,199
58,832
58,275
57,424
57,056
56,084
55,223
54,243
53,070
52,136
53,248
53,905

จานวนประชากร พืน้ ที่ ความหนาแน่ น จานวนครัวเรือน
ช่ วงระหว่ างปี พ.ศ.2545–2557
ประชากร
พืน้ ที่
ความหนาแน่ น
(ตร.กม.)
(คน / ตร.กม.)
หญิง
รวม
67,234
130,582
46
2,839
66,596
128,795
46
2,799
64,319
123,151
46
2,677
64,095
122,370
46
2,660
63,533
120,957
46
2,630
63,111
120,167
46
2,612
62,119
118,203
46
2,569
60,934
116,157
46
2,525
59,511
113,754
46
2,473
58,224
111,294
46
2,419
56,796
108,932
46
2,368
59,081
112,329
46
2,441
61,338
115,243
46
2,505

จานวน
ครัวเรือน
47,112
48,602
49,429
50,585
51,631
52,576
53,498
54,256
55,175
56,364
57,982
59,635
62,650

กลุ่มอายุ
(ปี )

จานวนประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จาแนกอายุตามกลุ่ม
ช่ วงระหว่ างปี พ.ศ.2556–2557
ปี พ.ศ.
2555
2556
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
6,196
5,826
12,022
5,981
5,679
9,050
9,795
18,845
9,391
10,931
8,094
8,205
16,299
8,910
9,619
7,631
8,381
16,012
7,481
8,105
8,073
9,671
17,744
7,958
9,453
6,648
8,334
14,982
6,743
8,517
3,974
4,915
8,889
4,083
5,125
2,295
2,573
4,868
2,369
2,691
702
939
1,641
772
990
145
148
293
151
170
58
54
112
66
58

0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
100 ขึ้นไป
เกิดปี ไทย
ที่มา : สานักทะเบียนท้องถิน่ เทศบาลนครขอนแก่น ณ เดือนเมษายน 2558

รวม
11,660
20,322
18,529
15,586
17,411
15,260
9,208
5,060
1,762
321
124

สภาพโครงสร้ างพืน้ ฐานและระบบบริการขั้นพืน้ ฐาน
การประปา : ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นและนอกเขตเทศบาลบริ เวณใกล้เคียง ได้รับบริ การน้ าประปาจาก การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาขอนแก่น
(แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปา ใช้น้ าจากลาน้ าพองคลองชลประทาน)

พ.ศ.

2552
2553
2554
2555
2556
2557

ประเภท
ทีอ่ ยู่อาศัย
จานวน
ปริมาณ
ผู้ใช้ นา้
การใช้ นา้
(ราย)
(ลบม.)
57,174 12,229,965
60,795 13,547,823
63,815 14,133,952
67,927 15,137,141
70,700
1,287,928
74,281
1,321,624

ประเภท
ราชการ
จานวน
ปริมาณ
ผู้ใช้ นา้
การใช้ นา้
(ราย)
(ลบม.)
342
2,052,312
429
2,151,225
438
2,012,378
465
2,100,471
479
191,810
495
213,489

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)

ข้ อมูลการใช้ นา้ ประปาปี พ.ศ.2552-2557
ประเภท
ประเภท
ธุรกิจขนาดเล็ก
รัฐวิสาหกิจ
จานวน
ปริมาณ
จานวน
ปริมาณ
ผู้ใช้ นา้
การใช้ นา้
ผู้ใช้ นา้
การใช้ นา้
(ราย)
(ลบม.)
(ราย)
(ลบม.)
7,528
3,692,007
47
102,592
7,628
3,764,694
50
104,515
7,962
3,776,580
50
111,892
8,179
3,982,039
51
114,935
8,306
321,718
49
8,666
8,599
333,781
50
9,282

ประเภท
ธุรกิจขนาดใหญ่
จานวน
ปริมาณ
ผู้ใช้ นา้
การใช้ นา้
(ราย)
(ลบม.)
3,974
4,392,226
3,953
4,908,627
4,021
5,332,717
4,196
5,812,937
4,299
455,501
4,330
441,078

ประเภท
อุตสาหกรรม
จานวน
ปริมาณ
ผู้ใช้ นา้
การใช้ นา้
(ราย)
(ลบม.)
129
527,280
126
603,135
112
420,168
99
321,174
93
21,399
93
45,604

การไฟฟ้า : ประชาชนได้รับบริ การไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่ น โดยมี แหล่งผลิ ต
กระแสไฟฟ้ า คือ โรงไฟฟ้ าพลังน้ าเขื่อนอุบลรัตน์และโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนน้ าพอง พื้นที่ได้รับบริ การไฟฟ้ า 100 %
ของพื้นที่ท้ งั หมด
ข้ อมูลการบริการไฟฟ้าระหว่ าง พ.ศ.2550-2557
ประเภทหน่ วยงานราชการ
ประเภททีอ่ ยู่อาศัย
ประเภทธุรกิจ
และรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ.
จานวน
ปริมาณ
จานวน
ปริมาณ
จานวน
ปริมาณ

2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

ผู้ใช้
(ราย)
101,425
105,079
110,509
114,559
117,341
122,755
128,552
134,350

การใช้ ไฟฟ้า
(หน่ วย)
207,237,049
208,995,487
231,189,881
256,865,969
250,633,922
284,840,14
295,384,896
309,642,057

ผู้ใช้
(ราย)
9,031
9,552
10,245
10,984
11,710
13,415
15,541
16,483

การใช้ ไฟฟ้า
(หน่ วย)
113,859,280
116,078,644
128,943,853
143,456,465
144,556,399
169,939,376
183,159,416
187,890,724

ผู้ใช้
(ราย)
641
653
705
733
673
630
14
14

การใช้ ไฟฟ้า
(หน่ วย)
39,819,361
38,046,358
43,338,633
47,224,546
44,769,473
36,199,022
916,318
800,844

หมายเหตุ ข้อมูลหน่วยการใช้ไฟของหน่วยงานราชการในปี 2556 ลดลง เนื่องจากตั้งแต่เดือน ต.ค.55 มีการปรับเปลี่ยน
ประเภทการใช้ไฟของหน่วยงานราชการเป็ นประเภทธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ตามมติ ครม.
ที่มา : แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น
ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟฟ้าส่ องสว่ าง) : ในเขตเทศบาลจานวน 17,930 จุด ครอบคลุมถนนสายหลักทุกสาย ส่ วน
ตรอก/ซอย ครอบคลุมประมาณร้อยละ 90 ของพื้นที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. โคมไฟโซเดียม จานวน 4,046 ต้น
2. โคมไฟแสงจันทร์ จานวน 900 หลอด
3. โคมไฟนีออน 40w จานวน 9,000 หลอด
4. โคมไฟนีออน 20w จานวน 4,000 หลอด
5. เสาไฟฟ้ าแสงสว่างชนิดเสา HIGH MAST ความสูง 10 เมตร ดวงโคมหลอดไฟ LED
120 วัตต์ จานวน 3 ต้น
6. เสาไฟฟ้ าแสงสว่างชนิดเสา HIGH MAST ความสูง 20 เมตร ดวงโคมหลอดไฟโซเดียม
400 วัตต์ จานวน 30 ต้น

ที่
1
2
3

การสื่อสารและโทรคมนาคม : การสื่ อสารและโทรคมนาคมในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วย
สถานีวทิ ยุกระแสหลักจานวน 15 สถานี คือ
สถานี
คลืน่ ความถี่
สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ระบบเอเอ็ม
A.M.648 KHz
สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ระบบเอฟเอ็ม
F.M.99.50 MHz
สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงกองทัพภาคที่ 2 ระบบเอเอ็ม
A.M.1107 KHz

ที่
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สถานี
สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงกองทัพภาคที่ 2 ระบบเอฟเอ็ม
สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงประจาถิ่นที่ 12 ขอนแก่น
สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงกรมการรักษาดินแดนขอนแก่น
สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอนแก่น
สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง อ.ส.ม.ท. ขอนแก่น
สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย เอฟเอ็ม ทีวี ขอนแก่น
สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงพิทกั ษ์สนั ติราษฏร์ขอนแก่น
สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงทหารอากาศ 020 ขอนแก่น
สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงกองการวิทยุสื่อสารทหาร 5 บ้านไผ่
สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาขอนแก่น
สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง Kiss FM

คลืน่ ความถี่
F.M.88.25 MHz
A.M.603 KHz
A.M.1152 KHz
A.M.1314 KHz
F.M.90.75 MHz
F.M.98.50 MHz
F.M.103.00 MHz
F.M.104.50 MHz
F.M.107.75 MHz
A.M. 1044 KHz
A.M. 621 KHz
F.M.105.70 KHz

จุดปฏิบัตกิ ารเตรียมความพร้ อมวิทยุชุมชน จานวน 24 สถานี คือ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สถานี
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมวิทยุชุมชนเครื อข่ายเมืองนครขอนแก่น
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมเขตเมืองเก่า
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมชุมชนรักถิ่นท่าพระ
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมชุมชนบ้านหนองโดน
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมเพื่อการศึกษา โรงเรี ยนเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมแก่นนคร
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมบ้านดอนหญ้านาง
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมศิริมงคล
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมเอฟเอ็ม92.25
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมสามเหลี่ยม
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมขอนแก่นเรดิโอ
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมเทพารักษ์
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมสามัคคี
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมบะขาม
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมเพื่อการศึกษาและชุมชน
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมศรี ฐาน 4
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมวิทยุชุมชนพระลับ

คลืน่ ความถี่
F.M.100.00 MHz
F.M.100.00 MHz
F.M.93.50 MHz
F.M.95.00 MHz
F.M.98.25 MHz
F.M.87.75 MHz
F.M.90.00 MHz
F.M.90.25 MHz
F.M.91.25 MHz
F.M.92.25 MHz
F.M.93.25 MHz
F.M.97.50 MHz
F.M.97.75 MHz
F.M.98.00 MHz
F.M.101.25 MHz
F.M.102.05 MHz
F.M.103.75 MHz
F.M.105.00 MHz
F.M.104.75 MHz
F.M.89.75 MHz

ที่
21
22
23
24

สถานี
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมวิทยุชุมชนพัฒนาเทพารักษ์
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมวิทยุชุมชนสาราญ
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมวิทยุชุมชนแก่นนคร
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมวิทยุชุมชนคลื่นมวลชนสัมพันธ์

คลืน่ ความถี่
F.M.101.00 Hz
F.M.107.25 MHz
F.M. 90.50 MHz
F.M. 97.75 MHz

สถานีวิทยุโทรทัศน์ จานวน 1 สถานี คือ สถานี วิทยุโทรทัศน์แห่ งประเทศไทยสานักประชาสัมพันธ์เขต 1
จังหวัดขอนแก่น
ศู นย์ ข่าว จานวน 7 ศูนย์ขา่ ว ได้แก่
1) ศูนย์ข่าวภาคอีสาน ไทยทีวสี ี ช่อง 3
2) ศูนย์ข่าวภาคอีสาน ททบ.5 จังหวัดขอนแก่น
3) ศูนย์ข่าวภาคอีสานตอนบน ทีวชี ่อง 7 สี ขอนแก่น
4) ศูนย์ข่าวภาคอีสาน ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
5) ศูนย์ข่าวสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(สทท.)
6) ศูนย์ข่าว ASTV (NEW1) ภาคอีสาน
7) เนชัน่ ทีวี (THE NATION TV)
โทรทัศน์ ทางสาย (เคเบิล้ ทีวที ้ องถิ่น) จานวน 3 แห่ง คือ
1) บริ ษทั ขอนแก่นเคเบิลเน็ทเวิร์ค จากัด(KTV)
2) บริ ษทั ขอนแก่นเคเบิ้ลทีวจี ากัด
3) บริ ษทั โฮมทีวเี น็ทเวิร์ค จากัด (HOME TV)
หนังสือพิมพ์ ท้องถิ่น จานวน 14 ฉบับ คือ
1) หนังสื อพิมพ์ไทอีสาน ๑๙
2) หนังสื อพิมพ์ขอนแก่นนิวส์
3) หนังสื อพิมพ์สื่อธุรกิจ
4) หนังสื อพิมพ์อีสานรี ววิ
5) หนังสื อพิมพ์เสี ยงอีสาน
6) หนังสื อพิมพ์แสงสุริยะ
7) หนังสื อพิมพ์ไทยเสรี
8) หนังสื อพิมพ์วคี ลี่มิเรอร์
9) หนังสื อพิมพ์โฟกัสมิเร่ อท์
10) ข่าวอีสานไทยแลนด์นิวส์
11) หนังสื อพิมพ์ข่าวอีสาน
12) โฮมทีวแี ม็กกาซีน
13) หนังสื อพิมพ์อีสานบีซวีค
14) หนังสื อพิมพ์ข่าวตารวจอีสาน
เสียงตามสายภายในชุมชน จานวน 93 แห่งครอบคลุมทั้งหมด 93 ชุมชน
ไปรษณีย์โทรเลข จานวน 5 แห่ง คือ สาขาขอนแก่น สาขาเทพารักษ์ สาขาศรี จนั ทร์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
และศูนย์บริ การไปรษณี ยเ์ ซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

องค์ การโทรศัพท์ จานวน 2 สาขา คือ
สาขาขอนแก่น 1 พื้นที่รับผิดชอบถนนศรี จนั ทร์–ท่าพระ
สาขาขอนแก่น 2 พื้นที่รับผิดชอบถนนศรี จนั ทร์–บ้านฝาง
การคมนาคม เทศบาลนครขอนแก่นมีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกับเมืองอื่นๆหลายทางได้แก่
ทางบก แบ่งออกเป็ น 2 ทาง ดังนี้
ทางรถไฟ จากสถานีรถไฟกรุ งเทพมีรถธรรมดารถเร็ วรถด่วนมีจุดจอดรับ–ส่ ง ผูโ้ ดยสาร
ที่สถานี ต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ สถานี อาเภอพล สถานี อาเภอบ้านไผ่ สถานี อาเภอเมือง สถานี อาเภอน้ าพอง
และสถานีอาเภอเขาสวนกวาง ดังนี้
ขบวนรถล่อง
ขบวน
จังหวัด
ออกขอนแก่ น
ถึงปลายทาง
ขบวนรถท้องถิ่น 416
อุดรธานี - นครราชสี มา
07.55
11.15
ขบวน ดีเซลราง 76 (ป)
หนองคาย - กรุ งเทพ
08.39
17.10
ขบวนรถท้องถิ่น 432
ขอนแก่น - แก่งคอย
13.55
20.30
ขบวนรถท้องถิ่น 418
หนองคาย - นครราชสี มา
15.54
19.16
ขบวนรถด่วน ดีเซลราง 78
อุดรธานี - กรุ งเทพ
20.11
05.00
ขบวนรถด่วน 70
หนองคาย - กรุ งเทพ
21.05
06.25
ขบวนรถเร็ ว 134
หนองคาย - กรุ งเทพฯ
22.16
08.00
ขบวน
(ขบวนรถท้องถิ่น 415)
(ขบวนรถด่วน ดีเซลราง 75)
(ขบวนรถท้องถิ่น 417)
(ขบวนรถด่วนดีเซลราง 77)
(ขบวนรถเร็ ว 133)
(ขบวนรถด่วน 69)

ขบวนรถขึน้
จังหวัด
นครราชสี มา - หนองคาย
กรุ งเทพ - อุดรธานี
นครราชสี มา - หนองคาย
กรุ งเทพฯ - หนองคาย
กรุ งเทพ - หนองคาย
กรุ งเทพ - หนองคาย

ออกขอนแก่ น
09.42
16.22
19.03
02.12
04.18
05.09

ถึงปลายทาง
12.25
18.10
21.02
05.05
07.35
08.25

ที่มา : สถานีรถไฟขอนแก่น

ทางหลวงแผ่นดิน
ทางหลวงหมายเลข
2
12
23
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
201

จังหวัด
สระบุรี–ขอนแก่น–อุดรธานี–หนองคาย
ตาก–สุโขทัย–พิษณุโลก–เพชรบูรณ์–ขอนแก่น–กาฬสิ นธุ์–มุกดาหาร
อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น– มหาสารคาม–ร้อยเอ็ด–ยโสธร–อุบลราชธานี

อ.สี คิ้ว นครราชสี มา–ชัยภูมิ–ชุมแพ(ขอนแก่น)–ภูกระดึง–วังสะพุง–
อ.เชียงคาน(เลย)
207
จังหวัดขอนแก่น–บุรีรัมย์
208
จังหวัดขอนแก่น–มหาสารคาม
ที่มา : สานักงานทางหลวงที่ 5 (ขอนแก่น)

ทางอากาศ จังหวัดขอนแก่นมีท่าอากาศยานพาณิ ชย์ของกรมการบินพาณิ ชย์ และมีตารางเวลา ดังนี้

วัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน

สายการบิน (การบินไทย)
ขอนแก่ น – กรุงเทพฯ สุ วรรณภูมิ
กรุงเทพฯ สุ วรรณภูม-ิ ขอนแก่ น
เทีย่ วบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.)
วัน
เทีย่ วบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.)
TG 041
08.45
09.40
ทุกวัน
TG 040
07.50
08.00
TG 045
12.30
13.25
ทุกวัน
TG 044
10.50
11.45
TG 043
16.15
17.10
ทุกวัน
TG 042
14.40
15.35
TG 047
20.00
21.00
ทุกวัน
TG 046
18.20
19.15

วัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน

สายการบิน (ไทยแอร์ เอเชีย)
ขอนแก่ น – กรุงเทพฯ ดอนเมือง
กรุงเทพฯ ดอนเมือง - ขอนแก่ น
เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.)
วัน
เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.)
FD 3251
09:15
10:10
ทุกวัน
FD 3250
07:50
08:45
FD 3255
13:45
14:35
ทุกวัน
FD 3254
12:30
13:20
FD 3259
20:40
21:35
ทุกวัน
FD 3258
19:20
20:15

สายการบิน (นกแอร์ )
ขอนแก่ น – กรุงเทพฯ ดอนเมือง
กรุงเทพฯ ดอนเมือง - ขอนแก่ น
วัน
เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.)
วัน
เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.)
ทุกวัน DD 9807
08:00
08:55
ทุกวัน DD 9806
06:30
07:25
ทุกวัน DD 9821
20:55
21:50
ทุกวัน DD 9820
19:30
20:25
ที่มา : ท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่น
ถนนภายในเขตเทศบาล ความยาวของถนนในพื้นที่เขตเทศบาลโดยเฉลี่ย 9.8 กิ โลเมตรต่อพื้นที่ 1
ตารางกิโลเมตร มีถนนสายหลัก 146 สาย ถนนซอย 239 ซอย โดยแยกเป็ น
ถนนคอนกรี ต
จานวน 285 สาย ยาวประมาณ 373 กิโลเมตร
ถนนลาดยาง
จานวน 48 สาย ยาวประมาณ 29 กิโลเมตร
ถนนหิ นคลุก
จานวน 52 สาย ยาวประมาณ 50 กิโลเมตร
รวม จานวน 385 สาย ยาวประมาณ 452 กิโลเมตร
ที่มา : สานักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น
สภาพเศรษฐกิจ
การท่ องเทีย่ ว ในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น แยกเป็ นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
แหล่ งประวัตศิ าสตร์ /โบราณคดี
1) ศาลเจ้ าพ่ อหลักเมือง เป็ นสถานที่ เคารพบู ชาของชาวขอนแก่ นประดิ ษฐานอยู่ที่ศาลาสุ ขใจถนน
เทพารั กษ์หน้าสานักงานเทศบาลนครขอนแก่ น ท่ านเจ้าคุณปู่ พระราชสารธรรมมุนีและหลวง ธุ รนัยพินิจ อดี ตผูว้ ่า
ราชการจังหวัดขอนแก่น ได้นาหลักศิ ลาจารึ กมาจากโบราณสถานในท้องที่ อาเภอชุมแพมาประกอบพิธีตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาทาเป็ นหลักเมืองเมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2499

2) พระมหาธาตุแก่ นนคร ตั้งอยูภ่ ายในวัดหนองแวงพระอารามหลวงถนนกลางเมืองเป็ นศิลปะสมัยทวา
ราวดี ผสมผสานศิลปะอินโดจีน รู ปทรงแบบชาวอีสานตากแหมี 9 ชั้น เป็ นที่ ประดิ ษฐานพระบรมสารี ริกธาตุ มีการ
ตกแต่งด้วยลวดลายแกะสลัก และภาพเขียนอย่างงดงามเป็ นสถานที่ เคารพบูชาของชาวขอนแก่น และเป็ นสถานที่ ชม
ทัศนียภาพเมืองขอนแก่น
3) อนุสาวรี ย์พระนครศรี บริ รักษ์ ตั้งอยู่ที่สวน เจ.ซี . ถนนรอบบึ ง ท้าวเพียเมืองแพนหรื อพระนครศรี
บริ รักษ์เป็ นขุนนางเชื้อพระวงศ์กษัตริ ยเ์ วียงจันทร์ มีธิดาชื่อนางคาแว่นเป็ นสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ า
จุฬาโลกมหาราช ในปี พ.ศ.2332 ท้าวเพียเมืองแพนได้พาสมัครพรรคพวกประมาณ 330 คน อพยพมาอยูท่ ี่บา้ นบึงบอน
ขึ้นตรงต่อพระยานครราชสี มา ต่อมาในปี พ.ศ.2340 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมยก “บ้านบึงบอน” ขึ้นเป็ น “เมืองขอนแก่น” และยกฐานันดรศักดิ์ “ท้าวเพียเมืองแพน” ขึ้นเป็ น “พระ
นครศรี บริ รักษ์” พ่อเมืองคนแรกของจังหวัดขอนแก่ นในปี พ.ศ.2525 ประชาชนชาวขอนแก่น ได้ร่วมใจกันสร้าง
อนุสาวรี ยพ์ ระนครศรี บริ รักษ์ข้ ึน เพื่อเป็ นอนุสรณ์และเคารพสักการะของชาวเมืองขอนแก่น
4) นา้ ส่ างสนามบิน ตั้งอยูบ่ ริ เวณถนนหน้าศูนย์ราชการตรงข้ามโรงเรี ยนสนามบินด้านทิศเหนื อเป็ นบ่อน้ า
ประวัติศาสตร์ ที่ มีมาก่อนที่ เมืองขอนแก่นจะมีน้ าประปาบริ โภค เป็ นจุดรวมใจของชาวขอนแก่นเป็ นแหล่งน้ าที่หล่อ
เลี้ยงชีวติ ของชาวขอนแก่นในอดีต และให้คุณประโยชน์ที่ยงิ่ ใหญ่แก่ประชาชนชาวขอนแก่นมาเป็ นเวลายาวนาน
5) ศาลหลักเมือง(เมืองเก่ า) เป็ นศาลหลักเมืองหรื อบือบ้านที่ทา้ วเพียเมืองแพนได้ต้ งั ไว้ ณ บริ เวณใจกลาง
หมู่บา้ น เป็ นเสาหลักเมืองขอนแก่นหลักแรกก่อนจะมีการย้ายเมืองอีก 5 ครั้ง ปั จจุบนั ตั้งอยูบ่ ริ เวณซอยกลางเมือง 21
ด้านข้างศูนย์กลั ยาณมิตร
แหล่ งเรียนรู้
1) พิพิธภัณฑ์ สถานแห่ งชาติที่ 7 ขอนแก่ น ตั้งอยู่ที่ถนนกสิ กรทุ่งสร้าง เป็ นสถานที่ที่เก็บรักษาและจัด
แสดงโบราณวัตถุและศิ ลปวัตถุที่เป็ นของแถบอีสานตอนเหนื อ โดยรอบอาคารพิพิธภัณฑ์จดั ตั้งใบเสมาหิ นที่ ได้จาก
“เมืองฟ้ าแดดสู งยาง” ไว้เป็ นจานวนมากพิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติขอนแก่นเป็ นพิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติส่วนภูมิภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือตั้งอยูท่ ี่ถนนหลังศูนย์ราชการ โบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่จดั แสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้มา
จากการขุ ด ค้น แหล่ ง โบราณคดี ภ ายในเขตศิ ล ปากรที่ 7 อี ก ส่ ว นหนึ่ งเป็ นศิ ล ปวัต ถุ ส มัย ต่ า ง ๆ ที่ แ บ่ ง มาจาก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็ น 2 ระดับชั้น
ชั้นที่ หนึ่ง เน้นเรื่ องราวของอู่อารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ยคุ หิ นใหม่ที่บา้ นเชียงโครงกระดูกมนุษย์ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ ภาชนะดินเผา อีกด้านหนึ่ ง จัดแสดงใบเสมาหิ นจาหลักเรื่ องพุทธประวัติและภาพปูนปั้ นศิลปทวาราวดี จาก
เมืองฟ้ าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสิ นธุ์
ชั้ นที่ สอง อาคารพิพิธภัณฑ์เป็ นส่ วนของศิ ลปวัตถุสมัยขอมหรื อลพบุ รีที่ได้ในภาคอี สาน เช่น พระพุทธรู ป
เครื่ องปั้ นดินเผาและศิลปวัตถุอื่น รวมทั้งทับหลังหิ นทรายจากปราสาทหิ นในภาคอีสานและอีกด้านหนึ่ งของชั้นบนเป็ น
ศิลปวัตถุยคุ สมัยต่าง ๆ ของภาคกลาง เช่น อยุธยา สุ โขทัย เป็ นต้น พิพิธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ข อนแก่ น เปิ ดให้เ ข้าชม
ทุ กวัน เว้น วัน หยุด นักขัต ฤกษ์ ตั้ง แต่เ วลา 09.00-16.00 น. อัตราค่าเข้าชมชาวไทย 5 บาท ชาวต่างประเทศ 10 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโทร.(043) 246170
2) หอศิลปวัฒนธรรมและอาคารศู นย์ กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่ น เป็ นแหล่งแสดงศิ ลปะพื้นบ้านและ
เป็ นสถานที่จดั แสดงนิทรรศการต่างๆตั้งอยูท่ ี่ถนนมะลิวลั ย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3) โฮงมู น มั ง เมื อ งขอนแก่ น โฮงมู น มัง เมื อ งขอนแก่ น ตั้ง อยู่ ณ บริ เวณชั้ น ล่ า งอาคารสวนสาธารณะ
200 ปี บึ งแก่นนคร เทศบาลนครขอนแก่น ภายในโฮงมูนมังเมืองขอนแก่น ได้จดั แบ่งพื้นที่ออกเป็ นพื้นที่ในส่ วนของ
นิทรรศการและห้องจาหน่ายของที่ระลึก สาหรับการจัดนิทรรศการได้แบ่งออกเป็ น 5 โซน โดยแบ่งตามเนื้ อหาสาระใน
ระบบการปกครองวิถีชีวติ ภูมิปัญญา และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจของชาวขอนแก่น นับตั้งแต่ยคุ ก่อน
ประวัติศาสตร์ ยุคสร้างบ้านแปงเมือง จวบจนเป็ นเมืองขอนแก่นในปั จจุบนั

