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ำนำำ
คคำน
ยระเบียยบกระทรวงมหาดไทย
บกระทรวงมหาดไทย ว่ว่าาด้ด้ววยการจั
ยการจัดดททาแผนพั
าแผนพัฒฒนาขององค์
นาขององค์กกรปกครองส่
รปกครองส่ววนน
ด้ด้ววยระเบี
งถิ่น่น พ.ศ.
พ.ศ. 2548
2548 แก้
แก้ไไขเพิ
ขเพิ่ม่มเติเติมม (ฉบั
(ฉบับบทีที่ ่ 2)2) พ.ศ.
พ.ศ. 2559
2559 และ
และ (ฉบั
(ฉบับบทีที่ ่ 3)3) พ.ศ.
พ.ศ. 2561
2561 ข้ข้ออ 28
28 และข้
และข้ออ
ท้ท้อองถิ
29 ให้
ให้ผผู้บู้บริริหหารท้
ารท้อองถิ
งถิ่น่นแต่
แต่งงตัตั้ง้งคณะกรรมการติ
คณะกรรมการติดดตามและประเมิ
ตามและประเมินนผลแผนพั
ผลแผนพัฒฒนาท้
นาท้อองถิ
งถิ่น่น โดยมี
โดยมีออานาจ
านาจ
29
หน้าาทีที่ ก่ กาหนดแนวทาง
าหนดแนวทาง วิวิธธีกีการในการติ
ารในการติดดตามและประเมิ
ตามและประเมินนผลแผนพั
ผลแผนพัฒฒนา
นา ดดาเนิ
าเนินนการติ
การติดดตามและ
ตามและ
หน้
ประเมินนผลแผนพั
ผลแผนพัฒฒนา
นา รายงานผลและเสนอความเห็
รายงานผลและเสนอความเห็นนซึซึ่ง่งได้
ได้จจากการติ
ากการติดดตามและประเมิ
ตามและประเมินนผลแผนพั
ผลแผนพัฒฒนา
นา
ประเมิ
งถิ่น่นต่ต่ออผูผู้บ้บริริหหารท้
ารท้อองถิ
งถิ่น่นเพื
เพื่อ่อให้
ให้ผผู้บู้บริริหหารท้
ารท้อองถิ
งถิ่น่นเสนอต่
เสนอต่ออสภาท้
สภาท้อองถิ
งถิ่น่นและคณะกรรมการพั
และคณะกรรมการพัฒฒนาท้
นาท้อองถิ
งถิ่น่น
ท้ท้อองถิ
พร้ออมทั
มทั้ง้งประกาศผลการติ
ประกาศผลการติดดตามและประเมิ
ตามและประเมินนผลแผนพั
ผลแผนพัฒฒนาท้
นาท้อองถิ
งถิ่น่นให้
ให้ปประชาชนในท้
ระชาชนในท้อองถิ
งถิ่น่นทราบในที
ทราบในที่ ่
พร้
เปิดดเผยภายในสิ
เผยภายในสิบบห้ห้าาวัวันน นันับบแต่
แต่ววันันรายงานผลและเสนอความเห็
รายงานผลและเสนอความเห็นนดัดังงกล่
กล่าาวว และต้
และต้อองปิ
งปิดดประกาศไว้
ประกาศไว้เเป็ป็นน
เปิ
ระยะเวลาไม่นน้อ้อยกว่
ยกว่าาสามสิ
สามสิบบวัวันนโดยอย่
โดยอย่าางน้
งน้ออยปี
ยปีลละหนึ
ะหนึ่ง่งครั
ครั้ง้งภายในเดื
ภายในเดืออนธั
นธันนวาคมของทุ
วาคมของทุกกปีปี ซึซึ่ง่งได้
ได้มมีกีการ
าร
ระยะเวลาไม่
ปฏิบบัตัติเิเป็ป็นนไปตามระเบี
ไปตามระเบียยบฯ
บฯ ไปแล้
ไปแล้ววนันั้น้น
ปฏิ
คณะกรรมการติดดตามและประเมิ
ตามและประเมินนผลแผนพั
ผลแผนพัฒฒนาเทศบาลนครขอนแก่
นาเทศบาลนครขอนแก่นน จึจึงงได้
ได้จจัดัดททาา
คณะกรรมการติ
รายงานการติดดตามและประเมิ
ตามและประเมินนผลแผนพั
ผลแผนพัฒฒนาเทศบาลนครขอนแก่
นาเทศบาลนครขอนแก่นน ประจ
ประจาปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณ พ.ศ.
พ.ศ. 2563
2563
รายงานการติ
โดยได้รรวบรวมความหลากหลายของกิ
วบรวมความหลากหลายของกิจจกรรมและโครงการตลอดทั
กรรมและโครงการตลอดทั้ง้งปีปี ซึซึ่ง่งเนื
เนื้อ้อหาประกอบด้
หาประกอบด้ววยย ข้ข้ออมูมูลลผล
ผล
โดยได้
การดาเนิ
าเนินนงานของเทศบาลนครขอนแก่
งานของเทศบาลนครขอนแก่นน ตลอดจนผลการติ
ตลอดจนผลการติดดตามและประเมิ
ตามและประเมินนผลกิ
ผลกิจจกรรมและโครงการ
กรรมและโครงการ
การด
ตามพันนธกิ
ธกิจจและยุ
และยุททธศาสตร์
ธศาสตร์ขของเทศบาลนครขอนแก่
องเทศบาลนครขอนแก่นน และรู
และรูปปภาพที
ภาพที่เ่เป็ป็นนส่ส่ววนหนึ
นหนึ่ง่งของความส
ของความสาเร็
าเร็จจของ
ของ
ตามพั
กรรมและโครงการ โดยมี
โดยมีภภาพเบื
าพเบื้อ้องหลั
งหลังงการท
การทางาน
างาน ซึซึ่ง่งเกิเกิดดจากความมุ
จากความมุ่ง่งมัมั่น่นสร้
สร้าางสรรค์
งสรรค์ผผลงาน
ลงาน โดย
โดย
กิกิจจกรรมและโครงการ
คณะกรรมการติดดตามและประเมิ
ตามและประเมินนผลแผนพั
ผลแผนพัฒฒนาเทศบาล
นาเทศบาล ได้
ได้ใให้ห้คคาแนะน
าแนะนาโครงการ/ภารกิ
าโครงการ/ภารกิจจ และปั
และปัญญหา
หา
คณะกรรมการติ
สรรคของโครงการที่ถ่ถูกูกประเมิ
ประเมินนไปใช้
ไปใช้เเพืพื่อ่อปรั
ปรับบปรุ
ปรุงงกิกิจจกรรมและโครงการนั
กรรมและโครงการนั้น้นๆๆ เพื
เพื่อ่อให้
ให้เเกิกิดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ ้
อุอุปปสรรคของโครงการที
เพื่อ่อนนาไปสู
าไปสู่ก่การปรั
ารปรับบปรุ
ปรุงงแนวทาง
แนวทาง วิวิธธีกีการด
ารดาเนิ
าเนินนกิกิจจกรรมโครงการ
กรรมโครงการ อัอันนจะส่
จะส่งงผลท
ผลทาให้
าให้บบรรลุ
รรลุตตามตั
ามตัววชีชี้ว้วัดัด
เพื
และเป้าาประสงค์
ประสงค์ขของแต่
องแต่ลละยุ
ะยุททธศาสตร์
ธศาสตร์ออย่ย่าางเป็
งเป็นนรูรูปปธรรมของส่
ธรรมของส่ววนราชการต่
นราชการต่าางๆ
งๆ ในเทศบาลได้
ในเทศบาลได้เเป็ป็นนอย่
อย่าางดี
งดี
และเป้
เป็นนอีอีกกกระบวนการหนึ
กระบวนการหนึ่ ง่ งในการชี
ในการชี้ว้วัดัดถึถึงงประสิ
ประสิททธิธิภภาพประสิ
าพประสิททธิธิผผลของการท
ลของการทางานร่
างานร่ววมกั
มกันน ในการ
ในการ
อัอันนเป็
บริหหารงานในองค์
ารงานในองค์กกรให้
รให้เเกิกิดดประโยชน์
ประโยชน์สสูงูงสุสุดดต่ต่ออประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่
ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนต่ต่ออไป
ไป
บริ

คณะกรรมการติดดตามและประเมิ
ตามและประเมินนผล
ผล
คณะกรรมการติ
แผนพัฒฒนาเทศบาลนครขอนแก่
นาเทศบาลนครขอนแก่นน
แผนพั
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สารบั
สารบั
ญญ

หน้า หน้า

นจากประธานคณะกรรมการติ
ดตามและประเมิ
นผลแผนพั
ฒนาเทศบาลนครขอนแก่
สาส์นสาส์
จากประธานคณะกรรมการติ
ดตามและประเมิ
นผลแผนพั
ฒนาเทศบาลนครขอนแก่
น น
โครงสร้
างคณะกรรมการติ
ดตามและประเมิ
นผลแผนพั
ฒนาเทศบาลนครขอนแก่
โครงสร้
างคณะกรรมการติ
ดตามและประเมิ
นผลแผนพั
ฒนาเทศบาลนครขอนแก่
น น

1 1

มิโครงสร้
างการแบ่
งส่วนราชการ
เทศบาลนครขอนแก่
แผนภูแผนภู
มิโครงสร้
างการแบ่
งส่วนราชการ
เทศบาลนครขอนแก่
น น

2 2

่ 1 การรายงานผลการติ
ดตามและประเมิ
นผลแผนพั
ฒนาเทศบาลนครขอนแก่
ส่วนทีส่่ ว1นทีการรายงานผลการติ
ดตามและประเมิ
นผลแผนพั
ฒนาเทศบาลนครขอนแก่
น น
าปีงบประมาณ
ประจประจ
าปีงบประมาณ
พ.ศ. พ.ศ.
25632563

3 3

ศน์ ของเทศบาลนครขอนแก่
-วิสัย-วิ
ทัศสน์ัยทัของเทศบาลนครขอนแก่
น น

3 3

-พัจนธกิ
จ ของเทศบาลนครขอนแก่
-พันธกิ
ของเทศบาลนครขอนแก่
น น

3 3

-ยุทธศาสตร์
นา ของเทศบาลนครขอนแก่
-ยุทธศาสตร์
การพักฒารพั
นาฒของเทศบาลนครขอนแก่
น น

3 3

-จานวนโครงการตามแผนพั
่น (พ.ศ.
2561-2565)
เทศบาลนครขอนแก่
-จานวนโครงการตามแผนพั
ฒนาท้ฒอนาท้
งถิ่นองถิ
(พ.ศ.
2561-2565)
เทศบาลนครขอนแก่
น น

6 6

-จานวนโครงการที
ด้รับการบรรจุ
อยู่ในเทศบั
ญัติงบประมาณรายจ่
าย ประจ
-จานวนโครงการที
่ได้รับ่ไการบรรจุ
อยู่ในเทศบั
ญญัตญิงบประมาณรายจ่
าย ประจ
าปี าปี
งบประมาณ
งบประมาณ
พ.ศ. พ.ศ.
25632563

7 7

-ผลการด
นโครงการและการเบิ
กจ่นายเงิ
นงบประมาณปี
-ผลการด
าเนินาเนิ
โครงการและการเบิ
กจ่ายเงิ
งบประมาณปี
พ.ศ. พ.ศ.
25632563

7 7

บ-รายจ่
ายของเทศบาลนครขอนแก่
น ประจ
าปีงบประมาณ
2562-2563
-รายรั-รายรั
บ-รายจ่
ายของเทศบาลนครขอนแก่
น ประจ
าปีงบประมาณ
พ.ศ. พ.ศ.
2562-2563

36 36

่ 2 การติ
ดตามและประเมิ
นผลโครงการเชิ
งคุณภาพ
าปีงบประมาณ
ส่วนทีส่่ ว2นทีการติ
ดตามและประเมิ
นผลโครงการเชิ
งคุณภาพ
ประจประจ
าปีงบประมาณ
พ.ศ. พ.ศ.
25622562

39 39

-ผลการติ
ดตามและประเมิ
นผลโครงการเชิ
งคุณภาพ
าปี พ.ศ.
-ผลการติ
ดตามและประเมิ
นผลโครงการเชิ
งคุณภาพ
ประจประจ
าปี พ.ศ.
25622562

39 39

1. โครงการกิ
จกรรมส่
มการท่
่ยวและกระตุ
้นเศรษฐกิ
จโดยการจั
1. โครงการกิ
จกรรมส่
งเสริมงเสริ
การท่
องเทีอ่ยงเที
วและกระตุ
้นเศรษฐกิ
จโดยการจั
ดงานดงาน
มหัศจรรย์
พรรณไม้
มหัศจรรย์
พรรณไม้
2. โครงการประเพณี
ออกพรรษา
ลอยประที
ปบูทชธกตั
าพุทญธกตั
2. โครงการประเพณี
ออกพรรษา
ลอยประที
ปบูชาพุ
ญู ญญู
3. โครงการส่
พประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่
น (กองทุ
3. โครงการส่
งเสริมงเสริ
อาชีมพอาชี
ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่
น (กองทุ
นตั้งตันวตั) ้งตัว)

41 41

4. โครงการงานก่
สร้างโครงสร้
งพื้นฐานในเขตเทศบาลนครขอนแก่
4. โครงการงานก่
อสร้าองโครงสร้
างพื้นาฐานในเขตเทศบาลนครขอนแก่
น น
าปีงบประมาณ
ประจประจ
าปีงบประมาณ
25632563
5. โครงการจั
ดการขยะอั
นตราย
5. โครงการจั
ดการขยะอั
นตราย
6. โครงการพั
กยภาพในการจั
บริการสาธารณสุ
พื้นฐานใน
6. โครงการพั
ฒนาศัฒกนาศั
ยภาพในการจั
ดบริกดารสาธารณสุ
ขขั้นพืข้นขั้นฐานใน
ศสมช.ศสมช.

52 52

7. โครงการพั
กษะความคิ
สร้างสรรค์
และนวั
ตกรรม
7. โครงการพั
ฒนาทัฒกนาทั
ษะความคิ
ดสร้าดงสรรค์
และนวั
ตกรรม
8. โครงการอบรมเชิ
บัติกดารจั
ดทาและทบทวนแผนชุ
มชนเทศบาลนครขอนแก่
8. โครงการอบรมเชิ
งปฏิบงัตปฏิิการจั
ทาและทบทวนแผนชุ
มชนเทศบาลนครขอนแก่
น น

63 63
66 66

9. โครงการเทศบาลนี
9. โครงการเทศบาลนี
้มีรัก ้มีรัก

69 69

45 45
48 48

57 57
60 60

สารบัญ
สารบัญ
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สาส์นจากประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น หน้า
10. โครงการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ ในระบบร้องทุกข์เทศบาล
72
โครงสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
1
นครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มิโครงสร้านการพั
างการแบ่
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าเนินงานของเทศบาลนคร
นน่สประจ
อันจะส่
งับผลก่
อให้อเกิให้ด ประโยชน์
สุดสแก่
ประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ
พ.ศ.
2563
อันรจะส่
ง ผลก่
เกิด ประโยชน์
ูง สุปดระชาชนในเขต
แก่ ประชาชนในเขต
หนึ่งขอนแก่
ช่ขอนแก่
อขอนแก่
งทางที
ามารถเผยแพร่
ข้อมูพ.ศ.
ลให้
ป2563
ระชาชนได้
าเนิสนูงงานของเทศบาลนคร
น ประจ
าปีงบประมาณ
พ.ศ.
2563
อันจะส่
งทราบถึ
ผลก่อให้ง ผลการด
เกิด ประโยชน์
สูง สุดแก่ประชาชนในเขต
เทศบาลขอนแก่
เทศบาลขอนแก่
นต่อต่ไป
อไป
ขอนแก่
น ประจาปีงนนบประมาณ
เทศบาลขอนแก่
ต่อไป พ.ศ. 2563 อันจะส่ง ผลก่อให้เกิด ประโยชน์สูง สุดแก่ ประชาชนในเขต
เทศบาลขอนแก่น ต่อไป

ดร.โกเมน
กันตวธี
ะ ระ
ดร.โกเมน
กันรตวธี
ดร.โกเมน
กันตวธีระ นผลแผน
ประธานคณะกรรมการติ
ดตามและประเมิ
ประธานคณะกรรมการติ
ดตามและประเมิ
นผลแผน
ดร.โกเมน กันดตวธี
ระ
ประธานคณะกรรมการติ
ตามและประเมิ
พัฒนาเทศบาลนครขอนแก่
น นผลแผน

พัฒนาเทศบาลนครขอนแก่
น
ประธานคณะกรรมการติ
ดตามและประเมินนผลแผน
พัฒนาเทศบาลนครขอนแก่
พัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

สาส์นนน...จากคณะกรรมการติ
...จากคณะกรรมการติดดดตามและประเมิ
ตามและประเมินนนผลแผนพั
ผลแผนพัฒฒฒนาเทศบาลนครขอนแก่
นาเทศบาลนครขอนแก่นนน
สาส์
สาส์
...จากคณะกรรมการติ
ตามและประเมิ
ผลแผนพั
นาเทศบาลนครขอนแก่

