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  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 และข้อ 29 ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีอ านาจหน้าท่ีก าหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนิ นการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งได้มีการปฏิบัติเป็นไป
ตามระเบียบฯ ไปแล้วนั้น  
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น จึงได้จัดท า
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยได้รวบรวมความหลากหลายของกิจกรรมและโครงการตลอดท้ังปี โดยเนื้อหาประกอบด้วย ข้อมูล
ผลการด าเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น ตลอดจนผลการติดตามและประเมินผลกิจกรรมและ
โครงการ ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น และรูปภาพท่ีเป็นส่วนหนึ่งของ
ความส าเร็จของกิจกรรมและโครงการ โดยมีภาพเบื้องหลังการท างาน ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นสร้างสรรค์
ผลงาน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้ให้ค าแนะน าโครงการ/ภารกิจ 
และปัญหาอุปสรรคของโครงการท่ีถูกประเมินไปใช้เพื่อปรับปรุงกิจกรรมและโครงการนั้นๆ เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแนวทาง วิธีการด าเนินกิจกรรมโครงการ อันจะส่งผลท าให้บรรลุตาม
ตัวชี้วัด และเป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมของส่วนราชการต่างๆ ในเทศบาลได้
เป็นอย่างดี อันเป็นอีกกระบวนการหนึ่งในการช้ีวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการท างานร่วมกัน 
ในการบริหารงานในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป  
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ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครขอนแก่น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ซึ่งได้ตระหนักถึงความส าคัญและมุ่งติดตามแผนพัฒนาเทศบาลตาม
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครขอนแก่น ท้ัง 10 ยุทธศาสตร์ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลตามหลักวิชาการ เพื่อรายงานผู้บริหารท้องถิ่น
และประชาชนได้รับทราบถึงการด าเนินโครงการของเทศบาลนครขอนแก่นว่าเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในระดับใด 
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ลงได้ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วยทุกส านัก/กอง และ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ท่ีได้ร่วมกันประเมินผลงานตนเอง เพื่อท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบท่ี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จึงใคร่ขอขอบคุณทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้องมา ณ 
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โอกาสนี้ 
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ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อันจะส่งผลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขต
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                         ดร.โกเมน  กันตวธีระ 

            ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
              พัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น 



 

 

 

 

สาสน์...จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด้วยการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนเทศบาลนครขอนแก่น ในวาระ พ.ศ. 
2561-2562 นี้ ได้ก าหนดแนวทางการในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายด้านความเป็น Smart 
City ของเทศบาลฯ ในเบ้ืองต้นนั้นได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายให้คัดเลือกโครงการท่ีเป็นจุดเด่นหรือ
ตัวแทนของการพัฒนาท่ีมุ่งไปสู่ความเป็น Smart City ท่ีตนเองรับผิดชอบ แล้วน าส่งให้คณะกรรมการฯ ได้
พิจารณาว่าจะเลือกติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการใด แต่เนื่องจากคณะกรรมการฯ ได้พบว่ายังขาด
ความชัดเจนในบางประการ จึงได้เรียนเชิญผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ท่ีรับผิดชอบในแต่ละด้านมาน าเสนอ
เพื่อให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะและตอบข้อสงสัยท่ีสร้างความกระจ่างและเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการฯ  ซึ่ ง ในการนี้ ไ ด้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านนายกเทศมนตรีฯ และรอง
นายกเทศมนตรีฯ หลายท่าน รวมถึงผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกองและผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ท่ี
เป็นหัวใจหลักของการขับเคล่ือนไปสู่ความเป็น Smart City  ผมขอแสดงความขอบคุณคณะท างานของ
เทศบาลนครขอนแก่น ตลอดจนผู้บริหารในทุกระดับและทุกท่านท่ีได้มาเข้าร่วมประชุม เตรียมเอกสารการ
ประชุม รวมท้ังน าข้อมูลท่ีส าคัญมาแลกเปล่ียนและตอบข้อซักถามต่าง ๆ ซึ่งท าให้คณะกรรมการฯ สามารถ
ด าเนินภารกิจได้ตามท่ีมุ่งหวัง 

สุดท้ายนี้ ผมขออ านวยอวยพรให้ทุกท่านประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน พร้อมกับร่วมมือร่วม
ใจพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เติบโตก้าวหน้ายิ่ง ๆ ข้ึนไปจนเป็นเมืองอัจฉริยะในด้านต่าง ๆ ตามแนวนโยบายท่ี
ได้วางไว้ทุกประการ 

 
 
 

     รศ.น.สพ.ดร. ประสาน  ตังควัฒนา 
                คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 

             พัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น 
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                คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 

             พัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น 
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ดร.โกเมน  กันตวธีระ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ประธานคณะกรรมการ 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น 

 
รศ.นสพ.ดร.ประสาน ตังควัฒนา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 
นางสุภมาส ประภัสชัย  

ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 
นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย 
ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
นางสาวภาสิณี  ธีรภานุ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 
นายภาสกร  กาญจนวรางกูร 

สมาชิกสภาเทศบาล 

 
นางอินทิรา  ฆารเจริญ 

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 

 
นายทศพล  วงศ์อาษา 

ผอ.ส านักการช่าง 

 
นายชอบ  แสงเนียม 

ผู้แทนประชาคม 

 
นายสุภฤกษ์  สุภธีระ 

ผู้แทนประชาคม 
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ส่วนท่ี 1  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

******************************************* 
               ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253  บัญญัติให้  “ในการ
ด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ” และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561) ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของ
ข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

               ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561) ข้อ 13 (5) เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอ
ประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมท้ังการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้ 
 

-วิสัยทัศน์ ของเทศบาลนครขอนแก่นตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2561-2565 
    "พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข" 
 

-พันธกิจ ของเทศบาลนครขอนแก่น  
    พันธกิจท่ี 1 : พัฒนาศักยภาพนครขอนแกน่เพือ่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 
    พันธกิจท่ี 2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล 
    พันธกิจท่ี 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมท่ีเอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา 
    พันธกิจท่ี 4 : พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น 
 

-ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลนครขอนแก่นได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
 ยุทธศาสตร์ไว้ 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น 
    ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลาง 
                         พาณิชยกรรมของภูมิภาค 
    แนวทางการพัฒนา 

             - พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและศูนย์กลางพาณิชยกรรม 
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    ตัวช้ีวัดการพัฒนา 
             1. จ านวนการจัดประชุมสัมมนาในเขตเทศบาล 
             2. จ านวนการจดทะเบียนพาณิชย์ 
    ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อน ามาขับเคล่ือนยุทธศาสตร์      
                         เมือง 
    แนวทางการพัฒนา 
              - ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้มีคุณค่าและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เมือง 
    ตัวช้ีวัดการพัฒนา 
              - จ านวนกิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมรว่มสมัย ให้มีคุณค่าและ  
                 ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เมือง 
    ยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน 
    แนวทางการพัฒนา 
              - ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน 
    ตัวช้ีวัดการพัฒนา 
              - จ านวนโครงการท่ีส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชนให้ได้รับมาตรฐานโอทอป  
                 ระดับสามดาวขึ้นไป 
    ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการ  
                          ลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย 
    แนวทางการพัฒนา 
              - พัฒนาระบบ Logistic  ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐาน 
    ตัวช้ีวัดการพัฒนา 
              - ระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีคุณภาพและแก้ปัญหาของ     
                 เมืองได้ 
    ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 
    แนวทางการพัฒนา 
              - พัฒนาและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
    ตัวช้ีวัดการพัฒนา 
              - จ านวนกิจกรรม/โครงการท่ีด าเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก 
    ยุทธศาสตร์ที่  6  สร้างสังคมท่ีเอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City) 
    แนวทางการพัฒนา 
              - พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมเอื้ออาทร 
    ตัวช้ีวัดการพัฒนา 
              - จ านวนกิจกรรม/โครงการท่ีพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมเอื้ออาทร 
    ยุทธศาสตร์ที่  7  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงสู่สากล 
    แนวทางการพัฒนา 
              - พัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ 
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    ตัวช้ีวัดการพัฒนา 

            1. จ านวนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
              2. จ านวนโครงการท่ีพัฒนาเด็กและเยาวชนชายขอบ 
    ยุทธศาสตร์ที่  8  สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมือง 
                         ในทุกมิติของการพัฒนา 
    แนวทางการพัฒนา 
              - สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
    ตัวช้ีวัดการพัฒนา 
              - จ านวนโครงการท่ีสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
    ยุทธศาสตร์ที่  9  พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง 
    แนวทางการพัฒนา 
              - พัฒนาการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง 
    ตัวช้ีวัดการพัฒนา 
              1. จ านวนโครงการพัฒนาการให้บริการ 
              2. มีแบบอย่างท่ีดีในการบริหารบ้านเมือง 
    ยุทธศาสตร์ที่  10  พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง 
    แนวทางการพัฒนา 
              1. ปรับโครงสร้างองค์กร 
              2. พัฒนาศักยภาพขององค์กร 
    ตัวชี้วัดการพัฒนา 
              1. มีการปรับโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมต่อบริหารงาน 
              2. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ 
              3. จ านวนเงินรายได้ท่ีจัดเก็บเองเพิ่มข้ึน 
              4. มีฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการให้บริการ 
              5. เทศบาลมีผลด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ LPA เทียบเท่าหรือสูงกว่าเทศบาลระดับเดียวกัน 
              6. จ านวนเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีมีความส าคัญต่อการบริหารจัดการได้รับงบประมาณในการ  

               จัดหา 
 

 - จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่ี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลนครขอนแก่น 
                เทศบาลนครขอนแก่น  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมระดับชุมชนและระดับนคร  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ี
แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อแก้ไขและพัฒนาพื้นท่ีตามโครงการท่ีบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
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- จ านวนโครงการท่ีได้รับการบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
      โดยมีโครงการ จ านวน 264 โครงการ งบประมาณ  436,735,890  บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี ้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลาง 
พาณิชยกรรมของภูมิภาค 4 18,970,000.00 

2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพ่ือน ามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง 26 13,350,000.00 

3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าวิสาหกิจชุมชน 2 786,500.00 
4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสรา้งพ้ืนฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุน
และนครแห่งการอยู่อาศัย 51 78,430,700.00 

5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 12 29,934,140.00 

6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City) 28 130,282,600.00 

7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล 51 106,466,550.00 
8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของ
การพัฒนา 11 8,362,000.00 

9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง 2 620,000.00 

10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรทีม่ีสมรรถนะสูง 77 49,310,400.00 

รวม 264 436,512,890.00 
 

 
- ผลการด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 
         โครงการท่ีได้รับบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้วมีผลด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 
รวม 232 โครงการ จ านวนเงิน 242,930,709.31 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 219 โครงการ จ านวนเงิน 
217,505,104.51  บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลาง
พาณิชยกรรมของภูมิภาค 4 18,289,252.87 4 18,289,252.87 

2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพ่ือน ามาขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เมือง 23 11,547,344.59 23 10,702,544.59 

3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าวิสาหกิจชุมชน 2 754,111.00 2 754,111.00 
4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสรา้งพ้ืนฐานให้เป็น
นครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย 44 21,616,164.40 33 13,199,217.60 

5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 12 9,735,067.50 12 9,735,067.50 
6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy 
City) 28 78,708,289.73 28 63,494,839.73 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงสู่สากล 47 85,060,800.00 47 85,027,400.00 

8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัด
การเมืองในทุกมิติของการพัฒนา 9 6,185,750.00 9 6,185,150.00 

9. พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง 1 119,882.00 1 119,882.00 

10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรทีม่ีสมรรถนะสูง 62 10,914,047.22 60 9,997,639.22 

รวม 232 242,930,709.31 219 217,505,104.51 



9

“พัฒนาเมืองสู่สากล  สร้างสังคมแห่งความสุข”

9 
 

ตา
รา

งส
รุป

ผล
กา

รด
 าเนิ

นง
าน

 ป
ระ

จ า
ปีง

บป
ระ

มา
ณ 

พ.
ศ. 

25
62

 เท
ศบ

าล
นค

รข
อน

แก่
น 

อ.เ
มอื

งข
อน

แก่
น 

จ.ข
อน

แก่
น 

 

ข้อ
มูล

 ณ
 วัน

ที ่
4 ธ

ันว
าค

ม 2
56

2 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ 
แผ

นท
ั้งห

มด
 

อนุ
มัติ

งบ
ปร

ะม
าณ

 
ก่อ

หนี้
ผูก

พัน
/ล

งน
าม

สัญ
ญา

 
เบ

ิกจ่
าย

 
จ า

นว
น 

งบ
ปร

ะม
าณ

 
จ า

นว
น 

งบ
ปร

ะม
าณ

 
จ า

นว
น 

งบ
ปร

ะม
าณ

 
จ า

นว
น 

งบ
ปร

ะม
าณ

 
1.พั

ฒน
าน

คร
ขอ

นแ
ก่น

เป
็นน

คร
แห

่งก
าร

ปร
ะช

ุมส
ัมม

นา
แล

ะ
เป

็นศ
ูนย์

กล
างพ

าณ
ิชย

กร
รม

ขอ
งภ

ูมิภ
าค

 
8  

38
,27

0,0
00

.00
 

4 
18

,97
0,0

00
.00

 
4 

18
,28

9,2
52

.87
 

4 
18

,28
9,2

52
.87

 

2.ส
่งเส

ริม
พัฒ

นา
ศิล

ปวั
ฒน

ธร
รม

ร่ว
มส

มัย
ให

้มีค
ุณค

่าเพื่
อน

 าม
า

ขับ
เคล

ื่อน
ยุท

ธศ
าส

ตร
์เมือ

ง 
35

 
25

,03
0,0

00
.00

 
26

 
13

,35
0,0

00
.00

 
23

 
11

,54
7,3

44
.59

 
23

 
10

,70
2,5

44
.59

 

3.ส
่งเส

ริม
ผู้ป

ระ
กอ

บก
ารเ

พื่อ
เพิ่

มม
ูลค

่าวิ
สา

หก
ิจช

ุมช
น 

2 
1,2

98
,20

0.0
0 

2 
78

6,5
00

.00
 

2 
75

4,1
11

.00
 

2 
75

4,1
11

.00
 

4.พั
ฒน

าร
ะบ

บ 
Lo

gis
tic

 ระ
บบ

ขน
ส่ง

มว
ลช

นแ
ละ

โค
รงส

รา้
ง

พื้น
ฐา

นใ
ห้เ

ป็น
นค

รแ
ห่ง

กา
รล

งท
ุนแ

ละ
นค

รแ
ห่ง

กา
รอ

ยู่อ
าศ

ัย 
14

7 
1,5

82
,65

2,7
00

.00
 

51
 

78
,43

0,7
00

.00
 

44
 

21
,61

6,1
64

.40
 

33
 

13
,19

9,2
17

.60
 

5.พั
ฒน

าแ
ละ

รัก
ษา

คุณ
ภา

พส
ิ่งแ

วด
ล้อ

มใ
ห้อ

ยู่ใน
ระ

ดับ
มา

ตร
ฐา

นส
าก

ล 
29

 
37

1,6
47

,94
0.0

0 
12

 
29

,93
4,1

40
.00

 
12

 
9,7

35
,06

7.5
0 

12
 

9,7
35

,06
7.5

0 

6.ส
ร้า

งส
ังค

มท
ี่เอื้อ

อา
ทร

แล
ะพั

ฒน
าค

ุณภ
าพ

ชีวิ
ตข

อง
ปร

ะช
าช

น 
(He

alt
hy

 Ci
ty)

 
74

 
13

6,0
76

,77
0.0

0 
28

 
13

0,2
82

,60
0.0

0 
28

 
78

,70
8,2

89
.73

 
28

 
63

,49
4,8

39
.73

 

7.ส
ร้า

งส
ังค

มแ
ห่ง

กา
รเร

ียน
รู้เพื่

อร
อง

รับ
 AE

C แ
ละ

ให
้พร

้อม
ต่อ

กา
รเป

ลี่ย
นแ

ปล
งส

ู่สา
กล

 
84

 
19

1,1
22

,92
6.0

0 
51

 
10

6,4
66

,55
0.0

0 
47

 
85

,06
0,8

00
.00

 
47

 
85

,02
7,4

00
.00

 

8.ส
ร้า

งค
วา

มเข้
มแ

ข็ง
ภา

คป
ระ

ชา
ชน

แล
ะส

่งเส
ริม

กา
รม

สี่ว
นร

่วม
ใน

กา
รจ

ัดก
าร

เมือ
งใน

ทุก
มิติ

ขอ
งก

าร
พัฒ

นา
 

21
 

11
,49

4,0
00

.00
 

11
 

8,3
62

,00
0.0

0 
9 

6,1
85

,75
0.0

0 
9 

6,1
85

,15
0.0

0 

9. 
พัฒ

นา
นวั

ตก
รร

มก
าร

ให
้บร

ิกา
รแ

ละ
กา

รบ
ริห

าร
บ้า

นเม
ือง

 
3 

1,6
10

,20
0.0

0 
2 

62
0,0

00
.00

 
1 

11
9,8

82
.00

 
1 

11
9,8

82
.00

 
10

.พัฒ
นา

โค
รงส

ร้า
งแ

ละ
ศัก

ยภ
าพ

อง
ค์ก

รให
้เป

็นอ
งค

์กร
ทีม่

ี
สม

รร
ถน

ะส
ูง 

14
9 

75
6,4

93
,08

0.0
0 

77
 

49
,31

0,4
00

.00
 

62
 

10
,91

4,0
47

.22
 

60
 

9,9
97

,63
9.2

2 

รว
ม 

55
2 

3,1
15

,69
5,8

16
.00

 
26

4 
43

6,5
12

,89
0.0

0 
23

2 
24

2,9
30

,70
9.3

1 
21

9 
21

7,5
05

,10
4.5

1 



10

“พัฒนาเมืองสู่สากล  สร้างสังคมแห่งความสุข”

10 
 

แผนภูมิแสดงสรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562  
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ตารางแสดงโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลนครขอนแก่น  
ล าดับที่  ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบตามเทศบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค 

1 ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด นิทรรศการให้ความรู้มหศัจรรย์ พันธ์ุไม้นานาชาติ 220,000.00 
2 โครงการสง่เสริมการท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ 8,400,000.00 
3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้ 6,400,000.00 
4 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการประดับตกแต่งไฟฟ้าประดับ ภายใต้ชื่องาน 

"สวนเรืองแสง " 
3,950,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อน ามาขับเคลื่อนยุทธศาสตรเ์มือง 
5 โครงการท าบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม่ 220,000.00 
6 โครงการสง่เสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 240,000.00 
7 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการบริหารสถานศึกษา 710,000.00 
8 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมอีสาน 150,000.00 
9 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูประเพณีบุญเบิกบ้านและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 500,000.00 
10 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูประเพณีบุญข้าวประดับดิน 10,000.00 
11 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูประเพณีบุญข้าวสากและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 10,000.00 
12 โครงการวันแม่แห่งชาติ 150,000.00 
13 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูประเพณีบุญสงกรานต์และวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 350,000.00 
14 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูบุญข้าวจี่และวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 80,000.00 
15 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูประเพณีบุญผะเหวดและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 150,000.00 
16 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูประเพณีลอยกระทงและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 80,000.00 
17 โครงการวันปีใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น 220,000.00 
18 โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว 4,200,000.00 
19 โครงการประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบชูาพุทธกตัญญู 3,000,000.00 
20 โครงการอบรมเรียนรู้หลักค าสอนตามหลักศาสนาและการปฏิบัติตนเพ่ือเป็นศาสนิกชนที่ดี 110,000.00 
21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับร้องท านองสรภัญญะ 30,000.00 
22 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 60,000.00 
23 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามรอยธรรม 30,000.00 
24 โครงการอบรมธรรมะสูโ่รงเรียน 140,000.00 
25 โครงการเฉลิมฉลองเมืองขอนแก่นครบรอบ 222 ปี 1,000,000.00 
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ล าดับที่ โครงการ งบตามเทศบัญญัติ 

26 โครงการบุญคูนเมือง 1,200,000.00 
27 โครงการเข้าร่วมงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว 275,000.00 
28 โครงการเข้าร่วมงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบชูา พุทธกตัญญู 275,000.00 
29 โครงการเข้าร่วมงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น 100,000.00 
30 โครงการร่วมงานบุญสมมาบูชาน้ า 60,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ส่งเสริมผู้ประกอบการเพือ่เพิ่มมูลค่าวสิาหกิจชุมชน 
31. โครงการถนนฅนเดินขอนแก่น 536,500.00 
32 กองทุนต้ังตัว 250,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย 
33 โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจด้านสัญลักษณ์จราจรและทาสีตีเส้นจราจรเทศบาลนครขอนแก่น 50,000.00 
34 ปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ช่วงสี่แยกขอนแก่น-สุดเขตเทศบาลทางทิศเหนือ 10,000,000.00 
35 ก่อสร้างป้องกันตลิ่งพร้อมทางเดินและปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงจากท่าน้ าวัด

เสาเด่ียวไปทางทิศเหนือถึงท่าน้ าบริเวณลานเจ้าแม่กวนอิม 
19,400,000.00 

36 วางท่อระบายน้ าซอยศรีมารัตน์ 22/1 ชุมชุนสามเหลี่ยม 2 572,900.00 
37 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยเกวียนทอง (ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1) 735,500.00 
38 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยเกสร แยก 2 (ชุมชนโนนหนองวัด 2) 485,600.00 
39 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยเกสร แยก 1 (ชุมชนโนนหนองวัด 2) 616,400.00 
40 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยเกสร แยก 3 (ชุมชนโนนหนองวัด 2) 469,900.00 
41 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยข้างวัดป่าเทพนิมิตร (ชุมชนหนองใหญ่ 2) 561,000.00 
42 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยโพธิสาร 9 (ช่วงข้างวัดศรีสว่าง) ชุมชนโนนทัน 9 586,000.00 
43 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยวุฒาราม 10 (ชุมชนโนนหนองวัด 1) 889,000.00 
44 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยวุฒาราม 9 (ชุมชนโนนหนองวัด 3) 2,705,000.00 
45 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 8 (ชุมชนหลงัสนามกีฬา 1) 1,750,000.00 
46 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4/3 (แยกโกดัง) ชุมชนหลังสนามกีฬา 2 749,700.00 
47 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4/5 (แยกประคอง) ชุมชนหลงัสนามกีฬา 2 363,700.00 
48 ก่อสร้างท่อระบายน้ าซอยลอนดอน (ชุมชนสามเหลี่ยม 2) 1,159,000.00 
49 ก่อสร้างท่อระบายน้ าซอยศรีมารัตน์ 8/1 (ชุมชนสามเหลี่ยม 1) 479,000.00 
50 ก่อสร้างท่อระบายน้ าซอยหลังโรงพยาบาลราชพฤกษ์(เดิม) (ชุมชนศรีฐาน 2) 800,000.00 
51 ก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนมิตรภาพซอย 4 (ชุมชนศรีฐาน 2) 688,000.00 



13

“พัฒนาเมืองสู่สากล  สร้างสังคมแห่งความสุข”