4) ศู นย์ การเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ประจาท้ องถิ่น จังหวัดขอนแก่ น ตั้งอยู่ที่ ศูนย์บริ การสาธารณสุ ขที่ 4 บ้าน
สามเหลี่ยม ถนนศรี มารัตน์ เป็ นแหล่งศึกษาความรู ้สาหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ ไป ที่ พร้อมไปด้วยข้อมูล
พื้นฐาน ความรู ้หลักการทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็ นแหล่งรวบรวมอุปกรณ์เครื่ องมือทาง
วิทยาศาสตร์ และการแสดงถึงวิวฒั นาการในการนาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
5) แหล่ งIT ในวิถีชุมชนศู นย์ พฒ
ั นาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่ น ศูนย์ ICT ขอนแก่น เกิดมาจากแนวคิด
การเรี ยนมิได้จากัดเฉพาะในห้องเรี ยน การเรี ยนรู ้สามารถเกิดขึ้นทุกที่และทุกช่วงเวลาของชีวิตของมนุษย์ จึงนาไปสู่ ความ
ร่ วมมือระหว่างสานักงานส่ งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่ งชาติศู น ย์ป ระสานงานเขตอุ ต สาหกรรมซอฟต์แ วร์ ภ าค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ (E-SaanSoftwaer Park) มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริ ษทั กสท. โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
และเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีทุนในการก่อตั้งกว่า 20 ล้านบาท ตั้งอยู่ ณ บริ เวณอาคารตลาดสดเทศบาล 1 ชั้น 2 ถนน
กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทาให้ประชาชนชาวขอนแก่นมีแหล่ง IT ที่ใหญ่ที่สุดเป็ นแห่งแรกของประเทศไทย ที่ฝัง
ตัวอยูใ่ นวิถีการดาเนินชีวติ ปกติประจาวัน ให้บริ การอินเทอร์เน็ต(สี ขาว) ฟรี แก่เด็กต่ากว่า 15 ปี และผูส้ ู งอายุ 60ปี ขึ้นไป
โดยมีเจ้าหน้าที่ ดูแลให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด มี เครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้บริ การกว่า 160 เครื่ อ ง มี ห้อ งสมุด ที่ ท่ า น
สามารถหาหนังสื อดี ๆ อ่านในบรรยากาศเย็น สบายในห้อ งปรั บ อากาศ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสอนการบ้าน วาด
ภาพระบายสี และสอนงานประดิ ษฐ์ ที่ สามารถนาของที่ ประดิ ษฐ์ได้กลับไปอวดที่ บา้ นได้ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย เป็ น
แหล่งรวมเด็กหลังเลิกเรี ยนที่ท่านพาบุตรหลานมาส่ ง ไปซื้ อข้าวของแล้วจึงมารับกลับบ้านได้โดยไม่ตอ้ งกังวล หรื อพา
กันมาทาการบ้านที่ศูนย์ ICT แล้วเลยไปรับประทานอาหารที่ตลาดโต้รุ่งอย่างอบอุ่นทั้งครอบครัว สาหรับท่านที่สนใจหา
ความรู ้เรื่ องการใช้คอมพิวเตอร์ ก็มีบริ การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้อินเทอร์ เน็ตเบื้องต้นฟรี ทาให้ท่าน
ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ และใกล้ชิดกับบุตรหลานยุค IT มากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีบริ การอบรมให้ความรู ้
การใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ในหลักสู ต รเฉพาะอี กมากมาย ที่ ท่านสามารถนาไปใช้ในการปฏิ บัติงานและใช้ใ น
ชีวติ ประจาวันได้เป็ นอย่างดี
6) ห้ องสมุดสวนดอกคูน ตั้งอยูท่ างด้านทิศใต้ของบึงแก่นนคร บนพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ฝั่งตรงข้ามกับวัดหนอง
แวง สามารถทอดมองบึงน้ าแก่นนครได้ในระยะใกล้ชิดและอยูห่ ่ างจากประตูเล็กๆ สาหรับเข้าออกสวนสาธารณะราว
100 เมตร ลานไม้กว้างขวางใต้ร่มไม้ที่ร่มรื่ น หนังสื อนิ ทานมากมาย เชื้ อเชิ ญให้เด็กมาอ่านหนังสื อพร้อมครอบครั ว
กลายเป็ นเอกลักษณ์ของ “ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน” ซึ่ งเป็ นห้องสมุดเด็กแนวใหม่ ที่เด็กและครอบครัวได้ร่วมใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน นอกจากหนังสื อนิทานที่ดีแล้ว ยังมีกิจกรรมเสริ มให้เด็กได้ร่วมสนุกเพลิดเพลินในวันหยุด
อีกด้วย ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูนเปิ ดให้บริ การทุกวัน เวลา 09.00–18.00 น.
7) ห้ องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ เป็ นห้องสมุดเด็กแนวใหม่ อีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยูใ่ นสวนสาธารณะใจกลางเมือง
สวนรัชดานุ สรณ์เหมาะสาหรับเป็ นแหล่งศึ กษา หาความรู ้ในบรรยากาศผ่อนคลายสบาย ๆ ของครอบครัว มีหนังสื อ
สาหรับทุกวัย คอยให้บริ การนับเป็ นพื้นที่แห่งการอ่านของครอบครัวที่มีคุณภาพ ภายใต้บรรยากาศสบาย ๆ อีกแห่งหนึ่ง
นอกจากหนังสื อที่ดีมีคุณภาพแล้ว วันหยุดยังมีกิจกรรมเสริ มพัฒนาการให้เด็กอีกด้วย ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ เปิ ด
ให้บริ การทุกวัน เวลา 09.00–18.00 น. มีเจ้าหน้าที่คอยบริ การสมาชิกสามารถยืมหนังสื อไปอ่านได้
สวนสาธารณะ
1) บึงแก่ นนคร มีลกั ษณะเป็ นบึงขนาดใหญ่เนื้ อที่ 603 ไร่ ในเขตเทศบาลกลางเมืองขอนแก่นเป็ นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจมีถนนเลียบริ มน้ า โดยรอบได้มีการปรับปรุ งพื้นที่บริ เวณรอบบึงให้เป็ นสวนสุขภาพ ภายในสวนบริ เวณ
รอบ ๆ มีภาพประติมากรรมรู ปต่าง ๆ ทางเทศบาลได้ทาการปลูกต้นคูนและไม้ดดั ไว้อีกมากมาย ทาให้ดูร่มรื่ นสวยงาม
นอกจากนี้ ยัง มี สนามเด็ก เล่น และร้ านอาหารบริ ก ารผูม้ าพัก ผ่อ นทางทิ ศ เหนื อของบึ ง แก่ นนครเป็ นที่ ป ระดิ ษฐาน
อนุสาวรี ย ์ “เจ้าเพียเมืองแพน” ผูก้ ่อตั้งเมืองขอนแก่น

2) บึงทุ่งสร้ าง เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ/สถานที่ท่องเที่ยว มีสภาพเป็ นบึงธรรมชาติมีสวนสุ ขภาพสาหรับ
ออกกาลังกาย มีพ้นื ที่ 1,600 ไร่ ตั้งอยูท่ ี่ถนนกสิ กรทุ่งสร้าง อนาคตจะได้รับการพัฒนาเป็ นสวนพฤกษศาสตร์ชุ่มน้ า สวน
นก และลานกีฬา
3) สวนสาธารณะประตูเมือง มีพ้ืนที่ 10ไร่ 1 งาน 14.2 ตารางวา เดิมเป็ นที่ดินของตระกูลทวี-แสงสกุลไทย
ยกให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็ นสถานที่ทดลองและพัฒนาพันธุ์ขา้ ว ต่อมาเมื่อถนนมิตรภาพตัดผ่านถูกทิ้ง
ร้าง เทศบาลได้ประสานขอใช้ที่ดินจากท่ านผูว้ ่าราชการจังหวัดขอนแก่ น (นายบุญรงค์นิลวงศ์) และกรมธนารั กษ์
ปั จจุบนั เทศบาลปรับปรุ งเป็ นสวนสาธารณะที่สวยงามร่ มรื่ น มีระดับพื้นที่สูงต่า เป็ นมิติมุมมองที่แตกต่างจากสวนทัว่ ไป
และยังเป็ นสวนที่เป็ นสัญลักษณ์ของการเข้าถึงเมืองขอนแก่น ตั้งอยูบ่ ริ เวณถนนศรี จนั ทร์ตดั กับถนนมิตรภาพ
4) หนองสะพัง เป็ นหนองน้ าเก่าแก่ที่ประชาชนชาวขอนแก่นได้ใช้ในการอุปโภค การประมงและการเกษตร
เพื่อเลี้ยงชีพ เทศบาลจึงได้ทาการปรับปรุ งให้เป็ นพื้นที่สาธารณะเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้
ประโยชน์ร่วมกันได้
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
1) งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์ อสี าน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้ าวเหนียว เทศบาลนครขอนแก่น
ได้จดั กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายน เป็ นประเพณี ทุกปี มาตั้งแต่ปี 2531 การจัดงานดังกล่าวได้พฒั นาอย่าง
ต่อเนื่องมาตามลาดับ จนปั จจุบนั ได้ชื่อว่า"งานประเพณี สุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสี ยงแคน และถนนข้าว
เหนี ยว" วัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว เพื่อส่ งเสริ มวัฒนธรรมการละเล่นสงกรานต์แบบปี ใหม่ไทยปลูกฝั ง
พฤติกรรม และค่านิยมที่ดีของเยาวชนต่อครอบครัวและสังคมและที่เป็ นจุดเด่นสาคัญของงาน คือ เป็ นงานที่สนุกได้โดย
ไร้แอลกอฮอล์ ซึ่ งถือเป็ นจังหวัดต้นแบบด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ และแก้ไขปั ญหาการดื่ มแอลกอฮอล์ของประชาชน
กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีทาบุญตักบาตร การละเล่นกีฬาการแสดงดนตรี พ้นื เมือง ขบวนแห่เกวียนบุปผาชาติ วัน
ข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกันเป็ นต้น
2) งานเทศกาลไหมและประเพณี ผู ก เสี่ ย วและงานกาชาดจั ง หวั ด ขอนแก่ น หรื อที่ นิ ย มเรี ยกกั น ว่ า
"งานไหม" หรื อ "งานเทศกาลไหม" จัด ขึ้ น ครั้ งแรกเมื่ อ ปี 2522 โดยได้รั บ การสนับ สนุ น จากการท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทย ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์จนเป็ นที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลาย ประเพณี ผกู เสี่ ยวเป็ นประเพณี ด้ งั เดิมของคน
กลุ่มวัฒนธรรมไทยลาว หรื อชาวอีสานมาแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั คาว่า "เสี่ ยว" ในความหมายของชาวอีสานหมายถึงเพื่อน
รัก เพื่อนตายเพื่อนร่ วมชะตาชีวิตร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขถือเสมือนมีชีวิตเดี ยวกันคู่เสี่ ยว จะติดต่อไปมาหาสู่ และช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันอยูต่ ลอดเวลา คนที่จะเป็ นคู่เสี่ ยวจะต้องเป็ นชายกับชาย หญิงกับหญิง ซึ่ งสนิ ทสนมกันรสนิ ยมคล้ายกันเกิดปี
เดียวกัน มีบุคลิกคล้ายกัน พ่อแม่เห็นว่าเด็กรักกันก็จะนามาผูกแขนต่อหน้าผูใ้ หญ่อบรมให้รักกันแล้ว ทั้งสองคนก็ได้ชื่อ
ว่าเป็ นเสี่ ยวกันไปจนชีวิตจะหาไม่ งานเทศกาลไหมประเพณี ผูกเสี่ ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น จัด ขึ้ น ระหว่า ง
วันที่ 29 พฤศจิ กายนถึ งวันที่ 10 ธันวาคม ของทุ กปี ณ บริ เวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์
ของการจัดงาน คือ ให้ประชาชนเข้าใจความหมายของคาว่า “เสี่ ยว” อย่างถูกต้องฟื้ นฟูอนุรักษ์ประเพณี อนั ดีงามไว้ให้
เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ส่ งเสริ มให้คนในชาติตระหนักถึงความเป็ นมิตรกันและนาค่าแห่ งมิตรภาพนั้นไปใช้ให้เป็ น
ประโยชน์ในด้านความร่ วมมือพัฒนาประเทศชาติและขยายผลการผูกเสี่ ยวไปสู่ คนในชาติให้มากขึ้นกิ จกรรมในงาน
ได้แก่ การจัดพิธีผูกเสี่ ยว ประกวดพานบายศรี จดั ขบวนแห่ รถตามคาขวัญจังหวัด จัดศาลาไหมเพื่อสาธิ ตการทอผ้าไหม
และจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์การแสดงศิ ลปะพื้นบ้าน การออกร้ านกาชาดการจัดนิ ทรรศการของส่ วนราชการ และการ
ประกวดนางงามไหม
3) งานประเพณี เข้ า พรรษา เข้าพรรษา คื อ การที่ ภิ ก ษุ ผูก ใจว่า จะอยู่ป ระจ าเสนาสนะในวัด ใดวัด หนึ่ ง
ตลอดเวลา 3 เดื อ น ในฤดู ฝ นไม่ไ ปค้า งแรมให้ล่ว งราตรี ใ นที่ แ ห่ ง อื่ น ระหว่า งที่ ผูก ใจนั้น เป็ นพิธีกรรมสาหรับ
ภิกษุโดยตรงซึ่งมีวนิ ยั นิยมบรมพุทธานุญาตไว้ให้ปฏิบตั ิทุกรู ป จะเว้นเสี ยมิได้ไม่วา่ กรณี ใด ๆ มีเรื่ องราวปรากฏอยูใ่ นวัส
สุปนายิกขันธกะพระวินยั ปิ ฎก ใจความว่า สมัยเมื่อผ่านปฐมโพธิการไปแล้ว มีกลุ บุตรบวชเป็ นภิกษุมากขึ้น พระพุทธเจ้า

ยังมิได้ทรงบัญญัติให้ภิกษุจาพรรษา ถึงฤดูฝนมีน้ าขังเต็มพื้นที่ไร่ นาชาวบ้านประกอบอาชีพกสิ กรรม ภิกษุบางจาพวก หา
พักการจาริ กไม่ บางพวกพากันเหยียบพืชผลชาวบ้าน และสัตว์เล็กตายเป็ นจานวนมาก ชาวบ้านพากันติเตียนพระพุทธ
องค์ทรงทราบจึงบัญญัติให้ภิกษุอยูจ่ าพรรษาในฤดูฝน 3 เดือน คือวันแรม 1 ค่าเดือน 8 หลัง พุทธศาสนิ กชนจะรวมกันที่
ศาลาโรงธรรมจัดดอกไม้ธูปเที ยน ข้าวสารผ้าอาบน้ าฝนถวายแด่ พระสงฆ์ และอธิ ฐานเข้าพรรษาเรี ยกว่า ปวารณา
เข้าพรรษาจังหวัดขอนแก่น ได้จดั กิจกรรมงานประเพณี เข้าพรรษาที่วดั พระธาตุพระอารามหลวงวัดหนองแวง บึงแก่น
นคร และวัดศรี จนั ทร์พระอารามหลวงเป็ นประจาทุกปี และเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่ วมทาบุญที่วดั ใกล้บา้ นหรื อวัดที่มี
จิ ตศรัทราการจัดงานดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ปลูกจิ ตสานึ กให้เด็กเยาวชนและประชาชน ตระหนักถึ ง
ความสาคัญในวันเข้าพรรษาเสริ มสร้างและปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชน ได้นาไปใช้ใน
ชี วิตประจ าวัน และเพื่อจรรโลงสัง คมไทยให้เป็ นสังคมดี มี คุ ณธรรมจริ ยธรรมอย่างยัง่ ยืน โดยใช้มิติท างศาสนา
กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีทาบุญตักบาตรฟั งธรรมเทศนาแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ ถวายเที ยนพรรษา ผ้าอาบ
น้ าฝนและอธิษฐานปวารณาเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน
4) งานประเพณีออกพรรษา ออกพรรษา หมายถึ ง การสิ้ นสุ ดกาหนดอยู่จาพรรษาของภิ กษุตามพระวินัย
บัญญัติมีพิธีเป็ นสังฆกรรม กรรมพิเศษเรี ยกโดยภาษาวินยั พิเศษว่า ปวรณากรรม คือ การทาปวารณาของสงฆ์ผอู ้ ยูร่ ่ วมกัน
มาตลอด 3 เดือน ในวันเพ็ญเดือน 11 กิจกรรมสาคัญที่จดั เป็ นประจาทุกปี ในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่
4.1) การตักบาตรเทโว สื บเนื่องมาจากวันเทโวโลหณะ คือ วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากเทวโลกหลังจากเสด็จไป
จาพรรษาอยู่สวรรค์ช้ นั ดาวดึ งส์พิภพถ้วนไตรมาส และตรัสพระอภิธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลกมา
ตลอด 3 เดือน พอออกพรรษาก็เสด็จกลับมายังมนุษย์โลก โดยเสด็จลงทางบันไดสวรรค์ที่ประตูเมืองสังกัสสนคร อัน
ตั้งอยูเ่ หนือกรุ งสาวถีวนั เสด็จลงจากเทวโลกนั้น เรี ยกว่า วันเทโวโลหณะ ตรงกับวันมหาปวารณาเพ็ญเดื อน 11 วันนั้น
ถือกันว่าเป็ นวันบุญวันกุศลที่ สาคัญวันหนึ่ งของพุทธบริ ษทั โบราณเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า วันพระเจ้าเปิ ดโลก รุ่ งขึ้นจาก
วันนั้นเป็ นวันแรม 1 ค่าเดือน 11 จึงมีการทาบุญตักบาตรเทโวโลหณะกันเป็ นการใหญ่ เพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จลงจากเท
วโลกของพระพุทธเจ้าจังหวัดขอนแก่น โดยเทศบาลตาบลเขื่อนอุบลรัตน์และอาเภออุบลรัตน์ ได้จดั กิจกรรมตักบาตรเท
โวเป็ นประจาทุกปี ที่วดั พระพุทธบาทภูพานคา อาเภออุบลรัตน์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดี
งามของไทยบูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสาคัญในวันออก
พรรษา กิจกรรมในงานประกอบด้วย นมัสการองค์พระเจ้าใหญ่ ไหว้รอยพระพุทธบาท พระภิกษุสามเณรเดินลงมาจาก
ยอดเขาวัดพระบาทภูพานคาตามบันได 1,049 ขั้น เพื่อรับบิณฑบาต พุทธศาสนิ กชนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและ
จตุปัจจัย และขบวนแห่รถนางฟ้ า เทวดาพระอินทร์ พระพรหม ไปยังวัดพระบาทภูพานคา
4.2) ไต้ประที ปโคมไฟและวิถีชีวิตอี สาน ในช่ วงเทศกาลออกพรรษาจังหวัดขอนแก่ น โดยเทศบาลนคร
ขอนแก่น ได้จดั งานประเพณี ออกพรรษาไต้ประที ปโคมไฟและวิถีชีวิตอีสาน ซึ่ งตรงกับวันออกพรรษาของทุกปี ณ
บริ เวณบึงแก่นนคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวส่ งเสริ มอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น และอนุรักษ์
สื บสานวัฒนธรรม อันเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอันดีงามของวิถีชีวติ คนอีสาน กิจกรรมสาคัญในงานประกอบด้วย จัด
พิธีทางศาสนาออกร้านจาหน่ายอาหารและสิ นค้าพื้นเมืองจัดแสดงนิทรรศการของเก่าน่าสะสม พระเครื่ องประกวดและ
โชว์บอนไซ จัดแสดงวรรณกรรมเรื่ อง"สิ นไซ" มหกรรมอาหารของดีเมืองขอนแก่น ประกวดขบวนแห่ ประทีปโคมไฟ
ประกวดฮ้านประที ป ประกวดสรภัญญะการแสดงวัฒนธรรม 5 ภาค จัดประกวดนกกรงหัวจุก การแสดงวัฒนธรรม
นานาชาติ การแข่ง X-Game การประกวดกวนข้าวทิ พย์ การแสดงดนตรี ลูกทุ่งของโรงเรี ยนต่าง ๆ การแสดงดนตรี
พื้นเมือง และการแสดงคอนเสิ ร์ตลูกทุ่งหมอลา
5) ถนนฅนเดิน ขอนแก่ น เกิ ด ขึ้ น จากการระดมความคิ ด และร่ ว มมื อ กัน ของกลุ่ม ปั ญ จมิ ต รขอนแก่น ที่
ประกอบด้วย สภาทนายความจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น องค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดและเทศบาลนครขอนแก่น รวมถึงความร่ วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้แนวคิดที่วา่ ถนนมีไว้ให้
รถวิง่ ยิง่ มีถนน คนยิง่ รักกันน้อยลงจะเป็ นไปได้หรื อไม่ ถ้าเราจะคืนถนนให้กบั คนขอนแก่น เพื่อเป็ นพื้นที่ให้คนที่รัก ที่

ชอบในสิ่ งเหมือน ๆ กันได้คุยกัน ถนนฅนเดินขอนแก่น เปิ ดเฉพาะวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น. ณ บริ เวณถนน
หน้าศูนย์ราชการ (ถนนด้านหน้าศาลากลางจังหวัด) มีสินค้าหลากหลายไม่วา่ จะเป็ นสิ นค้าทามือ ของที่ ระลึก ของเก่า
อาหารและขนมต่าง ๆ มีการแสดงศิ ลปวัฒนธรรม ราวงอีสาน ละครใบ้ รวมไปจนถึงการแสดงเปิ ดหมวกของเยาวชน
ชาวขอนแก่น และการแสดงอื่น ๆ อีกมากมาย
ด้ านธุรกิจ
ผลประเมินการจัดงานเทศบาลนครขอนแก่ น ประจาปี 2557
เทศบาลนครขอนแก่น ได้นาจุดเด่นหลาย ๆ อย่างมาผสมผสานกัน เพื่อสร้างความโดดเด่นและดึงดูดผูค้ นให้
อยากมาเยี่ย มเยือ น ด้วยการสร้ า งเมื อง สร้ างกิ จกรรมดี ๆ ให้เกิ ดขึ้ น ภายใต้แนวคิ ด “สื บสานวัฒนธรรมประเพณี
เสริ มสร้างพื้นที่ทางเศรษฐกิจ” เป็ นการประสานความร่ วมมือกับทุกภาคส่ วนในการจัดกิจกรรมเทศกาลขนาดใหญ่ ที่
แสดงให้เห็ นถึ งการเป็ นฐานที่ มนั่ ทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย ไม่ว่าจะเป็ นกิ จกรรมที่ เทศบาลเป็ นเจ้าภาพ หรื อการที่
เทศบาลได้ร่วมเป็ นหน่ วยงานสนับสนุ นทั้งด้านสถานที่ บุ คลากร เครื่ องมื อ และการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ งาน
ขอนแก่นเคาท์ดาวน์ งานเทศกาลขอนแก่นเลิฟมิวสิ คเฟสติวลั งานประเพณี สุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสี ยง
แคนและถนนข้าวเหนี ยว งานประเพณี ออกพรรษาไต้ประทีปบูชาพุทธกตัญํู งานบุญคูนเมือง งานเทศกาลขอนแก่น
แดนศิ ลปะ งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณี ผูกเสี่ ยวและงานกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น งานวันเกษตรภาคอีสาน งานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ เป็ นต้น ซึ่ งนับว่าทาให้เกิดทั้งเงินสะพัดและผูท้ ี่มา
ร่ วมงานมากมายหลากหลาย
ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ทาการวิจยั และประเมินการจัดงานของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนาการจัดงานต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อทราบทิศทางหรื อแนวโน้มของจานวนคนและ
เงินสะพัด ซึ่งจะเป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจและเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารให้แก่ผปู ้ ระกอบการหรื อนักลงทุนต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย ดังตารางผลการประเมินการจัดงานเทศบาลนครขอนแก่น ประจาปี 2557
ตารางผลการประเมินการจัดงานเทศบาลนครขอนแก่น ประจาปี 2557
1. จานวนคนและเงินสะพัด
ที่

ชื่องาน

วัน

1 งานออกพรรษาไต้
5
ประทีปบูชาพุทธ
กตัญํู
2 งานมหัศจรรย์พรรณไม้ 19
นานาชาติ
3 งานขอนแก่นเคาท์
7
ดาวน์

จานวน
ประมาณการนักท่องเที่ยว
ผูเ้ ข้าร่ วม ในอาเภอ ต่างอาเภอ ต่างจังหวัด
คน
เมือง
ในจังหวัด
ต่างประเทศ
ขอนแก่น ขอนแก่น
110,732 79,551
15,003
16,178
-

เม็ดเงิน
สะพัด
(ล้าน
บาท)

286,687

160,615

62,070

62,343

1,639

218.35

130,139

81,593

25,356

20,298

2,892

208.2

123.2

ที่

ชื่องาน

4

งานประเพณี สุดยอด
สงกรานต์อีสาน
เทศกาลดอกคูณเสี ยง
แคนและถนนข้าว
เหนียว
รวม

วัน

จานวน
ผูเ้ ข้าร่ วม

ประมาณการนักท่องเที่ยว
ในอาเภอ ต่างอาเภอใน ต่างจังหวัด
คน
เมือง
จังหวัด
ต่างประเทศ
ขอนแก่น ขอนแก่น

เม็ดเงิน
สะพัด
(ล้าน
บาท)

11

452,234

250,830

80,162

117,972

3,270

615.5

979,792

572,589

182,591

216,791

7,801

1,165.25

2.ผลการประเมินการรับสื่อ
ที่
ชื่องาน
1

งานออกพรรษาไต้ประทีปบูชาพุทธกตัญํู

2

งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ

3

งานขอนแก่นเคาท์ดาวน์

4

งานประเพณี สุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอก
คูณเสี ยงแคนและถนนข้าวเหนียว

รับรู ้การจัดงานจาก
1.มีการจัดงานอยูแ่ ล้วมาเป็ นประจาทุกปี
2.เพื่อน/ญาติแนะนา
3.ทราบข่าวจากทางเฟสบุค๊
4.รถแห่
5.ป้ าย ป้ ายบิลบอร์ด/จอ/LED
1.ทราบข่าวจากทางเฟสบุค๊
2.เพื่อน/ญาติแนะนา
3.ป้ าย ป้ ายบิลบอร์ด/จอ/LED
4.รู ้อยูแ่ ล้วมาเป็ นประจา
5.ทีวี
1.ทราบอยูแ่ ล้วว่าจัดงานทุกปี
2.ทราบข่าวจากทางเฟสบุค๊
3.ทราบจากเพื่อน/ญาติ
4.ผ่านมาแล้วเห็น
5.ป้ าย ป้ ายบิลบอร์ด/จอ/LED
1.ทราบอยูแ่ ล้วว่าจัดงานทุกปี
2.ทราบจากเพื่อน/ญาติ
3.ทราบข่าวจากทางเฟสบุค๊
4.ป้ าย ป้ ายบิลบอร์ด/จอ/LED
5.ทีวี

ร้อยละ
33.29
26.31
13.9
7.41
5.39
20.47
19.51
15.82
15.28
6.3
28.61
18.24
16.60
13.64
6.2
25.05
18.71
15.65
11.16
9.84