วยการปฏิ
ยการปฏิบบบัตัตัติหิหิหน้น้น้าาทีาทีที่ข่ข่ของคณะกรรมการติ
องคณะกรรมการติดดดตามประเมิ
ตามประเมินนนผลแผนเทศบาลนครขอนแก่
ผลแผนเทศบาลนครขอนแก่นนนประจ
ประจาปี
าปี
ด้ด้ด้ววยการปฏิ
องคณะกรรมการติ
ตามประเมิ
ผลแผนเทศบาลนครขอนแก่
ประจ
าปี
พ.ศ.2563
2563ได้ได้ได้ดดดาเนิ
าเนินนนมาจนเสร็
มาจนเสร็จจจสิสิ้สิน้น้นแล้
แล้วววคณะกรรมการได้
คณะกรรมการได้ปปประชุ
ระชุมมมกักักันนนอย่
อย่าางต่
างต่
งต่อออเนืเนืเนื่อ่อ่องในเกื
งในเกือออบทุ
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นเพื่อ่อ่อ
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2563
าเนิ
มาจนเสร็
แล้
คณะกรรมการได้
ระชุ
อย่
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บทุ
นเพื
าหนดแนวทางในการติดดดตามและประเมิ
ตามและประเมินนนผล
ผลซึซึซึ่ง่งในปี
่งในปี
ในปีนนนี้ไี้ได้ี้ได้ด้ทททาการติ
าการติดดดตามและประเมิ
ตามและประเมินนนผลโครงการต่
ผลโครงการต่าางางงๆๆๆในทั
ในทั้ง้ง้ง
กกกาหนดแนวทางในการติ
าหนดแนวทางในการติ
ตามและประเมิ
ผล
าการติ
ตามและประเมิ
ผลโครงการต่
ในทั
10ยุยุยุทททธศาสตร์
ธศาสตร์โดยเลื
โดยเลือออกโครงการในแต่
กโครงการในแต่ลลละยุ
ะยุทททธศาสตร์
ธศาสตร์ททที่ถี่ถี่ืถอือือว่ว่าว่าเป็
าเป็เป็นนนตัตัตัววแทนหรื
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โครงการสาคั
าคัญญญของแต่
ของแต่ลลละะะ
10
10
ธศาสตร์
โดยเลื
กโครงการในแต่
ะยุ
ธศาสตร์
โครงการส
าคั
ของแต่
ธศาสตร์ พร้
พร้อออมเรี
มเรียยยนเชิ
นเชิญญญผูผู้ผูอ้อ้อานวยการกองหรื
านวยการกองหรือออผูผู้ผูร้รับ้รับับผิผิผิดดดชอบโครงการนั
ชอบโครงการนั้น้น้นๆๆๆมาน
มานาเสนอผลการด
าเสนอผลการดาเนิ
าเนินนนงาน
งาน
ยุยุยุทททธศาสตร์
ธศาสตร์
พร้
มเรี
นเชิ
านวยการกองหรื
ชอบโครงการนั
มาน
าเสนอผลการด
าเนิ
งาน
คณะกรรมการฯซึซึซึ่ง่งพบว่
่งพบว่
พบว่าาาผลการด
ผลการดาเนิ
าเนินนนงานส่
งานส่ววนใหญ่
วนใหญ่
นใหญ่เเป็ป็เป็นนนทีทีที่น่น่น่า่าพอใจ
่าพอใจ
พอใจแต่
แต่กกก็ม็ม็มีบีบีบางประเด็
างประเด็นนนทีทีที่ค่ค่คณะกรรมการฯ
ณะกรรมการฯ
ต่ต่ต่อออคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
ผลการด
าเนิ
งานส่
แต่
างประเด็
ณะกรรมการฯ
เสนอแนะเพื่อ่อ่อการปรั
การปรับบบปรุ
ปรุงงให้
งให้ให้สสมบู
สมบู
มบูรรณ์รณ์ณ์ยยิ่งยิ่งขึิ่งขึ้นขึ้น้นในปี
ในปีตตต่อ่อ่อไปไปไป
ได้ได้ได้ใให้ให้ห้ขข้อข้อ้อเสนอแนะเพื
เสนอแนะเพื
การปรั
ปรุ
ในปี
ผมขอแสดงความขอบคุณณณเจ้เจ้เจ้าาหน้
าหน้
หน้าาทีาทีที่แ่แ่และกรรมการทุ
ละกรรมการทุกกกท่ท่ท่าานที
านที
นที่เ่เสี่เสีสียยยสละเวลาอั
สละเวลาอันนนมีมีมีคคค่า่าเพื
่าเพืเพื่อ่อ่อมาร่
มาร่ววมเป็
วมเป็
มเป็นนน
ผมขอแสดงความขอบคุ
ผมขอแสดงความขอบคุ
ละกรรมการทุ
สละเวลาอั
มาร่
คณะกรรมการฯตลอดจนคณะท
ตลอดจนคณะทางานของเทศบาลนครขอนแก่
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ารในทุกกกระดั
ระดับบบและทุ
และทุกกกท่ท่ท่าานที
านที
นที่ไ่ได้่ได้ด้มมมาเข้
าเข้าาา
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
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คณะกรรมการฯสามารถด
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ามภารกิจจทีจทีที่ไ่ได้่ได้ด้รรับรับับมอบหมาย
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าไปในทุ
ไปในทุกกกๆๆๆด้ด้ด้าานต่
านต่
นต่อออไป
เติเติเติบบบโตก้
โตก้
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รศ.น.สพ.ดร.ประสาน
ประสาน ตัตัตังงควั
งควั
ควัฒฒฒนา
นา
รศ.น.สพ.ดร.
รศ.น.สพ.ดร.
ประสาน
นา
คณะกรรมการติดดดตามและประเมิ
ตามและประเมินนนผลแผน
ผลแผน
คณะกรรมการติ
คณะกรรมการติ
ตามและประเมิ
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นาเทศบาลนครขอนแก่
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โครงสร้างคณะกรรมการติ
างคณะกรรมการติดตามและประเมิ
ดตามและประเมินผล
นผล
โครงสร้
แผนพัฒฒนาเทศบาลนครขอนแก่
นาเทศบาลนครขอนแก่นน
แผนพั

ดร.โกเมนกันกัตวธี
นตวธีระระ
ดร.โกเมน
สมาชิกสภาเทศบาล
กสภาเทศบาล
สมาชิ
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ

รศ.นสพ.ดร.ประสานตังตัควั
งควัฒฒนานา
รศ.นสพ.ดร.ประสาน
้ทรงคุณณ
ผู้ทผูรงคุ
วุฒวุฒิ ิ

รศ.ดร.มนสิชาชาเพชรานนท์
เพชรานนท์
ผศ.ดร.มนสิ
้ทรงคุณณ
ผู้ทผูรงคุ
วุฒวุฒิ ิ

นางสุภมาส
ภมาสประภั
ประภัสชัสยชัย
นางสุ
้แทนหน่วยงานที
วยงานที่เกี่เ่ยกีวข้
่ยวข้ององ
ผู้แผูทนหน่

นายสุรพล
รพลทวีทวีแสงสกุ
แสงสกุลไทย
ลไทย
นายสุ
้แทนหน่วยงานที
วยงานที่เกี่เ่ยกีวข้
่ยวข้ององ
ผู้แผูทนหน่

นางสาวภาสิณณ
รภานุ
นางสาวภาสิ
ี ธีี รธีภานุ
สมาชิกสภาเทศบาล
กสภาเทศบาล
สมาชิ

นายภาสกรกาญจนวรางกู
กาญจนวรางกูร ร
นายภาสกร
สมาชิกสภาเทศบาล
กสภาเทศบาล
สมาชิ

นายทศพลวงศ์
วงศ์อาษา
อาษา
นางอินทินรทิาราฆารเจริ
ฆารเจริญญ
นายทศพล
นางอิ
ผอ.ส
กการช่างาง
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ชาการและแผนงาน
ผอ.ส
านัานักการช่
ผอ.กองวิ

นายชอบแสงเนี
แสงเนียมยม
นายชอบ
้แทนประชาคม
ผู้แผูทนประชาคม

นายสุภฤกษ์
ภฤกษ์สุภสุธีภรธีะระ
นายสุ
้แทนประชาคม
ผู้แผูทนประชาคม

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

โรงเรียนเทศบาล
บ้านโนนทัน

โรงเรียนเทศบาล
บ้านโนนหนองวัด

สานักการคลัง

โรงเรียนเทศบาล
สวนสนุก

โรงเรียนเทศบาล
บ้านหนองแวง

สานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล
บ้านสามเหลี่ยม

สานักการช่าง

โรงเรียนเทศบาล
บ้านหนองใหญ่

โรงเรียนเทศบาล
บ้านตูม

โรงเรียนเทศบาล
วัดกลาง

กองวิชาการ
และแผนงาน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เลขานุการนายกเทศมนตรี
นครขอนแก่น

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นครขอนแก่น

สานักสวัสดิการสังคม

โรงเรียนเทศบาล
คุ้มหนองคู

สานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

รองปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล

รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

โรงเรียนเทศบาล
บ้านศรีฐาน

2

โรงเรียนเทศบาล
บ้านโนนชัย

สานักปลัดเทศบาล

สถานธนานุบาลแห่งที่ 2

สถานธนานุบาลแห่งที่ 1

สภาเทศบาลนครขอนแก่น

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาลนครขอนแก่น

2
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ส่วนที่ 1 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 บัญญัติให้ “ในการ
ดาเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ” และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติ ดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี
ดั ง นั้ น เพื่ อ การปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30
(5) เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้
-วิสัยทัศน์ ของเทศบาลนครขอนแก่นตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2561-2565
"พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข"
-พันธกิจ ของเทศบาลนครขอนแก่น
พันธกิจที่ 1 : พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพือ่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
พันธกิจที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล
พันธกิจที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา
พันธกิจที่ 4 : พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น
-ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลนครขอนแก่นได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลาง
พาณิชยกรรมของภูมิภาค
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและศูนย์กลางพาณิชยกรรม
ตัวชี้วัดการพัฒนา
- เป็นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสินค้าของภูมิภาค
“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

44

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เมือง
แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
ตัวชี้วัดการพัฒนา
- เป็นนครที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
ตัวชี้วัดการพัฒนา
- ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ AEC
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการ
ลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการพัฒนา
1. มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและแก้ปัญหา
การจราจรในเขตเมืองได้
2. มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดี เพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการลงทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดการพัฒนา
- เป็นนครสีเขียวและมลภาวะต่า (Low Carbon City)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมเอื้ออาทร
ตัวชี้วัดการพัฒนา
1. เป็นนครแห่งการเอื้ออาทร แบ่งปันและสมานฉันท์
2. ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ตัวชี้วัดการพัฒนา
- มีการศึกษาที่มีคุณภาพ (ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงได้
“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมือง
ในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
- สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ตัวชี้วัดการพัฒนา
- ภาคประชาชน (ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ) มีส่วนร่วมในการจัดการบ้านเมือง
และเป็นเจ้าของเมืองมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
ตัวชี้วัดการพัฒนา
1. มีหน่วยงานในกากับ เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมของเทศบาล
2. มีนวัตกรรมการบริการใหม่ๆ ที่เอื้อต่อประชาชน กลุ่มธุรกิจ และผู้รับบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับโครงสร้างขององค์กร
2. พัฒนาศักยภาพขององค์กร
ตัวชี้วัดการพัฒนา
1. มีโครงสร้างองค์กร (ส่วนราชการ) ที่เอื้อต่อภารกิจของเทศบาล
2. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
3. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
- จ าน ว น โคร งก ารตามแผน พั ฒ นา ท้ อ งถิ่ น (พ .ศ. 256 1 -2565 ) เทศบาลน คร ขอนแก่ น
เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่ บั ญ ญัติ ไ ว้ ใ นระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ ว ยการจั ดทา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที ประชาคมระดับชุมชนและระดับนคร
เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อแก้ไขและ
พัฒนาพื้นที่ตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”
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120
14
3

6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองใน
ทุกมิติของการพัฒนา

9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง

รวม

36,174,500.00

6,852,000.00

228,528,900.00

154,570,550.00

58,142,020.00

4,295,084,860.00

26

5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

3,457,879,730.00

641

159

4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนคร
แห่งการลงทุน

18,450,000.00

296,638,960.00

30

3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

1,298,200.00

36,550,000.00

งบประมาณ

2563

200

2

2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เมือง

10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

6

จานวน

1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลาง
พาณิชยกรรมของภูมิภาค

ยุทธศาสตร์

เทศบาลนครขอนแก่น ได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 ดังนี้

6

657

163

2

14

121

81

26

211

31

2

6

จานวน

2,674,288,644.00

651,512,194.00

1,248,100.00

6,852,000.00

250,521,100.00

149,189,750.00

57,814,900.00

1,502,752,400.00

16,550,000.00

1,298,200.00

36,550,000.00

งบประมาณ

2564

364

83

1

12

106

81

16

26

31

2

6

จานวน

685,210,270.00

44,725,380.00

400,000.00

6,302,000.00

241,643,400.00

151,160,350.00

55,170,940.00

131,410,000.00

16,550,000.00

1,298,200.00

36,550,000.00

งบประมาณ

2565

6
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- จานวนโครงการที่ได้รับการบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยมีโครงการ จานวน 280 โครงการ งบประมาณ 314,320,135บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

โครงการ

1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลาง
พาณิชยกรรมของภูมิภาค

3

15,811,000.00

2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

2

936,500.00

3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

12

9,668,000.00

4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุน
และนครแห่งการอยู่อาศัย

52

40,023,000.00

5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

12

160,533,720.00

6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

55

47,212,140.00

7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

32

4,174,600.00

8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของ
การพัฒนา

9

2,459,750.00

9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง

1

360,000.00

102

33,141,425.34

280

314,320,135.34

10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรทีม่ ีสมรรถนะสูง
รวม

- ผลการดาเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563
โครงการที่ได้รับบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้วมีผลดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา
รวม 181 โครงการ จานวนเงิน 257,598,236.02 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 148 โครงการ จานวนเงิน
240,373,477.80 บาท บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ ลงนามในสัญญา โครงการ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลาง
พาณิชยกรรมของภูมิภาค

3 15,029,295.73

2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เมือง

2

935,460.00

2

935,460.00

3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

7

4,483,721.21

7

4,483,721.21

4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็น
นครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

38 17,592,833.03

16

6,111,054.81

5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

11 160,092,242.00

10 159,592,242.00

3 15,029,295.73

49 44,494,088.00

6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy
City)

3 15,029,295.73

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

8

8

ยุทธศาสตร์

โครงการ ลงนามในสัญญา โครงการ

7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงสู่สากล
8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
9. พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรทีม่ ีสมรรถนะสูง
รวม

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

12

1,659,292.00

12

1,659,292.00

8

830,046.84

8

830,046.84

1

126,290.00

1

126,290.00

50 12,354,967.21

40

7,111,987.21

181 257,598,236.02

148 240,373,477.80

1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและ
เป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามา
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้าง
พื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับ
มาตรฐานสากล
6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(Healthy City)
7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงสู่สากล
8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
9. พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรทีม่ ี
สมรรถนะสูง
รวม

ยุทธศาสตร์

2
12
52
12
55
32

1
102

1,298,200.00
18,450,000.00
3,457,879,730.00
58,142,020.00
154,570,550.00
228,528,900.00
6,852,000.00
36,174,500.00
296,638,960.00
4,295,084,860.00

2
30
159
26
81
120
14
3
200
641

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

280

9

3

36,550,000.00

314,320,135.34

33,141,425.34

360,000.00

2,459,750.00

4,174,600.00

47,212,140.00

160,533,720.00

40,023,000.00

9,668,000.00

936,500.00

15,811,000.00

อนุมัติงบประมาณ
จานวน
งบประมาณ

6

แผนทั้งหมด
จานวน
งบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563

181

50

1

8

12

49

11

38

7

2

3

257,598,236.02

12,354,967.21

126,290.00

830,046.84

1,659,292.00

44,494,088.00

160,092,242.00

17,592,833.03

4,483,721.21

935,460.00

15,029,295.73

ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา
จานวน
งบประมาณ

ตารางสรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลนครขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

9

148

40

1

8

12

49

10

16

7

2

3

240,373,477.80

7,111,987.21

126,290.00

830,046.84

1,659,292.00

44,494,088.00

159,592,242.00

6,111,054.81

4,483,721.21

935,460.00

15,029,295.73

เบิกจ่าย
จานวน
งบประมาณ

9

1010

แผนภูมิแสดงสรุปผลการดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563)
377 โครงการ
300
250
200

340 โครงการ

338 โครงการ

150

อนุมัติงบประมาณ
ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม
สัญญา
เบิกจ่ายงบประมาณ

100

50
0
181 โครงการ
280 โครงการ
148 โครงการ
314,320,135.34 บาท 257,598,236.02 บาท 240,373,477.80 บาท

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

11

11

ตารางแสดงโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลนครขอนแก่น
ลาดับที่

ยุทธศาสตร์/โครงการ

งบตามเทศบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
1

โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่

6,900,000.00

2

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้

5,411,000.00

3

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการประดับตกแต่งไฟฟ้าประดับ ภายใต้ชื่องาน
"สวนเรืองแสง "

3,500,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
4

โครงการจัดกิจกรรมทาบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

600,000.00

5

โครงการราบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น

400,000.00

6

โครงการทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

220,000.00

7

โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว

8

โครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น

240,000.00

9

โครงการอนุรักษ์และ ฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน

150,000.00

10

โครงการประเพณีออก พรรษาลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู

11

โครงการอบรมเรียนรู้ หลักคาสอนตามหลักศาสนา และการปฏิบัติตนเพื่อ การเป็นศาสนิกชนที่ดี

38,000.00

12

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขับร้องทานองสรภัญญะ

30,000.00

13

โครงการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม

60,000.00

14

โครงการอบรมเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตตามรอยธรรม

30,000.00

15

โครงการบุญคูนเมือง ขอนแก่น

4,200,000.00

2,500,000.00

1,200,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ส่งเสริมผู้ประกอบการเพือ่ เพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
16

โครงการถนนฅนเดินขอนแก่น

686,500.00

17

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว)

250,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
18

โครงการบูรณะผิวจราจรและบารุงรักษาทาง ถนนกสิกรทุ่งสร้าง(ช่วงจากสามแยกตัดถนนประชาสโมสรถึง
สุดเขตเทศบาลนครขอนแก่น)

7,611,000.00

19

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบท่อระบายน้าและบูรณะผิวจราจรเดิม ซอยเหล่านาดี
12 (ช่วงจากแยกถนนเหล่านาดีถึงสุดแนวเขตเทศบาลนครขอนแก่น)

3,570,000.00

20

โครงการก่อสร้างป้ายชุมชน จานวน 5 จุด

179,000.00

21

โครงการบูรณะผิวจราจรและบารุงรักษาทาง ซอยราษฏร์คนึง 20 (ซอยศิลาแลง) ชุมชนโนนชัย1

622,000.00

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

12
12
ลาดับที่

ยุทธศาสตร์/โครงการ

งบตามเทศบัญญัติ

22

โครงการบูรณะผิวจราจรและบารุงรักษาทาง ซอยพัฒนา ชุมชนดอนหญ้านาง1

339,000.00

23

โครงการบูรณะผิวจราจรและบารุงรักษาทาง ซอยกสิกรทุง่ สร้าง ซอย 13/11 ชุมชนดอนหญ้านาง1

282,600.00

24

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ซอยเทพารักษ์ซอย 4 ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์