13 
 
ล าดับที่  โครงการ  งบตามเทศบัญญัติ 

52 ก่อสร้างปรบัปรุงซ่อมแซมผิวจราจรซอยชาตะผดุง 4 ชุมชนโนนทัน 6 800,000.00 
53 ก่อสร้างปรบัปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยปิยวดี (ชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์) 640,200.00 
54 ก่อสร้างปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยกลางเมือง 11 ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1 836,000.00 
55 ก่อสร้างปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเกวียนทอง ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1 329,000.00 
56 ก่อสร้างปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยชัยพฤกษ์ 1 ชุมชนโนนทัน 3 401,000.00 
57 ก่อสร้างปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยโพธิสาร 15 ชุมชนโนนทัน 8 355,000.00 
58 ก่อสร้างปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยวีระวรรณ 1 ชุมชน กศน. 327,000.00 
59 ก่อสร้างปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยหนองวัด 1 ชุมชน กศน. 2,066,000.00 
60 ก่อสร้างปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยหน้าเมือง 7 ชุมชนแก่นนคร 581,000.00 
61 ก่อสร้างปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยหน้าเมือง19 ชุมชนโนนหนองวัด 4 46,000.00 
62 ก่อสร้างปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 10 ชุมชนหลังสนามกีฬา 1 209,000.00 
63 ก่อสร้างปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2 175,000.00 
64 ก่อสร้างปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนโพธิสาร ชุมชนโนนทัน 2 929,000.00 
65 ก่อสร้างปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนภายในหมู่บ้านพิมานชื่น ชุมชนโนนทัน 4 857,000.00 
66 ก่อสร้างปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยน้ าทิพย์ ชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 29,320.00 
67 ก่อสร้างปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยประชาสโมสร 48 ชุมชนทุ่งเศรษฐ ี 410,520.00 
68 ก่อสร้างปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยประชาสโมสร 54 ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 1 110,580.00 
69 ก่อสร้างปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยวัดป่าวิเวกธรรม ชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 58,640.00 
70 ก่อสร้างปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยศรจีันทร์ 17 ชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 25,130.00 
71 ก่อสร้างปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนชวนชื่น ชุมชนพระลับ 263,900.00 
72 ก่อสร้างปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนชาตะผดุง .ชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 404,650.00 
73 ก่อสร้างปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนชีท่าขอน ชุมชนพระลับ 205,260.00 
74 ก่อสร้างปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนรอบบึงแก่นนคร ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4 1,350,000.00 
75 ก่อสร้างปรบัปรุงผิวจราจร ซอยบ้านกอก 18/3 (ชุมชนเทคโนภาคฯ) 220,000.00 
76 ก่อสร้างปรบัปรุงผิวจราจร ซอยศรีหลักชัย (ชุมชนศรีฐาน 4) 290,000.00 
77 ก่อสร้างปรบัปรุงผิวจราจร ถนนทานตะวัน (ชุมชนโนนทัน 7) 5,200,000.00 
78 ก่อสร้างปรบัปรุงผิวจราจรซอยพัฒนา (ชุมชนดอนหญ้านาง 1) 328,800.00 
79 ก่อสร้างปรบัปรุงผิวจราจรซอยสุภธีระ (ชุมชนเจ้าพ่อเกษม) 321,500.00 
80 ก่อสร้างปรบัปรุงผิวจราจรซอยหลังศูนย์ราชการ 14/1 (ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2) 490,000.00 
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81 ก่อสร้างปรบัปรุงผิวจราจรถนนรอบบึงทุ่งสร้าง 15,000,000.00 
82 ก่อสร้างปรบัปรุงผิวจราจรไหล่ทางพร้อมซ่อมแซมฝาปิดบ่อพักน้ า ถนนหนองวัด (ชุมชนหนองวัดพัฒนา) 376,500.00 
83 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยศรีจันทร์ 18 แยก 1 (ชุมชนหนองใหญ่ 1) 1,734,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 
84 โครงการชุมชนวัดร่วมใจลดขยะ ณ ต้นทาง 75,000.00 
85 โครงการอบรมปลูกจิตส านึกรักษส์ิ่งแวดล้อม 200,000.00 
86 โครงการจัดการขยะอันตราย 99,000.00 
87 โครงการเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 65,400.00 
88 โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ(Low carbon city) 100,000.00 
89 โครงการสง่เสริมการพัฒนาการ กวาดถนนครอบคลุมพ้ืน ท่ีถนนในชุมชน 2,484,000.00 
90 โครงการสง่เสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการพัฒนา สิ่งแวดล้อมและเพ่ิมรายได้ ท้องถ่ิน 8,866,320.00 
91 โครงการสง่เสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการรักษาความ สะอาดถนนสายรอง 1,424,280.00 
92 โครงการสง่เสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการรักษาความ สะอาดถนนสายหลัก 12,776,040.00 
93 โครงการสง่เสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนเก็บขนขยะด้วยตนเอง 2,310,000.00 
94 โครงการอบรมพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 100,000.00 
95 โครงการสถานีขนถ่ายขยะชุมชน 1,434,100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6. สร้างสังคมที่เอือ้อาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City) 
96 โครงการแข่งขันทักษะดับเพลิงเเละกู้ภัยภาคีเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อ าเภอเมือง

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อปท.19 องค์กร+ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ (ป้องกันภัยเกมส์) 
60,000.00 

97 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 32,000.00 
98 โครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกลบ้้านกับร้านข้าวแกงน้ าใจคนในชุมชน 573,100.00 
99 โครงการบริหารจัดการและน าเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร

ขอนแก่น 
30,000.00 

100 อบรมแนวทางการพัฒนาชุมชน 2,500,000.00 
101 โครงการสง่เสริมสนับสนุนการป้องกันเเละแก้ปัญหายาเสพติด(การติดกล้องวงจรปิด1000จุดโดยมีส่วนร่วม

ภาคประชาชน) 
500,000.00 

102 โครงการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ฟ้ืนฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 100,000.00 
103 โครงการสง่เสริมสนับสนุนการป้องกันเเละแก้ปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น 100,000.00 
104 วันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 30,000.00 
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105 ออกเย่ียมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน 900,000.00 
106 โครงการแบ่งปันน้ าใจเพ่ือผู้ด้อยโอกาส(อิ่มท้องอุ่นใจใกล้โรงเรียน) 258,000.00 
107 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 105,631,200.00 
108. โครงการพัฒนาศักยภาพ ในการจัดบริการสาธารณสุข ข้ันพ้ืนฐานใน ศสมช. 103,000.00 
109 โครงการ ประชุมประจ าเดือน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)เทศบาลนครขอนแก่น 416,500.00 
110 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการ เน่ืองในวัน อสม. แห่งชาติ 231,000.00 
111 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสงัคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 16,972,800.00 
112 การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ป่วยเรื้อรัง 522,000.00 
113 โครงการฟ้ืนฟูสุขภาพและ พัฒนาเครือข่ายเพ่ือพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ 50,000.00 
114 โครงการ อสม.ดีเด่น 115,000.00 
115 โครงการสาธารณสุขบริการสุขภาพเชิงรุก 50,000.00 
116 โครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน เขตเมือง 188,000.00 
117 โครงการรณรงค์ลดการใช้ น้ ามันทอดซ้ าเพ่ือผลิต ไบโอดีเซล 70,000.00 
118 โครงการงานศพปลอดเหล้าปลอดการพนันในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 40,000.00 
119 กิจกรรมบ้านสีขาวชุมชนสีขาว 300,000.00 
120 โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น(TO Be Number One) 150,000.00 
121 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 140,000.00 
122 โครงการของดีในชุมชน 120,000.00 
123 โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน 100,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพือ่รองรับ AEC และใหพ้ร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล 
124 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคฤดูร้อน 300,000.00 
125 โครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน 35,000.00 
126 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 110,000.00 
127 ห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง(ตามโครงการ1โรงเรียน2ระบบใหก้ับโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 300,000.00 
128 โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1 โรงเรียน 2 ระบบ 180,000.00 
129 โครงการอบรมทักษะชีวิตและเพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษา 100,000.00 
130 โครงการอาหารกลางวัน 26,464,000.00 
131 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 250,000.00 
132 โครงการสง่เสริมและพัฒนากีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกดัเทศบาล 140,000.00 
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133 โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน 202,800.00 
134 โครงการจัดกิจกรรมการน าเสนอนวัตกรรมทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 85,000.00 
135 โครงการการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 1,036,800.00 
136 โครงการจัดกิจกรรมการน าเสนอนวัตกรรมทางการศึกษากลุ่มปฐมวัย 120,000.00 
137 โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจนี) 2,880,000.00 
138 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าสาธารณูปโภค) 6,363,800.00 
139 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 2,810,500.00 
140 โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน 831,600.00 
141 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 45,227,050.00 
142 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ 100,000.00 
143 โครงการอบรมวินัยจราจรเทศบาลนครขอนแก่น 85,000.00 
144 โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครขอนแก่น 100,000.00 
145 โครงการคลีนิคฟุตบอลเทศบาลนครขอนแก่น 100,000.00 
146 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมครอบครัวรักการอ่าน 36,200.00 
147 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมการอ่านกับสื่อดิจทิัล 21,200.00 
148 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่าน เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 282,200.00 
149 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาพเด็กด้วยหนังสือภาพ 26,200.00 
150 โครงการแข่งขันทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้าน iT และนวัตกรรม 252,000.00 
151 โครงการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 266,000.00 
152 โครงการสง่เสริมพัฒนาทักษะด้าน IT 415,000.00 
153 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาระดับประเทศ 160,000.00 
154 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 200,000.00 
155 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย 2,300,000.00 
156 โครงการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสเทศบาลนครขอนแก่น 65,000.00 
157 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 370,000.00 
158 โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเทศบาลนครขอนแก่น 119,400.00 
159 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เทศบาลนครขอนแก่น 142,000.00 
160 โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในร่มเทศบาลนครขอนแก่น 79,000.00 
161 โครงการแข่งขันกีฬาหมากฮอสเทศบาลนครขอนแก่น 73,000.00 
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162 โครงการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 150,000.00 
163 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย 1,680,000.00 
164 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 42,000.00 
165 การปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษา 220,000.00 
166 การพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 1,100,000.00 
167 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 550,000.00 
168 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 184,800.00 
169 การรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 265,000.00 
170 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD) 7,100,000.00 
171 การส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 100,000.00 
172 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 50,000.00 
173 การพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 1,467,000.00 
174 ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน 929,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 8. สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา 
175 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอ านาจและมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น 50,000.00 
176 โครงการรณรงค์การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา 40,000.00 
177 โครงการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพ่ือพ่อหลวง 12,000.00 
178 โครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 100,000.00 
179 โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต 200,000.00 
180 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม 1,260,000.00 
181 โครงการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น 500,000.00 
182 โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 3,810,000.00 
183 โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย 540,000.00 
184 โครงการเวทีชาวบ้าน 1,400,000.00 
185 โครงการจัดท าและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น 450,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง 
186 โครงการเทศบาลน้ีมีรัก 120,000.00 
187 จ้างศึกษาออกแบบการปรับปรงุพ้ืนที่ใช้สอยและภูมิทัศน์โดยรอบลานพ้ืนที่บริเวณอาคารธนาคารแห่ง

ประเทศไทย 
500,000.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

188 โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง 1,300,000.00 
189 โครงการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาล 230,000.00 
190 โครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์ 100,000.00 
191 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 60,000.00 
192 โครงการติดตามการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ในระบบร้องทุกข์เทศบาลนครขอนแก่น 12,000.00 
193 การอบรมพนักงานครูเทศบาลและบคุลากรทางการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น 250,000.00 
194 โครงการคัดเลือก อปพร. ดีเด่น 48,000.00 
195 อบรมส่งเสริมงานวันคร ู 300,000.00 
196 โครงการประชุมวางแผนพัฒนาด้านการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น 31,800.00 
197 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศกิจและอาสาเทศกิจ 227,600.00 
198 โครงการฝึกซ้อมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย 20,000.00 
199 อบรมสัมมนาคณะกรรมการบรหิารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 80,000.00 
200 โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงประจ าเดือน 50,000.00 
201 โครงการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 100,000.00 
202 โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ 55,000.00 
203 โครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรทบทวน 50,000.00 
204 โครงการแถลงข่าวด าเนินกิจกรรมของเทศบาล 800,000.00 
205 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น 115,500.00 
206 โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รบับริการที่มีต่องานบริการของเทศบาลนครขอนแก่น 60,000.00 
207 โครงการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานในภาพรวมและในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ 
100,000.00 

208 โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการจัดท างบประมาณประจ าปอีย่างมีส่วนร่วม 350,000.00 
209 โครงการอบรมสัมมนาเรื่องแนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน 50,000.00 
210 ก่อสร้างโรงเรียนต้นแบบอนุบาลสาธิตโนนหนองวัด 31,500,000.00 
211 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน 150,000.00 
212 โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น 150,000.00 
213 โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการติดตามแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น 99,000.00 
214 โครงการปูกระเบื้องพ้ืนห้องเรียนอาคารฐานพะยอม 560,000.00 
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215 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรถนนฅนเดิน 204,800.00 
216 โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพคณะผูบ้ริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นและ

พนักงาน 
477,000.00 

217 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านสร้างนวัตกรรมและพัฒนาองค์กร ตามนโยบายการบริหารงาน
เทศบาลนครขอนแก่น 

351,000.00 

218 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการพัฒนาปรับเปลี่ยนนโยบายสู่การบริหารของคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นและพนักงานเทศบาล 

351,000.00 

219 โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการและศึกษาดูงานการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานส านักปลัดเทศบาล 
เทศบาลนครขอนแก่น 

424,000.00 

220 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เก่ียวกับกฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองเทศบาลนคร
ขอนแก่น 

71,000.00 

221 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างที่ได้รับโอนและบรรจุแต่งต้ังใหม่ 19,400.00 
222 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเสริมสร้างการจัดการความรู้ Knowledge Management

เทศบาลนครขอนแก่น 
50,400.00 

223 โครงการอบรมสัมมนาหน้าท่ีและสิทธิประโยชน์ประกันสงัคมส าหรับพนักงานจ้าง 112,400.00 
224 โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีได้ด้วยตนเอง เทศบาลนครขอนแก่น 379,300.00 
225 โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรพัฒนาจิต สติ สมาธิในการท างานเทศบาลนครขอนแก่น 241,040.00 
226 โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการสื่อสารเพ่ือสานสัมพันธ์ 106,000.00 
227 โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรเทคนิคการสร้างสรรค์ท างานอย่างมีความสุขส าหรับพนักงานเทศบาลและ

พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 
240,000.00 

228 โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานครู
เทศบาล 

200,000.00 

229 โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส านักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น 

476,350.00 

230 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุข 35,000.00 
231 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตาม พรบ.และระเบียบการ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพ.ศ.2560 
200,000.00 

232 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเงิน(ส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลนคร
ขอนแก่น) 

140,000.00 

233 โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(Work shop)ส านักการคลัง 515,800.00 
234 โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรอบรมการดูแลฐานกายโดยแพทย์ทางเลือก 170,400.00 
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235 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ Experience Learning(EL) 

171,200.00 

236 โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการและศึกษาดูงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมและ Motessori 80,200.00 
237 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 359,900.00 
238 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรส านักการช่าง 738,400.00 
239 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านประดับตกแต่งเมือง 616,000.00 
240 โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการและศึกษาดูงานการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานส านักสวัสดิการสังคม

เทศบาลนครขอนแก่น 
201,000.00 

241 โครงการการสร้างสื่อน าเสนออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographics) ด้วยPowerpoint (พ้ืนฐาน) 21,400.00 
242 โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครขอนแก่น 347,090.00 
243 โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมพิเศษเทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปี 2562 143,000.00 
244 ก่อสร้างประตูเหล็ก สถานีขนถ่ายขยะ จ านวน 2 ประตู 160,000.00 
245 ก่อสร้างก าแพงโรงฆ่าสัตว์ฝั่งถนนดอกคูน 300,000.00 
246 ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เดิม 2,260,000.00 
247 ปรับปรุงสนามวอลเล่ย์บอล โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 110,000.00 
248 ปรับปรุงพ้ืนอาคารอเนกประสงค ์โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 348,000.00 
249 จ้างเหมาท าประตูรั้วสแตนเลส โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 148,000.00 
250 ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมปรับปรุงผิวจราจร โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ 703,000.00 
251 โครงการเปิดอาคารส านักงานกองวิชาการและแผนงาน 50,000.00 
252 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้

ท าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
184,500.00 

253 โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย(เมล็ดพันธ์ุแห่งการเรียนรู้) 35,750.00 
254 โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย(ต้นกล้าแห่งปัญญา) 35,750.00 
255 โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการวางแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย 13,600.00 
256 โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการวางแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 11,200.00 
257 โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการวางแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับปฐมวัย 32,000.00 
258 โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการสรุปผลการจัดกิจกรรม ระดับก่อนปฐมวัย 10,920.00 
259 โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการสรุปผลการจัดกิจกรรม ระดับปฐมวัย 14,300.00 
260 โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 68,000.00 
261 โครงการจัดอบรมการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีในสถานศึกษา 100,000.00 
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262 โครงการอบรมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ(จัดท าสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา สังกัด อปท. ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12) 

100,000.00 

263 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา ระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย 188,000.00 
264 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น 145,400.00 

 

 
ตารางแสดงโครงการที่ด าเนินการลงนามในสัญญาแต่ยังไม่เบิกจ่ายจากงบประมาณเทศบาล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลนครขอนแก่น  13 โครงการ 
ชื่อ โครงการ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ วงเงินตามสัญญา หมายเหตุ 

1. ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย
เกวียนทอง (ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า1) 

ส านักการช่าง 648,000.00 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

2. ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย
เกสร แยก 1 (ชุมชนโนนหนองวัด 2) 

ส านักการช่าง 499,000.00 เบิกจ่ายแล้ว 

3. ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย
ข้างวัดป่าเทพนิมิตร (ชุมชนหนองใหญ่
2) 

ส านักการช่าง 454,000.00 เบิกจ่ายแล้ว 

4. ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย
เหล่านาดี 8 (ชุมชนหลงัสนามกีฬา 1) 

ส านักการช่าง 1,390,000.00 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

5. ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย
เหล่านาดี 4/3 (แยกโกดัง) ชุมชนหลัง
สนามกีฬา 2 

ส านักการช่าง 598,000.00 เบิกจ่ายแล้ว 

6. ก่อสร้างท่อระบายน้ าซอยลอนดอน 
(ชุมชนสามเหลี่ยม 2) 

ส านักการช่าง 852,000.00 หยุดการก่อสร้างชั่วคราวเน่ืองจากอยู่ระหว่าง
สอบแนวเขตการก่อสร้าง 

7. ก่อสร้างท่อระบายน้ าซอยศรีมารัตน์ 
8/1 (ชุมชนสามเหลี่ยม 1) 

ส านักการช่าง 470,946.80 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

8. ก่อสร้างท่อระบายน้ าซอยหลัง
โรงพยาบาลราชพฤกษ์(เดิม) (ชุมชนศรี
ฐาน 2) 

ส านักการช่าง 646,000.00 เบิกจ่ายแล้ว 

9. ก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนมิตรภาพ
ซอย 4 (ชุมชนศรีฐาน 2) 

ส านักการช่าง 562,000.00 เบิกจ่ายแล้ว 

10. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนโพธิสาร ชุมชนโนนทัน 2 

ส านักการช่าง 737,000.00 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
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ชื่อ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ วงเงินตามสัญญา หมายเหตุ 

11. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้าง
ท่อระบายน้ า คสล. ซอยศรีจันทร์ 18 
แยก 1 (ชุมชนหนองใหญ่ 1) 

ส านักการช่าง 1,560,000.00 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

12. ก่อสร้างก าแพงโรงฆ่าสัตว์ฝั่งถนน
ดอกคูน 

ส านักการช่าง 300,000.00 เบิกจ่ายแล้ว 

13. ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อม
ปรับปรุงผิวจราจร โรงเรียนเทศบาล
บ้านหนองใหญ่ 

ส านักการช่าง 577,800.00 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

 

 
ตารางแสดงโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการลงนามในสัญญาและไม่เบิกจ่ายจากงบประมาณเทศบาล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เทศบาลนครขอนแก่น  32 โครงการ 
ชื่อโครงการ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ งบตามเทศบัญญัติ หมายเหตุ 

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

ส านักการศึกษา 710,000.00 ได้ด าเนินการภายใต้โครงการใหม่ที่แยกออกมา
ใหม่ ตาม นส.ว444 

2. โครงการอบรมธรรมะสู่โรงเรียน ส านักการศึกษา 140,000.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากโรงเรียนมีกิจกรรมใน
รูปแบบเดียวกันและได้ด าเนินการไปแล้ว จึงงด
เพ่ือไม่ให้ความซ้ าซ้อน 

3. โครงการร่วมงานบุญสมมาบูชาน้ า ส านักการศึกษา 60,000.00 ไม่ด าเนินการเน่ืองจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมภายในและไม่ขอรับการ
สนับสนุนจากเทศบาล 

4. โครงการอบรมความรูค้วามเข้าใจด้าน
สัญลักษณ์จราจรและทาสีตีเส้นจราจร
เทศบาลนครขอนแก่น 

ส านักปลัดเทศบาล 50,000.00 โครงการมคีวามซ้ าซ้อนกับโครงการส านักการ
ช่างจึงไม่ด าเนินโครงการดังกล่าว 

5. ปรับปรงุผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 
2 (ถนนมิตรภาพ) ช่วงสี่แยกขอนแก่น-สุด
เขตเทศบาลทางทิศเหนือ 

ส านักการช่าง 10,000,000.00 อยู่ระหว่างแจ้งท าสัญญา 

6. ก่อสร้างป้องกันตลิ่งพร้อมทางเดินและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะบึง
แก่นนคร ช่วงจากท่าน้ าวัดเสาเด่ียวไปทาง
ทิศเหนือถึงท่าน้ าบริเวณลานเจ้าแม่
กวนอิม 

ส านักการช่าง 19,400,000.00 อยู่ระหว่างจัดท าราคากลาง 

7. ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยวุฒา
ราม 9 (ชุมชนโนนหนองวัด 3) 

ส านักการช่าง 2,705,000.00 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
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8. ก่อสร้างปรับปรงุถนน ค.ส.ล. พร้อม
ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยปิยวดี 
(ชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์) 

ส านักการช่าง 640,200.00 เบิกจ่ายแล้ว 

9. ก่อสร้างปรับปรงุผิวจราจร ถนน
ทานตะวัน (ชุมชนโนนทัน 7) 

ส านักการช่าง 5,200,000.00 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

10. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบ
บึงทุ่งสร้าง 

ส านักการช่าง 15,000,000.00 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง
เสริมการอ่านกับสื่อดิจิทัล 

ส านักการศึกษา 21,200.00 ยกเลิกไม่ด าเนินการเน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นด าเนินการจัดอบรมเอง 
โดยให้เทศบาลจัดส่งพนักงานครูไปร่วมอบรม 

12. การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน 
(SBMLD) 

ส านักการศึกษา 7,100,000.00 กรมส่งเสริมจัดสรรเงินให้ อปท.เดือนกันยายน
ของปี ท าให้สถานศึกษาไม่สามารถด าเนินการ
ได้ทันในปีงบประมาณน้ี 

13. การส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา 

ส านักการศึกษา 100,000.00 ด าเนินการแล้ว(ลงข้อมูล ในระบบ e-plan ) 

14. การพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 

ส านักการศึกษา 1,467,000.00 ด าเนินการแล้ว(ลงข้อมูล ในระบบ e-plan ) 

15. โครงการจัดประชุมสภาเมือง
ขอนแก่น 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

500,000.00 เน่ืองจากไม่มีประเด็นปัญหาเพ่ือขอความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการพัฒนาท่ีส่งผล
กระทบกับประชาชน แต่เทศบาลได้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น เวทีชาวบ้าน การประชุมชุมชน การส ารวจ
ความคิดเห็น ฯลฯ 

16. โครงการจัดท าและทบทวนแผน
ชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น 

ส านักสวัสดิการสังคม 450,000.00 มีการด าเนินการโดยใช้งบประมาณจาก อบรม
แนวทางการพัฒนาชุมชน 

17. จ้างศึกษาออกแบบการปรบัปรุงพ้ืนที่
ใช้สอยและภูมิทัศน์โดยรอบลานพ้ืนที่
บริเวณอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย 

ส านักการช่าง 500,000.00 ยกเลิกโครงการ 

18. ก่อสร้างโรงเรียนต้นแบบอนุบาลสาธิต
โนนหนองวัด 

ส านักการช่าง 31,500,000.00 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
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ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบตามเทศบัญญัติ หมายเหตุ 

19. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
และศึกษาดูงานการพัฒนาปรับเปลี่ยน
นโยบายสู่การบริหารของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นและ
พนักงานเทศบาล 

ส านักปลัดเทศบาล 351,000.00 ได้ก าหนดแผนในการด าเนินโครงการช่วงเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2562 ซึ่งในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะจัดให้มีการ
เลือกต้ังท้องถ่ินผู้บริหารจึงให้ชะลอโครงการ
ดังกล่าว 

20. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล 

ส านักปลัดเทศบาล 200,000.00 เน่ืองจากส านัก/กอง และโรงเรียนได้ต้ัง
งบประมาณจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในแต่ละ
ส านัก/กอง ไว้แล้วท าให้ซ้ าซ้อนจึงไม่สามารถ
ด าเนินการโครงการดังกล่าว 

21. โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานบุคลากรส านักการช่าง 

ส านักปลัดเทศบาล 738,400.00 บุคลากรส านักการช่างติดภารกิจการจัดท าแผน
ชุมชนการจัดท าแบบพร้อมประมาณการ
โครงการก่อสร้างและการเตรียมงานรัฐพิธี ท า
ให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ 

22. โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านประดับตกแต่งเมือง 

ส านักปลัดเทศบาล 616,000.00 บุคลากรส านักการช่างติดภารกิจการจัดท าแผน
ชุมชนการจัดท าแบบพร้อมประมาณการ
โครงการก่อสร้างและการเตรียมงานรัฐพิธี ท า
ให้ไม่สามารถ 

23. โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้าน
การจัดกิจกรรมพิเศษเทศบาลนคร
ขอนแก่น ประจ าปี 2562 

ส านักปลัดเทศบาล 143,000.00 สถานที่ดูงานของเอกชนที่ประสานไว้ไม่สามารถ
ให้เข้าไปศึกษาดูงานได้เน่ืองจากเป็นความลับ
ของบริษัท 

24. ก่อสร้างประตูเหล็ก สถานีขนถ่าย
ขยะ จ านวน 2 ประตู 

ส านักการช่าง 160,000.00 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 

25. ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เดิม ส านักการช่าง 2,260,000.00 อยู่ระหว่างท าราคากลาง 

26. โครงการเปิดอาคารส านักงานกอง
วิชาการและแผนงาน 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

50,000.00 มีการด าเนินงานแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

27. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับ
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ท าการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) 

ส านักการศึกษา 184,500.00 ด าเนินการแล้ว(ลงข้อมูล ในระบบ e-plan ) 

28. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย
(เมล็ดพันธ์ุแห่งการเรียนรู้) 

ส านักการศึกษา 35,750.00 ด าเนินการแล้ว(ลงข้อมูล ในระบบ e-plan ) 
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ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบตามเทศบัญญัติ หมายเหตุ 

29. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย
(ต้นกล้าแห่งปัญญา) 

ส านักการศึกษา 35,750.00 ด าเนินการแล้ว(ลงข้อมูล ในระบบ e-plan ) 

30. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรปุผล
การจัดกิจกรรม ระดับก่อนปฐมวัย 

ส านักการศึกษา 10,920.00 ยกเลิกไม่ด าเนินการเน่ืองจากเงือนไขการเบิกไม่
เป็นไปตามระเบียบฯ 

31. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรปุผล
การจัดกิจกรรม ระดับปฐมวัย 

ส านักการศึกษา 14,300.00 ยกเลิกไม่ด าเนินการเน่ืองจากเงือนไขการเบิกไม่
เป็นไปตามระเบียบฯ 

32. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรปุผล
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ส านักการศึกษา 68,000.00 ด าเนินการแล้ว(ลงข้อมูล ในระบบ e-plan ) 

 
  จากการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลนครขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  264  โครงการ  มีการด าเนินการ  242  โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 91.66 ของโครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ และไม่ได้ด าเนินการ 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.34 ของ
โครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ 
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รายรับ-รายจ่ายของเทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

แผนภูมิเปรียบเทียบ รายรับจริง ปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ.2562 

 
 ที่มา : ส ำนักกำรคลัง  
 

ตารางเปรียบเทียบ รายรับจริง ปี พ.ศ.2561 และปี พ.ศ.2562 

ล าดับ ประเภทรายรับ ป ีพ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 
1 หมวดภำษีอำกร 144,267,635.71 150,159,939.38 
2 หมวดค่ำธรรมเนียมค่ำปรับและใบอนุญำต 39,874,714.57 41,159,163.27 
3 หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 40,973,061.02 44,136,760.26 

4 
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำร
พำณิชย์ 

8,361,772.16 8,443,177.61 

5 หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 14,609,207.86 9,604,052.09 
6 หมวดรำยได้จำกทุน 11,110.00 112,590.00 
7 หมวดภำษีจัดสรร 539,724,927.80 517,876,061.94 
8 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 605,407,491.00 607,849,257.00 

 รวม 1,393,229,920.12 1,379,341,001.55 
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แผนภูมิเปรียบเทียบ รายจ่ายจริง ปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 

 
 ที่มา : ส ำนักกำรคลัง 

 

ตารางเปรียบเทียบ รายจ่ายจริง ปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 

 

ล าดับ ประเภทรายจ่าย ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 
1 งบกลำง 157,721,078.18 156,591,999.11 
2 เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 388,067,231.11 393,631,738.43 
3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 112,426,840.31 112,853,261.03 
4 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 373,677,896.70 388,244,187.16 
5 ค่ำสำธำรณูปโภค 14,248,890.40 15,266,878.88 
6 งบเงินอุดหนุน 50,646,584.11 52,386,010.72 
7 ค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 124,728,113.75 134,068,081.59 
8 รำยจ่ำยอื่น - 120,400.00 
  รวม 1,221,516,634.56 1,253,162,556.92 
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แผนภูมิเปรียบเทียบ รายจ่ายตามแผนงาน ปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 

 
 ที่มา : ส ำนักกำรคลัง 

ตารางเปรียบเทียบ รายจ่ายตามแผนงาน พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 

ล าดับ ประเภทรายจ่ายตามแผนงาน ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 
1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 170,137,312.47 180,198,806.49 
2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 37,658,159.63 37,894,305.28 
3 แผนงำนกำรศึกษำ 486,718,881.12 517,855,891.19 
4 แผนงำนกำรสำธำรณสุข 62,493,785.23 69,272,765.44 
5 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 243,800.00 197,466.00 
6 แผนงำนเคหะและชุมชน 90,857,834.75 101,630,822.69 
7 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 18,175538.37 21,833,017.21 

8 
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

14,234,641.29 18,282,016.03 

9 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 184,538,909.77 156,397,776.21 
10 แผนงำนกำรพำณิชย์ 6,805,838.41 9,598,053.41 
11 แผนงำนงบกลำง 248,120,597.35 262,089,274.97 

 
รวม 1,319,985,298.39 1,375,250,194.92 
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ส่วนท่ี 2 การติดตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 เทศบาลนครขอนแก่น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมุ่งพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กร             
ธรรมาภิบาล  ภายใต้หลักการกระจายอ านาจจากเทศบาลสู่ประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาเมืองทุกมิติ โดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนา คือ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” และมีพันธ
กิจในการพัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและส่ิงแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมท่ี
เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา และการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถ่ิน ท้ังนี้
เทศบาลนครขอนแก่นได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้  

 

  ตารางแสดงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น  
 พันธกิจที ่1 พัฒนาศกัยภาพนครขอนแกน่เพือ่เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ 
1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร  1.เป็นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดง

สินค้าของภูมิภาคเป็น 
1.1 MICE City  
1.2 Event City 

2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มี
คุณค่าเพื่อน ามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง 

2.เป็นนครท่ีมั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย  

3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมลูค่าวิสาหกิจ
ชุมชน 

3.ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อ
รองรับ AEC 

พันธกิจที ่2 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งแวดลอ้มให้เปน็นครทีน่่าอยู่ในระดบัสากล 
4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชน
และโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการ
ลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย 

4.มีระบบขนส่งมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัว
ของเมืองและแก้ปัญหาการจราจรในเขตเมืองได้ 
5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีดีเพื่อรองรับการขยายตัวของท่ี
อยู่อาศัยและการลงทุน 

5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ใน
ระดับมาตรฐานสากล 

6.เป็นนครสีเขียวและมลภาวะต่ า (Low Carbon City) 

พันธกิจที ่3 พัฒนาคณุภาพชีวิตและทนุทางสังคมให้เปน็สังคมที่เอือ้อาทรและพร้อมต่อการพัฒนา 
6.สร้างสังคมท่ีเอ้ืออาทรและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน (Healthy City) 

7.เป็นนครแห่งการเอื้ออาทร แบ่งปันและสมานฉันท์ 
8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม 

7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC 
และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล 

9.มีการศึกษาท่ีมีคุณภาพ(ท้ังในและนอกระบบ)ท่ีประชาชนทุก
กลุ่มสามารถเข้าถึงได้ 
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8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุก
มิติของการพัฒนา 

10.ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ)มีส่วน
ร่วมในการจัดการบ้านเมือง และเป็นเจ้าของเมืองมากข้ึน 

พันธกิจที ่4 พัฒนาขีดความสามารถขององคก์รในการบริหารงานท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ 

9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการ
บริหารบ้านเมือง 

11.มีหน่วยงานในก ากับ เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจท่ีเหมาะสม
ของเทศบาล 
12.มีนวัตกรรมการบริการใหม่ๆท่ีเอ้ือต่อประชาชน กลุ่มธุรกิจ 
และผู้รับบริการ 

10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้
เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง 

13.มีโครงสร้างองค์กร(ส่วนราชการ)ท่ีเอ้ือต่อภารกิจของเทศบาล 
14.เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง มีการจัดการท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ตามยุทธศาสตร์เมือง 

 

 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 
24 เมษายน พ.ศ. 2562 และในครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ท่ีผ่านมา ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปี 2562 ดังนี้ คือ ในเชิงปริมาณ ให้ฝ่ายเลขานุการไป
ด าเนินการรวบรวมผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น   และในเชิงคุณภาพ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คัดเลือกโครงการจากแผนด าเนินงานท่ีเป็นโครงการสนองตอบและ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ในแต่ละยุทธศาสตร์มาพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 และหนังสือส่ัง
การกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท. 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพื่อติดตามผลและน าผลการด าเนินโครงการ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นเสนอต่อสภา
เทศบาลนครขอนแก่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นทราบ 
 2. เพื่อเป็นข้อมูลของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์ /ตัวช้ีวัด (KPI)  ของเทศบาลนคร
ขอนแก่นท่ีสามารถน าไปพัฒนาขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณต่อไป 
 การประเมินโครงการเชิงคุณภาพของเทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเนื้อหา
และขั้นตอน ดังนี้  
 1. ก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นทุก
โครงการท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 2. ก าหนดขั้นตอนการประเมินผลโครงการท่ีเป็นโครงการสนองตอบและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ใน
รูปแบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วน าส่งส านัก/กอง เพื่อใช้ท าการ
ประเมินโครงการฯ 
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 3. รวบรวมแบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการฯ น าเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 
เพื่อคัดเลือกโครงการประเมินเชิงคุณภาพและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมสรุปผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อย  
 

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คัดเลือกโครงการออกมาพิจารณาเพื่อให้
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสมัมนาและเป็นศูนย์กลาง
    พาณิชยกรรมของภูมิภาค 

 

 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้ 
 

2. ผู้รับผิดชอบ  
    ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : ส านักการช่าง 
 ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี)   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
    ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายทศพล  วงศ์อาษา 
    ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
 

3. สถานที่ด าเนินโครงการ บริเวณสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง  เทศบาลนครขอนแก่น 
 

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่ค านึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

4.1   แผนพัฒนาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ : 1. พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็น 
                      ศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค 

      แนวทางการพัฒนา : เป็นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสินค้า
   ของภูมิภาค  เป็น 1.1 MICE CITY   1.2  EVENT CITY 

4.2  แผนท่ีค านึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึง แผนท่ี   
     ค านึงถึงความจ าเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ท่ีเป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ     
     โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการท าให้สามารถเกิดความเท่าเทียม    
     (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น* 

4.3  แผนอื่นๆ (ระบ)ุ : …………………………………………………………. 

1. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงาน     
มหัศจรรย์พรรณไม ้
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5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลส าเร็จ (ท าเคร่ืองหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :   

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลส าเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์ 

บรรลุ ไม่บรรลุ  สาเหตุที่ไม่บรรลุ 
1  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองขอนแก่น    
2  เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งของเมือง    
3  เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมงาน Event ท่ีส าคัญของเมือง

ขอนแก่นในอนาคต 
   

4  เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้กับประชาชนชาว
ขอนแก่น 

   

5  เพื่อให้ประชาชนชาวขอนแก่นได้มีพื้นท่ีในการจัด
กิจกรรมร่วมกัน ในการรว่มเป็นเจ้าภาพต้อนรับแขก
บ้าน แขกเมืองท่ีเข้ามาเท่ียวชมสวนสาธารณะ 

   

 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน (ด าเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2, อยู่ระหว่างด าเนินการ ตอบ 
ข้อ 6.1 - 6.4  และไม่ได้ด าเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6.1 ตามแผนด าเนินงาน ปี 2562 เริ่ม 15 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 
6.2 ปฏิบัติจริง  เริ่ม 15 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 

 

7. จ านวนผู้ปฏิบัติงาน   50  คน จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี)    293,527   คน  
ประกอบด้วย  กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ       
 

8. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนนิงาน มีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบข้อ 9) 
 -ไม่มี- 
 

9. ด าเนินการ โดยวิธีการ : 
(  ) ด าเนินการเอง () จัดซ้ือ/จัดจ้าง โดย  : 
    วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป    วิธีคัดเลือก    วิธีเฉพาะเจาะจง 
    วิธีพิเศษ    วิธีกรณีพิเศษ    อื่นๆ ระบ.ุ................................ 
 

10.   ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน มีดังนี้ 
10.1 ประกาศสอบราคาสอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุแต่งต้ัง    
   คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
10.2 ผู้รับจ้างด าเนินการตามสัญญา และให้แล้วเสร็จตามก าหนด 
10.3 ส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้าง 
10.4 ท าเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง 
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11.   ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  

  (อยู่ระหว่างด าเนินการ และไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข)) 

ตัวชี้วัด 
(ก) 

ค่าเป้าหมาย 
(ข) 

ผลที่ได้รับ 
(ค) 

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผลที่
ได้รับ(ร้อยละ) 

1. มียอดเงินสะพัดในการจับจ่ายใช้สอยไม่
น้อยกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

100,000,000 บาท 106,518,530 บาท 106.52 

2. มีจ านวนผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่าเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้ 

200,000 คน 293,527 คน 146.76 

 

12.   ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก)) 
งบประมาณที่ 

ได้รับการอนุมัติ  
(ก) 

มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณมาจาก  

(ข) 

รวมงบประมาณ 
ของโครงการ  

(ค) 

เบิกจ่ายจริง 
(ง) 

แหล่งงบ จ านวนเงิน หมวด จ านวนเงิน จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 
เงินรายได้
เทศบาล 

5,800,000 อุดหนุน
จาก อบจ.
ขอนแก่น 

600,000 6,400,000 5,704,806.87 
 

89.14 

 

13.   เหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ 
 -ไม่มี- 
 

14.   ปัญหาอุปสรรค : 
14.1 ระยะเวลาการด าเนินการส้ัน 
14.2 ไม่มีการเตรียมการล่วงหน้า 
14.3 ขาดการวางแผน 
14.4 ขาดการก ากับดูแลและการตรวจสอบ 
14.5 ปัญหาด้านสภาพอากาศ 

15.   ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป : 
15.1 จัดเตรียมพื้นท่ีในการส ารองไม้ดอกไม้ประดับท่ีสามารถป้องกันแดดหรือฝนให้เพียงพอ เพื่อ    

  จะได้ส ารองไม้ดอกไม้ประดับไว้ทดแทนในส่วนท่ีเสียหาย 
15.2 สรุปค้นหารูปแบบการจัดงานท่ีไม่เหมือนท่ีอื่น เน้นเสนอแนวคิดหรือไอเดียรูปแบบ ใหม่ๆ ท่ีมี  

 ความทันสมัย และ Smart อีกท้ังเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณงาน เพื่อ 
 ป้องกันเหตุต่าง ๆท่ีอาจจะเกิดขึ้น และมีเจ้าหน้าท่ีดูแลห้องน้ าภายในบริเวณงานให้มีความสะอาดอย่าง 
 สม่ าเสมอ รวมท้ังควบคุมราคาสินค้า ท่ีจ าหน่ายภายในงาน ไม่ให้ขายแพงกว่าราคาตามท้องตลาด 
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1. ชื่อ โครงการ  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปใีหม่  
ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ชื่องาน “KHON KAEN SMART COUNTDOWN 2019 “ 
 

2. ผู้รับผิดชอบ   
   ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ  :  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น  
   ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี)   :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
   ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นายอดิศักดิ์  สมจิตต์ 
   ต าแหน่ง  :  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 

3. สถานที่ด าเนินโครงการ  :  ช่วงประตูเมืองถึงส่ีแยกถนนมิตรภาพ  เทศบาลนครขอนแก่น  
 

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่ค านึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

4.1  แผนพัฒนาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ :  1. พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็น 
                      ศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค 

      แนวทางการพัฒนา :  เป็นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสินค้า
   ของภูมิภาค  เป็น 1.1 MICE CITY   1.2  EVENT CITY 

4.2  แผนท่ีค านึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึง แผนท่ี    
     ค านึงถึงความจ าเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ท่ีเป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ    
     โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการท าให้สามารถเกิดความเท่าเทียม   
     (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น* 

4.3  แผนอื่นๆ (ระบ)ุ : …………………………………………………………. 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลส าเร็จ (ท าเคร่ืองหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :   

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลส าเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์ 

บรรลุ ไม่บรรลุ  สาเหตุที่ไม่บรรลุ 
1 ส่งเสริมการท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาล  

เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างท่ัวถึง      
   

2 สร้างพื้นท่ีให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง
ส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ 

   

 

2. โครงการส่งเสรมิการท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ    
ปีใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ช่ืองาน“KHON KAEN SMART COUNTDOWN 2019” 
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6. ระยะเวลาด าเนินงาน (ด าเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2, อยู่ระหว่างด าเนินการ ตอบ 

ข้อ 6.1 - 6.4  และไม่ได้ด าเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
6.1  ตามแผนด าเนินงาน ปี 2562 เริ่ม 12  ตุลาคม 2562 ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2562 
6.2  ปฏิบัติจริง  เริ่ม 1 ธันวาคม 2562 ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2562   

 

7. จ านวนผู้ปฏิบัติงาน  120  คน จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี)     100,000     คน 
ประกอบด้วยกลุ่ม  ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น และนักท่องเท่ียว             
 

8. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนนิงานมีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบข้อ 9) 
 -ไม่มี- 
 

9. ด าเนินการ โดยวิธีการ : 
(  ) ด าเนินการเอง ( √ ) จัดซ้ือ/จัดจ้าง โดย  : 
    วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป    วิธีคัดเลือก    วิธีเฉพาะเจาะจง 
    วิธีพิเศษ    วิธีกรณีพิเศษ    อื่นๆ ระบ.ุ................................ 
 

10.   ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน มีดังนี้ 
 10.1 แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนด TOR 

 10.2 แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
 10.3 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผล 
 10.4 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับ 

 10.5 ด าเนินการเบิกจ่าย 
 

11.   ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ (อยู่ระหว่างด าเนินการ และไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ    
(ก) และ (ข)) 

ตัวชี้วัด 
(ก) 

ค่าเป้าหมาย 
(ข) 

ผลท่ีได้รับ 
(ค) 

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผลที่
ได้รับ (ร้อยละ) 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 100,000 คน 112,809 คน 112.81% 
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12.   ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก)) 

งบประมาณที่ 
ได้รับการอนุมัติ  

(ก) 

มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณมาจาก  

(ข) 

รวมงบประมาณ 
ของโครงการ  

(ค) 

เบิกจ่ายจริง 
(ง) 

แหล่งงบ จ านวนเงิน หมวด จ านวนเงิน จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 
แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป ส านัก
ปลัดเทศบาล 

8,400,000 
 

อุดหนุน
จาก อบจ.
ขอนแก่น 

1,500,000 9,900,000 7,600,000 76.77 % 

 

13.   เหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ 
 -ไม่มี- 
 

14.   ปัญหาอุปสรรค : 
14.1 ห้องน้ าไม่เพียงพอ 
14.2 มีปัจจัยภายนอก ท าให้ระยะเวลาด าเนินการมีน้อย 
14.3 ไม่สามารถก าหนดศิลปินที่มีช่ือเสียงได้ 
14.4 มีระยะเวลาการประชาสัมพันธ์น้อย ท าให้ไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 
14.5 ท่ีจอดรถไกล 
14.6 สถานท่ีจัดงานเล็ก 
14.7 รูปแบบการจัดการเหมือนเดิมทุกปี 
14.8 การแสดงล่าช้าไม่ตรงเวลา 
14.9 ศิลปินน้อยไม่เป็นท่ีนิยม 

 

15.   ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป : 
15.1 ควรหาหน่วยงานเอกชนมาร่วมจัดกิจกรรม เพื่อให้งานมีความยิ่งใหญ่ และสะดวกในการ

บริหารค่าใช้จ่าย 
15.2 ควรจัดหาท่ีจุดพลุใหม ่เนื่องจากท่ีเดิมอยู่ใกล้โรงพยาบาล 
15.3 ควรเปล่ียนรูปแบบการจัดงาน 
15.4 เพิ่มห้องน้ า/ถังขยะ 
15.5 เพิ่มท่ีจอดรถ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสรมิพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพ่ือน ามาขับเคลื่อน 
   ยุทธศาสตร์เมือง 
 
 
1. ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

2.  ผู้รับผิดชอบ   
      ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  ส านักการศึกษา 
 ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน : โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 
     ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายศรัณย์ เปานาเรียง 
 ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
 

3.  สถานที่ด าเนินโครงการ  ภาคทฤษฎี : ห้องประชุม ร.ร.ท.วัดกลาง, ร.ร.ท.บ้านตูม, ร.ร.ท.บ้านสามเหล่ียม
                       ร.ร.ท.บ้านหนองใหญ ่
       ภาคปฏิบัติ : วัดนันทิการาม ต าบลในเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 

4.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่ค านึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอืน่ๆ เช่น 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ฯลฯ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 4.1  แผนพัฒนาเทศบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อน ามาขับเคล่ือน
                      ยุทธศาสตร์เมือง   
                        แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เมือง 
 4.2  แผนท่ีค านึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึง  

    แผนท่ีค านึงถึงความจ าเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ท่ีเป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่ม  
    ต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการท าให้สามารถเกิดความเท่าเทียม   
     (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น* 

 4.3  แผนอื่นๆ (ระบ)ุ : …………………………………………………………. 
 