3.ความคิดเห็นทีม่ ตี ่ อการจัดงาน
3.1 งานออกพรรษาไต้ ประทีปบูชาพุทธกตัญญู
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงาน ในระดับเห็นด้วยอย่างมากในด้าน ทุกหัวข้อ โดยเรี ยงลาดับได้ดงั นี้
1.ควรมีการจัดงานอีกในปี หน้า 2.การจัดงานเน้นการอนุ รักษ์วฒั นธรรมท้องถิ่น 3.การจัดงานช่วยส่ งเสริ มรายได้และ
กระตุน้ เศรษฐกิจ 4.การจัดงานช่วยสร้างความสุ ขให้นักท่องเที่ยว 5.รู ปแบบการจัดงานผสมผสานของวัฒนธรรมร่ วม
สมัย
ด้านความคิดเห็นต่อรู ปแบบการจัดงานว่า มีการจัดการที่ดี คือ บรรยากาศในการจัดงาน ร้อยละ 83.00 การแปร
ผลมีการจัดการที่ค่อนข้างดี คือ การตกแต่งและความสวยงาม ร้อยละ 76.00 ความปลอดภัย ร้อยละ 68.50 ส่ วนการแปร
ผลที่ควรปรับปรุ ง คือ ขนาดพื้นที่จดั งาน ร้อยละ 74.05 ที่จอดรถ ร้อยละ 34.50 ป้ ายบอกทาง ร้อยละ 57.25 ห้องน้า ร้อย
ละ 40.25
ด้านความคิดเห็ นต่อกิจกรรมประทับใจในเรื่ องอันดับที่หนึ่ ง คือ ชอบการแสดงต่างๆ บนเวที 200 ปี ร้อยละ
36.77 อันดับที่ สอง ชอบหมอลา ร้อยละ 26.45 และอันดับที่ สาม ประทับใจกับการจัดงานที่ สืบสานประเพณี ร้อยละ
13.55
ความไม่ประทับใจ อันดับที่หนึ่ง คือ ที่จอดรถหายาก และมีไม่เพียงพอ ร้อยละ 36.63 อันดับที่สอง คือ หมอลา
มาช้า รอหมอลานาน หมอลาเลิกเร็ ว อยากให้เพิ่มหมอลา ร้อยละ 18.81
3.2 งานมหัศจรรย์ พรรณไม้ นานาชาติ
ด้านความคิดเห็นในการจัดงาน จากการสอบถามผูเ้ ข้าร่ วมงาน 2,000 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ
การจัด ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก ในทุกหัวข้อ โดยเรี ยงลาดับได้ดงั นี้ 1.ควรมีการจัดงานอีกในปี หน้า 2.การจัดงานช่วย
สร้างความสุขแก่นกั ท่องเทียวและคนขอนแก่น 3.การจัดงานเป็ นสิ่ งที่สร้างสรรค์ 4.การจัดงานมีความสวยงาม 5.การจัด
งานทาให้เกิดการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับพรรณไม้ ดอกไม้ และ 6.การจัดงานช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจและส่งเสริ มรายได้
ด้านความคิดเห็นต่อรู ปแบบการจัดงาน จากการสอบถามผูเ้ ข้าร่ วมงาน 2,000 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ
รู ปแบบการจัดงานว่า มีการจัดการที่ดี คือ ขนาด พื้นที่ในการจัดงาน ร้อยละ 87.00 ความปลอดภัยในงาน ร้อยละ 86.15
และ การประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 80.60 การแปรผลมีการจัดการที่ค่อนข้างดี คือ ป้ ายบอกทาง ร้อยละ 74.75 และห้องน้ า
ร้อยละ 62.15 ส่วนการแปรผลที่ควรปรับปรุ ง คือ ที่จอดรถ ร้อยละ 51.90
ด้านความคิดเห็ นต่อกิจกรรมหรื อสิ่ งที่ประทับใจในงาน อันดับ 1 คือ ความสวยงามของดอกไม้ จานวน 509
คน คิดเป็ นร้อยละ 38.04 อันดับ 2 คือ ชื่นชอบดอกไม้ต่างประเทศ เช่น ดอกทิวลิป จานวน 204 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.25
อันดับ 3 คือ การจัดสวนได้อย่างสวยงาม จานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.63
ด้านความคิดเห็นที่ไม่ประทับใจและข้อเสนอแนะต่อกิจกรรมภายในงาน
1. ด้านดอกไม้ คือ ดอกไม้มีนอ้ ยและไม่สวยเท่าปี ก่อน ควรเพิ่มดอกไม้ แต่ละโซนไม่มีความแตกต่างของชนิ ด
ดอกไม้ ควรเพิ่มชนิดดอกไม้
2. ด้านการจัดสวน พื้นที่เปี ยกแฉะ ควรควบคุมดูแลการรดน้ าให้เหมาะสม และที่นงั่ พักไม่เพียงพอ ควรเพิ่มที่
นัง่ พักหลายๆ จุด
3. ด้านอาหารและร้านค้า มีร้านอาหารเยอะเกินไป และล๊อคอาหารแคบ แออัดมาก ควรคัดคุณภาพร้าน และ
บ้างร้านอาหารราคาแพง ราคาจานละ 50-60 บาท เช่น ร้านก๋ วยจับ๊ โจ๊ก
4. ด้านห้องน้ าและที่ จอดรถ ห้องน้ าไม่พอ ห้องน้ าเสริ มควรอยู่ในงานตามจุดต่าง ๆ ห้องน้ าไม่สะอาด ควรมี
พนักงานดูแลประจาเป็ นจุดๆ และเอาใจใส่กว่านี้ ส่วนที่จอดรถอยูไ่ กลจากทางเข้างาน ไม่สะดวกโดยเฉพาะผูส้ ู งอายุและ
คนพิการ
5. ด้านอื่นๆ อยากให้เพิ่มกิจกรรมดึงดูด เช่น โชว์ศิลปิ น ดนตรี พ้ืนบ้าน กิจกรรมเด็ก ให้มีทุกวัน และควรเก็บ
เงินค่าเข้างาน ซักเล็กน้อย เพื่อช่วงงานให้ดีมากขึ้นในปี ต่อไป

3.3 งานขอนแก่ นเคาท์ ดาวน์
ด้านความคิดเห็ นในการจัดงาน จากการสอบถามผูเ้ ข้าร่ วมงาน 1,000 คน มีความคิดเห็ นต่อการจัดงาน ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างมาก ในทุกหัวข้อ โดยเรี ยงลาดับได้ดงั นี้ อันดับ 1. ควรมีการจัดงานอีกในปี หน้า อันดับ 2. การจัดงาน
ประเภทนี้ เป็ นสิ่ ง ที่ ส ร้ า งสรรค์ อัน ดับ 3. ความสวยงามภายในงาน อัน ดับ 4. การจัด งานช่ ว ยสร้ า งความสุ ข แก่
นักท่องเที่ยวและคนขอนแก่น อันดับ 5. การจัดงานช่วย กระตุน้ เศรษฐกิจ และส่งเสริ มรายได้
ด้านความคิดเห็นต่อการอานวยความสะดวกภายในงาน มีความคิดเห็ นต่อการจัดงานว่ามีการจัดการที่ดี คือ
ขนาดพื้นที่ในการจัดงาน ร้อยละ 84.30 ความสะอาดภายในงาน ร้อยละ 84.30 และความปลอดภัยในงาน ร้อยละ 80.40
สาหรับการแปรผลที่ มีการจัดการที่ ค่อนข้างดี คือ การประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 76.60 ความสะอาดของห้องน้ า ร้อยละ
66.90 และ ป้ ายบอกทาง ร้อยละ 62.50 สาหรับการแปรผลที่ควรปรับปรุ ง คือ ความเพียงพอของห้องน้ า ร้อยละ 49.30
ส่วนการแปรผลที่ควรเปลี่ยนแปลง คือ ที่จอดรถ ร้อยละ 37.20
ด้านความคิดเห็นต่อกิจกรรมหรื อสิ่ งที่ประทับใจในงานพบว่า ความประทับใจ อันดับ 1 คือ การตกแต่งประดับ
ไฟ ในสวนเรื องแสง จานวน 258 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.55 อันดับ 2 คือ สถานที่จาลอง อาบูซิมเบล จานวน 256 คน คิด
เป็ นร้อยละ 29.32 อันดับ 3 คือ การจัดคอนเสิ ร์ต ในวันที่ 31 จานวน 147 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.84
ด้านความคิดเห็ นต่อ สิ่ งที่ ไม่ประทับใจในงานและข้อเสนอแนะ พบว่า สิ่ งที่ ไม่ประทับใจ อันดับ 1 คือ ขยะ
ภายในงาน ควรเพิ่มถังขยะ และคนทาความสะอาด จานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.10 อันดับ 2 คือ บริ เวณงานมืด เช่น
ที่จอดรถ และในสวนเรื องแสง จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.52 และอันดับ 3 คือ ปี หน้าอยากให้จดั ที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมไทยบ้าง จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.93
3.4 งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์ อสี านเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้ าวเหนียว
ด้านความคิดเห็นในการจัดงาน ประชาชนผูม้ าเที่ยวงาน มี ความเห็นต่อการจัดงานในระดับเห็นด้วยอย่างมาก
ในทุกหัวข้อ โดย อันดับ 1 คือ ควรมีการจัดงานอีกในปี หน้า อันดับ 2 คือ การจัดงานช่วยสร้างความสุ ขแก่นกั ท่องเที่ยว
และคนขอนแก่น อันดับ 3 คือ การจัดงานช่วย กระตุน้ เศรษฐกิจ และส่ งเสริ มรายได้ อันดับ 4 คือ การจัดงานประเภทนี้
เป็ นสิ่ งที่สร้างสรรค์ และอันดับ 5 คือ ความสวยงามภายในงาน
สาหรับการจัดแสดงปติมากรรมทราย และอุโมงค์น้ าพุ ในช่วงวันที่ 13-15 เมษายน 2558 ประชาชนผูเ้ ข้าร่ วม
งาน มีความคิดเห็นต่อการจัดแสดง ในระดับชอบมาก
สาหรับด้านความคิดเห็นต่อการอานวยความสะดวกภายในงาน ประชาชนผูม้ าร่ วมงาน มีความคิดเห็นต่อการ
จัดงานดังนี้ มีการจัดการที่ดี คือ ขนาดพื้นที่ในการจัดงาน ร้อยละ 83.73 และการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ามีงาน ร้อยละ
80.94 มี การจัดการที่ ค่อนข้างดี คื อ ความปลอดภัยในงาน ร้ อยละ 80.40 และป้ ายบอกทาง ร้ อยละ 62.50 และควร
ปรับปรุ ง คือ ความสะอาดภายในงาน ร้อยละ 57.42 ความสะอาดของห้องน้ า ร้อยละ 51.66 ความเพียงพอของห้องน้ า
ร้อยละ 49.68 และที่จอดรถ ร้อยละ 43.14 ตามลาดับ
ด้านความคิดเห็นต่อกิจกรรมหรื อสิ่ งที่ประทับใจในงานพบว่า ความประทับใจ อันดับ 1 คือ วงดนตรี และการ
แสดงบนเวที ร้อยละ 21.60 รองลงมาอันดับ 2 คือ บรรยากาศ และความสนุกภายในงาน ร้อยละ 18.51 และอันดับ 3 คือ
การเล่นคลื่นมนุษย์ ร้อยละ 11.76 สาหรับ สิ่ งที่ไม่ประทับใจในงาน มีจานวนหัวข้อน้อยมาก และไม่มีนยั สาคัญ
ที่มา : ฝ่ ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น ประจาเดือนเมษายน 2558
“เครื่ องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนเมษายน 2558 บ่งชี้ เศรษฐกิ จจังหวัดมีสัญญาณหดตัว จากเดื อนก่อนหน้า จาก

ด้านอุปสงค์ที่หดตัว โดยเฉพาะการบริ โภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และ การใช้จ่ายภาครัฐที่หดตัว สาหรับด้าน
อุปทานมีสัญญาณชะลอตัวจากภาคบริ การ ในขณะที่ ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมหดตัว ด้านเสถียรภาพ
เศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ อหดตัวต่อเนื่อง”
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่า มีสญ
ั ญาณชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนจาก เครื่ องชี้ภาคบริ การ
ชะลอตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคบริ การ ในเดือนเมษายน 2558 ขยายตัวร้อยละ 14.03 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 19.24 สะท้อนจาก จานวนผูโ้ ดยสารผ่านสนามบิน ชะลอตัวลงร้อยละ
60.08 ในขณะที่จานวนผูโ้ ดยสารรถประจาทาง และรายได้ หมวดโรงแรม หดตัวร้อยละ 12.02 และ 7.22 ตามลาดับ
จานวนผูใ้ ช้บริ การรถไฟ ขยายตัวร้อยละ 10.30 การผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัว โดยดัชนี ผลผลิตภาคเกษตรกรรม หดตัว
ร้อยละ 9.52 เมื่อเทียบกับช่วงเดือน เดียวกันของปี ก่อน ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 14.06 จากการหด
ตัวด้านพืช ได้แก่ ปริ มาณ ผลผลิตข้าวเจ้า ขณะที่ ปริ มาณผลผลิตข้าวเหนี ยว ปริ มาณผลผลิตมันสาปะหลัง และอ้อย
โรงงานขยายตัว ผลผลิ ต ด้า นปศุ สั ต ว์ล ดลง ได้แ ก่ สุ ก ร การผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมหดตัว โดยดัช นี ผ ลผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 3.46 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปี ก่อน ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน ที่ขยายตัว
ร้อยละ 15.61 จากการเก็บภาษีสรรพสามิตการผลิตเบียร์ หดตัวร้อยละ 6.81 ตามความต้องการสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ทั้งใน
และต่างประเทศ ปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าภาคอุตสาหกรรม หดตัวต่อเนื่ องร้อยละ 3.20 สาหรับโรงงาน อุตสาหกรรม มีอยู่
จานวน 4,188 แห่ง เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปี ก่อน จานวน 22 แห่ง
เศรษฐกิ จ ด้านอุปสงค์(การใช้จ่าย) พบว่า มี สัญญาณหดตัวจากเดื อนก่ อนหน้า สะท้อนจาก การบริ โภค
ภาคเอกชนหดตัว โดยดัชนี การบริ โภคภาคเอกชน (Cp Index) หดตัวร้อยละ 5.51 เมื่อเทียบกับ ช่วงเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ปรับตัวลดลงจากเดื อนก่อนที่ ขยายตัวร้อยละ 11.14 จากจานวนรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ จานวน
รถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ และภาษีมูลค่าเพิ่ม หดตัวร้อยละ 29.63 13.97 และ 1.96 ตามลาดับ ปริ มาณการใช้ไฟฟ้ า
ของครัวเรื อนที่อยูอ่ าศัย ชะลอตัวร้อยละ 1.10 การใช้จ่าย ภาครัฐหดตัว โดยดัชนี การใช้จ่ายภาครัฐ (G Index) หดตัวร้อย
ละ 18.44 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกัน ของปี ก่อน ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 8.57 จากการเบิกจ่าย
รายจ่ายประจาลดลง โดยมีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจา ลดลงร้อยละ 9.49 เป็ นผลจากการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นลดลง ตามโครงการพัฒนาและส่ งเสริ มผูส้ าเร็ จการศึ กษาด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ าของ ส านัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข ตามโครงการ
ประชาชนได้รับการบริ การสุ ขภาพที่มีคุณภาพ ขณะที่ การลงทุนภาคเอกชนหดตัว โดยดัชนี การลงทุน ภาคเอกชน (Ip
Index) หดตัวร้อยละ 4.05 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปี ก่อน หดตัวต่อเนื่ องจาก เดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ 2.65
จากสิ นเชื่ อเพื่อการลงทุน และจานวนรถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์ ที่หดตัวร้อยละ 3.68 และ 34.15 เมื่อเทียบกับช่วงเดือน
เดียวกันของปี ก่อน
ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด พบว่า รายได้เกษตรกรเดือนเมษายน 2558 หดตัวร้อยละ 11.75 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดือนเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจาก ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม หดตัวร้อยละ 9.52 จากปริ มาณผลผลิตข้าวเจ้า
สาหรับดัชนี ราคาผลผลิตสิ นค้าเกษตรในภาพรวม หดตัวร้อยละ 2.46 หดตัวต่อเนื่ องจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ 2.37
เนื่องจากผูป้ ระกอบการชะลอการรับซื้ อ ตามความต้องการ ของตลาด ด้านการเงิน พบว่า สภาพคล่องในระบบสถาบัน
การเงินมีการขยายตัวของเงินฝากมากกว่าสิ นเชื่อ โดยเงินฝากรวมขยายตัวร้อยละ 3.35 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน ที่ขยายตัวร้อยละ 6.60 ตามการชะลอตัวของปริ มาณเงินฝากธนาคารพาณิ ชย์ และ

ปริ มาณเงินฝากธนาคาร ของรัฐ ในขณะที่สินเชื่อรวม หดตัวร้อยละ 3.68 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปี ก่อน หด
ตัวต่อเนื่อง จากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ 2.43 เนื่องจากธนาคารปล่อยสิ นเชื่อลดลง
เสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่า อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปของจังหวัด ในเดือนเมษายน 2558 หดตัว ร้อยละ 0.62 ปั จจัย
หลักมาจากดัชนีในหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่ องดื่ม ได้แก่ ดัชนีราคาหมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่ อสาร หด
ตัวร้อยละ 10.0 ในขณะที่ หมวดอาหารและเครื่ องดื่ ม ไม่มีแอลกอฮอล์ ขยายตัว ร้อยละ 0.8 ได้แก่ ดัชนี ราคาหมวด
เนื้ อสัตว์ เป็ ด ไก่ และสัตว์น้ า ขยายตัวร้อยละ 1.0 และหมวดอาหาร บริ โภค-ในบ้าน ขยายตัวร้อยละ 0.2 เป็ นสาคัญ
สาหรับการจ้างงาน ในเดือนเมษายน 2558 ขยายตัวร้อยละ 5.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปี ก่อน
ด้านการคลัง ในเดือนเมษายน 2558 พบว่า ผลการเบิ กจ่ายงบประมาณรวมในเดือนเมษายน 2558 มีจานวน
2,564.037 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.33 เมื่อเที ยบกับช่วงเดื อนเดียวกันของปี ก่อน ปรับตัว ลดลงจากเดือนก่อนที่
ขยายตัวร้อยละ 34.29 โดยเป็ นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจา จานวน 1,673.576 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.49 เป็ นผลจากการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลดลง ตามโครงการพัฒนาและส่ งเสริ มผูส้ าเร็ จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจา ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
ลดลง ตามโครงการประชาชนได้รับ การบริ การสุขภาพที่มีคุณภาพ ในขณะที่รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายจานวน 890.461 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 105.46 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปี ก่อน สาหรับผลการจัดเก็บรายได้ในเดือนเมษายน 2558
มีจานวน 2,617.297 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.76 เมื่ อเที ยบกับช่ วงเดื อนเดี ยวกันของปี ก่อน เนื่ องจาก สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ จัดเก็บภาษีลดลง โดยเฉพาะ ภาษีสุรา ภาษีเบียร์ และภาษีเครื่ องดื่ ม อีกทั้ง สานักงานธนารักษ์พ้ืนที่
จัด เก็ บ รายได้จากค่ า เช่ า อาคารลดลง ส่ ว นส านัก งานสรรพากรพื้ น ที่ จัด เก็ บภาษี ได้เ พิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ประเภท ยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอื่นๆ สาหรับดุลเงินงบประมาณขาดดุล จานวน 2,526.490 ล้านบาท
ที่มา : กลุ่มงานบริ หารการคลังและเศรษฐกิจ สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

ด้ านสังคม
ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ในปี พ.ศ.2558 มีท้ งั หมด 95 ชุมชน แบ่งออกเป็ น 4 เขต ดังนี้
เขต

ที่

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อชุมชน
โนนชัย 1
โนนชัย 2
โนนชัย 3
ดอนหญ้านาง 1
ดอนหญ้านาง 2
ดอนหญ้านาง 3
หลังศูนย์ราชการ 1
หลังศูนย์ราชการ 2
เทพารักษ์ 1
เทพารักษ์ 2
เทพารักษ์ 3
เทพารักษ์ 4
เทพารักษ์ 5
พัฒนาเทพารักษ์
เจ้าพ่อเกษม
บขส.
เจ้าพ่อทองสุข

ประเภทชุมชน
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
ชุมชนแออัด
ชุมชนแออัด
ชุมชนแออัด
ชุมชนแออัด
ชุมชนแออัด
ชุมชนแออัด
ชุนชนเมือง
ชุมชนเมือง
ชุนชนเมือง

จานวน
หลังคาเรือน
205
257
150
383
420
266
305
180
190
110
96
106
103
70
164
180
515

จานวน
ประชากร
1,040
1,105
653
899
1,750
1,074
1,220
730
760
490
410
305
515
423
569
1,120
418

เขต

ที่

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อชุมชน
หนองใหญ่ 1
หนองใหญ่ 2
หนองใหญ่ 3
หนองใหญ่ 4
บะขาม
ศรี จนั ทร์ประชาสร้างสรรค์
นาคะประเวศน์
พระลับ
ชัยณรงค์สามัคคี
ธารทิพย์
หน้า ร.พ.ศูนย์ขอนแก่น
หลักเมือง
บ้านเลขที่ 37
ทุ่งเศรษฐี
ศิริมงคล
ศรี จนั ทร์พฒั นา
มิตรสัมพันธ์ 1
มิตรสัมพันธ์ 2
ทุ่งสร้างพัฒนา
โพธิบงั ลังก์ทอง
บ้านพัก ต.ช.ด.
หัวสะพานสัมพันธ์
ชลประทาน
เจ้าพ่อขุนภักดี
ธนาคร
หนองคู
ศรี จนั ทร์
ตรี เทพนครขอนแก่น

ประเภทชุมชน
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
ชุนชนเมือง
ชุนชนเมือง
กึ่งเมือง
ชุมชนเมือง
ชุมชนแออัด
หน่วยราชการ
หมู่บา้ นจัดสรร
ชุมชนเมือง
ชุมชนเมือง
หมู่บา้ นจัดสรร
หมู่บา้ นจัดสรร
กึ่งเมือง
หมู่บา้ นจัดสรร
หน่วยราชการ
ชุมชนแออัด
หน่วยราชการ
ชุมชนเมือง
หมู่บา้ นจัดสรร
ชุนชนเมือง
ชุนชนเมือง
ชุนชนเมือง

จานวน
หลังคาเรือน
360
336
430
108
390
350
375
512
512
329
413
100
302
300
435
180
136
157
223
340
86
60
289
183
130
298
110
131

จานวน
ประชากร
1,072
1,345
1,033
435
1,560
1,750
1,025
2,050
2050
1,075
1,240
300
879
1,300
2,035
378
266
800
982
1,230
250
247
1,155
564
362
1,200
890
437

เขต

ที่

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ชื่อชุมชน
บ้านตูม
หนองแวงเมืองเก่า 1
หนองแวงเมืองเก่า 2
หนองแวงเมืองเก่า 3
หนองแวงเมืองเก่า 4
วัดกลาง
วัดธาตุ
หลังสนามกีฬา 1
หลังสนามกีฬา 2
แก่นนคร
กศน.
โนนหนองวัด 1
โนนหนองวัด 2
โนนหนองวัด 3
โนนหนองวัด 4
หนองวัดพัฒนา
วุฒาราม
โนนทัน 1
โนนทัน 2
โนนทัน 3
โนนทัน 4
โนนทัน 5
โนนทัน 6
โนนทัน 7
โนนทัน 8
โนนทัน 9
การเคหะ
เหล่านาดี 12
พระนครศรี บริ รักษ์
พิมานชลร่ วมใจพัฒนา
95 ก้าวหน้านคร

ประเภทชุมชน
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
ชุมชนเมือง
ชุมชนเมือง
ชุมชนแออัด
กึ่งเมือง
ชุมชนเมือง
ชุมชนแออัด+กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
ชุมชนแออัด
ชุมชนเมือง
ชุมชนเมือง
ชุมชนเมือง
ชุมชนเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
หมู่บา้ นจัดสรร
ชุมชนแออัด
ชุมชนเมือง
หมู่บา้ นจัดสรร
หมู่บา้ นจัดสรร

จานวน
หลังคาเรือน
235
470
184
203
188
260
422
350
150
433
131
236
225
383
541
138
263
396
526
287
270
168
390
385
214
148
260
115
235
139
136

จานวน
ประชากร
1,150
1,880
686
708
736
3,000
2,200
650
755
1,730
424
776
900
1,475
2,715
552
1,050
1,584
1,378
1,091
1,149
664
2,190
1,400
450
592
1,100
460
623
417
365

เขต

ที่

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อชุมชน
สามเหลี่ยม 1
สามเหลี่ยม 2
สามเหลี่ยม 3
สามเหลี่ยม 4
สามเหลี่ยม 5
ศรี ฐาน 1
ศรี ฐาน 2
ศรี ฐาน 3
ศรี ฐาน 4
หนองแวงตราชู 1
หนองแวงตราชู 2
หนองแวงตราชู 3
หนองแวงตราชู 4
วัดป่ าอดุลยาราม
ไทยสมุทร
เทคโนภาคฯ
ตะวันใหม่
มิตรภาพ
ตลาดต้นตาล

ประเภทชุมชน
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
หมู่บา้ นจัดสรร
ชุมชนเมือง
บ้านจัดสรร
ชุมชนแออัด
ชุมชนเมือง

จานวน
หลังคาเรือน
650
342
325
260
682
332
235
125
147
340
450
253
83
250
210
150
146
136
368

จานวน
ประชากร
3,201
1,639
1,250
1,160
2,730
1,600
1,178
262
580
2,150
1,160
1,010
335
938
514
635
344
772
625