638,000.00

25

โครงการบูรณะผิวจราจรซอยประชาสโมสร32 และซอยประชาสโมสร38 ชุมชนทุ่งสร้างพัฒนา

231,000.00

26

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยศรีจันทร์ 6 ชุมชนคุ้มหนองคู

280,000.00

27

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยชาตะผดุง 7 ชุมชนบ้านบะขาม

1,900,000.00

28

โครงการบูรณะผิวจราจร ซอยชาตะผดุง 12, ซอยชาตะผดุง 14 และซอยชาตะผดุง 16 ชุมชนนาคะ
ประเวศน์

230,000.00

29

โครงการบูรณะผิวจราจร ซอยศรีจันทร์ 41, ซอยศิริวัน และซอยร่วมใจสามัคคี ชุมชนหนองใหญ่ 2

330,000.00

30

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยประชาสโมสร 48 ชุมชนทุ่งเศรษฐี

960,000.00

31

โครงการบูรณะผิวจราจรและบารุงรักษาทาง ซอยธารทิพย์ 2 ชุมชนธารทิพย์

620,000.00

32

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยศรีจันทร์ 10/1 ซอย 1 ชุมชนศรีจันทร์ประชาสร้างสรรค์

590,000.00

33

โครงการบูรณะผิวจราจร ซอยประชาสโมสร 48 ชุมชนทุ่งเศรษฐี

300,000.00

34

โครงการก่อสร้างสร้างท่อระบายน้า คสล. ซอย 13, ซอย 14 ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง

35

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. ซอยเจริญสุข ชุมชนบะขาม

540,000.00

36

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีธาตุ 6และซอยศรีธาตุ1ซอยบ้านแม่แอ๋ว ชุมชนบ้านตูม

290,000.00

37

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ซอยเกวียนทองช่วงปลาย ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1

300,000.00

38

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า1

270,000.00

39

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเมตตา 1 ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 2

40

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. ซอยเหล่านาดี 6/6และซอยเหล่านาดี10/24 ชุมชนหลังสนาม
กีฬา 1

660,000.00

41

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล.ซอยเหล่านาดี4 และซอยเหล่านาดี4/3 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2

550,000.00

42

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล.ซอยวุฒาราม9 แยกขวา ชุมชนโนนหนองวัด 3

310,000.00

43

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ซอยหน้าเมือง 19 ชุมชนโนนหนองวัด 4

390,000.00

44

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล.พร้อมท่อระบายน้าซอยหน้าเมือง 17 ชุมชนโนนหนองวัด 4

350,000.00

45

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ซอยฉิมพลี7 ชุมชนโนนทัน1

300,000.00

46

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าซอยโพธิสาร8 ชุมชนโนนทัน2

760,000.00

47

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. ชุมชนโนนทัน4

850,000.00

48

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. ชุมชนโนนทัน5

460,000.00

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

3,000,000.00

1,330,000.00
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49

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. ชุมชนโนนทัน6

1,230,000.00

50

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. ชุมชนโนนทัน8

280,000.00

51

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. ชุมชนโนนทัน9

420,000.00

52

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ซอยมิตรเสรี3 ชุมชนโนนทัน9

880,000.00

53

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล.ถนนวุฒาราม (ช่วงถนนรื่นรมย์ถึงประตูวัดวุฒราม)
ชุมชนคุ้มวุฒาราม

54

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ซอยศรีมารัตน์21 ชุมชนหนองแวงตาชู3

687,700.00

55

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีมารัตน์ 16 ชุมชนสามเหลี่ยม2

429,000.00

56

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีมารัตน์ 18 ชุมชนสามเหลี่ยม2

397,000.00

57

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีมารัตน์ 20 ชุมชนสามเหลี่ยม2

434,000.00

58

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีมารัตน์ 28 ชุมชนสามเหลี่ยม2

316,000.00

59

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีมารัตน์ 30 ชุมชนสามเหลี่ยม2

317,000.00

60

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยแยกซอยเทพผาสุข ถึงซอยณรงค์ยิม ชุมชนสามเหลี่ยม3

182,700.00

61

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยมิตรภาพ ซอย 14 ชุมชนสามเหลี่ยม5

783,000.00

62

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยอานวยโชค ชุมชนศรีฐาน 1

308,000.00

63

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ซอยศรีมารัตน์8/1 ชุมชนสามเหลี่ยม1

687,000.00

64

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ซอยแยกซอยอดุลยาราม ซอย7/2 (หอพักทวินทาวเวอร์) ชุมชนวัดป่าอดุล
ยาราม

534,000.00

65

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยโพธิ์ทองช่วงระหว่าง ซอย1 ถึงซอย 4 ชุมชนตลาดต้นตาล

242,000.00

66

โครงการก่อสร้างศาลารอรถประจาทางถนนมะลิวัลย์ ชุมชนศรีฐาน 3

477,000.00

67

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยพระชัย ชุมชนหนองแวงตาชู1

473,000.00

68

โครงการบูรณะผิวจราจร และบารุงรักษาทาง ซอยมิตรภาพ 8/1,8/7 ชุมชนหนองแวงตราชู 3

421,000.00

69

โครงการบูรณะผิวจราจร และบารุงรักษาทาง ซอยบุญมี ชุมชนหนองแวงตราชู 3

232,000.00

1,250,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
70

โครงการกองทุนฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ

71

โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมในการให้เอกสารดาเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น

72

โครงการชุมชนวัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง

75,000.00

73

โครงการจัดการขยะอันตราย

40,000.00

74

โครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สงิ่ แวดล้อม

65,400.00

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

65,000.00
500,000.00

14
14
ลาดับที่

ยุทธศาสตร์/โครงการ

งบตามเทศบัญญัติ

75

โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพษ (Low carbon city)

76

โครงการส่งเสริมการพัฒนาการกวาดถนนครอบคลุมพื้นที่ถนนในชุมชน

26,614,720.00

77

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขอชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ท้องถิ่น

26,614,720.00

78

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายรอง

26,614,720.00

79

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก

26,614,720.00

80

โครงการเก็บขนขยะด้วยตนเอง

26,614,720.00

81

โครงการสถานีขนถ่ายขยะชุมชน

26,614,720.00

100,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 6. สร้างสังคมที่เอือ้ อาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
82

โครงการช่วยเหลือ บรรเทา ความเดือดร้อนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

83

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

84

โครงการวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

85

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(การติดตั้งกล้องวงจรปิด1,000จุด
โดยการมีส่วนร่วมภาคประชาชน)

500,000.00

86

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น

100,000.00

87

โครงการของดีในชุมชน

120,000.00

88

โครงการแข่งขันทักษะดับเพลิงและกู้ภัยภาคีเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อปท.19องค์กร +1 มณฑลทหารบกที่23 ค่ายศรีพัชรินทร(ป้องกันภัยเกมส์)

89

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

60,000.00

90

โครงการฝึกอบรม อปพร.(จัดตั้งรุ่นที่23)

53,240.00

91

โครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ

92

โครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้านกับร้านข้าวแกงน้าใจคนในชุมชน

93

โครงการบริหารจัดการและนาเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น

83,400.00

94

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิดการสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชนและการประยุกต์ใช้วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

360,000.00

95

โครงการอบรมการจัดการแนวคิดการสร้างความเข้มแข็งชุมชนและการประยุกต์ใช้การจัดการท่องเที่ยว
และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

288,800.00

96

โครงการสืบสานประเพณีฮีตสิบสองตามฮอยคองสิบสี่ วัฒนธรรมอีสานไทย

178,000.00

97

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผู้นาชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

600,000.00

98

โครงการบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว

300,000.00

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

100,000.00
0
30,000.00

0

1,925,200.00
524,000.00
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99

โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

100,000.00

100

โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมช.

103,000.00

101

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานสาธารณสุขมูลฐานเทศบาลนครขอนแก่น

416,500.00

102

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ

231,000.00

103

โครงการฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุรภาพชีวิตคนพิการ

104

โครงการ อสม. ดีเด่น

115,000.00

105

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง

188,000.00

106

โครงการสาธารณสุขบริการสุขภาพเชิงรุก

50,000.00

107

โครงการรณรงค์ลดการใช้น้ามันทอดซ้าเพื่อผลิตไบโอดีเซล

49,000.00

50,000.00

108. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

1,403,000.00

109

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

1,403,000.00

110

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐษธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเพทรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

1,403,000.00

111

โครงการป้องกันและควบคุม 3 โรค จากยุงลาย

1,403,000.00

112

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้า

1,403,000.00

113

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1,403,000.00

114

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายในการสร้างสุขภาพในชุมชน

1,403,000.00

115

โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพประชาชน คลินิกหมอครอบครัววัดหนองแวง

1,403,000.00

116

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น

1,403,000.00

117

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

1,403,000.00

118

โครงการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสุขภาพคนพิการและผู้ป่วยเรื้อรังเทศบาลนครขอนแก่น

1,403,000.00

119

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลตนเองจากกิจกรรมกลางวัน (Day Care)

1,403,000.00

120

โครงการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสุขภาพ คนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง เทศบาลนครขอนแก่น

1,403,000.00

121

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดอาหารกลางวันและส่งเสริมภาวะทาง
โภชนาการเด็กนักเรียนในสังกัดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครขอนแก่น

1,403,000.00

122

โครงการ อสม. สี่จุดศูนย์ไทยแลนด์ใช้แผนไทยดูแลสุขภาพประชาชน

1,403,000.00

123

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

1,403,000.00

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

1616
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124

โครงการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสุขภาพ คนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง เทศบาลนครขอนแก่น

1,403,000.00

125

โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราช
กุมารี

1,403,000.00

126

โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น

1,403,000.00

127

โครงการตลาดสดเทศบาลปลอดบุหรี่

1,403,000.00

128

โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ

1,403,000.00

129

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค

1,403,000.00

130

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชบุรี

1,403,000.00

131

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

1,403,000.00

132

โครงการจัดบริการสาธารณสุขในชุมชน (ศสมช.)

1,403,000.00

133

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี

1,403,000.00

134

โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น
สุทธนารีนาถ

1,403,000.00

135

โครงการพัฒนา ศสมช. สู่สุขศาลาชุมชน

1,403,000.00

136

โครงการสนับสนุนเคมีภัณฑ์เพื่อการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

1,403,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
137

โครงการแข่งขันทักษะความคิดสร้างสรรค์ ด้าน IT และนวัตกรรม

252,000.00

138

โครงการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

266,000.00

139

โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน IT

415,000.00

140

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

300,000.00

141

โครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน

142

โครงการอบรมทักษะชีวิต และเพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษา

100,000.00

143

โครงการอบรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน

202,800.00

144

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

250,000.00

145

โครงการอบรมวินัยจราจรเทศบาลนครขอนแก่น

146

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครขอนแก่น

147

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมครอบครัวรักการอ่าน

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

35,000.00

85,000.00
100,000.00
36,200.00

1717
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งบตามเทศบัญญัติ

148

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายศิลปะทักษะชีวิตสาหรับเด็ก

149

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเด็กด้วย หนังสือภาพ

150

โครงการจัดนิทรรศการแสดง ผลงานทางการศึกษาระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0

151

โครงการจัดนิทรรศการแสดง ผลงานทางการศึกษาระดับประเทศ

0

152

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้นาเทศบาลนครขอนแก่น

153

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะทางานด้านเด็กและเยาวชนเทศบาล
นครขอนแก่น

154

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทาอาหาร cooking class

155

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Dance on stage

73,800.00

156

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ DIY by hand by heart

70,200.00

157

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะบีบอย

82,400.00

158

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอสเพลย์

39,800.00

159

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์เยาวชนและครอบครัวเทศบาลนครขอนแก่น

124,000.00

160

โครงการอบรม ดนตรี กวี ศิลป์

119,100.00

161

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนศิลปะ

68,000.00

162

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการธรรมดายาตรา

150,000.00

163

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคาราวานความสุข

86,400.00

164

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์

40,000.00

165

โครงการนิทรรศการศิลป- วัฒนธรรม ขอนแก่น -หนานหนิง

166

โครงการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนและครูเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

167

โครงการอบรมแกนนาทูบีนัมเบอร์วันเทศบาลนครขอนแก่น

400,000.00

168

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์

100,000.00

127,200.00
26,200.00

150,000.00
69,500.00
106,000.00

300,000.00
0

ยุทธศาสตร์ที่ 8. สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
169

โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น

170

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม

171

โครงการรณรงค์การป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

172

โครงการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อพ่อหลวงเนื่องในวันอปพร.

12,000.00

173

โครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

100,000.00

174

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต

200,000.00

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

150,000.00
1,180,000.00
0
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175

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอานาจและมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น

176

โครงการเวทีชาวบ้าน

472,750.00

177

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น

295,000.00

50,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
178

โครงการเทศบาลนี้มีรัก

360,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
179

โครงการแถลงข่าวการดาเนินกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่น

860,000.00

180

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น

115,500.00

181

โครงการสารวจความพึงพอใจผู้รบั บริการที่มีต่องานบริการของเทศบาลนครขอนแก่น

182

โครงการสารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานในภาพรวมและในแต่ละ
ยุทธศาสตร์

100,000.00

183

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทางบประมาณประจาปีอย่างมีส่วนร่วม

350,000.00

184

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรถนนฅนเดิน

248,280.00

185

โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

186

โครงการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาล

187

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานและพนักงาน
เทศบาล

188

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

60,000.00

189

โครงการติดตามการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ ในระบบร้องทุกข์เทศบาลนครขอนแก่น

12,000.00

190

โครงการอบรมสัมมนาเรื่องแนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน

50,000.00

191

โครงการปรับปรุงห้องทางานฝ่ายพัฒนารายได้ สานักการคลัง

192

โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งสวนสาธารณะหนองบอน ชุมชนศรีฐาน 1

193

โครงการปรับปรุงติดตั้งเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้งภายในสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง

732,000.00

194

โครงการก่อสร้างเครื่องออกกาลังกายภายในชุมชนหนองคู

160,000.00

195

โครงการปรับปรุงลานกาลังกายกลางแจ้งบริเวณพื้นที่ชุมชนการเคหะ

196

โครงการก่อสร้างอาคารอานวยการ สนามกีฬาบึงแก่นนคร

850,000.00

197

โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนรอบบึงแก่นนคร

940,000.00

198

โครงการติดตั้งระบบไฟแสงสว่างบริเวณถนนรอบบึงทุ่งสร้าง จากหน้าศูนย์ออทิสติกถึงแยก
ซอยประชาสโมสร 38 ตัดถนนรอบบึงทุ่งสร้าง

3,770,000.00

199

โครงการปรับปรุงอาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

1,900,000.00

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

60,000.00

1,300,000.00
170,000.00
0

770,000.00
2,790,000.00

69,000.00
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200

โครงการก่อสร้างธนาคารขยะ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

400,000.00

201

โครงการปรับปรุงฝ้าเพดาน พร้อมระบบป้องกันนก อาคาร 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

520,000.00

202

โครงการก่อสร้างระบบท่อ ระบายน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน

203

โครงการอานวยความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

315,000.00

204

โครงการอานวยความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน

267,000.00

205

โครงการอานวยความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

234,000.00

206

โครงการก่อสร้างปรับปรุง โรงอาหารโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

633,000.00

207

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้าอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม

160,000.00

208

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร 5 (อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น 18 ห้องเรียน) โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

651,000.00

209

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร 7 (ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน) โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

141,000.00

210

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้าอาคาร 8 (ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน) โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

60,000.00

211

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ประตูห้องเรียน (จานวน 24 ห้องเรียน) อาคาร 1 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

60,000.00

212

โครงการปรับปรุงพื้นสนาม คอนกรีต หน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

480,000.00

213

โครงการปรับปรุงพื้นถนน คอนกรีตภายในโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

320,000.00

214

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร 4 อนุบาล(อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น 6 ห้องเรียน) โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

123,000.00

215

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพคณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นและ
พนักงานเทศบาล

477,000.00

216

โครงการก่อสร้างหลังคา หน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง และซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กหนองแวง

185,000.00

217

โครงการปรับปรุงห้องครัวและต่อเติมหลังคาเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการเคหะ

160,000.00

218

โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม

225,000.00

219

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาองค์กร ตามนโยบายการ
บริหารงานเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

351,000.00

220

โครงการค่าจ้างออกแบบและประมาณการอาคารตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดเจ้าพ่อทองสุข)

348,500.00

221

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการพัฒนาปรับเปลี่ยนนโยบายสู่การบริหารของ
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นและพนักงานเทศบาล

351,000.00

222

โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารตลาดโต้รงุ่ ร่วมจิต

620,000.00

223

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การให้บริการแบบมืออาชีพ" (Professi Service) เทศบาล
นครขอนแก่น

410,180.00

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

1,176,000.00

2020
ลาดับที่

ยุทธศาสตร์/โครงการ

งบตามเทศบัญญัติ

224

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสานักปลัดเทศบาล
เทศบาลนครขอนแก่น

419,750.00

225

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการสื่อสารเพือ่ การทางานภายในองค์กร

106,000.00

226

โครงการพัฒนาบุคลการหลักสูตรดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีได้ด้วยตนเอง เทศบาลนครขอนแก่น

328,480.00

227

โครงการพัฒนาบุคลการหลักสูตรพัฒนาจิต สติ สมาธิ ในการทางาน เทศบาลนครขอนแก่น

241,040.00

228

โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรเทคนิคการสร้างสรรค์ทางานอย่างมีความสุขสาหรับพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

240,000.00

229

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเทศบาลนครขอนแก่น

476,350.00

230

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุข

231

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)และ
ระบบติดตามฎีกาเบิกเงินรายจ่าย (สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลนครขอนแก่น)

150,000.00

232

โครงการอบรมพัฒนาบุคลกรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.และระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพ.ศ.2560

179,334.00

233

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(Work shop)สานักการคลัง

234

โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรอบรมการดูแลฐานกายโดยแพทย์ทางเลือก

170,400.00

235

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

359,900.00

236

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสานักการช่าง

379,000.00

237

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการประดับตกแต่งเมือง

238

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสานักสวัสดิการ
สังคมเทศบาลนครขอนแก่น