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ และผลส าเร็จ (ท าเคร่ืองหมาย  ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) 

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลส าเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์ 

บรรลุ ไม่บรรลุ สาเหตุที่ไม่บรรลุ 
1 เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานขนบธรรมเนียม

ประเพณีท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสาน 
   

2 เพื่อด ารงรักษาไว้ซึง่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

   

 

โครงการส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรมท้องถิ่น 



38

“พัฒนาเมืองสู่สากล  สร้างสังคมแห่งความสุข”

 
38 

 

 
 

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลส าเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์ 

บรรลุ ไม่บรรลุ สาเหตุที่ไม่บรรลุ 
3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน ประชาชน อุบาสกและ

อุบาสิกาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี 

   

 

6.  ระยะเวลาด าเนินงาน 
 6.1  ตามแผนด าเนินงาน ปี 2562  เริ่ม กรกฎาคม 2562  ส้ินสุด กรกฎาคม 2562 
 6.2  ปฏิบัติจริง  เริ่ม 1 กรกฎาคม 2562  ส้ินสุด 2 กรกฎาคม 2562 
 

7.  จ านวนผู้ปฏิบัติงาน     20    คน จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี)      750      คน 
    ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง    นักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น 11 โรงเรียน   (กรณีจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9) 
 

8.  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน มีดังนี้(กรณีจัดซ้ือจัดจ้างให้ข้ามไปตอบข้อ 9) 
8.1 วัสดุส านักงานในการจัดประชุม 
8.2  วัสดุอุปกรณ์การหล่อเทียนพรรษา 

 

9.  ด าเนินการ โดยวิธีการ : 
 ( √ )  ด าเนินการเอง (   )  จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย : 
    วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป    วิธีคัดเลือก    วิธีเฉพาะเจาะจง 
    วิธีพิเศษ    วิธีกรณีพิเศษ    อื่นๆ ระบ.ุ................................ 
 

10.  ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน มีดังนี้ 
 10.1  จัดประชุมเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการและมอบหมายภารกิจ 
 10.2  จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 10.3  จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์การอบรมไปยังสถานศึกษา 
 10.4  จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
 10.5  ด าเนินการจักการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 10.6  สรุปผลการอบรม 
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11.  ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ (อยู่ระหว่างด าเนินการ และไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข) 

ตัวชี้วัด (ก) ค่าเป้าหมาย(ข) ผลท่ีได้รับ (ค) 
เปรียบเทียบค่า

เป้าหมายกับผลท่ี
ได้รับ(ร้อยละ) 

1.นักเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรม  
2.การหล่อเทียนพรรษา และน าไป
ถวายวัดในเขตเทศบาล  

จ านวนไม่น้อยกว่า 
750 คน 

จ านวน 40 เล่ม และ
จ านวน 20 แห่ง 

750 คน  
 

40 เล่ม 
20 แห่ง 

100 
 

100 

 

12.  ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน 
งบประมาณท่ีได้รับการ

อนุมัติ 
(ก) 

มีการโอนเพิ่ม (+)/ลด(-)
งบประมาณมาจาก  

(ข) 

รวมงบประมาณ
ของโครงการ 

(ค) 

เบิกจ่ายไปแล้ว 
(ง) 

แหล่งงบ จ านวนเงิน หมวด จ านวนเงิน จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 
เทศบาล 240,000 - - 240,000 240,000 100 
 

13.  เหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ 
  -ไม่มี- 
 

14.  ปัญหาและอุปสรรค 
  -วัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีความต้องการให้ไปด าเนินการจัดอบรมภาคปฏิบัติโครงการนี้
 จ านวนหลายแห่ง 
 

15.  ขอ้เสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป 
  -ไม่มี- 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสรมิผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าวิสาหกิจชุมชน 
 
 

1. ชื่อ โครงการ  ถนนฅนเดินขอนแก่น 
 

2. ผู้รับผิดชอบ   
      ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ  : ฝ่ายการประชุมและกิจการสภา ส านักปลัดเทศบาล  
      ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  : นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ 
      ต าแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการประชุมและกิจการสภา 
    

3. สถานที่ด าเนินโครงการ ถนนหน้าศูนย์ราชการจังหวัด ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
 

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่ค านึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

4.1   แผนพัฒนาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ : 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน 
แนวทางการพัฒนา : ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ  
      AEC 

4.2  แผนท่ีค านึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึง แผนท่ี 
ค านึงถึงความจ าเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ท่ีเป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการท าให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) 
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น* 

4.3  แผนอื่นๆ (ระบ)ุ : …………………………………………………………. 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลส าเร็จ (ท าเคร่ืองหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :   

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลส าเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์ 

บรรลุ ไม่บรรลุ  สาเหตุที่ไม่บรรลุ 
1 เพื่อพัฒนาใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีสาธารณะและ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองจากการ    
“จัดกิจกรรมถนนฅนเดิน” 

√   

2 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้น √   
3 เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในจังหวัดขอนแก่นให้

เป็นท่ีนิยมและแพร่หลาย 
√   

 
 

1. โครงการถนนฅนเดินขอนแก่น 
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6. ระยะเวลาด าเนินงาน (ด าเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2  , อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4  และไม่ได้ด าเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
6.1  ตามแผนด าเนินงาน ปี 2562 เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 ส้ินสุด 30 กันยายน 2562 
6.2  ปฏิบัติจริง  เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 ส้ินสุด 30 กันยายน 2562 

 

7. จ านวนผู้ปฏิบัติงาน 65  คน ประกอบ  1. เจ้าหน้าท่ีกองอ านวยการ จ านวน 12 คน  2. เจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัย จ านวน 14 คน  3. เจ้าหน้าท่ีท าความสะอาดพื้นท่ี เก็บขยะ และท าความสะอาด
ห้องน้ า จ านวน 9 คน  4. เจ้าหน้าท่ีซ่อมแซมและดูแลระบบไฟฟ้า จ านวน 6 คน  5. เจ้าหน้าท่ีเก็บค่า
แผงค้า จ านวน  24 คน จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) ……-…… คน ประกอบด้วย
กลุ่มใดบ้าง.................-.................... (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9) 
 

8. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนนิงาน มีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบข้อ 9) 
8.1 วัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน อาทิเช่น กระดาษโรเนียวหนา ปากกาลูกล่ืน เทปกาว มีดคัตเตอร์ 

ใบมีดคัตเตอร์ เทปกาวเยื่อ 2 หน้า  ผ้าเทปติดสัน ดินสอ ยางลบดินสอ กรรไกร เครื่องคิดเลข 
8.2 อุปกรณ์ท าความสะอาด อาทิเช่น ถุงด า 

 

9. ด าเนินการ โดยวิธีการ : 
() ด าเนินการเอง (  ) จัดซ้ือ/จัดจ้าง โดย  : 
    วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป    วิธีคัดเลือก    วิธีเฉพาะเจาะจง 
    วิธีพิเศษ    วิธีกรณีพิเศษ    อื่นๆ ระบ.ุ................................ 
 

10.   ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน มีดังนี้ 
10.1 รับสมัครผู้ค้าท่ีขายสินค้าท ามือ สินค้ามีเสน่ห์ สินค้าหายาก สินค้าลดโลกร้อนเข้ามาขายใน

ถนนฅนเดิน ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ 
10.2 ผู้ท่ีมีรายช่ือในทะเบียนเข้าขายในแผงค้าท่ีจัดให้ส าหรับผู้ค้าท่ีประสงค์จะเข้าขายแต่ไม่มี

รายช่ือให้ยื่นความประสงค์เข้าในวันท่ีขายแต่ละสัปดาห์ 
10.3 เจ้าหน้าท่ีเป็นกองอ านวยการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์ อ านวยความสะดวกต่อผู้ค้า ดูแลความ

ปลอดภัย ประชาชนท่ีเข้ามาเดินเท่ียวชมถนนฅนเดิน รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีเก็บค่าธรรมเนียมการเข้า
ขายในแต่ละสัปดาห์รวมท้ังจัดผู้ค้าท่ีไม่มีช่ือในทะเบียนเข้าขาย (Walk In) ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

10.4 ทีมเตรียมสายไฟ จัดวางสายไฟในแผงค้า จัดเก็บ และรักษาสายไฟฟ้า ถนนฅนเดิน 
10.5 ทีมล้างถนนจะด าเนินการล้าง ท าความสะอาดถนนทุกเดือน และในแต่ละสัปดาห์มีทีมเก็บ

ขยะ และท าความสะอาดถนน 
10.6 จัดส่ิงอ านวยความสะอาดเรื่องต่าง ๆ เช่น ห้องน้ า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และการดูความ

เรียบร้อยของระบบไฟฟ้าท่ีใช้ในโครงการแต่ละสัปดาห์ เทศบาลมีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานเป็น
ประจ าทุกสัปดาห์ 
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10.7 เจ้าหน้าท่ีกองอ านวยการสรุปการใช้ใบเสร็จ ค่าเช่าแผงค้าและค่าบริการรักษาความสะอาด 

และเก็บขยะ ค่าไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าส่งเงินให้ส านักการคลังทุกสัปดาห์ 
10.8 จัดท าบันทึกสถิติข้อมูล การใช้ใบเสร็จค่าเช่าแผงค้า และค่าบริการรักษาความสะอาดและเก็บ

ขยะส่งให้ส านักการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบความถูกต้อง 
10.9 มีการจัดประชุมผู้ประกอบการทุกปีเพื่อรับทราบปัญหา หาแนวทางแก้ไข มีการพัฒนาต่อยอด

ถนนฅนเดิน โดยเชิญวิทยากรมาเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ประกอบการ 
  

11.   ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ (อยู่ระหว่างด าเนินการ และไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ 
(ก) และ (ข)) 

ตัวชี้วัด 
(ก) 

ค่าเป้าหมาย 
(ข) 

ผลที่ได้รับ 
(ค) 

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผลที่
ได้รับ (ร้อยละ) 

ร้อยละของจ านวนวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีได้รับการสนับสนุน 
 

-มีล็อคขายสินค้า ประเภทคัด
สรร 5,000 ล็อค/ปี 
-มีล็อคขายสินค้า 
ประเภทท่ัวไป 40,000 ล็อค/ปี 

5,300 ล็อค/ปี 
 

40,883 ล็อค/ปี 
 

106 
 

102.2 

 

12.   ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก)) 
งบประมาณที่ 

ได้รับการอนุมัติ  
(ก) 

มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด 
(-)งบประมาณมาจาก  

(ข) 

รวม
งบประมาณ 
ของโครงการ  

(ค) 

เบิกจ่ายจริง 
(ง) 

แหล่งงบ จ านวนเงิน หมวด จ านวนเงิน 
จ านวน

เงิน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

แผนงานสร้าง
ความเข็มแข็ง
ของชุมชน 

536,500 - - 536,500 501,951 93.56% 
501951

*/53 
 

13.   เหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ 
 -ไม่มี- 
 

14.   ปัญหาอุปสรรค : 
14.1 สินค้าท ามือ หัตถกรรม งานศิลปะ สินค้าหายาก การจ าหน่าย ผู้ประกอบการขายไม่ค่อยดี ท า

ให้สินค้าเหล่านี้ในถนนฅนเดิน เริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
14.2 สถานท่ีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี /กองอ านวยการไม่เหมาะสมปลอดภัย ซึ่งเมื่อถึงฤดูฝนเกิด 

ฝนตกหรือลมกรรโชกแรง ท าให้การปฏิบัติงานล าบาก และอาจเกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าท่ีขณะ
ปฏิบัติงาน 
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14.3 เกิดการสูญหายของรถจักรยานยนต์ของผู้มาเท่ียวชมภายในถนนคนเดิน 
14.4 ผู้ประกอบการท่ีมาขายของลดลงเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากมีตลาดเพิ่มข้ึนหลายแห่ง 
14.5 ห้องน้ ามีไม่เพียงพอกับผู้ใช้ ระบบน้ าไม่ดี ไหลค่อย ผู้ดูแลห้องน้ าก็พูดไม่ไพเราะ ได้รับการ

ร้องเรียนจากประชาชนบ่อยครั้ง 
 

15.   ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป : 
15.1 ให้การสนับสนุนสินค้าท ามือ งานศิลปะ หัตถกรรม โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ด้วยการฝึก

อาชีพ 
15.2 จัดให้มีสถานท่ีกองอ านวยการชัดเจน หรือรถโมบายท่ีสามารถกันแดดกันฝนได้ 
15.3 ติดต้ังไฟส่องสว่างเพิ่ม และติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 
15.4 มีการประชาสัมพันธ์ถนนฅนเดินขอนแก่น ให้ผู้ประกอบการได้รู้จักมากขึ้น 

 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น  
  1. ควรเปิดพื้นท่ีให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้น าสินค้าท่ีผลิตข้ึนเองใน
 ชุมชน ท่ีมีการรับรองแล้วว่าเป็นของดีประจ าชุมชน นั้น ๆ เข้ามาจ าหน่ายในถนนฅนเดินขอนแก่น โดย
 ไม่ต้องมาจับฉลาก แต่ต้องมีการบริหารจัดการ มีกฎ กติกาข้อตกลงร่วมกันในการท่ีจะน าสินค้ามา
 จ าหน่ายแต่ละสัปดาห์ 95 ชุมชนหมุนเวียนกัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลนคร
 ขอนแก่นให้มีรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างแท้จริง  
  2. ควรน ารายได้ท่ีได้จากการจัดเก็บค่าเช่าแผงค้าในถนนฅนเดินขอนแก่น ท่ีจัดเก็บมาแล้ว
 น าเข้าส านักการคลังนั้นควรน างบประมาณส่วนนี้มาบริหารจัดการให้กลับไปสู่พี่น้องประชาชน เพื่อ
 พัฒนาวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายของเทศบาลนครขอนแก่นอยู่แล้ว เช่น แทนท่ีจะเปิดแค่ตลาด
 ถนนฅนเดิน เราสามารถใช้เงินรายได้ตรงนี้ไปเปิดตลาดแห่งใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการค้าขายให้กับพี่
 น้องชุมชน ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างชัดเจนมากขึ้น เป็นการสร้างเป้าหมายเปิดมิติใน
 การน ารายได้ท่ีได้จากการจัดเก็บค่าเช่าพื้นท่ีตรงนี้ แทนท่ีจะจัดเก็บค่าเช่ามาแล้วน าไปเข้าส านักการคลัง
 อย่างเดียว แต่สามารถน างบประมาณส่วนนี้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลับสู่พี่น้องประชาชนได้  
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1. ชื่อโครงการ  กองทุนต้ังตัว 
 

2. ผู้รับผิดชอบ   
      ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ  : ส่วนพัฒนาชุมชน ส านักสวัสดิการสังคม  
    ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  : นางสาวกฤษณา  ทัพซ้าย 
    ต าแหน่ง  : นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
    

3. สถานที่ด าเนินโครงการ พื้นท่ีในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
 

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่ค านึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

4.1  แผนพัฒนาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ : 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน 
แนวทางการพัฒนา : ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ  
       AEC 

4.2  แผนท่ีค านึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึง แผนท่ี 
ค านึงถึงความจ าเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ท่ีเป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการท าให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) 
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น* 

4.3  แผนอื่นๆ (ระบ)ุ : -ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การยกระดับเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีด 
         ความสามารถทางการแข่งขัน และเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิ
         ลุ่มน้ าโขง 
        -ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดท่ี 7. การเสริมสร้างทุนทางสังคม
         ให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลัก 
         ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลส าเร็จ (ท าเคร่ืองหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :   

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลส าเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์ 

บรรลุ ไม่บรรลุ  สาเหตุที่ไม่บรรลุ 
1 เพื่อจัดอบรมและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในเขต

เทศบาลนครขอนแก่น 
√   

 
 
 

2. โครงการกองทุนต้ังตัว 
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- 

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลส าเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์ 

บรรลุ ไม่บรรลุ  สาเหตุที่ไม่บรรลุ 
2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนฟื้นฟูหรือต่อยอดกลุ่มอาชีพ

เดิมให้มีความยั่งยืนและสนับสนุนกลุ่มอาชีพใหม่ท่ีผ่าน
กระบวนการคัดกรอง 

√   

3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการอย่างมีมาตรฐานให้ประชาชนในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น 

√   

4 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ การตลาด
ช่องทางการจัดจ าหน่ายและอื่นๆ เกี่ยวข้อง 

√   

5 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน 

√   

 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน (ด าเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2, อยู่ระหว่างด าเนินการ ตอบ 
ข้อ 6.1 - 6.4  และไม่ได้ด าเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6.1  ตามแผนด าเนินงาน ปี 2562 เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 ส้ินสุด 30 กันยายน 2562 
6.2  ปฏิบัติจริง  เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 ส้ินสุด 30 กันยายน 2562 

7. จ านวนผู้ปฏิบัติงาน   1   คน จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี)    380   คน 
ประกอบด้วย   ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน  300 คน และกลุ่มอาชีพกองทุนต้ังตัว 80 คน   (กรณีจัดซื้อจัด
จ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9) 
 

8. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนนิงาน มีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบข้อ 9) 
8.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สาธิตการท าธุงอีสานเพื่อประกอบ  

อาชีพ” 
8.2 วัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สาธิตการท าอาหารเพื่อประกอบ 

อาชีพ” ประกอบด้วย 1.การท าน้ าพริก (น้ าพริกกุ้งเสียบ, น้ าพริกเผา, น้ าพริกปลาร้า)  2.ขนม
ไทย (ขนมเปียกปูน, ขนมต้ม, ขนมกล้วย, ขนมชั้น)  3.อาหารโต๊ะจีน (ออเดริฟ์, ห่อหมกทะเล, 
ปลาทับทิมหนึ่งมะนาว, ผัดผัดรวมมิตร)  

 

9. ด าเนินการ โดยวิธีการ : 
(  ) ด าเนินการเอง (√) จัดซ้ือ/จัดจ้าง โดย  : 

        วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป    วิธีคัดเลือก    วิธีเฉพาะเจาะจง 
     วิธีพิเศษ    วิธีกรณีพิเศษ    อื่นๆ ระบ.ุ................................ 

  
 
 



46

“พัฒนาเมืองสู่สากล  สร้างสังคมแห่งความสุข”

 
46 

 
10.  ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน มีดังนี้ 

10.1 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้รับทราบ 
10.2 เสนอโครงการต่อนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
10.3 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อคัดกรองโครงการ 
10.4 จัดประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/กลุ่มอาชีพ/ประชาชน/คณะกรรมการ พร้อมลงพื้นท่ี

 คัดกรองอาชีพ 
10.5 คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติกลุ่มอาชีพ 
10.6 จัดอบรมกลุ่มอาชีพและวัสดุ-อุปกรณ์ในการฝึกอบรม/ประกอบอาชีพ 
10.7 ติดตามและประเมินผลโครงการเป็นระยะ 

 

11.   ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ (อยู่ระหว่างด าเนินการ และไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ 
(ก) และ (ข)) 

ตัวชี้วัด 
(ก) 

ค่าเป้าหมาย 
(ข) 

ผลท่ีได้รับ 
(ค) 

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผลที่
ได้รับ (ร้อยละ) 

1.จัดอบรมและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น 
2.พัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์
ชุมชน สินค้า และบริการ 
3.ออกร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 

5 หลักสูตร 
 

2 ช่องทาง 
 

13 กลุ่ม 

5 หลักสูตร 
 

2 ช่องทาง 
 

17 กลุ่ม 

100 
 

100 
 

130.76 
 

12.   ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก)) 
งบประมาณที่ 

ได้รับการอนุมัติ  
(ก) 

มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณมาจาก  

(ข) 

รวมงบประมาณ 
ของโครงการ  

(ค) 

เบิกจ่ายจริง 
(ง) 

แหล่งงบ จ านวนเงิน หมวด จ านวนเงิน จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 
เทศบาล 250,000 - - 250,000 235,660 94.26 

 

13.   เหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ 
 -ไม่มี- 
 

14.   ปัญหาอุปสรรค : 
14.1 การรวมกลุ่มไม่ยั่งยืน ขาดการบริหารจัดการกลุ่ม 
14.2 ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณไม่อาจสนองตอบความต้องการของประชาชนใน 

  การขอรับสนับสนุนงบประมาณ เช่น เงินงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
14.3 สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเป้าหมายการด าเนินงานเป็นเพียงอาชีพเสริม 
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14.4 กระบวนผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนยังไม่ได้มาตรฐานตามหลักสากล 

 

15.   ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป : 
15.1 ส่งเสริมให้มีช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนมากขึ้น  ท้ังท่ีเป็นสถานท่ีประจ า และ 

  แบบซื้อขายออนไลน์ 
15.2 ส่งเสริมให้เกิดการร่วมกลุ่ม และหาแนวทางให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น 
15.3 มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 
 

  
 
  



48

“พัฒนาเมืองสู่สากล  สร้างสังคมแห่งความสุข”

 
48 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นนคร
           แห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย 
 

 
 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมด้านถนนและทางเท้าในเทศบาลนครขอนแก่น 
 

2. ผู้รับผิดชอบ  
 ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : ส านักการช่าง 
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายทศพล  วงศ์อาษา 
 ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
 วันที่รายงาน  30 กันยายน  2562 
 

3. สถานที่ด าเนินโครงการ  พื้นท่ีภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
 

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น และแผนอืน่ๆ เช่น แผนปฏบิัติการป้องกันการ
ทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 4.1  แผนพัฒนาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์ที่  : 4.พัฒนาระบบ logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้
      เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอาศัย 

แนวทางการพัฒนา : มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีดี เพื่อรองรับการขยายตัวของท่ีอยู่
            อาศัยและการลงทุน 

 4.2  แผนท่ีค านึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึง แผนท่ี   
             ค านึงถึงความจ าเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ท่ีเป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ     
             โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการท าให้สามารถเกิดความเท่าเทียม    
             (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น* 
 4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : ................................................................................. 

 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลส าเร็จ (ท าเคร่ืองหมาย /  ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) : 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลส าเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ สาเหตุที่ไม่บรรล ุ
เพื่อก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมให้เป็นถนน
ท่ีได้มาตรฐานและสะดวกต่อการสัญจรไปมา 

√   

 

1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมด้านถนนและทางเท้าในเทศบาลนครขอนแก่น 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ (ด าเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

ตอบ ข้อ 6.1 – 6.4 และไม่ได้ด าเนินการ ตอบ ข้อ 6.1) 
6.1 ตามแผนด าเนินงาน ปี 2562 เริ่ม 1 มกราคม 2562- 30 กันยายน 2562 
6.2 ปฏิบัติจริง  เริ่ม 1 มกราคม 2562 
6.3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือน ปี)         -          . 
6.4 ณ วันท่ีรายงาน มีผลการด าเนินงานคิดเป็น 
      6.4.1 ด าเนินการส าเร็จแล้ว 24 โครงการ (72.73%)  
          6.4.2 อยู่ระหว่างด าเนินการ 8 โครงการ (24.24%) 
          6.4.3 ยกเลิก 1 โครงการ (3.03%) 

 

7. จ านวนผู้ปฏิบัติงาน    -   คน จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี)    -     คน 
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง      -       (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9) 
 

8. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนนิงาน มีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบข้อ 9) 
      - ไม่มี- 

9. ด าเนินการ โดยวิธีการ :   
     (   ) ด าเนินการเอง   ( √ ) จัดซ้ือ/จัดจ้าง โดย :   
               วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป    วิธีคัดเลือก    วิธีเฉพาะเจาะจง 
      วิธีพิเศษ    วิธีกรณีพิเศษ    อื่นๆ ระบุ................................. 
 