ที่มา : สานักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น
ชุ มชนย่อย หมายถึ ง ชุ มชนในเขตเทศบาลที่ ประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยมี สภาพพื้นที่ หรื อภูมิศาสตร์
ร่ วมกัน เช่น ในแนวถนน ตรอก ซอย อาคารเรื อนแถวเดียวกัน หรื อมีลกั ษณะเป็ นบล็อก เป็ นโซนเดี ยวกัน อาทิ เช่น
คุม้ ต่างๆ ชุมชนแออัด หรื อหมู่บา้ นจัดสรรเป็ นต้น
ชุมชนแออัดหรื อชุมชนสลัม หมายถึง ชุมชนที่มีความแออัด มีผอู ้ ยูอ่ าศัยอย่างหนาแน่นจนก่อให้เกิดมลภาวะ
แวดล้อมไม่ถูกสุ ขลักษณะ มีการสร้างบ้านเรื อนแบบเรี ยบง่าย ไม่เป็ นระเบี ยบ สภาพบ้านเรื อนทรุ ดโทรม ขาดความ
มัน่ คงในด้านที่ อยู่อาศัย มีปัญหาในการถือครองที่ ดิน ไม่มีที่ดินเป็ นของตนเอง มีการอพยพโยกย้ายอยูเ่ สมอ มีปัญหา
สภาพแวดล้อม ปั ญหาทางสังคม และปั ญหาทางเศรษฐกิจ
ชุมชนเมื อง หมายถึง ชุมชนที่ เกิ ดจากการรวมตัวกันเข้าไปอยู่อาศัยเพื่อธุ รกิ จการค้าขาย เป็ นสังคมใหม่ มี
วัฒนธรรมที่หลากหลาย มีการพบปะแลกเปลี่ยนกัน หรื อคบหาสมาคมเพื่อผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจมีสภาพความเป็ นอยู่
ที่มนั่ คงมีรายได้แน่นอน มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทัว่ ถึงมีสภาพทางกายภาพและสิ่ งแวดล้อมที่ดี
ชุมชนกึ่ งเมือง หมายถึ ง ชุมชนเมืองดั้งเดิ มมีลกั ษณะการอยู่อาศัยแบบเครื อญาติ ยึดถื อวัฒนธรรมประเพณี
ขนบธรรมเนียมปฏิบตั ิสืบต่อ ๆ กันมา ประกอบอาชีพ ตามแนวทางของบรรพบุรุษ เช่น อาชีพทางภาคเกษตรเป็ นส่ วน
ใหญ่ บวกกับความเจริ ญของเมืองในระยะต่อมา มีผคู ้ นจากภายนอกอพยพเข้าไปอยูอ่ าศัยมากขึ้น เป็ นชุมชนที่มีขนาด
ใหญ่ จึงมีอาชีพที่หลากหลาย ผสมผสานระหว่าง การเกษตร การค้าขาย และอาชีพอื่น ๆ ตามความเหมาะสม มีการ

ปลูกสร้ างบ้านเรื อนอย่างมัน่ คง แข็งแรงถาวร มี ที่ดิน เป็ นของตนเองมี ระบบสาธารณู ปโภค สาธารณู ปการ และมี
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี
ชุ มชนหมู่บ้านจัดสรร หมายถึ ง ชุ ม ชนที่ ประชากรเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่ มีลกั ษณะอาคารบ้านเรื อนที่ ถู ก
จัดสร้างขึ้นอย่างเป็ นระเบียบ มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ครบถ้วน มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี มี
ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ มีรายได้ที่แน่นอน
หมู่บา้ นหน่ วยราชการ หมายถึง เป็ นบ้านของข้าราชการและข้าราชการเกษียณอายุราชการ มีการจัดสรรเป็ น
หมู่บา้ น มีความมัน่ คงสวยงาม มีที่ดินเป็ นของตนเอง
สรุปประเด็นปัญหาและความต้ องการของประชาชนเชิงพืน้ ที่

ลาดับ

สรุปภาพรวมปัญหาเชิงพืน้ ทีใ่ นเขตเทศบาลนครขอนแก่ น
จากการเปิ ดเวทีจดั ทาแผนชุมชน 95 เวที ในเดือนมีนาคม 2558 จาแนกตามระดับปัญหา
จานวนกิจกรรม
รวมจานวน จานวน
ประเภทกลุ่มปัญหาในแผนโครงการ
เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 ทั้งหมด ร้ อยละ

1 การปรับปรุ งซ่อมแซมผิวจราจรในชุมชน

26

44

39

38

147

17.86

2 ขุดลอกท่อระบายน้ าในชุมชน

25

36

53

25

139

16.89

3 การวางท่อระบายน้ า

20

32

49

27

128

15.55

4 พัฒนาอาชีพ/กองทุน

16

36

27

21

100

12.15

5 ด้านการจราจรและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน 14

25

33

28

100

12.15

6 การเฝ้ าระวังและรักษาความปลอดภัยในชุมชน

8

21

24

17

70

8.51

7 กองทุนสุขภาพ/พัฒนาคุณภาพชีวติ

11

17

15

11

54

6.56

8 สังคมเอื้ออาทร/การช่วยเหลือสังคม

4

13

20

11

48

5.83

9 ด้านสาธารณภัย

5

14

11

7

37

4.50

129

238

271

185

823

100.00

รวมจานวนปัญหาในแผนโครงการทั้งหมด

จากภาพรวมของปั ญหาเชิ งพื้นที่ ที่ได้จากการระดมความคิ ดเห็ นในเวที แผนชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น ได้ภาพรวมปั ญหา 3 อันดับแรก เกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน คือ การปรับปรุ งซ่อมแซมผิวจราจร, ขุดลอก
ท่อระบายน้ าในชุมชนและการวางท่อระบายน้ า มีระดับปั ญหาใกล้เคียงกันคิดเป็ นร้อยละ 17.86 , 16.89, 15.55 ตามลาดับ
ระดับปั ญหาที่ชุมชนแสดงความคิดเห็นที่ระดับต่ากว่าร้อยละ 6 คือ ปั ญหาที่เกี่ยวกับด้านสังคมเอื้ออาทร/การช่วยเหลือ
สังคม ร้อยละ 5.83 และที่เป็ นปั ญหาน้อยที่สุด คือ ด้านสาธารณภัย ร้อยละ 4.50 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมีการจัดการในระดับ
ดีพอที่ยงั ไม่เป็ นปั ญหาแก่ชุมชน ทั้งจากภาครัฐ, และการดูแลป้ องกันโดยชุมชน จากข้อมูลที่กล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็น
ว่าประชาชนมีปัญหาที่ตอ้ งการให้มีการแก้ไขในด้านกายภาพมากกว่าด้านสังคม

ลาดับ

สรุปภาพรวมความต้ องการเชิงพืน้ ทีใ่ นเขตเทศบาลนครขอนแก่ น
จากการเปิ ดเวทีจดั ทาแผนชุมชน 95 เวที ในเดือนมีนาคม 2558 จาแนกตามระดับความต้ องการ
จานวนกิจกรรม
รวมจานวน จานวน
ประเภทกลุ่มความต้ องการในแผนโครงการ
เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 ทั้งหมด ร้ อยละ

1

ส่งเสริ มศาสนาวัฒนธรรม และประเพณี

72

104

118

72

366

33.18

2

การปรับปรุ งภูมิทศั น์ในชุมชน

13

40

34

21

108

9.79

3

การทาความสะอาดถนนในชุมชน

17

27

31

17

92

8.34

4

อบรมแนวทางการพัฒนาชุมชน/ทัศนศึกษา

17

26

29

19

91

8.25

5

พัฒนาการเรี ยนรู ้การศึกษา

12

22

31

25

90

8.16

6

12

23

27

27

89

8.07

7

การพัฒนาอื่นๆ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ

17

23

30

18

88

7.98

8

การดูแลถนนสายหลัก

12

19

20

12

63

5.71

9

ออกกาลังกายในชุมชน

12

16

13

13

54

4.90

10

การดูแลสวนสาธารณะ/เกาะกลางถนนในชุมชน

9

10

15

10

44

3.99

11

การเก็บขนขยะโดยชุมชน

3

5

7

3

18

1.63

315

355

237

1,103

100.00

รวมจานวนความต้ องการในแผนโครงการทั้งหมด 196

จากภาพรวมความต้องการเชิ งพื้นที่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า ระดับความต้องการซึ่ งจัดลาดับ
แล้ว 11 ลาดับ โดยความคิดเห็ นส่ วนใหญ่ของประชาชนให้ความสาคัญและต้องการกิ จกรรมในด้านส่ งเสริ มศาสนา
วัฒนธรรมและประเพณี เป็ นลาดับที่ 1 คิดเป็ นร้อยละ 33.18 และลาดับรองลงมาให้ความสาคัญและต้องการพัฒนาด้าน
สิ่ งแวดล้อม คือ การปรับปรุ งภูมิทศั น์ในชุมชน, การทาความสะอาดถนนในชุมชน คิดเป็ นร้อยละ 9.79 และ 8.34 ความ
ต้องการเชิ งพื้ นที่ ในชุ มชนที่ อ ยู่ในระดับน้อ ยที่ สุด คื อ ความต้องการเก็ บขนขยะโดยชุ มชน แสดงให้เห็ นว่าชุ มชน
พิจารณาแล้วว่าภาครัฐ คือ เทศบาลนครขอนแก่นสามารถ จัดการปั ญหาเก็บขนขยะได้ดี มีเพียงชุมชนที่มีศกั ยภาพเท่านั้น
ที่สามารถเก็บขนขยะได้เอง คือ ความต้องการร้อยละ 1.63
ร้ อยละของการนาโครงการ/กิจกรรมในแผนชุมชนทีไ่ ด้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2557-2559
จานวนโครงการแผนชุมชนที่ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) x 100
จานวนโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ทั้งหมด
คิดเป็ นร้อยละ = 381x100 = 73.56
518

รายละเอียดแผนชุมชนทีบ่ รรจุโครงการกิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) มีดงั นี้
ลาดับ

โครงการ

1

ส่งเสริ มศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

2

พัฒนาการเรี ยนรู ้ การศึกษา

3

การทาความสะอาดถนนในชุมชน/การดูแลถนนสายหลัก

4

จานวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุ
แผนชุมชน แผนพัฒนา3ปี จานวนที่
(หน้าที่)
(หน้าที่)
บรรจุ
18

320

93

40,48

20

14

128/150

307

50+28

จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ

159

306

85

5

การเก็บขนขยะโดยชุมชน

168

308

10

6

อบรมแนวทางการพัฒนาชุมชน/ทัศนศึกษา

196

245

93

7

จัดซื้ออุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ เครื่ องขยายเสี ยง

78/243/245

214

3

8

จัดระเบียบผูค้ า้ ขาย การตั้งวางสิ นค้า

212

299

5

รวมโครงการแผนชุมชนทีบ่ รรจุในแผนพัฒนา3ปี ทั้งสิ้น

ศาสนา
ข้ อมูลสถานทีป่ ระกอบศาสนพิธี จานวน 51 แห่ ง
ประเภท
จานวน
1. วัด
20 แห่ง
2. มัสยิด
2 แห่ง
3. ศาลเจ้า
15 แห่ง
4. โบสถ์คริ สต์
4 แห่ง
องค์ กรในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น(เวทีสภาเมือง) จานวน 72 องค์ กร
ประเภท
1.
2.
3.
4.
5.
6.

องค์กรเชื้อชาติ
องค์กรเพื่ออาชีพ
องค์กรภูมิภาค
องค์กรสากล
องค์กรเพื่อการศึกษา
องค์กรเพื่อสาธารณะ

จานวน
25 องค์กร
19 องค์กร
3 องค์กร
7 องค์กร
5 องค์กร
13 องค์กร

381

งานประเพณีและงานเทศกาลท้องถิ่นทีส่ าคัญ
1) งานประเพณี ทาบุญตักบาตรในวันขึ้นปี ใหม่ โดยจัดขึ้นในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี
2) งานประเพณี สุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสี ยงแคน และถนนข้าวเหนียว โดยจัดขึ้นในวันที่
8–15 เมษายน ของทุกปี
3) งานประเพณี วนั เข้าพรรษา โดยจัดขึ้นระหว่างวันเข้าพรรษาของทุกปี
4) งานประเพณี ทอดเทียนระหว่างพรรษา โดยจัดขึ้นระหว่างวันเข้าพรรษาของทุกปี
5) งานประเพณี ออกพรรษาไต้ประทีปโคมไฟและวิถีอีสานของทุกปี โดยจัดขึ้นระหว่างวันออกพรรษา
6) งานเทศกาลไหมประเพณี ผกู เสี่ ยวและงานกาชาด จัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายนถึงวันที่ 10 ธันวาคม ของ
ทุกปี
7) งานบุญคูนเมือง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม ของทุกปี
ที่มา : สานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

การประกอบอาชีพ
เขตชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทานา จานวน 412,666 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 41.98 รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป จานวน 229,296 ครัวเรื อน
คิดเป็ นร้อยละ 23.33
เขตเมือง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป จานวน 70,202 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 29.52 รองลงมากาลังศึกษา จานวน 46,799 คิดเป็ นร้อยละ 19.6
ตารางแสดงการประกอบอาชีพของประชากร
เขตชนบท
ประเภทอาชีพ

เพศชาย
คน

เขตเมือง

เพศหญิง
%

คน

รวม
%

%

15,341 13.48

คน

%

17,333 13.98

คน

%

32,674

13.74

เกษตรกรรม-ทาไร่

6,034

1.25

5,796

1.16

11,830

1.2

171

0.15

161

0.13

332

0.14

เกษตรกรรม-ทาสวน

348

0.07

389

0.08

737

0.07

97

0.09

76

0.06

173

0.07

เกษตรกรรม-ประมง

117

0.02

65

0.01

182

0.02

15

0.01

1

-

16

0.01

เกษตรกรรม-ปศุสตั ว์

295

0.06

252

0.05

547

0.06

23

0.02

21

0.02

44

0.02

12,577

2.61

12,410

2.48

24,987

2.54

10,027

8.81

8,876

7.16

18,903

7.95

864

0.18

930

0.19

1,794

0.18

805

0.71

681

0.55

1,486

0.62

7,801

1.62

8,172

1.63

15,973

1.63

3,278

2.88

3,199

2.58

6,477

2.72

พนักงานบริ ษทั

41.98

คน

รวม

196,345

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

43.14 412,666

%

เพศหญิง

เกษตรกรรม-ทานา

รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

40.78 216,321

คน

เพศชาย

เขตชนบท
ประเภทอาชีพ

เพศชาย
คน
121,331

รับจ้างทัว่ ไป

เขตเมือง

เพศหญิง
%

คน

25.2 107,965

รวม
%

คน

21.53 229,296

เพศชาย
%

คน

เพศหญิง
%

คน

รวม
%

คน

%

23.33

36,807 32.34

33,395 26.94

70,202

29.52

11,565 10.16

17,397 14.03

28,962

12.18

11,820

2.45

17,985

3.59

29,805

3.03

ธุรกิจส่วนตัว

4,799

1

4,708

0.94

9,507

0.97

4,874

4.28

4,900

3.95

9,774

4.11

อาชีพอื่น(นอกเหนื อที่กล่าวมา)

3,683

0.76

5,541

1.11

9,224

0.94

2,743

2.41

5,870

4.74

8,613

3.62

20.07 198,703

20.22

23,871 19.26

46,799

19.68

13,331

5.61

100 237,786

100

ค้าขาย

กาลังศึกษา

98,096

ไม่มีอาชีพ

17,410
รวม

ที่มา : สานักพัฒนาสังคม จังหวัดขอนแก่น

481,520

20.37 100,607
3.62

20,261

100 501,402

4.04

22,928 20.14

37,671

3.83

5,146

100 982,922

100

113,820

4.52

8,185

100 123,966

6.6

การศึกษา
สถิตเิ ปรียบเทียบจานวนพนักงานครู เทศบาลและนักเรียนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่ นพ.ศ.2557–2558
ปี 2557
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ลาดับ
ที่

โรงเรียน

จานวนครู
(คน)
122
136
21
23
41
12
36
52
13
27
25
508

โรงเรี ยนเทศบาลสวนสนุก
โรงเรี ยนเทศบาลวัดกลาง
โรงเรี ยนเทศบาลคุม้ หนองคู
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนทันโรงเรี ยน
เทศบาลบ้านหนองใหญ่
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนชัย
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านตูม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านศรี ฐาน
รวม

ปี 2558
จานวน
จานวนครู จานวนนักเรียน
นักเรียน (คน)
(คน)
(คน)
3,145
127
3,131
3,084
141
2,842
405
17
407
555
24
557
685
45
745
190
13
176
700
34
653
963
50
975
259
15
246
508
27
508
712
26
712
11,206
519
10,952

สถิตจิ านวนพนักงานครู เทศบาล นักเรียนและห้ องเรียน จาแนกตามโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่ น พ.ศ.2552–2558
1. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
รายการ
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2552
2553
2554
2555
2556
2557

ปี
2558

1

จานวนนักเรี ยน

2,643

2,757

3,060

3,068

3,164

3,145

3,131

2

จานวนพนักงานครู

112

104

109

120

119

122

127

3

จานวนห้องเรี ยน

63

67

71

73

73

73

79

4

นักเรี ยน / ครู

23.59

26.50

28.07

25.57

26.59

25.78

24.65

5

นักเรี ยน / ห้องเรี ยน

41.95

41.14

43.09

42.03

43.34

43.08

39.63

ลาดับ
ที่

รายการ

2. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ปี
ปี
ปี
ปี
2552
2553
2554
2555

ปี
2556

ปี
2557

ปี
2558

1

จานวนนักเรี ยน

3,176

3,504

2,987

2,753

2,969

3,084

2,842

2

จานวนพนักงานครู

118

122

118

137

135

136

141

3

จานวนห้องเรี ยน

73

75

76

74

75

75

78

4

นักเรี ยน / ครู

26.91

28.72

25.31

20.09

21.99

22.67

20.16

5

นักเรี ยน / ห้องเรี ยน

43.50

46.72

39.30

37.20

39.58

41.12

36.44

3. โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
ปี
ปี
ปี
ปี
2552
2553
2554
2555

ปี
2556

ปี
2557

ปี
2558

ลาดับ
ที่

รายการ

1

จานวนนักเรี ยน

441

415

478

402

386

405

407

2

จานวนพนักงานครู

25

17

18

20

21

21

17

3

จานวนห้องเรี ยน

15

15

16

15

13

11

15

4

นักเรี ยน / ครู

17.64

24.41

26.55

20.10

18.38

19.28

23.94

5

นักเรี ยน / ห้องเรี ยน

29.40

27.66

29.87

26.80

29.69

36.81

27.13

4. โรงเรียนเทศบาลบ้ านโนนทัน
ปี
ปี
ปี
ปี
2552
2553 2554 2555

ปี
2556

ปี
2557

ปี
2558

ลาดับ
ที่

รายการ

1

จานวนนักเรี ยน

462

460

429

361

464

555

557

2

จานวนพนักงานครู

38

28

28

24

25

23

24

3

จานวนห้องเรี ยน

20

20

15

14

16

14

16

4

นักเรี ยน / ครู

12.15

16.42

15.32

15.04

18.56

22.20

23.21

5

นักเรี ยน / ห้องเรี ยน

23.10

23

28.60

25.78

29

39.64

34.81

ปี
2556
796
47
25
16.94
31.84

ปี
2557
685
41
24
16.70
28.54

ปี
2558
745
45
22
16.56
33.86

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

รายการ
จานวนนักเรี ยน
จานวนพนักงานครู
จานวนห้องเรี ยน
นักเรี ยน / ครู
นักเรี ยน / ห้องเรี ยน

5. โรงเรียนเทศบาลบ้ านหนองใหญ่
ปี
ปี
ปี
ปี
2552
2553
2554
2555
832
878
919
904
56
51
53
51
33
33
33
26
14.85 17.21 17.33 17.72
25.21 26.60 27.84 34.76

ลาดับ
ที่

รายการ

6. โรงเรียนเทศบาลบ้ านโนนหนองวัด
ปี
ปี
ปี
ปี
2552
2553
2554
2555

ปี
2556

ปี
2557

ปี
2558

1

จานวนนักเรี ยน

274

268

246

211

201

190

176

2

จานวนพนักงานครู

16

16

16

15

13

12

13

3

จานวนห้องเรี ยน

16

14

9

8

8

8

8

4

นักเรี ยน / ครู

17.12

16.75

15.37

14.06

15.46

15.83

13.54

5

นักเรี ยน / ห้องเรี ยน

17.12

19.14

27.33

26.37

25.13

23.75

22.00

7. โรงเรียนเทศบาลบ้ านโนนชัย
ปี
ปี
ปี
ปี
2552
2553
2554
2555

ปี
2556

ปี
2557

ปี
2558

ลาดับ
ที่

รายการ

1

จานวนนักเรี ยน

574

622

697

688

758

700

653

2

จานวนพนักงานครู

29

28

28

34

36

36

34

3

จานวนห้องเรี ยน

21

22

23

23

23

24

22

4

นักเรี ยน / ครู

19.79

22.21

24.89

20.23

21.06

19.44

19.21

5

นักเรี ยน / ห้องเรี ยน

27.33

28.27

30.30

29.91

32.96

29.16

29.68

8. โรงเรียนเทศบาลบ้ านสามเหลีย่ ม
ปี
ปี
ปี
ปี
2552
2553
2554
2555

ปี
2556

ปี
2557

ปี
2558

ลาดับ
ที่

รายการ

1

จานวนนักเรี ยน

2
3
4
5

ลาดับ
ที่

1,037

1,041

1,133

1,113

1,175

963

975

จานวนพนักงานครู
จานวนห้องเรี ยน

61
33

56
33

53
36

56
33

56
38

52
32

50
32

นักเรี ยน / ครู
นักเรี ยน / ห้องเรี ยน

17
31.42

18.58
31.54

21.37
31.47

19.87
33.72

20.98
30.92

18.51
30.09

19.50
30.47

9. โรงเรียนเทศบาลบ้ านหนองแวง
ปี
ปี
ปี
ปี
2552
2553
2554
2555

ปี
2556

ปี
2557

ปี
2558

รายการ

1
2

จานวนนักเรี ยน
จานวนพนักงานครู

276
21

273
20

272
19

268
19

237
15

259
13

246
15

3
4

จานวนห้องเรี ยน
นักเรี ยน / ครู

13
13.14

13
13.65

12
14.31

9
14.10

9
15.80

8
19.92

9
16.40

5

นักเรี ยน / ห้องเรี ยน

21.23

21

22.66

29.78

26.33

32.37

27.33

ลาดับ
ที่

รายการ

10. โรงเรียนเทศบาลบ้ านตูม
ปี
ปี
ปี
ปี
2552
2553
2554
2555

ปี
2556

ปี
2557

ปี
2558

1

จานวนนักเรี ยน

355

447

515

510

499

508

508

2

จานวนพนักงานครู

23

21

18

25

28

27

27

3

จานวนห้องเรี ยน

13

14

18

18

21

17

17

4

นักเรี ยน / ครู

15.43

21.28

28.61

20.40

17.82

18.81

18.81

5

นักเรี ยน / ห้องเรี ยน

27.30

31.92

28.61

28.33

23.76

29.88

29.88

11. โรงเรียนเทศบาลบ้ านศรีฐาน
ปี
ปี
ปี
ปี
2552
2553
2554
2555

ปี
2556

ปี
2557

ปี
2558

ลาดับ
ที่

รายการ

1

จานวนนักเรี ยน

423

464

497

591

649

712

712

2

จานวนพนักงานครู

26

25

26

24

26

25

26

3

จานวนห้องเรี ยน

13

14

16

18

19

19

19

4

นักเรี ยน / ครู

16.26

18.56

19.11

24.62

24.96

28.48

27.38

5

นักเรี ยน / ห้องเรี ยน

32.53

33.14

31.06

32.83

34.16

37.47

37.47

ที่มา : สานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น (ณ เดือนเมษายน 2558)
การพัฒนาเด็กก่ อนวัยเรียน
จานวนเด็กในศู นย์ พฒ
ั นาเด็กวัยก่อนเรียน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น ปี พ.ศ.2558
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อศู นย์ พฒ
ั นาเด็ก

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทพารักษ์ 5
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเคหะ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดศรี สว่างโนนทัน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสามเหลี่ยม
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กหนองแวง
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโนนทัน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดกลาง
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดป่ าชัยวัน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กหนองใหญ่
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโนนชัย
รวม
ที่มา : สานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น (ณ เดือนเมษายน 2558)

จานวนเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี
ชาย
หญิง
รวม
10
14
24
20
15
35
46
34
80
32
28
60
15
20
35
17
18
35
19
31
50
32
23
55
44
36
80
35
25
60
46
50
96
316
294
610

ด้ านสาธารณสุข
จานวนบุคลากรทางการแพทย์ของศู นย์ บริการสาธารณสุ ขในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่ น
พ.ศ.2556–2557
ตาแหน่ง

ศูนย์บริ การสาธารณสุขที่ 1
เทศบาล
2556
2557
1
1
3
3
(รพ.ขก.2) (รพ.ขก.1)
1
1
1
1
1
-

ศูนย์บริ การสาธารณสุขที่ 3
ศูนย์บริ การาธารณสุข
โนนชัย
ที่ 5 หนองใหญ่
2556
2557
2556
2557
แพทย์
พยาบาลวิชาชีพ
3
3
4
4
(รพ.ขก.2) (รพ.ขก.2) (รพ.ขก.2) (รพ.ขก.2)
เภสัชกร
ทันตแพทย์
จพง.ทันตสาธารณสุข
1
1
1
1
(รพ.ขก.1) (รพ.ขก.1)
นักวิชาการสาธารณสุข
1
2
1
1
1
1
(รพ.ขก.1) (รพ.ขก.2) (รพ.ขก.1) (รพ.ขก.1) (รพ.ขก.1) (รพ.ขก.1)
จพง.สาธารณสุขชุมชน
1
1
1
1
(รพ.ขก.1) (รพ.ขก.1) (รพ.ขก.1) (รพ.ขก.1)
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
1
1
1
1
1
1
(รพ.ขก.1) (รพ.ขก.1) (รพ.ขก.1) (รพ.ขก.1) (รพ.ขก.1) (รพ.ขก.1)
9
9
7
7
8
8
รวม
(รพ.ขก.4) (รพ.ขก.4) (รพ.ขก.6) (รพ.ขก.6) (รพ.ขก.5) (รพ.ขก.5)
ที่มา : ศูนย์บริ การสาธารณสุข สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็ นเครื อข่ายหน่วยบริ การปฐมภูมิของ รพ.ศูนย์ขอนแก่น

จานวนบุคลากรทีไ่ ด้ รับการสนับสนุนเพิม่ เติมจากโรงพยาบาลขอนแก่ นเป็ นครั้งคราว ปี 2557
ตาแหน่ง

ศูนย์บริ การสาธารณสุข
ศูนย์บริ การสาธารณสุข
ที่ 1 เทศบาล
ที่ 3 โนนชัย
จานวน เวลาปฏิบตั ิงาน จานวน เวลาปฏิบตั ิงาน
แพทย์
1
จันทร์ (เช้า)
1
พุธที่ 2,4 (เช้า)
แพทย์เฉพาะทาง
เภสัชกร
1
จันทร์,ศุกร์
1
พุธที่ 2,4 (เช้า)
นักกายภาพบาบัด
1
จันทร์ , ศุกร์
ที่มา : สานักการสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น

ศูนย์บริ การสาธารณสุข
ที่ 5 หนองใหญ่
จานวน เวลาปฏิบตั ิงาน
1
ทุกพุธ (เช้า)
1
ศุกร์ที่ 1,3 (เช้า)
1
ทุกพุธ (เช้า)
1
ศุกร์

การรักษาพยาบาลเบือ้ งต้ น
แผนภาพแสดงเขตพื ้นที่ให้ บริ การในเขตเทศบาลนครขอนแก่นณ วันที่