213,748.00

239

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

347,090.00

240

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

230,600.00

241

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะในการทางานของบุคลากร

326,000.00

242

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานโรงเรียนและชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม

92,720.00

243

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการโค้ช (Coaching)

179,680.00

244

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) (ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน)

107,400.00

245

โครงการพัฒนาความเป็นครูตามแนวจิตตปัญญาศึกษา(Contemplative Education)

53,850.00

246

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานโครงการพระราชดาริ

88,000.00

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

35,000.00

0

96,675.00

2121
ลาดับที่

ยุทธศาสตร์/โครงการ

งบตามเทศบัญญัติ

247

โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "จิตปัญญากับการ
สื่อสารสร้างสรรค์สู่การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน"

248

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Power BI Desktop

59,380.00

249

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อนามาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน สานักการคลัง
เทศบาลนครขอนแก่น

87,600.00

250

โครงการคัดเลือก อปพร. ดีเด่น

48,000.00

251

โครงการฝึกซ้อมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย

252

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงประจาเดือน

253

โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

254

โครงการอบรมคณะกรรมการ ประสานงานวิชาการ (จัดทาสรุป ประมวลผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท.ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12)

100,000.00

255

โครงการอบรมพนักงานครู เทศบาลและบุคลากรทางการ ศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

250,000.00

256

โครงการอบรมส่งเสริมงานวันครู

300,000.00

257

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

258

โครงการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

259

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

53,000.00

260

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

99,000.00

261

โครงการอบรมการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ STEM & STEAM เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษ ที่ 21

198,800.00

262

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบบบูรณาการทักษะ (Integrated
Skill) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การทดสอบระดับชาติ O-NET

400,000.00

263

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ แบบการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เป็นฐาน
(Creativity-based learning)

168,000.00

264

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษา ระดับก่อนปฐมวัย (เมล็ดพันธุ์แห่งการ เรียนรู้)

35,750.00

265

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย (ต้นกล้าแห่งปัญญา)

35,750.00

266

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบชั้นคละ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

115,300.00

267

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดประสบการณ์เรียนรู้สาหรับครูอนุบาล

220,000.00

268

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา ระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย

188,000.00

269

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย

61,400.00

270

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมประสบการณ์ด้านดนตรีสาหรับครูผู้สอนเด็ก ระดับก่อนปฐมวัยและ
ปฐมวัย

58,800.00

203,200.00

0
90,000.00

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

0

80,000.00
150,000.00
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22
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ยุทธศาสตร์/โครงการ

งบตามเทศบัญญัติ

271

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

145,000.00

272

โครงการอบรมการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีในสถานศึกษา

100,000.00

273

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาไทยให้รักการอ่านสาหรับครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น

127,000.00

274

โครงการอบรมการช่วยเหลือคุ้มครองและสิทธิเด็ก

100,000.00

275

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งเพื่อพัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล ในยุค AI

169,100.00

276

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)

166,708.34

277

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ PLC เพื่อพัฒนาการอ่านการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยด้วยกระบวนการเรียน เรียนรู้แบบActive Learning

117,960.00

278

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

200,000.00

279

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

280

โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษี

55,000.00
200,000.00

หมายเหตุ : กรณีที่งบตามเทศบัญญัติเป็น 0 เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา2019 (COVID-19) ไม่สามารถดาเนินการได้ จึงโอนลดงบประมาณ

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

23 23
ตารางแสดงโครงการที่ดาเนินการลงนามในสัญญาแต่ยังไม่เบิกจ่ายจากงบประมาณเทศบาล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลนครขอนแก่น 33 โครงการ
ชื่อ โครงการ
1.โครงการก่อสร้างป้ายชุมชน
จานวน 5 จุด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักการช่าง

วงเงินตามสัญญา

หมายเหตุ
179,000.00 ดาเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2563 (ปัจจุบันอยู่ระหว่างเบิกจ่าย)

2.โครงการบูรณะผิวจราจรและ
สานักการช่าง
บารุงรักษาทาง ซอยราษฏร์คนึง 20
(ซอยศิลาแลง) ชุมชนโนนชัย1

493,795.56 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน 32.00%
(เร่งรัดการก่อสร้าง 2 ครัง้ )

3.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค. สานักการช่าง
ส.ล. ซอยชาตะผดุง 7 ชุมชนบ้านบะ
ขาม

1,599,900.00 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน 0.00%
(สิ้นสุดสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดาเนินการยกเลิก
สัญญา)

4.โครงการบูรณะผิวจราจร ซอย สานักการช่าง
ชาตะผดุง 12, ซอยชาตะผดุง 14
และซอยชาตะผดุง 16 ชุมชนนาคะ
ประเวศน์

214,938.00 ดาเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30
ตุลาคม 2563 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 11
พฤศจิกายน 2563)

5.โครงการบูรณะผิวจราจร ซอยศรี สานักการช่าง
จันทร์ 41, ซอยศิริวัน และซอยร่วม
ใจสามัคคี ชุมชนหนองใหญ่ 2

306,304.00 ดาเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16
พฤศจิกายน 2563 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 27
พฤศจิกายน 2563)

6.โครงการก่อสร้างสร้างท่อระบาย สานักการช่าง
น้า คสล. ซอย 13, ซอย 14 ชุมชน
โพธิบัลลังก์ทอง

2,488,992.85 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน 35.00%
(เร่งรัดการก่อสร้าง 1 ครัง้ )

7.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า
ซอยเกวียนทองช่วงปลาย ชุมชน
หนองแวงเมืองเก่า 1

สานักการช่าง

297,581.17 ได้ดาเนินการยกเลิกสัญญา/และยกเลิกโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

8.โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจร ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า1

สานักการช่าง

253,366.64 ดาเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2
พฤศจิกายน 2563 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 11
พฤศจิกายน 2563)

9.โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจร คสล.ซอยวุฒาราม9 แยก
ขวา ชุมชนโนนหนองวัด 3

สานักการช่าง

281,500.00 ดาเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9
พฤศจิกายน 2563 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 10
พฤศจิกายน 2563)

10.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า
ซอยโพธิสาร8 ชุมชนโนนทัน2

สานักการช่าง

644,000.00 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน 5.00%
(เร่งรัดการก่อสร้าง 2 ครัง้ )

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

24
24
ชื่อ โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

11.โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจร คสล. ชุมชนโนนทัน5

สานักการช่าง

12.โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจร คสล. ชุมชนโนนทัน8

สานักการช่าง

13.โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจร คสล. ชุมชนโนนทัน9

สานักการช่าง

วงเงินตามสัญญา

หมายเหตุ
430,400.00 ดาเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8
ตุลาคม 2563 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 20
ตุลาคม 2563)
266,000.00 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน 0.00%
(สิ้นสุดสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดาเนินการยกเลิก
สัญญา)
394,000.00 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน 0.00%
(สิ้นสุดสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดาเนินการยกเลิก
สัญญา)

14. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า สานักการช่าง
ซอยมิตรเสรี3 ชุมชนโนนทัน9

704,000.00 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน 10.00%
(เร่งรัดการก่อสร้าง 2 ครัง้ )

15. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า สานักการช่าง
ซอยศรีมารัตน์21 ชุมชนหนองแวง
ตราชู3

579,000.00 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน 0.00%
(สิ้นสุดสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดาเนินการยกเลิก
สัญญา)

16. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ซอยศรีมารัตน์ 28 ชุมชน
สามเหลี่ยม2

สานักการช่าง

283,900.00 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน 0.00%
(สิ้นสุดสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดาเนินการยกเลิก
สัญญา)

17. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ซอยศรีมารัตน์ 30 ชุมชน
สามเหลี่ยม2

สานักการช่าง

289,200.00 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน 0.00%
(สิ้นสุดสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดาเนินการยกเลิก
สัญญา)

18. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ซอยแยกซอยเทพผาสุข ถึงซอย
ณรงค์ยิม ชุมชนสามเหลี่ยม3

สานักการช่าง

169,200.00 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน 0.00%
(สิ้นสุดสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดาเนินการยกเลิก
สัญญา)

19. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า สานักการช่าง
ซอยศรีมารัตน์8/1 ชุมชน
สามเหลี่ยม1

569,000.00 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน 0.00%
(สิ้นสุดสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดาเนินการยกเลิก
สัญญา)

20. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ซอยพระชัย ชุมชนหนองแวง
ตราชู1

สานักการช่าง

426,200.00 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน 0.00%
(สิ้นสุดสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดาเนินการยกเลิก
สัญญา)

21. โครงการบูรณะผิวจราจร และ สานักการช่าง
บารุงรักษาทาง ซอยมิตรภาพ
8/1,8/7 ชุมชนหนองแวงตราชู 3

385,000.00 ดาเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2
พฤศจิกายน 2563 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 10
พฤศจิกายน 2563)

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”
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ชื่อ โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วงเงินตามสัญญา

หมายเหตุ

22. โครงการบูรณะผิวจราจร และ สานักการช่าง
บารุงรักษาทาง ซอยบุญมี ชุมชน
หนองแวงตราชู 3

226,500.00 ดาเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2
พฤศจิกายน 2563 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 10
พฤศจิกายน 2563)

23. โครงการจ้างศึกษาความ
สานักการสาธารณสุข
เหมาะสมในการให้เอกสาร
และสิ่งแวดล้อม
ดาเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น

500,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินการ

24. โครงการสารวจความพึงพอใจ กองวิชาการและ
ผู้รับบริการที่มีต่องานบริการของ แผนงาน
เทศบาลนครขอนแก่น

57,800.00 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

25. โครงการสารวจความคิดเห็น กองวิชาการและ
และความพึงพอใจของประชาชนต่อ แผนงาน
การดาเนินงานในภาพรวมและในแต่
ละยุทธศาสตร์

95,000.00 อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน

2,599,900.00 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน 0.00%
(เร่งรัดการก่อสร้าง 3 ครัง้ )

26. โครงการก่อสร้างแนวป้องกัน
ตลิ่งสวนสาธารณะหนองบอน
ชุมชนศรีฐาน 1

สานักการช่าง

27. โครงการก่อสร้างเครื่องออก
กาลังกายภายในชุมชนหนองคู

สานักการช่าง

155,000.00 ดาเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2563 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 8
ธันวาคม 2563)

28. โครงการปรับปรุงฝ้าเพดาน
พร้อมระบบป้องกันนก อาคาร 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

สานักการช่าง

395,000.00 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

29. โครงการก่อสร้างปรับปรุง โรง สานักการช่าง
อาหารโรงเรียนเทศบาลบ้านหนอง
ใหญ่

463,500.00 ดาเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4
ธันวาคม 2563 (อยู่ระหว่างเบิกจ่าย)

30. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้าอาคารเรียน 3 โรงเรียน
เทศบาลบ้านตูม

152,800.00 ดาเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4
พฤศจิกายน 2563 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 27
พฤศจิกายน 2563)

สานักการช่าง

31. โครงการก่อสร้างหลังคา หน้า สานักการช่าง
อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองแวง และซ่อมแซมหลังคาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง

184,000.00 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”
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ชื่อ โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วงเงินตามสัญญา

หมายเหตุ

32. โครงการต่อเติมหลังคา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม

สานักการช่าง

225,000.00 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

33. โครงการก่อสร้างปรับปรุง
อาคารตลาดโต้รุ่งร่วมจิต

สานักการช่าง

571,000.00 รอเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1

ตารางแสดงโครงการทีไ่ ม่ได้ดาเนินการลงนามในสัญญาและไม่เบิกจ่ายจากงบประมาณเทศบาล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลนครขอนแก่น 99 โครงการ
ชื่อโครงการ

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ งบตามเทศบัญญัติ

1.โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์
สานักการศึกษา
อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนน
ข้าวเหนียว

หมายเหตุ

4,200,000.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

2.โครงการส่งเสริมประเพณี และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

สานักการศึกษา

240,000.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

3.โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม
อีสาน

สานักการศึกษา

150,000.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

4.โครงการอบรมเรียนรู้หลักคาสอนตาม สานักการศึกษา
หลักศาสนา และการปฏิบัติตนเพื่อ การ
เป็นศาสนิกชนที่ดี

38,000.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

5.โครงการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม
จริยธรรม

60,000.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

สานักการศึกษา

6.โครงการบูรณะผิวจราจรและ
สานักการช่าง
บารุงรักษาทาง ถนนกสิกรทุ่งสร้าง(ช่วง
จากสามแยกตัดถนนประชาสโมสรถึงสุด
เขตเทศบาลนครขอนแก่น)

7,611,000.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สานักการช่าง
เหล็กพร้อมระบบท่อระบายน้าและบูรณะ
ผิวจราจรเดิม ซอยเหล่านาดี 12 (ช่วงจาก
แยกถนนเหล่านาดีถึงสุดแนวเขตเทศบาล
นครขอนแก่น)

3,570,000.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ

8.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ซอย
สานักการช่าง
เทพารักษ์ซอย 4 ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์

638,000.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ

9.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยประชาสโมสร 48 ชุมชนทุ่งเศรษฐี

960,000.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ

สานักการช่าง

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

2727
ชื่อโครงการ
10.โครงการบูรณะผิวจราจรและ
บารุงรักษาทาง ซอยธารทิพย์ 2 ชุมชน
ธารทิพย์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบตามเทศบัญญัติ
สานักการช่าง

หมายเหตุ
620,000.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ

11.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. สานักการช่าง
ซอยศรีจันทร์ 10/1 ซอย 1 ชุมชนศรี
จันทร์ประชาสร้างสรรค์

590,000.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ

12.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. สานักการช่าง
ซอยเจริญสุข ชุมชนบะขาม

540,000.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ

13.โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค. สานักการช่าง
ส.ล. ซอยเมตตา 1 ชุมชนหนองแวงเมือง
เก่า 2

1,330,000.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ

14.โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร สานักการช่าง
คสล. ซอยเหล่านาดี6/6และซอยเหล่านา
ดี10/24 ชุมชนหลังสนามกีฬา 1

660,000.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ

15.โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
คสล.ซอยเหล่านาดี4 และซอยเหล่านา
ดี4/3 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2

สานักการช่าง

550,000.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ

16.โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
คสล. ชุมชนโนนทัน6

สานักการช่าง

1,230,000.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ

17.โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
คสล.ถนนวุฒาราม (ช่วงถนนรื่นรมย์ถึง
ประตูวัดวุฒราม) ชุมชนคุ้มวุฒาราม

สานักการช่าง

1,250,000.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ

18.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ซอย สานักการช่าง
แยกซอยอดุลยาราม ซอย7/2 (หอพักทวิน
ทาวเวอร์) ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม

534,000.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ

19.โครงการก่อสร้างศาลารอรถประจา
ทางถนนมะลิวัลย์ ชุมชนศรีฐาน 3

477,000.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ

สานักการช่าง

20.โครงการกองทุนฌาปนกิจเปลี่ยนขยะ สานักการสาธารณสุข
เป็นบุญ
และสิ่งแวดล้อม

65,000.00 ได้ดาเนินโครงการ แต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ
เนื่องจากมีสถานการณ์โรคโควิด-19 จึงเปลี่ยน
รูปแบบโครงการเป็นการลงพื้นที่ให้ความรู้เป็น
รายๆ ไป

21.โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก สานักสวัสดิการสังคม
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

0.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

2828
ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบตามเทศบัญญัติ

22.โครงการแข่งขันทักษะดับเพลิงและ สานักปลัดเทศบาล
กู้ภัยภาคีเครือข่ายการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น อปท.19องค์กร +1
มณฑลทหารบกที่23 ค่ายศรีพัชรินทร
(ป้องกันภัยเกมส์)

หมายเหตุ
0.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

23.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิด สานักสวัสดิการสังคม
การสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชนและ
การประยุกต์ใช้วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

360,000.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

24.โครงการอบรมการจัดการแนวคิดการ สานักสวัสดิการสังคม
สร้างความเข้มแข็งชุมชนและการ
ประยุกต์ใช้การจัดการท่องเที่ยวและแนว
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่าง
ยั่งยืน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

288,800.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

25.โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง สานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

188,000.00 -ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
-กรมพัฒนาชุมขนจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาจัดเก็บข้อมูลด้วยแอพพลิเคชั่น Smart
survey
50,000.00 -ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
-งดการให้บริการสุขภาพเชิงรุกแต่มีการ
ดาเนินการเฉพาะรายที่จาเป็นและเร่งด่วน โดย
ไม่ได้ใช้งบประมาณ
35,000.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

26.โครงการสาธารณสุขบริการสุขภาพเชิง สานักการสาธารณสุข
รุก
และสิ่งแวดล้อม

27.โครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน

สานักปลัดเทศบาล

28.โครงการอบรมทักษะชีวิต และ
เพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษา

สานักการศึกษา

100,000.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

29.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
นครขอนแก่น

สานักการศึกษา

100,000.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

30.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม สานักการศึกษา
ครอบครัวรักการอ่าน

36,200.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

2929
ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบตามเทศบัญญัติ

หมายเหตุ
127,200.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

31.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่าย
ศิลปะทักษะชีวิตสาหรับเด็ก

สานักการศึกษา

32.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพเด็กด้วย หนังสือภาพ

สานักการศึกษา

26,200.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

33.โครงการจัดนิทรรศการแสดง ผลงาน สานักการศึกษา
ทางการศึกษาระดับ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

0.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

34.โครงการจัดนิทรรศการแสดง ผลงาน สานักการศึกษา
ทางการศึกษาระดับประเทศ

0.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

35.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายคณะทางานด้านเด็ก
และเยาวชนเทศบาลนครขอนแก่น

สานักการศึกษา

69,500.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

36.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการการ
ทาอาหาร cooking class

สานักการศึกษา

106,000.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

37.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Dance สานักการศึกษา
on stage

73,800.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

38.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการ DIY
by hand by heart

สานักการศึกษา

70,200.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

39.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอส
เพลย์

สานักการศึกษา

39,800.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

40.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา สานักการศึกษา
ศักยภาพเครือข่ายศูนย์เยาวชนและ
ครอบครัวเทศบาลนครขอนแก่น

124,000.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

41.โครงการอบรม ดนตรี กวี ศิลป์

สานักการศึกษา

42.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการ
ห้องเรียนศิลปะ

สานักการศึกษา

119,100.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
68,000.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

43.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคาราวาน สานักการศึกษา
ความสุข