10.   ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน มีดังนี้  
10.1 ประกาศสอบราคาสอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ 
10.2 ผู้รับจ้างด าเนินการตามสัญญา และให้แล้วเสร็จตามก าหนด 
10.3 ส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้าง 
10.4 ท าเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง 

  

11.   ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ (อยู่ในระหว่างด าเนินการ และไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ  
(ก) และ (ข) ) 

ตัวชี้วัด 
(ก) 

ค่าเป้าหมาย 
(ข) 

ผลท่ีได้รับ 
(ค) 

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผลท่ี
ได้รับ (ร้อยละ) 

โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมด้านถนนและทาง
เท้าในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น แล้วเสร็จท้ังหมด
ภายในปีงบประมาณ 

ด าเนินโครงการ 
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 100 

-ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน 24 โครงการ 
-อยู่ระหว่างด าเนินการ 
จ านวน 8 โครงการ 
-ยกเลิก จ านวน 1 โครงการ 

72.73% 
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12.   ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) ) 

งบประมาณที่ได้รับการ
อนุมัติ 
(ก) 

มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณมาจาก 

(ข) 

รวม
งบประมาณ
ของโครงการ 

(ค) 

เบิกจ่ายจริง 
(ง) 

แหล่งงบ จ านวนเงิน หมวด จ านวนเงิน จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 

เงินรายได้
เทศบาล 

45,273,000 - - 45,273,000 35,262,583.35 77.89 

 

13.   เหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ  
 -ยกเลิก จ านวน 1 โครงการ เนื่องจากใช้งบวัสดุด าเนินการ 

 

14.   ปัญหาอุปสรรค 
  -เนื่องจากเป็นชุมชนเมือง และถนนส่วนมากท่ีท าการก่อสร้าง มีรถสัญจรไปมาเป็นจ านวนมาก 
 ท าให้ส่งผลกระทบกับผู้ใช้รถใช้ถนน และในการก่อสร้าง ต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง ท าให้ ล่ า ช้ า
 และไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง                                                                                                       

 

15.   ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป  
  -ก าชับช่างควบคุมงานให้เข้มงวดเรื่องการควบคุมงานและประชุมกวดขันติดตามผลการก่อสร้าง
   รายสัปดาห์ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง                                                                                                       
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1. ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมด้านถนนและทางเท้าในเขตเทศบาล  
 

2. ผู้รับผิดชอบ   
 ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : ส านักการช่าง 
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายทศพล  วงศ์อาษา 
 ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
 วันที่รายงาน  30 กันยายน  2562 
  

3. สถานที่ด าเนินโครงการ  พื้นท่ีภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
 

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่ค านึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

4.1  แผนพัฒนาเทศบาล 
             ยุทธศาสตร์ที่ : 4.พัฒนาระบบ logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็น    

     นครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอาศัย 
          แนวทางการพัฒนา : มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีดี เพื่อรองรับการขยายตัวของท่ีอยู่

   อาศัยและการลงทุน 
4.2  แผนท่ีค านึงถึงมิติหญิงชาย (GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึง        แผน

ท่ีค านึงถึงความจ าเป็นต่างๆ ของพลเมืองท่ีเป็นหญิงชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการท าให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) 
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น* 

4.3  แผนอื่นๆ (ระบ)ุ : …………………………………………………………. 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลส าเร็จ (ท าเคร่ืองหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :   

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลส าเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์ 

บรรลุ ไม่บรรลุ  สาเหตุที่ไม่บรรลุ 
เพื่อก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมให้เป็นถนนท่ี
ได้มาตรฐานและสะดวกต่อการสัญจรไปมา 

  
 

 

 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน (ด าเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 อยู่ระหว่างด าเนินการ ตอบ 
ข้อ 6.1 - 6.4  และไม่ได้ด าเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6.1 ตามแผนด าเนินงาน ปี 2562 เริ่ม 1 มกราคม 2562- 30 กันยายน 2562 
6.2 ปฏิบัติจริง  เริ่ม 1 มกราคม 2562 
6.3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือน ปี)         -          . 

2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมด้านถนนและทางเท้าในเขตเทศบาล
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6.4 ณ วันท่ีรายงาน มีผลการด าเนินงานคิดเป็น 
      6.4.1 ด าเนินการส าเร็จแล้ว 24 โครงการ(72.73%)  
          6.4.2 อยู่ระหว่างด าเนินการ 8 โครงการ(24.24%) 
          6.4.3 ยกเลิก 1  โครงการ(3.03%) 

 

7. จ านวนผู้ปฏิบัติงาน   -   คน จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี)     -    คน 
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง       -       (กรณีจัดซ้ือจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9) 
 

8. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนนิงาน มีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบข้อ 9) 
 -ไม่มี- 

9. ด าเนินการ โดยวิธีการ : 
(  ) ด าเนินการเอง (√) จัดซ้ือ/จัดจ้าง โดย  : 
    วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป    วิธีคัดเลือก    วิธีเฉพาะเจาะจง 
    วิธีพิเศษ    วิธีกรณีพิเศษ    อื่นๆ ระบ.ุ................................ 
 

10.   ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน มีดังนี้ 
10.1 ประกาศสอบราคาสอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ 
10.2 ผู้รับจ้างด าเนินการตามสัญญา และให้แล้วเสร็จตามก าหนด 
10.3 ส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้าง 
10.4 ท าเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง 

11.   ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ (อยู่ระหว่างด าเนินการและไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ    
  (ก) และ (ข))  

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลท่ีได้รับ 

เปรียบเทียบ
เป้าหมาย / ผล
ที่ได้รับ (ร้อยละ) 

โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมด้านถนนและทาง
เท้าในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น แล้วเสร็จท้ังหมด
ภายในปีงบประมาณ 

ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

-ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน 24 โครงการ 
-อยู่ระหว่างด าเนินการ 
จ านวน 8 โครงการ 
-ยกเลิก จ านวน 1 
โครงการ 

72.73% 

 
 
 
 
 
 
 
 



53

“พัฒนาเมืองสู่สากล  สร้างสังคมแห่งความสุข”

 
53 

 
12.   ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก)) 

งบประมาณที่ 
ได้รับการอนุมัติ  

(ก) 

มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณมาจาก  

(ข) 

รวมงบประมาณ 
ของโครงการ  

(ค) 

เบิกจ่ายจริง 
(ง) 

แหล่งงบ จ านวนเงิน หมวด จ านวนเงิน จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 
เงิน
รายได้
เทศบาล 

45,273,000 - - 45,273,000 35,262,583.35 77.89 

 

13.   เหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ 
 -ไม่มี- 
 

14.   ปัญหาอุปสรรค : 
 -เนื่องจากเป็นชุมชนเมือง และถนนส่วนมากท่ีท าการก่อสร้าง มีรถสัญจรไปมาเป็นจ านวนมาก 
ท าให้ส่งผลกระทบกับผู้ใช้รถใช้ถนน และในการก่อสร้าง ต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง ท าให้ล่าช้า
และไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง 
 

15.   ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป : 
 -ก าชับช่างควบคุมงานให้เข้มงวดเรื่องการควบคุมงานและประชุมกวดขันติดตามผลการก่อสร้าง
รายสัปดาห์ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง 
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1. ชื่อ โครงการ : ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
 

2. ผู้รับผิดชอบ  
 ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : ส านักการช่าง 
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายทศพล  วงศ์อาษา 
 ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
 วันที่รายงาน  30 กันยายน  2562 
 

3. สถานที่ด าเนินโครงการ  พื้นท่ีภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
 

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น และแผนอืน่ๆ เช่น แผนปฏบิัติการป้องกันการ
ทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

4.1   แผนพัฒนาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ : 4.พัฒนาระบบ logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้
   เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอาศัย 
แนวทางการพัฒนา : มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีดี เพื่อรองรับการขยายตัวของ
       ท่ีอยู่อาศัยและการลงทุน 

4.2  แผนท่ีค านึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนท่ี
ค านึงถึงความจ าเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ท่ีเป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ 
โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการท าให้สามารถเกิดความเท่าเทียม 
(equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น* 

4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : ................................................................................. 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลส าเร็จ (ท าเคร่ืองหมาย /  ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) : 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลส าเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์ 

บรรลุ ไม่บรรลุ สาเหตุที่ไม่บรรลุ 
เพื่อก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในเขต
เทศบาลนครให้เกิดความสวยงาม 

√ 
 

  

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ (ด าเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ตอบ ข้อ 6.1 – 6.4 และไม่ได้ด าเนินการ ตอบ ข้อ 6.1) 

6.1 ตามแผนด าเนินงาน ปี 2562 เริ่ม 1 มกราคม 2562- 30 กันยายน 2562 
6.2 ปฏิบัติจริง  เริ่ม 1 มกราคม 2562 
6.3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือน ปี)         -          . 

3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
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6.4 ณ วันท่ีรายงาน มีผลการด าเนินงานคิดเป็น 

       6.4.1 ด าเนินการส าเร็จแล้ว 2 โครงการ ( 50 % )  
  6.4.2 อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 โครงการ ( 50 % ) 
  6.4.3 ยกเลิกโครงการ - โครงการ (0%) 

 

7. จ านวนผู้ปฏิบัติงาน     -    คน จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี)       -      คน 
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง       -       (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9) 
 

8. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนนิงาน มีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบข้อ 9) 
     -ไม่ม-ี 

9. ด าเนินการ โดยวิธีการ :   
(  ) ด าเนนิการเอง        (√) จัดซ้ือ/จัดจ้าง โดย :   
    วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป    วิธีคัดเลือก    วิธีเฉพาะเจาะจง 
    วิธีพิเศษ    วิธีกรณีพิเศษ    อื่นๆ ระบ.ุ................................ 
 

10.   ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน มีดังนี้  
10.1 ประกาศสอบราคาสอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ 
10.2 ผู้รับจ้างด าเนินการตามสัญญา และให้แล้วเสร็จตามก าหนด 
10.3 ส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้าง 
10.4 ท าเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง 

   

11.   ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ (อยู่ในระหว่างด าเนินการ และไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ  
(ก) และ (ข) ) 

ตัวชี้วัด 
(ก) 

ค่าเป้าหมาย 
(ข) 

ผลที่ได้รับ 
(ค) 

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับ
ผลที่ได้รับ 
(ร้อยละ) 

โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น แล้วเสร็จท้ังหมด
ภายในปีงบประมาณ 

ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

-ด าเนินการส าเร็จแล้ว 
2 โครงการ  
-อยู่ระหว่างด าเนินการ   
2 โครงการ 

50 % 
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12.   ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) ) 

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 
(ก) 

มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณมาจาก 

(ข) 

รวม
งบประมาณ
ของโครงการ 

(ค) 

เบิกจ่ายจริง 
(ง) 

แหล่งงบ จ านวนเงิน หมวด จ านวนเงิน จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 
เงินรายได้
เทศบาล 

34,668,000 - - 34,668,000 792,000 2.28 

 

13.   เหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ  
   -ไม่ม-ี 

 

14.   ปัญหาอุปสรรค :  
  -การพิจารณารูปแบบรายการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจใช้เวลาพอสมควร ท าให้การด าเนินการ
  ล่าช้า 

 

15.   ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :  
   -หาข้อสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเร่งรัดติดตามการท างาน
 รายไตรมาส 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
 

2. ผู้รับผิดชอบ  
 ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : ส านักการช่าง 
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายทศพล  วงศ์อาษา 
 ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
 วันที่รายงาน  30 กันยายน  2562 
 

3. สถานที่ด าเนินโครงการ  พื้นท่ีภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
 

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น และแผนอืน่ๆ เช่น แผนปฏบิัติการป้องกันการ
ทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 4.1  แผนพัฒนาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์ที่  : 4.พัฒนาระบบ logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้
      เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอาศัย 

แนวทางการพัฒนา : มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีดี เพื่อรองรับการขยายตัวของท่ีอยู่
            อาศัยและการลงทุน 

 4.2  แผนท่ีค านึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึง แผนท่ี   
             ค านึงถึงความจ าเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ท่ีเป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ     
             โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการท าให้สามารถเกิดความเท่าเทียม    
             (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น* 
 4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : ................................................................................. 

 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลส าเร็จ (ท าเคร่ืองหมาย /  ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) : 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลส าเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ สาเหตุที่ไม่บรรล ุ
เพื่อก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต
เทศบาลนครขอนแก่นให้เกิดความสวยงาม 

√   

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ (ด าเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ตอบ ข้อ 6.1 – 6.4 และไม่ได้ด าเนินการ ตอบ ข้อ 6.1) 

6.1 ตามแผนด าเนินงาน ปี 2562 เริ่ม 1 มกราคม 2562- 30 กันยายน 2562 
6.2 ปฏิบัติจริง  เริ่ม 1 มกราคม 2562 
6.3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือน ปี)         -          . 

4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 



58

“พัฒนาเมืองสู่สากล  สร้างสังคมแห่งความสุข”

 
58 

 
6.4 ณ วันท่ีรายงาน มีผลการด าเนินงานคิดเป็น 
      6.4.1 ด าเนินการส าเร็จแล้ว 4 โครงการ ( 57.14 %) 
          6.4.2 อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 โครงการ ( 42.86 %) 
          6.4.3 ยกเลิกโครงการ 0 โครงการ (0%) 

 

7. จ านวนผู้ปฏิบัติงาน    -   คน จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี)    -     คน 
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง      -       (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9) 
 

8. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนนิงาน มีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบข้อ 9) 
      - ไม่มี- 

9. ด าเนินการ โดยวิธีการ :   
     (   ) ด าเนินการเอง   ( √ ) จัดซ้ือ/จัดจ้าง โดย :   
               วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป    วิธีคัดเลือก    วิธีเฉพาะเจาะจง 
      วิธีพิเศษ    วิธีกรณีพิเศษ    อื่นๆ ระบุ................................. 
 

10.   ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน มีดังนี้  
10.1 ประกาศสอบราคาสอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ 
10.2 ผู้รับจ้างด าเนินการตามสัญญา และให้แล้วเสร็จตามก าหนด 
10.3 ส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้าง 
10.4 ท าเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง 

  

11.   ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ (อยู่ในระหว่างด าเนินการ และไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ  
(ก) และ (ข) ) 

ตัวชี้วัด 
(ก) 

ค่าเป้าหมาย 
(ข) 

ผลท่ีได้รับ 
(ค) 

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผลท่ี
ได้รับ (ร้อยละ) 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น แล้วเสร็จท้ังหมด
ภายในปีงบประมาณ 

ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

-ด าเนินการส าเร็จแล้ว 
4 โครงการ  
-อยู่ระหว่างด าเนินการ 
3 โครงการ 

57.4 % 
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12.   ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) ) 

งบประมาณที่ได้รับการ
อนุมัติ 
(ก) 

มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณมาจาก 

(ข) 

รวมงบประมาณ
ของโครงการ 

(ค) 

เบิกจ่ายจริง 
(ง) 

แหล่งงบ จ านวนเงิน หมวด จ านวนเงิน จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 

เงินรายได้
เทศบาล 

20,768,000 - - 20,768,000 698,489.22 3.36 

 

13.   เหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ  
 -ไม่มี- 

 

14.   ปัญหาอุปสรรค 
14.1 ขาดการเร่งรัดติดตาม 

14.2 การพิจารณาในข้อระเบียบและกฎหมาย 

14.3 ขาดผู้สนใจยื่นข้อเสนอ                                                                                                       

 

15.   ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป  
  -ควรยึดระเบียบฯและถือปฏิบัติให้ถูกต้องพร้อมติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 
 

 
 
 

1. ชื่อโครงการ ชุมชน วัด ร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง 
 

2. ผู้รับผิดชอบ : 
   ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาการจัดการส่ิงแวดล้อม  
   ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววันชนกน์  บริกูล 
   ต าแหน่ง  นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ 
 

3. สถานที่ด าเนินโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น 
 

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่นแผนที่ค านึงถึงมิติหญิงชายและแผนอื่นๆเช่น 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ: (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

4.1   แผนพัฒนาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ : 5. พัฒนาและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 
แนวทางการพัฒนา : เป็นนครสีเขียวและมลภาวะต่ า(Low Carbon City) 

4.2 แผนท่ีค านึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนท่ี 
ค านึงถึงความจ าเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ท่ีเป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการท าให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น* 

4.3 แผนอื่นๆ(ระบ)ุ : …………………………………………………………. 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลส าเร็จ (ท าเคร่ืองหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) : 

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลส าเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์ 

บรรลุ ไม่บรรลุ สาเหตุที่ไม่บรรลุ 
1  เพื่อลดปริมาณขยะท่ีต้องน าไปก าจัดใน

ชุมชนและวัดเป้าหมาย 
√   

2  เพื่อส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชุมชนและวัด 

√   

3  เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการลด
ปริมาณขยะ 

√   

4  เพื่อพัฒนาการจัดการขยะในชุมชนสู่การ
เป็นชุมชนปลอดขยะ 

√   

 
 
 

1.โครงการชุมชน วัด ร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง 
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6. ระยะเวลาด าเนินงาน 

6.1 ตามแผนด าเนินงาน ปี 2562 เริ่ม ตุลาคม  2561 ส้ินสุด  กันยายน  2562  
6.2 ปฏิบัติจริง  เริ่ม ตุลาคม  2561  ส้ินสุด กันยายน  2562 

 

7. จ านวนผู้ปฏิบัติงาน 23 คนจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 150 คน 
ประกอบด้วยกลุ่ม ชุมชน 95 ชุมชน และวัด 10 แห่ง 
 

8. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนนิงาน มีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้าม
ไปตอบ ข้อ 9) 
 -ไม่มี- 
 

9. ด าเนินการ โดยวิธีการ : 
(  )ด าเนินการเอง ( √ ) จัดซ้ือ/จัดจ้าง โดย : 
       วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป    วิธีคัดเลือก    วิธีเฉพาะเจาะจง 
    วิธีพิเศษ    วิธีกรณีพิเศษ    อื่นๆ ระบ.ุ................................
  

10. ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน มีดังนี้ 
10.1  ค้นหาเครือข่ายวัด/ชุมชนผู้สนใจ 
10.2  เวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็น/ระดมความคิดเห็น ค้นหาปัญหา/สนับสนุนและติดตาม   
10.3  ศึกษาสถานการณ์ขยะของชุมชน 
10.4  จัดอบรมหลักสูตรการคัดแยกขยะ และการใช้ประโยชน์จากขยะ 
10.5  จัดท าแผนแบบมีส่วนร่วมและเลือกวิธีที่จัดการขยะเหมาะสม 
10.6  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และสาธิตแนวทางปฏิบัติท้ังเครือข่าย 
10.7  ออกติดตาม นิเทศ เป็นระยะ 
10.8  เครือข่ายเก่า ชุมชน และวัด ต่อยอดขยายผลเพิ่มกิจกรรม และส่งเสริมให้ท าต่อเนื่อง 
10.9  พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ 
10.10 จัดประชุมให้ความรู้แลก เปล่ียนประสบการณ์ 

 

11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ(อยู่ระหว่างด าเนินการให้ตอบ  ณ ปัจจุบัน  
และไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข)) 

ตัวชี้วัด 
(ก) 

ค่าเป้าหมาย 
(ข) 

ผลท่ีได้รับ 
(ค) 

เปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับ
ผลท่ีได้รับ (ร้อยละ) 

1.  ชุมชนเครือข่าย   33  แห่ง 
2.  วัดเครือข่ายเก่า  14  แห่ง 

33  ชุมชน 
14 แห่ง 

95  ชุมชน 
14 แห่ง 

287.88 
100 
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12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก)) 

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 
(ก) 

มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณมาจาก 

(ข) 

รวมงบประมาณ 
ของโครงการ 

(ค) 

เบิกจ่ายจริง 
(ง) 

แหล่งงบ จ านวนเงิน หมวด จ านวนเงิน จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 
เทศบัญญัติ

รายจ่ายปี 2562 
75,000 - 

 
- 75,000 72,565 96.75 

 

13. เหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ 
         -ไม่ม-ี 
 

14. ปัญหาอุปสรรค : 
14.1 ชุมชนท่ีมีครอบครัวร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะอินทรีย์หลังจากรับคอกปุ๋ยหมักพอเพียงไปแล้ว  

ยังไม่มีการเริ่มคัดแยกขยะอินทรีย์ เจ้าหน้าท่ีจะต้องเพิ่มรอบการติดตามและให้ความรู้ต่อไป 
14.2 ประชาชนท่ีมาร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ/แยกขยะตามหลัก 3Rs มักจะเป็น

กลุ่มผู้สูงวัย  กรรมการชุมชน ไม่มีกลุ่มวัยท างาน วัยรุ่นมาร่วมกิจกรรม 
 

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป : 
-มีการติดตามให้ความรู้ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมให้ครอบคลุมมากขึ้น 

 ปรับเปล่ียนวิธีการหรือเพิ่มกลยุทธ์การณรงค์ให้ความรู้ให้ครอบคลุมกลุ่มอายุมากขึ้น 
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1. ชื่อโครงการ โครงการจัดการขยะอันตราย 
 

2. ผู้รับผิดชอบ : 
ช่ือหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาการจัดการส่ิงแวดล้อม  
ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววันชนกน์  บริกูล 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ 
 

3. สถานที่ด าเนินโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น 
 

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่นแผนที่ค านึงถึงมิติหญิงชายและแผนอื่นๆ เชน่ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ: (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

4.1   แผนพัฒนาเทศบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ : 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 
 แนวทางการพัฒนา : เป็นนครสีเขียวและมลภาวะต่ า(Low Carbon City) 

4.2 แผนท่ีค านึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนท่ี 
ค านึงถึงความจ าเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ท่ีเป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการท าให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น* 

4.3 แผนอื่นๆ(ระบ)ุ : …………………………………………………………. 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลส าเร็จ (ท าเคร่ืองหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) : 

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลส าเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์ 

บรรลุ ไม่บรรลุ สาเหตุที่ไม่บรรลุ 
1  เพื่อให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะอันตรายจาก

ต้นทาง 
√   

2  ลดปริมาณขยะท่ีถูกน าไปก าจัดยังสถานท่ีฝังกลบ √   
3  ลดปัญหาส่ิงแวดล้อมจากการปนเป้ือนของขยะ

อันตราย 
√   

 
 

2.โครงการจัดการขยะอันตราย 



64

“พัฒนาเมืองสู่สากล  สร้างสังคมแห่งความสุข”

 
64 

 
6. ระยะเวลาด าเนินงาน 

6.1 ตามแผนด าเนินงาน ปี 2561 เริ่ม ตุลาคม  2561 ส้ินสุดกันยายน  2562  
6.2 ปฏิบัติจริง  เริ่ม ตุลาคม  2561  ส้ินสุด กันยายน  2562 

 

7. จ านวนผู้ปฏิบัติงาน  -  คนจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ  -  คน 
 

8. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนนิงาน มีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้าม
ไปตอบ ข้อ 9) 
               -ไม่มี- 
 

9. ด าเนินการ โดยวิธีการ : 
(  ) ด าเนินการเอง ( √ ) จัดซ้ือ/จัดจ้าง โดย : 
       วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป    วิธีคัดเลือก    วิธีเฉพาะเจาะจง 
    วิธีพิเศษ    วิธีกรณีพิเศษ    อื่นๆ ระบ.ุ................................
  

10. ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน มีดังนี้ 
10.1 รณรงค์คัดแยกขยะอันตราย 
10.2 ต้ังวางถังคัดแยกขยะอันตราย 
10.3 จัดเก็บขยะอันตราย และบันทึกข้อมูลปริมาณขยะอันตราย 
10.4 เก็บรวบรวมไว้ ห้องเก็บขยะอันตราย 
10.5 รายงานผลการด าเนินการโครงการฯ ทุก ๓ เดือน 
10.6 ส่งก าจัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ(อยู่ระหว่างด าเนินการให้ตอบ  ณ ปัจจุบัน  
และไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข)) 

ตัวชี้วัด 
(ก) 

ค่าเป้าหมาย 
(ข) 

ผลท่ีได้รับ 
(ค) 

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผล
ท่ีได้รับ (ร้อยละ) 

1.  มีถังคัดแยกขยะในชุมชน 
 

2. ลดปริมาณขยะท่ีถูกน าไปก าจัดยังสถานท่ีฝังกลบ  

95 แห่ง 
 

ไม่น้อยกว่า 4 ตัน 

73 แห่ง 
 

3.7 ตัน 

76.84 
 

92.5 
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12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก)) 

งบประมาณที่ 
ได้รับการอนุมัติ 

(ก) 

มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณมาจาก 

(ข) 

รวมงบประมาณ 
ของโครงการ 

(ค) 

เบิกจ่ายจริง 
(ง) 

แหล่งงบ จ านวนเงิน หมวด จ านวนเงิน จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 
เทศบัญญัติ
รายจ่ายปี 

2562 

99,000  
 

 99,000 98.116.50 99.11 

 

13. เหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ 
        -ไม่ม-ี 
 

14. ปัญหาอุปสรรค : 
14.1 การประชาสัมพันธ์ยังไม่ท่ัวถึง 
14.2 ถังคัดแยกขยะไม่เพียงพอ 

 

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป : 
15.1 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น 
15.2 จัดหาถังคัดแยกขยะเพิ่มข้ึน ( โดยส านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ได้รับ งบประมาณ

 สนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจึงได้จัดท าชุดสถานีคัดแยกขยะเพื่อให้ความรู้
 การคัดแยกขยะในชุมชน จ านวน  50  สถานี  โดยมีตู้คัดแยะแยก 4 ประเภท (ขยะท่ัวไป 
 ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะอินทรีย์) ซึ่งจะท าให้มีบริการจุดคัดแยกขยะพร้อมกับให้
 ความรู้ประชาชนคัดแยะมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะด าเนินการตั้งวางในชุมชนภายในเดือนตุลาคม 2562 
 นี้ 
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1. ชื่อโครงการ คนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ 
 

2. ผู้รับผิดชอบ : 
   ช่ือหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ  ส านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
   ช่ือหน่วยงานรองหรือสนับสนุน  ส านักการช่าง ส านักปลัดเทศบาล และส านักการศึกษา 
   ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวศิรินารถ  เทียมไธสง 
   ต าแหน่ง  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
 

3. สถานที่ด าเนินโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น 
 

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่นแผนที่ค านึงถึงมิติหญิงชายและแผนอื่นๆเช่น 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ: (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

4.1   แผนพัฒนาเทศบาล 
      ยุทธศาสตร์ท่ี : 5. พัฒนาและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 
      แนวทางการพัฒนา : เป็นนครสีเขียวและมลภาวะต่ า(Low Carbon City) 

4.2 แผนท่ีค านึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนท่ี 
ค านึงถึงความจ าเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ท่ีเป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการท าให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น* 

4.3 แผนอื่นๆ(ระบ)ุ : …………………………………………………………. 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลส าเร็จ (ท าเคร่ืองหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) : 

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลส าเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์ 

บรรลุ ไม่บรรลุ สาเหตุที่ไม่บรรลุ 
1  เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเขตพื้นท่ีเทศบาล

และพื้นท่ีเครือข่าย 
√   

2  เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกใน
เขตเทศบาลและพื้นท่ีเครือข่าย 

√   

 
 
 
 
 
 
 

3. โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ 
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ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลส าเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์ 

บรรลุ ไม่บรรลุ สาเหตุที่ไม่บรรลุ 
3  เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ชุมชน 

นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน
เอกชน เข้าใจ เข้าถึง รวมท้ังมีส่วนร่วมในการลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน และการ
รับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น 

√   

 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
6.1 ตามแผนด าเนินงาน ปี 2562 เริ่ม ตุลาคม  2561 ส้ินสุดกันยายน  2562  
6.2 ปฏิบัติจริง  เริ่ม ตุลาคม  2561  ส้ินสุด.กันยายน  2562 

 

7. จ านวนผู้ปฏิบัติงาน 80 คนจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 500 คน 
ประกอบด้วยกลุ่ม  ชุมชน 95 ชุมชน วัด 10 แห่ง โรงเรียน 11 แห่ง และหน่วยงานราชการ 10 แห่ง 
 

8. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนนิงาน มีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้าม
ไปตอบ ข้อ 9) 
               -ไม่มี- 
 

9. ด าเนินการ โดยวิธีการ : 
(  ) ด าเนินการเอง ( √ ) จัดซ้ือ/จัดจ้าง โดย : 
       วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป    วิธีคัดเลือก    วิธีเฉพาะเจาะจง 
    วิธีพิเศษ    วิธีกรณีพิเศษ    อื่นๆ ระบ.ุ................................
  

10. ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน มีดังนี้ 
10.1 คณะท างานแต่ละยุทธศาสตร์จัดประชุมเพื่อวางแผนงาน ก าหนดกิจกรรม/โครงการ ท่ีจะ

ขับเคล่ือนและพัฒนาต่อยอด  
10.2 จัดประชุม อบรมพัฒนาองค์ความรู้ของเครือข่าย (ชุมชน ประชาชน สถานศึกษาท้ังในและ

นอกสังกัดเทศบาล สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ หน่วยงาน/องค์กรเอกชน ในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น) 

10.3 จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักและสร้างจิตส านึกร่วมกับเครือข่าย (ชุมชน ประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาท้ังในและนอกสังกดัเทศบาล สถานประกอบการ หน่วยงาน
ราชการ หน่วยงาน/องค์กรเอกชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น) ในการลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจก ลดภาวะโลกร้อน และรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จ านวน ๓ ครั้งต่อปี 
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10.4 คณะท างานด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์   คือ ยุทธศาสตร์

สังคมแห่งต้นไม้ ยุทธศาสตร์สังคมไร้มลพิษ ยุทธศาสตร์สังคมพิชิตพลังงาน ยุทธศาสตร์สังคมท่ีมี
การบริโภคอย่างยั่งยืนยุทธศาสตร์สังคมรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว  

10.5 จัดประชุมสรุปผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าในการด าเนินงานประจ าเดือนละ 1 ครั้ง 
10.6 บันทึกและรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทุกเดือน 
10.7  สรุปผลการด าเนินงานและประเมินผล รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร  

 

11 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ(อยู่ระหว่างด าเนินการให้ตอบ  ณ ปัจจุบัน  
และไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข)) 

ตัวชี้วัด 
(ก) 

ค่าเป้าหมาย 
(ข) 

ผลท่ีได้รับ 
(ค) 

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผล
ท่ีได้รับ (ร้อยละ) 

ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลง  จากการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในประเภท 1  (ทางตรง) ร้อยละ 17 
(เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2561) 

7,993.59 
tonCO2e 

20,425.25 
tonCO2e 

100 

 

12 ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก)) 
งบประมาณที่ 

ได้รับการอนุมัติ 
(ก) 

มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณมาจาก 

(ข) 

รวมงบประมาณ 
ของโครงการ 

(ค) 

เบิกจ่ายจริง 
(ง) 

แหล่งงบ จ านวนเงิน หมวด จ านวนเงิน จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 
เทศบัญญัติ

รายจ่ายปี 2562 
100,000 - 

 
- 100,000 95,952.50 95.95 

 

13. เหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ 
 -ไม่มี- 
 

14. ปัญหาอุปสรรค : 
 -มีการเปล่ียนแปลงเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบและท างานหลายกิจกรรม ท าให้ขาดการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 

 

15 ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป : 
   -มีการประชุมติดตามงานทุกเดือน 
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1. ชื่อโครงการ อาสาสมัครพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 

2. ผู้รับผิดชอบ : 
   ช่ือหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาการจัดการส่ิงแวดล้อม  
   ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิภาวดี  บุตตะโยธี 
   ต าแหน่ง. นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
 

3. สถานที่ด าเนินโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น 
 

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่นแผนที่ค านึงถึงมิติหญิงชายและแผนอื่นๆเช่น 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ: (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

4.1   แผนพัฒนาเทศบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ : 5. พัฒนาและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 
 แนวทางการพัฒนา : เป็นนครสีเขียวและมลภาวะต่ า(Low Carbon City) 

4.2 แผนท่ีค านึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนท่ี 
ค านึงถึงความจ าเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ท่ีเป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการท าให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น* 

4.3 แผนอื่นๆ(ระบ)ุ : …………………………………………………………. 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลส าเร็จ (ท าเคร่ืองหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) : 

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลส าเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์ 

บรรลุ ไม่บรรลุ สาเหตุที่ไม่บรรลุ 
1  เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม มี

ความรู้ ความเข้าใจ มีแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนา
ชุมชนด้านส่ิงแวดล้อม 

√   

2  เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม มี
การรับรู้ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม เรียนรู้ในการแนว
ทางแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชน 

√   

3  เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองและ
ส่งเสริมส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้มีความสะอาด
ปลอดภัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อชุมชน 

√   

 
 

4. โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
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6. ระยะเวลาด าเนินงาน 

6.3 ตามแผนด าเนินงาน ปี 2562 เริ่ม ตุลาคม  2561 ส้ินสุดกันยายน  2562  
6.4 ปฏิบัติจริง  เริ่ม ตุลาคม  2561  ส้ินสุด กันยายน  2562 

 

7. จ านวนผู้ปฏิบัติงาน  19  คน  จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ  500  คน 
ประกอบด้วยกลุ่ม ชุมชน 90 ชุมชน 
 

8. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนนิงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้าม
ไปตอบ ข้อ 9) 
               -ไม่มี- 
 

9. ด าเนินการ โดยวิธีการ : 
(  ) ด าเนินการเอง        ( √ ) จัดซ้ือ/จัดจ้าง โดย : 
       วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป    วิธีคัดเลือก    วิธีเฉพาะเจาะจง 
    วิธีพิเศษ    วิธีกรณีพิเศษ    อื่นๆ ระบ.ุ................................ 
  

10. ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน มีดังนี้ 
10.1 จัดกิจกรรมนิทรรศการการแสดงผลงานด้านการจัดการขยะและกระบวนการดูแล  พัฒนา

ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
10.2 การเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างชุมชน (ชุมชนปลอดขยะและการพัฒนาความเข็มแข็ง

ภาคประชาชน) 
10.3 จัดการประชุมแลกเปล่ียนและติดตามผลการปฏิบัติงานทุก 3 เดือน 

 

11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ (อยู่ระหว่างด าเนินการให้ตอบ  ณ ปัจจุบนั และไม่ได้ด าเนินการ
ให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข)) 

ตัวชี้วัด 
(ก) 

ค่าเป้าหมาย 
(ข) 

ผลท่ีได้รับ 
(ค) 

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผล
ท่ีได้รับ (ร้อยละ) 

1. ผู้เข้ารับการอบรม  
2. แบบทดสอบความรู้หลังอบรม 

500 คน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

500 คน 
86.20 

100 
107.75 
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12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก)) 

งบประมาณที่ 
ได้รับการอนุมัติ 

(ก) 

มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณมาจาก 

(ข) 

รวม
งบประมาณ 
ของโครงการ 

(ค) 

เบิกจ่ายจริง 
(ง) 

แหล่งงบ จ านวนเงิน หมวด จ านวนเงิน จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 
เทศบัญญัติ

รายจ่ายปี 2562 
65,400  

 
 65,400 65,220 99.72 

 

13. เหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ 
        -ไม่ม-ี 
 

14. ปัญหาอุปสรรค : 
14.1. มีการปรับเปล่ียนผู้น าชุมชน ท าให้ไม่สามารถด าเนินการต่อเนื่องในบางชุมชนได้ 
14.2. มีการเปล่ียนแปลงเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบและท างานหลายกิจกรรม ท าให้ขาดการตรวจ    
        ชุมชน 
14.3. อาสาสมัครไม่เพียงพอและมีการเปล่ียนแปลงบ่อยครั้ง 

 

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป : 
15.1. มอบหมายภารกิจงานให้พอดีกับบุคลากร 

      15.2. ปรับเปล่ียนวิธีการให้เหมาะสมตามวิถีของแต่ละชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 สร้างสังคมท่ีเอ้ืออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)  

 

1. ชื่อ โครงการประชุมประจ าเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลนครขอนแก่น 

 

2. ผู้รับผิดชอบ :  
   ช่ือหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ  ส านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
   ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววนารัตน์ คงค า 
   ต าแหน่ง  หัวหน้างานสาธารณสุขชุมชน 
 

3. สถานที่ด าเนินโครงการ. ห้องประชุมเป็งจาล/ ห้องประชุมโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 
 

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่ค านึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

4.1   แผนพัฒนาเทศบาล 
      ยุทธศาสตร์ท่ี :  6. สร้างสังคมท่ีเอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
         (Healthy City) 
      แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมเอื้ออาทร 

4.2  แผนที่ค านึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนท่ี 
ค านึงถึงความจ าเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ท่ีเป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการท าให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) 
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น* 

4.3  แผนอื่นๆ (ระบ)ุ : …………………………………………………………. 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลส าเร็จ (ท าเคร่ืองหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :   

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลส าเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์ 

บรรลุ ไม่บรรลุ  สาเหตุที่ไม่บรรลุ 
1  เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนมี

การร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้    
√   

2  เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อมูล องค์ความรู้ 
ให้ อสม.ได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง ทันเวลา
และท่ัวถึง 

√   

 
 

1. โครงการประชุมประจ าเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
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6. ระยะเวลาด าเนินงาน (ด าเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2  , อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4  และไม่ได้ด าเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
6.1 ตามแผนด าเนินงาน ปี 2561 เริ่ม  ตุลาคม ส้ินสุด  กันยายน 2562 
6.2 ปฏิบัติจริง  เริ่ม  ตุลาคม 2561 ส้ินสุด  กันยายน 2562 

 

7. จ านวนผู้ปฏิบัติงาน  9  คน จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี)   200  คน 
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง   -   (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9) 
 

8. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนนิงานมีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9) 
 -ไม่มี- 

 

9. ด าเนินการ โดยวิธีการ : 
(  ) ด าเนินการเอง ( √ ) จัดซ้ือ/จัดจ้าง โดย  : 
       วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป    วิธีคัดเลือก    วิธีเฉพาะเจาะจง 
    วิธีพิเศษ    วิธีกรณีพิเศษ    อื่นๆ ระบ.ุ................................ 
 

10. ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน มีดังนี้ 
10.1 จัดให้มีการประชุมความรู้วิชาการประจ าเดือน 
10.2 การจัดท าหนังสือเชิญประชุม 
10.3 ก าหนดวาระการประชุม และเตรียมลงทะเบียน 
10.4 จองห้องประชุม/เตรียมสถานท่ีประชุม 
10.5 จัดซื้อจัดจ้างท าอาหาร 
10.6 ประสานองค์ความรู้ จากส่วนงาน กอง ส านักและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อน าเสนอในการ ประชุม 

อย่างต่อเนื่อง ทันเวลาและท่ัวถึง 
10.7 จัดวาระในการน าเสนอข่าวสาร ข้อมูล องค์ความรู้ จากส่วนงาน กอง ส านักและ หน่วยงาน

อื่นๆในการประชุม 
10.8 สรุปรายงานการประชุม 
10.9 ประเมินการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูล องค์ความรู้ จากการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 



74

“พัฒนาเมืองสู่สากล  สร้างสังคมแห่งความสุข”

 
74 

 
11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ (อยู่ระหว่างด าเนินการ และไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) 

และ (ข)) 

ตัวชี้วัด 
(ก) 

ค่าเป้าหมาย 
(ข) 

ผลท่ีได้รับ 
(ค) 

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผลที่
ได้รับ (ร้อยละ) 

1) ผลลัพธ์   
เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนมี
การร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และรับทราบ
ข่าวสาร ข้อมูล องค์ความรู้ ให้ อสม. ได้
รับรู้อย่างต่อเนื่อง ทันเวลาและท่ัวถึง 

มีการร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้และรับทราบ
ข่าวสาร ข้อมูล องค์

ความรู้ ให้ อสม. 

ร้อยละของข่าวสาร 
ข้อมูลและองค์ความรู้ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับ อสม. 
ได้น าเสนอในการ

ประชุม 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

2) ผลผลิต   
2.1จัดให้มีการประชุมประจ าเดือน  
2.2 ประสานข่าวสาร ข้อมูล องค์ความรู้ 
จากส่วนงาน กอง ส านักและหน่วยงานอื่นๆ 
เพื่อน าเสนอในการประชุม อย่างต่อเนื่อง 
ทันเวลาและท่ัวถึงร้อยละของข่าวสาร 
ข้อมูลและองค์ความรู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับ อสม. 
ท่ีได้ประสานน าเสนอในการประชุมอย่าง
ต่อเนื่อง ทันเวลาและท่ัวถึง 

จ านวนครั้งของการ 
จัดประชุม 12 ครั้ง 

ร้อยละของตัวแทน 
อสม.ในชุมชนเข้าร่วม

ประชุม  

ร้อยละ 100 
 
 

 

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก)) 
งบประมาณที่ 

ได้รับการอนุมัติ  
(ก) 

มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณมาจาก  

(ข) 

รวม
งบประมาณ 
ของโครงการ  

(ค) 

เบิกจ่ายจริง 
(ง) 

แหล่งงบ จ านวนเงิน หมวด จ านวนเงิน จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 
ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

416,500 - - 416,500 416,033 99.88 

 

13. เหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ 
 -ไม่มี- 
 

14. ปัญหาอุปสรรค : 
14.1 กรณีห้องประชุมไม่ว่าง    
14.2 ต้องเตรียมห้องในการจัดประชุม 

    



75

“พัฒนาเมืองสู่สากล  สร้างสังคมแห่งความสุข”

 
75 

 
15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป : 

15.1 ต้องมีห้องประชุมส ารอง 
15.2 บริหารการใช้งบประมาณวัสดุส านักงาน 

  



76

“พัฒนาเมืองสู่สากล  สร้างสังคมแห่งความสุข”

 
76 

 
 
 

 

1. ชื่อ โครงการ โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง 
2. ผู้รับผิดชอบ : 

   ช่ือหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ   ส านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ร่วมกับหน่วยบริการ 
    สาธารณสุขท้ัง 10 แห่ง 
   ช่ือหน่วยงานรองหรือสนับสนุน   ส านักสวัสดิการสังคม  
   ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวราภรณ์  บุญศรี  
   ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 

3. สถานที่ด าเนินโครงการ   ชุมชนภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่ค านึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
4.1   แผนพัฒนาเทศบาล 

      ยุทธศาสตร์ท่ี :  6. สร้างสังคมท่ีเอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
         (Healthy City) 
      แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมเอื้ออาทร 

4.2  แผนที่ค านึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนท่ี 
ค านึงถึงความจ าเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ท่ีเป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการท าให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) 
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น* 

4.3  แผนอื่นๆ (ระบ)ุ : …………………………………………………………. 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลส าเร็จ (ท าเคร่ืองหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :   

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลส าเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์ 

บรรลุ ไม่บรรลุ  สาเหตุที่ไม่บรรลุ 
1  ความครอบคลุมในการจัดเก็บข้อมูล

พื้นฐาน 
- จ านวนครัวเรือนท่ีส ารวจไม่น้อยกว่า  
20,000 ครัวเรือน (จ านวนครัวเรือนท่ี
จัดเก็บได้ท้ังหมด 12,483 ครัวเรือน) 

 √ - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ
ตอบค าถาม 
- ประชากรเป้าหมายท่ีพบในช่วง
ส ารวจไม่สามารถให้ข้อมูลได้ 
- ข้อมูลท่ีจัดเก็บได้ไม่มีความสมบูรณ์ 

2  ความถูกต้องของข้อมูลท่ีสามารถน ามา
วิเคราะห์ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
แบบสอบถาม 

√   

2. โครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเขตเมือง 
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6. ระยะเวลาด าเนินงาน (ด าเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2  , อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4  และไม่ได้ด าเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
6.1 ตามแผนด าเนินงาน ปี 2562  เริ่ม 15 ตุลาคม 2561  ส้ินสุด 30 กันยายน 2562 
6.2 ปฏิบัติจริง  เริ่ม 1 มกราคม 2562  ส้ินสุด 30 กันยายน 2562  

 

7. จ านวนผู้ปฏิบัติงาน  500  คน จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี)   12,483  คน 
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง   ประชาชนท่ัวไป   (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9) 
 

8. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนนิงานมีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9) 
8.1  แบบจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  
8.2  โปรแกรมบันทึกข้อมูล จปฐ.  

9. ด าเนินการ โดยวิธีการ : 
( √ ) ด าเนินการเอง (   ) จัดซ้ือ/จัดจ้าง โดย  : 
       วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป    วิธีคัดเลือก    วิธีเฉพาะเจาะจง 
    วิธีพิเศษ    วิธีกรณีพิเศษ    อื่นๆ ระบ.ุ................................ 
 

10. ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน มีดังนี้ 
10.1 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการโครงการ 
10.2 จัดประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานโครงการกบัคณะกรรมการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
10.3 จัดประชุมช้ีแจงโครงการและขอความร่วมมือจากแกนน าชุมชน 
10.4 จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานโครงการ 
10.5 จัดท าแผนท่ีชุมชนให้เป็นปัจจุบัน  เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน 
10.6 จัดอบรมการจัดเก็บข้อมูลและช้ีแจงโครงการแก่ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้ตรวจสอบข้อมูล 
10.7 จัดกิจกรรมรณรงค์“เดือนแห่งการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน”  เพื่อสร้างความร่วมมือแก่

ประชาชนในพื้นท่ี  โดยยึดพื้นท่ีศูนย์บริการสาธารณสุข / ศูนย์แพทย์เป็นเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน 

10.8 ติดตามนิเทศ ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาการจัดเก็บข้อมูล 
10.9 บันทึกข้อมูลในโปรแกรมการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน / และติดตามนิเทศการบันทึกข้อมูล 
10.10 จัดประชุมสรุปผล วิเคราะห์และส่งข้อมูลคืนชุมชน 
10.11 จัดท าเอกสารรายงานผลโครงการ และข้อเสนอแนะจากการประชุม มอบให้กับหน่วยงาน

หลักเพื่อพิจารณายกระดับและแก้ไขปัญหาตัวชี้วัดท่ีตกเกณฑ์ 
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11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ (อยู่ระหว่างด าเนินการ และไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) 

และ (ข)) 

ตัวชี้วัด 
(ก) 

ค่าเป้าหมาย 
(ข) 

ผลท่ีได้รับ 
(ค) 

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผลที่
ได้รับ (ร้อยละ) 

1.   ความครอบคลุมในการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน 
- จ านวนครัวเรือนท่ีส ารวจและบันทึกลง
โปรแกรมออนไลน ์
 

2.   ความถูกต้องของข้อมูลท่ีสามารถน ามา
วิเคราะห์ผล 
 - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของแบบสอบถาม 
 

3. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน 
 - จ านวนอาสาสมัครสาธารณสุข/กรรมการ
ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า  500 คน 
 - จ านวนหน่วยงานท่ีเข้าร่วมกิจกรรม (แห่ง) 

20,000 ครัวเรือน 
 
 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 

> 500 
 

12 

 12,483 
ครัวเรือน 

 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 

500 
 

12 

62.415 % 
 
 
 
 

100 % 
 
 
 
 

100 % 
 

100 % 
 

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก)) 
งบประมาณที่ 

ได้รับการอนุมัติ  
(ก) 

มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณมาจาก  

(ข) 

รวม
งบประมาณ 
ของโครงการ  

(ค) 

เบิกจ่ายจริง 
(ง) 

แหล่งงบ จ านวนเงิน หมวด จ านวนเงิน จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 
เทศบาล 188,000       -        -     188,000 163,024.80    86.72% 

 

13. เหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ 
13.1 เนื่องจากมีการปรับเปล่ียนโปรแกรมจากส่วนกลาง ท าให้ระยะเวลาล่วงเลย 
13.2 ชุมชนมีการด าเนินการเรื่องไทยนิยมยั่งยนื  และกระบวนการแผนด าเนินการเสร็จเรียบร้อย

ก่อนการประมวลผลข้อมูลแล้วเสร็จ 
 

14. ปัญหาอุปสรรค : 
14.3 ได้ข้อมูลพื้นฐานระดับครัวเรือนและชุมชน ไม่ครบถ้วน มีคุณภาพน้อย    
14.4 ผู้น าชุมชน อาสาสมัครชุมชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ได้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการจัดท า

แผนงานโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ เนื่องจากระยะเวลาไม่สอดคล้องกัน 
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15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป : 

15.1 เพื่อให้มีเกณฑ์ช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นท่ีเป็น
 รูปธรรม เห็นควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดเก็บ ใช้ประโยชน์และร่วมแก้ไขปัญหาต้ังแต่
 เริ่มต้น 

15.2 การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ควรเป็นการด าเนินงานผ่านผู้น าชุมชน 
15.3 เห็นควรบูรณาการแผนร่วมทุกส านัก/กอง  ในการจัดท า BIG DATA  
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1. ชื่อ โครงการ  โครงการสาธารณสุขบริการสุขภาพเชิงรุก 
2. ผู้รับผิดชอบ : 

   ช่ือหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ   ส านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ร่วมกับหน่วยบริการ 
    สาธารณสุขท้ัง 10 แห่ง 
   ช่ือหน่วยงานรองหรือสนับสนุน   ส านักสวัสดิการสังคม  
   ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวราภรณ์  บุญศรี  
   ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
 

3. สถานที่ด าเนินโครงการ   ชุมชนภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
 

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่ค านึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

4.1   แผนพัฒนาเทศบาล 
      ยุทธศาสตร์ท่ี :  6. สร้างสังคมท่ีเอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
         (Healthy City) 
      แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมเอื้ออาทร 

4.2  แผนที่ค านึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนท่ี 
ค านึงถึงความจ าเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ท่ีเป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการท าให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) 
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น* 

4.3  แผนอื่นๆ (ระบ)ุ : …………………………………………………………. 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลส าเร็จ (ท าเคร่ืองหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :   

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลส าเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์ 

บรรลุ ไม่บรรลุ  สาเหตุที่ไม่บรรลุ 
1  เพื่อให้บริการสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชน

ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และ
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการ
ก าจัดขยะของเทศบาลนครขอนแก่น 

√ √ -หน่วยบ้านค าบอน ไม่ได้ด าเนินการ       
เนื่องจากให้บริการ โดย รพ.สต.    
โนนท่อน เครือข่ายรพ.ขอนแก่น 

2  เพื่อจัดหน่วยปฐมพยาบาลแก่หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับเทศบาลนครขอนแก่น 

√   

 

3. โครงการสาธารณสุขบริการสุขภาพเชิงรุก 
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6. ระยะเวลาด าเนินงาน (ด าเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2  , อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4  และไม่ได้ด าเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
6.1 ตามแผนด าเนินงาน ปี 2562  เริ่ม ตุลาคม 2561  ส้ินสุด 30 กันยายน 2562 
6.2 ปฏิบัติจริง  เริ่ม ตุลาคม 2561  ส้ินสุด 30 กันยายน 2562  

 

7. จ านวนผู้ปฏิบัติงาน  40  คน จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี)   1,500  คน 
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง   ประชาชนท่ัวไปท่ีเจ็บป่วย ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ  ภัยธรรมชาติ ผู้ท่ีมี
ความเส่ียงโรคระบบทางเดินหายใจ   (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9) 
 

8. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนนิงานมีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9) 
- ยาและเวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยา โดยบูรณาการจากศูนย์บริการสาธารณสุขท่ี 1,3,5 

9. ด าเนินการ โดยวิธีการ : 
( √ ) ด าเนินการเอง (   ) จัดซ้ือ/จัดจ้าง โดย  : 
       วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป    วิธีคัดเลือก    วิธีเฉพาะเจาะจง 
    วิธีพิเศษ    วิธีกรณีพิเศษ    อื่นๆ ระบ.ุ................................ 
 

10. ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน มีดังนี้ 
10.1 ประชุมวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมา และก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
10.2 ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานแก่บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
10.3 ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร 
10.4 ด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
10.5 จัดหาเวชภัณฑ์ต่างๆทีจ าเป็นต้องใช้และร่วมออกให้บริการสุขภาพเชิงรุกในกลุ่มเป้าหมาย 
10.6 จัดหน่วยบริการสุขภาพแก่ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการทิ้งขยะ ณ บ้านค าบอน 
10.7 จัดหน่วยปฐมพยาบาลในกิจกรรมกีฬา งานประเพณี และงานประชุมอบรม สัมมนาต่างๆ 
10.8 จัดหน่วยสาธารณสุขเคล่ือนท่ีออกเยี่ยมชุมชนกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น เช่น อุทกภัย, วาตภัย, 

อัคคีภัย ฯลฯ 
10.9 รายงานผลการด าเนินงาน และส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
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11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ (อยู่ระหว่างด าเนินการ และไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) 

และ (ข)) 

ตัวชี้วัด 
(ก) 

ค่าเป้าหมาย 
(ข) 

ผลท่ีได้รับ 
(ค) 

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผลที่
ได้รับ (ร้อยละ) 

1.จ านวนครั้งของการจัดหน่วยปฐมพยาบาล 
และหน่วยสาธารณสุขเคล่ือนท่ีให้บริการ
ประชาชน (งานประเพณี  งานท าบุญตัก
บาตร ภัยธรรมชาติ ฯลฯ) 
 

2.จ านวนครั้งของการออกหน่วยเคล่ือนท่ี
ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการก าจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาล 
 

3.จ านวนครั้งในการให้บริการสาธารณสุขเชิง
รุก ตรวจคัดกรองโรคท่ัวไป โรคระบบ
ทางเดินหายใจ 

ไม่น้อยกว่า 10 ครั้งต่อปี 
 
  
 
 

10 ครั้งต่อป ี
 
 
 
 

8 ครั้ง 

65 ครั้ง 
 
 
 
 

ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
 
 

8 ครั้ง 

>100% 
 
 
 
 

0% 
 
 
 
 

100% 

 

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก)) 
งบประมาณที่ 

ได้รับการอนุมัติ  
(ก) 

มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณมาจาก  

(ข) 

รวม
งบประมาณ 
ของโครงการ  

(ค) 

เบิกจ่ายจริง 
(ง) 

แหล่งงบ จ านวนเงิน หมวด จ านวนเงิน จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 
เทศบาล   50,000       50,000    40,000    80 % 

 

13. เหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ 
13.1 เนื่องจากพื้นท่ีฝังกลบขยะบ้านค าบอน อยู่ในเขตบริการของ รพ.สต.โนนท่อน ซึ่งเป็นหนว่ย

บริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่นเช่นเดียวกับศูนย์บริการสาธารณสุขท่ี 1,3,5 และ
ความต้องการของคณะกรรมการไตรภาคี ต้องการการตรวจสุขภาพเชิงลึกเรื่องการได้รับผลกระทบ
จากโลหะหนัก ซึ่งตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น ไม่ได้ส่ือสารความต้องการดังกล่าว กอปรกับหน่วย
บริการสาธารณสุขไม่มีศักยภาพในการตรวจดังกล่าว จึงไม่ได้ออกหน่วยบริการในปีงบประมาณ 
2562 นี้ 

13.2 ในปีงบประมาณ 2563 เห็นควรหารือเรื่องการตรวจโลหะหนักในประชาชนผู้มีความเส่ียง
โดยรอบบ่อขยะบ้านค าบอน ในระดับจังหวัดและศูนย์วิชาการ เบื้องต้น ได้สอบถามศูนย์
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วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น สามารถให้บริการตรวจโลหะหนักในเลือดได้ งบประมาณตัวอย่าง
ละ 1,200 บาทต่อชนิดโลหะหนัก 

 

14. ปัญหาอุปสรรค : 
14.1 ความยุ่งยากในการบริหารยานพาหนะในการปฏิบัติงาน    
14.2 ประสบปัญหาในการจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่พร้อมเกือบทุกครั้ง โดยเฉพาะ

โต๊ะเก้าอี้ของหน่วยปฐมพยาบาลไม่ถูกจัดไว้  แม้จะแจ้งในท่ีประชุมและ/หรือแจ้งส่วนตัวกับ
ผู้รับผิดชอบงาน 
    

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป : 
15.1 ขอให้มียานพาหนะส าหรับการออกหน่วยที่มีความเป็นมืออาชีพ เพราะมีอุปกรณ์บางตัวที่ต้อง

มีการเตรียมพร้อมให้บริการ เช่น เปลนอนพัก เก้าอี้เอนสบาย ฯลฯ 
15.2 ขอให้ก าหนดผังและจัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ท่ีพร้อมส าหรับการออกหน่วยฯ ในทุกงาน 
15.3 ควรให้มีการบูรณาการแผนงานร่วมในพื้นท่ีหน่วยบริการทุกแห่งในเขตเทศบาล 
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    ยุทธศาสตร์ท่ี  7  สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้เพ่ือรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงสู่สากล 
 
 

1.ชื่อ โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น (การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)) 
 

2. ผู้รับผิดชอบ :  
   ช่ือหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ   โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 11 แห่ง   
   ช่ือหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี)  ส านักการศึกษา 
   ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวเปรมฤดี  เจริญสว่าง   
   ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  
 

3. สถานที่ด าเนินโครงการ   โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น   
 

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่ค านึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

4.1   แผนพัฒนาเทศบาล 
      ยุทธศาสตร์ท่ี7 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการ 
                เปล่ียนแปลงสู่สากล 
      แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ 

4.2  แผนท่ีค านึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนท่ี 
ค านึงถึงความจ าเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ท่ีเป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการท าให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) 
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น* 

4.3  แผนอื่นๆ (ระบ)ุ : …………………………………………………………. 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลส าเร็จ (ท าเคร่ืองหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :   

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลส าเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์ 

บรรลุ ไม่บรรลุ  สาเหตุที่ไม่บรรลุ 
1 

 
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการจัด
การศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

   

1. การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
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ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลส าเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์ 

บรรลุ ไม่บรรลุ  สาเหตุที่ไม่บรรลุ 
2 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง 

ชุมชน ครู และนักเรียน มีความเสมอภาค
เท่าเทียม ในการเรียนรู้ โดยไม่ก าหนดช้ัน
เรียน มีวิชาเรียนท่ีหลากหลายตามความ
ถนัด ตามความต้องการ ซึ่งสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและประกอบ
อาชีพได้ 

   

3 เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริม ให้
โรงเรียนมีความคล่องตัวในการบริหารจัด
การศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 

   

4 เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพ 

   

 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน (ด าเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2  , อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4  และไม่ได้ด าเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6.1 ตามแผนด าเนินงาน ปี 2561 เริ่มวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
6.2 ปฏิบัติจริง  เริ่มวันท่ี  1  ตุลาคม 2561  ส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน  2562 

 

7. จ านวนผู้ปฏิบัติงาน  100  คน จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ  9,342  คน 
ประกอบด้วย ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
 

8. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้าม
ไปตอบ ข้อ 9) 

 -ไม่มี- 
 

9. ด าเนินการ โดยวิธีการ : 
() ด าเนินการเอง (  ) จัดซ้ือ/จัดจ้าง โดย  : 
    วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป    วิธีคัดเลือก    วิธีเฉพาะเจาะจง 
    วิธีพิเศษ    วิธีกรณีพิเศษ    อื่นๆ ระบ.ุ................................ 
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10. ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน มีดังนี้ 

10.1 จัดประชุมเพื่อวางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการ 
10.2  จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ  
103  ติดต่อประสานงาน 
10.4  จัดท าเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 
10.5 ด าเนินโครงการตามก าหนดเวลา 
10.6 ประเมินผลโครงการ 
10.7 สรุปผลการจัดโครงการ 

 

11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ (อยู่ระหว่างด าเนินการให้ตอบ  ณ ปัจจุบัน  
และไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข)) 

ตัวชี้วัด 
(ก) 

ค่าเป้าหมาย 
(ข) 

ผลท่ีได้รับ 
(ค) 

เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย
กับผลที่ได้รับ (ร้อยละ) 

1.   จ านวนโรงเรียนท่ีพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการการพฒันาท้องถิ่น (SBMLD) 

11 โรงเรียน 
 

10 โรงเรียน 
 

91 

2.   ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD) 

9,342 คน 8,717 คน 93 

 

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก)) 
งบประมาณที่ 

ได้รับการอนุมัติ  
(ก) 

มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณมาจาก  

(ข) 

รวมงบประมาณ 
ของโครงการ  

(ค) 

เบิกจ่ายจริง 
(ง) 

แหล่งงบ จ านวนเงิน หมวด จ านวนเงิน จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 
งบเงิน
อุดหนุน
จากกรม
ส่งเสริมฯ 

6,640,175 
 

- 
 

- 6,640,175 6,640,175 100 

 
 

13. เหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ 
 -ไม่มี- 
 

14. ปัญหาอุปสรรค : 
 - เทศบาลนครขอนแก่น ได้รับการจัดสรรเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
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โรงเรียนเป็นฐานในการการพฒันาท้องถิ่น (SBMLD)) จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในช่วง
เดือนกันยายน 2562 จึงท าให้สถานศึกษาในสังกัด ไม่สามารถด าเนินโครงการต่างๆ ภายใต้งบ 
SBMLD ได้ทันในปีงบประมาณ  โดยจะได้ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ 2563 (ใช้งบปี 2562) 

 
15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป : 

15.1 ควรมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 
15.2 ควรมีเวทีน าเสนอผลการด าเนินงานตามโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียน ครูและนักเรียน   

          มีเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าเสนอผลการปฏิบัติงานท่ีดี (นวัตกรรมทางการศึกษา)  
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1. ช่ือ โครงการ : โครงการการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 

2. ผู้รับผิดชอบ :  
   ช่ือหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู,โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม,  
                                         โรงเรียนเทศบาลหนองแวง,โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม   
   ช่ือหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี)  ส านักการศึกษา 
   ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวเปรมฤดี  เจริญสว่าง  
   ต าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี  
 

3. สถานที่ด าเนินโครงการ   โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น  
 

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่ค านึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

4.1   แผนพัฒนาเทศบาล 
      ยุทธศาสตร์ท่ี7 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการ 
       เปล่ียนแปลงสู่สากล 
      แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ 

4.2  แผนท่ีค านึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนท่ี 
ค านึงถึงความจ าเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ท่ีเป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการท าให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) 
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น* 

4.3  แผนอื่นๆ (ระบ)ุ : …………………………………………………………. 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลส าเร็จ (ท าเคร่ืองหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :   

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลส าเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์ 

บรรลุ ไม่บรรลุ  สาเหตุที่ไม่บรรลุ 
1 

 
เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้กับเด็กและ
เยาวชนได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง
ได้มาตรฐาน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ให้กับนักเรียนในระดับสากล 

   

 

 

 

2. โครงการการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 



89

“พัฒนาเมืองสู่สากล  สร้างสังคมแห่งความสุข”

 
89 

 

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลส าเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์ 

บรรลุ ไม่บรรลุ สาเหตุที่ไม่บรรลุ 
2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้

ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ส่งผลให้เกิด
ความคุ้นเคยและมีทัศนคติท่ีดีในการเรียน
และใช้ภาษาอังกฤษ 

   

3 เพื่อเป็นการพัฒนาพนกังานครูเทศบาลท้ัง
ด้านของภาษาอังกฤษและเทคนิควิธีการ
สอนแบบบูรณาการเพื่อให้การด าเนินการ
สอนเองอย่างมั่นใจ ท้ังนี้ครูต่างประเทศ
เป็นผู้สอนและให้ความช่วยเหลือ 

   

4 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นส่ือให้กับนักเรียน 

   

 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน (ด าเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2  , อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4  และไม่ได้ด าเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6.1 ตามแผนด าเนินงาน ปี 2562 เริ่มวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 
6.2 ปฏิบัติจริง  เริ่มวันท่ี  1  ตุลาคม 2561  ส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน  2562 

 

7. จ านวนผู้ปฏิบัติงาน  100  คน จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ   9,342  คน 
ประกอบด้วย ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน 
 

8. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้าม
ไปตอบ ข้อ 9) 

 -ไม่มี-  
 

9. ด าเนินการ โดยวิธีการ : 
() ด าเนินการเอง (  ) จัดซ้ือ/จัดจ้าง โดย  : 
    วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป    วิธีคัดเลือก    วิธีเฉพาะเจาะจง 
    วิธีพิเศษ    วิธีกรณีพิเศษ    อื่นๆ ระบ.ุ................................ 
 

10. ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน มีดังนี้ 
10.1 จัดประชุมเพื่อวางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการ 
10.2  จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ  
10.3  ติดต่อประสานงาน 
10.4  จัดท าเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 
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10.5 ด าเนินโครงการตามก าหนดเวลา 
10.6 ประเมินผลโครงการ 
10.7 สรุปผลการจัดโครงการ 

 

11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ (อยู่ระหว่างด าเนินการให้ตอบ  ณ ปัจจุบัน  
และไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข)) 

ตัวชี้วัด 
(ก) 

ค่าเป้าหมาย 
(ข) 

ผลท่ีได้รับ 
(ค) 

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผลที่
ได้รับ (ร้อยละ) 

ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

9,342 คน 9,342 คน 100 

 

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก)) 
งบประมาณที่ 

ได้รับการอนุมัติ  
(ก) 

มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณมาจาก  

(ข) 

รวมงบประมาณ 
ของโครงการ  

(ค) 

เบิกจ่ายจริง 
(ง) 

แหล่งงบ จ านวนเงิน หมวด จ านวนเงิน จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 
งบเงิน
รายได้
เทศบาล 

1,036,800 
 

- 
 

- 1,036,800 
 

1,036,800 
 

100 

 

13. เหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ 
 -ไม่มี- 
 

14. ปัญหาอุปสรรค : 
-จ านวนครูต่างประเทศต่อจ านวนนักเรียนในสังกดั  1 : 2000 
 

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป : 
       -เพิ่มจ านวนครูต่างประเทศอย่างน้อย โรงเรียนละ 1 แห่ง 
  



91

“พัฒนาเมืองสู่สากล  สร้างสังคมแห่งความสุข”

 
91 

 
    ยุทธศาสตร์ท่ี  8  สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการจัด
การเมืองในทุกมิติของการพัฒนา 
 
 
 

1. ชื่อ โครงการ  โครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของ 
         เทศบาลนครขอนแก่น 
 

2. ผู้รับผิดชอบ :  
   ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจ 
   ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนนุ  1.ส านักสวัสดิการสังคม 2. ส านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
      3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  
   ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ   นายโกวิทย์   กลุวิเศษ 
   ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ 
 

3. สถานที่ด าเนินโครงการ  ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
 

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น และแผนอืน่ๆ เช่น แผนปฏบิัติการป้องกันการ
ทุจริต , ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

4.1  แผนพัฒนาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : สร้างความเข็มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ   
                     จัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา : สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
                 การพัฒนา 

4.2  แผนที่ค านึงถึงมิติหญิงชาย (GENDER RESPONSIVE BUDGETING) 
4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : ................................................................................. 

 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลส าเร็จ (ท าเคร่ืองหมาย /  ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) : 

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลส าเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์ 

บรรลุ ไม่บรรลุ สาเหตุที่ไม่บรรลุ 
1  เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน สู่การเสริมสร้างทักษะ

และเพิ่มเติมความรู้ในการขับเคล่ือนเมืองร่วมกัน 
ภายใต้ภารกิจการรับถ่ายโอนภารกิจท่ีเทศบาลนคร
ขอนแก่นได้กระจายอ านาจให้กับชุมชน ภายใต้
โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ 

√   

 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของเทศบาลนคร
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ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลส าเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์ 

บรรลุ ไม่บรรลุ สาเหตุที่ไม่บรรลุ 
2  เพื่อเพิ่มพูนทักษะ มุมมองและทัศนคติใหม่ๆ ให้กับ

ผู้น าชุมชน และประชาชนในการพัฒนาชุมชนให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

√   

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ (ด าเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2, อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ตอบ ข้อ 6.1 – 6.4 และไม่ได้ด าเนินการ ตอบ ข้อ 6.1) 

6.1 ตามแผนด าเนินงาน ปี 2562 เริ่ม  ตุลาคม  2561  ส้ินสุด กันยายน  2562 
6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม  ตุลาคม  2561  ส้ินสุด กันยายน  2562 

 

7. จ านวนผู้ปฏิบัติงาน  จ านวน   15   ชุมชน จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี)  15  
ชุมชน ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง  ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
 

8. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนนิงาน มีดังนี้  
  -ไม่มี- 

 

9. ด าเนินการ โดยวิธีการ :   
     (√) ด าเนินการเอง       (  ) จัดซ้ือ/จัดจ้าง โดย :   
           วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป    วิธีคัดเลือก    วิธีเฉพาะเจาะจง 
        วิธีพิเศษ    วิธีกรณีพิเศษ    อื่นๆ ระบุ................................. 
 

10. ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน มีดังนี้  
10.1 ประชุมวางแผนเตรียมงาน 
10.2 น าเสนองบประมาณเพื่อขออนุมัติ 
10.3 ด าเนินการตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้ 
10.4 ด าเนินการบริหารจัดการ 
10.5 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
10.6 ติดตามและประเมินผลพร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
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11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ (อยู่ในระหว่างด าเนินการ และไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) 

และ (ข) ) 
ตัวชี้วัด 

(ก) 
ค่าเป้าหมาย 

(ข) 
ผลท่ีได้รับ 

(ค) 
เปรียบเทียบค่า

เป้าหมายกับผลท่ี
ได้รับ (ร้อยละ) 

 พัฒนาศักยภาพในการ
พัฒนาตนเอง กระตุ้น
ภาวะผู้น าร่วมกันผ่าน
กระบวนการจิตปัญญา 
 
 

1. ผู้เข้ารับการพัฒนามีการพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน สู่การเสริมสร้าง
ทักษะและเพิ่มเติมความรู้ในการ
ขับเคล่ือนเมืองและชุมชน 
2. ผู้เข้ารับการพัฒนามีทักษะ 
มุมมองและทัศนคติใหม่ๆ ในการ
พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน และ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชน โดย
การแลกเปล่ียนและผสมผสาน
แนวคิด ทัศนคติในการพัฒนาให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

-น าร่องผู้น าชุมชน 15 
ชุมชนได้รับการพัฒนา
จ านวน  19  ครั้ง  
 
-เกิดการเปล่ียนแปลง
ทัศนคติในการเป็นภาวะ
ผู้น าเพื่อการพัฒนา
ชุมชนระดับหนึ่ง 

80% 
 
 
 

70% 
 

 

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) ) 
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 

(ก) 
มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณมาจาก 

(ข) 

รวม
งบประมาณ
ของโครงการ 

(ค) 

เบิกจ่ายจริง 
(ง) 

แหล่งงบ จ านวนเงิน หมวด จ านวนเงิน จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 

ตามปีงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
2562 

50,000 - - 50,000 47,250 94.50 

 
13. เหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ 

  -ไม่มี- 
 

14. ปัญหาอุปสรรค :   
  -ไม่มี- 
 

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป 
  -ขยายกลุ่มเป้าหมายจากเดิมเป็นประธานชุมชนท้ัง 95  ชุมชน  โดยให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายเช่น  
กลุ่มเยาว์ชน  กลุ่มวัยท างาน เพื่อให้เกิดความหลายหลายในการท างานกับชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  9  พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง 
 

 

 

1. ชื่อ โครงการ  โครงการจ้างศึกษาออกแบบการปรับปรุงพื้นท่ีใช้สอยและภูมิทัศน์โดยรอบลานพื้นท่ี
        บริเวณอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

2. ผู้รับผิดชอบ :  
   ช่ือหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ ส านักการช่าง  
   ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ  นายทศพล  วงศ์อาษา 
   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
 

3. สถานที่ด าเนินโครงการ  ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แห่งเดิม)  
   แยกถนนศรีจันทร์ตัดถนนกลางเมือง 
 

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่ค านึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

4.4   แผนพัฒนาเทศบาล 
      ยุทธศาสตร์ท่ี : 9 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง 
      แนวทางการพัฒนา : พัฒนาการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง 

4.5  แผนท่ีค านึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนท่ี 
ค านึงถึงความจ าเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ท่ีเป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการท าให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) 
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น* 

4.6  แผนอื่นๆ (ระบ)ุ : …………………………………………………………. 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลส าเร็จ (ท าเคร่ืองหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :   

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลส าเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์ 

บรรลุ ไม่บรรลุ  สาเหตุที่ไม่บรรลุ 
1  เพื่อจ้างศึกษาออกแบบปรับปรุงพื้นท่ีใช้

สอยบริเวณธนาคารแห่งประเทศไทยเดิม 
 √ ยกเลิกโครงการ 

2  เพื่อออกแบบปรับปรุงพื้นท่ีเดิมให้รองรับ
การใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมของ
เมืองในอนาคต 

 √ ยกเลิกโครงการ 

โครงการจ้างศึกษาออกแบบการปรับปรุงพ้ืนท่ีใช้สอยและภูมิทัศน์
โดยรอบลานพ้ืนท่ีบริเวณอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย 
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6. ระยะเวลาด าเนินงาน (ด าเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2  , อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4  และไม่ได้ด าเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
6.1 ตามแผนด าเนินงาน ปี 2562 เริ่ม ตุลาคม 2561 ส้ินสุด กันยายน 2562 
6.2 ปฏิบัติจริง  ยกเลิกโครงการ 

 

7. จ านวนผู้ปฏิบัติงาน ......-...... คน จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) ……-…… คน 
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง...................-..................(กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9) 
 

8. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนนิงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้าม
ไปตอบ ข้อ 9) 
 -ไม่มี- 
 

9. ด าเนินการ โดยวิธีการ : 
(  ) ด าเนินการเอง (  ) จัดซ้ือ/จัดจ้าง โดย  : 
    วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป    วิธีคัดเลือก    วิธีเฉพาะเจาะจง 
    วิธีพิเศษ    วิธีกรณีพิเศษ    อื่นๆ ระบ.ุ................................ 
 

10. ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน มีดังนี้ 
-ไม่มี 
 

11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ (อยู่ระหว่างด าเนินการให้ตอบ  ณ ปัจจุบนั  
และไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข)) 

ตัวชี้วัด 
(ก) 

ค่าเป้าหมาย 
(ข) 

ผลท่ีได้รับ 
(ค) 

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผลที่
ได้รับ (ร้อยละ) 

ได้แปลนและประมาณราคาการก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงพื้นท่ีใช้สอยและภูมิทัศน์โดยรอบลานพื้นท่ี
บริเวณอาคารธนาคารแห่งประเทศไทยสถานท่ีเดิม 

จ านวนผลการ
ออกแบบ 1 ชุด 

0 ชุด 0 

 

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก)) 
งบประมาณที่ 

ได้รับการอนุมัติ  
(ก) 

มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณมาจาก  

(ข) 

รวมงบประมาณ 
ของโครงการ  

(ค) 

เบิกจ่ายจริง 
(ง) 

แหล่งงบ จ านวนเงิน หมวด จ านวนเงิน จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 
เทศบาล 500,000 - - 500,000 0 0 
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13. เหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ 

 - ยกเลิกโครงการ 
 

14. ปัญหาอุปสรรค : 
- ไม่มี 
 

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป : 
 - ไม่มี 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  10  พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
 
 

1. ชื่อ โครงการ  โครงการพัฒนาบุคลากร  
 

2. ผู้รับผิดชอบ :  
   ช่ือหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ  ส านักปลัดเทศบาล   
   ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ   นายอดิศักดิ์  สมจิตต์  
   ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 

3. สถานที่ด าเนินโครงการ    สถานท่ีรัฐ/เอกชน ในการจัดการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน   
            ตามความเหมาะสม 

 

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่ค านึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

4.1   แผนพัฒนาเทศบาล 
      ยุทธศาสตร์ท่ี : 10. พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง 
      แนวทางการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพองค์กร  

4.2  แผนที่ค านึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนท่ี 
ค านึงถึงความจ าเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ท่ีเป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการท าให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) 
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น* 

4.3  แผนอื่นๆ (ระบ)ุ : …………………………………………………………. 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลส าเร็จ (ท าเคร่ืองหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :   

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลส าเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์ 

บรรลุ ไม่บรรลุ  สาเหตุที่ไม่บรรลุ 
1  เพื่อบุคลากรสามารถจัดท าแผนพัฒนาของ

ตนเองได้ 
√   

2  เพื่อให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมตาม
แผนพัฒนาของตนเอง 

√   

3  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ทางร่างกาย จิตใจและทักษะ  

√   

 

 

โครงการพัฒนาบุคลากรขอนแก่น 
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6. ระยะเวลาด าเนินงาน (ด าเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2  , อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4  และไม่ได้ด าเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
6.1 ตามแผนด าเนินงาน ปี 2562 เริ่ม 1 ตุลาคม 2561  ส้ินสุด 30 กันยายน 2562  
6.2 ปฏิบัติจริง  เริ่ม 30 พฤศจิกายน 2561 ส้ินสุด 13 กันยายน 2562  
6.3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือน ปี)……………………-………………………….. 
6.4 ณ วันท่ีรายงาน มีผลการด าเนินงานคิดเป็น  87.5  % ของผลงานท้ังหมด 

 

7. จ านวนผู้ปฏิบัติงาน  9  คน จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี)   1,560  คน 
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง  ผู้บริหาร, สมาซิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, พนักงานครูเทศบาล, 
ลูกจ้างประจ า, พนักงานจ้าง  (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9) 
 

8. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนนิงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9) 
8.1  คอมพิวเตอร์และปริ๊นเตอร์  
8.2  กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดีโอ  
8.3  กระดานและกระดาษ  ปากกา   ดินสอ  
8.4  โปรเจคเตอร์  
8.5  อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบบรม  

 

9. ด าเนินการ โดยวิธีการ : 
( √ ) ด าเนินการเอง (   ) จัดซ้ือ/จัดจ้าง โดย  : 
       วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป    วิธีคัดเลือก    วิธีเฉพาะเจาะจง 
    วิธีพิเศษ    วิธีกรณีพิเศษ    อื่นๆ ระบ.ุ................................
  

10. ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน มีดังนี้ 

10.1 ส ารวจความต้องการฝึกอบรม 
10.2 ประชุมจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
10.3 จัดท าโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ 
10.4 ประชุมกลุ่มช้ีแจงและจัดเตรียมรูปแบบกิจกรรมวงเสวนา 
10.5 จัดเตรียมกลุ่มกระบวนการและวิทยากรและออกแบบกิจกรรม 
10.6 ด าเนินการจัดกระบวนการ  
10.7 ประเมินและสรุปผล 
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11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ (อยู่ระหว่างด าเนินการ และไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) 

และ (ข)) 

ตัวชี้วัด 
(ก) 

ค่าเป้าหมาย 
(ข) 

ผลท่ีได้รับ 
(ค) 

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผลท่ี
ได้รับ (ร้อยละ) 

จ านวนกิจกรรมท่ีพัฒนา
บุคลากร  
1. ด้านทักษะวิชาชีพ  
2. ด้านจิตใจ    
3. ด้านการดูแลสุขภาพ
ร่างกายของตนเอง   

 

บุคลากรสามารถจัดท าแผนใน
การเข้ารับการฝึกอบรมใน
แผนการพัฒนาตนเอง  
-ด้านทักษะวิชาชีพ 
 27 โครงการ 
-ด้านจิตใจ  3  โครงการ 
-ด้านร่างกาย  2 โครงการ 
รวม 32 โครงการ 

จัดหลักสูตรอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรท้ัง 3ด้าน  
-ด้านทักษะวิชาชีพ   
23 โครงการ 
-ด้านจิตใจ  3 โครงการ 
-ด้านร่างกาย 2 โครงการ 
ได้ด าเนินการตามแผนฯ 
 28 โครงการ 

87.5 

 

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก)) 
งบประมาณที่ 

ได้รับการอนุมัติ  
(ก) 

มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณมาจาก  

(ข) 

รวม
งบประมาณ 

ของ
โครงการ  

(ค) 

เบิกจ่ายจริง 
(ง) 

แหล่งงบ จ านวนเงิน หมวด จ านวนเงิน จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 

งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
รายการจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

7,243,080 - - 7,243,080 4,446,545 61.39 

  

13. เหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ 
13.1 โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ   งบประมาณ 143,000 บาท เหตุผล  

มีการติดต่อประสานสถานท่ีดูงานหลายแห่งเป็นบริษัทเอกชนซึ่งไม่สามารถเข้าดูงานได้เนื่องจาก
บางส่ิงเป็นความลับของบริษัท ประกอบกับช่วงระยะเวลาท่ีประสานจะเข้าศึกษาดูงาน           
ผู้เข้าศึกษาดูงานติดราชการส าคัญและเร่งด่วน  จึงไม่สามารถเดินทางไปศึกษาดูงานได้ 
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13.2 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร ส านักการช่าง   งบประมาณ 

738,400 บาท  เหตุผล บุคลากรส านักการช่างติดภารกิจการจัดท าแผนชุมชนการจัดท าแบบ
พร้อมประมาณการโครงการก่อสร้างและการเตรียมงานรัฐพิธี ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการ
ได้ 

13.3 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการประดับตกแต่งเมือง ส านักการช่าง   
งบประมาณ 616,000 บาท  เหตุผล บุคลากรส านักการช่างติดภารกิจการจัดท าแผนชุมชนการ
จัดท าแบบพร้อมประมาณการโครงการก่อสร้างและการเตรียมงานรัฐพิธี ท าให้ไม่สามารถ 

13.4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการพัฒนาปรับเปล่ียนนโยบายสู่การบริหารของ
คณะผู้บริหารของคณะผู้บริหารสมาชิก สภาเทศบาลนครขอนแก่นและพนักงานเทศบาล 
งบประมาณ 315,000 บาท  เหตุผล ได้ก าหนดแผนการด าเนินการไว้ใน ช่วง เดือน กรกฎาคม -  
สิงหาคม 2562 ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว มีความเป็นไปได้ท่ีจะจัดให้มีการเลือกตั้ง ระดับ
ท้องถิ่น จึงชะลอโครงการดังกล่าว 

  

14. ปัญหาอุปสรรค :  
 -การฝึกอบรมบางหลักสูตรใช้เวลาหลายวันจึงจ าเป็นต้องคัดเลือกผู้ท่ีเหมาะสมและพร้อมท่ีจะ
เข้ารับการอบรมโดยไม่กระทบต่องานราชการท่ีรับผิดชอบ 

   

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป : 
 -ส านัก/กอง จะต้องมีการจัดท าแผนการฝึกอบรมรายบุคคล เพื่อให้สามารถวางแผนพัฒนา
บุคลากรได้ครบทุกด้านและทุกคน โดยไม่กระทบต่องานราชการท่ีรับผิดชอบ 
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ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนา 
จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลาง  
  พาณิชยกรรมของภูมิภาค  
 ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี ้
  1. ควรมีการแบ่งงบประมาณการจัดงานส่วนหนึ่งไว้จัดท าสวนพรรณไม้ท่ีถาวรสามารถเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวได้ตลอดท้ังปี 
  2. ควรมีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานจากบัตรประจ าตัวประชาชนเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ 
  3. ควรมีการสร้างระบบส่งเสริมการท่องเท่ียวให้ครบวงจร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อน ามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง  
 ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี ้  
    - ควรเพิ่มกิจกรรม/โครงการท้ังในเชิงอนุรักษ์และกิจกรรมเชิงร่วมสมัยอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้เพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดท้ังปี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน  
 ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี ้
  1. ควรเปิดพื้นท่ีให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อุดหนุนและเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้น าสินค้าท่ี
ผลิตขึ้นเองในชุมชนท่ีมีการรับรองแล้วว่าเป็นของดีประจ าชุมชนนั้นๆ น าเข้ามาจ าหน่ายในถนนฅนเดินขอนแก่น 
โดยไม่ต้องมาจับฉลาก แต่ต้องมีการบริหารจัดการ มีกฎ กติกาข้อตกลงร่วมกันในการท่ีจะน าสินค้ามาจ าหน่ายแต่
ละสัปดาห์ โดยให้ 95 ชุมชนหมุนเวียนกัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้มีรายได้ 
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างแท้จริง  
  2. ควรน างบประมาณจากเงินรายได้จากการจัดเก็บค่าเช่าแผงค้าในถนนฅนเดินขอนแก่นท่ีน าส่ง
ใหส้ านักการคลังมาบริหารจัดการด้านการพัฒนาวสิาหกิจชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการสร้างรายได้ของ
ประชาชนของเทศบาลนครขอนแก่นอยู่แล้ว  อีกท้ังควรใช้เงินรายได้จากส่วนนี้ไปเพื่อเปิดตลาดแห่งใหม่ เพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการค้าขายหรือการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างชัดเจนมากขึ้น 
และเป็นการน างบประมาณส่วนนี้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลับสู่ประชาชนได้ 
  3. ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายกองทุนต้ังตัวออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มท่ีมีสินค้า  2. กลุ่มท่ียังไม่
มีสินค้า เพื่อจะได้มีเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างชัดเจน ท้ังนี้ ควรแบ่งระยะของการพฒันาให้ชัดเจนว่าเป็นระยะ
เริ่มต้น ระยะกลางหรือระยะท้ายของการพัฒนา รวมทั้งควรก าหนดระยะเวลาของการพัฒนาของแต่ละโครงการให้
ชัดเจน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการ   
          ลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย  
 ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี ้
  - ควรมีการเช่ือมโยงโครงการกับยุทธศาสตร์อื่นๆ เพื่อให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการ
อยู่อาศัยได้จริง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล  
 ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี ้
  1. ควรมีการสร้าง Road map ในการจัดการปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมในระยะยาว 
  2. ควรมีการก าหนดนโยบายการปลูกจิตส านึกสาธารณะให้กับประชาชนท้ังในเขตเทศบาลและ
ประชาชนท่ัวไปให้ได้เรียนรู้การรักษ์ส่ิงแวดล้อม อาทิ การคัดแยกขยะต้นทาง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  (Healthy City)  
 ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี ้
  1. ควรน าแนวคิดด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health Concept) มาร่วม
ในการก าหนดนโยบายในด้านนี้ ท้ังนี้ ควรสร้างความร่วมมือระหว่างหนว่ยงาน และบุคลากรท่ีมีความช านาญด้าน
ต่างๆ ทุกสาขาวิชาทางสุขภาพทั้งมนุษย์ และสัตว์ ท้ังในระดับประเทศหรือนานาชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการมี
สุขภาพที่ดีและสมดุลส าหรับคน สัตว์และส่ิงแวดล้อม 
  2. ควรยกเลิกการจุดพลุไฟในพิธีเปิดกิจกรรมหรืองานเทศกาลต่างๆ ของเทศบาล เพราะเป็นการ
สร้างมลภาวะหรือมลพิษท่ีจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และส่ิงมีชีวิตทุกชนิด รวมท้ังคุณภาพของ
ส่ิงแวดล้อมโดยตรง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล     
 ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี ้

1. ในด้านการศึกษาควรให้ครูผู้สอนได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการสอนเต็มรูปแบบ ไม่ควรให้เข้าร่วม
กิจกรรมมากเกินไป ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับการเรียนการสอนได้ 

2. สร้างบรรยากาศและแนวปฏิบัติเพื่อกระตุ้นในการเรียนรู้และเพิ่มทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวันของบุคลากรและนักเรียนในทุกระดับ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติ
          ของการพัฒนา  
 ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี ้

  1. ควรจัดวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อเพิ่มพูนทักษะ มุมมองและ
ทัศนคติใหม่ๆ ให้กับผู้น าชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้น าชุมชน
ท่ีมีประสบการณ์ 
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 2. พัฒนาผู้น าชุมชนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนร่วมกับผู้น ารุ่นปัจจุบัน อีกท้ัง
เสริมพลังความรู้และทักษะด้านต่างๆ ของผู้น ารุ่นปัจจุบันให้เข้มแข็งขึ้นและทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง  
 ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี ้

  - ควรวางแผนอย่างเป็นระบบในการพฒันาพืน้ท่ีสร้างสรรค์ Smart Area ในบริเวณถนนศรีจันทร์
และพื้นท่ีของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้สอดคล้องเช่ือมโยง รวมท้ังส่ิงอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ท่ีเอื้อให้ผู้คน
มาใช้พื้นท่ีเหล่านั้น อาทิ พื้นทางเดินเท้า หลังคากันแดดฝน ความปลอดภัยในการข้ามถนน ขนส่งสาธารณะ เป็นต้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
 ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี ้
   - ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรมุ่งเน้นพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้และทักษะท่ีเป็นสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง ท้ังนี้ควรน าประเด็นท่ีเป็นข้อมูลจากผู้ปฏิบัติท่ีสะท้อน
มาและจากผลการประเมินของผู้ดูแลโครงการ และอาจรวมถึงประเด็นด้านอารมณ์และจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน เป็น
ต้น มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ในเชิงวิชาการให้ชัดเจนว่าเป็นสมรรถนะท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพการท างาน รวม
ไปถึงก าหนดประเด็นปัญหาและแนวทางปรับเปล่ียนให้ชัดเจน  
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ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาและแนวทางการพิจารณา 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.

2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 5797 
ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ซึ่งเทศบาล
นครขอนแก่นได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปเมื่อวันท่ี  25 
กันยายน พ.ศ. 2561  
  

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งท่ี 7 -1/2561 ในวันท่ี 22  
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา และ
การให้คะแนนตามเกณฑ์แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสรุปผลการ
ประเมินมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา   
 

1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น  

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18.5 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 11 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 53 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (10) (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (8) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (8) 
3.4 วิสัยทัศน์ (5) (5) 
3.5 กลยุทธ์ (5) (3) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (3) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (5) 
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ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.8 แผนงาน (5) (3) 
3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (5) 
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) (3) 

รวมคะแนน 100 82.5 
 
2.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี    
(พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น  

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 6 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 5 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 49 

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) (4) 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4) 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง 
(5) (4) 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) (4) 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(5) (3) 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (3) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (3) 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ

มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 
(5) (5) 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (5) 
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ 
(5) (5) 

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4) 
รวมคะแนน 100 85 
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ส่วนที่ 3 
ภาคผนวก 
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1 

 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ   อยู่ระหว่างด าเนินการ    ไม่ได้ด าเนินการ 

1. ชื่อ โครงการ................................................................................................ 
 

2. ผู้รับผิดชอบ :  
   ช่ือหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ..................................................................  
   ช่ือหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) .................................................... 
   ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ........................................................................... 
   ต าแหน่ง................................................................................................... 
   วันท่ีรายงาน............................................................................................. 

3. สถานที่ด าเนินโครงการ............................................................................... 
 

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่ค านึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

4.1   แผนพัฒนาเทศบาล 
      ยุทธศาสตร์ท่ี : ……………………………………………………. 
      แนวทางการพัฒนา : …………………………………………… 

4.2  แผนท่ีค านึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนท่ี 
ค านึงถึงความจ าเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ท่ีเป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการท าให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) 
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น* 

4.3  แผนอื่นๆ (ระบ)ุ : …………………………………………………………. 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลส าเร็จ (ท าเคร่ืองหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :   

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลส าเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์ 

บรรลุ ไม่บรรลุ  สาเหตุที่ไม่บรรลุ 
1      
2      

 ฯลฯ    
 
 
 

 ไตรมาส 1       ไตรมาส 2 
 ไตรมาส 3       ไตรมาส 4 
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2 

 
6. ระยะเวลาด าเนินงาน (ด าเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2  , อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4  และไม่ได้ด าเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
6.1 ตามแผนด าเนินงาน ปี 2561 เริ่ม............................ส้ินสุด............................ 
6.2 ปฏิบัติจริง  เริ่ม...........................ส้ินสุด................................ 
6.3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือน ปี)………………………………………………….. 
6.4 ณ วันท่ีรายงาน มีผลการด าเนินงานคิดเป็น .................. % ของผลงานท้ังหมด 

 

7. จ านวนผู้ปฏิบัติงาน ............... คน จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) …………… คน 
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง.....................................................(กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไป
ตอบ ข้อ 9) 
 

8. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนนิงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้าม
ไปตอบ ข้อ 9) 

8.1 ……………………………………………………………………. 
8.2 ……………………………………………………………………. 

                             ฯลฯ  
 

9. ด าเนินการ โดยวิธีการ : 
(  ) ด าเนินการเอง (  ) จัดซ้ือ/จัดจ้าง โดย  : 
    วิธีการตกลงราคา  วิธีสอบราคา     วิธีประกวดราคา 
    วิธีพิเศษ   วิธีกรณีพิเศษ    อื่นๆ ระบุ..............  
 

10. ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน มีดังนี้ 
10.1 ...................................................................... 
10.2 ………………………………………………………………. 

   ฯลฯ 
 

11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ (อยู่ระหว่างด าเนินการให้ตอบ  ณ ปัจจุบนั  
และไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข)) 

ตัวชี้วัด 
(ก) 

ค่าเป้าหมาย 
(ข) 

ผลท่ีได้รับ 
(ค) 

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผลที่
ได้รับ (ร้อยละ) 

1.   .............................................................................. 
2.   .............................................................................. 

ฯลฯ 

............... 
………….. 

ฯลฯ 

............... 
………….. 

ฯลฯ 

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

............... 
ฯลฯ 
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3 

 
12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ด าเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก)) 
งบประมาณที่ 

ได้รับการอนุมัติ  
(ก) 

มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณมาจาก  

(ข) 

รวมงบประมาณ 
ของโครงการ  

(ค) 

เบิกจ่ายจริง 
(ง) 

แหล่งงบ จ านวนเงิน หมวด จ านวนเงิน จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 
   

 
    

 
 

13. เหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ 
............................................................................................................................. ......................................
................................................................................................................................................................... 
 

14. ปัญหาอุปสรรค : 
14.1 ..................................................................... 
14.2 ..................................................................... 

   ฯลฯ 
 

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป : 
15.1 ……………………………………………………………. 
15.2 ……………………………………………………………. 

   ฯลฯ 
 

16. แนบไฟล์รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม อย่างน้อย 3-5 ภาพ  
(ให้แนบเฉพาะด าเนินการแล้วเสร็จ) 

 
 

ช่ือผู้รายงาน.........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                         ต าแหน่ง............................................................... 
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การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปี 2562 
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โทรศัพท์สายตรง   
หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น  

 

1.   โทรศัพท์ส่วนกลางเทศบาล          043 - 221202 
2.   โทรสาร (แฟกซ์)           043 - 224033 
3.   หน้าห้องนายกเทศมนตรี          043 - 225151 
4.   ส านักปลัดเทศบาล           043 - 221185 
5.   ส านักงานกิจการสภา                   043 - 321152 
6.   ห้องร้องเรียน           043 - 271261 
7.   ส านักทะเบียนราษฎร         043 - 223648 
8.   สถานีดับเพลิงฯ  ศรีจันทร์             043 - 221184, 199 
9.   สถานีดับเพลิงฯ  หนองแวงเมืองเก่า         043 - 224625 
10.  สถานีดับเพลิงฯ  หนองแวงตราชู        043 - 234583 
11.  สถานีดับเพลิงฯ  บึงทุ่งสร้าง                  043 - 234581 
12.  สถานธนานุบาล แห่งที่ 1         043 – 246150 
13.  สถานธนานุบาล แห่งที่ 2         043 – 220881 
14.  ส านักการช่าง                   043 - 221578 
15.  ส านักการคลัง          043 - 224030 
16.  ส านักการสาธารณสุขฯ         043 - 225514 
17.  ส านักการศึกษา          043 - 225166 
18.  ส านักสวัสดิการสังคม         043 - 271210 
19.  กองวิชาการและแผนงาน                  043 - 221667 
20.  ห้องพัสดุและทรัพย์สิน         043 - 270730 
21.  โฮงมูนมังฯ           043 - 271173 
22.  โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก                  043 - 221823 
23.  โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู                  043 - 238119 
24.  โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง                  043 - 222258 
25.  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทนั        043 - 225297 
26.  โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่        043 - 237590 
27.  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด         043 - 222701 
28.  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย           043 - 237589 
29.  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม        043 - 237611 
30.  โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง        043 - 239967 
31.  โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม          043 - 225281 
32.  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน         043 – 236978 

 

ช่องทางออนไลน์ 
Website :  www.kkmuni.go.th 
Face book : www.facebook.com/khonkaenmunicipality 
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