26

กรกฎาคม

2556

พืน้ ทีร่ ับผิดชอบของศู นย์แพทย์ /ศู นย์ บริการสาธารณสุ ข
1.หน่ วยบริการปฐมภูมสิ ามเหลีย่ ม : สามเหลี่ยม 1, สามเหลี่ยม 2, สามเหลี่ยม 3, สามเหลี่ยม 4, สามเหลี่ยม 5,
หนองแวงตราชู 1, หนองแวงตราชู 3, วัดป่ าอดุลยาราม, ไทยสมุทร, ตะวันใหม่
2.หน่ วยบริการปฐมภูมิ 123 (รพ.ศรีนครินทร์ ) : ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.ศู นย์ แพทย์ มติ รภาพ (รพ.ศู นย์ขอนแก่ น) : มิตรภาพ, หลังศูนย์ราชการ 1, หลังศูนย์ราชการ 2, เทพารักษ์ตอน 1, เทพารักษ์
ตอน 2, เทพารักษ์ตอน 3, เทพารักษ์ตอน 4, เทพารักษ์ตอน 5, พัฒนาเทพารักษ์, หนองแวงตราชู 2, หนองแวงตราชู 4,
เจ้าพ่อเกษม, กลางเมือง (เหนือ–ใต้)
4.ศู นย์ แพทย์ ชาตะผดุง (รพ.ศูนย์ ขอนแก่ น) : โนนทัน 1, โนนทัน 2, โนนทัน 3, โนนทัน 4, โนนทัน 5, โนนทัน 6,
โนนทัน 7, โนนทัน 8, โนนทัน 9, ชัยณรงค์, พระลับ
5.ศู นย์ แพทย์ วดั หนองแวง (รพ.ศูนย์ ขอนแก่ น) : เคหะ, หลังสนามกีฬา 1, หลังสนามกีฬา 2, วัดกลาง, วัดธาตุ,
หนองแวงเมืองเก่า 1, หนองแวงเมืองเก่า 2, หนองแวงเมืองเก่า 3, หนองแวงเมืองเก่า 4, บ้านตูม, พิมานชลร่ วมใจ, ขุนศรี บริ รักษ์,
เหล่านาดี 12, แก่นนคร, เทคโนภาค
6.ศู นย์ แพทย์ ประชาสโมสร (รพ.ศู นย์ ขอนแก่น) : ธารทิพย์, ทุ่งสร้างพัฒนา, ทุ่งเศรษฐี, นาคะประเวศน์, บะขาม,
บ้านเลขที่ 37, ศรี จนั ทร์ประชาสร้างสรรค์, ศรี จนั ทร์, คุม้ หนองคู, หัวสะพานสัมพันธ์, ธนาคร, หน้า รพ.ศูนย์ขอนแก่น
7.ศู นย์ บริการสาธารณสุ ขที่ 1 (เทศบาล) : หนองวัด 1, หนองวัด 2, หนองวัด 3, หนองวัด 4, หนองวัดพัฒนา, วุฒาราม,
หลักเมือง, เจ้าพ่อขุนภักดี, ศรี ฐาน 1, ศรี ฐาน 2, ศรี ฐาน 3, ศรี ฐาน 4
8.ศู นย์ บริการสาธารณสุ ขที่ 3 (โนนชัย) : โนนชัย 1, โนนชัย 2, โนนชัย 3, ดอนหญ้านาง 1, ดอนหญ้านาง 2, ดอนหญ้านาง 3
9.ศู นย์ บริการสาธารณสุ ขที่ 5 (หนองใหญ่ : หนองใหญ่ 1, หนองใหญ่ 2, หนองใหญ่ 3, หนองใหญ่ 4, มิตรสัมพันธ์ 1,
มิตรสัมพันธ์ 2, ชลประทาน, บ้านพัก ตชด., โพธิบลั ลังก์ทอง, ศรี จนั ทร์พฒั นา, ศิริมงคล

สรุปผลการจัดเก็บข้ อมูลคุณภาพชีวติ ของครัวเรือน (จปฐ.2) ปี 2558 ระดับตาบล
ตาบล เทศบาลนครขอนแก่น (เขตเมือง) อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จานวน 16,222 ครัวเรื อน

ตัวชี้วดั ข้ อมูลความจาเป็ นพืน้ ฐาน (จปฐ.)
หมวดที่ 1 สุ ขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วดั
1.เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักไม่นอ้ ยกว่า 2,500 กรัม
2.เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคครบ ฯ
3.เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
4.ทุกคนในครัวเรื อนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
5.คนในครัวเรื อนมีการใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทาอาการเจ็บป่ วยเบื้องต้น
6.คนอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี เพื่อคัดกรองความเสี่ ยง
7.คนอายุ 6 ปี ขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้ อมเหมาะสม)
มี 8 ตัวชี้วดั
8.ครัวเรื อนมีความมัน่ คงในที่อยูอ่ าศัยและบ้านมีสภาพคงทน
9.ครัวเรื อนมีน้ าสะอาดสาหรับดื่มและบริ โภคเพียงพอตลอดปี
10.ครัวเรื อนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี
11.ครัวเรื อนมีการจัดบ้านเรื อนเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ
12.ครัวเรื อนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
13.ครัวเรื อนมีการป้ องกันอุบตั ิภยั อย่างถูกวิธี
14.ครัวเรื อนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
15.ครอบครัวมีความอบอุ่น
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่ การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาทีเ่ หมาะสม) มี 5 ตัวชี้วดั
16.เด็กอายุ 3–-5 ปี เต็ม ได้รับบริ การเลี้ยงดูเตรี ยมความพร้อมก่อนวัยเรี ยน
17.เด็กอายุ 6–14 ปี เต็ม ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
18.เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรี ยนต่อชั้น ม.4 หรื อเทียบเท่า
19.เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรี ยนต่อและยังไม่มีงานทา
ได้รับการฝึ กอบรมด้านอาชีพ
20.คนอายุ 15–60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้
หมวดที่ 4 รายได้ ก้าวหน้ า (คนไทยมีงานทาและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วดั
21.คนอายุ 15–60 ปี มีอาชีพและมีรายได้
22.คนอายุมากกว่า 60 ปี เต็มขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
23.คนในครัวเรื อนมีรายได้เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี
24.ครัวเรื อนมีการเก็บออมเงิน

จานวนที่
สารวจพบ
ทั้งหมด

ไม่ ผ่านเกณฑ์
จานวน ร้ อยละ

339 คน
5,207 คน
279 คน
16,222 คร.
16,222 คร.
28,038 คน
47,343 คน

5 คน
- คน
23 คน
1,166 คร.
947 คร.
916 คน
1,138 คน

2.25
19.57
10.09
9.40
11.91
3.93

16,222 คร.
16,222 คร.
16,222 คร.
16,222 คร.
16,222 คร.
16,222 คร.
16,222 คร.
16,222 คร.

246 คร.
134 คร.
109 คร.
505 คร.
712 คร.
371 คร.
182 คร.
124 คร.

1.52
0.83
0.67
3.11
4.39
2.29
1.12
0.76

1,108 คน.
4,324 คน
1,224 คน

13 คน
3 คน
35 คน

1.17
0.07
2.86

35 คน
30,167 คน

7 คน
86 คน

20.00
0.29

27,027 คน
6,867 คน
16,222 คร.
16,222 คร.

2,097 คน
951 คน
78 คร.
1,257 คร.

7.76
13.85
0.48
7.75

ตัวชี้วดั ข้ อมูลความจาเป็ นพืน้ ฐาน (จปฐ)
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่ านิยมไทย (คนไทยประพฤติดมี คี ณ
ุ ธรรม)
มี 6 ตัวชี้วดั
25.คนในครัวเรื อนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็ นครั้งคราว)
26.คนในครัวเรื อนไม่สูบบุหรี่
27.คนอายุ 6 ปี ขึ้นไปปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
28.คนสูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรื อน หมูบ่ า้ น/ชุมชน
29.คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรื อน หมูบ่ า้ น/ชุมชน
30.คนในครัวเรื อนมีส่วนร่ วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน

จานวนที่
สารวจพบ
ทั้งหมด

ไม่ ผ่านเกณฑ์
จานวน ร้ อยละ

49,219 คน
49,219 คน
47,343 คน
7,974 คน
423 คน
16,222 คร.

4,261 คน
3,253 คน
1,336 คน
49 คน
16 คน
838 คร.

ที่มา : ส่วนบริ การสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม สานักการสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น
ณ เดือนพฤษภาคม 2558

8.66
6.61
2.82
0.61
3.78
5.17

สรุปผลการจัดเก็บข้ อมูลคุณภาพชีวติ ของครัวเรือน (จปฐ. 2) ปี 2558 ระดับตาบล
ตาบล ในเมือง (เขตเทศบาลนครขอนแก่น) อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จานวน 16,222 ครัวเรื อน
จานวนที่
ผ่านเกณฑ์
เป้ าหมาย
ผลการ
ไม่ ผ่านเกณฑ์ เปรียบเทียบ
ตัวชี้วดั ข้ อมูลความจาเป็ นพืน้ ฐาน
สารวจ
ปี 2558
ปี
เปรียบ
ปี 2557
ปี 2558
ทั้งหมด
2555 –
เทียบ
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ จานวน
ร้ อยละ
2559
เป้ าหมาย
หมวดที่ 1 สุ ขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วดั
√
1.เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักไม่นอ้ ยกว่า 2,500 กรัม
339 คน
334คน
98.53
95
9 คน
2.25
5 คน
1.47
√
2.เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคครบฯ
5,207 คน
5,207 คน
100.00
100
0 คน
0.00
0 คน
0.00
√
3.เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
279 คน
256 คน
91.76
60
55 คน
19.57
23 คน
8.24
4.ทุกคนในครัวเรื อนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
16,222 คร 15,056 คร
92.81
96
1,199 คร
9.40
1,166
7.19
×
5.คนในครัวเรื อนมีการใช้ยาเพื่อบาบัดบรรเทาอาการเจ็บป่ วยเบื้องต้น
16,222 คร 15,275 คร
94.16
96
1,288 คร
10.09
957 คร
5.84
×
√
6.คนอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
28,038 คน 27,122 คน
96.73
90
2,867 คน
11.91
916 คน
3.27
√
7.คนอายุ 6 ปี ขึ้นไป ออกกาลังกายสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 30 นาที
47,343 คน 46,205 คน
97.60
95
1,586 คน
3.93
1,138 คน
2.40
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วดั
√
8.ครัวเรื อนมีความมัน่ คงในที่อยูอ่ าศัยและบ้านมีสภาพคงทน
16,222 คร 15,976 คร 98.48
90
499 คร
3.91
246 คร
1.52
√
9.ครัวเรื อนมีน้ าสะอาดสาหรับดื่มและบริ โภคเพียงพอตลอดปี
16,222 คร 16,088 คร 99.17
96
74 คร
0.58
134 คร
0.83
√
10.ครัวเรื อนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี
16,222 คร 16,113 คร 99.33
97
124 คร
0.97
109 คร
0.67
√
11.ครัวเรื อนมีการจัดบ้านเรื อนเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ถูกสุขลักษณะ
16,222 คร 15,717 คร 96.89
96
735 คร
5.76
505 คร
3.11
√
12.ครัวเรื อนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
16,222 คร 15,510 คร 95.61
85
1,349 คร
10.57
712 คร
4.39
13.ครัวเรื อนมีการป้ องกันอุบตั ิภยั อย่างถูกวิธี
16,222 คร 15,905 คร 97.71
99
573 คร
4.49
317 คร
2.29
×

ตัวชี้วดั ข้ อมูลความจาเป็ นพืน้ ฐาน

14.ครัวเรื อนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
15.ครอบครัวมีความอบอุ่น
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่ การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาทีเ่ หมาะสม) มี 5 ตัวชี้วดั
16.เด็ก 3-5 ปี เต็ม ได้รับบริ การเลี้ยงดูเตรี ยมความพร้อมก่อนวัยเรี ยน
17. เด็กอายุ 6 - 14 ปี เต็ม ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
18.เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรี ยนต่อชั้น ม.4 หรื อเทียบเท่า
19.เด็กจบการศึกษาบังคับ ๙ ปี ที่ไม่ได้เรี ยนต่อและยังไม่มีงานทา ได้รับการ
ฝึ กอบรมด้านอาชีพ
20.คนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้
หมวดที่ 4 รายได้ ก้าวหน้ า (คนไทยมีงานทาและมีรายได้ ) มี 4 ตัวชี้วดั
21.คนอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี มีอาชีพและมีรายได้
22.คนอายุมากกว่า ๖๐ ปี เต็มขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
23.คนในครัวเรื อนมีรายได้เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี
24.ครัวเรื อนมีการเก็บออมเงิน
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่ านิยมไทย (คนไทยประพฤติดมี คี ณ
ุ ธรรม) มี 6 ตัวชี้วดั
25.คนในครัวเรื อนไม่ดื่มสุรา(ยกเว้นการดื่มเป็ นครั้งคราว)
26.คนในครัวเรื อนไม่สูบบุหรี่

จานวนที่
สารวจ
ทั้งหมด

เป้ าหมาย
ผ่านเกณฑ์ ปี 2558
ปี
จานวน
ร้ อยละ 2555 – 2559

16,222คร
16,222คร

16,040คร
16,098คร

98.88
99.24

99
90

1,108 คน
4,324 คน
1,224 คน
35 คน

1,095 คน
4,321 คน
1,189 คน
28 คน

98.83
99.93
97.11
80.00

100
100
100
100

30,167 คน

30,081 คน

99.71

27,027 คน
6,867 คน
16,222คร
16,222คร

24,930 คน
5,916 คน
16,144คร
14,965คร

49,219 คน
49,219 คน

44,958 คน
45,966 คน

ผลการ
เปรียบ
เทียบ
เป้ าหมาย
×
√

ไม่ ผ่านเกณฑ์ เปรียบเทียบ
ปี 2557
ปี 2558
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
225 คร
182 คร

1.76
1.43

182 คร
124 คร

1.12
0.76

×
×
×
×

34 คน
37 คน
46 คน
15 คน

3.29
0.93
5.77
32.61

13 คน
3 คน
35 คน
7 คน

1.17
0.07
2.89
20.00

100

×

114 คน

0.48

86 คน

0.29

92.24
86.15
99.52
92.25

98
95
70
80

×
×
√
√

1,803 คน
910 คน
67 คร
1,255 คร

8.02
16.98
0.53
9.60

2,097 คน
951 คน
78 คร
1,257 คร

7.76
13.58
0.48
7.75

91.34
93.39

100
90

×
√

4,185 คน
3,212 คน

10.03
7.70

4,261 คน
3,253 คน

8.66
6.61

ตัวชี้วดั ข้ อมูลความจาเป็ นพืน้ ฐาน

27.คนอายุ 6 ปี ขึ้นไปปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
28.คนสูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรื อน หมูบ่ า้ น/ชุมชน
29.คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรื อน หมูบ่ า้ น/ชุมชน
30.คนในครัวเรื อนมีส่วนร่ วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน

จานวนที่
สารวจ
ทั้งหมด
47,343 คน
7,974 คน
423 คน
16,222 คร

เป้ าหมาย
ผ่านเกณฑ์ ปี 2558
ปี
จานวน
ร้ อยละ 2555 – 2559
46,007 คน
7,925 คน
407 คน
15,384 คร

97.18
99.39
96.22
94.83

100
90
90

ที่มา : ส่วนบริ การสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม สานักการสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น ณ วันที่ พฤษภาคม 2558

ผลการ
เปรียบ
เทียบ
เป้ าหมาย
×
√
√
×

ไม่ ผ่านเกณฑ์ เปรียบเทียบ
ปี 2557
ปี 2558
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
1,773 คน
80 คน
13 คน
1,319 คร

4.45
1.18
3.70
10.34

1,336 คน
49 คน
16 คน
838 คร

2.82
0.61
3.78
5.17

สถิตกิ ารควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ า
ช่ วงระหว่ างปี พ.ศ.2553-2557 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น

รายการ

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

1. ฉีดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้ า
1.1 สุนขั / แมว ที่คิดค่าบริ การ
1.2 สุนขั / แมว ที่รณรงค์ ฉี ดฟรี
2. ฉีดยาคุมกาเนิดสุ นัข
3. การกาจัดสุ นัขจรจัด
(จับส่งสัตว์แพทย์ มข.)

1,114
389
85
40

1,169 ตัว
476 ตัว
110 ตัว
55 ตัว

850
392
102
60

ตัว
ตัว
ตัว
ตัว

ตัว
ตัว
ตัว
ตัว

ปี 2556
734 ตัว
723 ตัว
75 ตัว
50 ตัว

ปี 2557
1,407 ตัว
493 ตัว
165 ตัว
34 ตัว

ที่มา : งานสัตวแพทย์ สานักการสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น
การควบคุมป้ องกันโรค
จานวนและอัตราป่ วยด้ วยโรคทีต่ ้องเฝ้ าระวัง 10 อันดับแรก ปี 2557
ข้ อมูลสะสม ตั้งแต่ มกราคม–ธันวาคม 2557 เขตเทศบาลนครขอนแก่ น
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โรค
อุจจาระร่ วง (Diarrhoea)
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ (Pyrexia of unknown origin,P.U.O.)
ตาแดง (Haemorrhagic conjunctivitis)
อาหารเป็ นพิษ (Food poisoning (Unknown)
ปอดอักเสบ (Pneumonia)
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza Unknown)
อีสุกอีใส (Chickenpox)
มือเท้าปาก (Hand, Foot and Mount)
งูสวัด (Herpes Zoster)
ไข้หวัดใหญ่ชนิดบี (influenza B unknown subtype)

จานวนป่ วย
(ราย)
1,096
957
748
540
375
170
125
116
35
29

อัตราป่ วย
982.98
858.31
670.86
484.31
336.33
152.47
122.11
104.04
31.39
26.01

ที่มา : ระบบรายงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการด้านสาธารณสุข(JHCIS) งานระบาด อาเภอเมืองขอนแก่น

การส่ งเสริมสุ ขภาพและฟื้ นฟูสุขภาพ
จานวนครัวเรือน จานวนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
และสัดส่ วน อสม. ต่ อครัวเรือนในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2558
ปี 2557

ลาดับ
ที่

ชุมชน

ปี 2558
จานวน
จานวน
อสม.
อสม. ที่
ทั้งหมด ปฏิบัตงิ าน

จานวน
ครัวเรือน

จานวน
อสม.
ทั้งหมด

จานวน
อสม. ที่
ปฏิบัตงิ าน

14

1

โนนชัย 1

269

14

2

โนนชัย 2

235

15

13
14

3

โนนชัย 3

192

15

4

ดอนหญ้านาง 1

399

5

ดอนหญ้านาง 2

536

6

ดอนหญ้านาง 3

7

สัดส่ วน
อสม.
ที่
ปฏิบัตงิ าน
(คนต่ อ
ครัวเรือน)
21

15

13
14

15

15

15

13

21

21

21

21

19

17

32

8

17
11

17

590

17
11

8

74

หลังศูนย์ราชการ 1

888

11

11

11

11

81

8

หลังศูนย์ราชการ 2

268

10

9

10

9

30

9

เทพารักษ์ 1

228

10

9

10

9

25

10

เทพารักษ์ 2

416

8

4

8

5

83

11

เทพารักษ์ 3

235

17

14

17

14

17

12

เทพารักษ์ 4

173

6

6

6

6

29

13

เทพารักษ์ 5

163

11

10

11

10

16

14

พัฒนาเทพารักษ์

80

4

4

5

5

16

15

เจ้าพ่อเกษม

222

3

3

4

4

56

16

เจ้าพ่อทองสุข

714

0

0

5

5

143

17

บขส.

150

0
173

0
158

0
180

0
166

0

รวมเขต 1

5,758

17

35

ลาดับที่

ชุมชน

ปี 2558

ปี 2557

จานวน

จานวน จานวน
ครัวเรือน อสม.
อสม. ที่
ทั้งหมด ปฏิบัตงิ าน

จานวน
อสม.
ทั้งหมด

จานวน
อสม. ที่
ปฏิบัตงิ าน

สัดส่ วน อสม.
ทีป่ ฏิบัตงิ าน(คน
ต่ อครัวเรือน)

1

หนองใหญ่ 1

428

13

12

15

15

29

2

หนองใหญ่ 2

404

11

10

12

12

34

3

หนองใหญ่ 3

310

9

9

14

14

22

4

หนองใหญ่ 4

131

12

10

12

10

13

5

บะขาม

468

31

29

31

31

15

6

ศรี จนั ทร์ประชาฯ

426

19

18

20

20

21

7

นาคะประเวศน์

360

18

17

18

17

21

8

ชัยณรงค์–สามัคคี

526

16

10

16

13

40

9

พระลับ

615

17

14

17

14

44

10

ธารทิพย์

323

7

7

7

7

46

11

ทุ่งเศรษฐี

324

10

10

10

10

32

12

ศิริมงคล

522

8

8

10

10

52

14

มิตรสัมพันธ์ 1

163

4

3

4

3

54

15

มิตรสัมพันธ์ 2

192

7

6

7

7

27

16

โพธิบลั ลังก์ทอง

369

11

11

12

12

31

17

ต.ช.ด

163

0

0

0

0

18

ทุ่งสร้างพัฒนา

234

24

24

24

0
24

10

19

ธนาคร

130

5

5

6

6

22

20

ศรี จนั ทร์พฒั นา

215

10

8

10

8

27

21

หน้า รพ.ศูนย์ฯ

614

22

21

22

21

29

22

บ้านเลขที่ 37

679

7

7

7

7

97

23

หัวสะพานสัมพันธ์

62

10

10

10

10

6

24

เจ้าพ่อขุนภักดี

169

5

4

6

6

28

25

ตรี เทพนคร

150

0

0

4

4

38

26

ชลประทาน

347

11

10

11

10

35

27

ศรี จนั ทร์

189

11

9

9

9

21

28

คุม้ หนองคู

674

17

16

17

16

42

29

หลักเมือง

160

3

3

0

0

0

9,347

318

291

331

316

30

รวมเขต 2

ชุ มชน
ลาดับที่

จานวน
ครัวเรือน

ปี 2557

ปี 2558

จานวน
อสม.
ทั้งหมด

จานวน
อสม. ที่
ปฏิบัติงาน

จานวน
อสม.
ทั้งหมด

จานวน
อสม. ที่
ปฏิบัติงาน

สัดส่ วน อสม.
ที่ปฏิบัติงาน(คนต่ อ
ครัวเรือน)

1

วัดธาตุ

562

35

33

35

35

16

2

วัดกลาง

388

25

19

23

23

17

3

บ้านตูม

324

32

31

32

31

10

4

หลังสนามกีฬา 1

689

13

8

13

8

86

5

หลังสนามกีฬา 2

352

10

9

5

5

70

6

หนองแวงเมืองเก่า 1

738

17

15

17

15

49

7

หนองแวงเมืองเก่า 2

167

8

8

8

8

21

8

หนองแวงเมืองเก่า 3

193

14

10

14

10

19

9

หนองแวงเมืองเก่า 4

266

7

7

7

7

38

10

หนองวัดพัฒนา

166

19

16

15

15

11

11

โนนหนองวัด 1

404

6

5

12

12

34

12

โนนหนองวัด 2

276

12

10

12

11

25

13

โนนหนองวัด 3

463

15

14

14

14

33

14

โนนหนองวัด 4

650

12

11

13

13

50

15

วุฒาราม

315

17

15

17

17

19

16

การเคหะ

300

13

13

13

13

23

17

เหล่านาดี 12

156

7

6

6

6

26

18

แก่นนคร

720

11

10

11

10

72

19

โนนทัน 1

411

12

12

12

12

34

20

โนนทัน 2

431

17

15

15

15

29

21

โนนทัน 3

539

8

8

14

14

39

22

โนนทัน 4

350

18

13

14

14

25

23

โนนทัน 5

296

11

9

11

9

33

24

โนนทัน 6

454

31

29

31

27

17

25

โนนทัน 7

495

23

21

23

21

24

26

โนนทัน 8

252

14

9

14

10

25

27

โนนทัน 9

178

3

3

3

3

59

28

พระนครศรี บริ รักษ์

279

11

10

11

11

25

29

กศน.

175

9

9

9

9

19

10,989

430

378

424

398

28

รวมเขต 3

ลาดับ

จานวน

ปี 2557

ปี 2558

1

ศรี ฐาน 1

317

จานวน
อสม.
ทั้งหมด
15

2

ศรี ฐาน 2

353

16

16

15

15

24

3

ศรี ฐาน 3

264

3

2

1

1

264

4

ศรี ฐาน 4

172

13

10

10

10

17

5

เทคโนภาค

273

7

5

7

7

39

6

ต้นตาล

368

0

0

4

4

92

7

สามเหลี่ยม 1

556

33

28

33

32

17

8

สามเหลี่ยม 2

370

11

10

11

10

37

9

สามเหลี่ยม 3

269

17

15

15

13

21

10

สามเหลี่ยม 4

206

16

14

14

14

15

11

สามเหลี่ยม 5

358

20

17

17

17

21

12

ไทยสมุทร

317

9

8

9

9

35

13

หนองแวงตราชู 1

217

17

17

17

17

13

14

หนองแวงตราชู 2

348

11

10

13

13

27

15

หนองแวงตราชู 3

473

17

16

17

16

30

16

หนองแวงตราชู 4

101

9

8

9

8

13

17

วัดป่ าอดุลยาราม

291

15

8

11

11

26

18

ตะวันใหม่

147

10

10

10

10

15

19

มิตรภาพ

193

8

7

8

7

28

รวมเขต 4

5,593

247

215

236

228

25

รวมทั้งหมด

31,687

1,168

1,042

1,171

1,108

29

ชุมชน

ที่

ครัวเรือน

ร้ อยละของ อสม.ทีป่ ฏิบัตงิ าน

จานวน
อสม. ที่
ปฏิบัตงิ าน
14

จานวน
อสม.
ทั้งหมด
15

จานวน
อสม.ที่
ปฏิบัตงิ าน
14

สัดส่ วน อสม.ที่
ปฏิบัตงิ าน(คน

89.21

ต่ อครัวเรือน)

94.62

ที่มา : งานสาธารณสุขมูลฐาน ฝ่ ายส่งเสริ มสุขภาพ สานักการสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น

23

การประเมินภาวะโภชนาการเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ไตรมาส

จานวน
เด็ก
ทั้งหมด

1
2
3
4

2,271
2,901
2,901
2,878
ค่ าเฉลีย่

ไตรมาส

จานวน
เด็ก
ทั้งหมด

1
2
3
4

2,271
2,901
2,901
2,878
ค่ าเฉลีย่

จานวน
เด็ก
ทั้งหมด

ได้ รับการ
ชั่ง
นา้ หนัก
1,455
1,325
1,376
1,387
1,386

ได้ รับการ
วัด
ส่ วนสู ง
1,455
1,325
1,376
1,387
1,386

ร้ อยละ
64.00
45.67
47.43
48.19
51.34

ร้ อยละ
64.07
45.67
47.43
48.19
51.34

นา้ หนัก
ตาม
เกณฑ์
877
787
817
811
823

นา้ หนักตามเกณฑ์
นา้ หนัก
ร้ อยละ
ตา่ กว่ า
เกณฑ์
60.27
70
59.40
230
59.38
257
58.47
256
59.38
253

สู ง
ตาม
เกณฑ์
653
653
711
709
682

ส่ วนสู งตามเกณฑ์
สู ง
ร้ อยละ
เกิน
เกณฑ์
44.88
420
49.28
322
51.67
314
51.12
326
49.24
346

ร้ อยละ
18.56
17.36
18.68
18.46
18.26

ร้ อยละ
28.87
24.30
22.82
23.50
24.87

นา้ หนัก
เกินเกณฑ์
308
308
302
320
310

เตีย้
382
350
351
352
359

21.17
23.25
21.95
23.07
22.36

ร้ อยละ
26.25
26.42
25.51
25.38
25.89

นา้ หนักตามเกณฑ์ ส่วนสู ง

ได้ รับ
การ
ร้ อยละ
อ้ วน
ร้ อยละ สมส่ วน ร้ อยละ
ผอม
ประเมิน
1
2,271
2
2,901
1,325
45.67
352
26.57
745
56.23
228
3
2,901
1,376
47.43
369
26.8
784
56.98
223
4
2,878
1,387
48.19
361
26.03
802
57.82
224
ค่ าเฉลีย่
1,363
47.10
361
26.47
777
57.01
225
ที่มา : งานส่งเสริ มสุขภาพ ฝ่ ายส่งเสริ มสุขภาพ สานักการสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น
ไตรมาส

ร้ อยละ

ร้ อยละ
17.21
16.21
16.15
16.52

ที่มา : งานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ฝ่ ายส่ งเสริ มสุ ขภาพ สานักการ

จานวนคนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น ณ วันที่ 30 มีนาคม 2557
ลาดับ
ที่

ประเภทความพิการ

จานวน (คน)
เขต 1

เขต 2

เขต 3

เขต 4

รวม

1

พิการทางการเห็น

9

9

17

17

52

2

พิการทางการได้ยนิ หรื อสื่ อความหมาย

13

47

51

41

152

3

พิการทางการเคลื่อนไหวหรื อร่ างกาย

79

113

214

110

516

4

พิการทางจิตหรื อพฤติกรรม

9

20

33

12

74

5

พิการทางสติปัญญา

3

18

21

9

51

6

พิการทางการเรี ยนรู ้

11

10

29

10

60

7

ออทิสติค

4

2

14

3

23

8

อื่น ๆ

23

19

43

49

134

รวม
151
238
422
251
1,062
ที่มา : งานฟื้ นฟูสุขภาพ ฝ่ ายส่งเสริ มสุขภาพ สานักการสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น

จานวนผู้ป่วยทีม่ าใช้ บริการในศู นย์ บริการสาธารณสุข / ศู นย์ แพทย์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่ นจาแนก
ตามประเภทสิทธิ ปี งบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2556–30 กันยายน 2557)
ลาดับที่

ประเภทสิทธิ

จานวน

ร้ อยละ

1

ข้าราชการและ/หรื อพนง.รัฐวิสาหกิจ

38,468

16.60

2

บัตรประกันสังคม

35,327

15.25

3

UC (บัตรทอง ไม่มี ท.)