86,400.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

44.โครงการนิทรรศการศิลป- วัฒนธรรม สานักการศึกษา
ขอนแก่น -หนานหนิง

300,000.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

45.โครงการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนและ สานักการศึกษา
ครูเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

0.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

3030
ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบตามเทศบัญญัติ

46.โครงการอบรมแกนนาทูบีนัมเบอร์วัน สานักการศึกษา
เทศบาลนครขอนแก่น

หมายเหตุ

400,000.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

47.โครงการรณรงค์การป้องกันภัยและ
ระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

สานักปลัดเทศบาล

0.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

48.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้า
ส่วนการงานและพนักงานเทศบาล

สานักปลัดเทศบาล

0.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

49.โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

สานักปลัดเทศบาล

60,000.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
และสถานะทางการคลัง

50.โครงการอบรมสัมมนาเรื่องแนว
ทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน

สานักปลัดเทศบาล

50,000.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

51.โครงการปรับปรุงห้องทางานฝ่าย
พัฒนารายได้ สานักการคลัง

สานักการช่าง

770,000.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ

52.โครงการปรับปรุงติดตั้งเครื่องออก สานักการช่าง
กาลังกายกลางแจ้งภายในสวนสุขภาพบึง
ทุ่งสร้าง

732,000.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ

53.โครงการปรับปรุงลานกาลังกาย
กลางแจ้งบริเวณพื้นที่ชุมชนการเคหะ

สานักการช่าง

69,000.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ

54.โครงการก่อสร้างอาคารอานวยการ
สนามกีฬาบึงแก่นนคร

สานักการช่าง

850,000.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ

55.โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสง สานักการช่าง
สว่าง ถนนรอบบึงแก่นนคร

940,000.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ

56.โครงการติดตั้งระบบไฟแสงสว่าง
สานักการช่าง
บริเวณถนนรอบบึงทุ่งสร้าง จากหน้าศูนย์
ออทิสติกถึงแยกซอยประชาสโมสร 38
ตัดถนนรอบบึงทุ่งสร้าง

3,770,000.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ

57.โครงการปรับปรุงอาคารอนุบาล
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

สานักการช่าง

1,900,000.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ

58.โครงการก่อสร้างธนาคารขยะ
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

สานักการช่าง

400,000.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”
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ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบตามเทศบัญญัติ

59.โครงการก่อสร้างระบบท่อ ระบายน้า สานักการช่าง
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน

หมายเหตุ
1,176,000.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ

สานักการช่าง

315,000.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ

61.โครงการอานวยความปลอดภัย
สานักการช่าง
บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน

267,000.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ

62.โครงการอานวยความปลอดภัย
บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านหนอง
แวง

สานักการช่าง

234,000.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ

63.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร 5 สานักการช่าง
(อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น 18 ห้องเรียน)
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

651,000.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ

64.โครงการปรับปรุงพื้นสนาม คอนกรีต สานักการช่าง
หน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

480,000.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ

65.โครงการปรับปรุงพื้นถนน คอนกรีต
ภายในโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

สานักการช่าง

320,000.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ

66.โครงการปรับปรุงห้องครัวและ ต่อเติม สานักการช่าง
หลังคาเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การเคหะ

160,000.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ

67.โครงการค่าจ้างออกแบบและประมาณ สานักการช่าง
การอาคารตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดเจ้า
พ่อทองสุข)

348,500.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ

68.โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สานักปลัดเทศบาล
และศึกษาดูงานการพัฒนาปรับเปลี่ยน
นโยบายสู่การบริหารของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นและ
พนักงานเทศบาล

351,000.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

69.โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
สานักปลัดเทศบาล
หลักสูตรการสื่อสารเพื่อการทางานภายใน
องค์กร

106,000.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

60.โครงการอานวยความปลอดภัย
บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหลี่ยม

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”
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70.โครงการพัฒนาบุคลการหลักสูตร
พัฒนาจิต สติ สมาธิ ในการทางาน
เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบตามเทศบัญญัติ
สานักปลัดเทศบาล

71.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สานักปลัดเทศบาล
พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
สาธารณสุข

หมายเหตุ
241,040.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
35,000.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

72.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(Work
shop)สานักการคลัง

สานักปลัดเทศบาล

0.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

73.โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร
อบรมการดูแลฐานกายโดยแพทย์
ทางเลือก

สานักปลัดเทศบาล

170,400.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

74.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

สานักปลัดเทศบาล

359,900.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

75.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สานักปลัดเทศบาล

230,600.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

76.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม สานักปลัดเทศบาล
ประสิทธิภาพทักษะในการทางานของ
บุคลากร

326,000.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

สานักปลัดเทศบาล

92,720.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

78.โครงการพัฒนาความเป็นครูตามแนว สานักปลัดเทศบาล
จิตตปัญญาศึกษา(Contemplative
Education)

53,850.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

79.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรและศึกษาดูงานโครงการ
พระราชดาริ

สานักปลัดเทศบาล

88,000.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

80.โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่ม
สานักปลัดเทศบาล
ประสิทธิภาพกระบวนการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ "จิตปัญญากับการสื่อสาร
สร้างสรรค์สู่การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน"

203,200.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

77.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงานโรงเรียนและชุมชนด้าน
สิ่งแวดล้อม

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

3333
ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบตามเทศบัญญัติ

หมายเหตุ
87,600.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

81.โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างองค์
ความรู้เพื่อนามาพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน สานักการคลัง
เทศบาลนครขอนแก่น

สานักปลัดเทศบาล

82.โครงการคัดเลือก อปพร. ดีเด่น

สานักปลัดเทศบาล

48,000.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

83.โครงการฝึกซ้อมการป้องกันแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและวาตภัย

สานักปลัดเทศบาล

0.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

84.โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัคร สานักปลัดเทศบาล
ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถาน
ประกอบการ

0.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

85.โครงการอบรมคณะกรรมการ
สานักการศึกษา
ประสานงานวิชาการ (จัดทาสรุป
ประมวลผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท.
ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12)
86.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
สานักการศึกษา
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

100,000.00 ไม่ได้รับการจัดสรรจากกรมฯ

80,000.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

87.โครงการอบรมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น

สานักการศึกษา

150,000.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

88.โครงการอบรมการจัดกิจกรรม การ
เรียนรู้ STEM & STEAM เพื่อส่งเสริม
ทักษะในศตวรรษ ที่ 21

สานักการศึกษา

198,800.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

89.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการการ สานักการศึกษา
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบบ
บูรณาการทักษะ (Integrated Skill) เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การทดสอบ
ระดับชาติ O-NET

400,000.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

90.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา สานักการศึกษา
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ แบบการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นฐาน (Creativitybased learning)

168,000.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
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ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบตามเทศบัญญัติ

หมายเหตุ
35,750.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

91.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการศึกษา ระดับก่อน
ปฐมวัย (เมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้)

สานักการศึกษา

92.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย
(ต้นกล้าแห่งปัญญา)

สานักการศึกษา

35,750.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

93.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดการ สานักการศึกษา
เรียนรู้แบบชั้นคละ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

115,300.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

94.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค สานักการศึกษา
การจัดประสบการณ์เรียนรู้สาหรับครู
อนุบาล

220,000.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

สานักการศึกษา

61,400.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

96.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริม สานักการศึกษา
ประสบการณ์ด้านดนตรี สาหรับครูผู้สอน
เด็กระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย

58,800.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

95.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
ก่อนปฐมวัยและปฐมวัย

สานักการศึกษา

145,000.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

98.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอน สานักการศึกษา
ภาษาไทยให้รักการอ่านสาหรับ ครู
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

127,000.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

97.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการการศึกษา เทศบาลนคร
ขอนแก่น

99.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย

สานักการศึกษา

55,000.00 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

จากการดาเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครขอนแก่ น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 280 โครงการ มีการดาเนินการ 181 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 64.64 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติง บประมาณ และไม่ได้ดาเนินการ 98 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35 ของ
โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ โดยมีการดาเนินการแต่ไม่ใช้งบประมาณ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.36 ของ
โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
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35 35
โดยมีโครงการที่ ไ ม่ไ ด้ดาเนินการลงนามในสัญญาและไม่เบิกจ่ายจากงบประมาณเทศบาล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จานวน 66
โครงการ คิดเป็นเงิน 11,810,310 บาท และจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ จานวน
32 โครงการ คิดเป็นเงิน 34,042,500 บาท รวมทั้ง 2 กรณี จานวน 98 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 45,852,810 บาท
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รายรับ-รายจ่ายของเทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563
แผนภูมิเปรียบเทียบ รายรับจริง ปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ.2563
700,000,000.00
600,000,000.00

500,000,000.00
400,000,000.00
300,000,000.00
200,000,000.00
100,000,000.00

ปี 2562

0.00

ปี 2563

ที่มา : สำนักกำรคลัง เทศบำลนครขอนแก่น

ตารางเปรียบเทียบ รายรับจริง ปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ/หมวดรายรับ
ภำษีอำกร
ค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต
รำยได้จำกทรัพย์สิน
รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์
รำยได้เบ็ดเตล็ด
รำยได้จำกทุน
ภำษีจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไป
รวม

ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
150,159,939.38
46,398,152.13
41,159,163.27
35,444,787.43
44,136,760.26
40,273,304.16
8,443,177.61
7,789,193.78
9,604,052.09
8,810,799.42
112,590.00
449,312.00
517,876,061.94 454,508,408.99
607,849,257.00 611,724,383.00
1,379,341,001.55 1,205,398,340.91
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แผนภูมิเปรียบเทียบ รายจ่ายจริง ปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563
450,000,000.00
400,000,000.00
350,000,000.00
300,000,000.00
250,000,000.00
200,000,000.00
150,000,000.00

ปี 2562

100,000,000.00

ปี 2563

50,000,000.00
0.00

ที่มา : สำนักกำรคลัง เทศบำลนครขอนแก่น

ตารางเปรียบเทียบ รายจ่ายจริง ปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ/หมวดรายจ่าย
งบกลำง
เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
ค่ำจ้ำงชั่วครำว
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอยและค่ำวัสดุ
ค่ำสำธำรณูปโภค
งบเงินอุดหนุน
ค่ำครุภัณฑ์ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รำยจ่ำยอื่น
รวม

ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
156,591,999.11
158,487,955.94
393,631,738.43
400,793,548.86
112,853,261.03
112,217,452.59
388,244,187.16
350,306,040.77
15,266,878.88
16,485,381.53
52,386,010.72
55,093,898.43
134,068,081.59
13,153,849.81
120,400.00
24,000.00
1,253,162,556.92 1,106,562,127.93
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แผนภูมิเปรียบเทียบ รายจ่ายตามแผนงาน ปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563
600,000,000.00
500,000,000.00
400,000,000.00
300,000,000.00
200,000,000.00
ปี 2562

100,000,000.00

ปี 2563

0.00

ที่มา : สำนักกำรคลัง เทศบำลนครขอนแก่น

ตารางเปรียบเทียบ รายจ่ายตามแผนงาน พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563
ลาดับ
ประเภทรายจ่ายตามแผนงาน
1
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

ปี พ.ศ. 2562
180,198,806.49

ปี พ.ศ. 2563
174,940,466.56

37,894,305.28

37,678289.29

517,855,891.19

490,170,670.23

2

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

3

แผนงำนกำรศึกษำ

4

แผนงำนกำรสำธำรณสุข

69,272,765.44

70,907,053.91

5

แผนงำนสังคมสงเครำะห์

197,466.00

5,373,065.00

6

แผนงำนเคหะและชุมชน

101,630,822.69

104,666,167.43

7

21,833,017.21

20,792,624.94

18,282,016.03

9,768,607.46

9

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

156,397,776.21

109,892,220.69

10

แผนงำนกำรพำณิชย์

9,598,053.41

7,863,612.08

11

แผนงำนงบกลำง

262,089,274.97

279,419,831.09

1,375,250,194.92

1,311,472,608.68

8

รวม

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

39

39

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครขอนแก่น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กร
ธรรมาภิบาล ภายใต้หลักการกระจายอานาจจากเทศบาลสู่ประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาเมืองทุกมิติ โดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนา คือ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” และมีพันธ
กิจในการพัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม การพัฒนาโครงสร้ าง
พื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่
เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา และการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น ทั้งนี้
เทศบาลนครขอนแก่นได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
พันธกิจที่ 1 พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพือ่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
1.เป็นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดง
สินค้าของภูมิภาค
2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มี 2.เป็นนครที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย
คุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจ 3.ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อ
ชุมชน
รองรับ AEC
พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครทีน่ ่าอยู่ในระดับสากล
4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชน 4.มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัว
และโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการ
ของเมืองและแก้ปัญหาการจราจรในเขตเมืองได้
ลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของที่
อยู่อาศัยและการลงทุน
5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ใน 6.เป็นนครสีเขียวและมลภาวะต่า (Low Carbon City)
ระดับมาตรฐานสากล
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอือ้ อาทรและพร้อมต่อการพัฒนา
6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพ
7.เป็นนครแห่งการเอื้ออาทร แบ่งปันและสมานฉันท์
ชีวิตของประชาชน (Healthy City)
8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC
9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ (ทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
อัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและ
10.ภาคประชาชน (ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ) มีส่วน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุก ร่วมในการจัดการบ้านเมือง และเป็นเจ้าของเมืองมากขึ้น
มิติของการพัฒนา
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พันธกิจที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการ
11.มีหน่วยงานในกากับ เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสม
บริหารบ้านเมือง
ของเทศบาล
12.มีนวัตกรรมการบริการใหม่ๆ ที่เอื้อต่อประชาชน กลุ่มธุรกิจ
และผู้รับบริการ
10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้
13.มีโครงสร้างองค์กร (ส่วนราชการ) ที่เอื้อต่อภารกิจของ
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
เทศบาล
14.เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ตามยุทธศาสตร์เมือง
15.มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ได้กาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล ปี 2563 ดังนี้ คือ ในเชิงปริมาณ ให้ฝ่ายเลขานุการไปดาเนินการรวบรวมผลการดาเนินโครงการตาม
แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น และในเชิงคุณภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คัดเลือกโครงการ
จากแผนดาเนินงานที่เป็น โครงการสนองตอบและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในแต่ละยุทธศาสตร์หรือโครงการตาม
นโยบาย Smart City มาพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการประเมินในภาพรวม ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อติดตามผลและนาผลการดาเนินโครงการ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นเสนอต่ อ สภา
เทศบาลนครขอนแก่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นทราบ
2. เพื่อเป็นข้อมูลของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด (KPI) ของเทศบาลนครขอนแก่น
ที่สามารถนาไปพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณต่อไป
การประเมินโครงการเชิงคุณภาพของเทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเนื้อหา
และขั้นตอน ดังนี้
1. กาหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ทุก
โครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2. กาหนดขั้นตอนการประเมินผลโครงการที่เป็นโครงการสนองตอบและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์หรือโครงการตามนโยบาย Smart City ในรูปแบบรายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วนาส่งสานัก/กอง เพื่อใช้ทาการประเมินโครงการฯ
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3. รวบรวมแบบรายงานสรุปผลการดาเนินโครงการฯ นาเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
เพื่อคัดเลือกโครงการประเมินเชิงคุณภาพ โดยให้สานัก/กอง มารายงานต่อที่ประชุมและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา พร้อมสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 ให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อย

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คัดเลือกโครงการออกมาพิจารณาเพื่อให้
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลาง
พาณิชยกรรมของภูมิภาค
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงาน
มหัศจรรย์พรรณไม้
1. ชื่อ โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สานักการช่าง
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายทศพล วงศ์อาษา
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักการช่าง
วันที่รายงาน 14 ตุลาคม 2563
3. สถานที่ดาเนินโครงการ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็น
ศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
แนวทางการพัฒนา : พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและ
ศูนย์กลางพาณิชยกรรม
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4.2  แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คานึงถึงความจาเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทาให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : ………………………………………………………….
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสาเร็จ (ทาเครื่องหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :
ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
ที่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุ
ไม่บรรลุ สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองขอนแก่น

2 เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งของเมือง

3 เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมงาน Event ที่สาคัญของเมือง

ขอนแก่นในอนาคต
4 เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้กับประชาชนชาว

ขอนแก่น
5 เพื่อให้ประชาชนชาวขอนแก่นได้มีพื้นที่ในการจัด

กิจกรรมร่วมกันในการร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับแขก
บ้านแขกเมืองที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสาธารณะ
6. ระยะเวลาดาเนินงาน (ดาเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดาเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )
6.1 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2563 เริ่ม 17 ธันวาคม 2562 สิ้นสุด 3 มกราคม 2563
6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 17 ธันวาคม 2562 สิ้นสุด 3 มกราคม 2563
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน 200 คน ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล จานวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 300,000 คน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ
และประชาชนทั่วไป
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน มีดังนี้
8.1 ไม้ดอกไม้ประดับที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
8.2 เอกสารรายละเอียดที่ใช้ประกอบการบรรยายพืชพรรณไม้ต่างๆ
8.3 เอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
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9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
(  ) ดาเนินการเอง (  ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.................................
10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
10.1 ขออนุมัติจัดทาโครงการ
10.2 ประกาศดาเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ
10.3 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
10.4 ดาเนินงาน
10.5 ประเมินผลการจัดงาน
11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ (อยู่ระหว่างดาเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบนั
และไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))
ตัวชี้วัด
(ก)
1. ยอดเงินสะพัดในการจับจ่ายใช้สอยไม่น้อยกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้
2. มีจานวนผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

ค่าเป้าหมาย
(ข)

ผลที่ได้รับ
(ค)

100,000,000
บาท
300,000 คน

96,825,976
บาท
343,540 คน

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผลที่
ได้รับ (ร้อยละ)
96.82
114