55,783

24.07

4

สปร. (บัตรทอง มี ท.)

95,309

41.13

5

คนต่างด้าวที่ข้ ึนทะเบียน

586

0.25

6

อื่น ๆ (ต่างด้าวไม่ข้ ึนทะเบียน /..../ ปฏิเสธ UC)

6,264

2.70

205,533
100.00
รวมผู้มารับบริการ ( 1 - 6)
ที่มา : รายงาน 0110 ร.5 ระบบรายงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการด้านสาธารณสุข (JHCIS) ของศูนย์แพทย์
ทั้ง 10 แห่ง

จาแนกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) 10 อันดับแรก (ระหว่ าง 1 ตุลาคม 2556–30 กันยายน 2557)
ลาดับ
ที่
1

J00 – J99

โรคระบบหายใจ

จานวน
(ราย)
28,519

2

E00 – E90

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ เมตาบอลิสมั

26,590

54.63

3

I00 – I99

โรคระบบไหลเวียนเลือด

25,895

53.21

4

K00 – K93

โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก

20,140

41.38

5

M00 – M99

โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่ างและเนื้อยึดเสริ ม
อาการ อาการแสดงและสิ่ งปกติที่พบได้จากการตรวจทาง
คลินิค/ห้องปฏิบตั ิการที่ไม่สามารถจาแนกกลุ่มโรค

13,619

27.98

13,502

27.74

โรคผิวหนังและเนื้อเยือ่ ใต้ผิวหนัง

7,092

14.57

6

รหัส

R00 – R99

สาเหตุการป่ วย (กลุ่มโรค)

อัตราป่ วยต่ อ
พันประชากร
58.60

7

L00 – L99

8

6,520

13.40

9

A00–99 ,B00 –99 โรคติดเชื้อและปรสิ ต
H00 – H59
โรคตาและส่วนประกอบตา

4,641

9.54

10

N00 – N99

4,286

8.81

โรคระบบสื บพันธุ์ร่วมปั สสาวะ

ที่มา : รายงาน 504 ระบบรายงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการด้านสาธารณสุข (JHCIS) ของศูนย์แพทย์ ทั้ง 10 แห่ง
หมายเหตุ : รหัส Z00–Z99 , 999 กลุ่มไม่นบั 504 (ไม่ใช่โรค) จานวน 320,466 ราย คิดเป็ นร้อยละ 65.84 ของผูม้ ารับ
บริ การทั้งหมด 486,702 ราย
สภาพสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่ งนา้ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีดงั นี้
บึงทุ่งสร้าง มีพ้นื ที่ 1,600 ไร่
บึงแก่นนคร มีพ้นื ที่ 603 ไร่
บึงหนองใหญ่ มีพ้นื ที่ 20 ไร่
บึงหนองแวง มีพ้นื ที่ 24 ไร่
บึงหนองยาว มีพ้นื ที่ 13 ไร่
บึงหนองบอน มีพ้นื ที่ 10 ไร่
หนองสะพัง มีพ้นื ที่
1 ไร่

พื้นที่กกั เก็บน้ า
พื้นที่กกั เก็บน้ า
พื้นที่กกั เก็บน้ า
พื้นที่กกั เก็บน้ า
พื้นที่กกั เก็บน้ า
พื้นที่กกั เก็บน้ า
พื้นที่กกั เก็บน้ า

5,000,000 ลูกบาศก์เมตร
2,700,000 ลูกบาศก์เมตร
78,000 ลูกบาศก์เมตร
76,000 ลูกบาศก์เมตร
17,000 ลูกบาศก์เมตร
37,000 ลูกบาศก์เมตร
37,000 ลูกบาศก์เมตร

การจัดการนา้ เสีย
- ปริ มาณน้ าเสี ยในเขตเทศบาลจานวน 34,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน
- ระบบบาบัดน้ าเสี ยปั จจุบนั เป็ นระบบสระเติมอากาศ (Aaerated Lagoon) สามารถรองรับน้ าเสี ยได้เต็มที่ถึง
78,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน
- รถยนต์ที่ใช้ในงานบาบัดน้ าเสี ยและเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่อานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน มีดงั นี้

1. รถบรรทุก 6 ล้อ
จานวน 1 คัน
2. รถยนต์กระบะ 2 ตอน
จานวน 1 คัน
3. รถเข็นเลน
จานวน 3 คัน
4. รถจักรยานยนต์
จานวน 4 คัน
5. รถตัดหน้าขุดหลัง
จานวน 4 คัน
6. รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ
จานวน 2 คัน
7. รถบรรทุกเทท้ายติดเครน
จานวน 1 คัน
8. รถดูดล้างทาความสะอาดท่อ
จานวน 1 คัน
9. รถบรรทุกของเหลว ( 6 ล้อ )
จานวน 1 คัน
10. รถกระบะบรรทุก(มีเครื่ องทุ่นแรง) จานวน 1 คัน
11. รถกึ่งพ่วง ชานต่า 2 เหลา
จานวน 1 คัน
12. รถหัวลางจูง
จานวน 1 คัน
13. เครื่ องชักลอก(ลอกเลน)
จานวน 2 เครื่ อง
14. เครื่ องเจาะคอนกรี ต
จานวน 1 เครื่ อง
15. เครื่ องเชื่อมเหล็กชนิดไฟฟ้ า
จานวน 1 เครื่ อง
16. เครื่ องตัดเหล็กไฟฟ้ า
จานวน 1 เครื่ อง
17. เครื่ องตัดหญ้า
จานวน 1 เครื่ อง
18. เครื่ องตัดคอนกรี ต
จานวน 2 เครื่ อง
19. เครื่ องโม่ผสมคอนกรี ตชนิดไฟฟ้ า จานวน 1 เครื่ อง
20. เครื่ องสูบน้ าไฟฟ้ า
จานวน 1 เครื่ อง
21. เครื่ องสูบน้ า (แบบติดตั้งปั้ มหอยโข่ง) จานวน 1 เครื่ อง
22. เครื่ องสูบน้ า (แบบท่อพญานาค) จานวน 2 เครื่ อง
23. เครื่ องลอกเลน
จานวน 1 เครื่ อง
24. เครื่ องสูบน้ า
จานวน 2 เครื่ อง
25. เครื่ องสูบน้ าเสี ยแบบติดตั้ง
จานวน 2 เครื่ อง
26. ระบบควบคุมการเปิ ดปิ ดประตูระบายน้ า จานวน 1 เครื่ อง
27. เครื่ องตัดไฟเบอร์ 16 นิ้ว
จานวน 3 เครื่ อง
28. เครื่ องเชื่อมโลหะ
จานวน 4 เครื่ อง
29. เครื่ องตัดหญ้า
จานวน 1 เครื่ อง
30. เครื่ องตบดิน
จานวน 1 เครื่ อง
31. เครื่ องวัดแรงดันไฟฟ้ า
จานวน 1 เครื่ อง
32. อุปกรณ์ตรวจคุณภาพน้ า
จานวน 1 ชุด
33. กล้องวัดระดับ
จานวน 1 เครื่ อง
34. หัวสกัดคอนกรี ต
จานวน 1 เครื่ อง
35. เรื อไฟเบอร์กราลเสริ มแรง
จานวน 1 ลา
36. ปั้ มสูบน้ าเสี ย
จานวน 2 ตัว
37. เลื่อย
จานวน 1 ตัว
38. สว่าน
จานวน 1 ตัว
39. กบไฟฟ้ าก่อสร้าง
จานวน 1 เครื่ อง

40. กล้องถ่ายรู ป รุ่ น A 560

จานวน 2 เครื่ อง

ที่มา : ส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สานักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น
การจัดการขยะ
-ปริ มาณขยะที่เก็บขนได้ในเขตเทศบาล จานวน 205.13 ตัน / วัน (ปี 2556)
-รถยนต์ที่ใช้ในการจัดการขยะ มีดงั นี้
1. รถยนต์เก็บขนขยะ ขนาดบรรจุ9 – 15 ลูกบาศก์หลา
จานวน
2. รถยนต์เก็บขนขยะขนาดบรรจุ 4 ลูกบาศก์เมตร
จานวน
3. รถเก็บขนขยะแบบอัดท้าย
จานวน
4. รถยนต์สิบล้อ
จานวน
5. รถยนต์เก็บขยะติดเชื้อ
จานวน
6. รถยนต์เก็บกิ่งไม้ (กระบะเทท้าย)
จานวน
7. รถยนต์บรรทุกภาชนะคอนเทรนเนอร์
จานวน
8. รถยนต์ตกั หน้าขุดหลัง
จานวน
9. รถยนต์บรรทุกน้ า 6,000 ลิตร
จานวน
10. รถยนต์บรรทุกน้ า 12,000 ลิตร
จานวน
11. รถบดอัดล้อหนาม
จานวน
12. รถแทรกเตอร์
จานวน
13. รถแมคโค
จานวน
14. รถบรรทุกดิน 10 ล้อ
จานวน
15. รถบรรทุกดิน 6 ล้อ
จานวน

5
5
13
3
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
5

คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน

- ขยะที่กลบฝังได้ ในเขตเทศบาล จานวน 206.61 ตัน/วัน นอกเขตเทศบาล จานวน 50.52 ตันต่อวัน การกาจัด
ขยะของเทศบาลนครขอนแก่น ปั จจุบนั คือ การฝังกลบ 255.65 ตัน/วัน (ข้อมูลปี 2557)
- บ่อฝังกลบขยะติดเชื้อ 1 แห่ง พื้นที่ 1 ไร่
- บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชน 1 แห่ง พื้นที่ 98 ไร่
- บ่อบาบัดน้ าเสี ยจากขยะระบบบ่อผึ่ง 3 บ่อ
- เครื่ องชัง่ น้ าหนักขยะ 1 แห่ง
-ที่ดินสาหรับกาจัดขยะ : พื้นที่ท้ งั หมด 98 ไร่ ตั้งอยูท่ ี่ บ้านคาบอน ถนนมิตรภาพ ขอนแก่น–อุดรธานี
กิโลเมตรที่ 17 ตาบลโนนท่อน อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ห่างจากเขตเทศบาลเป็ นระยะ 17 กิโลเมตร
ปั จจุบนั พื้นที่รองรับขยะเต็มพื้นที่แล้ว
- สภาพการเป็ นเจ้าของที่ดินสาหรับกาจัดขยะ
เทศบาล จัดซื้อเอง เมื่อ พ.ศ.2511

จานวนพนักงานรักษาความสะอาด และจานวนรถในการปฏิบัตงิ าน
จาแนกเป็ นรายปี พ.ศ.2550–2557
การจัดการโดยเอกชน/ชุมชน
ปี
พ.ศ.
2550

การเก็บขนมูลฝอย
จานวน พนักงาน พนักงาน จานวน นา้ หนัก
รถ
ขับรถ เก็บขน
เทีย่ ว
ต่ อวัน
(คัน)
(คน)
(คน) เฉลีย่ /วัน (ตัน)
2
2
9
7
10.30

การรักษาความสะอาด
ปัดกวาด
พืน้ ที่
พืน้ ที่
ถนน รับผิดชอบ รับผิดชอบ
(คน)
(ตร.ม.)
ต่ อคน
52
24,106
464

2551

3

3

13

10

16.70

91

40,715

447

2552

3

3

13

10

18.13

100

43,895

439

2553
2554

4
5

4
5

16
16

17
17

24.23
24.23

91
91

52,950
52,950

582
582

2555
6
6
19
20
34.88
108
52,760
489
2556
8
8
25
26
44.00
116
56,420
486
2557
6
6
23
20
38.14
111
57,240
516
ที่มา : ฝ่ ายพัฒนาการจัดการสิ่ งแวดล้อม สานักการสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น
หมายเหตุ การจ้างเหมาเอกชนหรื อจ้างแรงงานชุมชน จ่ายค่าจ้างเป็ นรายเดือน ไม่จากัดจานวนคนปฏิบตั ิงาน

การจัดการโดยพนักงานเทศบาล

ปี
พ.ศ.
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

จานวน
รถ
(คัน)
40
48
52
52
52
37
37
22

การเก็บขนมูลฝอย
พนักงาน พนักงาน จานวน
ขับรถ
เก็บขน
เทีย่ ว
(คน)
(คน)
เฉลีย่ /วัน
32
71
131
37
97
122
38
95
113
37
42
113
37
42
120
34
84
122
34
84
122
35
71
66

นา้ หนัก/
วัน
(ตัน)
142.85
143.26
147.17
143.63
145.77
145.12
161.13
168.47

การรักษาความสะอาด
ปัดกวาด
พืน้ ที่
พืน้ ที่
ถนน รับผิดชอบ รับผิดชอบ
(คน)
(ตร.ม.)
/ คน
83
49,640
598
83
50,590
610
83
49,260
594
75
49,260
657
74
49,260
666
66
49,260
746
66
49,260
657
54
44,915
832

ที่มา : ฝ่ ายบริ การสิ่ งแวดล้อม สานักการสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น

การเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่ นปี งบประมาณ 2546–2557
ปี งบประมาณ
ปริมาณมูลฝอย (ตัน)
เฉลีย่ (ตัน / วัน)
2547
48,405.51
132.62
2548
49,728.34
136.24
2549
50,302.30
138.60
2550
55,899.00
153.15
2551
58,385.00
159.96
2552
60,334.00
165.30
2553
61,268.00
167.86
2554
62,050.00
170.00
2555
65,700.00
180.00
2556
75,423.60
205.13
2557
75,190.00
206.61
ที่มา : ฝ่ ายบริ การสิ่ งแวดล้อม สานักการสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น
การวิเคราะห์ ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
เทศบาลนครขอนแก่ น ให้ความสาคัญและตระหนักถึ ง ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมโดยกาหนดการพัฒนาภายใต้ 4
นโยบายหลักที่ผบู ้ ริ หารได้แถลงต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่น และยึดถือเป็ นภารกิจที่ ตอ้ งดาเนิ นงาน คือ 2. นโยบาย
ด้ าน : การพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
การพัฒนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
1. รณรงค์ส่งเสริ มการสร้างจิ ตสานึ กสาธารณะ ด้านการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม และพลังงานแก่บุคลากรเทศบาลตลอดจนประชาชน ด้วยหลักการใช้ให้นอ้ ยและใช้อย่างคุม้ ค่า
2. ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น การสร้ า งเครื อ ข่า ย การจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้อม
และการใช้พลังงานอย่างประหยัด โดยการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วน เช่น การจัดการขยะแบบมีส่วนร่ วม ตั้งแต่ตน้ ทาง
การจัดการขยะในครัวเรื อน ตลอดจนการพัฒนาแนวทางการแปรรู ปขยะมาผลิตปุ๋ ยชีวภาพเพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อม แปรรู ป
ขยะให้เป็ นพลังงานไฟฟ้ าและน้ ามัน ตลอดจนการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการนาขยะมารี ไซเคิลเพื่อลดการปล่อยก๊าชเรื อน
กระจกเพื่อลดภาวะโลกร้อน เป็ นต้น”

การจัดการนา้ เสี ย
จังหวัดขอนแก่น ในปั จจุบนั ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อและกาลังได้รับการพัฒนา
และขยายตัวอย่างต่อเนื่ องเพื่อเป็ นศูนย์กลางความเจริ ญของภูมิภาค เทศบาลนครขอนแก่น เป็ นองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ 46 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรตามทะเบี ยนราษฎรประมาณ 120,000 คน(ไม่รวม
ประชากรแฝง)ปริ มาณน้ าเสี ย มีปริ มาณน้ าเสี ยสู งถึงปี ละประมาณ 15.5 ล้านลูกบาศก์เมตร หรื อวันละ 43,000 ลูกบาศก์
เมตร/วัน
ระบบบาบัดน้ าเสี ย เทศบาลนครขอนแก่น ได้จดั ให้มีระบบบาบัดน้ าเสี ยมาโดยตลอดเริ่ มในปี พ.ศ.2532 จัดให้
มีระบบบาบัดน้ าเสี ยส่วนกลางแบบบ่อผึ่ง(Oxidation Pond : OP) บริ เวณท้ายบึงทุ่งสร้าง พื้นที่ 118 ไร่ รองรับปริ มาณน้ า
เสี ยประมาณ 25,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน ออกแบบและศึกษาโดยสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและ
ได้รับสนับสนุนงบประมาณโดยกรมโยธาธิการ จานวน 15.3 ล้านบาท

น้ าเสี ยกับการจัดการอย่างเป็ นระบบ จากการพัฒนาและการขยายตัวของเมือง ทาให้ปริ มาณน้ าเสี ยเพิ่มขึ้น
ระบบบาบัดน้ าเสี ยเดิมไม่สามารถรองรับได้ จึงให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นและบริ ษทั ที่ปรึ กษาวางแผนแม่บทและศึกษา
ออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดน้ าเสี ย
การบริหารจัดการระบบรวบรวมและบาบัดนา้ เสียเทศบาลนครขอนแก่ น
1. การก่ อสร้ างและบารุ งรั กษาระบบท่ อรวบรวมน้าเสี ย ระบบท่ อน้ ามี มากกว่า 100,000 เมตร เป็ นระบบ
รวบรวมน้ าเสี ยด้วย (Combined System) และมีการก่อสร้างเพิ่มเติมทุกปี
การดูดลอกเลนตะกอน การล้างท่อระบายน้ าเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการระบายและรวบรวมน้ าเสี ย เช่น การ
ดูดลอกเลน โดยรถดูดล้างท่อระบายน้ าและจ้างชุมชนลอกเลนตามถนนสายหลักและคลองร่ องเหมือง ภารกิจดังกล่าวยัง
ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมในเขตเทศบาลนครขอนแก่นด้วย
2. การก่ อสร้ างและดาเนินการสถานีสูบน้าเสี ย ก่อสร้างและเดินระบบบาบัดน้ าเสี ยบึงทุ่งสร้างแทนระบบเดิม
แล้ว รองรับน้ าเสี ยได้ 78,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ครอบคลุมพื้นที่ 31.85 ตารางกิ โลเมตร ใช้เวลาในการก่อสร้าง 4 ปี
(2541-2545) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่ งแวดล้อม วงเงิน 533 ล้านบาท
-การก่อสร้างท่อดักน้ าเสี ย (Interceptor) รอบบึงแก่นนครและเลียบคลองร่ องเหมือง ประมาณ 12,000 เมตร
-ก่อสร้างอาคารดักน้ าเสี ย (Combined Sewer Overflow : CSO) จานวน 48 แห่ง
-การก่อสร้างสถานีสูบน้ าเสี ย (Pumping Station) พร้อมตะแกรงดักขยะอัตโนมัติ (Bar Screen) ทุกสถานี ได้แก่
1. สถานีสูบน้ าเสี ยบึงแก่นนคร บริ เวณสวนพระนครศรี บริ รักษ์ ประกอบด้วยอาคารและเครื่ องสู บน้ า
เสี ยขนาด 185 ลิตร/วินาที ที่ TDH 6.5 เมตร จานวน 4 เครื่ อง เพื่อสูบส่งน้ าเสี ยไปยังสถานีสูบน้ าเสี ยบึงทุ่งสร้าง
2. สถานี สูบน้ าเสี ยบึ งทุ่งสร้าง ประกอบด้วยอาคารและเครื่ องสู บน้ าเสี ยขนาด 550 ลิ ตร/วินาที ที่
TDH 9 เมตร จานวน 10 เครื่ อง เพื่อสูบน้ าเสี ยไปที่ระบบบาบัดน้ าเสี ย
3. การก่ อสร้ างและดาเนินการระบบบาบัดน้าเสี ย เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้เลือกใช้ระบบบาบัดน้ าเสี ยที่มี
ความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและบริ ษทั ที่ปรึ กษาได้ออกแบบไว้ คือ
-ระบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) เป็ นระบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีอยู่ ดูแลรักษาง่าย มี
ค่าใช้จ่ายอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และคุณภาพน้ าที่ผา่ นการบาบัดแล้วไม่เกินมาตรฐานน้ าทิ้งชุมชน
-ระบบเติมอากาศเป็ นการบาบัดทางชีวภาพ (Biological Treatment) แบบใช้ออกซิ เจน (Anaerobic)
เพื่อเพิ่มปริ มาณออกซิเจนให้กบั น้ าเสี ยซึ่งเป็ นน้ าที่ขาดออกซิเจนและมีกลิ่นเหม็น
ขบวนการบาบัดนา้ เสีย แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 การเติมอากาศ
ขั้นที่ 2 การตกตะกอน
ขั้นที่ 3 การฆ่าเชื้อโรค โดยการเติมคลอรี นก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ ดังรู ป

เติม

เติม

บ่ อตก

บ่ อเติม

นา้

อากาศ

อากาศ 2

ตะกอน

คลอรี

เสี ย

1

(2 บ่ อ)

(3 บ่ อ)

(2 บ่ อ)

น
(1 บ่ อ)

นา้ ทิง้

การเติมอากาศ
-บ่อเติมอากาศทั้ง 4 บ่อ ใช้เครื่ องเติมอากาศแบบผิวน้ า (Surface Aerator) บ่อละ 10 เครื่ อง รวมทั้งสิ้น 40 เครื่ อง
- เครื่ องเติมอากาศแบบผิวน้ าแต่ละเครื่ องต้องเติมอากาศประมาณวันละ 6 ชัว่ โมง ขึ้นกับคุณภาพน้ าเสี ยที่เข้าสู่
ระบบ
รวมทั้งมีห้องปฏิ บตั ิการเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพน้ าเบื้ องต้นด้วยพารามิเตอร์ สาคัญที่ ทาการตรวจวัด ได้แก่
BOD,DO,pH และ Temperature (ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็ นผูด้ าเนินการวิเคราะห์คุณภาพน้ า)
คุณภาพนา้ ระบบบาบัดนา้ เสียและแหล่ งนา้ ธรรมชาติ
-การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าระบบบาบัดเพื่อวัดประสิ ทธิภาพของระบบ เดือนละ 1 ครั้ง
-การตรวจวิเคราะห์เพื่อเฝ้ าระวังคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติต่าง ๆ ในเขตเทศบาลและพื้นที่ ต่อเนื่ อง 1
ครั้ง/เดือน ได้แก่ บึงแก่นนคร บึงทุ่งสร้าง หนองใหญ่ หนองบอน หนองยาว หนองสระพัง หนองแวงตราชู คลอง
ร่ องเหมือง หนองเลิงเปื อย ห้วยพระคือ โดยค่าคุณภาพน้ าทิ้งจากระบบบาบัดมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
ตามมาตรฐาน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่ งนา้ ในเขตเทศบาล
เทศบาลนครขอนแก่น ได้มีการวางแผนการดาเนิ นงานติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ าในเขตเทศบาล ที่
อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ าเสี ยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยการเก็บน้ าจากแหล่งดังกล่าวมาตรวจสอบคุณภาพ
อย่างสม่าเสมอ เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหามลพิษทางด้านสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ มอบหมายให้ศูนย์การจัดการสิ่ งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Environmental Management Center,Faculty of Engineering,KhonKaen
University) ดาเนิ นการตรวจติดตามคุณภาพแหล่งน้ าในเขตเทศบาลนครขอนแก่นและจุดเฝ้ าระวังในพื้นที่ต่อเนื่ องทุก
เดือน
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าระบบบาบัดน้ าเสี ยบึงทุ่งสร้าง ประจาปี พ.ศ.2557
ค่าความสกปรก (BOD) มิลลิกรัมต่อลิตร (ค่าน้ าทิ้งออกจากระบบบาบัดมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร)
เดือน/พ.ศ.2557
วันที่เก็บตัวอย่าง
น้ าเข้าระบบ
น้ าออกระบบ
มกราคม
24 ม.ค. 57
16.20
9.60
กุมภาพันธ์
12ก.พ. 57
21
10
มีนาคม
20 มี.ค. 57
8.70
4.80
เมษายน
25เม.ย. 57
25.50
8
พฤษภาคม
16พ.ค. 57
15.30
8.40
มิถุนายน
16 มิ.ย. 57
15.90
6.30
กรกฎาคม
25ก.ค. 57
9
8.40
สิ งหาคม
64 ส.ค. 57
8.70
7.20
กันยายน
19ก.ย. 57
13.20
4.20
ตุลาคม
26ต.ค. 57
13.50
5.40
พฤศจิกายน
26พ.ย. 57
23.10
13.50
ธันวาคม
25ธ.ค. 57
22.20
12
“น้าเสียจะต้ องได้ รับการบาบัดให้ เป็ นน้าดี ก่ อนปล่ อยลงสู่แหล่ งน้าสาธารณะ”

น้าทิง้ ที่ผา่ นการบาบัดแล้วเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่าสามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีก ดังนั้น เทศบาล
นครขอนแก่น จึ งได้มีโครงการนาน้ าที่ ผ่านการบาบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยมีการติดตั้งถังสู งที่ ระบบบาบัดน้ าเสี ย
เพื่อให้หน่วยงานหรื อประชาชนที่สนใจสามารถนาน้ าที่ผ่านการบาบัดแล้วกลับไปใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็ น
การลดการสูญเสี ยน้ า เช่น การนาน้ ากลับมารดต้นไม้สนามหญ้าตามสวนสาธารณะ การเพาะชากล้าไม้ การล้างท่อน้ า
สาธารณะและการทาความสะอาดพื้นถนนฯ
ทีม่ า : ส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สานักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น
คุณภาพนา้ แม่ นา้ สายหลักและลานา้ สาขาในเขตจังหวัดขอนแก่ น
ผลการเฝ้ าระวังคุณภาพน้ าของแม่น้ าสายหลักและลาน้ าสาขาในจังหวัดขอนแก่น พบว่า คุณภาพน้ าในลาน้ า
สายหลักที่ไหลผ่านจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ แม่น้ าชี ลาน้ าเชิญ และลาน้ าพอง โดยส่วนใหญ่จากการตรวจสอบคุณภาพ
น้ าในแม่น้ าครั้งที่ 1-4 คุณภาพน้ าอยูใ่ นเกณฑ์พอใช้ ยกเว้นในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้ ยงั พบว่าคุณภาพน้ า ในลาน้ าสาขา
ของลาน้ าพองส่ วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่ อมโทรมถึงเสื่ อมโทรมมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริ เวณใกล้เคียงกับโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่บางแห่งในเขตอาเภอน้ าพองและในลาห้วยสาขาที่ไหลผ่านบริ เวณเขตอาเภอเมือง ที่เป็ นแหล่ง
รองรับน้ าทิ้งจากชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ทั้งจากเทศบาลนครขอนแก่นและเขตตาบลศิลา ตาบลพระลับ รวมทั้งลาห้วย
สาขาที่รองรับน้ าชะขยะจากสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าในแม่น้ า ปี 2557 (ครั้งที่ 4)
สถานีตรวจวัด/แหล่งนา้ จานวน (สถานี)

ดี

พอใช้

เสื่อมโทรม-เสื่อมโทรมมาก

1.แม่น้ าชี

2

0

0

2

2.ลาน้ าเชิญ

3

0

1

2

3.ลาน้ าพอง

16

0

8

8

4.ห้วยพระคือ

2

0

0

2

5.ห้วยโจด

3

0

1

2

6.ห้วยคุมมุม

1

0

0

1

7.ห้วยเสื อเต้น

1

0

0

1

8.ห้วยเสี ยว

1

0

0

1

9.ห้วยหมากงอ

1

0

0

1

10.ห้วยสายบาตร

1

0

1

0

31

0

11

20

รวม

ทีม่ า : สานักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่ 10 จังหวัดขอนแก่น

การจัดการขยะ
เทศบาลนครขอนแก่ น มี พ้ื นที่ ท้ งั หมด 46 ตารางกิ โ ลเมตร มี ป ระชากรตามทะเบี ย นราษฎร์ 119,792 คน
(เทศบาลนครขอนแก่น, 2557) มีชุมชนมากถึง 95 ชุมชน นอกนั้น ยังมีประชากรแฝงและประชากรจรที่สัญจรเข้ามาทา
กิ จกรรมต่าง ๆ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 2 เท่ าของประชากรตามทะเบี ยนราษฎร์ ดังนั้น จึ งคาดการณ์ประชากรในเขต
เทศบาลนครขอนแก่นประมาณไว้ไม่น้อยกว่า 359,376 คน โดยในปี 2557 มีปริ มาณขยะมูลฝอยที่ เกิ ดขึ้นมากกว่า
75,000 ตันต่อปี เฉลี่ย 206.61 ตันต่อวันเฉลี่ ยอัตราการเกิ ดขยะ 1.72 กก.ต่อคนต่อวัน โดยคานวณต่อประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ ไม่รวมประชากรแฝงและประชากรจร ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร
ทัว่ ประเทศที่กรมควบคุมมลพิษได้ศึกษาไว้ในปี พ.ศ. 2555 ที่ 1.89 กก.ต่อคนต่อวัน (รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยของ
ประเทศไทยปี พ.ศ.2556, กรมควบคุมมลพิษ)
แสดงข้อมูลปริ มาณขยะที่นาไปกาจัดจากเทศบาลนครขอนแก่น และ อปท.อื่น ตั้งแต่ปี 41-57
ตันต่อวัน

แสดงองค์ประกอบขยะมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น

ปริ มาณขยะมีอตั ราเพิม่ ขึ้นในทุก ๆ ปี และมีองค์ประกอบหลักเป็ นพวกอินทรี ยท์ ี่มากถึงร้อยละ 59 รองลงมาจะ
เป็ นพลาสติ กและโฟม ร้ อ ยละ 23 และพบว่า มี ข ยะอัน ตรายปะปนมาด้ว ย ซึ่ ง เทศบาลนครขอนแก่ น ได้เ ล็ง เห็ น
ความสาคัญในปั ญหา และมีการมีการติดตามสถานการณ์ขยะตลอด เพื่อจะได้ป้องกันและแก้ไขได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
แต่ อ ย่า งไรก็ ต ามจากสภาพการพัฒ นาของเมื อ งอย่า งรวดเร็ ว ส่ ง ผลให้มี ป ริ ม าณขยะเพิ่ ม ขึ้ น อย่า งรวดเร็ ว ท าให้
กระบวนการแก้ไขปั ญหาในหลายส่ วนยังไม่ทนั ต่อสถานการณ์ เพราะปั ญหาในการจัดการขยะยังมีความเกี่ยวเนื่ องกับ
ปั จจัยต่าง ๆ อีกหลายด้าน โดยปั จจุบนั เทศบาลนครขอนแก่นได้วางแผนการพัฒนาระบบการจัดการขยะอย่างครบวงจร
ในทุกด้าน

1. การจัดการขยะ ณ แหล่ งกาเนิดด้ วยการส่ งเสริมการลดปริมาณขยะต้ นทาง
เพื่อเป็ นการแก้ปัญหาการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วของปริ มาณขยะ ประชาชนยังขาดวินยั ไม่มีการคัดแยกขยะก่อน
ทิ้งลงถัง เทศบาลนครขอนแก่น จึ งได้มีการนาแนวคิดการลดปริ มาณและการคัดแยกขยะออกมาใช้ประโยชน์ ภายใต้
แนวคิดลดปริ มาณขยะขยะต้นทาง ณ แหล่งกาเนิดหรื อการจัดการขยะต้นทาง โดยเริ่ มดาเนินเป็ นโครงการตั้งแต่ ปี 2546
เป็ นต้นมาเริ่ มตั้งแต่การคัดแยกขยะรี ไซเคิล และมีการเพิ่มประเภทของขยะที่ คดั แยกจนครบทุกประเภท ภายใต้กลุ่ม
โครงการลดปริ มาณขยะ ลดปั ญหาสิ่ งแวดล้อม และในปี 2548 ได้มีการนาตัวชี้วดั มาใช้ในการกาหนดยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่น จึงได้กาหนดตัวชี้วดั เป็ น “ร้อยละของปริ มาณขยะที่นาไปกาจัดลดลง” และปรับปรุ ง
ในปี 2552 เป็ น “ร้อยละของปริ มาณขยะที่ถูกคัดแยกออกใช้ประโยชน์”
ในปี 2556 ได้มีการปรับปรุ งและกาหนดยุทธศาสตร์ ลดปริ มาณขยะเป็ น 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การ
ป้ องกันการเกิดขยะการรณรงค์ลดการสร้างขยะ การคัดแยกขยะไปกาจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม และการสร้างเครื อข่ายผูค้ ดั
แยกขยะ โดยเป้ ามายหลักของยุทธศาสตร์ จะมุ่งเน้นให้ปริ มาณขยะนาไปกาจัดมีปริ มาณลดลงไม่นอ้ ยกว่า 30 % โดยมี
กลุ่มกิจกรรมการจัดการขยะต้นทางเป็ นเครื่ องมือในการดาเนินงาน และมีเป้ าหมายในการรณรงค์และสร้างจิตสานึ กใน
การลดการสร้างขยะ กลุ่มเป้ าหมายเป็ นชุมชน และโรงเรี ยนเป็ นหลัก นอกจากนี้ ได้มีการขับเคลื่อนภายใต้โครงการ
นครขอนแก่นองค์กรปลอดขยะ (Zero Waste Office) เป็ นอีกเครื่ องมือที่มองถึงสานักงานของหน่วยราชการ สานักงาน
เอกชน รวมทั้งสานักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่ตอ้ งประกาศนโยบายออกมาอย่างชัดเจน ในฐานะที่เป็ นผูข้ บั เคลื่อนจึง
ต้องพัฒนาตนเองให้เป็ นต้นแบบในการจัดการขยะในสานักงานให้ได้ผลเชิงประจักษ์
โครงการกิจกรรมการส่งเสริ มการลดปริ มาณขยะต้นทาง
ที่
รายการกิจกรรม
1 โครงการนครขอนแก่นองค์กรปลอดขยะ
(Zero Waste Office)

เป้ าหมาย
หน่วยงาน 5 แห่ง สถาน
ประกอบการ 5 แห่ง โรงเรี ยนใน
สังกัด 11 แห่งและ7 สานักกอง
(เริ่ มดาเนินการแล้ว)
2 โครงการชุมชน วัดร่ วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้น ชุมชน จานวน 5 แห่ง(อาสา) วัด
ทาง
5 แห่ง
3 โครงการสร้างเครื อข่ายผูค้ ดั แยกขยะ
ร้านรับซื้อของเก่า ซาเล้ง

ผลผลิต/ตัวชี้วดั
-มีเครื อข่ายจัดการขยะเพิ่มขึ้น
15 แห่ง
-กาจัดขยะ 1,000 กก./วัน

4 โครงการถังข้าวหมูฟ้ื นฟูชีวติ

เครื อข่ายคัดแยกขยะ ร้านอาหาร
30 แห่ง ตลาด 5 แห่ง
เครื อข่ายผลิตปุ๋ ยศูนย์ดงพอง ศูนย์
สงเปื อย ศูนย์โนนทัน ศูนย์ทุ่ง
สร้าง
ตลาด พนักงาน อาสาฯชุมชน

-มีเครื อข่ายจัดการขยะอินทรี ยเ์ พิม่ ขึ้น
-ศูนย์จดั การขยะอินทรี ย ์ 4 แห่ง
-กาจัดขยะ 4,000 กก/วัน

ชุมชน ครัวเรื อน วัด
หน่วยงานโรงเรี ยน

คัดแยกขยะพิษส่งกาจัด
5,000 กก/ปี

5 โครงการกล่องคอนกรี ตหมักปุ๋ ยแบบฝังกลบ
ประยุกต์
6 โครงการจัดการขยะอันตราย

-มีเครื อข่ายจัดการขยะเพิ่มขึ้น 10 แห่ง
-กาจัดขยะ 1,050 กก/วัน
-มีเครื อข่ายผูค้ ดั แยกขยะที่มีคุณภาพ

กาจัดขยะ 4,000 กก/วัน

ภาพแสดงกิจกรรมในกลุ่มลดปริ มาณขยะ

สถิติการคัดแยกขยะออกมาใช้ประโยชน์จากโครงการละกิจกรรมต่าง ๆ ในปี 2557
ที่
1
2
3
4
5
6

โครงการ/กิจกรรม

ชุมชนวัดร่ วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง
ถังข้าวหมูฟ้ื นฟูชีวติ
องค์กรปลอดขยะ
ชุมชนเก็บขนขยะเอง 7 ชุมชน
พนักงานเก็บขนขยะ
การคัดแยกขยะอันตราย
รวม 1-6
7 การรับซื้อขยะรี ไซเคิล(ร้านรับซื้อของเก่า)
รวม

ตันต่อวัน
1.31
1.37
0.10
1.40
8.00
0.01
12.19
66.00
78.19

น้ าหนักขยะ (ตัน)
ตันต่อเดือน
39.30
41.10
3.00
42.00
240.00
0.33
365.73
1,980.00
2,345.73

ตันต่อปี
478.15
500.05
36.50
511.00
2,920.00
4.02
4,449.72
24,090.00
28,539.72

นอกจากนี้ ยงั มีการพัฒนากิ จกรรมสนับสนุ นอย่างต่อเนื่ อง เช่น กิ จกรรมรณรงค์ลดการใช้โฟมในตลาดสด
เทศบาล โดยนาร่ องในตลาดโต้รุ่งรื่ นรมย์ไนท์บาร์ ซ่า และตลาดร่ วมจิตร มีผปู ้ ระกอบเข้าร่ วมโครงการจานวนมากกว่า
100 ราย กิจกรรมเลี้ยงไส้เดือนย่อยสลายขยะอินทรี ย ์ กิจกรรมการส่งเสริ มอาหารปลอดภัยในครอบครัวพอเพียง กิจกรรม
ตลาดเขียว เป็ นต้น
แสดงกิจกรรมการรณรงค์ลดการใช้โฟมในตลาดสดและการลงบันทึกความเข้าใจระหว่างเทศบาล
และผูป้ ระกอบการตลาดสด
2. การรวบรวม เก็บขนและการขนส่ งขยะ
ในการรวบรวมเก็บขนขยะในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ปั จจุบนั ใช้แบบถังรวมคือ การเก็บขนขยะจากจุด
รวมที่กาหนดไว้ตามจุดต่างๆ ซึ่ งมีถงั ขยะรองรับ ประชาชนไม่ตอ้ งรอรถเก็บขนสามารถนาขยะมาทิ้งยังถังขยะที่จดั ไว้
สาหรับแหล่งกาเนิดขยะที่มีปริ มาณมาก เช่น ตลาดสด ห้างสรรพสิ นค้า สถานศึกษา อาคารชุด จะใช้ถงั คอนเทนเนอร์

ภาชนะแบบต่าง ๆ ที่จดั ไว้ในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น

ปั จจุบนั เทศบาลนครขอนแก่นใช้รถเก็บขนขยะแบบต่าง ๆ รวม 32 คัน และรถขนส่ งขยะแบบสิ บล้อ 4 คัน
รถตักขยะ 1 คัน รถบรรทุกน้ า 2 คัน และรถเก็บกิ่งไม้ 2 คัน มีการตรวจติดตามการทางานด้วยระบบดาวเทียม GPS เพื่อ
เป็ นเครื่ องตรวจสอบการทางาน เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการ ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย ในการจัดรถเก็บขนขยะ
เวลา และเส้นทางนั้น ได้จดั ให้เหมาะสมกับขนาดของผิวจราจร สภาพการจราจร ที่ มีจราจรหนาแน่ นให้บริ การในช่วง
กลางคืน ส่วนช่วงกลางวันจะเก็บขนในพื้นที่จราจรไม่หนาแน่น และหน่วยเฉพาะกิจดาเนิ นการเก็บขนขยะตกค้าง เก็บกิ่ง
ไม้ และแก้ไขเรื่ องร้องเรี ยนต่างๆจากนั้นจะรวบรวมขยะเข้าสู่ สถานี ขนถ่ายขยะ ที่บา้ นโนนทันเพื่อเข้าสู่ กระบวนการขน
ถ่ายขยะออกจากเมื องสู่ สถานที่ กาจัดขยะของเทศบาลนครขอนแก่ นที่ บา้ นคาบอน รู ปแบบเป็ นสถานี ขนถ่ายขยะแบบ
ผสมผสานระหว่างการขนถ่ายโดยตรงและกองพักไว้ก่อน ในแต่ละวันมี ขยะที่ เกิ ดขึ้ นทั้งหมดในพื้นที่ เทศบาลนคร
ขอนแก่นเฉลี่ย 206.61 ตัน/วัน โดยขยะทั้งหมดจะขนส่ งไปยังบ่อฝังกลบโดยตรง เพื่อให้การดาเนิ นงานเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพนั้น ได้มีการกาหนดตัวชี้วดั คุณภาพการเก็บขนไว้ คือ ร้อยละปริ มาณขยะที่ตกค้างในชุมชนไม่เกิ น 0.5
ดังนั้นจึงได้จดั รู ปแบบการให้บริ การประชาชนไว้ ดังนี้
รถยนต์เก็บขน และขนส่งขยะแบบต่าง ๆ ในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น

ในการจัดเส้นทางเก็บขนขยะแบ่งเป็ น 2 โซน เส้นทางวิ่งประจา 102 เส้นทาง (อาจมีปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม) โดยกลุ่มพนักงานเทศบาล และภาคประชาชน โดยการดาเนินงานของเก็บขนขยะจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
การเก็บขนขยะโดยพนักงานเทศบาล ได้แบ่ งพื้นในการรับผิดชอบเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ ท้ งั หมดในเขต
เทศบาล การเก็บขนขยะจะเก็บจากถังขยะจากครัวเรื อน และชุมชนต่าง ๆ มาพักไว้ที่สถานี ขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน

จากนั้นจะใช้รถสิ บล้อขนถ่ายขยะจากสถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทันไปยังสถานที่กาจัดขยะบ้านคาบอนจานวน พขร. 39
คน พนักงานท้ายรถ 69 คน วิง่ ไม่นอ้ ยกว่า 82 เส้นทางต่อวัน เก็บขยะเฉลี่ยประมาณ 165 ตันต่อวัน
การเก็บขนขยะโดยชุ มชน เป็ นหนึ่ งในกลุ่มกิ จ กรรมเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ เพื่อกระจายอานาจให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการขยะ ปั จจุบนั มีชุมชนที่เข้าร่ วมโครงการเก็บขนขยะด้วยตนเองจานวน 7 ชุมชน
ประกอบด้วย ชุมชนโนนชัย 1 ชุมชนหนองวัด 1 ชุมชนสามเหลี่ยม 4 ชุมชนบะขาม ชุมชนวัดป่ าอุดลยราม ชุมชน
เจ้าพ่อเกษม และชุมชนคุม้ วัดธาตุ โดยชุมชนที่เป็ นชุมชนเก็บขนขยะด้วยตนเองจะต้องเก็บขนขยะชุมชนที่อยูใ่ กล้เคียง
ด้วยอีกประมาณ 4-5 ชุมชน ขยะอยูใ่ นช่วง 4-6 ตันและกลุ่มชุมชนสามารถเก็บขนขยะรวมได้ที่ประมาณ 45 ตันต่อวัน
จัดเส้นทาง 20 เส้นทาง ลักษณะการเก็บขนขยะจะเก็บขนขยะจากครัวเรื อนในชุมชน แล้วนาไปพักไว้ที่สถานี ขนถ่าย
ขยะบ้านโนนทัน หลังจากนั้น เทศบาลจะรถสิ บล้อขนถ่ายขยะไปยังสถานที่กาจัดขยะบ้านคาบอน
แสดงรู ปแบบในการจัดบริ การเก็บขนขยะจากชุมชนและขยะตกค้าง
รายการ
วิธีการ
1. การดาเนินงานเก็บขนขยะใน ถนนสายหลักและสาย
รอง ตามรอบการเก็บขนปกติ
2. การดาเนินงานเก็บขนขยะในหมู่บา้ นจัดสรร ชุมชน
ตามรอบการเก็บขนปกติ
3. การดาเนินงานเก็บขนขยะในหน่วยงาน องค์กร
ต่างๆ ตามรอบการเก็บขนปกติ
4. การดาเนินงานเก็บขนขยะใน กรณี ได้รับเรื่ องแจ้ง/
ร้องเรี ยนขยะตกค้างจากการเก็บขนปกติ
5. การดาเนินงานเก็บขนขยะใน กรณี ได้รับเรื่ องแจ้ง/
ร้องเรี ยนขยะตกค้างจากการทิ้งขยะไม่ตรงการเก็บขน
ปกติ
6. การดาเนินงานเก็บขนกิ่งไม้ในที่หรื อทางสาธารณะ
7. การดาเนินงานเก็บขนกิ่งไม้ตามจุดรวมขยะ
8. การดาเนินงานเก็บขนกิ่งไม้กรณี ได้รับเรื่ องแจ้ง/
ร้องเรี ยน

รอบการดาเนินการ

- ดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงาน

24 ชัว่ โมง

- ดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงาน

48 ชัว่ โมง

- ดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงาน

48 ชัว่ โมง

- โทรศัพท์หนังสื อคาร้อง อินเตอร์เน็ต

24 ชัว่ โมง

- โทรศัพท์หนังสื อคาร้อง อินเตอร์เน็ต

48 ชัว่ โมง

- ดาเนินงานตามแผนการปฏิบตั ิงาน
- โทรศัพท์หนังสื อคาร้อง อินเตอร์เน็ต
- ดาเนินงานตามแผนการปฏิบตั ิงาน
- โทรศัพท์หนังสื อคาร้อง อินเตอร์เน็ต
- ดาเนินงานตามแผนการปฏิบตั ิงาน
- โทรศัพท์หนังสื อคาร้อง อินเตอร์เน็ต

72 ชัว่ โมง
48 ชัว่ โมง
48 ชัว่ โมง

3. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย
ด้ านการจัดการขยะติดเชื้อ ในปี 2557 เก็บขนและกาจัดขยะติดเชื้อในเขตเทศบาล จานวนสถานพยาบาลและ
โรงพยาบาล 25 แห่ง คลินิกรักษาพยาบาลและสถานเสริ มความงามในเขตเทศบาล 71 แห่ง และมีหน่วยงานนอกเขตส่ ง
กาจัดขยะติดเชื้อ เป็ นโรงพยาบาล 3 แห่ ง รพสต. 20 แห่ ง รวมขยะติดเชื้อตลอดปี 256.98 ตัน เฉลี่ย 704.05 กก.ต่อวัน
โดยในระบบเก็บขนจัดให้มีรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ จานวน 1 คัน เป็ นรถควบคุมอุณหภูมิความจุ 4 ลบ.ม. เก็บขนตาม
สถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่ 06.00 น. ถึง 15.00 น.
ส่ วนการกาจัดขยะติดเชื้อนั้น ได้ก่อสร้างโรงงานเตาเผาขยะ ติดเชื้อ ขนาด 2 เตาเผา สามารถรองรับขยะได้
เต็มที่ 1,300 กิโลกรัมต่อวัน มีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ ตั้งอยูท่ ี่บา้ นคาบอน ถนน
มิตรภาพ ห่ างจากเทศบาลนครขอนแก่นประมาณ 17 กิโลเมตร ในการเก็บขนมีรถเก็บขนขยะติดเชื้อ ควบคุมอุณหภูมิ

ขนาดความจุ 4 ลบ.ม. จานวน 1 คัน ซึ่ งมีบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย
นักวิชาการสุขาภิบาล 1 คน และ คนงาน 2 คน
กิจกรรมการเก็บขนขยะติดเชื้อเพื่อนาไปกาจัด
.

ด้ านการจัดการขยะอันตราย ได้มีการดาเนิ นงานร่ วมในกลุ่มกิจกรรมการลดปริ มาณขยะ โดยมีการรณรงค์ให้
ความรู ้ในการคัดแยกขยะอันตรายชุมชน เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋ องสเปรย์ รวมทั้ง ขยะอิเลคโทร
นิคส์ เป็ นต้น โดยในระยะเริ่ มต้นโครงการใช้วธิ ีการนาขยะอันตรายหรื อขยะพิษมาแลกแต้มและสะสมเพื่อรับของรางวัล
ตามค่าคะแนนที่สะสม และในสถานการณ์ปัจจุบนั ได้หยุดกิจกรรมขยะพิษแลกแต้มและปรับมาใช้การวางกล่องคัดแยก
ภาชนะรองรับขยะอันตราย (Drop Off) ในชุมชน หน่วยงาน และเอกชน กิจกรรมกล่องคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิ กส์และ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า (WEEE) ในชุมชน หน่วยงาน ราชการ สถานศึกษา และเอกชน รวมทั้งการจัดกิจกรรมการออกหน่วยเชิง
รุ กลงไปยังชุมชน โรงเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งประชาชนยังให้ความสนใจและตระหนักในการคัดแยกขยะอันตรายส่ งให้
เทศบาลกาจัดต่อไป
สถิติการคัดแยกขยะอันตรายและส่งกาจัดกับหน่วยงานรับกาจัดขยะอันตรายโดยตรง

4. การรักษาความสะอาดถนนและไหล่ ทาง
การจัดระบบการรักษาความสะอาดถนน แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ การดูแลรักษาความสะอาดถนนโดยพนักงาน
เทศบาลและการดูแลรักษาความสะอาดถนนโดยอาสาสมัครชุมชน ผ่านโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ โดยมี
การใช้มาตรฐานในการควบคุมคุณภาพงานเช่นเดียวกัน
4.1 การดูแลรักษาความสะอาดถนนโดยพนักงานเทศบาล
มีการจัดแบ่งพื้นที่ในการรักษาความสะอาดเป็ น 2 โซน โดยใช้ถนนศรี จนั ทร์ เป็ นเส้นแบ่งและ จัด 1 พื้นที่
พิเศษรอบพื้นที่ตลาดใจกลางเมือง (ตลาดเทศบาล 1 ตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดสดบางลาพู ตลาดชีท่าขอน ตลาดโต้รุ่ง
รื่ นรมย์) ซึ่งมีขยะที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน นอกจากนั้นในช่วงมีกิจกรรมพิเศษ 2 ชุด จะมีการจัดชุดเฉพาะกิจในการเข้าไป
ดูแลทาความสะอาด ตัดหญ้า เก็บกิ่งไม้ และบริ การตามข้อร้องเรี ยน (หมายเหตุ : ใช้หน่วยปั ดกวาดถนนดาเนิ นการ)