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))
งบประมาณที่
มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
เบิกจ่ายจริง
รวมงบประมาณ
ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณมาจาก
(ง)
ของโครงการ
(ก)
(ข)
(ค)
แหล่งงบ จานวนเงิน
หมวด
จานวนเงิน
จานวนเงิน คิดเป็นร้อยละ
600,000
5,874,000
5,873,661.60
99.99
เงินรายได้ 6,000,000 (+)อุดหนุน
เทศบาล
จาก อบจ.
ขอนแก่น
726,000
(-) โอนลด
งปม. ของ
เทศบาล
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13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
14. ปัญหาอุปสรรค :
14.1 ระยะเวลาการดาเนินการสั้น
14.2 ขาดการกากับดูแลและการตรวจสอบ
14.3 ปัญหาด้านสภาพอากาศ
14.4 ปัญหาการบริหารด้านห้องน้าสาธารณะไม่เพียงพอ
15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :
15.1 จัดเตรียมพื้นที่ในการสารองไม้ดอกไม้ประดับที่สามารถป้องกันแดดหรือฝนให้เพียงพอ เพื่อจะ
ได้สารองไม้ดอกไม้ประดับไว้ทดแทนในส่วนที่เสียหาย
15.2 สรุปค้นหารูปแบบการจัดงานที่ไม่เหมือนที่อื่น เน้นเสนอแนวคิดหรือไอเดียรูปแบบใหม่ๆ ที่มี
ความทันสมัยและ Smart อีกทั้งเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในงาน เพื่อ
ป้องกันเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมีเจ้าหน้าที่ดูแลห้องน้าภายในบริเวณงานให้มีความสะอาด
อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งควบคุมราคาสินค้าที่จาหน่ายภายในงานไม่ให้ขายแพงกว่าราคา
ท้องตลาด
15.3 ควรแบ่งงบประมาณส่วนหนึ่งตกแต่งส่วนที่สามารถใช้ได้ในระยะยาว
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เมือง
โครงการประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู
1. ชื่อ โครงการ ประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สานักการศึกษา
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) 1.สานักสวัสดิการสังคม 2. สานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 3. สานักการช่าง 4. สานักการคลัง 5. สานัก
ปลัดเทศบาล 6. กองวิชาการและแผนงาน 7. โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวฤทัยรัตน์ แผนทอง
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
วันที่รายงาน 14 ตุลาคม 2563
3. สถานที่ดาเนินโครงการ บึงแก่นนคร อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 2. ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เมือง
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เมือง
4.2  แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คานึงถึงความจาเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทาให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : ………………………………………………………….
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5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสาเร็จ (ทาเครื่องหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :
ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
ที่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุ ไม่บรรลุ สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1 เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานขนบธรรมเนียม

ประเพณีท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
2 เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มี

โอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู
สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และศาสนา
3 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ถึงความเป็นมา

ความสาคัญเกี่ยวกับประเพณีออกพรรษา
6. ระยะเวลาดาเนินงาน (ดาเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดาเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )
6.1 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2563 เริ่ม 11 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 14 ตุลาคม 2562
6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 11 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 14 ตุลาคม 2562
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาลนครขอนแก่นทุกคนที่ได้รับมอบหมาย จานวนกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) - คน ประกอบด้วย เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้าม
ไปตอบ ข้อ 9)
9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
(  ) ดาเนินการเอง (  ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.................................
10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
10.1 จัดประชุมเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานโครงการ/มอบหมายภารกิจของแต่ละฝ่าย
10.2 จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณและจัดกิจกรรม
10.3 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
10.4 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10.5 ประชุมเพื่อติดตามเตรียมการจัดงานของคณะกรรมการดาเนินงาน
10.6 จัดทาเอกสารต่าง ๆ และหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมงาน
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10.7 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
10.8 สรุปผลการจัดงาน
11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ (อยู่ระหว่างดาเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบนั
และไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

(ก)

(ข)

(ค)

จานวนกิจกรรมที่แสดงออกถึงการส่งเสริม อนุรักษ์ และ จานวนไม่น้อยกว่า
5 กิจกรรม
สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผลที่

จานวน
7 กิจกรรม

ได้รับ (ร้อยละ)
140%

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))
งบประมาณที่
มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
เบิกจ่ายจริง
รวมงบประมาณ
ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณมาจาก
(ง)
ของโครงการ
(ก)
(ข)
(ค)
แหล่งงบ จานวนเงิน หมวด
จานวนเงิน
จานวนเงิน คิดเป็นร้อยละ
เทศบาลนคร 2,500,000
2,500,000
2,492,262.54
99.69
ขอนแก่น
13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
14. ปัญหาอุปสรรค :
15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :
15.1 การเพิ่มจานวนของผู้เข้าร่วมงานนั้น ควรหากิจกรรมที่สอดคล้องกับประเพณีดั้งเดิมและ
สร้างสรรค์ให้มีความแตกต่างจากที่มีมาแต่ก่อน มีการส่งเสริมการรับรู้ด้วยการประชาสัมพันธ์
ก่อนเริ่มงาน โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนต่างถิ่นได้รับทราบถึงการจัดงาน
15.2 ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของกิจกรรมภายใน
งานว่าต้องการให้จัดกิจกรรมเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมการจัดงานในครั้งต่อไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว)
1. ชื่อ โครงการ ส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว)
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ส่วนพัฒนาชุมชน สานักสวัสดิการสังคม
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกฤษณา ทัพซ้าย
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
วันที่รายงาน 14 ตุลาคม 2563
3. สถานที่ดาเนินโครงการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
4.2  แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คานึงถึงความจาเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทาให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : : - ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การยกระดับเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุ
ภูมิลุ่มน้าโขง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7.การเสริมสร้างทุนทาง
สังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสาเร็จ (ทาเครื่องหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :
ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
ที่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุ
ไม่บรรลุ สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1 เพื่อจัดฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในเขต

เทศบาลนครขอนแก่น
2 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพอย่างมีมาตรฐาน
3 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์

การตลาด ช่องทางการจัดจาหน่ายและอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องให้กลุ่มอาชีพ
4 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเอง

ได้อย่างยั่งยืน
6. ระยะเวลาดาเนินงาน (ดาเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดาเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )
6.1 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2563 เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563
6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563
6.3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือน ปี) 30 กันยายน 2563
6.4 ณ วันที่รายงาน มีผลการดาเนินงานคิดเป็น 100 % ของผลงานทั้งหมด
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน 1 คน จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 450 คน ประกอบด้วย
ผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 450 คน และกลุ่มอาชีพจานวน 80 คน
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน มีดังนี้
8.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สาธิตการทาธุงอีสานเพื่อประกอบ
อาชีพ”
8.2 วัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สาธิตการทาดอกไม้จันทน์และการ
จัดตกแต่ง”
8.3 วัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สาธิตการทาพรมเช็ดเท้าเพื่อ
ประกอบอาชีพ”
9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
( ) ดาเนินการเอง
(  ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.................................
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10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
10.1 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้รับทราบ
10.2 เสนอโครงการต่อนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
10.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
10.4 จัดประชุม/ลงสารวจกลุ่มอาชีพ/ออกร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน/จัดฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพให้ประชาชน
10.5 ติดตามและประเมินผลโครงการเป็นระยะ
11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ (อยู่ระหว่างดาเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบนั
และไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))
เปรียบเทียบค่า

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

(ก)

(ข)

(ค)

1. จัดอบรมและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น
2. พัฒนาช่องทางการจัดจาหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า
และบริการ
3. ออกร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

5 หลักสูตร

5 หลักสูตร

100

2 ช่องทาง

3 ช่องทาง

150

12 ครั้ง

15 ครั้ง

125

เป้าหมายกับผลที่
ได้รับ (ร้อยละ)

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))
มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
รวมงบประมาณ
งบประมาณมาจาก
ได้รับการอนุมัติ
(ง)
ของโครงการ
(ข)
(ก)
(ค)
แหล่งงบ จานวนเงิน
หมวด
จานวนเงิน
จานวนเงิน คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล 250,000
250,000
249,730
99.89
13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
-
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14. ปัญหาอุปสรรค :
14.1 การรวมกลุ่มไม่ยั่งยืน ขาดการบริหารจัดการกลุ่ม
14.2 ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณไม่อาจสนองตอบความต้องการของประชาชนใน
การขอรับสนับสนุนงบประมาณ เช่น เงินงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์
14.3 สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุการดาเนินงานเป็นเพียงอาชีพเสริม
14.4 กระบวนผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร
15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :
15.1 ส่งเสริมให้มีช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนมากขึ้น ทั้งที่เป็นสถานที่ประจา และ
แบบซื้อขายออนไลน์
15.2 ส่งเสริมให้เกิดการร่วมกลุ่ม และหาแนวทางให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น
15.3 มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนคร
แห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
โครงการงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ 2563
1. ชื่อ โครงการ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2563
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สานักการช่าง
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายทศพล วงศ์อาษา
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักการช่าง
วันที่รายงาน 14 ตุลาคม 2563
3. สถานที่ดาเนินโครงการ ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้
เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐาน
4.2  แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คานึงถึงความจาเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทาให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : ………………………………………………………….
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5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสาเร็จ (ทาเครื่องหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :
ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
ที่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุ
ไม่บรรลุ สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1 เพื่อก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมให้เป็นถนนที่ได้

มาตรฐานและสะดวกต่อการสัญจรไปมา
2 เพื่อก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้าให้ได้

มาตรฐานและสะดวกต่อการสัญจรไปมา
3 เพื่อก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในเขตเทศบาล

นครขอนแก่น ให้เกิดความสวยงาม
4 เพื่อก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลนคร

ขอนแก่นให้เกิดความสวยงาม
6. ระยะเวลาดาเนินงาน (ดาเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดาเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )
6.1 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2563 เริ่ม 1 มกราคม - 30 กันยายน 2563
6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 1 มกราคม 2563 สิ้นสุด ........-...........
6.3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือน ปี) 6.4 ณ วันที่รายงาน มีผลการดาเนินงานคิดเป็น 16.3 % ของผลงานทั้งหมด
ที่

รายการ

1 โครงการก่อสร้างที่แล้วเสร็จ
2 โครงการทีอ่ ยู่ระหว่างก่อสร้าง
3 โครงการทีย่ ้ายเข้าเงินสะสมปี
2563
4 โครงการที่ย้ายเข้าเงินสะสมปี
2564
5 โครงการที่ยกเลิก
รวม
หมายเหตุ :
-โครงการที่ยกเลิก
รายการ
1.ค่าอานวยความปลอดภัย บริเวณหน้า
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน

จานวน งบประมาณ วงเงินสัญญา
คงเหลือ
คิดเป็น
โครงการ
ร้อยละ
22 8,228,600 6,793,721 1,434,878.55 16.3
27 17,535,400 15,354,612 2,180,788.42 20
53 94,442,800
39.26
28

33,866,500

-

-

5 5,526,000
135 159,599,300 22,148,333 3,615,666.97

20.74
3.7
100

วงเงินงบประมาณ
หมายเหตุ
267,000.00 ยกเลิก เนื่องจากสานักการช่างได้แก้ไข
ปัญหาโดยเร่งด่วนแล้ว
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รายการ
วงเงินงบประมาณ
หมายเหตุ
2.ค่าอานวยความปลอดภัย บริเวณหน้า
315,000.00 ยกยกเลิก เนื่องจากสานักการช่างได้
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
แก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนแล้ว
3.ค่าอานวยความปลอดภัย บริเวณหน้า
234,000.00 ยกเลิก เนื่องจากสานักการช่างได้แก้ไข
โรงเรียนเทศบาล
ปัญหาโดยเร่งด่วนแล้ว
บ้านหนองแวง
4.ค่าก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนน
940,000.00 ยกเลิก เนื่องจากทางการไฟฟ้า จะ
รอบบึงแก่นนคร
ดาเนินโครงการนาไฟฟ้าลงใต้ดินซึ่ง
เป็นพื้นที่ทับซ้อนกับโครงการนี้ และ
เป็นการปรับปรุงโครงการใหม่ให้
สอดคล้องกับการพัฒนาบึงแก่นนคร
5.ค่าติดตั้งระบบไฟแสงสว่างบริเวณถนนรอบ
3,770,000.00 ยกเลิก เนื่องจากงบประมาณรายรับ
บึงทุ่งสร้าง จากหน้าศูนย์ออทิสติกถึงแยกซอย
ประจาปี 2563 ไม่เพียงพอในการ
ประชาสโมสร 38 ตัดถนนรอบบึงทุ่งสร้าง
จัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้งเพื่อปรับปรุง
โครงการใหม่ให้สอดคล้องกับการขยาย
เขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าสาธารณา
-โครงการที่ย้ายเข้าเงินสะสมปี 2563 เนื่องจาก งบประมาณรายรับประจาปี 2563 ไม่เพียงพอ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
-โครงการที่ย้ายเข้าเงินสะสมปี 2564 เนื่องจาก งบประมาณรายรับประจาปี 2563 ไม่เพียงพอ
ในการทาสัญญา
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน .....-..... คน จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) .....-.... คน
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง
(กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบข้อ 9)
-

9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
( ) ดาเนินการเอง (  ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.................................
10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
10.1 ประกาศสอบราคาสอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ
10.2 ผู้รับจ้างดาเนินการตามสัญญา และให้แล้วเสร็จตามกาหนด
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10.3 ส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้าง
10.4 ส่ทงาเรื
่องเบิกจ่ายเงินให้กบับงานจ้
ผู้รับาจ้งาง
10.3
มอบงานและตรวจรั
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่องเบิ
ยเงินให้าเร็
กับจผู้ร(อยู
ับจ้่รางะหว่างดาเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบนั
11. ผลสั10.4
มฤทธิท์ตาเรื
ามตั
วชีก้วจ่ัดาความส
และไม่
ได้ด์ตาเนิ
ตอบเฉพาะ
(ก) ่รและ
11. ผลสั
มฤทธิ
ามตันวการให้
ชี้วัดความส
าเร็จ (อยู
ะหว่า(ข))
งดาเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบนั
และไม่ได้ตัวดชีาเนิ
(ข))
้วัดนการให้ตอบเฉพาะ ค่(ก)
าเป้และ
าหมาย
ผลที่ได้รับ
ตัวชี้วัด
(ก)

ค่าเป้าหมาย
(ข)

(ก)
(ข)
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานในเขต ดาเนินโครงการ

ผลที่ได้รับ
(ค)
(ค)
-ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน

เปรียบเทียบค่า
เป้เปรีาหมายกั
ยบเทียบบค่ผลที
า ่
รับ (ร้อบยละ)
เป้ได้าหมายกั
ผลที่

เทศบาลนครขอนแก่
135 ดแล้าเนิวเสร็
จไม่น้อย -ด22าเนิโครงการ
งานก่
อสร้างโครงสร้านงพืจน้ านวน
ฐานในเขต
นโครงการ
นการแล้วเสร็จ จานวน
โครงการ แล้วเสร็จทัน้งหมดภายใน
กว่วาเสร็
ร้อยละ
เทศบาลนครขอนแก่
จานวน 135 แล้
จไม่น100
้อย 22 โครงการ
-อยู่ระหว่างดาเนินการ
ปีงบประมาณ
โครงการ
แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน
กว่าร้อยละ 100
จานวน
โครงการ
-อยู
่ระหว่108
างดาเนิ
นการ
ปีงบประมาณ
1.ระหว่
งก่อสร้าง
จานวน
108าโครงการ

ได้รับ (ร้อยละ)
16.30
16.30

จานวน
27 าโครงการ
1.ระหว่
งก่อสร้าง
2.ย้27
ายเข้โครงการ
าเงินสะสม 2563
จานวน
จานวน
2.ย้า53
ยเข้โครงการ
าเงินสะสม 2563
3.ย้53
ายเข้โครงการ
าเงินสะสม 2564
จานวน
จานวน
3.ย้า28
ยเข้โครงการ
าเงินสะสม 2564
จานวน 28 โครงการ
-ยกเลิก จานวน 5 โครงการ
-ยกเลิก จานวน 5 โครงการ

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))
ารโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
12.งบประมาณที
ผลสัมฤทธิ์ด้า่ นการเบิกจ่มีากยงบประมาณ
ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ
เบิกจ่ายจริ(ก))
ง
งบประมาณมาจาก
ได้
ร
บ
ั
การอนุ
ม
ต
ั
ิ
รวมงบประมาณ
งบประมาณที่
มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
เบิกจ่(ง)
ายจริง
(ข)
(ก)
ของโครงการ
ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณมาจาก
รวมงบประมาณ
(ง) คิดเป็นร้อย
(ค)
(ก)
(ข)
ของโครงการ
แหล่งงบ จานวนเงิน
หมวด
จานวนเงิน
จานวนเงิน
(ค)
คิดเป็ละ
นร้อย
แหล่
ง
งบ
จ
านวนเงิ
น
หมวด
จ
านวนเงิ
น
จ
านวนเงิ
น
เงินรายได้ 159,599,300
159,599,300 22,148,333
13.88
ละ
เงิเทศบาล
นรายได้ 159,599,300
159,599,300 22,148,333
13.88
เทศบาล
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13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
-เนื่องจากปีนี้ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาลไม่เป็นไปตามที่ประมาณการเอาไว้ ทาให้หลายโครงการ
ไม่สามารถดาเนินการได้ ทาให้ส่งผลกระทบกับประชาชนในภาพรวม
14. ปัญหาอุปสรรค :
- เนื่องจากปีนี้ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาลไม่เป็นไปตามที่ประมาณการเอาไว้ ทาให้หลายโครงการ
ไม่สามารถดาเนินการได้ ทาให้ส่งผลกระทบกับประชาชนในภาพรวม
15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :
- ในเบื้องต้นได้มีการอนุมัติจ่ายจ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นโครงการตามเทศ
บัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน 53 โครงการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และจะ
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในปีงบประมาณ 2564 จานวน 28 โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
โครงการจัดการขยะอันตราย
1. ชื่อ โครงการ โครงการจัดการขยะอันตราย
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววันชนกน์ บริกูล
ตาแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ
วันที่รายงาน 14 ตุลาคม 2563
3. สถานที่ดาเนินโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.2  แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คานึงถึงความจาเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทาให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : ………………………………………………………….
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสาเร็จ (ทาเครื่องหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :
ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
ที่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุ ไม่บรรลุ สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1 เพื่อให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะอันตรายจากต้นทาง

2 ลดปริมาณขยะที่ถูกนาไปกาจัด

3 ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนของขยะอันตราย
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6. ระยะเวลาดาเนินงาน (ดาเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดาเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )
6.1 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2563 เริ่ม ตุลาคม 2562 สิ้นสุด กันยายน 2563
6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2562 สิ้นสุด กันยายน 2563
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน 3 คน จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) - คน
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้าม
ไปตอบ ข้อ 9)
9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
( ) ดาเนินการเอง
(  ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.................................
10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
10.1 รณรงค์คัดแยกขยะอันตราย
10.2 จัดเก็บขยะอันตรายไว้ในห้องเก็บขยะอันตราย
10.3 รายงานผลการดาเนินการโครงการฯ ทุกเดือน
10.4 ส่งกาจัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ (อยู่ระหว่างดาเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบนั
และไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