รวมจานวนถนนที่ดูแล 16 สาย มีความยาวสะสม 31,410 เมตร และพื้นที่ 1 แห่ง ประมาณ 7 ไร่ มีพนักงานปั ดกวาดถนน
63 คน
4.2 การดูแลรักษาความสะอาดถนนโดยอาสาสมัครชุมชน ผ่านโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่
ด้วยเทศบาลนครขอนแก่นมีนโยบายในการกระจายอานาจสู่ ชุมชน เพื่อให้เข้ามาแก้ไขปั ญหาด้านต่าง ๆ การ
ดูแลรักษาความสะอาดก็เป็ นหนึ่งในภารกิจที่เทศบาลให้ความสาคัญและมีการกระจายอานาจให้ชุมชนเข้ามาดาเนิ นการ
โดยกระบวนการในการด าเนิ น โครงการภายใต้เ ทศบาลเล็ก ในเทศบาลใหญ่ ชุ ม ชน ได้มี โ อกาสมี ส่ ว นร่ ว มตั้ง แต่
กระบวนการทาแผนชุมชน การสารวจพื้นที่เป้ าหมายที่จะดาเนิ นการ การวางแผนงานและอัตรากาลังคนในการดาเนิ น
กิ จกรรมในโครงการ รวมถึงการมี ส่วนร่ วมในกระบวนการติ ดตามและตรวจสอบผลการดาเนิ นงาน ประกอบด้วย
โครงการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ทอ้ งถิ่น เป็ นโครงการที่ส่งเสริ มให้
ชุมชนได้มีส่วนร่ วมในการจัดเก็บค่าธรรมเนี ยมเก็บขนและกาจัดขยะครัวเรื อนและสถานประกอบการในชุมชนและ
ส่งเสริ มให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาความสะอาดถนนในชุมชน ในปี 2556 ได้มีชุมชนเข้าร่ วมโครงการทั้งสิ้ น
85 ชุมชน โดยในการจัดเก็บค่าธรรมเนี ยมเก็บขนและกาจัดขยะในชุมชน จากการที่ ดาเนิ นงานในพื้นที่ ชุมชนของ
ตนเองทาให้เกิดความสะดวกในการเข้าเก็บเงินค่าธรรมเนี ยม จากความสนิ ทสนมคุน้ เคยเป็ นกันเองของคนในพื้นที่ทา
ให้การเก็บค่าธรรมเนียมขยะมีความครอบคลุมและมีประสิ ทธิภาพ
โครงการชุมชนดูแลความสะอาดถนนสายหลักเป็ นการส่ งเสริ มให้ชุมชนได้มีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาความ
สะอาดของถนนสายหลักที่ อยู่ในพื้นที่ ชุมชนหรื อพื้นที่ ใกล้เคี ยงชุมชน โดยเป็ นอี กหนึ่ งภารกิ จที่ มีการถ่ายโอนจาก
เทศบาลเพื่ อเป็ นการกระจายอานาจและภารกิ จในการดู แลรั กษาสิ่ งแวดล้อม สู่ ชุมชนในปั จจุ บันมี ชุมชนที่ เข้าร่ ว ม
โครงการ 53 ชุมชน เป็ นสายหลัก จานวน 28 สาย ความยาว 55,260 เมตร พื้นที่ตดั หญ้า 11,180 ตารางเมตร พื้นที่ลาน
จอดรถ 11,350 ตารางเมตร จานวนอาสาสมัคร 111 คน โดยชุมชนมีภารกิจที่ตอ้ งดูแลรับผิดชอบ การรักษาความสะอาด
ถนน ไหล่ทางเช่นเดียวกับมาตรฐานพนักงานเทศบาล
ซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่ได้น้ นั นอกจากประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังก่อให้เกิดความต่อเนื่ องและ
ยัง่ ยืนในการดาเนินงานด้วยโดยกิจกรรมด้านการรักษาความสะอาด ที่ได้กระจายอานาจสู่ ภาคประชาชนเพื่อการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม
แสดงผลการประเมินความพึงพอใจการดาเนินงานด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมในชุมชน รายไตรมาส ประจาปี 2557
กิจกรรม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

เฉลีย่

การเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในชุมชน
การดูแลความสะอาดถนนสายหลัก

77.86
69.30
70.03

76.97
70.67
74.40

81.54
68.66
72.29

81.39
70.77
71.55

79.44
69.85
72.07

5. การกาจัดขยะมูลฝอยขั้นสุ ดท้ ายด้ วยการกาจัด
การกาจัดขยะทัว่ ไปของเทศบาลนครขอนแก่นปั จจุบนั ใช้วธิ ีการฝังกลบ โดยนาขยะที่เก็บรวบรวมได้ไปฝังกลบ
ที่สถานีกาจัดขยะเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งอยูบ่ า้ นคาบอน ตาบลโนนท่อน อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ห่ างจากเทศบาล
นครขอนแก่น 17 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 98 ไร่ 73 ตารางวา อายุการใช้งานประมาณ 46 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2511) มีขยะเก่าสะสมอยู่
ประมาณ 800,000 ตัน และมีขยะใหม่เพิ่มเข้าเข้าวันละประมาณ 206.64 ตัน จากข้อจากัดด้านพื้นที่และปริ มาณขยะที่
มาก ทาให้เกิดปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อชุมชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้นจึงได้วางแผนการบริ หาร
จัดการขยะของเทศบาลนครขอนแก่ น แบ่ งออกเป็ น 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการส่ งเสริ มการแปรรู ปขยะเป็ นน้ ามัน
โครงการบริ หารจัดการและกาจัดขยะด้วยวิธีการแปรรู ปขยะเป็ นพลังงานไฟฟ้ าโครงการก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ าชะขยะ พร้อม
สถานีสูบบริ เวณหลุมฝังกลบขยะบ้านคาบอน

ขั้นตอนและแผนการดาเนินงาน
1. โครงการส่ งเสริ มการแปรรู ปขยะเป็ นน้ ามันได้รับการสนับสนุนจากสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
งบประมาณ 30.1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการกาจัดขยะโดยเลือกใช้ขยะพลาสติกมาผลิตเป็ นน้ ามัน ซึ่ งขยะ 100 ตันจะคัด
แยกขยะพลาสติกได้ 22 ตัน และสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ ามันได้วนั ละ 6 ตันได้น้ ามัน 4,500 ลิตรต่อวัน ซึ่ ง
สามารถลดปริ มาณขยะพลาสติกจากเดิมได้ร้อยละ 22 ปั จจุบนั ดาเนินการก่อสร้างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
2. โครงการบริ หารจัดการและกาจัดขยะด้วยวิธีการแปรรู ปขยะมูลฝอยเป็ นพลังงานไฟฟ้ าในปี พ.ศ. 2545 เทศบาลฯ ได้ให้
หน่ วยงานเอกชน เข้ามาดาเนิ นงานโครงการบริ หารจัดการและกาจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรู ปขยะมูลฝอยเป็ นพลังงาน
ไฟฟ้ า ซึ่งกาลังดาเนินการก่อสร้าง ตั้งอยูบ่ นพื้นที่ 24 โดยคิดค่ากาจัดขยะใหม่ไม่เกิน 250 บาท/ตัน ใน 3 ปี แรกและเพิ่มขึ้น 10%
ทุก 3 ปี ถัดไป ซึ่ งมีกาหนดระยะเวลา 20 ปี และใช้เทคโนโลยีโรงไฟฟ้ าขยะแบบเผาตรงทั้งขยะเก่าและขยะใหม่รวมกัน
ประมาณ 450 ตัน/วัน โดยกระบวนการเผาไหม้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ 4.9 เมกกะวัตต์ จาหน่ ายให้กบั การไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค (กฟภ.) ประมาณ 4 เมกกะวัตต์ และ 0.9 เมกกะวัตต์ นากลับไปใช้ในขบวนการผลิตไฟฟ้ า และกิจกรรมภายในโรงงาน
ปั จจุบนั กาลังดาเนินการก่อสร้างโครงการ
3. โครงการก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ าชะขยะ พร้อมสถานี สูบบริ เวณหลุมฝั งกลบขยะบ้านคาบอนปั จจุบนั เทศบาลนคร
ขอนแก่นกาลังดาเนิ นการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่ งแวดล้อม เพื่อดาเนิ นการปรับปรุ งสถานที่ฝังกลบขยะ
เดิมพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ สื บเนื่ องมาจากโครงการบริ หารจัดการและกาจัดขยะด้วยวิธีการแปรรู ปขยะมูลฝอยเป็ นพลังงาน
ไฟฟ้ านั้น เทศบาลฯ จะนาขยะเก่า (800,000 ตัน) และขยะใหม่ (วันละ 250 วัน) มาทยอยรวมกันกาจัดให้ได้วนั ละ 450 ตัน
ส่ งผลให้ขยะเก่าจะถูกกาจัดภายในระยะเวลาไม่เกิ น7 ปี ซึ่ งผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมจะค่อย ๆ ลดลงไป โดยการ
ก่อสร้างปรับปรุ งบ่อรวบรวมน้ าชะขยะ พร้อมสถานี สูบบริ เวณหลุมฝั งกลบน้ าชะขยะใช้งบประมาณจานวน 73,340,000
บาท สามารถรองรับน้ าชะขยะได้เพียงพอก่อนปล่อยเข้าสู่ ระบบบาบัดน้ าเสี ย เพื่อป้ องกันไม่ให้น้ าชะขยะไหลล้นออกนอก
พื้นที่ สถานี ฝังกลบขยะบ้านคาบอน และเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุ มชนและสิ่ งแวดล้อมโดยรอบ ปั จจุ บันดาเนิ นการ
ก่อสร้างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากขยะเบื้องต้น

แผนผังแสดงการกาจัดขยะขั้นตอนสุดท้ายด้วยวิธีการกาจัด

บทสรุ ป ที่ ผ่านมาเทศบาลนครขอนแก่ น
และคณะผูบ้ ริ การให้ความสาคัญและมี นโยบายใน
การจั ด การขยะอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตลอดจนพัฒ นา
กระบวนการจัดการขยะอย่างเป็ นระบบเสมอมา ทั้ง
ก าร ส่ ง เสริ ม ก าร ล ด ป ริ ม าณ ข ยะ ต้ น ทาง ณ
แหล่ งกาเนิด มีการคัดแยกขยะออกมาใช้ประโยชน์
แม้ว่าในปั จจุบนั ยังมีจานวนค่อนข้างน้อยเมื่อเที ยบ
กับปริ มาณขยะที่เกิดขึ้น แต่ในการดาเนินงานนั้นได้
มี ก ารขยายกลุ่ม เป้ าหมายโครงการให้หลากหลาย
กลุ่ ม มากยิ่ ง ขึ้ น เช่ น ชุ ม ชน วัด โรงเรี ยน หน่ ว ย
ภาครั ฐ ภาคเอกชน ร้ า นอาหาร ตลาดสด กลุ่ ม
เกษตรกร เป็ นต้น เพื่อแยกขยะนากลับมาใช้ประโยชน์ในรู ปแบบต่าง ๆ ดังนั้น คณะทางานยุทธศาสตร์ จึงได้มีการปรับ
ยุทธศาสตร์ในการจัดการขยะต้นทางในปี 2557 เพื่อให้การขับเคลื่อนในการลดปริ มาณขยะมีความชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม
ประกอบด้วยการป้ องกันการเกิดขยะ การรณรงค์ลดการสร้างขยะ การสร้างเครื อข่ายผูค้ ดั แยกขยะและการคัดแยกขยะไป
จัดการอย่างเหมาะสมด้านการเก็บรวบรวมขยะและการขนส่ งไปกาจัดพบว่ายังมี ขยะตกค้างในบางส่ วน ซึ่ งไม่เกิ น
เป้ าหมายร้อยละ 0.5 ที่กาหนดไว้ แต่จากแนวโน้มสถานการณ์การพัฒนาของเมืองที่มีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว มี
การสร้างอาคารคอนโดมิเนียม อาคารชุด อพาร์ตเมนท์ จานวนมาก คาดประมาณไม่ต่ากว่า 10,000 ยูนิต และคาดการณ์
ปริ มาณขยะอาจเพิ่มประมาณ 20-30 ตันต่อวัน คณะผูบ้ ริ หารจึงได้อนุมตั ิในการตั้งงบประมาณผ่านสภาเทศบาล ในการ
จัดซื้ อรถเก็บขนขยะและรถขนส่ ง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเก็บขนและขนส่ งขยะ และมีการซ่ อมบารุ งระบบตรวจ
ติดตามผ่านดาวเทียมให้สามารถควบคุมรถเก็บขนได้อย่างทัว่ ถึงและทันท่วงที นอกจากนั้น เพื่อพัฒนาระบบการขนถ่าย
คณะทางานจึงมีแนวคิดในการปรับปรุ งสถานีขนถ่ายขยะให้เป็ นสถานีที่สะดวก คล่องตัว รองรับปริ มาณขยะได้มาก ๆ
ไม่ส่งผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อม และสร้างความเดือดร้อนราคาญแก่ประชาชนผูอ้ ยูอ่ าศัยบริ เวณใกล้เคียงรวมทั้งการ
มองหาสถานี ขนถ่ายแห่ งที่ 2 ที่อาจลดการขนส่ งขยะย้อนกลับมา ณ ที่สถานี ปัจจุบนั และในด้ านการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ เทศบาลได้ดาเนินการตามมาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่พร้อมทั้งสามารถให้บริ การหน่วยงานอื่น ๆ อีกด้วย ด้ านการรักษา
ความสะอาด เป็ นกิจกรรมที่มีภารกิจค่อนข้างมาก และโดยเฉพาะการเข้าแก้ไขปั ญหาตามคาร้อง แต่ผลการดาเนินการส่วนใหญ่

ยังอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี ในอนาคตเพื่อเป็ นการรองรับเมืองที่มีกิจกรรมงานต่าง ๆ มากมายจาเป็ นต้องมีการจ้างเหมาให้เอกชนร่ วม
ดาเนินการในบางส่วน ในส่วนกิจกรรมการกระจายอานาจ มีผลออกมาในทางที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจแต่ตอ้ งคอยมีการ
ควบคุมมาตรฐานให้คงที่และอาจมีการกระจายอานาจเพิ่มเติมได้ถา้ ชุมชนมีความพร้อมมากขึ้น
ถึงแม้เทศบาลนครขอนแก่น จะได้มีการวางระบบและการจัดการครบทุกขั้นตอน แต่ตอ้ งยอมรับว่าปั ญหาขยะ
เป็ นปั ญหาแบบพลวัตอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการพัฒนารู ปแบบในการจัดการอย่างครอบคลุม หาเทคนิควิธีการ ตลอดจน
เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ เพื่อรองรับและติดตามปั ญหาได้ทนั ท่วงที เทศบาลนครขอนแก่น โดยคณะผูบ้ ริ หารก็จะ
ไม่ได้หยุดยั้งเพียงเท่านี้ ยังมีการเตรี ยมการในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาและจัดการปั ญหาขยะต่อไป
ทีม่ า: สานักการสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม และสานักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น
พืน้ ทีส่ ีเขียวของเมือง
เทศบาลนครขอนแก่ น สนับสนุ นให้มีนโยบายการพัฒนาเมื องขอนแก่ นไปสู่ เมื องคาร์ บอนต่ า ภายใต้ชื่อ
โครงการ “โครงการคนขอนแก่ นหัวใจไร้ มลพิษ (KhonKaen : Low–Carbon City)” เพื่อให้เครื อข่ายทุกภาคส่ วนทั้งใน
องค์กรเทศบาล โรงเรี ยนในสังกัด ชุมชนในเขตเทศบาล ตลอดทั้งองค์กรอื่น ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในลดคาร์ บอน
ลดมลพิษ ทาให้เมืองขอนแก่นมีอากาศที่บริ สุทธิ์ น่าอยูอ่ าศัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เข้าใจถึงปั ญหาเตรี ยมพร้ อม
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้ อน จึ งได้ร่วมกับเครื อข่ายกาหนดแนวทางขับเคลื่อนเป็ น 4
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุท ธศาสตร์ สัง คมแห่ งต้น ไม้ ยุทธศาสตร์ สังคมไร้ ม ลพิษ ยุทธศาสตร์ สัง คมพิชิตพลังงาน และ
ยุทธศาสตร์สงั คมคนรุ่ นใหม่หวั ใจสี เขียว และในปี 2556 ทุกยุทธศาสตร์ได้เริ่ มมีการขับเคลื่อนไปพร้อมกัน
โดยในปี 2556 ถึงปั จจุบนั ได้ดาเนินงานในกิจกรรมสร้างจิตสานึ กภายใต้โครงการปลูกต้นไม้ในหัวใจคน ซึ่ ง
เป็ นการพัฒนาต่อยอดมาจากโครงการโรงเรี ยนในสวน โดยมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมการเรี ยนรู ้พรรณ
ไม้และ 2.กิจกรรมสารวจและจัดทาแผนที่ตน้ ไม้ ซึ่งกลุ่มเป้ าหมายเป็ นเด็กนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล และขุนพล
สี เขียว ซึ่งมาจากภาคประชาชนที่มีจิตอาสาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จากการดาเนิ นงานด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กบั เมืองภายใต้ “ โครงการขอนแก่ นเมืองในสวนปี 2550 หรื อ
2007 KHONKAEN GREEN CITY” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548-2552 จานวน 55 โครงการ รวมพื้นที่ 1,374.08 ไร่ คิดเป็ น
17.16 ตร.ม. ต่อประชากร 1 คน (ประชากร ปี 2552 จานวน 128,786 คน) สามารถรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนและช่วยลด
โลกร้อนได้ถึง 263.82 กก.คาร์ บอนไดออกไซด์ ต่อวัน หรื อ 1 ปี สามารถลดคาร์ บอนไดออกไซด์ ได้ 95,856 กก.และ
จากนโยบายการเพิ่ มพื้น ที่ สีเ ขี ยวดัง กล่า ว ได้พ บว่าพื้น ที่ สีเ ขี ยวยัง ขาดการดู แลรั ก ษาอย่างต่อเนื่ อ ง ท าให้ไม่ย งั่ ยืน
เนื่ องจากประชาชนขาดจิ ตสานึ กในการดู แลรั กษาพื้นที่ สีเขี ยวร่ วมกัน ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่ นจึ งได้เล็งเห็ น
ความสาคัญในการสร้างจิตสานึ กให้เกิดขึ้นกับประชาชนและเยาวชนที่จะเติบโตมาเป็ นผูส้ านต่อความเขียวให้กบั เมือง
ต่อไปในอนาคต โดยมีหลักการและแนวทางที่สาคัญคือ เน้นให้มีพ้นื ที่สีเขียวยัง่ ยืนจึงได้จดั ทา “ โครงการปลูกต้ นไม้ ใน
หัวใจคน” เพื่อเป็ นการสร้างสังคมแห่งต้นไม้ สังคมแห่งพื้นที่สีเขียว และให้นครขอนแก่นเป็ นมหานครสี เขียว เป็ นการ
ส่ งเสริ มสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม ร่ วมกันแก้ไขปั ญหาภาวะโลกร้อน สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่ วมใน
การดูแลพื้นที่สีเขียว สร้างจิตสานึกและให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมร่ วมกัน รวมถึง
ส่ งเสริ มให้ความรู ้และจัดให้มีขอ้ มูลในการพัฒนา การอนุรักษ์ตน้ ไม้ และพื้นที่ สีเขียวให้คงอยู่ตลอดไป พร้อมกับให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการปรั บปรุ งภูมิทัศน์เมื อง และการดูแลความสวยงามของเมื องให้เป็ นเมืองที่ น่าอยู่ ร่ มรื่ น
สวยงาม เป็ นมหานครสี เขียวอย่างแท้จริ ง
หลังจากได้อบรมนักสารวจต้นไม้ให้กบั นักเรี ยนสังกัดเทศบาลทั้ง 11 โรงเรี ยน และขุนพลสี เขียวแล้ว ก็ได้
ดาเนิ นการสารวจต้นไม้ โดยนักสารวจต้นไม้(นักเรี ยน) และครู จะสารวจต้นไม้ในโรงเรี ยนของตนเอง ส่ วนขุนพลสี
เขียว จะสารวจต้นไม้ในสวนสาธารณะและวัด ซึ่ งข้อมูลการสารวจต้นไม้ สารวจได้จานวน 7,926 ต้น โดยแบ่งเป็ น
สวนสาธารณะ 4,404ต้น หน่วยงานราชการ 347 ต้น ถนน 1,234 ต้น วัด 938 ต้น โรงเรี ยนเทศบาล 1,003 ต้น และนามา

คานวณเป็ นปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ที่กกั เก็บจากต้นไม้ จานวน 7,926 ต้น ปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ต ้นไม้กกั
เก็บได้ 4,228,933.06 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ดังแสดงในตารางด้านล่างและยังคงต้องดาเนิ นการสารวจ/
คานวณปริ มาณคาร์บอนไดออกไซด์ และรวบรวมข้อมูลจัดทาแผนที่ตน้ ไม้ต่อไป
สรุ ปผลการสารวจต้นไม้ (กรกฎาคม 2558)
ลาดับ

สถานที่สารวจ

จานวนต้นไม้ที่สารวจ
(ต้น)

ปริ มาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ตน้ ไม้กกั เก็บได้
(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

1

สวนสาธารณะ

4,404

1,879,387.85

2

หน่วยงานราชการ

347

216,420.99

3

ถนน

1,234

471,998.15

4

วัด

938

947,711.63

5

โรงเรี ยนเทศบาล

1,003

713,414.44

7,926

4,228,933.06

รวม
ทีม่ า : สานักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น
การเมืองการบริหาร

การบริหาร : เทศบาลนครขอนแก่นแบ่งส่วนการบริ หารออกเป็ นฝ่ ายนิติบญั ญัติและฝ่ ายบริ หาร
1) ฝ่ ายนิติบญั ญัติ ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลจานวน 24 คน
2) ฝ่ ายบริ หาร ได้แก่
2.1) นายกเทศมนตรี
2.2) รองนายกเทศมนตรี จานวน 4 คน
2.3) เลขานุการนายกเทศมนตรี จานวน 3 คน
2.4) ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี จานวน 10 คน
2.5) ที่ปรึ กษานายเทศมนตรี จานวน - คน

ปี
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

จานวนพนักงานเทศบาลนครขอนแก่ น
ช่ วงระหว่ างปี พ.ศ.2550–2558
จานวนพนักงาน
จานวน
จานวนพนักงานจ้ าง
เทศบาล
ลูกจ้ างประจา
เทศบาล
235
36
535
271
33
563
267
33
584
271
33
642
279
31
584
284
29
602
293
27
728
293
24
706
286
22
731

ที่มา : สานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น (ข้อมูลสารวจ เดือน เมษายน 2558)

รวม
806
867
884
946
894
915
1,048
1,023
1,039

การคลังเทศบาลนครขอนแก่ น

ปี งบประมาณ
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

ปี พ.ศ.
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

รายรับจริง – รายจ่ ายจริง
ระหว่ างปี งบประมาณ พ.ศ.2550–2557
รายรับจริง
1,189,610,458.80
976,990,531.87
879,212,359.76
958,201,324.32
1,046,327,434.38
1,167,999,190.25
1.370,261,522.07
1,419,239,211.42

รายจ่ ายจริง
1,184,275,678.63
958,185,959.32
860,624,409.84
846,584,160.70
911,248,226.89
1,019,337,533.88
1,142,850,800.31
1,298,426,551.29

สถิตกิ ารจัดเก็บภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ของเทศบาลนครขอนแก่น
ช่ วงระหว่ างปี พ.ศ.2545–2557
ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
ราย
จานวนเงิน
3,319
30,443,453.84
3,489
32,288,780.72
3,543
34,608,357.45
3,629
36,330,642.85
3,812
36,598,189.87
3,290
38,433,063.04
3,007
38,821,835.96
2,641
47,640,729.67
3,272
53,189,666.78
3,578
71,214,852.81
4,029
73,523,806.98
4,127
87,609,437.78
4,269
91,051,579.48

ปี พ.ศ.
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

ปี พ.ศ.
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

สถิตกิ ารจัดเก็บภาษีบารุงท้ องที่ ของเทศบาลนครขอนแก่ น
ช่ วงระหว่ างปี พ.ศ.2547–2557
ภาษีบารุงท้ องที่
ราย
จานวนเงิน
3,280
1,013,542.24
3,341
918,458.79
3,269
900,621.10
4,050
958,296.93
4,105
888,034.90
3,875
1,214,892.55
3,152
1,632,870.63
3,541
1,611,102.96
3,486
1,557,741.25
3,503
1,925,491.63
3,241
1,786,012.43

สถิตกิ ารจัดเก็บภาษีป้าย ของเทศบาลนครขอนแก่ น
ช่ วงระหว่ างปี พ.ศ.2547–2557
ภาษีป้าย
ราย
จานวนเงิน
2,164
8,904,324.60
1,996
9,682,940.20
2,432
10,094,966.80
1,923
11,479,660.00
1,621
10,920,458.00
2,138
11,894,181.60
1,613
13,623,475.10
2,043
19,450,335.00
2,642
19,585,197.70
2,741
21,207,910.00
2,783
22,112,516.80

ที่มา : งานพัฒนาและเร่ งรัดรายได้ สานักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2557

โครงสร้ างและกระบวนการบริหารงานบุคคล

นายกเทศมนตรี นครขอนแก่น

ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี
10 คน

เลขานุการนายกเทศมนตรี
3 คน

ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี
- คน
รองนายกเทศมนตรี
4 คน

ผจก.สถานธนานุบาลแห่งที่ 1
รองปลัดเทศบาล
3 คน

ปลัดเทศบาล

ผจก.สถานธนานุบาลแห่งที่ 2

จนท.ตรวจสอบภายใน

หน.สานักปลัดเทศบาล

ผอ.สานักการช่าง

ผอ.สานักการคลัง

ผอ.สานักการสาธารณสุข
และสิ่ งแวดล้อม

ผอ.สานักการศึกษา

ผอ.สานักสวัสดิการสังคม

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

การบริหารงบประมาณของเทศบาลนครขอนแก่ น

เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ 2558
งบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น
ยอดรวม 1,057,046,040 บาท
ปรากฏตามภารกิจของเทศบาลแผนงานงบประมาณดังนี้
ก. ด้ านบริหารทัว่ ไป
1. แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยอดรวม 145,460,440 บาท
ยอดรวม 32,964,135 บาท

ข. ด้ านบริการชุมชนและสังคม
3. แผนงานการศึกษา
ยอดรวม 437,945,660 บาท
4. แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม 22,792,250 บาท
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
ยอดรวม
424,000 บาท
6. แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม 106,911,522 บาท
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยอดรวม 23,399,056 บาท
8.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 17,132,100 บาท
ค. ด้ านการเศรษฐกิจ
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยอดรวม 164,289,812 บาท
10.แผนงานการพาณิ ชย์
ยอดรวม 10,029,740 บาท
ง. ด้ านการดาเนินงานอืน่
11. แผนงานงบกลาง
ยอดรวม 95,697,325 บาท
ที่มา : ฝ่ ายงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

หมายเลขโทรศัพท์ หน่ วยงานต่ าง ๆ ของเทศบาลนครขอนแก่ น
สานักงานเทศบาลนครขอนแก่น
โทรสาร (แฟกซ์)
ห้องนายกเทศมนตรี
สานักปลัดเทศบาล
สานักการคลัง
สานักการช่าง
สานักการศึกษา
สานักการสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม
สานักสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
สถานธนานุบาลแห่งที่ 1
สถานธนานุบาลแห่งที่ 2
โรงเรี ยนเทศบาลสวนสนุก
โรงเรี ยนเทศบาลวัดกลาง
โรงเรี ยนเทศบาลคุม้ หนองคู
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนทัน
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
โรงเรี ยนเทศบาลโนนหนองวัด
โรงเรี ยนเทศบาลโนนชัย
โรงเรี ยนเทศบาลสามเหลี่ยม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านตูม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านศรี ฐาน
ศูนย์ดบั เพลิงเทศบาล
ศูนย์ดบั เพลิงเมืองเก่า
ศูนย์ดบั เพลิงหนองแวง
สถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร แห่งที่ 1 (บขส.)
สถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร แห่งที่ 2 (รถตู)้
สถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร แห่งที่ 3 (รถปรับอากาศ)

043-221202, 043-224818
043-224390, 043-224301
043-224033
043-225151
043-221185
043-224030
043-221578
043-224031
043-225514
043-271210
043-221667
043-246150
043-220881
043-221823
043-222258
043-238119
043-225297
043-237590
043-222701
043-237589
043-237611
043-239967
043-225281
043-236978
043-221184
043-224625
043-234583
043-237300, 043-237472
043-242363
043-242285