(ก)

(ข)

(ค)

1. มีถังคัดแยกขยะในชุมชน
2. ลดปริมาณขยะที่ถูกนาไปกาจัดยังสถานที่ฝังกลบ

95 แห่ง
ไม่น้อยกว่า
4 ตัน

120 แห่ง
4.39 ตัน
(ข้อมูล ณ 30
กันยายน 63)

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผลที่
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12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))
งบประมาณที่
มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
เบิกจ่ายจริง
รวมงบประมาณ
ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณมาจาก
(ง)
ของโครงการ
(ก)
(ข)
(ค)
แหล่งงบ จานวนเงิน
หมวด
จานวนเงิน
จานวนเงิน คิดเป็นร้อยละ
เทศบัญญัติ 40,000
40,000
39,290
98.23
รายจ่ายปี
2563
13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
14. ปัญหาอุปสรรค :
14.1 การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ประชาชนบางส่วนยังไม่ทราบว่ามีจุดบริการทิ้งขยะอันตราย
14.2 ประชาชนบางส่วนยังไม่ตระหนักถึงความสาคัญของการคัดแยกขยะอันตรายชุมชนเท่าที่ควร
เห็นได้จากประชาชนยังทิ้งขยะอันตรายในถังขยะทั่วไป ทั้ง ๆ ที่ตู้รับขยะอันตรายอยู่ใกล้เคียง
และมีบริการทิ้งในที่สาธารณะของเมือง
14.3 เกิดปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทาให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมหรือรณรงค์หรือ
กิจกรรมที่รวมกลุ่มประชาชนหรือการพบปะของเจ้าหน้าที่กับประชาชนเพื่อป้องกันการติดต่อ
ของโรค
15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :
15.1 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น
15.2 เพิ่มกิจกรรม/การสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสาคัญของการคัดแยกขยะ
อันตรายชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมช.
1. ชื่อ โครงการ พัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมช.
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววนารัตน์ คงคา
ตาแหน่ง หัวหน้างานสาธารณสุขชุมชน
วันที่รายงาน 14 ตุลาคม 2563
3. สถานที่ดาเนินโครงการ เขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 6. สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(Healthy City)
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมเอื้ออาทร
4.2  แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คานึงถึงความจาเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทาให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : ………………………………………………………….
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสาเร็จ (ทาเครื่องหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :
ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
ที่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุ
ไม่บรรลุ สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1 เพื่อให้ ศสมช. ได้รับการพัฒนาการจัดบริการ

สาธารณสุขขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข
2 เพื่อให้ ศสมช. ได้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
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6. ระยะเวลาดาเนินงาน (ดาเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดาเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )
6.1 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2563 เริ่ม ตุลาคม 2562 สิ้นสุด กันยายน 2563
6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2562 สิ้นสุด กันยายน 2563
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน 9 คน จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 1,166 คน ประกอบด้วย
ศสมช. 91 แห่ง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบข้อ 9)
9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
( ) ดาเนินการเอง
(  ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.................................
10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
10.1 อสม. และชุมชนร่วมสารวจ รวบรวมวิเคราะห์ปัญหา / จัดทาแผนงาน แผนที่ชุมชน /
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการจัดบริการสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนเสนอกองทุนสุขภาพ
10.2 อสม. ดาเนินงานกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณสุขมูลฐานใน
ชุมชน
10.3 ติดตามนิเทศ ประเมินผล ศสมช. / อสม. /ชุมชน ทั้ง 91 ชุมชน
10.4 คัดเลือก ศสมช.ที่เป็นตัวอย่างในการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน
10.5 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดาเนินงาน (มิตรเยือนมิตร)
10.6 จัดประชุมสรุปผลงาน/กิจกรรมผลการดาเนินงาน ศสมช.
11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ (อยู่ระหว่างดาเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบนั
และไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))
เปรียบเทียบค่า

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

(ก)

(ข)

(ค)

เป้าหมายกับผลที่
ได้รับ (ร้อยละ)

80 แห่ง

85 แห่ง

106.2

4 แห่ง

2 แห่ง

50

1. จานวน ศสมช. ที่ได้รับการพัฒนาคะแนนเฉลี่ยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60
2. ศสมช.ได้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
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12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))
งบประมาณที่
มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
เบิกจ่ายจริง
รวมงบประมาณ
ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณมาจาก
(ง)
ของโครงการ
(ก)
(ข)
(ค)
แหล่งงบ
จานวนเงิน หมวด จานวนเงิน
จานวนเงิน คิดเป็นร้อยละ
สานักการ
103,000
103,000
65,425
63.5
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
14. ปัญหาอุปสรรค :
14.1 อสม. ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ไม่ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนในบางชุมชน เพราะประชาชนคิดว่า อสม. ไม่ใช่แพทย์
14.2 ความเจริญเติบโตของเมือง ทาให้ประชาชนมีช่องทางในการเลือกเข้ารับการบริการด้าน
สาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลเอกชน คลินิก สถานพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทาง
14.3 จานวนชุมชนในเขตเทศบาลมีจานวนมาก ทาให้กระบวนการติดตามและประเมินผลใช้ระยะ
เวลานาน
14.4 สถานการณ์ โควิด -19
15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :
-
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงสู่สากล
โครงการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
1. ชื่อ โครงการ พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายสาราญ นะรินยา
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วันที่รายงาน 14 ตุลาคม 2563
3. สถานที่ดาเนินโครงการ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงสู่สากล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
4.2  แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คานึงถึงความจาเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทาให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : ………………………………………………………….
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสาเร็จ (ทาเครื่องหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :
ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
ที่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุ ไม่บรรลุ สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1 เพื่อบ่มเพาะทักษะความรู้ความคิดสร้างสรรค์

2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

3 เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชน นาทักษะความคิด

สร้างสรรค์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
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6. ระยะเวลาดาเนินงาน (ดาเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดาเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )
6.1 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2563 เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563
6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2562 สิ้นสุด กันยายน 2563
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน 3 คน จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 720 คน ประกอบด้วย
เด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไป
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน มีดังนี้
8.1 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และห้องอบรม
8.2 เครื่อง 3D Printer เครื่อง CNC และอุปกรณ์อื่นด้าน maker space
9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
( ) ดาเนินการเอง
(  ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.................................
10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
10.1 ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
10.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเน้นการปฏิบัติจริง
11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ (อยู่ระหว่างดาเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบนั
และไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))
ตัวชี้วัด
(ก)

ค่าเป้าหมาย
(ข)

ผลที่ได้รับ
(ค)

เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับการอบรมไม่น้อย
กว่า 70 %

720 คน

579 คน

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผลที่
ได้รับ (ร้อยละ)
80.41

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))
งบประมาณที่
มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
เบิกจ่ายจริง
รวมงบประมาณ
ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณมาจาก
(ง)
ของโครงการ
(ก)
(ข)
(ค)
แหล่งงบ จานวนเงิน
หมวด
จานวนเงิน
จานวนเงิน คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล
266,000
266,000
174,992
65.78
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13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
14. ปัญหาอุปสรรค :
14.1 การเรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์เป็นเรื่องยากมาก อาจทาให้เด็กท้อแท้และเลิกเรียนไป
14.2 เด็กมีเวลาในการศึกษาเรื่องหุ่นยนต์น้อยเกิดไป เนื่องจากมีเรียนปกติ
15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :
15.1 ควรทาหลักสูตรที่ง่ายและสั้นขึ้นเพิ่มความน่าสนใจและน่าค้นหา
15.2 ควรส่งเสริมทักษะความสามารถของเด็กที่มีความสนใจเรียนรู้มากกว่า
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ 2563ขอนแก่น
1. ชื่อ โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ 2563
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สานักสวัสดิการสังคม
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) ทุกสานัก/กอง
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายพรสถิตย์ กาสีชา
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชน
วันที่รายงาน 14 ตุลาคม 2563
3. สถานที่ดาเนินโครงการ ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา : สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
4.2  แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คานึงถึงความจาเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทาให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : ………………………………………………………….
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5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสาเร็จ (ทาเครื่องหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :
ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
ที่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุ
ไม่บรรลุ สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1 ประชาชนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

2 ประชาชนในชุมชนได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและ

ข้อจากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย
3 ประชาชนในชุมชนมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของ

ชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
4 ประชาชนในชุมชนสามารถกาหนดกิจกรรมที่

ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้
6. ระยะเวลาดาเนินงาน (ดาเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดาเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )
6.1 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2563 เริ่ม ตุลาคม 2562 สิ้นสุด กันยายน 2563
6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2562 สิ้นสุด มีนาคม 2563
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน 133 คน จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 4,750 คน
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง ชุมชน 95 ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน มีดังนี้
8.1 กระดาษ, ปากกา, เครื่องเสียง
8.2 วิทยากร ฯลฯ
9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
( ) ดาเนินการเอง ( ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.................................
10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
10.1 ประชุมผู้บริหาร ประธานชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
10.2 ประธานชุมชนประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ หอ
กระจายข่าวและเสียงตามสายในชุมชน
10.3 ดาเนินการจัดทาแผนชุมชนของทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จานวน 95 ชุมชน
แผนการดาเนินงาน
10.4 ส่งแผนชุมชนให้สานักสวัสดิการสังคมเพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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10.5 ประชุมกลั่นกรองร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ทั้ง 7 สานักกอง และ
ชุมชนทั้ง 95 ชุมชน
11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ (อยู่ระหว่างดาเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบนั
และไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

(ก)

(ข)

(ค)

95 ชุมชน

95 ชุมชน

ชุมชนสามารถจัดทาแผนชุมชนได้

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผลที่
ได้รับ (ร้อยละ)
100

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))
มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
งบประมาณมาจาก
ได้รับการอนุมัติ
รวมงบประมาณ
(ง)
(ข)
(ก)
ของโครงการ
(ค)
จานวน
จานวน คิดเป็นร้อย
แหล่งงบ จานวนเงิน
หมวด
เงิน
เงิน
ละ
295,000
271,639
92.08
งบประมาณ 450,000 (-)โอนงบประมาณ 155,000
ปี 2563
ไปใช้ในภารกิจที่
จาเป็น
13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
14. ปัญหาอุปสรรค :
- ไม่สามารถจัดกระบวนการทบทวนแผนชุมชนได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ให้งดการจัด
กิจกรรมการรวมกลุ่ม
15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :
- สามารถนาแผนไปสู่การปฏิบัติ เป็นการร่วมมือกันของชุมชน ที่จะปฏิบัติตามแผนงานที่ได้
ผ่านกระบวนการคิดร่วมกัน และประชาพิจารณ์มาแล้วว่าเหมาะสมกับชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
โครงการเทศบาลนี้มีรัก
1. ชื่อ โครงการ เทศบาลนี้มีรัก
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สานักปลัดเทศบาล
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายอดิศักดิ์ สมจิตต์
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
วันที่รายงาน 14 ตุลาคม 2563
3. สถานที่ดาเนินโครงการ สถานีขนส่งแห่งที่ 1 (บขส.เดิม)
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 9. พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
4.2  แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คานึงถึงความจาเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทาให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : ………………………………………………………….
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสาเร็จ (ทาเครื่องหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :
ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
ที่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุ
ไม่บรรลุ สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1 เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่

ให้บริการประชาชนเชิงรุก
2 เพื่อสร้างพื้นที่สาหรับการแลกเปลี่ยนกันเกิดการเรียนรู้

ระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทาให้
เกิดการพัฒนาเมืองร่วมกัน
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6. ระยะเวลาดาเนินงาน (ดาเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดาเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )
6.1 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2563 เริ่ม ตุลาคม 2562 สิ้นสุด กันยายน 2563
6.2 ปฏิบัติจริง วันที่ 15 กันยายน 2563
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน 100 คน จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 600 คน ประกอบด้วย
ประชาชนในเขตเทศบาล 4 เขต
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน มีดังนี้
8.1 เครื่องอุปโภคบริโภค
8.2 อาหาร / อาหารว่างและเครื่องดื่ม
8.3 การแสดงนิทรรศการและการให้บริการของสานัก/กองและเครือข่าย
9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
( ) ดาเนินการเอง
(  ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.................................
10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
10.1 จัดเวทีสอบถามความต้องการของประชาชน
10.2 ประชุมเตรียมการในการจัดงานโครงการเทศบาลนี้มีรัก/สถานที่/งานบริการ/มอบหมายงาน
10.3 ดาเนินการตามโครงการฯ
10.4 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ (อยู่ระหว่างดาเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบนั
และไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))
เปรียบเทียบค่า

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

(ก)

(ข)

(ค)

1. กิจกรรมหรืองานบริการประชาชนไม่น้อยกว่า 12
กิจกรรม
2.ประชาชนมาร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 700 คน

100%

100%

100

100%

90%

90
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12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))
งบประมาณที่
มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
เบิกจ่ายจริง
รวมงบประมาณ
ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณมาจาก
(ง)
ของโครงการ
(ก)
(ข)
(ค)
แหล่งงบ จานวนเงิน
หมวด
จานวนเงิน
จานวนเงิน คิดเป็นร้อยละ
สานักการ
360,000
85,000
24
ปลัดเทศบาล

13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
14. ปัญหาอุปสรรค :
14.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผน
และระยะเวลาที่กาหนดไว้ได้ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินงาน ตามสถานการณ์จริง
14.2 สถานที่ในการจัดกิจกรรมที่สามารถบริการประชาชนในจานวนมากๆ มีจากัด ทาให้สถานที่
ดาเนินการอาจจะใช้สถานที่เดิม ๆ ทาให้ประชาชนที่อยู่ไกลไม่สะดวกเดินทางมารับบริการ
15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :
15.1 ควรปรับเปลี่ยนแผนดาเนินกิจกรรมจากกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ เปลี่ยนเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ขนาดเล็ก เพื่อให้สามารถเข้าถึงความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง
15.2 ก่อนดาเนินการต้องมีการสารวจความต้องการของประชาชน เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรม
บริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
โครงการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ ในระบบร้องทุกข์เทศบาลนครขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ชื่อ โครงการ ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ ในระบบร้องทุกข์เทศบาลนครขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
ประจ
าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายสานักงานเลขานุการนายกเทศมนตรี สานักปลัดเทศบาล
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) ทุกสานัก/กอง
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางนุชนภา ขันธ์เครือ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอานาจ
รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายสานักงานเลขานุการนายกเทศมนตรี
วันที่รายงาน 14 ตุลาคม 2563
3. สถานที่ดาเนินโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา : ปรับโครงสร้างขององค์กร
4.2  แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คานึงถึงความจาเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทาให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : ………………………………………………………….
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสาเร็จ (ทาเครื่องหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :
ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
ที่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุ
ไม่บรรลุ
สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1 เพื่อเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
สาเร็จตามวัตถุประสงค์
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ที่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยน
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
3 เพื่อให้การดาเนินงาน จัดการข้อร้องเรียนของ
เทศบาลนครขอนแก่น มีขั้นตอนกระบวนการ
และแนวทางในกาปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน

ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
บรรลุ
ไม่บรรลุ
สาเหตุที่ไม่บรรลุ



6. ระยะเวลาดาเนินงาน (ดาเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดาเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )
6.1 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2563 เริ่ม ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563
6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 21 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน 5 คน จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 40 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น และคณะทางานแก้ไขปัญหาร้องเรียน
ร้องทุกข์เทศบาลนครขอนแก่น ทุกสานัก/กอง
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน มีดังนี้
8.1 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ชั้น 2 สานักปลัดเทศบาล, ระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
เทศบาลนครขอนแก่น (YOUPHEE), โทรศัพท์สาหรับรับเรื่องร้องเรียน หมายเลข 0 4327
1261 และ 0 4322403
8.2 คอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผลและบันทึกข้อมูล , เครื่องปริ้นเตอร์ สาหรับจัดพิมพ์
เอกสารรายงาน
8.3 แบบฟอร์มคาร้อง และแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน
9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
(  ) ดาเนินการเอง (  ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.................................
10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
10.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
10.2 ประสานงานแจ้งกาหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม
10.3 แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมส่งวาระ และเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบก่อนวันประชุม
10.4 ออกหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
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10.5 จัดประชุม เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์
10.6 จัดทารายงานผลการประชุม
10.7 ติดตามและประเมินผลการประชุม
11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ (อยู่ระหว่างดาเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบนั
และไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))
ค่า
ผลที่ได้รับ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
(ค)
(ก)
(ข)
ร้อยละ 80 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ไม่สามารถดาเนินการ
มีการนาข้อสรุปและแนว
แก้ไขตามระยะเวลาที่กาหนดสามารถคลี่คลาย
ทางการแก้ไขปัญหาจากที่
และแก้ไขปัญหาได้ โดยนาข้อสรุปและแนว
ประชุมไปเป็นแนวทาง
ทางการแก้ไขปัญหาจากที่ประชุม (ได้รับการ
ปฏิบัติทางานให้สาเร็จ
แก้ไขปัญหา จานวน 689 เรื่อง จาก 840 เรื่อง
อยู่ระหว่างดาเนินการ 151 เรื่อง)

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผลที่
ได้รับ (ร้อยละ)
82.02

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))
งบประมาณที่
มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
เบิกจ่ายจริง
รวมงบประมาณ
ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณมาจาก
(ง)
ของโครงการ
(ก)
(ข)
(ค)
แหล่งงบ จานวนเงิน
หมวด
จานวนเงิน
จานวนเงิน คิดเป็นร้อยละ
50
12,000
6,000
งบประมาณ 12,000
(ต.ค./พ.ค./
รายจ่าย
มิ.ย./ก.ค./
ประจาปี
ส.ค./ก.ย.)
พ.ศ.2563
13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
14. ปัญหาอุปสรรค :
15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :
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ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนา
จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
ประจาปี พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลาง
พาณิชยกรรมของภูมิภาค
- กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้
1. ควรเพิ่มเติมนาเสนองานให้เป็นไปตามชื่องานมหัศจรรย์พรรณไม้ โดยแสดงพันธุ์ไม้ที่สาคัญและ
หาดูได้ยาก โดยเฉพาะพันธุ์ไม้ที่เป็นของทางอีสาน มีคาอธิบายแสดงชื่อและข้อมูลพฤกษศาสตร์
ลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้พันธุ์ไม้ต่างประเทศ
2. ควรมีการจัดทา ดูแล ซ่อมแซมและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็กภายในงานให้มีความสมบูรณ์
แข็งแรงและปลอดภัย
3. ควรเพิ่มกิจกรรมที่แปลกใหม่ เช่น โซนสัตว์เลี้ยง โซนเล่นบอลลูน ว่าว เป็นต้น
4. ควรวางแผนเรื่องการจราจร สถานที่จอดรถ และห้องน้า ให้มีความสะดวกและเพียงพอต่อ
นักท่องเที่ยว
5. ควรขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือกลุ่มเป้าหมายที่มาเที่ยวชมงาน โดยเฉพาะที่มาจากกลุ่มจังหวัด
ร้อยแก่นสาร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
-โครงการประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้
1. ควรเพิ่มหรือกาหนดกิจกรรมที่จะสามารถดึงดูดเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้เข้ามาร่วมงาน
มากขึ้น
2. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวัฒนธรรมประเพณี ทั้งก่อนและในระหว่างการ
ดาเนินโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
-โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว)
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้
1. ควรจัดแบ่งกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ที่จะให้การส่งเสริมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่ทาปกติที่
ต้องการการอุดหนุนจากเทศบาล 2.กลุ่มที่ต้องการพัฒนาคุณภาพสินค้าและช่องทางการจาหน่าย
ให้กว้างขึ้น 3.กลุ่มที่ต้องการไปสู่ SME ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถกาหนดรูปแบบ แนวทาง
และเป้าหมายการส่งเสริมได้ตามความต้องการและมีความสัมฤทธิ์ผลได้ตรงกับแต่ละกลุ่ม
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2. ควรใช้ข้อมูลผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่จบการศึกษาใหม่ที่ยังไม่มีงานทาเป็นหลักแหล่ง เพื่อขยาย
กลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงโครงการจะได้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล
3. ควรส่งเสริมและให้ความรู้ รวมถึงสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพสามารถจาหน่ายสินค้า
ได้ทาง online platform ที่มีอยู่แล้ว อาทิ Lazada หรือ Shopee เป็นต้น ทั้งนี้ อาจต้องลด
บทบาทหรือลดการใช้งานแอพออนซอนที่เปิดใช้งานมาหลายปีแล้ว เนื่องจากไม่มีฝ่ายพัฒนาและ
ดาเนินงานโดยตรง ไม่มีงบประมาณมากพอที่จะดาเนินการหรือแข่งขันได้กับ platform อื่น ๆ
อีกทั้งไม่สามารถขยายฐานลูกค้าผ่านทางแอพนี้ได้มากนัก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการ
ลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
-โครงการงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ 2563
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้
1. ควรมีแผนการแก้ไขปัญหาน้าท่วมแบบบูรณาการ
2. พัฒนาระบบประเมินความรุนแรงของปัญหาและแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนหลีกเลี่ยง
พื้นที่เสี่ยงภัยน้าท่วม
3. เมื่อได้รับภาษีจัดสรรจากรัฐบาลแล้ว ควรมีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการว่าโครงการไหน
สาคัญและมีความจาเป็นในการแก้ไขปัญหาของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
-โครงการจัดการขยะอันตราย
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้
1. ควรเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอันตรายและการเสริมสร้างสานึกรักษ์โลกการมี
จิตสานึกสาธารณะ
2. เพิ่มจานวนที่รองรับขยะอันตรายให้มากขึ้น
3. ควรมีการบังคับใช้กฎหมายให้เด็ดขาดและจริงจัง โดยจะต้องทาควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ทราบถึงบทลงโทษตามกฎหมายด้วย
4. ควรกระจายการจัดเก็บขยะอันตรายลงไปยังแต่ละชุมชนหรือโซน และอาจจัดทาโครงการส่งเสริม
หรืออุดหนุนการจัดเก็บขยะอันตรายในชุมชนเป็นระยะในรูปแบบต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
-โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมช.
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้
-ควรมีการจัดตั้ง ศสมช. แบบถาวรให้ได้อย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง และเพิ่มจานวนให้ครอบคลุม
พื้นที่ทั้งหมดต่อไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
-โครงการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้
1. ควรมีการเพิ่มและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์และนวัตกรรมอย่างอื่นให้สามารถ
นาเข้าสู่การเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลได้
2. ควรนาบุคคลที่มีความรู้ในด้านอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากเรื่องเทคโนโลยี แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรม มาเป็นโค๊ชชิ่งให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องนั้น ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติ
ของการพัฒนา
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้
1. ควรเพิ่มวิธีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลปัญหาความต้องการต่าง ๆ ของชุมชน ให้สามารถเข้าถึง
และติดตามตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วขึ้น
2. ควรมีการกาหนดแนวทางการพัฒนาให้ผู้นาในชุมชนเข้มแข็งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
-โครงการเทศบาลนี้มีรัก
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมกระจุกตัวแค่จุดใหญ่จุดเดียวมากเกินไป ควรมีการวางแผนในการดาเนินโครงการ
ให้เข้าถึงชุมชน
2. ควรจัดโครงการให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้เข้าสู่ชุมชนได้มากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
-โครงการติดตามการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ในระบบร้องทุกข์เทศบาลนครขอนแก่น
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้
1. ควรสร้างแพลตฟอร์มเดียวกันในการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อที่จะให้ผู้ที่ร้องเรียนได้ทราบทันทีว่าจะ
ได้รับการแก้ไขปัญหาวันไหน
2. ไม่ควรสร้างช่องทางร้องเรียนหลายช่องทางจนเกินไป เพราะอาจจะทาให้เกิดความซ้าซ้อนในเรื่อง
เดียวกัน
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ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาและแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.3/ว
2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ได้ ก าหนดให้ค ณะกรรมการติด ตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น
ดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดย
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.
2562
ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการประชุม
คณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้ง ที่ 6-2/2562 เมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2562 เพื่อดาเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา และการให้
คะแนนตามเกณฑ์แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสรุปผลการประเมิน
มีรายละเอียด ดังนี้
การให้คะแนนตามแบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. ผลการการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาเทศบาล
นครขอนแก่น
ประเด็นพิจารณา
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20
19.5
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
20
16
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
60
53
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10)
(8)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(10)
(8)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
(10)
(7)
3.4 วิสัยทัศน์
(5)
(5)
3.5 กลยุทธ์
(5)
(5)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
(5)
(5)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(5)
(5)
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ประเด็นพิจารณา
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
(5)
(5)
(5)
(5)
100
88.5

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาเทศบาล
นครขอนแก่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
10
10
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
10
6
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
10
6
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
10
5
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
60
46
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(5)
(5)
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
(5)
(5)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
(5)
(5)
งบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(5)
(5)
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
(5)
(5)
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
(5)
(5)
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
(5)
(5)
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
(5)
(5)
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(5)
(5)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
(5)
(5)
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
(5)
(5)
คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(5)
(5)
รวมคะแนน
100
87
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1 1


ไตรมาส
1 1 
ไตรมาส
2 2
ไตรมาส
ไตรมาส

ไตรมาส
3 3 
ไตรมาส
4 4
ไตรมาส
ไตรมาส

รายงานสรุ
ปผลการด
าเนิาเนิ
นโครงการ
าปีาปี
งบประมาณ
รายงานสรุ
ปผลการด
นโครงการประจ
ประจ
งบประมาณพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563

ดาเนิ
นการแล้
วเสร็
จจ
ดาเนิ
นการแล้
วเสร็


อยูอยู
่ระหว่
างดาาเนิ
นการ
ไม่ไไม่
ด้ดได้าเนิ
นการ
่ระหว่
งดาเนิ
นการ 
ดาเนิ
นการ

1. 1.ชื่อ ชืโครงการ................................................................................................
่อ โครงการ................................................................................................
2. 2.ผู้รับผูผิ้รับดชอบ
: :
ผิดชอบ
ชื่อหน่
ยงานหลั
กที่รกับทีผิ่รดับชอบ..................................................................
ชื่อวหน่
วยงานหลั
ผิดชอบ..................................................................
ชื่อหน่
ยงานรองหรื
อสนัอบสนัสนุบนสนุ(ถ้นา(ถ้
มี)า....................................................
ชื่อวหน่
วยงานรองหรื
มี) ....................................................
ชื่อผูชื้ร่อับผูผิ้รดับชอบโครงการ...........................................................................
ผิดชอบโครงการ...........................................................................
ตาแหน่
ง...................................................................................................
ตาแหน่
ง...................................................................................................
วันทีวั่รนายงาน.............................................................................................
ที่รายงาน.............................................................................................
3. 3.สถานที
่ดาเนิ
นโครงการ...............................................................................
สถานที
่ดาเนิ
นโครงการ...............................................................................
4. 4.สอดคล้
องกัอบงกัยุทบธศาสตร์
ของเทศบาลนครขอนแก่
น แผนที
่คานึ่คงานึ
ถึงงมิถึตงิหมิญิ
ชาย
และแผนอื
่นๆ่นเช่ๆนเช่น
สอดคล้
ยุทธศาสตร์
ของเทศบาลนครขอนแก่
น แผนที
ติหงญิ
งชาย
และแผนอื
แผนปฏิ
บัติกบารป้
องกัอนงกัการทุ
จริตจริฯลฯ
: (ตอบได้
มากกว่
า 1าข้1อ)ข้อ)
แผนปฏิ
ัติการป้
นการทุ
ต ฯลฯ
: (ตอบได้
มากกว่
4.14.1
แผนพั
ฒนาเทศบาล
แผนพั
ฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์
ที่ : ท…………………………………………………….
ยุทธศาสตร์
ี่ : …………………………………………………….
แนวทางการพั
ฒนาฒนา
: ……………………………………………
แนวทางการพั
: ……………………………………………
4.24.2

แผนที
่คานึ่คงานึ
ถึงงมิถึตงิหมิญิติหงชาย(GENDER
RESPONSIVE
BUDGETING)
*หมายถึ
งแผนที
่ ่
แผนที
ญิงชาย(GENDER
RESPONSIVE
BUDGETING)
*หมายถึ
งแผนที
คานึคงานึ
ถึงงความจ
าเป็าเป็
นต่านงๆ
ของพลเมื
อง-ทีอง-ที
่เป็น่เหญิ
ง-ชาย
, ผู้ใ,หญ่
คนชรา
และกลุ
่มต่า่มงๆ
โดยมี
ถึงความจ
ต่างๆ
ของพลเมื
ป็นหญิ
ง-ชาย
ผู้ใหญ่
คนชรา
และกลุ
ต่างๆ
โดยมี
จุดมุจุ่งดหมายในการกระจายทรั
พยากร
ในการท
าให้าให้
สามารถเกิ
ดความเท่
าเทีายเทีม ย(equitable)
มุ่งหมายในการกระจายทรั
พยากร
ในการท
สามารถเกิ
ดความเท่
ม (equitable)
เพื่อเพืตอบสนองความต้
องการของทุ
กคนในสั
งคมมากยิ
่งขึ้น่ง*ขึ้น*
่อตอบสนองความต้
องการของทุ
กคนในสั
งคมมากยิ
4.34.3

แผนอื
่นๆ่น(ระบุ
) : ………………………………………………………….
แผนอื
ๆ (ระบุ
) : ………………………………………………………….
5. 5.วัตถุวัปตระสงค์
ของโครงการและผลส
าเร็าเร็
จ (ทจ าเครื
่องหมาย
√ ในวั
ตถุปตระสงค์
แต่ลแะข้
ถุประสงค์
ของโครงการและผลส
(ทาเครื
่องหมาย
√ ในวั
ถุประสงค์
ต่ลอะข้) อ: ) :
ผลสผลส
าเร็าเร็
จ/การบรรลุ
วัตถุวปัตระสงค์
จ/การบรรลุ
ถุประสงค์
ที่ ที่ วัตถุวัปตระสงค์
ข
องโครงการ
ถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุ
สาเหตุ
ที่ไม่ทบี่ไรรลุ
บรรลุ ไม่บไม่รรลุ
บรรลุ
สาเหตุ
ม่บรรลุ
1 1
2 2
ฯลฯฯลฯ
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6. ระยะเวลาดาเนินงาน (ดาเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดาเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )
6.1 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2561 เริ่ม............................สิ้นสุด............................
6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม...........................สิ้นสุด................................
6.3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือน ปี)…………………………………………………..
6.4 ณ วันที่รายงาน มีผลการดาเนินงานคิดเป็น .................. % ของผลงานทั้งหมด
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน ............... คน จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) …………… คน
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง.....................................................(กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไป
ตอบ ข้อ 9)
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้าม
ไปตอบ ข้อ 9)
8.1 …………………………………………………………………….
8.2 …………………………………………………………………….
ฯลฯ
9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
( ) ดาเนินการเอง
( ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีการตกลงราคา  วิธีสอบราคา  วิธีประกวดราคา
 วิธีพิเศษ
 วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ..............
10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
10.1 ......................................................................
10.2 ……………………………………………………………….
ฯลฯ
11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ (อยู่ระหว่างดาเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบนั
และไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))
ตัวชี้วัด
(ก)
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
ฯลฯ

ค่าเป้าหมาย
(ข)

ผลที่ได้รับ
(ค)

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผลที่
ได้รับ (ร้อยละ)

...............
…………..
ฯลฯ

...............
…………..
ฯลฯ

...............
...............
ฯลฯ
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12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))
มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
รวมงบประมาณ
งบประมาณมาจาก
ได้รับการอนุมัติ
(ง)
ของโครงการ
(ข)
(ก)
(ค)
แหล่งงบ จานวนเงิน หมวด
จานวนเงิน
จานวนเงิน คิดเป็นร้อยละ

13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
14. ปัญหาอุปสรรค :
14.1 .....................................................................
14.2 .....................................................................
ฯลฯ
15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :
15.1 …………………………………………………………….
15.2 …………………………………………………………….
ฯลฯ
16. แนบไฟล์รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม อย่างน้อย 3-5 ภาพ
(ให้แนบเฉพาะดาเนินการแล้วเสร็จ)

ชื่อผูร้ ายงาน.........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
ตาแหน่ง...............................................................
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โทรศัพท์สายตรง
โทรศัพท์สายตรง

หน่วยงานในสังกัหน่
ดเทศบาลนครขอนแก่
น
วยงานในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่
น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

1. โทรศัพท์ส่วนกลางเทศบาล
 043 - 221202
โทรศัพท์ส่วนกลางเทศบาล
 043 - 221202
 043 - 224033
โทรสาร (แฟกซ์) 2. โทรสาร (แฟกซ์)  043 - 224033
3. หน้าห้องนายกเทศมนตรี
 043 - 225151
หน้าห้องนายกเทศมนตรี

043
225151
4. สานักปลัดเทศบาล
 043 - 221185
สานักปลัดเทศบาล5. สานักงานกิจการสภา  043 - 221185
 043 - 321152
6. ห้องร้องเรียน
 043 - 271261
สานักงานกิจการสภา
 043 - 321152
 043 - 223648
ห้องร้องเรียน 7. สานักทะเบียนราษฎร  043 - 271261
8. สถานีดับเพลิงฯ ศรีจันทร์
 043 - 221184, 199
สานักทะเบียนราษฎร

043
223648
9. สถานีดับเพลิงฯ หนองแวงเมืองเก่า  043 - 224625
สถานีดับเพลิงฯ ศรี10.จันสถานี
ทร์ ดับเพลิงฯ หนองแวงตราชู
 043 - 221184,
234583
 043 -199
11. สถานีดับอเพลิ
สร้าง 043 - 224625
 043 - 234581
สถานีดับเพลิงฯ หนองแวงเมื
งเก่งฯา บึงทุ่ง
12. สถานธนานุบาล แห่งที่ 1
 043 – 246150
สถานีดับเพลิงฯ หนองแวงตราชู
 043 - 234583
13. สถานธนานุบาล แห่งที่ 2
 043 – 220881
สถานีดับเพลิงฯ บึ14.งทุ่งสสร้
ง าง
 043 - 234581
านักาการช่
 043 - 221578
สถานธนานุบาล แห่
1 กการคลัง
 043 – 246150
15.งทีส่ านั
 043 - 224030
16.งทีส่ านั
 043 - 225514
สถานธนานุบาล แห่
2 กการสาธารณสุขฯ 043 – 220881
สานักการศึกษา
 043 - 225166
สานักการช่าง 17.

043
221578
18. สานักสวัสดิการสังคม
 043 - 271210
สานักการคลัง 19. กองวิชาการและแผนงาน
 043 - 224030
 043 - 221667
20.ขฯห้องพัสดุและทรัพย์สิน  043 - 225514
 043 - 270730
สานักการสาธารณสุ
 043 - 271173
สานักการศึกษา 21. โฮงมูนมังฯ
 043 - 225166
22. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
 043 - 221823
สานักสวัสดิการสัง23.
คม โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
 043 - 271210
 043 - 238119
กองวิชาการและแผนงาน

043
221667
24. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
 043 - 222258
 043 - 225297
ห้องพัสดุและทรัพย์25.สินโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทั
น 043 - 270730
26. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
 043 - 237590
โฮงมูนมังฯ
 043 - 271173
27. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
 043 - 222701
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุ
ก

043
221823
28. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
 043 - 237589
โรงเรียนเทศบาลคุ29.
้มหนองคู

043
238119
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
 043 - 237611
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
 043 - 239967
โรงเรียนเทศบาลวั30.
ดกลาง
 043 - 222258
โรงเรียนนเทศบาลบ้านตู
ม
 043 - 225281
โรงเรียนเทศบาลบ้31.
านโนนทั
043 - 225297
32. โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
 043 – 236978
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
 043 - 237590
งทางออนไลน์
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
 043 ช่- อ222701
โรงเรียนเทศบาลบ้Website
านโนนชัย: www.kkmuni.go.th
 043 - 237589
Face book : www.facebook.com/khonkaenmunicipality
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
 043 - 237611
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
 043 - 239967
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โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
 043 - 225281

